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امللخـــص:
يتحدد الهدف من البحث الحالل ىا الف اف فان ىةلليا برنالم تادريب مةرىا لاكىف
ىا تحلااين الف االءة الذاتيا المدرفا لاادا التالميااذ ذىا وااةىبل تةكا القاراءة ،ىتفىنا فينا
البحث من ( )11تكميذا ىتكميذة من تالمياذ الواف الخالم

االبتاداى  ،تا تحدياد

مان فينا

فكيا ( )515تكميااذاو ىتكميااذة ،ىتا تقلاايمه علا م مااىفتين :احاادا مل ت ريبيا (ن= 8تكميااذاو
ىتكميااذة) يتكق ا رىراد اال التاادريا فك ا البرناالم التاادريب المةرى ا اللااكىف لتحلااين الف االءة

الذاتي المدرف  ،ىالذا يتفىن من ( )21كل تدريبي بىاقا الاالث كلال رلابىفيلو ،تراىحا

رفماالر النمنيا ماال بااين ( )121-103ااه ارو ،بمتىلااق قاادر ( ،)121.2ىباالنحراف مةياالرا

( ،)2،15±ى حين تراىح نلاب ذفالىه مال باين ( ،)97-111بمتىلاق قادر (،)131.57
ىبلنحراف مةيلرا ( ،)0،1±ىاألخرا ضلبق (ن= 8تكميذاو ىتكمياذة) ،تراىحا رفمالر النمنيا

ماال بااين ( )101-122ااهرا ،بمتىلااق قاادر ( ،)121.9ىباالنحراف مةياالرا ( ،)±2.79ى ا

حين تراىح نلب ذفلىه مل بين ( ،)95-112بمتىلق قدر ( ،)137.20ىبلنحراف مةيالرا
( .)0،2±ىبتقبياااااا مقيااااال

برىىياااااف الف ااااالءة الذاتيااااا المدرفااااا لوق ااااالف المقاااااىر Self-

 ،Perception for Children (Grades 3-8فكا الم ماىفتين الت ريبيا ىالضالبق ىا
القيللين القبك ىالبةدا ،تىوك نتلى البحث علا ى اىد ىارىا دالا عحوالىيلو باين متىلاق
رتااا در اال الم مااىفتين الت ريبي ا ىالضاالبق فك ا مقياال
لوق االف المقااىر ى ا القياال

برىىيااف الف االءة الذاتي ا المدرف ا

البةاادا لواالل الم مىف ا الت ريبي ا  ،ىت ااير ااذ النتي ا عل ا

ىةللي ا البرناالم التاادريب المةرى ا اللااكىف الملااتخد ى ا تحلااين الف االءة الذاتي ا المدرف ا
ىم لالتهل ال رفي لدا التالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة.

الفكمل

الم تلحي  :برنلم تادريب مةرىا لاكىف  ،الف الءة الذاتيا المدرفا  ،واةىبل

تةك القراءة.
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The Effectiveness of a Cognitive Behaviour Training Program in
Improving Self-Perception Competence among Students with
Reading Disabilities in Fifth Grade
Dr / Elsayed Ahmed Mahmoud Sakr

Assistant Professor of Educational Psychology Department
Faculty of Education -University of Kafr- El Sheikh

Summary:
The aim of the present research determined in the detection of
the effectiveness of the cognitive behaviour training program in
the improving of Self-Perception Competence of the Students with
reading disabilities. The sample of this study was consisted of (16)
male and female students enrolled in the 5rd year basic prep stage,
they were divided into two groups; the experimental one (n= 8 male
and female students), and a control group (n= 8 male and female
students), The members of the sample have been diagnosed of a
total sample of (515) pupils, with the using of a battery of tests and
standards used in the diagnosis of Students with reading disabilities,
and by using the Self-Perception Profile for Children (Grades 3-8),
prepared by (Harter, 2012), Arabization by researcher. Results of
administering the Self-Perception Profile for Children (Grades 3-8)
indicated that there are significant differences between the mean
ranks of the experimental group students’ scores and those of the
control group students in the Self-Perception Profile for Children
(Grades 3-8), in favor of the experimental group students. This
research concluded that results of the statistical analysis uncovered
the effectiveness of the training program used in developing
Perceived Competence and subskills.
Key words: Cognitive Behaviour Training Program, SelPerception Competence, Reading Disabilities.
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مقدمــة:
تةتباار وااةىبل الااتةك  Learning Disabilitiesم االالو مهماالو ماان الم االال التاا

تتضا ىيهاال ال اارىا بااين األى اراد ،ىال اارىا داخااف ال اارد رفالاار ماال تفااىن ،ىي اافف األق االف ذىا
وةىبل التةك م تم غير مت لن  ،فمل رنه يمالكىن ىى

ديدة نلبيلو من تكا ال ىال التا

يضامهل م الف التربيا الخلوا  .ىفكا الارغ ماان ذلا ىعنهاال تةتبار رفباار ىىا ماان اذ ال ىاال ،
ىرفالر ل التققلبلو ألنظلر الةديد من الةكملء ىالبلحالين ىا الم الال المختك ا  ،حياث عنهال تضا

رفالاار ماان نوااف فاادد األق االف الااذين يتكقااىن خاادمل التربي ا الخلو ا  ،ىي ااير برادل ا  ،دياالن،
ملر يااا ىلاااىتنل (  )72 ،2333علااا رن نااال مااال يقااارا مااان  %52مااان ميااا القاااالا
الملت يدين مان خادمل التربيا الخلوا يةالنىن مان واةىبل ىا الاتةك  .ىيةاد اذا اال تمال
فماال ياارا لاالل ( ) 2337انةفللالو لخقااىرة ااذ ال ىا  ،ىاسيقاالى اللااري ىا فمكياال الف ااف
ىالت خيص ىالتدخال الةال ي المرتبق .

ىي ير ( )Kirk & Gallagher, 1983, 372عل رن نل نىفين مان واةىبل الاتةك
مل :وةىبل التةك النملىي  Developmental disabilitiesى

فبلرة فان االنحاراف ىا

نمى فدد من الىظلىف الن لي ىالكغىي الت تبدى فلدي خالف مراحف نمى الق ف ،ىتارتبق اذ
الوةىبل ى الغللا بللقوىر ى التحوايف الدرالا  ،ىتتضامن واةىبل االنتبال  ،ىواةىبل
اسد ار  ،ىوةىبل الذافرة ،فوةىبل رىلي  ،ىوةىبل الت فير ىالكغا  ،فواةىبل اللنىيا تن ا
فاان الوااةىبل األىليا  .ىقااد قاادمل ( )Kirk & Chalfant, 1988توااني لو الالاليالو لوااةىبل

الااتةك النملىي ا يض ا بااين قيلتااا الالال ا رنماالق رلللااي منهاال تتمالااف ى ا  :الوااةىبل المةرىي ا ،
الواااةىبل الكغىيااا  ،ىالواااةىبل البواااري الحرفيااا  .ىيمالاااف الناااىى الالااالن واااةىبل الاااتةك
األفلديمي ا  ،ىالت ا ت ااير عل ا االضااقراا الىاض ا

ى ا تةك ا الق اراءة رى الفتلب ا رى الته ا رى

الحللا ،ىيةد الق ف من ذىا واةىبل الاتةك األفلديميا عذا فالن لدياا تبلفاد داف باين قدراتاا
الةقكي ىتحويكا األ فلديم ى م لف رى رفالر من الم لال الللبق .
ىا حااين يكتحااا الق ااف بمرحكا التةكااي االبتااداى ىيظهاار قاادرة فلمنا فكا الااتةك ىلفنااا
ي ااف ىا ذلا بةااد تقاادي التةكااي المدرلا المالىا  ،فندىااذ يفخااذ ىا االفتباالر ان لاادا الق ااف
وااةىب خلوا ىا تةكا الق اراءة اى الفتلبا اى الحلاالا ،ىماان ناال يفااىن ماان اال ميا بمفاالن
التةاارف فكا

ااذ الحاالال حتا ياات التاادخف المبفاار لمنا ظهااىر الم اافال الاللنىيا  ،عال رنااا
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غللباال ماال ياات االنتظاالر لحااين ىوااىف ااذ ال ىاا ماان االق االف الاا مرحكاا التةكااي االبتااداى
( .)Shapiero & Gallico, 1993ىت اير مةظا الدرالال ىالبحاىث التا ا تما بللف اف
المبفر فن التالميذ ذىا وةىبل التةك عل قلبكي

ذ ال ى ال ح ارن التقاد ىالن الا الترباىا،

ىيتضالءف اذا التقاد ىالن الا بلضاقراد ما تا خر الف اف فانه  ،فمال يافالر اذا التا خر لاكبيلو

فك ا ىةللي ا الب ارام ىاألن ااق المةاادة لةال ه ا (اللاارقلىا ىاللاارقلىا .)1988 ،عذ رن را
تقوير رى ت خير ى ت خيص ،رى فالج وةىبل التةك النملىي يقىد بللضرىرة الا واةىبل
تةك افلديمي الحق  ،ىي ير (الخقيا ىالحديدا )2330 ،عل ى ىد فالقل ارتبلقيا ىلاببي
دال بين ملتىا ف لءة الةمكيل المةرىي النملىيا المتةكقا بلالنتبال ىاالد ار ىالاذافرة ىالت فيار
من نلحي  ،ىباين ملاتىا التحوايف األفالديم فكا اخاتالف ملاتىيلتا ىمفىنلتاا ىمراحكاا مان
نلحي ا اخاارا ،ىتت لفااف الوااةىبل النملىي ا م ا الوااةىبل االفلديمي ا  ،منت ا اضااقرابل ى ا
اللكى اال تملف ىاالن ةلل لدا التالميذ الذين يةلنىن من وةىبل ى التةك .
ىفك الرغ مان رن واةىبل الاتةك فرىا بللدر ا األىلا بلفتبلر ال واةىبل رفلديميا
عال رن الةدياااد مااان البااالحالين مااانه ( :النيااال  ،1998 ،الظااال ر )2331 ،يااارىن رن واااةىبل
ىبنالء فكا ذلا ي اا رن يت اا اال تمال
التةك ذا آاللر ىربةالد تت الىن الم الال األفلديميا ب
و
عل ذ اآلاللر ىاألبةلد ،ىالت تتمالف ىا م افال ىواةىبل اللاكى االن ةالل  ،ىبللتالل ىعناا
ال يف
فكااا

رن نتةلمف م الوةىبل األفلديمي بمةنف فن اآلاللر اال تملفيا ىاالن ةلليا المترتبا
اااذ الواااةىبل األفلديميااا  ،ىللحللااا االن ةلليااا لكتكمياااذ تااانةف

فكااا في يااا الاااتقبللا

لكمالي ار ىت لير ل.
ىنلاااتنت ممااال لااابا رن واااةىبل الاااتةك ظااال رة متةاااددة األبةااالد ىذا آالااالر ىم ااافال
اا رخرا ان ةللي تتر بواملتهل فكا
تت لىن النىاح األفلديمي عل نى ٍ

خواي التكمياذ الاذا

يةاالن ماان وااةىبل ى ا الااتةك  ،ىللتالميااذ ذىا وااةىبل الااتةك يتمياانىن بلنخ االم م هااى
ٍ
متدن ،ىارت لى ملتىا القكا الذا ين
الذا  ،ىبتنظي ذات رفلديم

فن تفارار ال اف ىما ار

الرلىا ،لذا ى نه يةلنىن من الخاىف مان ال اف ىاالحبالق ب افف ملاتمر ،ىالاذا يمتاد تا الير
لم لال الحيلة األخرا.
ىترتاااا فكااا تةااادد التةري ااال التااا تنلىلااا م هاااى واااةىبل الاااتةك  ،تةااادد الماااداخف
ىالنظرياال التا حلىلا ت لااير ااذ الوااةىبل  ،ىقااد تضاامن المااداخف التا ار ةا وااةىبل
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التةك عل م مىف من األلبلا ىالةىامف ال ليىلى ي  ،ىمنهل :النظري الةوابي ىالتا ىلار
البلايق باللم

واةىبل الاتةك ىا ضاىء الخكاف الاىظي

Minimal Brain Dysfunction

) ،(M.B.Dعذ يمفن رن يفدا ذا الخكف عل ظهىر لكلك مان ىاناا التا خر ىا النماى ىا
الق ىلا المبفاارة ىوااةىبل ى ا الااتةك المدرلا  .ىنظريا االضااقراا اسدرافا -الحرفا  ،ىياارا
روااحلا ااذ النظري ا رن مةظ ا األق االف ذىا وااةىبل الااتةك يةاالنىن ماان اضااقراا فوااب
المن

ى الم الف اسدرافا -الحرفا  ،ىيةتبار اذا االضاقراا اى اللابا ىا فاد قادرة الق اف

فكا الاتةك  ،ىحتا ياتمفن الق اف مان الاتةك ب افف قبيةا يارا ( Alberto & Troutman,
 )1986رنااا ي ااا الباادء ىاا فااالج ااذىر الم اافك ى اا االضااقراا ىاا الم االف اسدرافاا -
الحرف  .ىنظري ت هين ىمةلل

المةكىمل  ،ىت ترم ذ النظري رن تر ا علا ى اىد در ا

مل من در ل عولبل الادمل ىالتا تةاد ارقلو مةىقالو يافدا علا حادىث اضاقراا ىا ت هيان
ىمةلل ا المةكىماال  ،ل اىاء بقريق ا متتللي ا رى قريق ا متنامن ا رى قريق ا مرفب ا ماان التتاالل

ىالتنامن (فلمف.)1999 ،
رماال المااداخف الت ا تنلىل ا األلاابلا ىالةىامااف البيىي ا  ،ىقااد ىلاار وااةىبل الااتةك فك ا
رلاال

رن الةمااف المدرل ا ي ااا رن يفااىن مالىم الو لونماالق الممياانة لوق االف ى ا القاادرة فك ا

الااتةك  ،ىماان الممفاان رن يلاال
قياال المةكا بللتاادري

الةمااف المدرلا ىا حاادىث وااةىبل الااتةك  ،ىذلا ماان خااالف

بقريقا ال تتنللااا ما األلاالليا المةرىيا لاادا التالميااذ .ىي ااتمف ااذا

المدخف فك نظريا التا خر ىا النضا  ،ىنظريا األلالليا المةرىيا  ،ىالتا يارا رواحلا اذ
النظريل رن التالميذ ذىا وةىبل التةك يتةكمىن ب فف ياد حاين تتنللاا المهال المدرلاي
م رللليبه المةرىيا الم ضاك  ،ىحاين يادر

لها المةكا بللاتراتي ي تةكا رىضاف ،اى فنادمل

يمفنه ملتىا نض ه من تقىير التراتي ي رفالر مالءم (فلمف.)2330 ،
ىرخيا ارو تتنالىف الماداخف التا تر ا واةىبل الاتةك علا م مىفا مان األلابلا ىالةىامااف

الن لي  ،ىمن ر

النظريل الت تندرج تح

 ،Behavior Approachىيةق

ذا المادخف نظريا الواةىب -اللاكى Defect-

ذا المادخف ر ميا رفبار لكظارىف الن لاي ىفىاماف التن اى

المحيقااا بللق اااف ىالتااالري التةكيمااا ىالتحوااايك لاااا ،ىرلااالليا المةلمكااا الىالديااا  ،ىاللااايلا
اال تملف الةل  .ىيقى

ذا المدخف فك اىترام رن وةىبل التةك تن ا نتي ا تفارار ال اف

ى افتللا المهل ار األفلديمي األلللي ممل يىلد لدا األق لف ذىا وةىبل الاتةك االفتقالد
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ب نه ي تقرىن عل القدرة فكا الن الا ،لاذا يارا (النيال  )1998 ،رن االلاتراتي يل ىالبارام
ىاألن ق الت يلتخدمهل روحلا اذا التى اا تفاىن رفالار ىةلليا ما األق الف الاذين ي تقارىن
علااا الت ااا ي ىاسن ااالن ى ااا ذىى الن ااالق الناىاااد ،ىذىا الداىةيااا المنخ ضااا رى الاااذين يفاااىن
ملااتىا اسحباالق لااديه مرت ة الو ،ىالمناادىةىن ىالااذين يةاالنىن ماان انخ االم ى ا م هااى الااذا

بو

فلم ىم هى الذا األفلديم بو

خلو .

ىيتبنا البحااث الحاالل النظريا اللااكىفي المتمالكا ىا ماادخف الوااةىب -اللااكى  ،ىالتا
قدم ت لي ارو لوةىبل التةك ىمدخالو فال يلو لهل من خالف اىترام رن التالمياذ ذىا واةىبل
الااتةك ي اادىن رن لااه رلاارا لااداىرة مغكق ا ماان ال ااف ى ا الااتةك يفااىن موااحىبلو بم اافال
ىلببلو ى الىق ن لا ،حيث تةىد اذ الم افال ىالواةىبل

ا تملفي ىان ةللي تمالف نتي

مرة رخرا لتقف خكف ى ف فالء التالميذ ى تةك األن ق األفلديمي  .لذا ي ا فكا الماربين
رن يةمكىا بفف القرا ىاألللليا الممفن عل بنلء م هى لكذا رفالار قاىة ىتمللافلو يادف الالقا
بااللن

 ،ىيمفاان تحقيااا ااذا الهاادف فاان قريااا تقاادي خبا ار ىمىاقااف لجن االن يحقااا افالء

التالميذ الن لا من خاللهل.
ىيتضا مماال تقااد ر ميا ع اراء البحااث الحاالل فاان قريااا بناالء برناالم تاادريب مةرىا
لكىف لتحلين مفىنل الف لءة الذاتيا المدرفا  ،ىمفىنال برىىياف اسد ار الاذات لادا تالمياذ
الوف الخلم

االبتداى ذىا وةىبل تةك القراءة.

مشكلـــة البحــث:
تلاااتن ذ واااةىبل الاااتةك

ااانءاو فظيمااالو مااان قلقلتاااا الةقكيااا ىاالن ةلليااا  ،ىتلااابا لاااا

اضقرابل ان ةللي رى تىاىقي تتار بواملتهل فاف م ماف خوايتا ،ىتبادى فكياا مظال ر لاىء
التىاىاااا ال خوااا ىاالن ةااالل ىاال تمااالف ىيفاااىن رفالااار مااايالو علااا االنقاااىاء ىاالفتىااالا رى

االنلااحلا ىتفااىين وااىرة لااللب فاان الااذا (النياال )1998 ،ب ىلااذا ي ااير الااىق

()2333

عل رن التالميذ ذىا وةىبل التةك يتمينىن بتبنايه م ال ي لاكبي رى منخ ضا فان الاذا ،
ىه ا غللب الو ماال ي تقاارىن عل ا االفتماالد فك ا الاان

 ،ىيتحاادالىن فاان رن لااه بللااتخ لف ،بااف

ىيقككىن من قدر رن له نظ ارو ل كه المتفرر .ىرمل ( )Lerner, 2000ىتارا رن التالمياذ ذىا
وااةىبل الااتةك ي ااةرىن بااللخىف ،ألنه ا يةاالنىن منااذ لاانىا ماان فااد الت ا ي  ،ىاسحباالق
ىالي ا

 ،ىال ااةىر بااللرىم ىاسخ االا ىىقاادان األمااف ى ا الملااتقبف ،مماال ياانةف

الف لءة الذاتي المدرف ى

لااكبيلو فك ا

مي م لالتهل ،لىاء ى المننف رى المدرل ب ىت ير نتالى بةام
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الدرالااال  ،منهااال،)Chapman, 1988( ،)Klamm, 1990( ،)Gresham, 1982( :
( ( ،)Hegman, 1990( ،)Renick & Harter, 1989ايخ  ( ،)1990 ،ك اف،)1998 ،
(باادر )Harter, 1982, 1985, 2012( ،)2331 ،عل ا رن التالميااذ ذىا وااةىبل الااتةك
يدرفىن ىانا القوىر ى رداىه  ،ىيدرفىن رنه رقف قدرة ىف لي من رقارانه ىذلا نالت فان
خب ار ال ف الت مرىا بهل ،ىرن ت فيف الف لءة األفلديمي المدرفا يتا الر بدر ا فبيارة بةمكيا
المقلرنا اال تملفيا  ،وىالا ى ااىد ىاارىا ذا داللا احواالىي ىا ربةاالد برىىيااف اسد ار الااذات

بين التالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة ىرقرانه الةلديين لولل الةالديين ،ىرن انخ الم تقادير
الذا لديه يرتبق بلسد ار اللكب لكذا  .ىقد ترتا فك ذل ضرىرة تىاىر بارام تدريبيا مان
نهل تنمي الف لءة الذاتي المدرف لكتالميذ ذىا وةىبل الاتةك  .ىلا يتلان لكبلحاث-حلاا
حدىد فكما ىاقالفا -عال فدد قكيف من الدرالل الت
من

دى عل بنلء ىتوامي بارام تدريبيا

نهل تحلين الف لءة الذاتي المدرف ىا م لالتهال المختك ا لادا التالمياذ ذىا واةىبل

التةك .
ىى ضىء مل تقد يمفن ويلغ م فك البحث الحلل ىا اللافاف الارىي

التالل  :مال

ىةللي ا البرناالم التاادريب المةرى ا اللااكىف الملااتخد ى ا تحلااين م االال الف االءة الذاتي ا
المدرف لدا التالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة بللوف الخلم

االبتداى ؟

أهــداف البحــث:
يتحدد الهدف من البحث الحلل ى  :بنلء برنالم تادريب مةرىا لاكىف  ،ىالف اف فان
ىةلليا التاادريا فكا

كلالتا ىا تحلااين م الال الف االءة الذاتيا المدرفا لاادا التالميااذ ذىا

وةىبل تةك القراءة بللوف الخلم

االبتداى .

