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ي+داء +*ــادي)' لــدى تالميـــذ صــعو ات �علـــم اللغــة �نجل��يـــة ذو مــستو�ات متباينـــة مــن مناصـــرة 
  الذات وعالقتھ باملشكالت /نفعالية

�ش، �2ي �سيو�ي السيد سليم�سيو ،1عرفة حس�� عبد ا	�افظ حسن ومضان محمود در ر
3.  

9ر، مصر، قسم ال?<ة النفسية، *لية ال=>بية بن�ن بالقا9رة   زجامعة +
  arafahosny85@yahoo.com :ال1,يد /لك-,و�ي للباحث الرئ(س1

  املستخلص

اســـة إFـــE تحديـــد العالقـــة بـــ�ن +  –قلـــق /ختبـــار (داء +*ـــادي)' واملـــشكالت /نفعاليـــة ر9ـــدفت الد

ق UــT 9ــذين املتغ�ــ>ين لــدى تالميــذ صــعو ات �علــم اللغــة )+عــراض /كتئابيــة و، والكــشف عــن الفــر

اسـة +ساسـية مـن . ي�نجل��ية ذو مستو�ات متباينة من مناصـرة الـذات ) 100(روتXونـت عينـة الد

تلميـــذا وتلميــــذة باملرحلــــة �عداد
ً

، ) إنــــاث37ر ذ*ــــو ، 63(ييــــة ذو صــــعو ات �علــــم اللغــــة �نجل��يــــة 

9م من  ـــا، بمتوسـط عمـر ) 15.3(إEF ) 13.8(روالذين تراوحت أعما ــ يعامـ
ً

يوانحـراف معيـار ) 14.55(

ات مناصـــرة الــــذات، ومقيـــاس +داء +*ــــادي)' ومقيـــاس املــــشكالت ). 1.6( روتـــم إعــــداد مقيـــاس مhــــا

وتطبيقhـــا، وذلـــك jعـــد التحقـــق مـــن خصائـــصhم )  +عـــراض /كتئابيـــة–قلـــق /ختبـــار (/نفعاليـــة 

ـــات ـــن ا�ـــــساق داخnـــــT وصـــــدق وثبــ ـــة ســـــالبة دالـــــة . الـــــسيXوم=>ية مــ ت النتـــــائج إFـــــE وجـــــود عالقــ روأشـــــا

ـــا ب�ن +داء +*ادي)' واملشكالت /نفعالية  إحصائيــــ
ً

جود ) +عراض /كتئابية–قلق /ختبار ( و، و

ق ذات داللــــة إ ـــــا للمــــستو�ات املتباينــــة مــــن مناصــــرة الــــذات وفــــر حــــصائية تبعـــ
ً

 - متوســــط –مرتفــــع (

ـــق (UـــــT +داء +*ـــــادي)' لـــــصاwx مرتفvـــــT مناصـــــرة الـــــذات، وUـــــT املـــــشكالت /نفعاليـــــة ) مـــــنخفض قلــ

  . TU اتجاه منخفyz' مناصرة الذات،)  +عراض /كتئابية–/ختبار 

 املــشكالت ، مناصـرة الـذات، ات �علـم اللغـة �نجل��يـة صـعو، +داء +*ـادي)':ال:لمـات املفتاحيـة

  ./نفعالية
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advocacy in Relation to Emotional Problems 
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ABSTRACT  

This study aimed at investigating the relationship between academic 
performance and emotional problems (test anxiety – depressive 
symptoms). It also sought to identify differences in the aforementioned 
variables among pupils with English language learning disabilities 
possessing varying levels of self-advocacy. The basic sample of the 
study comprised (100: 63 males, 37 females) preparatory school pupils 
with English language learning dishabilles. They were between (13.8) 
and (15.3) years of age (Mean age= 14.55; SD= 1.6). Self-advocacy 
skills, academic performance and emotional problems (test anxiety – 
depressive symptoms) scales have been prepared and administered 
after analyzing their psychometric properties (internal consistency – 
validity - reliability). Results indicated that there was a statistically 
significant negative relationship between academic performance and 
emotional problems (test anxiety – depressive symptoms). According 
to the varying levels of self-advocacy, there were statistically 
significant differences in academic performance in favor of those of 
high level of self-advocacy. Otherwise, there were statistically 
significant differences in emotional problems (test anxiety – 
depressive symptoms) in favor of those of low level of self-advocacy.  

Keywords: Academic Performance, English Language Learning 
Disabilities, Self-advocacy, Emotional Problems. 
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  :مقدمة البحث

ا؛ إذ توجـــــد لـــــدى  ـــات ال=>بيـــــة ا�xاصـــــة وأك�>9ـــــا ان~ـــــشا ًر�عت�ــــ> صـــــعو ات الـــــتعلم إحـــــدى فئــ
ات وإمXانــــات جــــسمية وحــــسية و رمجموعــــة كب�ــــ>ة مــــن التالميــــذ الــــذين يمتلXــــو قــــد عقليــــة عاديــــة ن

ا�j 'yشXل ال ي~ناسب مـع تلـك �مXانـات، و9ـو  روأحيانــــــا مرتفعة، ومع ذلك ينخفض تحصيلhم الد
ً

  . ما يطلق عليھ التباعد ب�ن �مXانات والنتائج

ـــاع مـــــستو�ات  تفــ رو�ــــسhم تـــــد�ي +داء +*ـــــادي)' لـــــدى الطـــــالب ذو صـــــعو ات الـــــتعلم، UـــــT ا ي
ا�ــــy' لــــد��م عــــن أقــــرا��م ا يأو أك�ــــ> مــــن الطــــالب ذو %) 69(لعــــادي�ن، فقــــد اتــــ�w أن رالفــــشل الد

نة بالعادي�ن الذين  اسية مقا ات الد صعو ات التعلم غالبــــا ما يفشلو TU واحدا أو أك�> من املقر
ً

ر ر ر ً ن
ً

ة  رتXو �سبة فـشلhم UـT واحـدة أو أك�ـ> مـن املـواد املقـر  National Joint Committee on ( %)47(ن
Learning Disabilities, 2011; Taylor, 2014; Wagner et al., 2005.(  

يوت~بـــاين مجـــاالت القـــصو UـــT +داء +*ـــادي)' لـــدى الطـــالب ذو صـــعو ات الـــتعلم و�عت�ـــ> . ر
9ا ا¬»ال اللغو سواء TU �علم اللغـة +وFـE أم اللغـات +جن¨يـة ًأبر ي ر أبـر مظـا9ر القـصو  وت~بـدى. ز ز

ياللغو لذو صعو ات �علـم اللغـات +جن¨يـة   ,U)Rainwater-Lawler & YumoriـT ا¬»ـال القرا®ـي ي
 ,Hallahan & Kaufman( ، والفhـم /سـتما·T)Kauffman et al., 1998(، و+داء الكتـا´ي )2010
2003.(  

ـــــن املـــــــشكالت /نفعاليـــــــة، فقـــــــد أشـــــــار  ـــــرتبط القـــــــصو UـــــــT +داء +*ـــــــادي)' بالعديـــــــد مــ رو�ــ
Greenham (1999)تباط وثيق ب�ن ص وذكر . عو ات التعلم و´عض املشكالت /نفعاليةر إEF وجود ا

Newcomer et al. (1995) و أن /كتئاب والقلق أك�> املشكالت /نفعالية ال¿' ¾عان½�ا الطـالب ذو
تفاع . صعو ات التعلم �ر ا�xاصة باملر �ن و+خصائي�ن النفسي�ن وأولياء +مو إEF ا ت التقا روأشا ر رر

الـــداخTn *االكتئـــاب والقلـــق وغ�>9مـــا مـــن املـــشكالت املزاجيـــة بـــ�ن معــدالت املـــشكالت ذات التوجـــھ 
ــــتعلم ــــال واملــــــرا9ق�ن ذو صــــــعو ات الــ ـــــامس . ي+طفــ ــــدليل ال~�ÄيــــــyÃ' و�حــــــصا®ي ا�xـ وجــــــاء UــــــT الــ

عــــض /ضـــــطرابات ) DSM-5(لالضــــطرابات النفــــسية  ـــاب ́و أن 9نـــــاك اعــــتالال مـــــش=>كــــا بــــ�ن /كتئــ
ً ً

رقــــصو /ن~بــــاه وفــــرط اx<ركــــة، واضــــطرابات التواصــــل، العــــص¨ية النمائيــــة والنفــــسية *اضــــطراب 
 DSM-5; American(رواضــــطراب التــــآز النمــــا®ي، واضــــطرابات القلــــق، واضــــطراب /كتئــــاب 

Psychiatric Association “APA”, 2013.(  

ات  9ـا قـصو مhــا رو9نـاك العديـد مـن امليXانزمـات املرتبطـة بـاألداء +*ـادي)' املـنخفض أبر ر ز
ده مناصــرة الــذات، ف ـــــا ملــا أو رطبقــ

ً
)Test et al. (2005 عـــة´ ر، فــإن مناصــرة الــذات تنطــو عnــE أ ي

، التواصــل والقيـادة، واف=>ضـوا أن البـد وأن يXــو  نعناصـر ممثلـة UـT معرفــة الـذات، معرفـة اx<قـو ق
  .الطالب عEn و·T باحتياجاتھ ح¿Ò ي~سÒÓ لھ التواصل واملطالبة �Ñا عEn نحو فعال

وعادة ما يفتقد الطال
ً

ات مناصرة الذات سالفة الذكر، و9و ما  رب ذو صعو ات التعلم مhا و
Tـــnــا مـــا ي�Ôالعديـــد مــن +ســـباب م EــFه إ ُّتخـــوف الطــالب املعـــاق�ن مــن طلـــب ال~ـــسhيالت  :وأمكــن عـــز

)Norton, 1997( خــــر�نÖ ر، الـــشعو بالوصــــمة املرتبطــــة بإعـــاق×�م وســــع½�م لتجنــــب جـــذب ان~بــــاه
ات +ساسـية ال¿ـ' يمكـن مـن خاللhـا ، افتقاد Farmer, 2013(9(نحو9م  رؤالء الطالب ¬�تلـف املhـا

ة عnـE التواصـل  ، والقـد رمناصـرة الفـرد لذاتـھ *املعرفـة بالـذات، ومعرفـة اx<قـو  ,.Pocock et al(ق
اكhم أل9مي×�ا )2002 ات مناصرة الذات بالرغم من إد ف 9ؤالء الطالب عن �علم مhا ر، وعز ر  Van(و
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Gelder et al., 2008 .(hه يز�ـد مـن و�ـس رم مـا سـبق UـT تـد9و معـدالت +داء +*ـادي)' والـذي بـدو ر
  .حدة املشكالت /نفعالية لتلك الفئة

 فقد تب�ن أن امليXانزمات املرتبطة بمناصرة الذات �سhم عEn نحو إيجا´ي TU تحس�ن +داء 
 Getzel & Thomaفقــد أشــار . ي+*ــادي)' وخفــض املــشكالت /نفعاليــة لــذو صــعو ات الــتعلم

�ــادة و·ــT الطــالب ذو �عاقــات بنقــاط قــو�Þم وضــعفhم واملتطلبــات ال¿ــ' تفرضــhا (2008) ي إFــE أن  ز
 Burton et al. (2006(إعاقـا�Þم أسـhمت jـشXل إيجـا´ي UـT نجـاحhم UـT بـرامج الـتعلم املنفـرد، وذكـر 

ـــد، وàــــT �عــــد مــــن مــــن  ـــد املن¨ئــــات �يجابيــــة بــــاألداء +*ــــادي)' اx»يـ ـــات أن تنظــــيم الــــذات أحـ املقومـ
 أن معرفـة الطالـب x<قوقـھ Hicks-Coolick & Kurtz (1997(+ساسـية ملناصـرة الـذات، واف=ـ>ض 

قومختلف املصادر املساعدة من شأنھ إحداث الفار أثناء تواصلھ وتوكيـده لذاتـھ وإخبـار املعلمـ�ن 
  .و+خصائي�ن باحتياجاتھ يمكن أن يز�د من فرص نجاحھ

  :مش:لة البحث

يالــسابق تــد�ي مـــستو�ات +داء +*ــادي)' لــذو صـــعو ات �علــم اللغـــة يتــ�w مــن العـــرض 
اســـات  ر�نجل��يـــة ســـواء UـــT ا¬»ـــال القرا®ـــي، الكتـــا´ي أو /ســـتما·T، و9ـــو مـــا أكدتـــھ العديـــد مـــن الد ً

Terzian; 2020, Grissom; 2017, Öztürk& Girli ; 2016, Baum ,2016 ;(الــسابقة 
2009, Galanaki& Zisimopoulos .( ــر التالميــذ ذو صــعو ات الــتعلم مــستو�ات كــhوذلك، يظ

 Brunelle et al. (2020; Custodero, 2013; Karn, 2002; Lufi ( م=�ايدة من املشكالت /نفعالية
; 2009, Peleg ; 2015, .Nelson et al; 2011, Harwood& Nelson ; 2004, Mercer; 2004, .et al

Pendergraft, 2016; Whitaker-Sena et al., 2007  .(  

ات مناصــرة الــذات يـصبح أك�ــ> وعيـــــا بخــصائص  كـذلك اتــ�w أن التلميــذ الــذي يمتلـك مhــا
ً

ر
ا  ــ إعاقتـــھ ونقـــاط قوتـــھ وضــــعفھ ومـــا يحتاجـــھ مــــن �ـــسhيالت �عينـــھ عnـــE تحقيــــق النجـــاح، وكـــذلك مــ

ات تنظــيم الــذات ل�ــسمح لـــھ باملطالبــة بحقوقــھ واx<ـــصو عnــE مختلـــف  وتوكيديـــة ريمتلكــھ مــن مhـــا
و9ذا ما أوê<تھ نتائج العديد مـن . صادر املساعدة لھ و9ذا من شأنھ أن يز�د من فرص نجاحھامل

اسـات  2013Schreifels ; 2015; Kelly; 2015, Johnson; 2014, Grella; 2014, Barnett ;(رالد
2014, .Stamp et al; 2020, Sisk.(  

ات مناصــرة الــذات  رومــن خــالل مــا ســبق يتــ�w الــدو اx<يــو ملhــا ي . يلــذو صــعو ات الـــتعلمر
ــــد العالقـــــة بـــــ�ن +داء +*ـــــادي)' واملـــــشكالت  اســـــة اx<اليـــــة UـــــT تحديـ رومـــــن ثـــــم، تتمثـــــل مـــــشXلة الد

يلـدى تالميـذ صـعو ات �علـم اللغـة �نجل��يـة ذو )  +عـراض /كتئابيـة–قلق /ختبار (/نفعالية  
  :اTU TF ال~ساؤالت التاليةو�مكن صياغة مشXلة البحث اx<. مستو�ات متباينة من مناصرة الذات

يما طبيعة العالقة ب�ن +داء +*ادي)' واملشكالت /نفعالية لدى التالميذ ذو صعو ات  .1
 - متوســـط –مرتفـــع (ي�علـــم اللغـــة �نجل��يـــة ذو مـــستو�ات متباينـــة مـــن مناصـــرة الـــذات 

 ؟)منخفض
ق TU +داء +*ادي)' لدى تالميذ صعو ات �علم اللغة �نج .2 يل��ية ذو مستو�ات وما الفر

  ؟) منخفض- متوسط –مرتفع (متباينة من مناصرة الذات 
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ق UــــT املــــشكالت /نفعاليــــة لـــدى تالميــــذ صــــعو ات �علــــم اللغــــة �نجل��يــــة ذو  .3 يمـــا الفــــر و
 ؟) منخفض- متوسط –مرتفع (مستو�ات متباينة من مناصرة الذات 

  :أ<داف البحث

Tnتحقيق ما ي EFإ TFا>xدف البحث ا��:  

طبيعـة العالقـة بـ�ن +داء +*ـادي)' واملـشكالت /نفعاليـة لـدى تالميـذ صـعو ات تحديـد  .1
 - متوســـط –مرتفـــع (ي�علـــم اللغـــة �نجل��يـــة ذو مـــستو�ات متباينـــة مـــن مناصـــرة الـــذات 

 ).منخفض
ق TU +داء +*ادي)' لدى تالميذ صعو ات �علم اللغة �نجل��ية ذو  .2 يالكشف عن الفر و

  ). منخفض- متوسط –مرتفع (مناصرة الذات مستو�ات متباينة من 
ق TU املشكالت /نفعالية لدى تالميذ صعو ات �علم اللغة �نجل��ية  .3 والكشف عن الفر

 ). منخفض- متوسط –مرتفع (يذو مستو�ات متباينة من مناصرة الذات 

  :أ<مية البحث

Tnمن خالل ما ي wوتت�:  

 D<مية النظرAة .1
ـــE م  )أ  ات مناصــــــرة الــــــذات يتقــــــديم إطــــــار نظــــــر ¾ــــــشتمل عnـــ ــــ>ات +داء +*ــــــادي)'، مhــــــا رتغ�ــ

 .يواملشكالت /نفعالية لذو صعو ات التعلم
تھ TU البîئة العر ية وخصوصــــــا لـدى   )ب  ات مناصرة الذات وند حداثة البحث TU مجال مhا

ً
ر ر

 .ياملرا9ق�ن ذو صعو ات التعلم
�xاصــة ال¿ــ' �ــستوجب وأ9ميـة العينــة؛ إذ يمثــل ذو صـعو ات الــتعلم أحــد فئــات ال=>بيـة ا  )ج 

يالبحث و/9تمام والرعايـة، ملـا تنطـو عليـھ صـعو ات الـتعلم تـداعيات قـد تنـأى �Ñـم عـن 
تقاء بذوا�Þم ر/ستمتاع بحيا�Þم فضال عن تحقيق أ9دافhم و/

ً
. 

 D<مية التطبيقية .2
شــادية وعالجيـــة  اســة اx<اليـــة مــن نتــائج يمكــن تــصميم بــرامج إ رUــT ضــوء مــا �ــسفر عنــھ الد ر

ات مناصـــرة الـــذات لتحـــس�ن +داء +*ـــادي)' وخفـــض املـــشكالت /نفعاليـــة لـــذو قائمـــة ي عnـــE مhـــا ر
 .صعو ات التعلم

   :ي/طار النظر ملفا<يم البحث

 Learning DisabilitiesصعوIات التعلم  .1

 ,DSM-5; APA)تـم �عر�ـف صـعو ات الـتعلم UـT الـدليل ال~�ÄيـyÃ' و�حـصا®ي ا�xـامس 
اك أو معاx»ــة  عnــE أ��ــا مجموعــ32 ,2013) ة الفــرد عnــE إد رة مــن مظــا9ر القــصو النوعيــة UــT قــد ر ر

املعلومــات بكفــاءة ودقـــة، وàــT تظhــر خـــالل ســنوات التعلـــيم الرســمية، وتحــدث عnـــE نحــو مـــستمر، 
ات +*اديميــــة +ساســـية UـــT القــــراءة، والكتابـــة عمــــا 9ـــو متوقــــع  ة عnـــE �علــــم املhـــا روتـــؤثر عnـــE القــــد ر

ـــE صـــــعو ة /حتفـــــاظ باx<قـــــائق الر�اضـــــية أو حـــــل مـــــسائل ولـــــس¨ب غ�ـــــ> واêـــــw، 9ـــــذا باإلضـــــا فة إFــ
ن/ســـتدالل اx<ـــسا´ي، وال بـــد أن تXـــو 9ـــذه املـــشكالت دو املتوســـط كمـــا يـــتم قياســـhا باســـتخدام  ن
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ات ال¿' ال¾شو�Ñا التح�� اللغو أو الثقاTU، وأال �عز إEF أية اضطرابات نمائية أو حسية أو  ى/ختبا ي ر
  .رة تداخل صعو ات التعلم مع +داء اليومي للفردوأو حركية باإلضافة إEF ضر

 املراجعــة العاشــرة –وصــنفت منظمــة الــ?<ة العامليــة UــT الــدليل الــدوTF العاشــر لألمــراض 
World Health Organization (2016)Tـnصـعو ات الـتعلم ضـمن اضـطرابات النمـو العق / 'Ó9الـذ

ات التعليم زواعت�ـــ>ت أن أبـــر املعـــاي�> ال~�Äيـــصية . يـــةروعرف×�ـــا بأ��ـــا اضـــطراب نمـــا®ي نـــو·U TـــT املhـــا
 Töس¨ب خلل بيولوj الوظائف النمائية TU ار الطفل ملعوقات طو�لة +مدhلصعو ات التعلم استظ

  .يTU اh«xاز العصø' املركز

اســـة اx<اليـــة إFــE أولئـــك +فــراد ذو املـــستو�ات املتوســـطة أو  يو�ــش�> صـــعو ات الــتعلم بالد ر
ة ا رفــــو املتوســـــطة مــــن القـــــد ـــن ق ا جو9ر�ــــــــــا UـــــT واحــــدة أو أك�ـــــ> مــ ن قــــصو لعقليـــــة، إال أ��ــــم يظhـــــر

ً
ًر و

ات اللغو�ــة   – – التحــدث –/ســتماع (رالعمليــات +ساســية ال¿ــ' �ــسhم UــT اك~ــساب مختلــف القــد
)  حل املـشكالت الر�اضـية–/حتفاظ باx<قائق الر�اضية (واx<سابية )  الكتابة- القراءة -التù»ئة 

ر متوقــع، و�مكــن عــز 9ــذا القــصو إFــE احتماليــة وجــود اضــطراب وظيفــي UــT عnــE نحــو مــستمر وغ�ــ> و
ـــــــــــصية، أو  ـــــــــــة، أو البي�Äúـ ـــ>ات ال=>بو�ـ ـــــوافر ا��xـــــــــ ــــــة وعــــــــــــدم تـــــــ ـــــــــطرابات النمائيــــــ ــــــîس /ضـــ ــــــــû ولــــــ ا¬ــــ

راللغو�ة، مع تداخل ما سبق من أوجھ قصو مع +داء الوظيفي -أو /جتماعية/+سر�ة و/الثقافية
  . للفرد

وو صــــعو ات �علــــم اللغــــة �نجل��يــــة بــــأ��م التالميــــذ ذو الــــصعو ات üكمــــا ¾عــــرف الطــــالب ذ ي
 Enة الفونولوجية ال¿' تؤثر ع«xاملعا TU مشكالت EFعز إ�ىالقرائية والكتابية باللغة �نجل��ية وال¿' 
ات القرائيـة باللغـة �نجل��يـة، و9ـؤالء إمـا ال ¾عـانو مـن  ات التمي�� املفردا�ي ومن ثم نمـو املhـا نقد ر ر

ً ات UـT اللغــة +وFـE أو ¾عـانو م�Ôــا و9ـو مــا يز�ـد مـشكالت ال~ــ�Äيص والعـالج �عقيــدا صـعو -Spearن
Swerling, 2006).(  

صعو ات �علم اللغة +جن¨ية بأ��ـا افتقـار ) 2010(َّوعرف عبد العز�ز ال�Äص ودمحم السيد 
ة عليــــھ UــــT مجــــال أو أك�ـــ> مــــن مجــــاالت �علــــم اللغــــة ً  �نجل��يــــة ســــواء رالتلميـــذ إFــــE �نجــــاز أو القــــد