أهميــة البحــث :
تةتبر وةىبل التةك من الم فال المهم الت يةلن منهل التالمياذ ىا مرحكا التةكاي
األللل ا ب ىقااد ترتااا فك ا ذل ا ا تماال الةديااد ماان الباالحالين ىالمتخووااين بدرالااتهل بهاادف
تحدياااد رلااابلبهل ىمحلىلااا ت اااخيص التالمياااذ الاااذين يةااالنىن منهااال ،ىتقااادي البااارام التدريبيااا
ىالةال ي المنللب لةالج ذ الواةىبل لاىاء فلنا نملىيا رى رفلديميا  ،ىلال تمال بلألق الف
ىا

ااذ المرحك ا ماان ا نا رن ي افالر ت ا الي ارو اي لبي الو فك ا حياالته بى ااا فاال  ،ىفك ا حياالته

األفلديمي الملتقبكي بوا

خلوا  .ىىا ضاىء ذلا ىعناا يمفان تحدياد ر ميا البحاث الحالل
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فك الملتىيين النظرا ىالتقبيق فك النحى التلل :
ىةكا الملااتىا النظاارا :تتحاادد ر ميا ع اراء البحااث الحاالل فكا الملااتىا النظاارا ىا
التواادا لظاال رة ماان ر ا الظ اىا ر التربىي ا ى ا م االف التربي ا الخلو ا  ،ى ا وااةىبل تةك ا
القراءة فمل تبدى ى تدن ملتىيل األداء القراى لدا تالمياذ ىقكبا مراحاف التةكاي المختك ا ،
ىتةتبر وةىبل تةك القراءة من رفالر الوةىبل األفلديمي انت ل ارو ى يىفلو باين تالمياذ مرحكا

التةكااي األلللاا  ،ىماان ربااارن رلاابلا ى ااكه الدرالااا  ،ىهاا لاا تةاااد ماالدة درالااي باااللمةن

الم ا لىف ىلفنهاال ن االق رللل ا ى ا تحواايف الم اىاد الدرالااي األخاارا .بلسضاالى عل ا اال تماال
بدرال ىةللي برنلم تدريب مةرى لكىف ى تحلاين م الال الف الءة الذاتيا المدرفا لادا
التالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة بللوف الخلم
الحلل ى لد الحل

االبتداى  ،ىيمفن رن يلالفد ع اراء البحاث

الىاضح ى الدرالل الةربي الت ل تهت ببنالء بارام تدريبيا بهادف

تنمي رى تحلين الف لءة الذاتي المدرف لدا التالميذ ذىا وةىبل التةك .
ىرماال فكا الملااتىا التقبيقا  :ىااعن األ ميا التقبيقيا لكبحااث الحاالل تتحاادد ىا تنىيااد
المهتمااين بم االف وااةىبل الااتةك ماان رخواالىيين ن لاايين ىمةكم ا التربي ا الخلو ا بىلاالىف
ت اخيص ىفااالج الف االءة الذاتيا المدرفا ىالتا تاارتبق ارتبلقالو مبل ا ارو بوااةىبل الااتةك بوا

فلم ا ىوااةىبل الق اراءة بو ا

خلو ا  ،ىذلاا ماان خااالف الااتخدا مقياال

برىىي اف الف االءة

الذاتيااا المدرفااا لوق ااالف المقاااىر ،تااا ليف ( ،)Harter, 2012تةرياااا/البلحاااث ،ىالبرنااالم
التااادريب المةرىااا اللاااكىف الملاااتخد ىااا تحلاااين ربةااالد م هاااى الف ااالءة الذاتيااا المدرفااا .
بلسضاالى عل ا عالاالرة انتباال المةكمااين بمرحك ا التةكااي األللل ا لهااذ الم اافك ىمحلىل ا ىهمهاال
ىالتةرف فك مظل ر ل ىرلبلبهل ىقرا ت خيوهل ،وىالقلء الضىء فكا الةىاماف التا قاد تلاه
ىااا انت ااالر ل ،ىبللتااالل عفاااداد البااارام الةال يااا ىالتدريبيااا لكتخ ياااف مااان واااةىبل الاااتةك ،
ىاسقالف من ال لقد الملدا ىال هد الب را ىالتىتر الن ل المولحا لوةىب التةك .

التعريفات اإلجرائية للمفاهيم األساسية للبحــث:
 -1التالميذ ذوى صعوبات التعلمLearning Disabilities :
يةاارف البلحااث التالميااذ ذىا وااةىبل الااتةك فكاا رنهاا م مىفاا ماان التالميااذ داخااف
ال وااف الدرال ا يظهاارىن تبلفااداو داالو بااين رداىه ا ال ةك ا ىرداىه ا المتىق ا ى ا ضااىء قاادراته

الةقكي ا الةلم ا ى ا م االف رى رفالاار ماان الم االال األفلديمي ا  ،ىيفااىن ذل ا ى ا
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ىاضااقراا ىا ىاحاادة رى رفالاار ماان الةمكياال الن لااي األلللااي التا ت اامف ال ها رى الااتخدا
الكغ المنقىق رى المفتىب  ،ىالتا تظهار ىا اضاقراا القادرة فكا الت فيار رى تنالىف ىمةلل ا
المةكىماال رى القااراءة رى الفتلباا رى الته اا رى الحلاالا ،ىيلااتبةد ماان اافالء األق االف ذىا
اسفلقاال الحلااي رى الحرفي ا  ،رى المت ا خرين فقكي الو ،رى المضااقربىن ان ةللي الو رى المحرىمااىن

القلىيلو رى اقتولديلو.

 -2صعوبات تعلم القراءةReading Disabilities :
تةرف وةىبل تةك القراءة ع راىيل بللتبلفد الداف (انحراىل مةيلريال مقادار ىاحاد رى رفالار)
بااين الدر ا المةيلريا لكااذفلء ىالدر ا المةيلريا لكتحواايف ىا القاراءة ،ىفكا رن يفااىن وااف
القراءة الحلل لكق ف رقف بمقدار وف درال فلمف رى رفالر فن وف القراءة المتىقا مناا ىا
ضىء نلب الذفلء ىالت ي ا رن تق ى الملتىا المتىلق رى ىىا المتىلق.
 -3الكفاءة الذاتية املدركةSelf-Perception Competence :
ىيت قيل

الف لءة الذاتي المدرف ع راىيالو بللاتخدا مقيال

برىىياف اسد ار الاذات لادا

التالمياذ ،تا ليف ( ،)Harter, 1985, 2012, 3ىيمفان مان خاللاا تمييان فادد مان الف الءا
الذاتي المدرف لقكب الو ىف ( ،)0-8ى :
 -1الف االءة المدرلااي  Scholastic Competence :ىالتا ت ااير علا الماادا الااذا فنااد
يدر التالميذ رن له فك رنه رذفيلء ،متةكمين يدين ،ىمتمينين ى المدرل .
 -2الف الءة اال تملفيا  Social Competence :ىالتا ت اير علا عد ار التكمياذ با ن لديااا
المهل ار لال ت ار ى األفملف ىاألن اق اال تملفيا ىاالنادملج داخاف ال ملفا ىال اةىر
بللالقا ت ال لااكىفا ،ىالتا تظهار ماان خاالف قدرتااا فكا تفاىين االواادقلء المقاربين لديااا
ى ةىر بللقبىف اال تملف .
 -0ف الءة األلةاالا البدنيا  Athletic Competence :ىالتا ت ااير علا عد ار التكميااذ با ن
لديااا المهاالرة ىا رداء األ لةاالا البدنيا بملااتىا متمياان يترتااا فكيااا ااةىر ب نااا ااخص
ريلض من القران األىف.
 -1ف لءة المظهر ال لام  Physical Appearance Competence :ىالتا ت اير علا
عد ار التكميااذ ب ا ن لديااا مظهاار ى اافف لاام متمياان ي ااةر ت ل ااا بللرضاال ،ى ااى لااةيد
بهيىتا فمل

ىال يخ ف من الظهىر رمل اآلخرين.
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 -5ف لءة التوارف اللاكىف  Behavioral Conduct Competence :ىالتا ت اير علا
عد ار التكمياااذ ب ناااا يتوااارف بللقريقااا الواااحيح رى الم رىضااا  ،ىيت ناااا الااادخىف ىااا
م فال م نمالىا ،ممل ي ةكا ي ةر بللرضل فن تورىلتا.
 -1قيم الذا الةلم  Global Self-Worth :ىالت ت ير عل عد ار التكميذ ب ناا يالاا ىا
ن لا ىيةتقد رنا ىرد ولل ى الم تم  ،ممل يانةف

فكا حاا التكمياذ لن لاا ف اخص

يد ،فمل رنهل ت ير عل عد ار التكميذ با ن لدياا در ا مان الاذفلء ىملاتىا مان المهال ار
الةقكي ا الت ا تمفنااا ماان األداء ال يااد ىاللااري لوفماالف الدرالااي داخااف ال وااف الدرال ا
ىخلر ا.
ىتقاال

الف االءة المدرفا ىا الم االال اللا ماان خااالف الاادر ل التا يحوااف فكيهاال

التالميذ فك فف م لف منه  ،ىتتراىا الدر ل فك فف م لف مال باين ( ،)1-21ىمان خاالف
حلاالا المتىلااق يمفاان الحف ا فك ا ملااتىا الف االءة لفااف تكميااذ ،ىت ااير در اال المقياال
ال رف ا الت ا تقااف فاان رى تلاالىا  2،33عل ا ماادرفل ذاتي ا منخ ض ا نلاابيلو ،ىرماال در اال
المقيااال

ال رفااا التاااا تنياااد فااان رى تلاااالىا  0،75علااا مااادرفل ذاتياااا مرت ةااا نلاااابيلو

(.)Harter, 2012, 19

 -4الربنامج التدريبى:
يةااارف البرنااالم التااادريب فكااا رناااا ":م مىفااا مااان الماليااا ار المتضااامن ىااا المىاقاااف
ىاس راءا ىاألن ق ىالخبا ار التا تىواف ب نهال :مخققا  ،متنىفا  ،منظما  ،متفلمكا  ،ذا
مغنا ليفىلى

مةين ،تلتخد ردىا ىرللليا ىىنيل مةين مختلرة بدق ىا البنالء ىالتن ياذ

ىالتقااىي  ،ىت اارا ى ا

كلاال محااددة ىمنتظم ا تحفمهاال اارىق فكمي ا ىفمكي ا  ،تهاادف عل ا

عحداث تغيير مقوىد ىا لاكى الم الرفين ىا البرنالم ىبةاد انتهلىاا لاىاء فالن اذا التغييار
ار ةلو عل الاتةك رى التادريا رى التنميا رى اسر الد رى الةاالج الن لا بواىرة فلما " (الادرين

ىفلمف.)5 ،2331 ،

ىيتضاامن البرناالم التاادريب الملااتخد ىا البحااث ماان م مىفا ماان األن ااق ىاأللةاالا
ىالمملرلاال ىاس اراءا الت ا ياات تقبيقهاال فك ا تالميااذ الم مىف ا الت ريبي ا ذىا وااةىبل
التةك  ،بهادف تحلاين م هاى الف الءة المدرفا المانخ م لاديه  ،ىىاا خقا نمنيا مان خاالف
م مىف من ال كلل ( )21كلا  ،لهال ر اداف ىمحتاىا ىرن اق لتحقيقهال بمال يتنللاا ما
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قبية ىخولىص الةين  ،بلسضلى عل التقىي .

اإلطــار النظــرى:
ى ا ضااىء ر ااداف البحااث الحاالل  ،ىاس لب ا فاان رلااىكتا ،ىالتحقااا ماان وااح ىرىضااا،
يمفن تقلي اسقلر النظرا عل الالال رقلل رىيل  ،فك النحى التلل :

أوالً :صعوبــات التعلــم
منااذ رن قااد راىااد م االف وااةىبل الااتةك الةاالل فياار  ،Kirkموااقك وااةىبل الااتةك
ىلقاا قبااىالو ىاا الااادىاىر المهنياا ىالقلنىنياا  ،بااادر اال تماال بلألق االف الاااذين يةاالنىن ماان اااذ
الواةىبل  ،ىحالىف الةديااد مان الباالحالين ىالمفللال ىال مةياال المتخووا ىا

اذا الم االف

ىض تةريف لم هاى واةىبل الاتةك  ،ىقاد تةادد التةري ال التا تا تقاديمهل لهاذا الم هاى ،
ىيةتبر رىف تةريف رلم لم هى "وةىبل التةك " ت عد ار اا بللقالنىن ال يادرال ()203-91

تك الذا قدما مفتا التربي األمريف (*) " ،"USOEبلال ت ار م الك نا االلت الري الىقنيا

لوق لف المةاىقين(**)" "NACHCبرىللا فيار  ،ىا فال  ،1918ىيانص اذا التةرياف فكا
رىلى األق الف الاذين يف ا ىن فان اضاقراا ىا

رن" :األق لف ذىا وةىبل التةك النىفي

ىاحدة رى رفالر من الةمكيل الن لي األلللي المتوك ب فف مبل ر بلل ه رى الاتخدا الكغا
المنقىقا رى المفتىبا  ،ىقااد يظهاار ااذا ب اافف ىاضا ىا اضااقرابل القاادرة فكا االلااتملى رى
الت فيااار رى الفاااال رى القاااراءة رى الفتلبااا رى الته ااا رى ع اااراء الةمكيااال الحلااالبي  ،ىيتضااامن
الموااقك حاالال اسفلقاال اسدرافي ا  ،وىاواالبل الم ا  ،ىالخكااف الااىظي

البلاايق ى ا الم ا ،

ىفلر القراءة ،ىالحبل النملىي (فلر الفال النملى ) .ىال يتضمن المواقك م افال الاتةك

النلت ا بواا

رىيلاا فاان اسفلقاال البوااري ىاللاامةي رى اسفلقاال الحرفياا النلت اا فاان

الت خر الةقك ىاالضقراا االن ةلل رى النلت

فن الظرىف البيىي غيار المالىما ( Mercer,

.)1997
ىترتا فك التةري ل الةديدة الت تا تقاديمهل لم هاى واةىبل الاتةك رن تةادد نىايال
النظر عل الةىامف الم لرة لهل ،ىيرا بةم البلحالين رن اللبا الرىي
عولب الم  ،رى الخكف الىظي

ىا حادىالهل يتمالاف ىا

البلايق ىا الما  ،ىالاذا يافدا علا تغييار ىا ىظالىف فقكيا

)*(USOE = United States Office of Education.
)**(NACHC = National Advisory Committee on Handicapped Children
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مةين تفالر – بللتلل  -فكا مظال ر مةينا مان لاكى الق اف رالنالء فمكيا الاتةك مالاف :فلار
القاااراءة ىاخاااتالف الىظااالىف الكغىيااا  .ىااا حاااين يااارا بةضاااه اآلخااار رن غللبيااا األق ااالف ذىا
وةىبل التةك يةلنىن مان اضاقراا نيىرىلاى

المن ا ىا الم الف اسدرافا  -الحرفا  ،ىرن

ذا االضقراا اى اللابا ىا فاد قادرة الق اف اللاكيم فكا الاتةك  .ىي لار ىرياا الللاث مان
البلحالين وةىبل التةك ى ضىء القرا غير المالىما التا يلاتخدمهل ذىا واةىبل الاتةك
ى التقبلف ىت هين ىمةلل

المةكىمل  ،Information Processingبلسضالى علا نماىذج

الوةىب -اللكى  ،ىالذا يرفن فك مةرىا األلابلا المبل ارة ىالتا يمفان مالحظتهال ىقيللاهل
لوةىبل التةك (النيل .)2337 ،
ىيففد رنولر مادخف الواةىب -اللاكى  ،Defect-Behavior Approachفكا مةرىا
األلبلا المبل رة النحراف التحويف ال ةك لكتكميذ فن التحويف المتىق منا ى ضاىء قدراتاا
الةقكياا  ،فكاا الوااةىب ذاتهاال ىاللااكىفيل المرتبقاا بهاال ،ىيلاام بللماادخف المتمرفاان حااىف
ااذا

التكميااذ ،ألن محااىر ترفياان ينوااا فكاا تخقاايق وىافااداد الباارام ال ردياا لكةااالج ،ىلقاا
الم ادخف الاات لبل لاادا المةكمااين ى ا مةظ ا الماادار لتقبيقااا فك ا التالميااذ ذىا وااةىبل
التةك (فبد اهلل.)1988 ،

ىيةق المدخف الللبا ر مي فبرا لكظرىف الن لي ىفىاماف التن اى المحيقا بللتكمياذ
ىالتلري التةكيم ىالتحويك لا ،ىرللليا المةلمك الىالدي  ،ىالليلا اال تمالف الةال  .ىيقاى
اذا الماادخف ىا ت لااير لوااةىبل الاتةك فكا اىتارام رن وااةىبل الااتةك تن ا نتي ا تفارار
ال ف ى افتللا المهل ار األفلديمي األلللاي ممال يىلاد لادا التالمياذ ذىا واةىبل الاتةك
االفتقلد با نه ي تقارىن علا القادرة فكا الن الا .ىا اتا اذا االىتارام مان التى اا األلللا
الةاال لكمدرل ا اللااكىفي الااذا يقااى فك ا القياال

ىالمالحظ ا ىالحف ا المىضااىف ى ا تنلىلااا

لكظ اىا ر التربىي ا ىالن لااي  ،مماال رفلااا ااذا الماادخف موااداقي مكمىل ا  ،بلسضاالى علاا رن
ال نيل ىااللتراتي يل الملتخدم ى ظف ذا المدخف قلبكا لكتقبياا ىتحقياا نتالى مكمىلا
( ير لر .)1991 ،

ثانياً :صعوبات القراءة
انتها فالياار ماان الدرالاال التا ر ريا ىا م االف وااةىبل الااتةك علا رن وااةىبل
التةك ى را م لف رفلديم تفىن مقترن ا ى مةظ الحلال
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خلو ى المرحك االبتداىي  ،ىقد رفتبر بةم البلحالين رن واةىبل الاتةك ىواةىبل القاراءة
مواااقكحين متااارادىينب ىبللتااالل ىاااعن المااادخف الواااحي ل هااا واااةىبل الاااتةك ىااا المرحكااا
ى درال وةىبل القراءة ىالفتلب (فلماف .)1988 ،ىي افف األق الف ذىى واةىبل

االبتداىي

تةك القراءة نلب فبيرة من الحلال ال الىة باين األق الف ذىا واةىبل الاتةك  ،ىي اير األدا
عل رن وةىبل القراءة تةتبر من رفالر واةىبل الاتةك

الليفىلى

ايىفل باين األق الف ذىا

وةىبل الاتةك ب ىقاد رفاد نتالى درالا ( ، )Marilyne, 1982ىدرالا (،)Naylor, 1983
انت لر وةىبل القراءة بين األق لف ذىا وةىبل التةك .
ىيةاارف (الرىلاالن ،الخقيااا ىالناالقىر )2331 ،القاراءة ب نهاال" :فمكيا ن لااي فقكيا
تتضاامن القاادرة فك ا تحىيااف الرمااىن المفتىب ا عل ا رمااىن منقىق ا  ،ىتةتباار الق اراءة ىاحاادة ماان
الةمكيااال الن لاااي األلللاااي التااا تتقكاااا فااادداو مااان الةمكيااال الةقكيااا الالنمااا لظهىر ااال".
ىي ااير(فبااداهلل )1980 ،عل ا رن فااف التةري اال الت ا ت ا تقااديمهل لم هااى الق اراءة تق ا ضاامن
م مىفتين :األىل تنظر عل القراءة فك رنهل فمكي ىا الرماىن  Decodingلتحىياف الرماىن
المقبىف عل روىا تمالكهل لت فف الكغ المنقىق الملمىف  ،ىالاللني ترا عنهال فمكيا ىها ،
حيث عن المقوىد من قراءة را ملدة ى ىه محتىا ال ىتحىياف الرماىن علا مةالن ،ىال ها ىا
القاااراءة تتخككاااا ىتتبةاااا فمكيااا اسد ار  ،ىنيااالدة المةرىااا ىااللاااتقراء ىااللاااتنبلق فنتااالى مالااالرة
ىحلدال نتي

الملدة المقرىءة ،رى المنلق ا ال ا هي  ،رى المالدة الملامىف  .ىفكا الارغ مان

رن نل ىرىقل بين لتين الم ماىفتين عال رن مةظا البالحالين يت قاىن فكا رن فمكيا القاراءة
ت مف فك األقف :اسد ار  ،ىالتةرف فك الحرف ،ىالفكم  ،ىىه المةلن الت توف فان قرياا
الفكمل المفتىب  .ىغللبل مال ياتةك مةظا األق الف ( )% 85-93القاراءة بللقريقا الةلديا ىا
ظف برام القراءة النملىي  ،بينمل يحتلج بةضه ( )% 13-15عل مللفدة خلو ىا تةكاي
القراءة ،ىيةلن قك منه ( )% 2-1من وةىبل نملىي ى القراءة.
ىيلااتخد غللباال موااقك فلاار الق اراءة  Dyslexiaفنااد منلق ا وااةىبل الق اراءة،
ىتةتبااار فلااار القاااراءة واااةىب مااان الواااةىبل األىليااا ىااا القاااراءة ،ىيةااارف ( Jordan,
)2000فك ا رنهاال" :وااةىب ال اارد ذا الااذفلء المتىلااق رى ىااىا المتىلااق فك ا رن يفااىن ذا
قالقااا ىااا مهااال ار القاااراءة ىالفتلبااا اليدىيااا األلللاااي دىن الملاااتىا المقكاااىا ،فمااال تةنااا
وااةىب ال اارد ى ا ق اراءة ال ق ا ار المقبىف ا ىالفتلب ا  ،ىالته ى ا الوااحيح ماان الااذافرة ،ىتااذفر
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ىتقاااىير ال ماااف ىال قااا ار ذا القىافاااد الواااحيح ىفالمااال التااارقي  ،ىىااا قاااراءة المةكىمااال
ال ىي ىااللتملى لهل ب فف وحي  .ىيةارف ) (Aaron, 1982الةلار القراىا تةري ال م اتقل
ماان نظرياا ت هياان ىمةلل اا المةكىماال  ،ياانص فكاا رن" :فلاار القااراءة اا م مىفاا ماان
اضقرابل ت هين ىمةلل

المةكىمل الت ينت فنهل اضقراا ىا القادرة فكا الت ا ير ىىها

الكغا المفتىبا  ،ىير ا

ااذا االضااقراا ىا ت هياان ىمةلل ا المةكىماال علا الااتخدا ضااةيف

لكمةلل ا المتتلبةا رى المةلل ا المتنامنا لكمةكىماال  ،ىيمفان رن يوانف ااذا االضاقراا فكا
رة الفكم رى القدرة فك ال ه ".