راملنطوقــة أو املكتو ــة jــس¨ب وجــود قــصو أسا�ــU 'yــT العمليــات النفــسية ال¿ــ' يتــضم�Ôا فhــم اللغــة  
ة العقلية نة إEF إنجاز +قران املساو�ن لھ TU القد ر�نجل��ية واستعمالhا وذلك باملقا   .ر

ن مـــشكالت UــT التحـــدث، والقــراءة والكتابـــة أو / ســتماع باللغـــة وو9ــم الطــالب الـــذين يظhــر
ة عnـــE اســـ~يفاء املتطلبـــات +*اديميـــة  ر�نجل��يـــة *لغـــة ثانيـــة إFـــE املـــدى الـــذي يـــصل إFـــE عـــدم القـــد

نو9ــؤالء الطــالب يúتمـو إFــE جماعــات عرقيــة متعــددة، ومــستو�ات . ا�xاصـة بــتعلم اللغــة �نجل��يــة
ات ا�xاصـة باللغـة  More( +وFـE لhـم راجتماعية اقتـصادية مختلفـة، ومـستو�ات متباينـة مـن القـد

et al., 2016.(  

اسـة اx<اليـة بـأ��م  رو�عرف ذو صعو ات �علم اللغـة �نجل��يـة بالد و َّ تالميـذ اx<لقـة الثانيـة "ُ
ن عـن  ن صعو ات TU �علم �نجل��ية *لغة ثانية، ومن ثم ¾�»ـز ومن التعليم +سا�y' الذين يظhر و

 – التحـــدث –/ســـتماع ( مـــن مجـــاالت �علمhـــا اســـ~يفاء املتطلبـــات +*اديميـــة لhـــا UـــT مجـــال أو أك�ـــ>
ه إFـE )  الكتابة-القراءة  نة بأقرا��م من نفس املرحلة العمر�ة و+داء العقTn، و9و ما يمكن عز ومقا ر

 TFـسية أو النمائيــة أو /ضــطراب /نفعــا>xس �عاقــات اîولــ Tداء الـوظيفي امل�ــ+ TــU روجـود قــصو
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ن مــشكالت انفعاليــة وســلوكية ال تــصل إFــE الــشديد أو اx<رمــان البي�ــ' أو الثقــا وTU، كمــا أ��ــم يظhــر
  ".اx<د الXليúيXي

2.  �WاديXD داءDAcademic Performance 

ِعرفــھ 
ّElliot & Diperna (2002) خــصائص Eــnعــاد ينطــو عj+ ــوم متعــددhأنــھ مف Eــnي ع

ات، و/تجا9ـــات، والـــسلوكيات املـــؤثرة UـــT النجـــاح  +*ـــادي)' للفـــرد، وال¿ـــ' راملـــتعلم املتمثلـــة UـــT املhـــا
ات +*اديميـــة ســـواء ال¨ـــسيطة واملعقـــدة للمـــتعلم  ئîـــس�ن 9مـــا املhـــا ًت~بـــدى UـــT مجـــال�ن  ر *ــــالقراءة، (ر

ـــــد ـــة، اx<ــــــساب والتفك�ــــــ> الناقـ ات ) الكتابـــ ـــة وال¿ــــــ' تتمثــــــل UــــــT املhـــــــا ــــل املــــــساعدة +*اديميـــ روالعوامــ
اسية واملشاركة ومفhو ات الد رالبي�Äúصية، والدافعية، واملhا   .م الذات +*ادي)'ر

صـفھ ات +*اديميـة  Lindholm-Leary & Borsato (2006)وو ر UـT ضـوء مجموعـة مـن املhـا
، والتواصــلية، واملعرفيــة ال¿ــ' تمكـــن الطالــب مــن تحقيـــق ) العلـــوم- اx<ــساب – الكتابــة –القــراءة (

ـــا وا¬»تمTv مستقبال �y' حاليـــ النجاح عEn املستو املد
ً ً

ر   . ى

ســية سـواء داخــل الــسياق Long et al. (2007)وحـدده  ً بأنــھ التنفيـذ الفعnــT لألعمـال املد ر
ــــصفية  ض الـ ات، والعـــــر ـــن خـــــالل تقـــــديرات املعلمـــــ�ن، و/ختبـــــا ـــھ كمـــــا يقـــــاس مــ جــ �ـــــy' أو خا واملد ر ر ر

T·ما«xوالعمل ا.  

صــفھ  اء املعرفــة Villares et al. (2014(وو ات املعرفــة ومــا و ر UــT ضــوء مجموعــة مــن مhــا ر
ـــy' والـــــذاكرةكتحديـــــد +9ـــــداف ( ا�ــ ـــدم الد ات البي�Äúـــــصية، (، و/جتماعيـــــة )رومتاjعـــــة التقــ راملhـــــا

T·مـــا«xات /ســـتماع، والعمــل ا ات حـــل املـــشكالت /جتماعيــة ومhـــا رمhــا ة الـــذات )ر كـــضبط (ر، وإدا
  .ال¿' يمكن من خاللhا تحقيق +داء +*ادي)' +فضل) /ن~باه، والدافعية والغضب

ة يتــ�w أن +داء +*ـــادي)' بمثابــة مفhـــوم متعــدد +jعـــاد ومــن خـــالل التعر�فــات الـــسابق
ــا عnــــE مــــستو التقــــدم الطال´ــــي  ى¾غطــــي العمليــــات املعرفيــــة وغ�ــــ> املعرفيــــة ال¿ــــ' ¾ــــستدل مــــن خاللhــ

اســــة اx<الــــة وجhــــة النظــــر التXامليــــة ال¿ــــ' تنظــــر إFــــE +داء . بمختلــــف املhــــام +*اديميــــة روت~بÓــــÒ الد
  -:ات وا¬�رجات +*اديمية لألسباب التالية+*ادي)' عEn أنھ يمثل العملي

لواقــع التعلـــيم والتقــو�م الـــرا9ن الــذي يقـــوم عnــE فكـــرة التXامــل UـــT تنــاو +داء الـــوظيفي  - 
ات  رللطالب بمختلف +�شطة واملhام +*اديميـة، بحيـث ال يقتـصر التقـو�م عnـE /ختبـا

 .التحصيلية وحسب
 - U '(وم +داء +*اديhـة نظـر قاصـرة إن مجرد اخ=�ال مفhعـد وج�جات التحصيلية  رT الد

اء +داء +*ادي)' اx»يد أم الـ
y	 مـن عوامـل �عـز  زأل��ا تفوت الفرصة عEn �ملام بما و ر
 .من ذلك +داء أو �عوقھ

ه مرادفـــــا ملفhوم الكفاءة +*اديمية  -  اسة اx<الية مفhوم +داء +*ادي)' باعتبا ت~بÒÓ الد
ً

ر ر
ي متعــدد +jعـاد بحيـث ينطــو عnـj+ Eعـاد املعرفيــة وغ�ـ> املعرفيـة UــT والـذي 9ـو بطبيعتـھ

 .9ذا الصدد
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ات مناصرة الذات  .3   Self-advocacy Skills رمcا

رالدو الفعال الذي يقوم بھ الطالب فيما يتعلق بتحديد ذاتھ بأنھ معاق، وقيامھ بطلب مـا 
 ,.Smith et al( و/ستفادة م�Ôـا يحتاجھ من �سhيالت مناسبة، ومشاركتھ TU توف�> تلك ال~سhيالت

2002.(  

صـف إعاقتــھ، واحتياجاتـھ ال�Äــصية، وا9تماماتـھ بطر�قــة  ة الفـرد عnــE تمثيـل ذاتــھ و وقـد ر
 ).Kotzer & Margalit, 2007(واê<ة وأسلوب مختصر 

ات، وحــل املـشكالت، وتحديــد +9ــداف، وتقبـل العواقــب الناتجــة  ة عnــE اتخـاذ القــرا رالقـد ر
  ).Rowe et al., 2014(دفاع عن ذاتھ بذاتھ عن تصرفاتھ، وال

 Eــــــnالتواصــــــل، أو التعب�ــــــ> عــــــن حاجاتــــــھ أو التأكيــــــد ع TــــــU ا الفــــــردhات ال¿ــــــ' ¾ــــــستخدم راملhــــــا
غباتھ من أجل إشباع حاجاتھ واx<صو عEn حقوقھ  لا9تماماتھ و   ).Van Reusen et al., 2015(ر

ه يحمــــل  اســــة اx<اليــــة مفhــــوم مناصــــرة الــــذات باعتبــــا روت~بÓــــ' الد UــــT طياتــــھ مجموعــــة مــــن ر
ات ال¿' يحتاجhا التالميذ ذو صعو ات التعلم واملتمثلة TU الو·T بخصائص �عاقة وأسـبا�Ñا  واملhا ر
قوتأث�>9ـا، وتحديـد /9تمامـات ومنـا�T القـو والـضعف بال�Äـصية، ومعرفـة اx<قـو والواجبــات،  ى

ات وتحديد +9ـداف وحـل املـشكالت، والتوا ة عEn اتخاذ القرا روالقد لصـل الفعـال سعيــــا ل�<ـصو ر
ً

 EــFالــدعم +*ــادي)' الــذي يمكــن مــن خاللــھ تحــس�ن +داء وتحقيــق النجــاح، وصــوال بالتلميــذ إ Eــnع
ً

ات القيادية   .رمرحلة من التمكن ال¿' يمكن من خاللhا مناصرة غ�>ه والتحTn باملhا

  Emotional Problemsاملشكالت kنفعالية  .4

و¾عانيـــھ الطــالب ذو صـــعو ات �علـــم اللغــة �نجل��يـــة مـــن يقــصد املـــشكالت /نفعاليــة مـــا 
 Eــnا عكــسية ع جــة تحــدث آثــا ــــا مــن الوقــت ولد ًرقلــق اختبــار وأعــراض اكتئابيــة لف=ــ>ة طو�لــة �ــس¨يـ ر

ً
ي

ـــك املـــــشكالت UـــــT ضـــــوء أي مـــــن املـــــشكالت الـــــ?<ية، أو  +داء الـــــوظيفي لhـــــم شـــــر�طة أال تفـــــسر تلــ
َّ

نالعقليــة أو اx<ــسية، وأن تحــو دو دخــ لو الطالــب UــT عالقــات بــ�ن ��ــصية فاعلــة أو /ســتمرار ل
ف الطبيعيـة وف½�ا، وأن تXو /نفعاالت أو السلوكيات الناجمة ع�Ôا غ�ـ> مقبولـة UـT الظـر لوت~نـاو . ن

اسة املشكالت /نفعالية التالية   :رالد

  Test Anxietyقلق kختبار   ) أ

  -:تم اختيار مشXلة قلق /ختبار لألسباب التالية

ــــو ا¬�ـــــرج لتنـــــاو  -  ــــن املف=ـــــ>ض أن يXـ اســـــة اx<اليـــــة ملتغ�ـــــ> +داء +*ـــــادي)' والـــــذي مـ نالد ر
ا¬<تمل لھ 9و قلق /ختبار من منطلق أن سوء +داء +*ادي)' الصفي ¾عقبـھ قلـق مـن 

 .يجúسھ أال و9و القلق /ختبار

اسية السالبة ال¿' ¾عا�ي م�Ôا 9ؤالء التالميذ  -   تجعلhم رالضغوط +*اديمية والعادات الد
ـــا خالل +داء /ختبار يأك�> �ش~تــــــا وأقل تنظيمــ

ً ً
. 