نقلا ىال عل قوىر ى القدرة فك ى

ىى ا عقاالر البحااث فاان رلاابلا وااةىبل الق اراءة ن ااد رن رلاابلا وااةىبل الق اراءة
متةددة ىمةقدة ،ىرناا يى اد ىا الحللا الواةب مان حالال واةىبل القاراءة فادد مان الةىاماف
ال لفك ا المت لفك ا الت ا لفااف منهاال دىر ى ا وااةىب الق اراءة وىافلق ا النمااى .ىبللنلااب لكةىامااف
الن لي ىالت ر مهل االضقراا ى القدرة فكا االنتبال االنتقالى ذا الادىر البالرن ىا حادىث

وةىبل القراءة ،ن د رن القراءة تتقكا تلكلال مان المهال ار التا يمفان عدرافهال فكا واىرة
تلكلف رم  ،ىرن را م فك يقلبكهل ال رد ى را ملتىا من ذا التادرج رى التلكلاف لاىف
تخكا لديا وةىبل ىيمل يكيا من الملتىيل األفك منا ،ىيةتبار ال ها

اى الهادف األلللا

لكقاراءة ،ىلفاان قباف الىوااىف علا ملاتىا ال ها ىعنااا ي اا فكا القاالرع رن ي ا

ا رة الققةا

المفتىب  ،ى ذا بدىر ي تارم رن الرماىن المفىنا لكرلالل قاد تا تميين ال ملابقل ،ىلفا يحادث
التميياااان  Discriminationىالبااااد لكقاااالرع رن يااااىل المالياااا ار نىفاااال ماااان االنتباااال االنتقاااالى
 Selective attentionلفااا يااات المااادخف ال اااةىرا ،ىيتقكاااا ذلااا رن تفاااىن االلااات لبل
البوري فك در

من اليقظ ىاالنتبل لكتلكلاف مان البدايا علا النهليا  ،رى مال يقكاا فكياا

عمةلن النظر "ال حص الدقيا"  ،Scanningىالذا يتضمن حرفل الةاين المنتظما مان اليماين
علا اليلاالر رى الةفا  ،ىالقاالرع المال ر لااي

ىا حل ا ألن يادقا النظاار ىا الماالدة المفتىبا

لق ار لقرا ،رى رن ينتبا لفف رمن ى الققة لف ي ه المحتىا ،فكا ففا

القالرع المبتادع

الذا ي ا فكيا رن يحف الليقرة فك فاف ملاتىا مان ملاتىيل التلكلاف الهرما اسدرافا ،
حيااث عن ال ااف ى ا افتلاالا الف االءة ى ا ىاحاادة ماان ااذ المهاال ار يفااىن لااببل ماان رلاابلا
وةىب القراءة (.)Ross, 1976
ىيتقكا الف ف فن رخقلء الق اف ىا القاراءة مالحظا فالدا القاراءة فناد  ،ىحينمال
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يات اختبالر الق اف ىا القاراءة ال هريا  ،ىالقاراءة الوالمت  ،ىقاراءة ىتمييان الفكمال  ،يلاتقي
المةك مالحظ نمق قراءة الق ف ىالوةىبل التا يىا ههال ،ىمان الا ياتمفن مان تقادي القارا
الةال ي المنللب لا .ىلقد تةدد البرام الةال ي الموامم لكتالمياذ ذىا واةىبل القاراءة،
نظ ارو الختالف رنمالق الواةىبل القراىيا ىدر ا حادتهل ،ىالخاتالف ى هال نظار القالىمين فكا

تقبيقهل ،ىاال تى اد قريقا بةينهال تواك لمةلل ا م افك قراىيا مةينا فناد فاف التالمياذ ،ىمال
ينللا ذا الق ف قد ال ينللا غير بف قد يحتلج عل تةديف رى لقريقا رخارا ،ىمال ي اف ىا
مةلل

م فك فند ذا الق ف قد يوك لمةلل

قريق ىاحدة ،بف البد مان التنىيا

م فك ق ف آخرب لذا ال يمفن االفتملد فكا

ىا القارا الملاتخدم مان ىقا آلخار ىمان حللا ألخارا

( لال لن ىآخرىن.)2337 ،

ثالثاً :الكفاءة الذاتية املدركة
ترا بهلدر ( )1980عن نل الةديد من الموقكحل الت تتداخف لادا الفاليارين فناد
محلىل تةريف م هى الف لءة المدرفا  ،بدر ا يواةا فكا غيار المتخوواين ال واف بينهال،
ىير

اللبا ى ذل عل رنهل تمالاف ى هاين لةمكا ىاحادة ا الاذا االنلالني  ،ىالتا يقواد

بهال ال اانء الاىاف ىالماادر ماان فياالن ال خوااي االنلاالني التا يمفاان رفيتهاال ىالتةاارف عليهاال.
ىيةد م هى ف لي الذا المدرف من الم ل ي الحديال نلابيلو ،ى اى مان الم ال ي التا ارتبقا

بم هااى رىل ا  ،ى ااى م هااى الااذا مالااف :تحقيااا الااذا  ،تقاادير الااذا  ،ت فيااد الااذا  ،ىالااىف
الااذات  ،ىوااىرة الااذا ىالالق ا بللااذا  .ىرماال ( )Harter, 1982ىتاارا رن موااقكحل م هااى
الااذا  ،ىتقاادير الااذا ىالف االءة المدرف ا

ا موااقكحل مترادىا ىلهاال ن ا

المةنا ىال يمفاان

ال وف بينهل.
ىيت ااا فااف ماان( :نايااد )Sullivan & Evans, 2006( ،)5 ،2331 ،فك ا تةاارف
الف لءة فك رنهل ":مهلرة رداء المهم فك حلا مل يلاتقي ال ارد بغام النظار فان ملاتىا
ى القدرة ،ىتتةكاا بفياف يادر ال ارد ن لاا ىملاتىا المهما ىالمةىقال التا يىا ههال فنادمل
يقى بلألداء فكيهل .ىتةرف الف لءة الذاتيا المدرفا فكا رنهال ":القريقا التا ينظار بهال ال ارد
لقدراتا" (نايد.)5 ،2331 ،
ىتنظاار ( )Harter, 1982, 87لم هااى الف االءة المدرفا فكا رنااا ل ااظ ىالا النقاالا،
ىتةن قدرة ال رد فك التةلمف ىالت لفف م البيى بواىرة مافالرة ،ى ا ت امف افتلالا المةرىا
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ىالمهل ار الخلو بللتفيف م المحيق المدرل ب لذا ى نا يات رباق الف الءة المدرفا بمخر ال
ماااال يقااااى ال اااارد بعن اااالن بوااااىرة قىياااا  .ىيةاااارف (1987

 )Brown,االد ار الااااذات Self-

 Perceptionفك رنا ":اد ار ال رد لفي ي رفي اآلخرين لا ،ىفيف يرا اى ن لاا مان خاالف
دم ااا لفااف المةكىماال ىالخب ا ار ال خوااي ىالبيىي ا الم ااتق ماان ت لفكااا م ا مىاقااف الحياالة
المختك ".
ىتخض الف لءة المدرف لجقلر النظرا المةرى لداىةيا اسن الن ،الاذا يتضامن ىةلليا
الذا  Self-efficacyلبلندىرا ،ىنظري قيم الذا لفىىن تاىن  ،Covingtonىنظريا الةانى
اللبب لكةلل األلملن ىينر  ،Winerىقد ت اس لرة ى

اذ النظريال علا رن مادرفل القادرة

تفالر ى اللكى ىالتةك  ،ىرن لهل ر مي تربىي ىفمكي (نايد.)15-11 ،2331 ،
ىي ير م هى الف لءة المدرف علا عد ار ال ارد رن لدياا القادرة فكا اوادار لاكى مةاين
سحداث نتي

مرغىب  ،ىتنقل عل نىفين ،مل :الف لءة المةرىيا المدرفا  ،ىالتا تةنا عد ار

التالميذ لقدراته األ فلديمي ب را افتقلد

رن لديه القدرة فك ىه ىرداء األفمالف األفلديميا ،

ىالف لءة اال تملفي المدرف  ،ىالت ت ير عل عد ار التالميذ رن لديه مهال ار ىقاد ار الت لفاف
م ا اآلخاارين مالااف :تفااىين الوااداقل  ،ىلااهىل الحااا بااين اآلخاارين ،ىالةضااىي ال ةلل ا ىاا
ال وااف ( .)Ryan & Pintrich, 1997, 329لااذل يةاارف ()Friedman, 2003, 397
الف لءة الذاتي المدرف  Self-perceived competenceفك رنهل ":القريق التا ينظار بهال
التكميااذ لقدراتااا ،ىتظهاار ىفاارة الف االءة الذاتي ا المدرف ا ى ا الةديااد ماان الم االال  ،منهاال :تقبااف
النظياار  ،Peer acceptanceىالف االءة األفلديميا  ،ىالمظهاار ال لاام  ،ىالف االءة اال تملفيا ،
ىف لي التورف اللكىف ىقيم الذا الةلم ".
ىنتي

لاذل اىترضا ( )Harter, 1982, 1985رالنالء بنلىهال لمقيال

الف الءة المدرفا

لوق لف ،رى برىىياف الف الءة الذاتيا المدرفا لوق الف ،رن األق الف ال ي اةرىن بللف الءة بان
الدر

ى فف م لف من م لال الف لءة الذاتي لىاء فلنا مةرىيا رى ا تملفيا رى لامي ،

ىاىترض رن األق لف ى الو ىف من ( )8 -0ال يودرىن رحفلملو ملاتقك فكا ف اليته ىا

الم لال المختك

ىقاق ،لفان لاديه القادرة ريضالو فكا تفاىين نظارة لقيما الاذا الةلما لاديه

ف ىراد .ىمن الخولىص الممينة لكف لي الذاتي المدرف رنهال ملاتقرة فبار ىتا ار نمنيا قىيكا ،
ىى ا مىاقااف ذا قبية ا مختك ا  ،فمىاقااف الدرال ا  ،ىمىاقااف خاالرج الدرال ا  ،ىمىاقااف داخااف
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المناانف ،را ى ا م االال الت لفااف م ا الحياالة ب افف فاال  ،ىيلاالفد ذل ا ى ا ىه ا الفالياار ماان
الم فال اللكىفي لكتالميذ لاىاء اال تملفيا منهال رى المةرىيا ىمان الا الملالفدة ىا حكهال
ىالتنبف بمللر ل ىالحكىف المقنة لهل (.)Stelle, Forehand & Devine, 1996
ىترتبق ر داف االن الن بللف الءة المدرفا  ،ىمان ر ا الخوالىص المميانة لم هاى الف الءة
المدرف  :التمين ى الةمكيل الذ ني  ،االلتخدا ال يد لكمهال ار المةرىيا  ،المالالبرة الةلليا ىا
البحااث فاان الحكااىف ،الداىةي ا الذاتي ا  ،التحاادث ال خو ا لكااذا ى ا ان االن األفماالف ،االلت ا ان
بللهاادف رى المهم ا  ،تىق ا االن االن ،تنظااي الااذا  ،التغكااا فك ا الةقباال بلل ه اد المتىاوااف،
ىالقدرة فك التخكص من اللاكىفيل غيار المرغىبا ( .)Bandura, 1997ىر الر ( Pintrich
 )& De Groot, 1990علا رن التالمياذ الاذين يةتقادىن رنها رف الء ىا قادراته وىامفلنيالته ،
ن ااد

رفالاار التالميااذ الااتخداملو لاللااتراتي يل المةرىيا ال ياادة ،ىن ااد

فااذل منظمااين ذاتيالو

ىمادىىفين سحاداث رىضاف النتالى  .ىرمال ( )Stipek, 1998, 121ىيارا رن ال اةىر بلل ةلليا
ىالف لءة الذا يترتا فكيا الن لا ى مىا ه المهل يةانن م هاىدا االتقالن ،ىينياد الداىةيا
الداخكيااا لالنهمااال ىااا المهااال الم ااالبه  ،فمااال رن ال اااةىر بةاااد الف ااالءة يضاااةف الداىةيااا
الداخكي  ،ىللةمف بدىن تحقيا ن الا يضاةف الحمال

لكةماف ىا المهال الم البه  .ىقاد رالبا

نتاالى درال ا (ربااى ىردة )2338 ،ذل ا  ،ىقااد تىوااك الدرال ا عل ا امفلني ا التنبااف بللتحواايف
الدرال من خالف الف لءة المةرىي ىالف لءة ال لمي لدا تالميذ الوف الخلم

االبتداى .

ىيتمياان التالميااذ الااذين يتمياانىن باالسد ار اسي االب لكف لي ا الذاتي ا بتقاابكه لكنقااد البناالء
المى ا علايه  ،ىي اةرىن با نه مف كاىن ىرف الء ىا عن الن المهال ىالمتقكبال المىفكا علايه ،
ىينظاارىن ألن لااه ب اافف عي االب  ،ىيواادرىن تةكيقاال ىفباال ار تاادف فكا محبااته ألن لااه ،
ىتااادف فكااا ىواااف رن لاااه بااا نه ذىى ىلىااادة ىقيمااا  ،ىيااارىن رن لاااه بااا نه محبىباااىن ىال
ي ااةرىن ب ا نه تحاا مراقب ا اآلخاارين ،ىيلااتمتةىن خااالف الت لفااف م ا اآلخاارين ،فماال رنهاا
ي ةرىن بللراح ى المىاقف اال تملفي  ،ىى م الرف م مىفال الن الق ،فمال رنها يبحالاىن
فن ا تململ ديدة وىاي الد حكاىف لكم افال التا تاىا هه  ،فمال رنها يتميانىن بحاديث ذا
عي لب مت لىف ،بةيداو فن اسحبلق ىال فىا ىالت لف (.)Harter, 1993, 92

ىبللنلاااااب لكف لياااااا الذاتياااااا المدرفااااا لاااااادا التالميااااااذ ذىا واااااةىبل الااااااتةك ي ااااااير

( )Greshman, 1982, Miller, 2001علا رن نال فالقا متبلدلا باين القادرة األفلديميا
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ىالف االءة الذاتي ا المدرف ا لاادا التالميااذ ذىا وااةىبل الااتةك  ،ىيظهاار التالميااذ ذىا وااةىبل
التةك ىلفكي ذاتي ىا تملفي ىرفلديمي منخ ضا مقلرنا بللتالمياذ الةالديين ،ىير ا ذلا علا
رن مالف فالء التالميذ يبكىرىن ال ةىر بلل لفكيا الذاتيا الاتنلداو علا االن ال ان التا حققى ال

ى الملض  ،ىىقلو لولل

الذا قلم فكيا نظري ال لفكي الذاتي لبلندى ار.

ىت ير ( )Lerner, 2000عل رن الدرالال التا ا ريا فكا فينال مان التالمياذ ذىا

وااةىبل الااتةك  ،تىوااك علا رن مالااف افالء التالميااذ يفااىن لااديه انقباالى لااكب فاان الااذا ،
ىه ي ةرىن بةد األملن ،ىيتبنىن نظرة لاكبي فان رن لاه با نه غيار قالدرين فكا التةلماف
م ا الحياالة اليىمي ا  ،بلسضاالى عل ا رن انخ االم ملااتىا التحواايف لااديه  ،ىان ةاالالته غياار
الملااتقرة مقلرناا بللتالميااذ الةاالديين ،ىخبااراته األفلديمياا غياار النل حاا  ،ىى ااكه ىاا بناالء
فالقل ا تملفي  ،ىال ةىر بلل ف ىاالحبلق غللبالو مال ينات فنهال انخ الم ىا تقادير الاذا .
فمل رن التالميذ ذىا وةىبل التةك يةالنىن مان م افال لاكىفي ىا تملفيا ىرفلديميا  ،ممال

ياانةف

لااكبلو فك ا ف االيته الذاتي ا  ،ىرنه ا يظهاارىن م هااى ذا فاال  ،ىم هااى ذا رفاالديم

مااانخ م ،فمااال رنهااا يميكاااىن علااا تقياااي رن لاااه ب ااافف متا ٍ
اادن بللمقلرنااا بااا قرانه الةااالديين

(.)Georg, Kathleen & Maureen, 2002
ىلكف اااف فااان رالااار المقلرنااال اال تملفيااا فكااا تقاااىر عد ار الاااذا لااادا القكبااا ذىا
وااةىبل الااتةك  ،ى ا الو ا ىف ماان الالللااث ىحت ا الالاالمن بللااتخدا مقياال

الف االءة الذاتي ا

المدرف لوق لف ،تىوك نتلى الدرال عل رن لةمكيا المقلرنا اال تملفيا ر ميا ىا ت افيف
المقااادرة فكااا التقباااف األ فااالديم لكقكبااا ذىا واااةىبل الاااتةك  .فمااال تىواااك درالااا ( ااايخ ،
 )1990ىالت ا ا ري ا بهاادف الف ااف فاان ملااتىا الف لياال المدرف ا لكقكب ا ذىا الم اافال
التةكيمي ا  ،ىالةاالديين ىالمت ااىقين رفلديمي الو ،عل ا ى ااىد ىاارىا ذا دالل ا عحواالىي بااين القكب ا
المت ااىقين رفلديمي الو ىالقكب ا الةاالديين فك ا المقياال

الفك ا ىالمقااليي

ال رفي ا لواالل القكب ا

المت ااىقين رفلديمي الو ،فااذل ى ااىد ىاارىا ذا دالل ا احواالىي بااين القكب ا المت ااىقين رفلديمي الو
ىالقكبا ذىا الم افال التةكيميا لوالل القكبا المت ااىقين رفلديميال ،فمال ى ااد ريضالو ىاارىا

دال احولىيلو بين القكب الةلديين ىالقكب ذىا الم فال التةكيمي لولل القكب الةلديين.

فمل تىوك (بدر )2331 ،من خالف درالتهل بهدف الف ف فن ال ارىا باين القللبال

ذىا وااةىبل الااتةك ىالةلدياال ىا الف االءة الذاتيا المدرفا  ،ىالقاادرة فكا الفتلبا ىالتحواايف
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الدرال ا  ،عل ا ى ااىد ىاارىا دال ا عحواالىيلو بااين ذىا وااةىبل الااتةك ىالةلدياال ى ا الف االءة

الذاتي المدرف  ،لولل الةلديل  ،فمل تىوك النتلى عل ى ىد فالق ارتبلقيا دالا عحوالىيلو

بين التحويف الدرال ىالف لءة الذاتي المدرف  .ىىا الدرالا التا ر ار ال ( Zisimopoulos
 )& Galanaki, 2009بهادف الف اف فان ال ارىا ىا الداىةيا الذاتيا ىالف الءة األفلديميا
المدرفااا لااادا التالمياااذ ذىا واااةىبل الاااتةك بللوااا ين الخااالم
المدار

بلليىنلن ،ىبللتخدا مقيل

ىاللااالد

الداىةي الذاتيا األفلديميا ىمقيال

االبتاااداى بااابةم
الف الءة األفلديميا ،

تىواك نتاالى الدرالا علا رن التالميااذ ذىا وااةىبل الااتةك تاانخ م لااديه الداىةيا لكااتةك ،
فمل تنخ م لديه الف لءة األفلديمي مقلرن ب قرانه الةلديين.
ىنتي ا لااذل ر االر بةاام الدرالاال الت ا ا تم ا بتنمي ا رى تحلااين الف االءة الذاتي ا
المدرفا لادا التالمياذ ذىا واةىبل الاتةك  ،ىمنهال ( )Miller, 2001علا رن تحلان الف الءة
الذاتيا المدرفا لاادا التالميااذ ذىا وااةىبل الااتةك ال يترتااا فكيااا تحلاان ان االن األ فاالديم
ريضلو فكا عدارة ىقاته  ،ىنيالدة قادرته فكا التىاواف اال تمالف ما

ىحلا ،وىانمل تللفد
رقارانه الةالديين ىالتةلمااف ما الم تما بقريقا منللااب  .ىياذفر ( )Leahy, 1985رن ر اافلف
م هى الذا مرن ىليل

لمدة ىيمفن تةاديكهل ىتقىير ال .فمال يففاد ( Thomas & Harri,

 )1985فك ا رن ربةاالد م هااى الااذا ى ىانبهاال متداخك ا ىمت االبف حيااث ي افالر فااف منهاال ى ا
اآلخر ،ىتنمى الذا من خالف تنمي تك األبةلد فكهال رى بةضاهل ،ىللاذا فاف متواف ىمتفلماف،
ىرن بنلء الاذا يات مان خاالف فمكيا تفلمكيا  ،خاالف ت لفاف ال ارد ففاف ىا البيىا اال تملفيا
الت يةيش ىيهل.
ٍ
ىبنلء فك ذل يرا ( )Leahy, 1985رناا يمفان تنميا م هاى الف الءة الذاتيا المدرفا
لاادا التالميااذ ذىا وااةىبل الااتةك ماان خااالف فاادد ماان الةىامااف الت ا ت افالر ى ا

ااذا الم هااى

بلفتبلر ااال م ااالال تتضااامنهل ابةااالد م هاااى الف ااالءة الذاتيااا المدرفااا  ،ىمااان اااذ الةىاماااف:
الخولىص ال لمي لدا التكميذ ،ىالقدرة الذ ني ىالتحويف الدرال ىمادا الف الءة التةكيميا ،
ىالةالقااااال اال تملفيااااا ىالملاااااىىلي اال تملفيااااا ىال رديااااا  ،ىالمهااااال ار البدنيااااا ىالحرفيااااا ،
ىالخوااالىص االن ةلليااا  ،ىاالت ل ااال  ،ىالمهااال ار ىاألن اااق  ،ىاال تملمااال المدرفااا  ،ىالقااااي
الخكقي ىمدا احلل

التكميذ بهل.

فمل ي ير ( )Elbaum & Vaughn, 2003عل رن التدخال المدرلي ىمل يتةرم لاا
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الق ااف ى ا المدرل ا لهاال دىاو فبي ا ارو ى ا تنمي ا م هااى الف االءة الذاتي ا المدرف ا  ،ىخلو ا لاادا

التالميااذ ذىا وااةىبل الااتةك  ،ىااللخب ار المدرلااي ذا فالق ا ىاليق ا بتفااىين م هااى الف االءة
الذاتي المدرف لدا التكميذ ،ىللتالميذ الاذين يحت ظاىن ىا ذافارته بخبا ار قيبا فان حيالته

ىااا المدرلااا  ،مالاااف :الةالقااا مااا المةكماااين ىالااانمالء ،الن ااالا المدرلااا ىمملرلااا األن اااق
المدرلي المختك  ،يتو ىن بم هى عي لب فن ذاته  ،ىالةف

وحي .

ىيتضا مماال تقاد ر ميا تقاىير ىتحلااين م هااى الف الءة الذاتيا المدرفا لاادا التالميااذ
ذىا وااةىبل الااتةك  ،ماان خااالف بةاام البااارام التدريبياا التاا تحتااىا فكاا م مىفاا مااان
األن ق ىاس راءا ىالت تض التكميذ ى ظرىف ملفي تىىر لا ىرص الت لفاف اال تمالف
م رقرانا الةلديين ،ىتةمف فك تىظيف الةىامف الت تفدا عل تحلين م هاى الف الءة الذاتيا
المدرف  ،ىتحييد الةىامف الت تةياا تحلاين الف الءة الذاتيا المدرفا لادا اذ ال ىا  .ىخلوا
رن غللبي الدرالل التا ا ريا ىا البيىا الةربيا ا تما بدرالا ال ارىا باين التالمياذ ذىا
وااةىبل الااتةك ىرق ارانه الةاالديين ى ا بةاام الخواالىص المةرىي ا ىاالن ةللي ا  ،ىمنهاال درال ا
(واقر ،)1992 ،درالا (فبااد الى االا ،)1990 ،ىدرالا ( اايخ  ،)1990 ،ىدرالا (وااقر،
 )2339درال (فبد النب  ،)2335 ،ىالبةم منهل ا ت ببنالء بارام تدريبيا بهادف تحلاين
بةم الةمكيل المةرىي  ،ىمنهل درال (واقر ،)2311 ،2333 ،ىدرالا (برغاىث،)2332 ،
ىدرال (فالملن ،)2315 ،ىيلتدف ذل ضرىرة اال تمل ب ىانا رخرا تتةكاا بللتالمياذ ذىا
وةىبل التةك  ،ىمن ر

ذ ال ىانا الف لءة الذاتي المدرف .

دراسات وحبوث سابقة:
يةارم البلحاث لكدرالال ىالبحاىث التا تنلىلا تقادي بارام تدريبيا لتنميا رى تحلااين
الف لءة الذاتي المدرف لدا التالميذ ذىا وةىبل التةك  ،مرتب من األقد عل األحادث ،ىذلا
فك النحى التلل :
قل ( )Omizo, 1985بدرال بهدف الف ف فان تا الير كلال ار الد مةا (فقالنا
ان ةلل ) فك م هى الذا ىى ها الضابق لادا التالمياذ ذىا واةىبل الاتةك  ،ىتفىنا فينا
الدرال من ( )13تكميذاو تتراىا رفملر مل بين ( )8-11لن من ذىا واةىبل الاتةك  ،ىتا
تقلاايمه ف ااىاىيلو علاا م مااىفتين احاادا مل ت ريبياا ىاألخاارا ضاالبق  ،ىقااد تىوااك نتاالى

الدرالا عل ا ى ااىد ىاارىا ذا دالل ا احواالىي بااين متىلااق در اال الم مااىفتين الت ريبي ا
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ىالضلبق ى م هاى الاذا ىى ها الضابق ىا القيال

البةادا لوالل الم مىفا الت ريبيا ،

ىت ااير ااذ النتي ا عل ا ىلفكيا االر االد الةقالن ا االن ةاالل ىا تحلااين م االال مةين ا ماان
م هى الذا  ،ىت

ي التالميذ ذىا وةىبل التةك فك تفىين ى ه ضبق داخكي .