األداء األكاديمي لدى تالميذ صعوبات تعلم اللغة اإلنجليزية ذوي مستويات متباينة 
ات وعالقته بالمشكالت االنفعاليةمن مناصرة الذ  

.عرفة حسني عبد الحافظ حسن/ أ  
ني بسيوني السيد سليمبسيو / د.أ  

.رمضان محمود درويش / د   
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اسـات  -   ,.Custodero, 2013; Lufi et al., 2004; Nelson et al(رمـا أسـفرت عنـھ نتـائج د
2015; Peleg, 2009; Whitaker-Sena et al., 2007 ( يمـن حيـث معانـاة ذو صـعو ات

 .زالتعلم من مشXلة قلق /ختبار jشXل بار

اســــة اx<اليــــة بأنــــھ مــــا يظhــــره الطالــــب ذو صــــعو ات �علــــم اللغــــة و�عــــرف  رقلــــق /ختبــــار بالد
ات اللغــة  ة الفــسيولوجية أثنـاء أداء اختبـا ر�نجل��يـة مـن تــوجس وتـداخل معرUـT وفــرط UـT /سـ~ثا ر
ات وتفك�ــ>ه املفــرط فيمــا ر�نجل��يــة، فــضال عمــا يقــوم بــھ مــن ســلوكيات غ�ــ> مرتبطــة بتلــك /ختبــا َّ ً

 
ات البعد ا�xاص بقلق /ختبار. سي=>تب عEn فشلھ ف½�ا   .روفيما يTn عرض لعبا

  DDepressive symptomsعراض kكتئابية   ) ب

يتم اختيار +عراض /كتئابية كثا�ي أبر املشكالت /نفعالية لدى التالميـذ ذو صـعو ات  ز
رjـس¨ب تـواتر ظhـو املـشاعر يالتعلم jشXل عام وذو صعو ات �علـم اللغـة �نجل��يـة jـشXل خـاص 

اســـات ال¿ـــ' تناولـــت املـــشكالت /نفعاليـــة لــــدى  ر/كتئابيـــة UـــT معظـــم +دبيـــات البحثيـــة ونتـــائج الد
اســـة اx<اليـــة استقـــصاء مـــستو املـــشاعر . صـــعو ات الـــتعلميذو املـــرا9ق�ن  ــــا بالد ىلـــذلك *ـــان حر�ـــ ر

ً

ات مناصـرة الـذات /كتئابية إثر تحسن +داء +*ادي)' ن~يجة املشاركة بال�> رنامج القـائم عnـE مhـا
اسات اx<الية ـــا الف=>اضات الد روفقـ

ً
.  

اســــة اx<اليــــة بأ��ـــا مــــا يظhــــره التلميــــذ ذو صــــعو ات �علــــم  رو�عـــرف +عــــراض /كتئابيــــة بالد
راللغة �نجل��ية من استجابات انفعالية سالبة ممثلة TU الشعو بال�»ز والتعب واليـأس والوحـدة 

ذات ولومـــھ لhـــا فــــضالوتـــد�ي قيمـــة الــــ
ً

 ¾عا¾ـــشھ مــــن أحـــالم وخيـــاالت متعلقــــة بـــاملرض أو املــــوت َّ عمـــا
  .والنظرة املستقبلية ال~شاؤمية

اسات سابقة   :رد

   -:روAمكن عرضcا |} ا�zاو التالية

لا�zـــو Dو ــا بــــاألداء XDــــادي�W : ر ات مناصـــرة الــــذات وعالق��ـ ــا اســــات تناولـــت مcــ رد ر
  يلدى الطالب ذو صعوIات التعلم

اسـة 9ـ ق UـT الدافعيـة  Galanaki & Zisimopoulos)2009(ردفت د و إFـE التحقـق مـن الفـر
اسة من . يالذاتية والكفاءة +*اديمية املدركة لدى الطالب ذو صعو ات التعلم روتXونت عينة الد

ـــادي�ن) 40( ــــالب الفــــــرقت�ن ا�xامـــــسة والــــــسادسة ذو صــــــعو ات الـــــتعلم وأقــــــرا��م العـــ وتــــــم . يمـــــن طــ
، ومقيـــاس التوجـــھ )Gottfried, 1985( الدافعيـــة +*اديميـــة الذاتيـــة لألطفـــال اســـتخدام مقيـــاس

 'yا�ـــ Tö بالـــصف الد رالـــذا�ي UـــT مقابـــل التوجـــھ ا�xـــا اســـية )Harter, 1981(ر ر، و´عـــد الكفـــاءة الد
و يúــت النتـــائج انخفـــاض ). Harter, 1982(املدركــة الفر·ـــT مــن مقيـــاس الكفــاءة املدركـــة لألطفــال 

ياتيـــة ومـــدر*ات الكفـــاءة +*اديميـــة لـــدى الطـــالب ذو صـــعو ات الـــتعلم عـــن ىمـــستو الدافعيـــة الذ
  . أقرا��م العادي�ن

اسـة  ات مناصـرة الـذات UـT تحقيـق  Schreifels)2013(روسعت د ر نحـو التحقـق مـن دو مhـا ر
اسة . يالنجاح +*ادي)' لدى الطالب ذو صعو ات التعلم ك بالد روشا يمن طالب اx»امعة ذو ) 5(ر

. وتم جمع البيانات من خالل املقابالت شبھ املقننة ذات +سئلة مفتوحة ال�Ôايات. لمصعو ات التع
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ســــة  تفــــاع مــــستو النجــــاح +*ــــادي)' لــــدى الطــــالب الــــذين ســــبق لhــــم �علــــم ومما رو يúــــت النتــــائج ا ىر
ات مناصرة الذات باملرحلة الثانو�ة   .رمhا

اســــــة  اBarnett (2014(روحاولـــــت د ـــة بــــــ�ن مhــــــا ـــرة الــــــذات ر التحقــــــق مــــــن العالقـــ ت مناصـــ
اســة . يوالتحـصيل +*ـادي)' لـدى الطـالب ذو �عاقـات بالفرقــة +وFـE اx»امعيـة روتمثلـت عينـة الد

يUــــT مجموعــــة مــــن الطــــالب ذو �عاقــــات بالفرقــــة +وFــــE بجامعــــة واليــــة مونتانــــا بالواليــــات املتحــــدة 
ات مناصـرة الـذات وx»مـع البيانـات ا�xاصـة بمناصـرة الـذات، تـم اسـتخدام مقيـاس م. +مر�كية رhـا

ــــة اسـ ت . راملعـــــد بالد ات مناصـــــرة الـــــذات و+داء النتـــــائجروأشـــــا ــــ�ن مhـــــا ــــة بـ ر إFـــــE وجـــــود عالقـــــة موجبـ
  .+*ادي)'

اسة  ي الكـشف عـن خ�ـ>ات الطـالب ذو صـعو ات الـتعلم فيمـا  Grella)2014(رواس×�دفت د
ىستقــصاء مـــستو ريتعلــق بتحديــد الـــذات، مناصــرة الــذات والـــشعو بالوصــمة، 9ــذا باإلضـــافة إFــE ا

اســة عnــE عينــة . فhمhــم ملفhــوم مناصــرة الــذات وســبل توظيفــھ بالــسياق التعلي)ــ' روأجر�ــت تلــك الد
ــــــا مــــن ذو صــــعو ات الـــتعلم) 11(قوامhـــا  يطالبــــــــا جامعيــ

ً ً
وتــــم جمــــع البيانــــات باســــتخدام املقــــابالت . 

اك الطــــالب أنـــھ مــــن خــــالل بـــذل ا. الفرديـــة العميقــــة ت النتـــائج إFــــE إد روأشــــا h«xــــد، والعمــــل اx»ــــاد ر
واعت�ـ> معظـم 9ـؤالء الطـالب . يواملثابرة ومناصرة الذات يمكن تحقيق النجاح /*ادي)' jشXل قو

رأن أولياء +مو وغ�>9م من أفراد +سرة املقر �ن واملعلم�ن و+قران بمثابة مصادر مhمة أمكن من 
�Þم عnــــE مناصــــرة ذوا�Þــــم رفــــراد العينــــة مــــا بــــ�ن الــــشعو رو ــــط ا. رخــــالل فhــــم إعــــاق×�م وتحــــس�ن قــــد

سة الثانو�ة ربالوصمة والتواجد بالسياق التعلي)' القائم عEn العز باملد   .ل

اســة   الكــشف عــن القــضايا املتعلقــة بــالتوافق Stamp et al. (2014(رو*ــان الhــدف مــن د
ا�ــy' ومناصــرة الــذات مــن منظــو طــالب اx»امعــة رالد مــن طــالب الفرقــة ) 12(وتXونــت العينــة مــن . ر

+ Eـnن ع� روEF اx»امعية ذو اضطراب قصو /ن~باه وفرط الúشاط وصعو ات التعلم وغ�> القـاد ر ي
قاســـــ~يفاء التوقعـــــات +*اديميـــــة بـــــالرغم مـــــن تمـــــتعhم بمـــــستو ذ*ـــــاء فـــــو املتوســـــط واســـــتخدمت . ى

اسة املقابالت شبھ املقننة للكشف عن تأث�> �عاقة عEn خ�>ات التفاعل مع Öخر�ن ومناصرة  رالد
ت النتـــائج إFـــE معانـــاة 9ـــؤالء الطـــالب مـــن jعـــض . ت UـــT املواقـــف التعليميـــة و/جتماعيـــةالـــذا روأشـــا

ـــة وعـــــدم �ملـــــام بمـــــصادر الـــــدعم  ـــل، /�ـــــ�<اب، القـــــصو املتعلـــــق بفhـــــم �عاقــ راملـــــشكالت *ا�x»ــ
  .املناسبة لhم

اســــة  يإFــــE الكــــشف عــــن مــــدر*ات الطــــالب ذو العــــسر القرا®ــــي   Kelly)2015(رو9ــــدفت  د
. تقــــالhم إFـــE املرحلــــة الثانو�ـــة وتحديــــد أ9ميـــة امــــتالك مناصـــرة الــــذات UـــT 9ــــذا الــــشأنبخـــصوص ان

اسة من  وتم جمع البيانات . يمن طالب املرحلة �عدادية ذو العسر القرا®ي) 9(روتXونت عينة الد
ات مناصـرة و الúسبة للنتـائج، فقـد أوêـ<ت . باستخدام املقابالت شبھ املقننة رأ9ميـة امـتالك مhـا

، فمــن خــالل فhــم الطــالب ذو العـــسر الــذات اســية ألخــر ي مــن أجــل �عز�ــز /نتقــال مــن مرحلـــة د ى ر
�Þم عnـE كـشف ذوا�Þـم، وطلـب الـدعم املناسـب، ومعرفـة نقـاط قـو�Þم  رالقرا®ي ملا9ية إعاق×�م، وقـد
ف املالئمة باإلضافة إEF تلقي الدعم املناسب من +صدقاء و+سر يمك�Ôم  روضعفhم، وامتالك املعا

  .نتقال Öمن إEF املرحلة الثانو�ة/

اسة   إEF الكشف عن طبيعة العالقة بـ�ن املـساندة /جتماعيـة   Johnson)2015(روسعت د
اسـة UـT . يومناصرة الذات وأثر9ما UـT +داء +*ـادي)' لـدى الطـالب ذو �عاقـات روتمثلـت عينـة الد
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 صــعو ات – /نفعاليــة –اx<ركيــة (يمــن طــالب الفرقــة الراjعــة اx»امعيــة مــن ذو �عاقــات ) 826(
، وجمــــيعhم مــــن املــــشارك�ن UــــT أحــــد ال�ــــ>امج املوجhــــة �xدمــــة الطــــالب املعــــاق�ن ) الــــ?<ية-الــــتعلم 

وتم جمع البيانات باستخدام اس~بانة املناخ اx»امEv لدى الطالب املعاق�ن وال¿' أعد9ا . باx»امعة
)Lombardi et al., 2011 .(انيXإم EFت النتائج إ ة التúبؤ بمناصرة الذات لدى طـالب اx»امعـة روأشا

�س ولــم تكــن 9نــاك . راملعــاق�ن مــن خــالل املــساندة /جتماعيــة مــن قبــل الرفــاق وأعــضاء 9يئــة التــد
ـــا لـشدة �عاقــة، نــوع �عاقـة، أو النــوع ـــ ق ذات داللــة إحـصائية UــT مناصــرة الـذات تبعـ فـر

ً
ًوأخ�ــ>ا، . و

9ا تلعـب أوê<ت النتائج وجود عالقة موجبة ب�ن  راملساندة /جتماعية ومناصرة الذات وال¿' بـدو
ا 9امـــــا TU �عز�ز النجاح +*ادي)' لدى طالب اx»امعة املعاق�ن دو

ً
  .ًر

اســـــة  ـــن اف=>اضـــــية انخفـــــاض مفhـــــوم الـــــذات  Terzian)2016(رواســـــ×�دفت د ـــق مــ  التحقــ
نــة بــأقرا��م  ر+*اديميــة لــدى الطــالب ذو صــعو ات الــتعلم مقا وتــم تطبيــق مقيا�ــy' . ن العــادي�مــني

ع�ن عnــE ) 112(مفhــوم الــذات +*اديميــة والدافعيــة +*اديميــة عnــE عينــة قوامhــا  زمــن الطــالب مــو
ت ). 56(ى، و+خــــر مــــن العــــادي�ن )56= ن(يإحــــدا9ما مــــن ذو صــــعو ات الــــتعلم : مجمــــوعت�ن روأشــــا

wxاســـــة، لــــصا ق UــــT الــــذات +*اديميـــــة بــــ�ن مجمــــوع¿' الد ـــE وجــــود فـــــر رالنتــــائج إFـ  أفــــراد مجموعـــــة و
جدت عالقة موجبة ب�ن مفhوم الذات +*اديمية والدافعية +*اديمية لدى مجموعة . العادي�ن وو

  . يذو صعو ات التعلم

اسـة   الكــشف عـن العوامـل املــؤثرة UـT مفhــوم الـذات +*ــادي)'، Baum (2016(روحاولـت د
اســـة عnـــE وأجر�ـــت . يو/جتمـــا·T و/نفعـــاTF لـــدى الطـــالب ذو صـــعو ات الـــتعلم مـــن طــــالب ) 8(رالد

ـــ�ن  9م مـــــا بـ ـــذين تراوحـــــت أعمــــا ـــر�ج�ن الـ عامــــــا، و9ـــــم ممــــن ��ـــــصوا ) 25(إFـــــE ) 18(راx»امعــــة وا�xــ
ً

اســـة املقـــابالت شـــبھ املقننـــة مـــع . بـــصعو ات الـــتعلم قبـــل اتمـــام الـــشhادة الثانو�ـــة رواســـتخدمت الد
ت النتـائج إFـE مـا يnـT. 9ؤالء املـشارك�ن ك املـشار*و أ��ـم : روأشـا نأد *ـانوا مختلفـ�ن عـن أقـرا��م عnـE ر

املـستو +*ـادي)' قبــل ال~ـ�Äيص بـصعو ات الــتعلم، وأن �علـم القـراءة بالúــسبة لhـم *ـان مز�»ــــا 
ً

ى
ا للشعو با�xز والدونية يمن املن�E /نفعاTF، و*ان تواجد9م TU صفوف العادي�ن مصد ر   .ًر

اســة و*ـان الhــدف مــن  قــة بــ�ن مــستو�ات استقــصاء العال 9ــو  Öztürk & Girli)2017(رد
اء املعرفـة أثنـاء القـراءة و*ـل مـن فعاليـة الـذات +*اديميـة ومفhـوم الـذات،  ات مـا و راستخدام مhـا ر

اسـية ا�xامـسة وح¿ـÒ الثامنـة، مـ�Ôم ) 119(وذلك لـدى عينـة قوامhـا  رمـن طـالب الفـر الد مـن ) 59(ق
اسة مقيا. من العادي�ن) 60(يالطالب ذو صعو ات التعلم و ات مـا رواستخدمت الد رس الو·T بمhـا

اء املعرفــة ا�xاصــة  - القرائيــة، ومقيــاس فعاليــة الــذات +*اديميــة ومقيــاس ب�ــ>زباالســ=>اتيجياترو
ة البيانــــات الديموجرافيــــة �س ملفhــــوم الــــذات لــــدى +طفــــال واســــتما ر9ــــا وأوêــــ<ت النتــــائج وجــــود . ر

اء ـــــا و ات مـــ ــــــا ــــــستو�ات اســــــــتخدام مhــ ـا بــــــــ�ن مــ ـــ ـــــصائيــ ــــة إحـــ ــ ــــــة موجبــــــــة دالــ رعالقــ ر
ً

ـــــــة   املعرفــــــــة ا�xاصـ
وو*ـــان مجموعـــة ذو . باالســـ=>اتيجيات القرائيـــة و*ـــل مـــن فعاليـــة الـــذات +*اديميـــة، ومفhـــوم الـــذات

اء املعرفــــة ا�xاصــــة باالســــ=>اتيجيات  رصــــعو ات الــــتعلم غ�ــــ> أكفــــاء UــــT توظيــــف اســــ=>اتيجيات مــــا و
عـــدي الـــذ*اء و ا�ـــy' القرائيـــة، وانخفـــضت لـــد��م مـــستو�ات فعاليـــة الـــذات +*اديميـــة، ́و ر+داء الد

نة بالعادي�ن   .رعEn مقياس مفhوم الذات مقا

اســـة  ي التحقـــق مـــن مــــدر*ات مناصـــرة الـــذات لـــدى املــــرا9ق�ن ذو  Sisk)2020(روحاولـــت د
ــــعو ات الـــــــتعلم ــــة . صــ اســـ ك بالد روشــــــا ـــــعو ات الـــــــتعلم) 15(ر ــــة ذو صــ ـــة الثانو�ــ ــــالب املرحلــــ . يمـــــــن طــ

اسة عEn املقابالت شبھ املقننة x»مع ال بيانات املس×�دفة واملتمثلة TU خ�>ات مناصرة رواعتمدت الد
وأســـفرت النتـــائج عـــن مجموعـــة مـــن العوامـــل ال¿ـــ' تـــرتبط بخ�ـــ>ات مناصـــرة . الـــذات لhـــؤالء الطـــالب
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، قــصو  رالـذات لhــؤالء الطــالب وàــT التمــاس العــو مــن Öخــر�ن، اســتعداد املعلمــ�ن لتقــديم العــو ن ن
، ـــ>امج التعلـــــيم ىاملعرفــــة ا�xاصــــة بأ9ـــــداف /نتقــــال مـــــن مرحلــــة ألخــــر ـــد�ي املــــشاركة الطالبيـــــة ب�ـ  تــ

ات مناصـــــرة الــــذات ـــE مhــــا �ب الــــسابق عnــ ، والتـــــد ـــاx<قو رالفــــردي، كـــــشف الــــذات، الـــــو·T بـ ر ـــا . ق كمــ
ات مناصـــرة الـــذات لعـــدم  ن ملhـــا اســـة يفتقـــر اســـة أن الطـــالب املـــشارك�ن بالد رأوêـــ<ت نتـــائج الد ر ور

�سية TU 9ذا الصدد   .ر�عرضhم ل���>ات التد

اســة   نحــو الكــشف عــن العوامــل املــسhمة UــT تحقيــق النجــاح om Griss)2020(روســعت د
اسة نظر�¿' فعالية الذات وتحديد . ي+*ادي)' لدى طالب اx»امعة ذو صعو ات التعلم روتبúت الد

+ ر ذ*و 4(يمن طالب اx»امعة ذو صعو ات التعلم ) 12(وتمثلت العينة TU . مناصرة الذات/الذات
وأسفرت النتائج عـن .  خالل املقابالت ال�Äصية مع 9ؤالء الطالبوتم جمع البيانات من).  إناث8

9ا ابر امليXانزمات ال¿' يمكن من خاللhا تحقيق النجاح +*ادي)' من قبل  زالعوامل التالية باعتبا ر
/ســتعداد، الــدعم /مناصــرة الــذات، التخطــيط/يالطــالب ذو صــعو ات الــتعلم وàــT فعاليــة الــذات

  .و�ر الذات+*ادي)'، الدافعية وتط

اســـات تناولـــت املـــشكالت kنفعاليـــة لـــدى الطـــالب ذو صـــعوIات : را�zــو الثـــا�ي يد ر
  التعلم 

اســة   إFــE التحقــق مــن طبيعــة العالقــة بــ�ن تقبــل +قــران، ومفhــوم Karn (2002)ر9ــدفت د
نــــــة  ــــعو ات الـــــتعلم مقا ـــا·T، والـــــشعو بالوحـــــدة، و/كتئـــــاب لـــــدى الطـــــالب  ذو صـ رالـــــذات /جتمــ ي ر

اســة . بالعــادي�ن ك بالد روشــا يمــن الطــالب ذو صــعو ات الــتعلم ) 14(مــن الطــالب العــادي�ن و) 64(ر
ك س الر�فية jغرب نيو�و اسية من السادسة إEF الثامنة باملدا ربالفر الد ر ر نوقام 9ؤالء املشار*و . ق

ــــدة، واملـــــــشاعر  ــا·T، والـــــــشعو بالوحـــ ـــران، ومفhـــــــوم الـــــــذات /جتمـــــ ـــــتكمال مقيـــــــاس تقبـــــــل +قــــ رباســ
نـــة ./كتئابيـــة تفـــاع مـــستو +عـــراض /كتئابيـــة لـــذو صـــعو ات الـــتعلم مقا ر وأوêـــ<ت النتـــائج ا ىر ى

  . بالعادي�ن، والتúبؤ باالكتئاب من خالل +داء +*ادي)' لدى مجموعة العادي�ن

اسة   نحو التحقق من فعالية الذات وعالق×�ا بأعراض /كتئاب Mercer (2004)روسعت د
 - 13(وقـد تراوحـت أعمــار أفـراد العينـة مــن ). 83= ن(ات الـتعلم يوالقلـق لـدى املـرا9ق�ن ذو صــعو 

عامــــا) 17
ً

 �صـــدار الثالــــث –وتـــم جمــــع البيانـــات باســـتخدام /ختبــــار الـــشامل لإلنجـــاز +*ــــادي)' . 
Wide Range Achievement Test - 3rd Edition واختبـار جـراي للقـراءة الـصامتة ،Gray Silent 

Reading Testsعاليــــــة الــــــذات +*اديميـــــــة، القرائيــــــة، /جتماعيــــــة، و/نفعاليـــــــة، ، واســــــت¨يان ف
�نولدز الكتئاب املرا9ق�ن   -رواست¨يان املساندة /جتماعية، واست¨يان +حداث اx<ياتية، ومقياس 

، واملقيـاس متعـدد +jعـاد للقلـق Reynolds Adolescent Depression Scale – II �صـدار الثـا�ي 
ــا د/ بأعراض وأوê. لدى +طفال <ت النتائج أن فعالية الذات /نفعالية و/جتماعية *انت من¨ئــ

ً ً

  . /كتئاب والقلق لدى أفراد العينة

اسة  ي التحقق من قلق /ختبار وأثره TU ��صية الطالب ذو Lufi et al. (2004)روحاولت د
اســة عnــE عينــة قوامhــا . صــعو ات الــتعلم ي»امعــة مــن ذو صــعو ات مــن طــالب اx) 54(روأجر�ــت الد

ـــار، . ن¾عــــانو مــــن قلــــق /ختبــــار) 24(الــــتعلم، مــــ�Ôم  نواســــتجاب املــــشار*و عnــــE مقيــــاس قلــــق /ختبـ
ـــھ لل�Äـــــصية  ق دالـــــة . MMPI-2ومقيـــــاس ميúـــــسوتا متعـــــدد +وجــ ت النتـــــائج إFـــــE وجـــــود فـــــر ووأشـــــا ر