التهدى درال ( )Elbaum & Vaughn, 2003الف ف فن ىلفكيا بةام التادخال
المةرىيااا ىااا تنميااا م هاااى الاااذا األفااالديم لااادا التالمياااذ ذىا واااةىبل الاااتةك اسدرافيااا ،
ىتفىنا

ااذ التاادخال ماان :تحلااين مهاال ار التكميااذ ى ا الم االف األ فاالديم  ،ىتاادخف عر االد

تمالف ى توحي األىفلر الخلقىا ىاضاةلف األىفالر االنهناميا لكاذا  ،ىتادخف لام  ،ىتادخف
عدرافاا  ،ىقااد رفاان

ميةهاال فكاا نياالدة المةرىاا األ فلديمياا ىتةااديف ات ل اال التالميااذ نحااى

ذىاتها  .ىا ريا الدرالا فكا فينا مفىنا ماان ( )123تكميااذاو بللوا ين اللاالب ىالالاالمن ،تا
تقليمه عل م مىفتين احدا مل ت ريبي ىاألخرا ضلبق  ،ىف

النتلى فن ى اىد رالار ذى

داللااا احوااالىي لكتااادخال المةرىيااا الملاااتخدم ىااا تحلاااين م هاااى الاااذا األ فااالديم لااادا
الم مىف الت ريبي  ،ىرنا فكمل ناد اس ن لن األ فلديم لدا التالميذ ناد تقدير لذىاته .
ىلكف ف فن رالر برنلم تدريب ىا الف الءة الذاتيا المدرفا لادا القكبا ذىا واةىبل
الااتةك  ،ىفك ا فين ا مفىن ا ماان ( )52قللب الو ىقللب ا  ،ت ا اختياالر بقريق ا قواادي ماان قكب ا
الوف الراب المكتحقين ى غرف مولدر التةك ى مديري تربيا محلىظا

تقليمه عل م مىفتين احدا مل ت ريبي ىاألخرا ضلبق  ،ىبللتخدا مقيل

ارش األردنيا  ،تا
الف لءة الذاتيا

المدرف لوق لف ،عفداد /لرتر ( ،)1982ىبللاتخدا برنالم تادريب مفاىن مان ( )12كلا
تدريبي فك تالميذ الم مىف الت ريبي  ،تىوك درال (ال ىافير )2331 ،عل ى اىد ىارىا
ذا دالل ا عحواالىي بااين متىلااق در اال الم مااىفتين الت ريبياا ىالضاالبق فكاا مقياال
الف لءة الذاتي المدرف ى القيل

البةدا لولل الم مىف الت ريبي .

ى ادى درالا رباى نيااد ( )2335علا تقوا ىلفكيا برنالم تاادريب ىا تنميا اسن االن
الدرال  ،ىم هى الذا األفلديم لكتالميذ ذىا واةىبل الاتةك قالى فكا النظريا اللاكىفي ،
ىتفىن فين الدرال من ( )79تكميذاو ىتكميذة ،ت تقليمه عل م مىفتين عحادا مل ت ريبيا

تتفااىن ماان ( )10تكميااذاو ىتكميااذة ،ىاألخاارا ضاالبق تتفااىن ماان ( )01تكميااذاو ىتكميااذة ،ىتفااىن
البرنلم التدريب الاذا تةرضا علياا رىاراد الم مىفا الت ريبيا مان ( )13كلا بكغا المادة

النمني ا لك كلاا الىاحاادة ( )03دقيق ا  ،ىقبااا البرناالم لماادة ااهرين بىاقاا خماا
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رلاابىفيلو ،ىر االر نتاالى الدرالا علا ى ااىد ىاارىا ذا داللا عحواالىي ىا اسن االن الدرالا

ىم هااى الااذا األفاالديم بااين الم مىف ا الت ريبي ا ىالم مىف ا الضاالبق لواالل الم مىف ا

الت ريبي تةنا لكبرنلم التدريب الملتخد ى الدرال .
فمل التهدى درال (ربى نيتىن ىالنلقىر )2339 ،توامي برنالم تادريب فكا بةام
المهل ار الدرالاي لكتالمياذ ذىا واةىبل الاتةك  ،ىقيال

رالار ىا تحلاين مهالراته الدرالاي ،

ىتحواايكه األفاالديم  ، ،وىا ري ا الدرال ا فك ا فين ا مفىن ا ماان ( )18تكميااذاو ىتكميااذة ى ا
الوااا ين الالللاااث ىالرابااا مااان ذىا واااةىبل الاااتةك ىااا القاااراءة ىالحلااالا المكتحقاااين بغااارف
المولدر ،ت تقليمه عل م مىفتين احدا مل ت ريبي تتكقا رىراد ال التادريا فكا البرنالم ،
ىالااذا تتضاامن مهاال ار الدرالاا التلليااا  :تنظااي وىادارة الىقاا  ،ىفتلباا المالحظاال ىتااادىينهل،
ىمهاال ار االلااتةداد لالمتحاالن ،لماادة الالال ا

ااهىر بىاق ا خملااين حو ا  ،ىاألخاارا ضاالبق ،

ىتىوك الدرال عل ى ىد ىرىا دال احولىيل باين متىلاق در ال الم ماىفتين الت ريبيا
ىالضاالبق فكاا مقيااال
ىالريلضيل ى القيل

االر التحواايكي ىااا الكغاا الةربيااا
م هااى الاااذا األ فاالديم ىاالختبا ا
البةدا لولل الم مىف الت ريبي .

ىلكف ف فن ىلفكي برنلم تدريب لتنمي الف الءة المدرفا لادا التالمياذ ذىا واةىبل
الاتةك  ،ىبتقبيااا مقياال

الف االءة الذاتيا المدرفا  ،تا ليف /االرتر ( ،)1982فكا فينا مفىنا

ماان ( )21تكميااذاو ىتكميااذة بللوااف الراب ا االبتااداى  ،ماان التالميااذ ذىا وااةىبل الااتةك بغرى ا

المولدر بمدين

راش األردني  ،تىواك نتالى درالا (Al-Fawair, Al-Kahteeb & Al-

 )Wreikat, 2012عل ى ىد ىرىا دال عحولىيلو بين الم مىف الت ريبي التا تكقا رىراد ال
التاادريا فكا

كلاال البرناالم التاادريب  ،ىالم مىفا الضاالبق فك ا مقياال

الف االءة الذاتي ا

المدرف لوق لف ،ممل ي ير عل ىلفكي البرنلم التدريب الملتخد ى تنمي الف الءة المدرفا
لدا التالميذ ذىا وةىبل التةك .
ىبللاااتخدا برنااالم ار ااالد مةااا ىالف اااف فااان ىلفكيتاااا ىااا تحلاااين م هاااى الاااذا
األ فاالديم لاادا تكميااذا الحكقاا الاللنياا ماان التةكااي األلللاا ىاا لااكقن فماالن ماان ذىا
وةىبل التةك ى القراءة ىالفتلب  ،ىفك فين مفىن من ( )23تكميذة ت تقلايمه ف اىاىيلو

عل م مىفتين احادا مل ت ريبيا ىاألخارا ضالبق  ،تىواك نتالى درالا ( يل نا ىال افيرا،
 )2310علااا ى اااىد ىااارىا ذا داللااا احوااالىي باااين متىلاااق رتاااا در ااال الم ماااىفتين
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الت ريبيااا ىالضااالبق فكااا مقيااال

م هاااى الاااذا األ فااالديم ىااا القيااال

البةااادا لوااالل

الم مىف الت ريبي  ،ممل ي اير علا ىةلليا البرنالم اسر الد الملاتخد ىا تحلاين م هاى
الذا األ فلديم لدا التكميذا ذىا وةىبل التةك .
ىلكف ااف فاان ىلفكي ا الااتخدا الااتراتي يل الماادخف البناالى ى ا تحلااين ربةاالد م هااى
الااذا األفاالديم لااذىا الوااةىبل اللاايملنتي ىرالاار فك ا تحواايكه األفاالديم  ،ىفك ا فين ا
مفىن من ( )131تكميذة بللوف الاللن اسفداد  ،ت تقليمه عل الاالث م مىفال ت ريبيا
ىم مىف ضلبق  ،ىبللاتخدا برنالم تادريب مفاىن مان ( )23كلا تدريبيا لفاف م مىفا
ت ريبي ا  ،بىاق ا الااالث كلاال رلاابىفيلو ،تىوااك نتاالى درال ا (ف اىاد )2311 ،عل ا ىلفكي ا

البرنااالم التااادريب الملاااتخد ىااا تحلاااين ربةااالد م هاااى الاااذا األفااالديم التلليااا  :الف ااالءة
المةرىي  ،ىالف لءة الةلما  ،ىتحماف المهال األفلديميا  ،ىف الءة المقلرنا لادا رىاراد الم مىفال

الت ريبي الالالث ،ىقد انةف

ذل اي لبيلو فك ملتىا تحويكه األفلديم .

ى ادى درالا المااال ( )2311علا الف اف فاان ىلفكيا برنالم عر االد مةرىا لااكىف
ىا خ اام اضااقراا االنتباال الموااحىا بن االق ناىااد ىرالاار فكا رىا الف االءة اال تملفيا لاادا
األق االف ذىا وااةىبل الااتةك  ،ىتفىن ا فين ا الدرال ا ماان ( )13تكميااذاو ىتكميااذة ماان تالميااذ
الوااا ين الرابااا ىالخااالم

االبتاااداى مااان ذىا اضاااقراا االنتبااال المواااحىا بللن ااالق الناىاااد

ىيةاالنىن ماان وااةىبل ى ا الااتةك  ،ت ا تقلاايمه عل ا م مااىفتين احاادا مل ت ريب ا (ن=)23
تكميذاو ىتكميذة ،يتكق رىراد ل التدريا فك البرنالم الاذا تفاىن مان ( )03كلا بىاقا الاالث

كلل رلابىفيلو ،ىتاراىا نمان ال كلا مال باين ( )13-15دقيقا  ،ىاألخارا ضالبق (ن=)23

تكميااذاو ىتكميااذة ،ىتىوااك نتاالى الدرال ا عل ا التحقااا ماان ىاارىم الدرال ا  ،مماال ي ااير عل ا

ىلفكي البرنلم اسر الد المةرىا اللاكىف ىا خ ام اضاقراا االنتبال المواحىا بللن الق

الناىد ىرى الف لءة اال تملفي لدا األق لف ذىا وةىبل التةك .

تعليق عام على الدراسات والبحوث السابقة:
من االلتةرام الللبا لكدرالل ىالبحىث الت ر ري ى م لف ا تمل البحاث الحالل ،
يتض رن الغللبي الةظم منهل ت ع راء ل فك فينل مان التالمياذ ذىا واةىبل الاتةك ىا
الو ا ىف األىل ا ماان مرحك ا التةكااي األللل ا  ،بللااتالنلء درال ا

Elbaum & Vaughn,

) ،)2003ىالت ا ري فك الو ين الللب ىالالالمن ،ىدرالا (فاىاد ،)2311 ،ىالتا ا ريا
فك تكميذا الوف الاللن اسفداد  ،ىرمل بللنلب لنىى الوةىب األفلديميا التا ا تما بهال
- 108 -

فعالية برنامج تدريبى معرفى سلوكى فى تحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى التالميذ ذوى صعوبات تعلم ........

ااذ الدرالاال  ،ن ااد رن الغللبي ا الةظما منهاال ت ا ع راء اال فكا التالميااذ ذىا وااةىبل تةك ا
القراءة ،ىالبةم منهل ت ع راف ال فكا التالمياذ ذىا واةىبل تةكا القاراءة ىالحلالا فمال ىا
درال (ربى نيتىن ىالنلقىر ،)2339 ،ىرمل بللنلب لنىفي بارام التادخف التا الاتخدم ىا
الدرالااال ىالبحااااىث اللاااالبق  ،ن ااااد رن الاااابةم منهااال الااااتخد الباااارام اسر اااالدي  ،ىمنهاااال:
( ( ،)Omizo, 1985يل نا ىال اافيرا ،)2310 ،ىدرالا (الماال )2311 ،ىالتا الااتخدم
برنلم عر لدا مةرى لكىف  ،ىبةضهل اآلخر التخد البارام التدريبيا  ،لاىاء فلنا مةرىيا
فمال ىا درالا ) ،)Elbaum & Vaughn, 2003ىدرالا (فاىاد ،)2311 ،رى لاكىفي فمال
ىاا درالاا (ربااى نيااد ،)2335 ،ىقااد افتمااد درالاا (ربااى نيتااىن ىالناالقىر )2339 ،فكاا
برنلم تدريب فك بةم مهل ار الدرال  ،ىرمل بللنلب لكمتغي ار التلبةا مىضا ا تمال

اذ

الدرالل ىالبحاىث ن اد رن م هاى الاذا األفالديم ىالداىةيا فلنا مان المتغيا ار التلبةا ىا
ااذ الدرالاال  ،بللااتالنلء درالاا (ال ااىافير )2331 ،ىالتاا ا تماا بم هااى الف االءة الذاتياا
المدرفااا  ،ىدرالااا (الماااال )2311 ،ىالتااا ا تمااا بللف ااالءة اال تملفيااا  ،ىبللنلاااب لكتوااامي
الت ريب الملتخد ىقد افتمد الدرالل ىالبحىث الللبق فك التخدا توامي الم مىفال
المتفلىى (ت ريبي ىضلبق ).
ىقااد تا االلاات لدة ماان التةكيااا اللاالبا فكا الدرالاال ىالبحااىث التا ا ريا ىا م االف
ا تماال البحااث الحاالل  ،ى ا ع اراء البحااث فك ا تالميااذ الوااف الخاالم

ذىا وااةىبل تةك ا

الق اراءة ،ىى ا بناالء كلاال البرناالم التاادريب الملااتخد  ،ىى ا تحديااد فاادد ال كلاال ىالاانمن
المنللا لهل ى ضىء الةمر النمن لةين البحث الحلل  ،فمال لتضا ذلا ىا ال انء الخالص
ببنااالء البرنااالم  ،بلسضااالى علااا التوااامي الت ريبااا  ،ىقاااد تااا الاااتخدا توااامي الم مىفااال
المتفلىى  ،فمل ت االلت لدة منهل ريضلو ى ت لير ىمنلق

النتلى الت ت التىوف عليهل.

فــروض البحــث:
من خالف التةكيا الللبا فك نتلى الدرالل ىالبحىث الللبق  ،ىاسقلر النظارا ،يمفان
ويلغ ال رم الرىي

لكبحث الحلل  ،ىذل فك النحى التلل :

ي افالر التاادريا فك ا محتااىا كلاال البرناالم التاادريب المةرى ا اللااكىف ى ا تحلااين
م لال الف لءة الذاتي المدرف لدا التالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة.
ويمكن ترجمة الفرض البحثى السابق إلى الفرض اإلحصائي التالى:
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تى اااد ىااارىا ذا داللااا عحوااالىي باااين متىلاااق رتاااا در ااال الم مىفااا الت ريبيااا
ىالم مىف الضلبق ى القيل

البةدا فك مقيال

برىىياف الف الءة الذاتيا المدرفا لوق الف

لولل الم مىف الت ريبي .

الطريقــة واإلجــراءات-:
نتنلىف ى

ذا ال نء من البحث الىوف الت وايك لج اراءا المتبةا ىا تن ياذ البحاث

ىمنهااال :المااانه الةكمااا المالىااا  ،ىىواااف لكةينااا ىاألدىا الملاااتخدم  ،ىالبرنااالم التااادريب
بللتخدا التراتي ي الحىا

المتةاددة ،الا الخقاىا التا تا ىا ضاىاء ل تن ياذ اذا البحاث،

ىذل فك النحى التلل :

منهــج البحـــث:
يةتبااار المااانه

ااابا الت ريبااا

اااى المااانه الةكمااا المالىااا لقبيةااا البحاااث الحااالل ،

ىلو اااداف التااا يلاااة لتحقيقهااال ،ىي ااا البحاااث الحااالل بمتقكبااال المااانه

ااابا الت ريبااا

ىخقىاتااا ،ىيتحاادد الهاادف الرىيل ا لكبحااث ى ا درال ا ىةللي ا برناالم تاادريب مةرى ا لااكىف
فمتغير ملاتقف ىا تحلاين الف الءة الذاتيا المدرفا  ،ىم لالتهال ال رفيا لادا رىاراد الم مىفا
الت ريبي ذىا وةىبل تةك القراءة فمتغي ار تلبة .

عينــة البحــث:
ت ا راء البحث فك نىفين من الةينل  ،مل:
 -1عينة حساب الكفاءة السيكومرتية ألدوات البحث:
تفىنا فينا حلاالا الف الءة اللاايفىمتري ألدىا البحاث مان ( )13تكميااذاو ىتكمياذة ماان

تالميذ الوف الخلم  ،بللحكق األىل من التةكاي األلللا  ،بمدرلا لاةد نغكاىف باعدارة ف ار
ال ااااي التةكيمياااا  ،تراىحاااا رفماااالر النمنياااا بااااين ( )128 -119ااااه ارو ،بمتىلااااق قاااادر

( ،)121،8ىبلنحراف مةيلرا (.)0،51±
 -2عينة البحث األساسية:

تفىن فينا البحاث األلللاي مان ( )11تكمياذا ىتكمياذة مان تالمياذ الواف الخالم
االبتداى ذىا وةىبل تةكا القاراءة ،ىقاد تا اختيالر مان فينا فكيا مبدىيا قىامهال ()515
تكميااذا ىتكميااذة ( 217ماان الااذفىر 218 ،ماان اسناالث) ،ماان رربةا ف اار ىوااال با رب ماادار
ابتداىي ا حفىمي ا بااعدارة ف اار ال ااي التةكيمي ا ى ا ال وااف الدرال ا األىف ،ماان الةاال الدرال ا
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 ،2311/2315تت اراىا رفماالر النمني ا ماان  103-121ااه ار  ،بمتىلااق قاادر ()121.2
هرا ،ىانحراف مةيلرا قدر ( .)±0.1ىقد ت تقليمه ف اىاىيل علا م ماىفتين  ،ىذلا فكا
النحى التلل :
م مىفااا ت ريبيااا  :تتفاااىن مااان ( )8تالمياااذ ( 5ذفاااىر  0 ،عنااالث)  ،ىقاااد تراىحااا
رفماالر النمنيا ماان  128-121ااهرا ،بمتىلااق قاادر ( )121.80ااهرا ،ىانح اراف مةياالرا
قاااادر ( ،)±2.02ىاااا حااااين تراىحاااا نلااااب ذفاااالىه ماااال بااااين ( ،)97-111بمتىلااااق قاااادر
( ،)131.57ىبلنحراف مةيلرا (.)0،1±
م مىفااا ضااالبق  :ىتتفاااىن مااان ( )8تالمياااذ ( 5ذفاااىر  0 ،عنااالث)  ،ىقاااد تراىحااا
رفملر النمني من  127-121ه ار  ،بمتىلاق قادر ( )121.25اه ار  ،ىانحاراف مةيالرا
قاااادر ( ،)±2.29ىاااا حااااين تراىحاااا نلااااب ذفاااالىه ماااال بااااين ( ،)95-112بمتىلااااق قاااادر
( ،)137.20ىبلنحراف مةيلرا (.)0،2±

مربرات اختيار عينة البحث:
تااا اختيااالر فينااا الدرالااا الحلليااا مااان باااين تالمياااذ الواااف الخااالم

االبتاااداى ذىا

وةىبل تةك القراءة التنلدا فك مل يك :
ت اختيلر الوف الخلم

االبتداى دىن غير مان الوا ىف م الالو لكتقبياا نظا ارو ألن

وةىبل الاتةك ىا القاراءة واةىبل نىفيا تتقكاا فينا خلوا  ،ي اا رن يتاىىر ىا رىراد ال
القدرة فك ى

رة الفكمل ىال مف (التةرف) ،ىيبق الةلىاد مان ىا

ا رة الحارىف ىالفكمال

ىال مااف ى ااى ال ها  ،ىالااذا يةتباار الغليا ماان فمكيا القاراءة ،ىتا اختياالر وااةىبل الااتةك ىا
القراءة دىن غير ال مان الواةىبل األفلديميا نظا ارو ألن القاراءة فلماف فال ىرلللا يادخف ىا

مي وىر التةك الك ظ ىغير الك ظ  ،ىال تةد فمكي القراءة مالدة درالاي باللمةن الما لىف

ىلفنهل ن لق رللل ى تحويف المىاد الدرالاي األخارا ،ىفالدة مال يبادر األق الف تةكا القاراءة
ى الوف األىف االبتداى رى مل قبف ذل  ،ىمن ال يلتمر افتمالد

فكا القاراءة خاالف ميا

مراحف حيلته الدرالي  ،ىيةتبر ال ف ى تةكا القاراءة مان رفالار الم افال األفلديميا

ايىفل

لدا األق لف ذىا وةىبل التةك .

خطوات اختيار عينة البحث:
تا تحديااد رى اراد فين ا البحااث ذىا وااةىبل تةكا الق اراءة ى ا ضااىء خق ا ت خيوااي
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متةددة األبةلد ،بللتخدا م مىف من االختبل ار ىالمقليي
تااا اختيااالر رربةااا مااادار
ىيىض

مااان مااادار

ادىف ( )1رلاملء المادار

التةكاااي االلللااا باااعدارة ف رال اااي التةكيميااا ،

التا تا اختيالر رىاراد فينا البحاث منهال ،ىفادد ال واىف

بهل ،بلسضلى عل فدد التالميذ:
رلملء المدار

المقنن  ،فك النحى التلل :

دىف ()1

الت ت اختيلر رىراد فين البحث منهل ،ىفدد ال وىف بهل ىفدد التالميذ

ال المدرل
 -1مدرل الحديال لكتةكي االللل

فدد
ال وىف

ذفىر

عنلث

الفك

5

131

90

191

0

15

12

87

 -2مدرل ت ريبي المةكمل االبتداىي

0

 -1مدرل المنتن

 -0مدرل الىحدة الةربي االبتداىي
الم مىى الفك

فدد التالميذ

الم مىى

71

72

111

0

17

11

88

11

217

218

515

ىبللتخدا مح التبلفد بين القدرة الةقكي الةلم لكتكميذ ىتحوايكا المتىقا ىال ةكا ىا
القاراءة ،تا تقبياا اختبالر ت اخيص الةلار القراىا  ،عفاداد /ك اف ( ،)2331ىاختبال ار فلتاف
لكةلماااف الةااال  ،المقيااال

الالااالن – الواااىرة (ا) ،عفاااداد /رباااى حقاااا ،وااالدا ىفباااد الةنيااان

( ،)2335فك ا رى اراد الةيناا الفكي ا المبدىي ا لكبحااث (ن =  )515تكميااذا ىتكميااذة ،ىبتحىيااف
الدر ل الخل لكذفلء ىالدر ل الخل لكقراءة الت حوف فكيهال رىاراد فينا البحاث علا در ال
مةيلري ا  ،ىذل ا لحلاالا ال اارا بااين الدر ا المةيلري ا لكااذفلء ىالدر ا المةيلري ا لكق اراءة ،ت ا
اختيلر التالميذ الذين رظهرىا تبلفداو بين الدر تين بمقدر ىاحاد رى رفالار ،ىفكا رن يفاىن واف
القراءة الحلل لفف ىرد منه رقف من وف القراءة المتىقا * لاا ىا ضاىء نلاب ذفلىاا بمقادار
وف درال فلمف رى رفالر ،ليمالكىا رىاراد فينا البحاث ذىا واةىبل تةكا القاراءة ( ن = )51
تكميذا ىتكميذة.
ىالتنلداو عل محا االلاتبةلد ،تا الاتبةلد ( )22حللا مان حالال واةىبل الاتةك التا
(*)

تم حساب صف القراءة المتوقع باستخدام معادلة بوند وتنكر  7691حيث إن:
صف القراءة المتوقع= عدد السنوات التى قضاها التلميذ فى المدرسة× نسبة الذكاء711/
7+
()Smith, 1983, 65
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تر

عل عل اسفلق االن ةللي ال ديدة ،رى عل را نىى من اسفلقل لاىاء رفلنا بواري ر

لمةي ر حرفي  ،ىروب بذل فدد رىراد الةين ( )02تكميذا ىتكميذة.
ىالتنلدا عل مح الخولىص اللكىفي الممينة لذىا وةىبل التةك  ،ت عفقالء مةكما
ال وااىف (مةكا الكغا الةربيا ) ،التا بهاال رى اراد الةينا ذىا وااةىبل تةكا الق اراءة (ن = )02
تقااادير لاااكى التكمياااذ ل ااارن حااالال واااةىبل الاااتةك  ،عفاااداد /فلماااف