 Eـــnاســـة ع ـــا بـــ�ن مجمـــوع¿' الد رإحـــصائيـ
ً

قيـــاس ميúــــسوتا مــــن إجمـــاTF عـــدد املقـــايîس املXونـــة مل) 35(



األداء األكاديمي لدى تالميذ صعوبات تعلم اللغة اإلنجليزية ذوي مستويات متباينة 
ات وعالقته بالمشكالت االنفعاليةمن مناصرة الذ  

.عرفة حسني عبد الحافظ حسن/ أ  
ني بسيوني السيد سليمبسيو / د.أ  

.رمضان محمود درويش / د   
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ا�ـــy' أبــــر املن¨ئــــات بقلــــق ). 68(متعـــدد +وجــــھ لل�Äــــصية البــــالغ عـــدد9ا  زو*ــــان ســــوء التوافــــق الد ر
  ./ختبار

اسة   إEF الكشف عن املن¨ئات بقلق /ختبار لدى Whitaker-Sena et al. (2007)رو9دفت د
اسة من . يالطالب ذو صعو ات التعلم  صعو ات التعلم يمن الطالب ذو) 774(روتXونت عينة الد

نوقـام 9ـؤالء املــشار*و . مـن أقـرا��م مـن العـادي�ن باملرحلـة /بتدائيــة، و�عداديـة والثانو�ـة) 579(و
ت النتائج إEF أن أبر املن¨ئات بقلق . باالستجابة عEn مقياس قلق /ختبار لألطفال واملرا9ق�ن زوأشا ر

Tـــــ ــــق املعرUــ ــــراد العينـــــــة àــــــT التعو�ـــ ــــصو ///ختبــــــار لـــــــدى أفـــ ــــستو رقـــ ىن~بــــــاه، القلـــــــق، انخفـــــــاض مـــ
ـــا لــــدى مجموعــــة ذو . �ــــسhيل +داء، القلــــق، والكــــذب/تحــــس�ن ــ ـ تفاعــ يو*انــــت تلــــك املن¨ئــــات أك�ــــ> ا

ً
ر

نة بالعادي�ن   .رصعو ات التعلم مقا

اسـة  ق UـT قلـق /ختبــار وتقـدير الـذات بــ�ن Peleg (2009)رواسـ×�دفت د و التحقـق مـن الفــر
عـــادي�ن، 9ـــذا باإلضـــافة إFـــE تحديـــد العالقـــة بـــ�ن قلـــق /ختبـــار ياملـــرا9ق�ن ذو صـــعو ات الـــتعلم وال

اســـــة عnـــــE . و+داء +*ـــــادي)' ـــن املـــــرا9ق�ن ذو صـــــعو ات الـــــتعلم والعـــــادي�ن ) 102(روأجر�ـــــت الد يمــ
ـــن . باملرحلـــــة الثانو�ــــــة ـــل مـــ وتــــــم جمـــــع البيانــــــات باســــــتخدام اســـــت¨يان قلــــــق /ختبــــــار الـــــذي أعــــــده *ـــ

Friedman & Bendas-Jacob (1997)ن�ـ>ج لتقـدير الـذات  وم ، بîنمـا Rosenberg (1965)وزقيـاس ر
تفاع مستو�ات قلق /ختبار لدى . تم تقدير +داء +*ادي)' من قبل املعلم�ن ت النتائج إEF ا روأشا ر

املرا9ق�ن ذو صعو ات التعلم عن أقرا��م العادي�ن عEn نحو دال إحصائيـــــا
ً

جدت عالقة ذات . ي وو
ي /ختبـــار و+داء +*ــــادي)' لـــدى املـــرا9ق�ن ذو صـــعو ات الـــتعلم، وال¿ــــ' داللـــة إحـــصائية بـــ�ن قلـــق

  .أمكن تفس�>9ا TU شدة /نضغاط +*ادي)' الذي ¾عا¾شونھ

اسـة   إFـE إجـراء تحليـل jعـدي مـن أجـل استقـصاء Nelson & Harwood (2011)رو9ـدفت د
ـا ــ مـــستو +عــــراض /كتئابيــــة لـــدى الطــــالب ذو صــــعو ات الــــتعلم طبقــــ
ً

ي �ر املعلمــــ�ن وأوليــــاء ى ر لتقــــا
ــــدي . ر+مـــــو ــــ×�دفت +عـــــراض /كتئابيـــــة لـــــدى ) 31(لوتنـــــاو التحليـــــل البعـ ــــات ال¿ـــــ' اسـ اسـ رمـــــن الد

تفــاع مــستو�ات . يذو صـعو ات الــتعلم) طــالب الفرقــة الثانيــة عــشر(املـرا9ق�ن  روأوêــ<ت النتــائج ا
نة بأقر ر+عراض /كتئابية لدى املرا9ق�ن ذو صعو ات التعلم مقا ــــا لتقديرات ي ا��م العادي�ن طبقــ

ً

  .راملعلم�ن وأولياء +مو

اسة  نة ب�ن الطالب ذو صعو ات التعلم والعادي�ن Custodero (2013)رواس×�دفت د ي املقا ر
اســـة UـــT . وقلـــق /ختبـــار)  اx<الـــة-الـــسمة (UـــT القلـــق  مـــن طـــالب اx»امعـــة ) 145(روتمثلـــت عينـــة الد

ىمن الطالب ذو صعو ات التعلم و+خر من أقرا��م العادي�ننالذين يمثلو مجموعت�ن إحدا9ما  . ي
ومقيـاس ) Spielberger et al., 1983) ( اx<الـة-الـسمة (وx»مع البيانات، تم تطبيق مقيا�y' القلـق 

تفــاع مــستو�ات القلــق ). Spielberger et al., 1980(قلــق /ختبــار  اســة إFــE ا روتوصــلت نتــائج الد ر
ـــادي�نالــــسمة وقلــــق /ختبــــار لــــدى و*انــــت 9نـــــاك . ي الطــــالب ذو صـــــعو ات الــــتعلم عــــن أقــــرا��م العـ

ك،  رمجموعـــة مــــن العوامــــل املـــؤثرة UــــT 9ــــذا الـــصدد تمثلــــت UــــT الـــسن، النــــوع، +داء +*ــــادي)' املــــد
ة عEn الضبط، وا��x>ات ا�xاصة بمراكز �عاقة رالشعو بالقد   .ر

اسـة   اتNelson et al. (2015)روسـعت د  غ�ــ> اللفظيـة والــذاكرة ر نحـو التحقــق مـن القـد
اســة . يالعاملـة كمن¨ئــات بقلــق /ختبــار لــدى طــالب اx»امعــة ذو العــسر القرا®ــي روتXونــت عينــة الد

، والذين بلغ )50= ن(وأقرا��م العادي�ن ) 50= ن(يمن طالب اx»امعة ذو العسر القرا®ي ) 100(من 
ه ) 18.26(ياملتوسط العمر لhـم  ـــــا بـانحراف معيـار قـد رعامـ ي

ً
وتـم القيـاس بواسـطة مقيـاس ). 1.69(
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د*ــــوك )Spielberger, 1980(قلــــق /ختبــــار  ات و و، واختبــــا  �صــــدار –ن جو�ــــسو التحــــصيلية –ر
 �صــــدار الثــــا�ي –، واختبـــار الكفــــاءة القرائيــــة والكتابيــــة )Woodcock et al., 2007(الثالـــث 

)Torgesen et al., 1999( ـع  �صـد–، واختبار وكسلر لذ*اء الراشدينjار الرا)Wechsler, 2008 .(
تفـاع مـستو�ات قلـق /ختبـار لـدى الطـالب ذو العـسر القرا®ـي يوأوê<ت النتائج ا تـبط الـذ*اء . ر روا
ات غ�ــ> اللفظيــة، والــذاكرة العاملــة عnـــE نحــو ســالب بقلــق /ختبــار و*انــت الـــذاكرة . رالعــام، والقــد

ات غ�> اللفظية من¨ئات دالة إحصائيــــا العاملة والقد
ً

  . بقلق /ختبارر

اسـة   نحــو التحقـق مـن الفــشل +*ـادي)' كمنøـ	 بــاألعراض Pendergraft (2016)روسـعت د
ــــادي�ن نـــــة بالعـ ــــعو ات الـــــتعلم مقا ر/كتئابيـــــة لـــــدى املـــــرا9ق�ن ذو صـ اســـــة . ي ك بالد روشـــــا ـــن ) 75(ر مــ

ــــتعلم و ـــادي�ن) 255(ياملـــــرا9ق�ن ذو صــــــعو ات الــ وتــــــم جمــــــع البيانــــــات مــــــن خــــــالل . مــــــن أقــــــرا��م العـــ
جـة امليـل /نتحـار  سـة، وتـم تحديـد د ياملقابالت الفردية ال¿' أجرا9ا +خصائيو النفـسيو باملد ن رن ر

ـــتقرار – انخفــــاض تقــــدير الــــذات –/�ــــ�<اب / العزلــــة–القلــــق (و+عــــراض /كتئابيــــة   عــــدم /سـ
 Töال=>ك�ـ� – نقد الذات –املزا TـU مـن) الغـضب/ العـدوان–رالـشعو بـال�»ز أو اليـأس – مـشكالت 

ة �حالة وكشفت النتائج عن وجود . رخالل أداة قام الباحث بإعداد9ا تحت مس)Ò مؤشرات خطو
ـــة ذو صــــعو ات  ـــا بــــ�ن الفــــشل +*ــــادي)' و/كتئــــاب لــــدى مجموعـ ـ تباطيــــة دالــــة إحــــصائيـ يعالقــــة ا

ً
ر

ا باليـأس ًرالتعلم؛ حيث *ان املرا9قو ذو املـستو�ات املرتفعـة مـن الفـشل +*ـادي)' أك�ـ> شـعو و  أو ن
نة بمن لم ¾عا¾شوا خ�>ة الفشل +*ادي)' ـــا قو�ــــا باألعراض . رال�»ز مقا و*ان الفشل +*ادي)' من¨ئـ

ً ً

  .املتعددة لالكتئاب ح¿Ò لدى مجموعة املرا9ق�ن العادي�ن

اســة   إFــE إجــراء تحليــل jعــدي مــن أجــل التحقــق مــن Brunelle et al. (2020)رو9ــدفت د
يا9ق�ن ذو صـــعو ات الـــتعلم واملXانـــة /جتماعيـــة /قتـــصادية املتدنيـــة اف=>اضـــية أن +طفـــال واملـــر

نـة jغ�ـ>9م يوأجـر التحليـل البعـدي عnـE ثمانيـة مـن . رأك�> عرضة للمعانـاة مـن القلـق و/كتئـاب مقا
اســات ال¿ــ' تناولــت مــشكالت القلــق و/كتئــاب لــدى +طفــال واملــرا9ق�ن ذو صــعو ات الــتعلم  يالد ر

ـــق ). 2019 - 2000(وذلــــــك UــــــT الف=ــــــ>ة مــــــن  تفــــــاع مــــــستو�ات القلــــ روأوêــــــ<ت النتـــــــائج jــــــشXل عــــــام ا
نـــة بـــأقرا��م الـــذين ال ¾عـــانو مـــن %) 56(و/كتئـــاب لـــدى  نمـــن +طفـــال ذو صـــعو ات الـــتعلم مقا ري
تفعـــت مـــستو�ات القلـــق و/كتئــاب لـــدى . صــعو ات الـــتعلم يمـــن +طفـــال واملـــرا9ق�ن ذو %) 74(روا

ي اجتمــــا·T واقتـــــصادي متــــدن عــــن أقــــرا��م مــــن ذو صـــــعو ات ىصــــعو ات الــــتعلم واملنتمــــ�ن ملــــستو
التعلم ذو املصادر /جتماعية و/قتصادية +فضل حاال

ً
  .ي

ات مناصرة الذات واملشكالت kنفعالية لـدى : را�zو الثالث اسات تناولت مcا رد ر
  يالطالب ذو صعوIات التعلم

اســة  القــائم عnــJust Do It " E " إFــE التحقــق مـن فعاليــة برنــامج Stevens)2005(ر9ـدفت د
ات مناصرة الـذات UـT خفـض /كتئـاب، وتحـس�ن تقـدير الـذات وأسـلوب العـز لـدى املـرا9ق�ن  ومhا ر

اسـة نمـوذج . يذو صـعو ات الـتعلم يالنظـر والقـائم عnـE اف=>اضـية أن " Just Do It"رواف=>ضـت الد
Eـnة ع رتنمية أسـلوب العـز التـوافقي مـن خـالل تحـس�ن شـعو الفـرد بالقـد ر  ضـبط البîئـة التعليميـة و

ة عnـــE تحقيـــق النجــــاح و+مـــل يمكـــن أن ¾عمــــل عnـــE تحـــس�ن +داء +*ــــادي)' لـــھ فـــضال عــــن  والقـــد
ً

ر
اســة مجموعتــان إحــدا9ما تجر�¨يــة و+خــر . خفـض /كتئــاب وتحــس�ن تقــدير الــذات ك بالد ىوشـا ر ر

لم بالفرقـة +وFـE يمـن الطـالب ذو صـعو ات الـتع) 40(ىو+خـر مـن ) 43(ضابطة، تألفت +وEF مـن 
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، ومقيــاس /كتئــاب ومقيــاس تقــدير . الثانو�ـة ووتــم جمــع البيانــات باســتخدام مقيــاس أسـلوب العــز
ه أدى . الـذات ت النتـائج إFـE فعاليـة ال�>نـامج املـستخدم UـT تحـس�ن أسـلوب العـز والـذي بـدو روأشـا و ر

نة بالضابطةإEF خفض /كتئاب وتحس�ن تقدير الذات لدى املشارك�ن با¬»موعة التجر� . ر¨ية مقا
نــــــة  ــــادي)' لــــــدى الطــــــالب املــــــشارك�ن با¬»موعــــــة التجر�¨يــــــة مقا ــــT +داء +*ــ رو*ــــــان 9نــــــاك تحــــــسن Uــ

  . بالضابطة

اســة   تحديــد فعاليــة برنــامج الك=>و�ــي قــائم عnــMargalit & Kotzer  E)2007(روحاولــت د
ات مناصرة الذات لدى املرا9ق�ن ذو صعو ات التعلم يمhا اسة من وتXونت عينة . ر مـن ) 374(رالد

ـــن الــــساjعة إFــــE التاســــعة  اســــية مـ راملــــرا9ق�ن ذو صــــعو ات الــــتعلم وأقــــرا��م العــــادي�ن بــــالفر الد ق ي
ســـة وتـــم تقـــسيم 9ـــؤالء املـــشارك�ن إFـــE ثـــالث مجموعـــات متXافئـــة إحـــدا9ا *انـــت . ربخمـــس عـــشرة مد

ات م ناصـرة الـذات والـذي را¬»موعة التجر�¨ية ال¿ـ' شـاركت UـT ال�>نـامج /ف=>ا�ـy' القـائم عnـE مhـا
ي، بîنمـا *انـت ا¬»موعـة الثانيـة ضـابطة وتXونـت مـن الطــالب ذو )111= ن(قاسـتغر خمـسة أشـhر 

ـــا )115= ن(صعو ات التعلم والذين لم يتلقـوا أيـة تـدخالت عالجيـة  ، وا¬»موعـة الثالثـة *انـت أيـضـ
ً

مـن الطـالب العـادي�ن والـذين لـم يتلقـوا أيـضـــ) 148(ضابطة وتXونت من 
ً

ــا ـ ا تـدخال عالجيــ
ً ً

وتـم جمـع . 
ات النفـــــسية +ساســـــية  ـــت¨يان املhـــــا ـــل )الكفـــــاءة و/نتمـــــاء(رالبيانـــــات باســـــتخدام اســ ، ومقيـــــاس +مــ

تفـاع مـستو الـشعو بالكفـاءة . رومقياس الشعو بالوحدة النفـسية ت النتـائج ا�xاصـة إFـE ا روأشـا ى ر ر
رT تحـس�ن مـشاعر +مـل وخفـض الـشعو و/نتماء ل�»ماعة إثر املشاركة بالتدخل، و9و ما سا9م Uـ

  .بالوحدة لدى املشارك�ن با¬»موعة التجر�¨ية

اسة   إEF التحقق من فعالية برنامج قائم عEn مناصرة الـذات UـOwens  T)2017(رو9دفت د
ة للمعاناة مـن  رخفض السلوك املشXل وسلوك /س~بدال لدى ثالثة من الطالب TU مرحلة ا�xطو

ـــــا عnــــE تنميــــة . ة الــــسلوكية UــــT صــــفوف التعلــــيم العاديــــة/ضــــطرابات /نفعاليــــ و*ــــان التــــدخل قائمــ
ً

ــــا�Þم +*اديميــــــــة ـــــة باحتياجــــ ـــم مــــــــن خــــــــالل املطالبــ ـــا يتعلــــــــق بمناصــــــــرة ذوا�Þــــ ات الطــــــــالب فيمــــ ــــا ـ . رمhــ
اســـة مقيـــاس الـــسلوك املـــشXل ومقيـــاس ســـلوك /ســـ~بدال لتحديـــد مـــدى فعاليـــة  رواســتخدمت الد

ــــدخل ـــائج إFــــــE فعا. التــ ت النتــــ ـــا �ـــــــادة روأشـــ ــــشXل، و ــــض معـــــــدالت الــــــسلوك املــ ـــT خفــ زليــــــة التـــــــدخل Uـــ
9ا إEF ال�>نامج القائم عEn مناصرة الذات   .والسلوكيات /س~بدالية، وال¿' أمكن عز

اسات السابقة   :ر�عقيب ع�� الد

Tـnمـا ي wاسات سالفة الـذكر، يتـ� تـد�ي +داء +*ـادي)' jـشXل عـام : ربمراجعة وتحليل الد
Grissom; 2017, Öztürk& Girli ; 2016, Baum ,2020 ;(لم يللطــالب ذو صــعو ات الــتع

2009 , Galanaki& Zisimopoulos  .( و*انـت املـستو�ات املنخفـضة مـن +داء +*ـادي)' مرتبطـة
 ,Custodero(يباملــستو�ات املرتفعــة مــن املــشكالت /نفعاليــة لــدى الطــالب ذو صــعو ات الــتعلم 

2013; Lufi et al., 2004; Mercer, 2004; Nelson et al., 2015; Peleg, 2009; Pendergraft, 
2016; Whitaker-Sena et al., 2007 .( زو*انت أبر املشكالت /نفعالية ال¿' ¾عان½�ا 9ـؤالء الطـالب

 ,.Brunelle et al., 2020; Custodero, 2013; Lufi et al., 2004; Nelson et al(قلـق /ختبـار 
2015; Peleg, 2009; Whitaker-Sena et al., 2007( و+عـراض /كتئابيــة ،)Karn, 2002; 

Nelson & Harwood, 2011; Pendergraft, 2016 .( ات مناصـرة جـدت عالقـة قو�ـة بـ�ن مhـا رو و
Kelly; 2014, Grella; 2014, .Stamp et al ; 2014, Barnett ,2015(الذات و+داء +*ادي)' اx»يد 
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2020 , Sisk; 0132, Schreifels; 2015, Johnson(  وكـذلك املـشكالت /نفعاليـة ،), Owens(
2005, Stevens; 2007, Margalit& Kotzer ; 2017   

ة  ات مـن الـو·T با�xـصائص ال�Äـصية، تقبـل �عاقـة، القـد رنظـرا ملـا ي=>تـب عnـE امـتالك تلـك املhـا ر ً

ـــE التواصـــــل اx»يــــد، وحـــــل املـــــشكالت و/ســــتقاللية، تحديـــــد +9ـــــداف �يجاب ـــة ســـــبل عnـ يــــة، معرفــ
 .التعلم

ض البحث   :وفر

اسـة و+9ـداف ال¿ـ'  اسـات الـسابقة، وا�ـساقا مـع مـشXلة الد رمن خالل /طالع عEn نتـائج الد ر
ً

ض ال¿' ¾سEv البحـث اx<ـاTF إFـE التحقـق مـن مـدى �ـ<×�ا  و�سEv إEF تحقيقhا، يمكن صياغة الفر
Tnلبالقبو أو الرفض فيما ي:  

ـــ .1 توجــــد عالقـــــة دالــــة احـــــصائيـــ
ً

ـــدى تالميـــــذ  ا بـــــ�ن +داء +*ــــادي)' واملـــــشكالت /نفعاليــــة لــ
 –مرتفـــع (يصـــعو ات �علـــم اللغـــة �نجل��يـــة ذو مـــستو�ات متباينـــة مـــن مناصـــرة الـــذات 

  ). منخفض-متوسط 
ــا UــــــT +داء /*ــــــادي)' لــــــدى تالميــــــذ صــــــعو ات �علــــــم اللغــــــة  .2 ـــ ــــصائيـ ق دالــــــة احــ توجــــــد فــــــر

ً
و

  ). منخفض- متوسط –مرتفع (من مناصرة الذات ي�نجل��ية ذو مستو�ات متباينة 
ــا UـــT املــشكالت /نفعاليــة لـــدى تالميــذ صـــعو ات �علــم اللغـــة  .3 ـــ ق دالـــة احــصائيـ توجــد فــر

ً
و

 ). منخفض- متوسط –مرتفع (ي�نجل��ية ذو مستو�ات متباينة من مناصرة الذات 

  :محددات البحث

اســة .1 � الوصــفي : رمــن�� الدùاملــن Eــnاســة ع ) 2007رجــاء أبــو عــالم، (ناملقــار راعتمــدت الد
UـــT +داء /*ـــادي)' واملـــشكالت  ق  UـــT الكــشف عـــن الفـــر ق  ومــن أجـــل الكـــشف عـــن الفـــر و
ــــشكالت /نفعاليـــــة لـــــدى  /نفعاليـــــة، وكـــــذلك تحديـــــد العالقـــــة بـــــ�ن +داء +*ـــــادي)' واملـ

 .يتالميذ صعو ات �علم اللغة �نجل��ية ذو مستو�ات متباينة من مناصرة الذات
ـــ .2 اســـــةعينــ ـــن : رة الد اســـــة +ساســـــية مــ ـــن )  أن�ـــــ37Òً ذكـــــرا ، 63: 100(رتXونـــــت عينـــــة الد مــ

يالتالميــذ ذو صــعو ات �علـــم اللغــة �نجل��يـــة بمعhــد منفلــوط �عـــدادي الثــانو بنـــ�ن،  ي
سة حامد محمود عبدهللا �عدادية املش=>كة  رمعhد بÓ' مجد �عدادي الثانو بن�ن، مد ي

ســـــة بÓـــــ' شـــــ افـــــع، مد ربقر�ــــة بÓـــــ'  ق�> �عداديـــــة املـــــش=>كة ببÓـــــ' شـــــق�> بمركـــــز منفلـــــوط، ر
ـــا بـــــــ�ن  9م مــــ ـــر ) 15.3 - 13.8(رمحافظــــــة أســـــــيوط، تراوحـــــــت أعمــــــا ــــا بمتوســـــــط عمــــ ـــــ يعامـ