تكمياااذا ىتكمياااذة ،مقيااال

( ،)1993ى را له الفي ي الت يت بهل التخدا المقيل  ،ىمل قد يغق بةم فبلراتاا مان
غمىم لضملن فاد الكاب

فناد التقادير .ىبةاد ت ميا المقيال

الااتبةلد ( )8حاالال لحوااىف رىراد اال فكاا در اال ىاا المقياال
( ،)23ىىا المقياال

مان المةكماين ىتواحيحا تا
الك ظاا رفكاا ماان الدر اا

غياار الك ظ ا رفكا ماان الدر ا ( ،)13ىىا المقياال

الفكا رفك ا ماان

( ،)15ىبذل روب فدد رىراد الةين (ن =  )21تكميذا ىتكميذة.
ىالتنلدا عل مح المف ا ار الةوابي التا تارتبق غللبال بلألنمالق اللاكىفي التا توادر
فن التالميذ ذىا وةىبل التةك  ،ت تقبياا اختبالر الملا النيىرىلاى

اللاري (،)QNST

عفداد فلمف ( )1989بقريق ىرديا فكا رىاراد الةينا ذىا واةىبل تةكا القاراءة ،ىىا ضاىء
النتلى التا تا الحواىف فكيهال مان تقبياا االختبالر تا الاتبةلد ( )7حالال لحواىف رىراد ال
فك ا در اال فكي ا فك ا اختباالر ( )QNSTتق ا ى ا نقاالا الدر ا الةلدي ا ىالت ا تت اراىا ماان
(و ا ر ،)25-بلسضاالى عل ا الااتبةلد حلل ا ىاحاادة ت ا ىيهاال الحوااىف فك ا در ا فكي ا فك ا
االختبلر تق ى نقلا الدر

المرت ةا  ،ى ا در ا فكيا تنياد فان الدر ا ( ،)53ممال ي اير

عل مةلنلة ذا التكمياذ مان م افال ىا الاتةك ىا ظارىف ال واف الدرالا الةالدا تر ا علا
ى ااىد اضاااقرابل نيىرىلى ياا حااالدة .ىباااذل روااب فااادد رىاااراد الةيناا ( )11تكمياااذا ىتكمياااذة
حوكىا فك در ل فكي فك االختبلر تق ى نقلا در

ال

رى اال تبل ى ا در ا فكيا

تتراىا من ( ،)53-21ممل ي ير عل رن فالء التالميذ يةلنىن ىةال من وةىبل تةكا  ،حياث
عنااا ياادخف ى ا عقاالر ااذا التواانيف األق االف الااذين يفااىن ملااتىا تحواايكه الحاالل رقااف ماان
الملتىا المتىقا مانه ىا ضاىء نلاب ذفالىه (ذىا واةىبل تةكا ) ،تا بةاد ذلا تقلايمه
عل ا م مااىفتين احاادا مل ت ريبي ا (ن=  )8تكميااذاو ىتكميااذة ،ىاألخاارا ض البق (ن= )8تكميااذاو
ىتكميذة.
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تا بةااد ذلا الم لنل ا بااين الم مااىفتين الت ريبيا ىالضاالبق ىا  :اللاان ،ىمتغي ا ار
البحاااث الت خيواااي  ،بلسضااالى علااا المتغيااار الملاااتقف لكبحاااث (الف ااالءة المدرفااا ) ،بللاااتخدا
اختبلر ملن ىيتن اختبلر "ا"  Mann - Whitenyلكةينل الملتقك  ،ىالتا يىضاحهل ادىف
(.)2
جــــدول ()2
داللة الفروق بين متوسطى رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على
متغيرات البحث فى القياس القبلى (ن =7ن)8=2
المتغـــيرات

المقاييـــس
ـــــــــ
اختبتتتتتتتتارات كاتتتتتتتتت
للعامتتتتتتتت العتتتتتتتتام -
المقيتتتتتتتاس ال تتتتتتتانى
(الصورة ب)
مقياس تقدير ستلو
التلميذ
اختبار ()QNST
قائمة تقدير التوافق

اختبتتتتتتار ت تتتتتتخي
العسر القرائى

مقيتتتتتتتتاس بروفيتتتتتتتت
الكفتتتتتتتتاءة الذاتيتتتتتتتتة
المدركتتتتتتة ل فتتتتتتال
المطور

متوسط الرتب
ضابطة
تجريبية

مجموع الرتب
ضابطة
تجريبية

مستتتتتتتتتتو
الداللة

الســـــن
نسبة الذكاء

71531
71511

6591
71531

773511
711511

69511
713511

قيمة
()Z
1591
1517

غير دالة
غير دالة

الدرجة الكلية

77571

6561

777511

66511

1571

غير دالة

الدرجة الكلية
الدرجة الكلية

6581
6591

77521
77531

68511
69511

772511
773511

1517
1591

غير دالة
غير دالة

التعرف
فهم الكلمة
فهم الجملة
فهم الفقرة
الدرجة الكلية
الكفاءة المدرسية
الكفاءة االجتماعية
كفاءة األلعاب البدنية
كفاءة المظهر الجسمى
كفتتتتتتتتتتتتاءة التصتتتتتتتتتتتترف
السلوكى
قيمة الذات العامة

71531
6511
6571
71561
71561
6521
8561
71,11
71521
6,81

71591
77561
77591
71571
71511
77581
72571
71,21
71581
71,61

713511
61511
67511
716511
716511
62511
86511
711,11
712511
68,11

719511
776511
779511
717511
711511
778581
727511
712,11
718511
716,11

1572
7577
1588
1571
1539
7513
7529
1,27
1537
1,38

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

71511

71531

711511

713511

1579

غير دالة

يتض مان ادىف ( )2رن نال تفالىف باين در ال الم ماىفتين الت ريبيا ىالضالبق
ىا القيال
اسحولىي ى

القبكا فكا

ميا متغيا ار البحااث ،حياث عن قيما ( )Zلا توااف علا حاد الداللا

مي متغي ار البحث ،ىيةن ذل رنا ال تى د ىرىقل دالا عحوالىيل باين در ال

الم مىفتين الت ريبي ىالضلبق ى

مي متغي ار البحث ،ممل ي اير علا ى اىد در ا فلليا

من التفلىف بين الم مىفتين الت ريبي ىالضلبق .

أدوات الدراسة:
لتحقيااا ر ااداف البحااث الحاالل  ،ىاس لبا فاان رلااىكتا ىىرىضااا ،تا الااتخدا االختباال ار
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التللي  ،بلسضلى عل البرنلم التدريب الملتخد :

ىالمقليي

ر-االختبل ار ىالمقليي
-1مقيل

الملتخدم ى ت خيص رىراد فين البحث ذىا واةىبل تةكا

القراءة ،ىت تمف فك :
تقدير لكى التكمياذ ل ارن حالال واةىبل الاتةك  ،مان ىضا ميفكبلا (،)1971

ىرفد لكبيى الموري  ،فلمف ( ،)1993ىالمقيل

فبلرة فن قلىم مالحظ لاكىفي ل ارن

حلال وةىبل التةك  ،ىتتفىن من ( )21ىقارة مىنفا فكا خملا مقاليي

ىرفيا

ا :

ال ه ا اللااملف ىالااذافرة ،الكغ ا المنقىق ا  ،التى ااا (النماالن ىالمفاالن ) ،التاارنر الحرف ا ،
ىاللكى ال خو اال تملف  ،ىي ير ارت لى الدر
رمل انخ لم الدر
ىتت اىاىر لكمقياال

فك المقيل

علا رن الق اف فالدا،

ىي ير عل ى ىد حلل من حلال وةىبل التةك .
مف ا ار فلليا ماان الالباال ىالواادا ،ىقااد قاال مةااد المقياال

بحلاالا

البلتا من خالف عفلدة التقبيا حيث تراىح مةالمال الالبال لم مىفال الخوالىص اللاكىفي
الخم ا

بااين ( ،)3.703( ،)3.038فماال ت ا حلاالا واادا المقياال

بقريق ا واادا المح ا

الخاالر  ،ىقااد تراىح ا قااي مةاالمال االرتباالق بااين در اال رى اراد فين ا التقنااين ىدر االته ى ا
القاراءة ىالحلاالا ماال باين ( )3.71( ،)3.21لكقاراءة )3.11( ،)3.01( ،لكحلاالا .ىيلااتخد
ذا المقيل

ى الت خيص المبدى لحلال وةىبل التةك من خالف مالحظ المةكا لكتالمياذ

داخف ال وف الدرال .
ىقااد قاال البلح اث الحاالل بااللتحقا ماان واادا ىالباال المقياال

ىذل ا فك ا فين ا حلاالا

الف ااالءة اللااايفىمتري ألدىا البحاااث( ،ن= )13تكمياااذا ىتكمياااذة مااان تالمياااذ الواااف الخااالم
االبتداى بمدرل لةد نغكىف االبتداىي باعدارة ف ار ال اي التةكيميا  .ىبللاتخدا قريقا وادا
المح الخلر

فن قريا حللا مةلمف االرتبلق بين الدر ل الفكي لتقادي ار المةكماين لهاذ

الةينا فكا مقياال

تقاادير لااكى التكميااذ ،ىالاادر ل الفكيا ألداء افالء التالميااذ فكا اختباالر

المل النيىرىلى

اللري ( ،)Q.N.S.Tبكغ قيما مةلماف االرتبالق بهاذ القريقا 3.87-

(ت ااير ع االرة مةلمااف االرتباالق اللااللب علا اخااتالف ات اال التقاادير ىا فااال المقيللااين ،ىي ااير
ارت لى الدر
الدر

فك مقيل

تقدير لكى التكمياذ علا التكمياذ الةالدا ،ىا حاين ي اير انخ الم

فك اختبلر المل النيىرىلى

اللري عل التكميذ الةالدا ،ىالةفا

بللنلاب لكتالمياذ

ذىا واةىبل الااتةك ) ،ى ا قيما مرت ةا ىدالا عحواالىيلو ،ىتف ا لكالقا ىا واادا المقياال .
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ىبللاتخدا قريقا عفاالدة تقبياا االختباالر ب لوااف نمنا قاادر ( )21يىمالو ،بكغا قااي مةاالمال

الالباال لم مىفاال الخواالىص اللااكىفي الخما
فك التىال  ،ى ميةهل قي مرت ة تف

3.79 ، 3.15 ، 3.81 ، 3.82 ، 3.75

لكالق ى البل المقيل .

-2قلىما تقاادير التىاىااا لوق الف ،عفااداد /فلمااف ( ،)1988ىالتا تتفاىن ماان ( )12فباالرة ياات
مالحظ لكى الق ف من خال ل ،ىيحوف الق ف فك ( )1در ال لكتىاىاا ىىقالو لنظال القلىما

ااا  :التىاىاااا الاااذات  ،المننلااا  ،اال تمااالف  ،المدرلااا  ،ال لااام  ،بلسضااالى لكتىاىاااا الفكااا ،
التىاىا الفك الت يحوف فكيهل الق ف فك القلىم علا رناا يةالن مان

ىي ير انخ لم در
اضقراا ان ةلل ىالةف
الت تر

واحي  .ىتلاتخد

اذ القلىما ىا الاتبةلد حالال واةىبل الاتةك

عل لىء التىاىا االن ةلل .

ىتتىاىر لكقلىم مف ار فللي من الالبل ىالودا ،ىقد قل مةاد القلىما بحلالا الالبال
بقريقا الت نى ا النو ا ي  ،ىقااد تراىح ا قااي مةاالمال الالباال ماال بااين (،)3.812( ،)3.510
ىبلالفتملد فك آراء المدرلين فمف ر لكودا ،ىبحلالا مةلماف االرتبالق ،تراىحا القاي التا
ت الحوىف فكيهل مل بين (.)3.932( ،)3،115
ىقاال البلحااث الحاالل بااللتحقا ماان واادا ىالباال القلىماا فكاا فيناا حلاالا الف االءة
الليفىمتري  ،ىبللتخدا قريق ودا االتللا الداخك  ،فان قرياا حلالا مةالمال االرتبالق
بين الدر ل الت حواف فكيهال رىاراد الةينا فكا المقاليي
الفكي  ،تراىح قي مةالمال االرتبالق باين المقاليي

ال رفيا لكقلىما بلسضالى لكدر ا

ال رفيا لكقلىما ما بةضاه الابةم مان

نلحيا  ،ىم ا التىاىااا الفك ا ماان نلحي ا رخاارا ماان ( )3.09عل ا ( ،)3.79ى ا قيم ا مرت ة ا
ىدال عحولىيلو تف

لكالق ى ودا القلىم  .ىبللتخدا قريق عفلدة تقبيا االختبالر لحلالا

البااال القلىمااا  ،ب لواااف نمنااا قااادر ( )21يىمااالو ،بكغااا قاااي مةااالمال االرتبااالق باااين در ااال

التقبيقاااين فكااا النحاااى التااالل  ، 3.79 ، 3.71 ، 3.81 ، 3.70 ، 3.71 ، 3.81 :ى ااا
تخااص :التىاىاااا الااذات  ،التىاىاااا المننلاا  ،التىاىاااا اال تماالف  ،التىاىاااا المدرلاا  ،التىاىاااا
لكالق ى البل القلىم .

ال لم  ،ىالتىاىا الفك  ،ى

قي مرت ة تف

-3اختبلر المل النيىرىلى

اللري (لكتةرف فك ذىا وةىبل التةك )

The Quick Neurological Screening Test (Q.N.S.T):
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ىضةا .مىت

ىآخرىن  ،)1978( Mutti, M. et al.وىافداد ىتقنين (فلمف،

 ،)1989ىيةتبر اختبلر المل النيىرىلى
(يلتغرا حىال

 23دقيق ى

التفلمف النيىرىلى

اللري رلكىبل من األللليا ال ردي المختورة

تقبيقا) ،ى ى ىليك لرود المالحظل

المىضىفي فن

ى فالقتا بللتةك  ،ىيتضمن االختبلر لكلك من المهل ( 15مهم )

قلبك لكمالحظ المىضىفي تل لفد ى التةرف فك األق لف الذين يةلنىن من وةىبل التةك
ابتداء من لن خم

ال رفي

لنىا  ،ىقد ت تقىير االختبل ار

من خالف المقليي

الملتخدم ى ال حىص النيىرىلى ي ىالنيىرليفىلى ي ىالنملىي لوق لف ى مراحف الةمر
المختك

فكي نلت

ىيةق االختبلر در

الت يحوف فكيهل الق ف فك

من م الدر ل

االختبل ار ال رفي الخمل ف رة.

الكفاءة السيكومرتية لالختبار:
يتىاىر لالختبلر ملتىا مقبىف من الودا ىالالبل  ،لىاء ى البيى األ نبي  ،رى ى
البيى الموري  .ىقد قل مةد االختبلر بحللا البلتا ،فن قريا حللا مةلمال االرتبلق بين
الدر

االختبل ار

الفكي لالختبلر ىدر ل

قي مةلمال

ال رفي  ،ىقد تراىح

( )3.17ا ( .)3.92فمل التخد مةد االختبلر الودا الةلمك
( )111تكميذاو ىتكميذ  ،ىقد تىوف عل رن االختبلر يقي

لدر ل

الفكي فك
تراىح

االختبلر ىدر ل

قي مةلمال

فين فكي قىامهل

الالال فىامف تمالف فف من :النظ

الحلي القرىي  ،النظ المرفني ىالنظ الحرفي  .ىبحللا مةلمال
االبةلد ال رفي لمقيل

االرتبلق من

االرتبلق بين الدر

تقدير لكى التكميذ فمح

االرتبلق من ( )3.171-ا ( ، )3.871-ى

خلرج ،

مرت ة ىدال فند

ملتىا ( 3.31فلمف.)1989 ،
فمل قل البلحث بللتحقا من ودا االختبلر فن قريا حللا مةلمف االرتبلق بين
الدر

الفكي فك

ل رن حلال

وةىبل

اختبلر ( ،)Q.N.S.Tىالدر
التةك  ،فك

الفكي فك

مقيل

تقدير لكى التكميذ

فين حللا الف لءة الليفىمتري  ،ىبكغ

االرتبلق المحلىب بهذ القريق ( ، )3.87-ى

قيم مةلمف

قيم مرت ة ىدال احولىيلو ىتف

لكالق

ى ودا االختبلر .فمل ت التحقا من البل االختبلر بللتخدا قريق مةلمف "ال ل فرىنبلخ"
فك فين حللا الف لءة الليفىمتري  ،ىبكغ
 ، 3.89ى

قيم مرت ة تف

قيم مةلمف الالبل

لكالق ى البل االختبلر.
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-1اختبل ار

فلتف لكةلمف الةل (مقيل

الذفلء المتحرر من رالر الالقلى  ،المقيلللن الاللن

ىالالللث الوىرة ر  ،ا) ،عفداد /ربىحقا ،ولدا ىفبد الةنين ( ،)2335ىيلتخد
االختبلر ى قيل
وةىبل

ذا

نلب الذفلء لدا رىراد فين البحث ،بلسضلى عل تحديد رىراد الةين ذىا

تةك القراءة ،ىىقلو لمح

ت خيص الةلر القراى  ،ىذل

التبلفد بين القدرة الةقكي الةلم ىاألداء فك

فن قريا التخدا المقيل

الاللن

اختبلر

من االختبلر ،ىالذا

ينللا التالميذ ى المرحك الةمري ( )10-8لن .
ىتتاااىاىر لالختبااالر مف ااا ار فلليااا مااان الوااادا ىالالبااال  ،ىقااال مةااادىا االختبااالر لكبيىااا
الموري بحللا الوادا با فالر مان قريقا منهال :الوادا الةالمك  ،ىالوادا المارتبق بللمحا
الخااالر  ،بلسضااالى علااا الوااادا التمييااانا ،فمااال تااا الاااتخدا قريقتااا  :الواااىرة المتفلىىااا ،
ىالت نى النو ي ى حللا البل االختبلر ،ىت اير النتالى التا تا التىواف عليهال ىالمىضاح
بفرالااا التةكيمااال  ،رن االختبااالر تتاااىاىر لاااا در ااال مرت ةااا مااان الوااادا ىالالبااال ىااا البيىااا
الموري .
ىقد قال البلحاث الحالل باللتحقا مان وادا ىالبال االختبالر فكا فينا حلالا الف الءة
الليفىمتري  ،ىبللتخدا قريق ودا المح الخلر  ،فن قريا حللا مةلمف االرتبالق باين
الاادر ل الفكيا الت ا حوااف فكيهاال رى اراد الةين ا فكا االختباالر ،ىدر االته الفكي ا فكا اختباالر
الموااا ىىل المتتلبةااا المكىنااا  ،عفاااداد/حلااان ( ،)2311بكغااا قيمتاااا ( ،)3،11ى ااا قيمااا
مرت ةا ىدالا احوالىيلو تف ا لكالقا ىا وادا االختباالر .ىبللاتخدا قريقا الواىر المتفلىىا ،
حيث ت تقبيا الوىرتين (ر  ،ا) من المقيل

الالالن مان االختبالر ،فكا رىاراد فينا حلالا

الف لءة الليفىمتري بكغ قيما مةلماف االرتبالق ( ،)3.79ى ا قيما مرت ةا تف ا لكالقا ىا
البل االختبلر.
-5اختبااالر ت اااخيص الةلااار القراىااا  ،عفاااداد /ك اااف ( :)2331يهااادف اااذا االختبااالر علااا
ت ااخيص بةاام الوااةىبل الت ا يةاالن منهاال التالميااذ ى ا الق اراءة ،ماان خااالف التةاارف فك ا
ىانا القىة ىالضةف لادا فاف تكمياذ .ىنحواف مان االختبالر فكا خما

در ال تمالاف األبةالد

ال رفي األربةا لالختبالر ،بلسضالى لكدر ا الفكيا  ،ى ا  :التةارف فكا الم اردا ( ،)13ىها
الم اااردا ( )13فبااال ار  ،ىهااا ال مكااا ( )13فبااال ار  ،ققااا القاااراءة ( )23فبااالرة .ىتتاااراىا
الاادر ل الفكي ا فك ا االختباالر ماال بااين (و ا ر .)83-ىي ااير انخ االم الدر ا الفكي ا فك ا
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االختباالر عل ا مةلناالة الق ااف ماان الةلاار القراى ا  .ىيلااتخد االختباالر ى ا ت ااخيص وااةىبل
القراءة لدا رىراد فين البحث.
ىبللنلااب لكف االءة اللاايفىمتري لالختباالر ،ىقااد قلم ا مةاادة االختباالر بللااتخدا قريقت ا
واادا المحفمااين ،ىواادا المح ا الخاالر

بللااتخدا در اال اختباالر ال ه ا القراى ا  ،ىدر اال

التالميذ ى الكغ الةربي ى نهلي الةل  ،ىحوك فك قي لكمةلمال االرتبالق تتاراىا مال باين
( ،)3،81-3،81ىبللااتخدا قريق ا افاالدة تقبيااا االختباالر لحلاالا الباال االختباالر ،تىوااك

مةدة االختبلر عل قي لكالبل تتراىا مل بين (.)3،18-3،58

ىقااد قاال البلحااث بااللتحقا ماان واادا ىالباال االختباالر فك ا رى اراد فين ا حلاالا الف االءة
الليفىمتري  ،ىبللتخدا قريق ودا المح الخلر  ،فن قريا حللا مةلمف اال رتبالق باين
در ل رىراد فين حللا الف لءة الليفىمتري فك اختبلر ت خيص الةلر القراىا  ،ىدر الته
فك اختبلر ال ه القراى  ،عفداد /ف لج ( ،)1998بكغ قيما مةلماف االرتبالق ( )3،51ى ا
قيمااا مرت ةااا ىدالااا عحوااالىيلو فناااد ملاااتىا  ،3،31ممااال يف ااا لكالقااا ىااا وااادا االختبااالر.

ىبللااتخدا قريق ا "ال لفرىبناالخ" ت ا الحوااىف فك ا قااي لكالباال فك ا النحااى التاالل (، 3.78
 ،)3،82 ، 3،81 ، 3،79 ، 3،83لوبةلد ال رفي  :التةارف ،ىها الفكما  ،ىها ال مكا  ،ىها
ال قرة ،بلسضلى لكدر
-1مقيال

الفكي فك االختبلر ى

قيم مرت ة تف

لكالق ى البل االختبلر.

برىىياف الف الءة الذاتيا المدرفا لوق الف المقاىرSelf-Perception Profile :

) ،for Children (Grades 3-8ت ليف ،)Harter, 2012( /تةريا /البلحث*:
الهدف من المقيل :
قلما ( )Harter, 1985بعفاداد مقياال
خاااالف م ار ةتهااال ألداتهااال األواااكي لقيااال

برىىياف الف االءة الذاتيا المدرفا لوق االف ،ماان

الف ااالءة المدرفااا لوق ااالف

The Perceived

 ،Competence Scale for Childrenىالت ا قاادمتهل فاال ( ،)1982ف ا داة تقرياار ذات ا
ديدة ،تففد فك تقدير عحلل

الق ف بللف لءة ىا م الال مختك ا  ،بادال مان النظار لكف ليا

المدرف ا فةلمااف فاال  ،ىياات قياال

برىىيااف الف االءة الذاتي ا المدرف ا لوق االف ماان خااالف خمل ا

م الال يمالاف فاف م الف مانه مقيللالو نىيالً من واالو ،ا  :الف الءة المدرلاي

 ،Competenceالف لءة اال تملفي  ،Social Competenceالف الءة الريلضاي
(*) ملحق رقم (.)7
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 ،Competenceف لياااا المظهاااار ال لاااام Appearance
اللكىف  ،Behavioral Conductبلسضلى عل مقيل

 ،Physicalف لياااا التواااارف

نى للد

ي ير عل قيما الاذا

الةلم .Global Self-Worth

وصف املقياس:
يتفااىن المقياال

ماان ( )01م ااردة مىنف ا فك ا المقااليي

ال رفي ا الل ا الت ا تقااي

مفىنل برىىيف الف لءة الذاتيا المدرفا لوق الف ،بىاقا ( )1م اردا لفاف مقيال
افتمااد مةاادة المقياال

مانه  ،ىلقاد

فكا وااىرة لافاف دياادة مضاامىنهل رناال ا اابا ريااا What I Am

 ،Likeتنىدنل بمدا ىال من االلت لبل  ،بهدف التقكيف من ت الير المرغىبي اال تملفيا ىا
االلت لب فك م ردا المقيل  ،ىتةتمد قريق اال لب فكا م اردا المقيال

فكا االختيالر

ال برا ،حيث يةارم فكا التكمياذ خلواي لاكىفي ألقراناا ىيقكاا مناا رن يحادد مال عذا فلنا
الم ردة تةبر فن حقيقتا را تنقبا فكيا تململو ،رى رنهل تةبر فن نء من حقيقتاا را تنقباا
فكيا ب فف نى  ،حيث ت تقلي فف م ردة من م ردا المقيال

علا قلامين ،ي واف بينهمال

فكم لفن ،ىفك الق ف رن يحدد القل مان الم اردة الاذا ينقباا فكياا ،الا فكياا رن يحادد مال
عذا فلن مل يى اد ىا

اذا القلا  ،يحادث لاا فاليا ارو ر يحادث لاا قكايالو (قال البلحاث نال بتحىياف

التقاادي ار الفي ي ا ى ا المقياال

األوااك عل ا تقاادي ار فمي ا  ،نظ ا ارو لقبية ا فين ا البحااث ذىا

وةىبل تةك القراءة) ،ىي ير القل األيمن من بةم الم اردا علا ال لناا اسي الب لكوا

التا ي اير عليهاال مضامىن الم اردةب لااذا يات التقادير فكا النحاى التالل  :يحاادث لا فاليا ارو ت خااذ

التقاادير ( ،)1ىيحاادث لا قكاايالو ت خااذ التقاادير ( ،)0ىا حااين ي ااير القلا األيلاار علا ال لنااا
اللكب لكو

الت ي ير عليهل مضامىن الم اردةب لاذا يات التقادير فكا النحاى التالل  :يحادث

ل ا قكاايالو ت خااذ التقاادير ( ،)2ىيحاادث لاا فالياا ارو ت خااذ التقاادير ( ،)1ىالةفاا
الم ردا الت ت ير علا ال لناا اللاكب لكوا

التا تقيلاهل الم اردة ،ىيات

بللنلااب لاابةم
ما در ال فاف

م االف ماان م االال الف االءة المدرف ا الل ا فااف م الف فك ا حااد  ،ىال تى ااد در ا فكي ا فك ا
المقيل  ،ىتتراىا الدر ل الت يحوف فكيهل التالميذ فك فف م لف مانه مال باين (.)21-1
ىيمفاان تحدياااد الم اااردا التااا تلااتخد ىااا قيااال

فاااف م االف مااان م ااالال الف ااالءة المدرفااا

ىات ل هل فك النحى التلل :
 -1الف لءة المدرلي  :يلاتخد ىا قيللاهل الم اردا ررقال ،)-( 10 ،)+( 7 ،)+( 1 :
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.)-( 01 ،)+( 25 ،)-( 19
 -2الف لءة اال تملفي  :يلاتخد ىا قيللاهل الم اردا ررقال -( 11 ،)+( 8 ،)-( 2 :
).)+( 02 ،)-( 21 ،)+( 23 ،
 -0ف لي ا األلةاالا البدني ا  :يلااتخد ى ا قيللااهل الم ااردا ررقاال 15 ،)-( 9 ،)+( 0 :
(.)-( 00 ،)-( 27 ،)+( 21 ،)+
 -1ف لي ا المظهاار ال لاام  :يلااتخد ى ا قيللااهل الم ااردا ررقاال ،)+( 13 ،)+( 1 :
.)+( 01 ،)-( 28 ،)-( 22 ،)-( 11
 -5ف لي ا التواارف اللااكىف  :يلااتخد ى ا قيللااهل الم ااردا ررقاال ،)+( 11 ،)-( 5 :
.)+( 05 ،)-( 29 ،)-( 20 ،)+( 17
 -1قيم ا الااذا الةلم ا  :يلااتخد ى ا قيللااهل الم ااردا ررق ال 18 ،)-( 12 ،)-( 1 :
(.)-( 01 ،)+( 03 ،)+( 21 ،)+

الكفاءة السيكومرتية للمقياس:
ر-فمل قلم بهل مةدة المقيل :
ت التحقاا مان وادا المقيال

بللاتخدا رفالار مان قريقا  ،ىبللاتخدا الوادا الةالمك

فك ا فين ا قىامهاال ( )2711قللباال ىقللب ا ماان قااالا الو ا ىف ماان الالللااث عل ا الالاالمن ،ت ا
الحوااىف فك ا لاات فىامااف تمالااف م االال الف االءة المدرف ا الل ا  ،فماال ت ا التىوااف عل ا قااي
لمةاالمال ارتباالق دال ا عحواالىيلو بااين در اال رى اراد الةين ا اللاالبق فك ا المقياال  ،ىتقاادي ار

المةكمين له (ودا المح الخلر ) ،ىدر لته فك مقيال

لكداىةيا (وادا التفاىين) .فمال

تىوااك درال ا ( )Thomson & Zand, 2002بهاادف ىحااص الخواالىص اللاايفىمتري
لمقيل

برىىيف الف لءة الذاتي المدرف لهلرتر ،فك فين امريفي مان رواف عىريقا  ،ىباع راء

التحكيف الةلمك ب لكىا المفىنل األلللي  ،تىوك النتلى علا ى اىد لا فىاماف رلللاي ،
فمااال ىااا المقيااال

األواااك  ،ىافاااد النتااالى ريضااالو رناااا لاااي

مااان الم ضاااف رن تمالاااف القيمااا

اس مللي لكذا بةداو من ربةلد الف لءة الذاتي المدرف  ،ىقد تحقق الدرال مان وادا التفاىين

الةلمك لكمقيل .

ىبللنلب لالبل المقيل

ت التخدا قريق رل ل فرىنبلخ فك المالن رناىاى مان الةينال

تمالف الو ىف الدرالاي التلليا  :الالللاث ،الرابا  ،الخالم  ،اللالد  ،اللالب ىالالالمن ،ىتفىنا
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ااذ الةيناال ماان ( )2711قللب الو بللو ا ىف ماان الالللااث عل ا الالاالمن )1092( ،ماان الااذفىر،

( )1052من اسنلث ،ىقد تراىح مةلمال الالبل مل باين  3،85 ، 3.83لكف ليا المدرلاي ،
ىماال بااين  ، 3،81 ، 3،75لكف ليا اال تملفيا  ،ىماال بااين  3،91 ، 3،71لكف ليا الريلضااي ،
ىمل باين  3،88 ، 3،71لف ليا المظهار ال لام  ،ىمال باين  3،87 ، 3،71لف ليا التوارف
قي مرت ة لكالبل .

اللكىف  ،ىمل بين  3،87 ، 3،78لقيم الذا الةلم  .ى
ا -فمل قل بهل البلحث الحلل :
قاال البلحااث بللحوااىف فك ا مقياال
م ااردا المقياال

ىتاار

برىىيااف الف االءة الذاتي ا المدرف ا لوق االف المقااىر،

عل ا الكغ ا الةربي ا  ،ىتاا فاارم التر م ا فك ا رالنااين ماان األلاالتذة

المتخووااين ىا الكغا اسن كينيا ىآدابهاال لكت فااد ماان لااالم التر ما (احاادا مل حلوااف فكا
در

الدفتى ار من الممكف المتحدة) .فمل ت فمف تر ما ففلي مان الكغا الةربيا علا الكغا

اسن كيني من رلتلذ آخر متخوص ى منل

ىقارا تادري

الكغا اسن كينيا بفكيا التربيا

– لمة ف ر ال ي (حلوف فك در ا الادفتى ار مان الممكفا المتحادة) ،ىذلا بهادف الت فاد
من محلىظ فف م ردة فكا مضامىنهل فمال ىرد ىا المقيال

األواك  ،ىقاد ترتاا فكا ذلا

حاادىث تةااديال ق ي ا فكاا الاانص الةرباا لاابةم الم ااردا  .ت ا بةااد ذل ا فاارم م ااردا
المقيااال

فكااا رحاااد األلااالتذة المتخوواااين ىااا المنااال

ىقااارا التااادري

تخواااص (الكغااا

الةربيا ) ،بهاادف م ار ةا لااالم الكغا التا تم ا بهاال واايلغ م رداتاا ،ىقااد ترتااا فكا

ااذ

الخقىة تةديف ويلغ بةم الم ردا .
الا بةااد ذلا تا عفااداد التةكيماال الالنما لتقبيااا المقياال  ،فكا فينااا حلاالا الف االءة
الليفىمتري ألدىا البحث (ن= )13تكميذاو ىتكمياذة ،ىذلا بهادف التحقاا مان وادقا ىالبلتاا،
ىذل فك النحى التلل :

أ -صدق املقياس:
ت التحقا من ودا المقيل

ى قيل

مل ىض لقيللا ،ى ى م الال برىىياف الف الءة

الذاتي المدرف لوق لف ،بقريق ودا المح الخالر  ،فان قرياا حلالا مةالمال االرتبالق
لكادر ل التا حواف فكيهال رىاراد فينا حلالا الف الءة اليلافىمتري (ن= )13تكمياذاو ىتكمياذة

فكا المقياال  ،ىدر االته فكا مقياال

الف االءة المدرفا  ،تا ليف (،)Miserandion, 1996

تةريا /نايد ( ،)2332ىالت يىضحهل دىف (.)2
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دىف ()2
قيم معامالت االرتباط بين الدرجات التى حصل عليها أفراد عينة حساب الكفاءة السيكومترية (ن= )04على
م لال برىىيف الف لءة الذاتي المدرف لوق لف ،ودرجاتهم الكلية على مقياس الكفاءة المدركة ،كمحك خارجى

م االال الف االءة الف ااااااالءة الف اااااااااااااااااااالءة الف اااااااااااااااااالءة ف ليااااااااااااااااااااااا
الذاتي المدرف

المدرلي

اال تملفي

الريلضي

الدر ااااااااا الفكيااااااااا

3،78

3،75

3،12

لكف لياااااا المدرفاااااا

ف ليااااااااااااااااااااااا

قيماااااااااااااا

المظهااااااااااااااااار التوااااااااااااااارف الاااااااااااذا
ال لم

اللكىف

الةلم

3،58

3،50

3.18

(لكمح )

يتض ا ماان اادىف ( )2رن قااي مةاالمال االرتباالق بااين در اال م االال برىىيااف الف االءة
الذاتي المدرف لوق لف ،ىالدر ا الفكيا فكا مقيال

الف الءة المدرفا  ،تتاراىا مال باين 3،50

لم لف ف لي التورف اللكىف  3،78 ،لم لف الف لءة المدرلي  ،ى ا قاي دالا عحوالىيلو فناد

ملااتىا  3،31مماال ي ااير عل ا واادا المقياال

ى ا قياال

م االال برىىيااف الف االءة الذاتياا

المدرف  ،لدا رىراد فين البحث.

ب -ثبات املقياس:
ت ا حلاالا الباال المقياال

بللااتخدا قريق ا مةلمااف رل اال فرىنباالخ ،فك ا فين ا حلاالا

الف لءة الليفىمتري  ،ىت التىوف عل قي مةلمال الالبل المىضح ب دىف (.)0
قي مةلمال البل مقيل

جدول ()3
برىىيف الف لءة الذاتي المدرف لوق لف المقىر بقريق رل ل فرىنبلخ (ن=)13
تكميذاو ىتكميذة

م االال الف االءة الف ااااااالءة الف اااااااااااااااااااالءة الف اااااااااااااااااالءة ف ليااااااااااااااااااااااا
الذاتي المدرف

المدرلي

اال تملفي

الريلضي

قااااااااااي مةاااااااااالمال

3،80

3،79

3،71

الالبل

ف ليااااااااااااااااااااااا

قيمااا الاااذا

المظهااااااااااااااااار التوااااااااااااااارف الةلم
ال لم

اللكىف

3،11

3،18

3.81

يتضا ماان قااي الالباال المىضااح ب اادىف ( )0رنهاال قااي مرت ةا ىتف ا لكالقا ىا الباال
مقيل

برىىيف الف لءة الذاتي المدرف لوق لف المقىر ،لقيال

رىراد فين البحث الحلل .
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ب -الربنامجالتدريبى املعرفىالسلوكى،إعداد/الباحث *:
تمهيد:
من المةرىف رن من رىضف البرام التدريبي الت يت لفف مةهل التكميذ ا تكا البارام
الت تقد فك

فف رن ق تةكيمي متنىف ىمدفم  ،بللتخدا الةديد من الىلالىف الملالفدة

مالااف :الوااىر ىالنمذ ا ىلةااا األدىار ،ىرن مالااف ااذ النىفي ا ماان الب ارام تمفاان التكميااذ ماان
التةك الذات  ،م التى يا مان لناا المةكا  ،بلسضالى علا رنهال مالىما لقبيةا التالمياذ ذىا
وااةىبل الااتةك  ،ىللت ادريا فك ا رن ااقتهل يلاالفد التكميااذ فك ا افتلاالا المهاال ار المختك ا ،
ىتنمي عدرافا الحل ىقدراتا الةقكي  ،ىياتمفن باذل التكمياذ مان ىضا قدمياا فكا رىف قرياا
الن لا ،ىالتغكا فك مختكف الوةىبل الت يىا ههل رالنلء فمكي التةك .
ىى ضاىء ذلا ىا ن البرنالم التادريب المةرىا اللاكىف الملاتخد ىا البحاث الحالل
يتضمن الةدياد مان األن اق ىاأللةالا التربىيا الهلدىا  ،ىالتا يات تقبيقهال بللاتخدا رلالليا
ىالااتراتي يل منللااب لكةماار النمنا ىقبيةا التالميااذ ذىا واةىبل الااتةك  ،ما الترفياان فكا
ىانااا الضااةف لاادا التكميااذ الااذا يةاالن ماان وااةىبل تةكا ىا القاراءة ،ىالتا يقااى التكميااذ
ب داىهاال ماان خااالف األ اات ار م ا نمااالف  ،بهاادف عفلاالا التكميااذ القاادرة فك ا التةبياار فاان ذاتااا
بقريق ا
ىالتن ي

لدىااا ،وىافلاالبا م هىم الو اي لبي الو فاان ذاتااا ،فماال رنهاال تتااي ال رو ا لتحرياار قلقتااا،

فن م لفر  ،ىتىىير ىرص الت لفف اال تملف من خالف الكةا.

ىت ا تواامي محتااىا البرناالم التاادريب المةرى ا اللااكىف ماان خااالف م ار ة ا البلحااث
لااودا اللاايفىلى
رلاال

ىالدرالاال ىالبحااىث اللاالبق  ،المرتبق ا بمىضااىى البحااث الحاالل  ،ىفك ا

رن م هااى الف االءة الذاتياا المدرفاا م هااى مرفااا يتفااىن ماان فاادة ربةاالد (مدرلااي ،

ا تملفي  ،ريلضي  ،لمي  ،ىلكىفي ) ،ىت االلات لدة مان البارام التا تا عفاداد ل ىا

اذ

الدرالل لىاء فلن عر الدي رى تدريبيا رى تةكيميا  ،ىمنهال :درالا (فالمالن )2331 ،ىالتا
ت ىيهل التخدا برنلم عر الد ما األق الف ذىا واةىبل الاتةك  ،ىدرالا ( & Reasoner
 )Dusa, 2002ىالتاا ا تماا بتنمياا تقاادير الااذا لاادا قكباا الماادار

الاللنىياا  ،ىدرالاا

(فميرة )2332 ،ىالت ا تم ببنلء برنلم لةالج واةىبل تةكا القاراءة ىالفتلبا لادا تالمياذ
غاارف المواالدر ،ىدرال ا (اللاارىر ،)2330 ،ىقااد ت ا ىيهاال الااتخدا برناالم تاادريب لتنمي ا
(*) ملحق رقم (.)2
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م هاااى الاااذا األفااالديم لااادا التالمياااذ ذىا واااةىبل الاااتةك  ،ىدرالااا (اللاااةليدة)2331 ،
ىا تما ببناالء برناالم تاادريب ىاختباالر ىلفكيتااا ىا تنميا المهاال ار اال تملفيا لاادا التالميااذ
ذىا وااةىبل الااتةك  ،ىدرالاا (وااىالح  )2331 ،ىتاا ىيهاال الااتخدا الااتراتي ي التاادري
المبل اار بهاادف تنميا االت ل اال ىم هااى الااذا األفاالديم لاادا التالميااذ ذىا وااةىبل تةكا
الريلضااايل بغااارف الموااالدر ،ىدرالااا (ال اااىافير )2331 ،ىالتااا الاااتخدم برنااالم تااادريب
بغرم تنمي الف لءة المدرف لدا التالميذ ذىا وةىبل التةك بغارف الموالدر ،ىدرالا (رباى
نيد )2335 ،ىت ىيهل بنلء برنلم تدريب لكىف ىاختبلر ىلفكيتا ى تنمي الداىةي لجن الن
ىم هااى الااذا األفاالديم لاادا األق االف ذىا وااةىبل الااتةك  ،ىدرالا (ربااى نيتااىن ىالناالقىر،
 )2339ىت ىيهل التخدا برنلم تدريب لتنمي المهال ار الدرالاي ىالتحوايف ىم هاى الاذا
األفلديم لدا القكب ذىا وةىبل التةك .

أهــداف الربنامــج:
يتحاادد الهاادف الاارىي

ماان البرناالم التاادريب المةرىا اللااكىف الملااتخد ىا تحلااين

م هى الف لءة الذاتي المدرف بم لالتا المختك

(المدرلي  ،اال تملفي  ،الريلضي  ،ال لامي

ىاللكىفي ) لدا التالميذ ذىا وةىبل تةكا القاراءة ،ىرمال األ اداف ال رفيا لكبرنالم التادريب
تتمالف ى :
 -1عفقاالء التكميااذ ىروا لكتةبياار فاان ن لااا رماال رفضاالء الم مىفا الت ريبيا مماال يةاانن
القتا ى ذاتا.
 -2ت ا ي التالميااذ فك ا تقبااف ذىاته ا ال لاامي بعي لبتهاال ىلااكبيلتهل ،ماان خااالف الرفي ا
الوحيح لكذا  ،بللتخدا لةب المرآة.
 -0تااىىير ىاارص لكت لفااف اال تماالف بااين رفضاالء الم مىفا الت ريبيا ماان خااالف فالقاال
تلىد ل المحب ىالتقبف ىالتةالىن ىالم الرف ىا األن اق التدريبيا التا تحتاىا فكيهال
كلل البرنلم .
 -1تنميا الميااىف القيلديا لاادا رىاراد الةينا الت ريبيا مان خااالف بةام األن ااق التدريبيا
ىمنهل مملرل انتخلبل رىي

ال وف.

 -5تدريا رىاراد الم مىفا الت ريبيا فكا الحاديث اسي الب ما الاذا مان خاالف تادريبه
فك التخدا الةبل ار االي لبي ى المىاقف المنف .
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 -1تنميا بةاام المهاال ار اال تملفيا المقبىلا لاادا رىاراد الم مىفا الت ريبيا ماان خااالف
تدريبه فك الم لرف ى المنللبل اال تملفي  ،ىالتةلىن ىالةمف ال ملف .
 -7تنمي ا بةاام المهاال ار الحرفي ا لاادا رى اراد الم مىف ا الت ريبي ا ماان خااالف مملرلااته
لاابةم األلةاالا الريلضااي الت ا ت ااتمف فكيهاال بةاام كلاال البرناالم مالااف لةب ا

ااد

الحبف.
 -8تنميااا ال اااةىر بلالنتمااالء ىاالحلااال

بللملاااىىلي اال تملفيااا لااادا رىاااراد الم مىفااا

الت ريبي من خالف تدريبه فك في ي التةلماف ما الممتكفال الةلما ىفي يا التوارف
بعي لبي ت ل اآلخرين.
 -9تنمي الت فيار الةقالنا لادا رىاراد الم مىفا الت ريبيا مان خاالف تادريبه فكا تحدياد
ىافت لف األىفلر ىالةبل ار اللكبي ىت نيد ل.
 -13تنميا بةاام مهاال ار الحي الة اليىميا لاادا رىاراد الم مىف ا الت ريبيا ماان خااالف تاادفي
اللكى االلتقالل ىتنمي االفتملد فك الذا .

األسس التى مت فى ضوئها بناء الربنامج التدريبى املعرفى السلوكى:
ىااا ضاااىء نتااالى بةااام درالااال ىبحاااىث التااادخف اللااايفىلى

المبنيااا فكااا الاااتخدا

م مىف من األن ق ىالتدريبل بهدف تحلين رى تنمي م هى الف الءة الذاتيا المدرفا لادا
التالميذ ذىا وةىبل التةك  ،رىفي ى عفاداد كلال البرنالم بةام األلا

المهما التا

تللفد ى تحقيا ر داىا ىن لحا ىالت تتمالف ى :
-1مرافاالة مباادر ال اارىا ال ردي ا بااين رى اراد الةين ا ذىا وااةىبل تةك ا الق اراءة حيااث ي ااتمف
البرنلم فك رن ق ىمالي ار متنىف تتنللا م رفملر النمني ىملتىيلته التةكيمي .
-2تهيى ا ال ااى الن ل ا لكتالميااذ الم االرفين ماان خااالف تقاابكه لكم االرف اسي لبي ا ىالت لفااف م ا البرناالم
التدريب .
 -0مرىن البرنلم بمةنا فاد

ماىد البرنالم ىفاد التقياد بللت لوايف الدقيقا  ،ىيات تقبياا

البرنلم ىىقلو لمتقكبل فف كلا  ،ىىىقالو لمال قاد يى اد باين التالمياذ مان ىارىا ىرديا ما
االلت ان بللمهل التدريبي المتضمن ى البرنلم .

-1االفتماالد فك ا االت اال االنتقاالى الااذا يقااى فك ا رلاال
ىاألللليا ىاس راءا المختك .
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-5اال تماال بفااف ماان :التقااىي الملااتمر ى ا فااف كلاال البرناالم ىذل ا لمالحظ ا ماادا تقااد
التكميذ رالنلء كلل التدريا ،ىفذل اال تمل باللتقىي النهالى لمةرىا

اف تحققا ر اداف

البرنلم ر ال ؟
-1تةنين الت لبل التكميذ الوحيح مةنىيالو ىملديالو ،مان خاالف الت ا ي الملاتمر ىالمفلىار
الملدي ا ىالرمني ا ىالت ا تنيااد ماان داىةيا التكميااذ ىالاات لبلتا ىااللااتمرار ى ا تكقا

كلاال

البرنلم  ،ىتحقيا البرنلم أل داىا.

حمتوى الربنامج التدريبى املعرفى السلوكى:
تفىن محتاىا البرنالم التادريب المةرىا اللاكىف مان خملا فنلوار لم هاى الف الءة
الذاتي ا المدرف ا  ،ىت ا اختياالر األن ااق األ ا الت ا لهاال فالق ا ب بةاالد م هااى الف االءة الذاتي ا
المدرف ىالت يحتل هل التالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة ،ى :

 -1ال ااةىر بلألماالن ىالقاادرة فك ا تحمااف الملااىىلي  ،ىن ااد رن األق االف الااذين ي ااةرىن بةااد
األملن يظهارىن اللاكىفيل التلليا  :خ اف م ارق ،قكاا ىاضا ب ا ن االختبال ار المدرلاي ،
ى ااةىر بلل ااف ىتاار الىا باال  ،لااذا ى ا ن البرناالم التاادريب ي ااتمف فك ا بةاام األن ااق
التدريبي الت تللفد ى بنالء ال اةىر بللملاىىلي ال خواي ىتةانن الالقا ىاألمالن ،ىتنياد
القدرة لديه فك تحمف الملىىلي لدا رىراد الم مىف الت ريبي .
 -2ال ةىر بللهىيا الذاتيا ىالمالالبرة ىااللاتمرار ىا الةماف ،ىن اد رن التالمياذ الاذين ينقواه
ال ااةىر بللهىيااا الذاتيااا ال يتحمكاااىن الملااىىلي ت ااال رن لاااه ىيلاااتخدمىن ميفلنينمااال
الااادىلى الن لاااي التلليااا  :الاااتخدا األفاااذار وىالقااالء الكاااى فكااا اآلخااارين ،ىاالنتقااالص مااان
االن اال ان ال خوااي  ،ىفااد القااردة فكا الىا باال الدرالااي ىال ااةىر بللمكااف ىالتةااا رالناالء
الدرال  ،لذا ى ن البرنلم التادريب ي اتمف فكا بةام األن اق التا تلالفد التكمياذ فكا
تقبف ن لا ىت ةكا يض ر داىلو ىاقةي لن لاا ،ىتقاىا ات ال المالالبرة ىااللاتمرار ىا الةماف

لديا.

 -0ال ةىر بلالنتملء ىالمنلىل ىالرغبا ىا الت اىا ،ىن اد رن التالمياذ الاذين يانخ م لاديه
ال ااةىر بلالنتمااالء ىالرغباا ىااا الت ااىا يتميااانىن بللةنلاا فااان اآلخاارين ،وىاظهااالر الىحااادة
الن لااي  ،ىت نااا األن ااق الدرالااي ال ملفيا  ،ىاالرتباالق بةاادد قكيااف ماان األواادقلء ،ىفااد

الرغب ى الت ىا رى التنلى

م اآلخرين ،لذا ى ن البرنلم التادريب ي اتمف فكا رن اق
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تلاالفد التالميااذ فكاا ال ااةىر بااللتىاىا ماا نمالىهاا  ،وىالاا التفييااف اال تماالف  ،ىخكااا
منلىل من ر ف عي لد ةىر بللرغب ى الت ىا لديه .

 -1تحديااد األ ااداف ىالقاادرة فكا استقاالن ،ىيظهاار التالميااذ الااذين تنقوااه القاادرة فكا تحديااد
ر داىه ضةف الةنيم  ،ىالة ن ،ىالمكف الىاض  ،ىاالنلحلا من األفمالف التا تحتالج دقا
ىاتقاالن ،لااذا ى ا ن البرناالم التاادريب ي ااتمف فك ا م مىف ا ماان األن ااق الت ا ماان ا نهل
مللفدة التكميذ فك تحديد مل ى مه بللنلاب لاا ،ىافت الف الناىاح التا يرغاا التكمياذ
ى رن ين

ىيهل ،ىت

ي رغب التكميذ ى التحلن ،ىتنمي القدرة فك االتقلن لديا.

-5ال ااةىر بللف االءة ال خوااي ىتقاادير ىاحتا ار الااذا  ،ىيظهاار التالميااذ الااذين يظهاارىن انخ لضالو ىا

ف اااليته ال خواااي ىتقااادير لاااذىاته م ااالفر الخاااىف مااان الم لنىااال ال خواااي  ،ىانخ ااالم

در االته الدرالااي ىفاانى اللاابا ىا ذلا علا فىامااف خلر يا  ،ىال ااةىر بةااد الوااالحي لكدرالا
ىالت ىا ،ىالتردد ىا الم الرف الوا ي خىىالو مان ال اف ،لاذا ىا ن البرنالم التادريب ي اتمف فكا

م مىف ا ماان األن ااق الت ا تلاالفد التالميااذ فك ا تحديااد ر ااداف يرغبااىن ى ا تحقيقهاال ،ىتةنياان
الالق ب ن له ىاحترامه لذاته .
الفنيات التى مت استخدامها فى الربنامج التدريبى املعرفى السلوكى:
ت التخدا فدد من ال نيل ى لبيف ان لن ذا البرنلم ىتحقيقا أل داىا ،ىتتمالف ى :
 -1تقاادي ىاواادار التةكيماال  Instructions :ىماان خاللهاال يقااى البلحااث بتنىيااد التالميااذ
بمةكىماال فاان في ياا تن يااذ المهماا المقكىب ا ماانه  ،ىااللاات لب المرغىب ا  ،ىي ااا رن
تفاااىن التةكيمااال ىاضاااح ىتلااالفد التالمياااذ فكااا ىهااا تككااا االلااات لبل ىىااا تحلاااين

ٍ
فلف.
اتولله البورا ىالتحدث بوى

 -2التغذي ال ار ة  Feed-back :ىمان خاللهال يات تنىياد التالمياذ بمةكىمال فان تا ديته
لون اق ىالمهاال المقكىبا ماانه  ،ىتافدا التغذيا ال ار ةا االي لبيا ىاللاكبي علا تغيياار
مكحىظ ى لكى التالميذ ،فمل تفمن ر مي التغذي ال ار ة ى تقادي مقترحال لتواحي
ديدة ىاتقلنهل.

األخقلء ىتةديكهل ،ىت فف نوء مهملو لتةك لكىفيل
 -0النمذ ا  Modeling :ىفاان قريقهاال يقااى البلحااث بت دياا اللااكى المرغااىا ىيااا رماال
التالميذ ال يقكا منه محلفلتا.
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 -1التةنياان Reinforcement :ىالااذا يةتباار ماان ر ا ال نياال الت ا تلااتخد ى ا التاادريا
فك المهل ىاللكىفيل المرغىب  ،ىيتضمن التةنين الالنلء ىالدف الملدا ىالمةناىا الاذا
يقدما البلحث لكتالميذ ى حلل عتقلنه لكلكىفيل المرغىا ىيهل.
 -5لةااا الاادىر Role Playing :ىيتضاامن ذلا تماليااف الاادىر الااذا يقتضاايا اللااكى خااالف
ال كلل التدريبي ىيت مملرلا األداء ىا مىاقاف مختك ا  ،ىيقاى البلحاث بتمالياف بةام
المىاقف رمل رىراد الم مىف الت ريبي ممل ي

ةه فك الم لرف ىالت لفف ال ةلف.

 -1الىا بل المننلي  Homework Assignment :ىالتا تةتبار انء مها مفماف لكبارام
التدريبي  ،ىيقكا ىيهل من رىاراد الم مىفا الت ريبيا تن ياذ ىا بال مننليا
التدريا فكيا ى

ابيا بمال تا

كلل البرنلم .

وصف الربنامج التدريبى املعرفى السلوكى:
يتفااىن البرناالم التاادريب المةرىاا اللااكىف الملااتخد ىاا البحااث الحاالل ماان ()21
كلا تدريبيا  ،ت ااتمف فكا الةديااد ماان األن ااق ىالمهاال  ،التا تا الااتخدمهل ىا الدرالاال
ىالبحاااىث اللااالبق  ،ىذلااا بهااادف تحلاااين ربةااالد م هاااى الف ااالءة الذاتيااا المدرفااا لااادا رىاااراد
الم مىف الت ريبي  ،ىيت فرم فف ن لق منهال ىا ضاىء :الهادف مناا ،األدىا الملاتخدم
ى فف ن لق ،بلسضلى عل خقىا تن يذ الن لق ىتقىيما ،ىت تىضاي ذلا ت وايالو باللمكحا

( )2المرىا بللبحث ،ىالذا ي تمف فك
فف كل ىمحتىا ل ىفي ي ع راىهل.

كلل البرنلم التدريب الملتخد  ،متضامنلو ر اداف

اإلجـــراءات:
بةااااد رن تاااا عفااااداد األدىا الملااااتخدم ىاااا البحااااث ىاالنتهاااالء ماااان حلاااالا ف لءتهاااال
الليفىمتري  ،ىتحقا البحث مان واالحي الاتخدامهل فكا تالمياذ الواف الخالم

االبتاداى ،

تم ع راءا البحث فك النحى التلل :
ابتداىيا باعدارة ف ار ال اي التةكيميا  ،فمال

-1اختيلر فين البحث األلللي من رربةا مادار

ااااى مىضاااا بلل اااادىف ( ،)1ىذلاااا خااااالف ال وااااف الدرالاااا األىف ماااان الةاااال الدرالاااا
2311./2315
-2تقبيااا م مىفاا مااان االختباال ار ىالمقاااليي

الن لااي لت ااخيص رىاااراد فيناا البحاااث ذىا

وةىبل تةك القراءة.
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-0ت ا تاادريا رى اراد الم مىف ا الت ريبي ا فك ا البرناالم التاادريب المةرى ا اللااكىف  ،ىالااذا
يتفىن من ( )21كل تدريبي  ،يتراىا نمن ال كل الىاحدة مان  05 -03دقيقا  ،ىقال
البلحااث بتقبياااا البرنااالم التااادريب بح ااارة الحللااا اآللااا بللمااادار

التااا ا ااار ىيهااال

البحث.
 -1ىبةد االنتهلء مان تقبياا كلال البرنالم التادريب ىالتا الاتغرق لابة رلالبي بىاقا
الالالااا

كلااال رلااابىفيلو ،تااا تقبياااا مقيااال

المقااىر فقياال

برىىياااف الف ااالءة الذاتيااا المدرفااا لوق ااالف

بةاادا الختباالر ىةللياا البرناالم التاادريب الملااتخد ىاا تحلااين ربةاالد

الف االءة الذاتي ا المدرف ا لاادا التالميااذ ذىا وااةىبل تةك ا الق اراءة ،ىت ا مةلل ا بيلناال
البحاث بللاتخدا اختبالر مالن ىيتنا لكةينال الملاتقك  ،ىالاذا يةقا ن ا

النتالى التا

ياات التىوااف عليهاال بللااتخدا األلاالليا اسحواالىي البلرامتري ا  ،ىفك ا ن ا

الدر ا ماان

الدق (الدردير.)2331،
-5ىىااا ضاااىء مااال رلااا ر فناااا التحكياااف اسحوااالى لكبيلنااال تااا منلق ااا النتااالى ىالخااارىج
بللتىويل التربىي المنللب .

نتائج البحث وتفسريها:
ى ضىء الهدف من البحث الحلل ىتواميما الت ريبا  ،ى ناا يمفان تنالىف النتالى التا
ت التىوف عليهل ،فك النحى التلل :
ىككتحقا من قبىف رى رىم ال رم الارىي

لكبحاث ،ىالاذا يانص فكا  " :يافالر التادريا

فك ا محتااىا كلاال البرناالم التاادريب ى ا تحلااين م االال الف االءة الذاتي ا المدرف ا لاادا
التالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة.".
ى ا ن الت ا الير الناالت فاان تاادريا الم مىف ا الت ريبي ا ذىا وااةىبل تةك ا الق اراءة فك ا
البرناالم التاادريب ى ا تحلااين م االال الف االءة الذاتي ا المدرف ا  ،يظهاار بوااىرة ىاضااح ى ا
التغيا ار الفميا ألداء الم مىفا الت ريبيا ذىا وااةىبل تةكا القاراءة ،فكا مقياال

برىىيااف

الف االءة الذاتي ا المدرف ا لوق االف المقااىر ،ىاالل رىا ال ى ري ا تباادى ىاضااح بااين متىلااقل
الدر ل الت حوك فكيهال الم مىفا الت ريبيا  ،ىالم مىفا الضالبق فكا مقيال

برىىياف

الف االءة الذاتي ا المدرف ا لوق االف المقااىر ،بةااد التاادريا فك ا البرناالم  .ىيمفاان تىضااي
الت ا الير ،بةاارم اسحواالء الىو ا

ااذا

لكنتاالى  ،م ااتمالو فك ا المتىلااقل ىاالنحراىاال المةيلري ا
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لاادر ل الم مااىفتين الت ريبيا ىالضاالبق ىا القياال

البةاادا ،فكا مقياال

برىىيااف الف االءة

الذاتي المدرف لوق لف المقىر ،فمل ى مىض ب دىف (:)1
اااادىف ()1

قي المتىلقل ىاالنحراىل المةيلري لدر ل الم مىفتين الت ريبي ىالضلبق ى القيللين القبك ىالبةدا
فك مقيل

المجموعة التجريبية (ن=)8
القياس القبلى القياس البعدى
ع2
ع 1م2
م1

المجاالت

مقيااااااااااااس
بروفيااااااااااال
الكفااااااااااااءة
الذاتيااااااااااااة
المدركاااااااااة
لألطفااااااااااال
المطور

برىىيف الف لءة الذاتي المدرف لوق لف المقىر

الكفاءة المدرسية
الكفااااااااااااااااااااااااااءة
االجتماعية
الكفاءة الرياضية
كفااااااءة المظهااااار
الجسمى
كفااااءة التصااار
السلوكى
قيمااااااااة الااااااااذات
العامة

المجموعة الضابطة (ن= )8
القياس القبلى القياس البعدى
ع2
ع 1م2
م1

11.88

1.23

1..31

1.51

11.01

1.11

11.88

1.48

11.40

1.58

18.11

1.32

11.51

1.01

11..0

1.58

12.30

1.41

1..80

1.11

12.58

1.21

12..2

1.38

12.18

1.30

18.10

1.3.

12.31

1.38

12.54

1.02

13.01

2.41

1..58

2.41

13.25

2.41

13.3.

2.15

13.20

1.18

18.31

1.13

13.45

1.18

13.55

1.12

يتضااا مااان ال ااادىف ( )1رن نااال تقااالرا ىااا قاااي متىلاااقل در ااال الم ماااىفتين
الت ريبي ىالضلبق ىا القيال
المقااىر ،ىرماال ى ا القياال

القبكا فكا مقيال

برىىياف الف الءة الذاتيا المدرفا لوق الف

البةاادا ىبةااد تاادريا الم مىف ا الت ريبي ا فك ا البرناالم التاادريب

لتحلين الف لءة الذاتي المدرف ىم لالتهل ال رفي  ،ىيالحظ رن نل اختالىال فبيارة ىىاضاح
بااين قااي متىلااقل در اال الم مااىفتين :الت ريبي ا ىالضاالبق فك ا مقياال
المدرف لوق لف المقىر ،ى القيل

برىىيااف الف االءة الذاتي ا

البةدا.

ىت ااير تكاا االختالىاال ىاا قااي متىلااقل در اال الم مىفاا الت ريبياا ىاا القياال
البةدا ،بللمقلرنا بماليالتهال ىا القيال

القبكا  ،بلسضالى علا االختالىال ىا قاي متىلاقل

در ل الم مىف الت ريبي ى القيل

البةدا ،بللمقلرنا بماليالتهال لكم مىفا الضالبق التا

ل تتكق ري تدريبل  ،بو

مبدىي عل ىةلليا البرنالم التادريب ىا تحلاين الف الءة الذاتيا

المدرف ىم لالتهل ال رفي لدا التالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة.
ىلفا يفتمااف الىوااف الخاالص بنتاالى البحااث ىياانداد عيضاالحلو ،تا تر ما قااي متىلااقل

الدر ل الت حوك فكيهل الم مىفتين :الت ريبي ىالضلبق فك مقيل
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المدرف لوق لف المقىر ى القيللين القبك ىالبةدا عل رل بيلن يىضحا فف (:)1
20
15

10
5

0
يمة ال ات العامة

ك اية الت ر
السلوكى

ك اية الم ر
ال سمى

اب ة بعد

اب ة بلى

الك اية الريا ية الك اية ا
ت ريبية بعد

تماعية الك اية المدرسية

ت ريبية بلى

فف ()1
قي متىلقل در ل الم مىفتين الت ريبي ىالضلبق فك مقيل

برىىيف الف لءة

الذاتي المدرف لوق لف المقىر ى القيللين القبك ىالبةدا

يتض

من ال فف البيلن

( ،)1رن

نل

اختالىل

الم مىف الت ريبي ى القيللين القبك ىالبةدا فك مقيل
لوق لف المقىر ،لولل

القيل

البةدا ،ممل ي ير عل

الف لءة الذاتي المدرف ىم لالتهل ال رفي  ،فمل تقل

مقيل

بين قي متىلقل

در ل

برىىيف الف لءة الذاتي المدرف
ىةللي البرنلم

التدريب

لتحلين

برىىيف الف لءة الذاتي المدرف

لوق لف المقىر.
ىبةااد االنتهاالء ماان اسحواالء الىو ا

لنتاالى البحااث ،ياات ع اراء اسحواالء التحكيك ا

بللتخدا األللليا اسحولىي االلتداللي المنللب ف يت التحقاا مان قباىف رى رىام ىارم
البحث الرىي  ،ىذل فك النحى التلل :
نتائج الفرض الرئيس للبحث:
ىالذا ينص فك رنا " :تى د ىارىا ذا دال لا عحوالىي باين متىلاق رتاا در ال
الم مىف ا الت ريبي ا ىالم مىف ا الضاالبق ى ا القياال

البةاادا فك ا مقياال

برىىيااف الف االءة

الذاتي المدرف لوق لف لولل الم مىف الت ريبي ".
ىلكتحقااا ماان قبااىف رى رىاام ااذا ال اارم تا الااتخدا اختباالر "ماالن ىيتن ا " لكةيناال
الملتقك  -اختبلر "ا" ،لكف ف فن دالل ال رىا باين متىلاق رتاا در ال الم ماىفتين:
الت ريبيا ىالضالبق فكا مقيال

برىىيااف الف الءة الذاتيا المدرفا لوق االف لوالل الم مىفا
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الت ريبي  ،ى القيل البةدا ،فمل ى مىض ب دىف (:)5
ــــدول ()5
د لة ال روق بين متوس ى رتب در ات الم موعتين الت ريبية وال اب ة على مقياس بروفيل
الك اءة ال اتية المدركة لأل ال الم ورفى القياس البعد (ن =1ن)8=2
المجاالت
مقياااااااااااااااااااس
بروفيااااااااااااااااال
الكفااااااااااااااااااءة
الذاتياااااااااااااااااااة
المدركااااااااااااااااة
لألطفااااااااااااااااال
المطور

م موع الرتب

متوس الرتب

الكفاءة االمدرسية

ت ريبية
15.50

اب ة
5.50

ت ريبية
155.00

يمة ()Z

مستو الد لة

اب ة
55.00

3.80

الكفاءة االجتماعية

15.50

5.50

155.00

55.00

4.08

كفاية األلعاب البدنية

15050

5050

155000

55000

3000

كفاياااااااااااة المظهااااااااااار
الجسمى
كفايااااااااااة التصاااااااااار
السلوكى
قيمة الذات العامة

15.50

5.50

155.00

55.00

3.88

دالةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةد
مستو 0001
دالةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةد
مستو 0001
دالةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةد
مستو 0001
دالةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةد
مستو 0001

15050

5050

155000

55000

3001

دالةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةد
مستو 0001

15.50

5.50

155.00

55.00

3.88

دالةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةد
مستو 0001

مناقشة نتائج البحث وتفسريها:
يتض من الةرم الللبا لنتلى البحث لىاء فك ملتىا االحولء الىو  ،ىالت
يىضحهل

دىف ( ،)1ىال فف البيلن

يىضحهل دىف ( ،)5قبىف ال رم الرىي

( ،)1رى فك

ملتىا االحولء االلتدالل

ىالت

لكبحث ،ىالت ت ير عل ىةللي البرنلم التدريب

المةرى اللكىف ى تحلين الف لءة الذاتي المدرف لكتالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة.
ىتت ااا ااذ النتاالى م ا نتاالى درالاال فااف ماان،)Elbaum & Vaughn, 2003( :
(ال اىافير( ،)2331 ،ربااى نيااد( ،)2335 ،ربااى نيتااىن ىالناالقىرAl-Fawair, ( ،)2339 ،
 ،)Al-Kahteeb & Al-Wreikat, 2012ىالتا تىوااك نتلى هاال علا التحقااا ماان ىةلليا
البرام الملتخدم ىيهل لىاء فلن عر الدي رى تدريبيا  ،ىالتا تا تقبيقهال فكا الم مىفال
الت ريبي ا ماان ذىا وااةىبل الااتةك األفلديمي ا ى ا  :الق اراءة رى الفتلب ا رى الريلضاايل  ،الت ا
ا ري فكيهل ى تحلين الف لءة الذاتي المدرف ىم لالتهل ال رفي .
ىيمفن ت لير النتلى الخلوا ب ةلليا البرنالم التادريب المةرىا اللاكىف ىا تحلاين
الف لءة الذاتي المدرف ىم لالتهل ال رفي  ،ى ضىء قبية ىرل

ىمحتىا البرنالم التادريب

ىال نياال ىااللااتراتي يل الت ا ت ا الااتخدامهل ،ىالااذا تضاامن تنىف الو ى ا األن ااق الملااتخدم

لتغقا ربةالد م هااى الف الءة الذاتيا المدرفا  ،بلسضالى علا الترفيان فكا تفارار التادريا فكا
اذ األ ن ااق ىالت ا ي ىالتاادفي الملااتمر حتا استقاالن ،بللااتخدا ال نياال المختك ا  ،ىالتا
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تمالكا ىا  :المنلق ا ىالحاىار ،ىالنمذ ا  ،ىالتغذيا ال ار ةا  ،ىلةااا الاادىر ،ماان خااالف التاادريا
فكاااا مهاااال ار  :ال ااااةىر بلألماااالن ،ىال ااااةىر بللهىياااا الذاتياااا  ،ىال ااااةىر بلالنتماااالء ىتحمااااف
الملىىلي  ،ىال ةىر بللف لءة ال خوي ىاألفلديمي .
فمل يمفن ت لير ذ النتي

ى ضاىء رن البرنالم التادريب المةرىا اللاكىف بتنىفاا

ىالراىااا ،ىالتا ا ااتمك فكا رلةاالا ىرن ااق متنىفا ىمحببا لاادا التالميااذ ،ما الترفياان فكا
التدفي لىاء فلن مةنىيلو رى ملديلو فند عحران التكميذ ألا تقد  ،قاد ترتاا فكياا تحلاين م هاى

الف لءة الذاتي ب بةلد ل ال رفي  .فمل رن ر داف كلل البرنلم فلن تهدف ىا المقال األىف
عل تةكي التالميذ بةم االلتراتي يل الت تللفد

ى تحلين م هىمه فن ذىاتها  ،ىذلا

مااان خاااالف عد ار الواااىرة الىاقةيااا لكاااذا فااان قرياااا الت لفاااف مااا نمالىهااا  ،ىتااادريبه فكااا
االفتملد فك الذا من خالف تدريبه فك بةم المهل ار االلتقاللي  ،ىتادريبه فكا بةام
المهاال ار الحرفيا  ،ىتاادريبه فك ا في يا الااتخدا الةباال ار الذاتي ا االي لبيا ىبياالن دىر ااذ
الةباال ار ى ا تحقيااا التاادفي الااذات  ،فماال تنلىل ا ال كلاال القاارا الت ا بىالااقتهل يلااتقي
التكميذ تحقيا التكميذ الت لفف النال

ما اآلخارين مان خاالف تقادي ال افر ىالتقادير ل خارين،

ىيالحااظ ناال رن ا اات ار التالميااذ ذىا وااةىبل تةك ا الق اراءة ىانتظلمهاال ى ا
التااادريب لااالفد

كلاال البرناالم

ىااا تحلاااين م هاااىمه فااان ذىاتهااا  ،ىنيااالدة القاااته ب ن لاااه ىبقااادراته

ىمهلراته ى ةىر بللن لا.
فمل يمفن رن ير

التحلن ى الف لءة الذاتيا المدرفا ىم لالتهال المختك ا علا قبيةا

األن ق الت ملرلهل التالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة ،ىالذا رىف فند تواميمهل ضارىرة
تن يذ الةديد من األن ق خالف م مىفل ب ىالت ترتا فكيهل نيالدة ىارص الت لفاف اال تمالف
بين رىراد الم مىف الىاحدة ،ىنيلدة ىرص الت لفف الك ظ ىغير الك ظ  ،ىقد لالفد
البرناالم التاادريب ىا خكااا مناالخ وا

مااري

كلال

ااةر ىيااا التالميااذ ذىا وااةىبل تةكا القاراءة

بلألملن ىالحري ىا التةبيار فان رىفالر دىن خاىف ممال رفقا لها ىروا لكت لفاف االي الب
م ا بةضااه بةض الو ،ىتفااىين فالقاال اي لبي ا  ،ىالتةاالىن ىالمنلق ا ىاتباالى التةكيماال  .فماال رن
تقبيا البرنلم بللنلب لكتالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة فلن بماللبا خبارة ديادة لها ب ممال

ترتااا فكيااا نياالدة ا تماال التالميااذ ىااللتاا ان بللحضااىر كلاالتا ،ىالم االرف ال ةللاا ىمتلبةاا
الىا بل المننلي ب دي ىا تمل .
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توصيات البحث:
ى ا ضااىء ماال ت ا التىوااف عليااا البحااث الحاالل ماان نتاالى  ،تففااد فك ا ىةللي ا البرناالم
التدريب الملتخد ىا البحاث الحالل ىا تحلاين الف الءة الذاتيا المدرفا ىم لالتهال ال رفيا
لدا التالميذ ذىا وةىبل تةك القراءة ،يمفن تقدي التىويل التربىي التللي :
-1فقاااد دى ار تدريبيااا لمةكمااا مرحكااا التةكمااا األلللااا بغااارم تةاااري ه ب ميااا م هاااى
الف لءة الذاتي المدرف ىربةلد ل ىىىاىد ل ىقرا ىرللليا تنميتهال ىتحلاينهل لادا التالمياذ
بو
فك

فلم ىلدا التالمياذ ذىا واةىبل الاتةك بوا
مي

ىانا ال خوي .

خلوا  ،ممال يانةف

ذلا اي لبيالو

-2حث البلحالين فك ضرىة ا راء برام تدريبيا ت امف ىاناا النماى المختك ا لادا التالمياذ
ذىا وااةىبل تةك ا الق اراءة ل اىاء فلن ا مةرىي ا  ،رى ان ةللي ا  ،رى ا تملفي ا  ،ف ا يفااىن
التحلن لمالو ل مي

ىانا خوي التكميذ ىال يقتور ىقق فك ال ىانا األفلديمي .

-0ضرىرة ا اراء المنياد مان الدرالال ىالبحاىث التا تتنالىف رالار البرنالم التادريب المةرىا
اللاااكىف الملاااتخد ىااا البحاااث الحااالل فكااا وااا ىف درالاااي رخااارا ،ىفكااا واااةىبل
رفلديميااا رخااارا فواااةىبل تةكااا الفتلبااا  ،ىواااةىبل تةكااا الريلضااايل  ،ىواااةىبل تةكااا
الته

.

-1ضرىرة تدري

مقارر يتضامن ت اخيص ىفاالج واةىبل الاتةك النملىيا ىاألفلديميا فكا

رن يغكا فكيا القلب الةمك التقبيقا ضامن بارام عفاداد مةكمال ريالم األق الف بفكيا
التربي  ،رى فكي ريلم األق لف ،ىقكب التةكاي األلللا  ،ما ضارىرة الت فياد فكا الادىر
الن ااق ىاالي االب لكتالميااذ ذىا وااةىبل الااتةك  ،ىذل ا ماان خااالف م االرفته ى ا ىض ا
ر داف الاتةك  ،ىالتخقايق لتحقيقهال ،بلسضالى علا تفكاي ه با داء المهال التا يلاتقيةىن
القيل بهل.

-5تى ياا نظاار المةكمااين فكا ضاارىرة اال تمال بمنظىما الااذا لاادا التالميااذ ذىا وااةىبل
الاااتةك  ،فااان قرياااا ت ااا يةه فكااا األ ااات ار ىااا األن اااق ىالمنلق ااال  ،ىالت لفاااف مااا
بخب ار ن لا متفررة.

األقران ،ىتنىيد
بحوث مقترحة:
ماان خااالف النتاالى التا تا التىوااف عليهاال يمفاان اقتاراا ع اراء بةاام الدرالاال ىالبحااىث
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الملتقبكي التللي :
 -1الف لءة الذاتي المدرف لدا التالميذ ذىا وةىبل التةك (درال نملىي ).
 -2ت الير ت لفف النىى ىوةىب التةك ىالوف الدرال ىا الف الءة الذاتيا المدرفا لادا
التالميذ ذىا وةىبل التةك .
 -0ىةلليا برنالم تاادريب مةرىا لاكىف ىا تحلاين م الال الف االءة الذاتيا المدرفا
لدا التالميذ ذىا وةىبل تةك الحللا.
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املراجـــــع
أبووح ب،ووؤا وود ا لبووا اد،،ووما

ووما ا ووم أب ووا ختوومو حلبووا ا ، ،و ا

( .)5002اختبااال ار فلتاااف لكةلماااف الةااال  (:مقيااال

الاااذفلء المتحااارر مااان رالااار

الالقلىاا  ،المقيللاالن الالاالن ىالالللااث الوااىرة ر ،ا) ،فاا ار
كتبة النجدح ا

وو،

ب ووا.

التةكيماال ا اقوومةو :

و،ة.

أبح ،تحنا ج م لبا هللا انم،حوا ح ،وما ب وا .)5002( .أثوو بونوم ج تواو،ب
ا ه و وومور اتاو،ل و وو،ة ح اتب و وو ،ح ه و ووحل او و و ر

ا و ووا

ك و ووما،

و تن ،وة
ا،دب و ووة ح

،حبمر ات،دلا جدة تبما اجم ،ومر ا،وب،وة ادتوب،وة حلدول اون ما ا جدوا ()7ا
ا،اا ()1ا .44-52
أب ووح  ،وواا ة ،ووثل ،حل ووم و ووا .)5002( .أث ووو بون ووم ج ت وواو،ب
ااولو و ح ه ووحل او و ر

ك ووما،

 ،ووم

ا ووا

و و تن  ،ووة اا  ،،ووة ا نج ووم
ح

وو،حبمر ا ووت،دلا رلااالل

دفتى ار ا كد،ة ااولمر اتوبح،ة ا،د،ما جم ،ة ل من ا،وب،ة اداولمر ا،د،م.

أبح حوا ا ن بم ا ب وا .)5005( .لالقوة اك م،وة ا اوكوة ح اللوتقال

او ت بماتب و،

ااول و اووا تال  ،و ا ووم اخووم م البتووا  ،ا رلاالل مل لااتيرا كد،ووة اتوب،ووةا

جم ،ة ا قم . ،

اخ،،ؤا ج م ح ابا،ا ا ن  .)5002( .منل

ىرللليا التدري

ى التربيا الخلوا :

دلياف فمكا علا تربيا ىتاادريا األق الف المةااىقينا ا،ب،وة ()5ا اكح،ور :كتبووة
ا الح ادن و ح اتح ،ع.

ااوا،وا لبا ا ون،ل أب وا .)5006(.اسحوالء البالرامترا ىالالبالرامترا ىا اختبالر ىارىم
البحاااىث الن لاااي ىالتربىيااا ىاال تملفيااا ا اق وومةو  :لوومال اكت ووؤ ادن ووو ح اتح ،ووع
ح ا،بملة.

او وواو،ن ا بلو وو،ن حكم و و ا ب و ووا، .)5006( .و ووم،،و تقو ووح،ل جو ووحا ت و و ،ل بو ووو ج اتو وواخ

الوو،كحاحج ا الم ك ا الموااري لكدرالاال الن لااي ا ا جدووا ()16ا ا،وواا ()25ا

.52-1

اوحلمنا موح  .)1225( .ليفىلى ي األق لف غيار الةالديينا ل ومن :ا و ا كوو ا،وبو ا
ا،ب،ة ( اثماثة).
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اوحلومنا وموح ا اخ،،وؤا ج وم ا ح انووم،حو ا ،وما  .)5004( .واةىبل الاتةك ا اكح،وور:
اجم ،ة ا،وب،ة ا تحبة.
و وو،

ا ،و وومرا تب و و

( .)1225وااااةىبل الااااتةك  :األلاااا

النظرياااا ىالت خيوااااي

ىالةال يااا ا اقوومةو  :ا و ان ووو ادجم ،وومرا لدلوودة لدوول اوون م ا ،و و ا ا جدووا
اوبع.

وو،

ا ،وومرا تب و

( .)5007وااةىبل الااتةك  :االلااتراتي يل التدريلااي ىالمااداخف

الةال ي ا اقمةو  :ا و ان و ادجم ،مر.

الو،مح ا ،ا ن ح الو،مح ا لبا ا .)1255( . ، ،واةىبل الاتةك االفلديميا ىالنملىيا
(متر )ا او،مض :كتبة ا

بمر ا ةب،ة.

الوووحوا نما،ووم ةم ،و  .)5002( .البرناالم التاادريب ى ا تقااىير م هااى الااذا ا ل وومن :ا و
ح  ،ادن و.

ن ووحو .)5004( .ملد ،ووة بون ووم ج ت وواو،ب

ال وو،م،ا ا ن وومج

و و تن  ،ووة ا ه وومور الجت مل ،ووة

اد،دبة ح

،حبمر ات،دلا رللل دفتىراةا اجم ،ة

ا،دب ووة ح

وو،حبمر ا ووت،دلا ول ووماة مجل ووت،وا كد ،ووة ااول وومر ا،د ،ووما اجم  ،ووة

وان،ةا ل من.

ا ح ل،وا أب ا ب ا جال لحا  .)5004( .أثو بونوم ج تواو،ب لدو

اك م،وة ا اوكوة اوا

وان،ة.
ا و ووالا أل و و م بو وووة،ل أب و ووا، .)5016( .ما،و ووة بونو ووم ج عو و ووما
ض وو،وؤ النتب وومح ا
،م

ح

ووبحؤ بن ووم ، ،ووا حأثو ووح لدو و

،و و و لو وودحك اخ و ووض

اك ووم

الجت مل ،ووة ا ووا

،حبمر ات،دلا رللل مل لتيرا كد،ة اتوب،ةا جم ،ة ك و ا ،خ.

احق ا وضو  .)5000( .االلاتراتي يل التةكيميا ىا الواةىبل التةكيميا ا ل ومن :كد،وة
،و ثوحر.

ب وواوا م،ق ووة ب ووا .)5006( .ك ووم
ااولو و ا ووا

حر

او و ر ا اوك ووة حلالقته ووم بماق وواو اكتمب ،ووة ح اتب وو،

وو،حبمر ا ووت،دل وون ،ماب وومر ا وبد ووة ا تحل وو،ةا درالااال

ن لي ا ا جدا ()16ا ا،اا ()2ا .424-222
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بواا و ا ا،وومنا موج،وور حلووحت ا  .)5000( .الاادم ال االمف لااذىا االحتيل اال الخلو ا :
م هىما ىخك يتا النظريا  ،توج وة، :وا ن الوو،مح ا لبوا ا، ،و

ا وخد حلبوا

ا ، ،لبا اجبموا ال مور ا،وب،ة ا تبا  :ا،،نا ا و اكتمؤ اجم . ،

بوغووحرا وبوومؤ

ووما  .)5005( .بونووم ج أن وو،ة قتوووح اتن ،ووة ب،ووض هوومور اللووت،ا ا

ادقووو ح اكتمب ووة اذ ،ووم

وو،حبمر ا ووت،دل ب وبد ووة و ،وومض

ح

دفتى ار ا ،ها ااولمر ا،د،م اد ،حاةا جم ،ة ل،ن

م.

 ،ووم ا رلااالل

بهووماوا لوو،ا،ة ب ووا لد و  .)1252( .ماان رناال؟ البرناالم التربااىا الن ل ا لخباارة ماان رناال
المى ه ألق لف الريلم بين النظري ىالتقبيا ،اكح،ور :دللوة اكح،ور ادتقوال
ا،د .

ب،و و ج،وة وومور .)1226( .تةكااااي المةاااالقينا توج ووة :أب ووا ل ووال ةا لدل وودة
اقمةو  :اه،،ة ا

اثمن،ةا

جدج و ا ن ووو ب ووا لبووا ا ج،ووا .)1225( .إلاو
اتال ،و و ح

و،ة ا،م ة ادكتمؤ.

ا ووم كت وومؤ

ا و ت حقبووح انل،ووو اووا ل،نووة وون

وو،حبمر اق ووو حأق ووونهل ا ،ووما،،ن و و

ابدق ووة

حاو و

وون ات،د وو،ل

لمل و و ا الم كاااا الموااااري لكدرالاااال الن لااااي ا ا جدو ووا ()51ا ا،و وواا ()5ا

.124-566

جدجو ا ب ووا لبوا ا ج،ووا .)5006( .اختبالر ت ااخيص الةلاار القراىا  ،فرالا التةكيماال ا
اقمةو  :كتبة انهضة ا

و،ة.

جدج ا ن و ب ا لبا ا ج،ا .)5006( .برىىيف اسد ار -الذات لكتالمياذ ذىا واةىبل
التةك  :فرال التةكيمل  ،اقمةو  :كتبة انهضة ا

و،ة.

بل وونا ل ووما أب ووا .)5014( .اختباااالر المواااا ىىل المتتلبةاااا المكىناااا ا اق وومةو  :كتب ووة
نجدح ا

و،ة.

ا ن،وم ةمالةوومنا جووحن اح،وواا جوو ،م كح وومن ح موجو،وور ح،ووم .)5007( .وااةىبل الااتةك :
م ى ماال ،قبيةتهاال ،التةكااي الةال ا ا توج ووة :لووما لبووا هلل ب وواا اقوومةو ا ا و
ا كو ا،وب .

 ،وواا نب،و و

ب ووا .)5004( .اك م ،ووة ا اوك ووة ح اض ووب ،ا وواو ا ووا تال ،و و ا ووا وم وون

اجنل،نا درالل تربىي ىا تملفي ا ا جدا ()10ا ا،اا ()5ا .165-11
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لمالا ب حا لحض هلل.)5007( .

،حبمر اوت،دل بو،ن اح قوع ح ا و ،ح ا المافتمر الةكما

األىف لقل الوح الن لي (التربي الخلو بين الىاق ىالم مىف).

ل و وومالا ب و ووحا ل و ووحض هللا ا و ووبمرا ج و ووا أب و ووا حلم و ووحوا أب و ووا بل و وون.)5002( .
وةىبل التةك الت خيص ىالةالجا ل من :ا و ا كو ا،وب .

و وو،خةا و و و م ل و ووبع بم و ووا .)1222( .ا و وووح

اك م ،و وومر ا اوك و ووة ب و وو،ن ا،دب و ووة ح

وو و

ا و وو،حبمر ات،د، ،و ووة ح ا،و ووما،،ن ح ا ت و ووحق،ن أكما، ،و ووما رلاااالل مل لااااتيرا كد،و ووة

ااولمر ا،د،ما اجم ،ة

وان،ة.

ووقوا ال وو،ا أب ووا ب ووحا .)1225( .ب ،ووض اخ ووم،د ا ،و  ،ووة ح اال ،و  ،ووة ادتال ،و و
أ بمؤ

،حبمر اوت،دل و

جم ،ة ،ن،م.

ا اولوة البتا ،،وةا رلالل مل لاتيرا كد،وة اتوب،وةا

و ووقوا الو وو،ا أب و ووا ب و ووحا .)5000( .أثو ووو لو ووتخا ل بونو ووم ج او ووتبكل و و
ا ،دح و وومر او ووا

لو ووتوت،ج،مر تجه ،و و

 ،و ووم

دفتىراةا كد،ة اتوب،ة بك و ا ،خا جم ،ة ،ن،م.

ح

ووقوا الوو،ا أب ووا ب ووحا . )5002( .اقوواور اوون م ا ح،ووة اووا
ات،دل بمابدقة

حا

ا و و ر لد و و

و وو،حبمر او ووت،دلا رلاااالل
اتال  ،و ح

وو،حبمر

لمل ا م ك التربيا المةلوارةا ا،واا ()75ا

ن ات،د،ل

النة ()52ا .20- 2

ووقوا الوو،ا أب ووا ب ووحا حأبووح قووحو ا كووحثو ق،ووؤ ب ووا، .)5011(.ما،ووة بون وم ج توواو،ب
اتن ،ة همور إلاو
بمابدقووة

حا و

اب و لد

وون ات،دوو،ل

و،حبمر اكتمبوة اوا تال ،و ا وم اثماو

لمل و ا م كااا فكيااا التربيااا ا جم ،ووة اللووكناو،ةا

ا جدا ()51ا ا،اا ()5ا .554-122

ووح ابةا لحن،ووة ل،ووم .)5004( .أثووو لووتخا ل لووتوت،ج،ة اتوواو،م ا بم ووو و تب وو،
تال  ،غوم ا

ماو

او،مض،مر تن ،ة التجمةمر ح هحل ا ر

اا،هلا رللل دفتى ار ا جم ،ة ل من ا،وب،ة اداولمر ا،د،ما ل منا

المةوا قب،من أب ا .)5004( .وةىبل التةك ا ل من :ا و ح  ،ادن و.
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لم وا ،مو

ب ا لبا انب  .)5002( .ب،وض ا ت ،وور ا ،و ،وة ح اال ،و ،وة اوا ل،نوة
ون ح

وو،حبمر اووت،دل ح ا،وما،،نا رلاالل مل لااتيرا كد،وة اتوب،ووة بك ووو ا وو،خا

جم ،ة ،ن،م.

لب ووا هللا ل ووم  .)1252( .ود ،ووة جا ،ووا ات ل وو،و ا ه وول و و

اق ووو حق،ملو و ا حىليااا فكيااا

التربي ا جم ،ة ق،وا النة ()5ا ا،اا ()5ا .156-126

لبووا هللا أب ووا لبوومم.)1255( .

،ووا ن ا،ج و لوون

ووكدة ات،و،ووم ح ا وونهج ح ا وومة،ل و

اوت،دلا الم كا التربىيا ا جم ،ووة اكح،وورا ا جدووا ( )12ا ا،وواا ( )15ا - 177

.122

لبووا احةمؤا لبا انم ووو أنوو،م .)1222( .اولووة تبد،د،ووة ب،ووما ا جووم
وو،حبمر ا ووت،دل بمابدق ووة

احج ووا ن ادتال ،و و ح

رللل دفتى ار ا كد،ة اتوب،ةا جم ،ة ا ن حو .

حاو و

ا ،و و ح ا جووم

وون ات،د وو،ل

لث وومنا و ووم ال وو،ا ب ووحا .)5012( .ملد ،ووة بون ووم ج ت وواو،ب ق ووم،ل لدو و
ابح م بملتخا ل اك ب،حتو

اقو ،بمابدقة

ك و ا ،خ.

حا

تبل،ن النتبمح ح الاو اوا

ن ات،د،ل

لث و وومنا كو ،و ووة ع و وومل .)5001( .و ووا

ا وواخ

اتال ،و ح ا،لوو

ملد،و ووة بونو ووم ج عو و ووما اذ ،و ووم

ح

و وو،حبمر

م.

لجمجا خ،و ا م  .)1225( .اختبلر ال ه القراى ا اقمةو  :كتبة النجدح ا
لووح اا لب،ووو لوو،ا أب ووا .)5014( .ملد،ووة لووتوت،ج،مر ا وواخ
ه و ووحل او و و ر

ت ،وواا

لملو ا رلالل دفتاى ار ا كد،وة اتوب،وةا جم ،وة

ت،د، ،ةا ولماة اكتحوحا كد،ة اتوب،ةا جم ،ة ل،ن

ك و ووما،

لملو و ا

ابنووم،

و،ة.

و تبلوو،ن أب،ووما

او و و ح ا و وو،حبمر ال و وو ،منت،ة حأثو و ووح لدو و و تب و وو،دهل

ااول ا رللل دفتىراةا كد،ة اتوب،ةا جم ،ة ا نح ،ة.

كم و و ا لب ووا احةمؤ ب ووا .)1255( .قلىمااا تقااادير التىاىاااا لوق ااالف :فرالااا التةكيمااال ا
اقمةو  :كتبة انهضة ا

و،ة.

كم و و ا لب ووا احةمؤ ب ووا .)1222( .الاااتةك الةال ااا باااين النظريااا ىالتقبياااا :األلااا
الةكمي لبرام تةديف اللكى ا اقمةو  :كتبة انهضة ا
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كم و ا ب ووا لد و ( .)5002وااةىبل الااتةك األفلديمي ا بااين ال ه ا ىالمىا ه ا ا اقوومةو :
وك

اللكناو،ة ادكتمؤ.

كم و ا ب ووا لدو ، .)1224( .ما،ووة بونووم ج ات،ووا،
كم و و ا

لن اخد
وو،

وو،حبمر اووت،دل انمتجووة

الوودح او ح

ابل ،،بما خا رللل دفتى ار ا كد،ة اتوب،ةا جم ،ة ،ن،م.

احل،

ل وودحؤ ا ،و و و ح ل ووتح ان ووم ،ب وو،حبمر

ب ووا .)1255( .لالق ووة

ات،د وو،ل ا ووا تال ،و و ا اول ووة البتا  ،،ووةا م كااا التربيااا المةلوااارةا ا ،وواا ()2ا

.515-520

ب ووا .)1252( .اختبااالر ال ااارن الةواااب اللاااري  ،فرالااا التةكيمااال ا

كم و و ا

وو،

كم و ا

وو،

ب ووا .)1220( .مقياال

كم و ا

وو،

ب ووا . )5001( .االختبااالر النمااالى لاااجد ار البوااارا لوق ااالف :فرالااا

اقمةو  :كتبة

و،ة.

نجدح ا

تقاادير لااكى التكميااذ ل اارن حاالال وااةىبل

التةك  ،فرال التةكيمل ا اقمةو  :كتبة
التةكيمل ا اقمةو  :كتبة

نجدح ا

نجدح ا

و،ة.

و،ة.

ك،و حكما منور .)1255( .وةىبل الاتةك األفلديميا ىالنملىيا ا توج وة، :وا ن الوو،مح
حلبا ا، ،

الو،مح  .او،مض :كتبة ا

ب وواا ل ووما لب ووا هلل . )5006( .ان ووح ا،قدو و
ا هوومور قب و

ب وواا

بمر ا ةب،ة.

ا ،و و و

 ،ووم

اوحض ووة ح ق ووحو

كما، ،ووة ك د ووو ا وو،حبمر اووت،دل .و  :بحااىث ماافتمر عفلقاال

الق ىل ا كد،ة اتوب،ةا جم ،ة اكح،ر.

ووالح ل ،ووو لدو  .)5005( .بونووم ج قتوووح ا،ووالج
اووا تال  ،و غو ووة ا

وو،حبمر ت،دوول اقووو ح اكتمبووة

ووماو بما اولووة ات،ل،لووة باحاووة

وومور ا،وب،ووة ا تبووا ا

رلااااالل مل لاااااتيرا ،ه و ووا ااولو وومر ا،د ،و ووم اد و و حاةا قل و وول ااولو وومر ان لو وو،ة
ح الجت مل،ةا جم ،ة ل،ن

م.

ة،مجنةا أ جا ب اا ح ا ك،و ا تب،وة بنور ب وا .)5012( .ملد،وة بونوم ج عو وما ج ،و
و و تن ،و ووة هو ووحل ا و و ر

كو ووما،

او و ح

و وو،حبمر او ووت،دل

كما، ،وووةا م كاااا
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