ً

ه ) 14.55( ــــــــا وانحـــــراف معيـــــار قـــــد ــ رعامـ ي
ً

اســــــة). 1.06( ·ـــــU EـــــE اختيـــــار عينـــــة الد روقــــــد ر و ُ 
/نفعاليـــة الــــشديدة ياســـ~بعاد الطـــالب ذو �عاقـــات اx<ـــسية واx<ركيـــة و/ضـــطرابات 

 TU علم اللغة �نجل��ية، واالطالب ذو +داء +*ادي)' املنخفض�ياملصاحب لصعو ات 
 .اللغة �نجل��ية والذي ال يمكن تفس�>ه TU ضوء صعو ات التعلم
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اسة   : رأدوات الد

استھ +دوات التالية   :راستخدم الباحث EU د

إعــداد : Colored Progressive Matrices (CPM)املـصفوفات املتتا�عــة امللونــة لــرافن   )أ 
  ):2016عماد حسن، : ترجمة وتقن�ن (Ravenرافن 

ة العقليــة لــدي عينــة  رتــم اســتخدام مقيــاس املــصفوفات املتتاjعــة امللونــة UــT قيــاس القــد
اسة، وتتXو املصفوفات املتتاjعـة امللونـة مـن  نالد عـة عnـT ثالثـة أقـسام àـT) 36(ر زبنـدا مو أ، أب، : ً

ًبنــدا، وقـد أعــدت لXـي تقــîس jـشXل تفــصيTn العمليـات العقليــة مـن عمــر ) 12(ل م�Ôـا ب، ¾ـشمل *ــ

5,5 TـــFكث�ـــ> مـــن البحـــوث ال¿ـــ' أجر�ـــت .  ســـنة68,4 إ TـــU وتـــم حـــساب معـــامالت ثبـــات 9ـــذا املقيـــاس
 Tـnعـة، فقـد قــام عمـاد أحمــد حـسن عjبحــساب ثبـات 9ــذا ) 2016( لتقـدير ثبـات املــصفوفات املتتا

ا املقيــاس عnــE عينــة قوا 9م الزمنيــة مــن عمـــر ) 11284(مhــ ) 68,4 -5,5(رمــن اú«xـــس�ن ت=ــ>اوح أعمــا
ألفــا " سـنة؛ وذلـك مـن خــالل طر�قـة إعـادة تطبيــق املقيـاس والتجزئـة النــصفية باسـتخدام معادلـة 

نباخ ه " وكر   ).0. 01(يو9و دال عند مستو ) 0.91(رفXان معامل الثبات مقدا
  

ولو�} السر�ع ) ب   ):1989عبدالو<اب Xامل، : عرAب وتقن�ن�(راختبار امل�� النيو
ــا  ــام القابلــــة للمالحظــــة املوضــــوعية بقــــصد ) 15(يتــــضمن /ختبــــار سلــــسلة قوامhــ مــــن املhــ

Töولـو رالتعرف عTn +طفال الذين ¾عانو مـن صـعو ات الـتعلم ن~يجـة الضـطراب نيو وتـم حـساب . ن
 استقـصاء العالقـة ا�xصائص السيXوم=>ية للمقياس من خـالل الـصدق املـرتبط بمحـك مـن خـالل

جات اختبار بندر جشطلت اx<ر*ي البصر لألطفال عTn عينة مXونة  جات 9ذا /ختبار ود يب�ن د ر ر
تباط 30من  ر طفال و*انت قيمة معامل /

ً
 0.51 .  Tـn33أما الثبات فـتم عـن طر�ـق إعـادة /ختبـار ع 

، فبلـغ مقـد لمن +طفال ذو صعو ات التعلم jعد شhر من التطبيـق +و  . 0.81ار معامـل الثبـات ي
جــة عاليـة مــن الثبــات والــصدق  ، 1989عبــد الو9ــاب دمحم *امــل ،(رو9ـذا ¾ــش�> إFــT أن /ختبــار عnــT د

59.(  

Aة مقاي(س التقدير ال¢¡ يـصية لـصعوIات الـتعلم النمائيـة وXDاديميـة   ) ج فت£ـ} : إعـداد(ربطا
  ):2015الزAات، 

ت الـتعلم عـن طر�ـق مجموعـة مـن ي�Þـدف 9ـذه املقـايîس إFـT �ـ�Äيص +طفـال ذو صـعو ا
ياملقــــايîس الفرعيــــة ال¿ــــ' تقــــوم عnــــE تقــــدير املعلــــم ملــــدى تــــواتر ا�xــــصائص الــــسلوكية املم�ــــ�ة لــــذو 
 Eـnدة والتكـرار والديمومـة مـن خـالل املالحظـة املباشـرة ال¿ـ' تقـوم ع>xصعو ات التعلم، من حيث ا

  .رصد 9ذه املظا9ر السلوكية املتعلقة بصعو ات التعلم

ب ا�xـــصائص الــسيXوم=>ية للمقيـــاس، فقــد تـــم حــساب معامـــل ثبــات /ختبـــار وتــم حــسا
ـــل الثبـــــات بـــــ�ن  ـــE البîئـــــة املـــــصر�ة بطر�قــــة /�ـــــساق الـــــداخTn وقـــــد تــــراوح معامــ ) 0,955 -0,925(عnـ

ــــتخدام طر�قــــــة  ـــات بــــــ�ن ) التجزئــــــة النـــــــصفية(و اســ ـــل الثبـــ ــــد تــــــراوح معامــــ وàـــــــT ) 0,946 -0,920(وقــ
  .معامالت مرتفعة ومقبولة

 )إعداد الباحث(بار ال¢¡ يª©� لصعوIات �علم اللغة /نجل�¦ية kخت  ) د

��دف /ختبار إ TF��Äيص صعو ات التعلم TU مادة اللغة �نجل��ية لدي تالميذ الصف 
Tـــــàعـــــة أنـــــواع مـــــن الــــصعو ات و´ ر+و �عــــدادي، و�تـــــضمن 9ـــــذا /ختبــــار أ ـــعو ات /ســـــتماع، : ل صــ
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ا /ختبــار قـام الباحــث بتحليـل منــا�� اللغـة �نجل��يــة، ولتــصميم 9ـذ .والتحـدث والقــراءة والكتابـة
ات الفرعيــــة ا�xاصـــة بـــتعلم اللغـــة �نجل��يــــة وال¿ـــ' ت~ناســـب مـــع مــــستو  ىوعمـــل قائمـــة بـــأ9م املhـــا ر
ة مـــــع عـــــرض  ات ا¬�تــــا ـــوء املhـــــا اســــة، وتـــــم تــــصميم بنـــــود /ختبــــار UـــــT ضـ رالتالميــــذ املـــــشارك�ن بالد ر ر

تھ ال�Ôائيـــة عnـــT مج موعـــة مـــن معل)ـــ' اللغـــة �نجل��يـــة، ثـــم �عـــديل /ختبـــار وفقـــا ر/ختبـــار UـــT صـــو
ا �م وتوج½�ا�Þم وتم تحديد �سبة /تفاق   . فأعTn كشرط لإلبقاء عTn البند% 75رآل

قــــام صـــدق ا¬<كمــــ�ن، حيـــث ا�xــــصائص الـــسيXوم=>ية لالختبـــار مــــن خـــالل وتـــم حـــساب 
�ـــــy' اللغـــــة �نجل��يـــــة باملر ـــن مد ــــدف ) 11= ن(حلـــــة �عداديـــــة رالباحـــــث jعـــــرض /ختبـــــار عnـــــT مــ �Ñـ

ات املـــراد ��Äيــــصhا UــــT /ختبـــار للمhــــا أ��ــــم حـــو مــــدي تمثيـــل املوضــــوعات املتـــضمنة  راســـتطالع  . لر
، كفايــة عــدد +ســئلة املتــضمنة UــT /ختبــار، ف=>اوحــت �ــسب /تفــاق  %)�95ــسبة �تفــاق(و*انــت 

ات ال¿ــ' تقîــسhا قــد تراوحــت مــن  رحــو تمثيــل +ســئلة للمhــا ، والدقــة العلميــة لhــذه %)100 – 86(ل
وTà �سب مرتفعة تدل عTn صدق /ختبار، كما تم حساب %) 100 – 94(+سئلة قد تراوحت ب�ن 
جة ال¿' حصل عل½�ا الطالب عnـT  الصدق املرتبط با¬<ك تباط ب�ن الد رمن خالل إيجاد معامل / ر

ـــة م جتــــھ UــــT اختبــــار نــــصف العــــام وقــــد بلغــــت قيمـ تبــــاط ر/ختبــــار ال~�ÄيــــyÃ' ود  0.621رعامــــل /
كمــا تــم حــساب الثبــات بطر�قــة التجزئــة النــصفية فXانــت معــامالت ثبــات . ،0.001يبمــستو داللــة 

رمتقا ـــة مـــع مثيل×�ـــا طر�قـــة جتمـــان ) 0.950(ناملقيــاس بطر�قـــة التجزئـــة النـــصفية ســـب�>مان ـ بـــراو 
جة عالية من الثبات)0.762(   .ر، مما يدل عEn أن املقياس يتمتع بد

  )إعداد الباحث(يناصرة الذات لذو صعوIات �علم اللغة /نجل�¦ية مقياس م  ) ه

اســة  ات مناصــرة الــذات ت~ناســب مــع طبيعــة وخــصائص عينــة الد رتـم بنــاء أداة لقيــاس مhــا ر
ولبناء املقياس اx<اTF . ياx<الية من التالميذ ذو صعو ات �علم اللغة �نجل��ية باملرحلة �عدادية

اســـات الــــسابقة ال¿ــــ' تناولـــت مفhــــوم مناصــــرة تـــم /طــــالع عnـــE العديــــد مــــن  ر+دبيـــات البحثيــــة والد
 ;Adams, 2015(الـذات باإلضـافة إFـE /سـتفادة مـن مقـايîس مناصـرة الـذات ال¿ـ' أعـد9ا *ـل مـن 

Clark, & Scheele, 2005; Gargallo et al., 2009; Harris, 2008; Hogan, 2015; Jack & Dill, 
1992; Kosine, 2009; Luckner & Becker, 2013; Meglemre, 2010;  O'Keefe, 2004; Ordaz-

Villegas et al., 2013; Rubin & Martin, 1994; Wolman et al., 1994.(  

  : وقد تم تحديد �Dعاد ا	 اصة املكونة للمقياس ع�� النحو التا¬}

ـــة �نجل��يــــــة،:الــــــو} الــــــذا�ي - ـــم اللغـــ ــــعو ات �علـــ ــــھ مــــــن ذو صــ  ومعرفتــــــھ ي معرفــــــة التلميــــــذ بXونــ
ـــام بــــبعض أســـــبا�Ñا وأعراضــــhا وتقبلـــــھ لhــــذا، ومعرفتـــــھ باملقــــصود بمناصـــــرة  باملقــــصود �Ñــــا، و�ملــ
عيھ ببعض نقاط قوتـھ وضـعفھ وا9تماماتـھ وتفـضيالتھ، ومـا لـھ  س×�ا، و والذات وم¿Ò يمكن مما ر
اكھ أل9مية  اجبات، فضال عن إد رمن حقو وكيفية اx<صو عل½�ا، وما عليھ من مسئوليات و

ً
و ل ق

'yا� �y' وكيفية تحس�ن مستواه الد ات النجاح املد رامتالك مhا ر   .ر
صــف :التواصــل -  ة التلميــذ عnــE التحnــT بــاملظhر اx»يــد، وتقــديم نفــسھ، وكــشف ذاتــھ، و و قــد ر

ه، وتوظيـف  ائھ ومشاعره وأفXا رإعاقتھ، و�سو�ة خالفاتھ من خالل التفاوض، والتعب�> عن أ ر
ــــT التواصـــــ ـــة Uـ ات اللفظيـــــة وغ�ـــــ> اللفظيــ ــــا ــــد، ومراعـــــاة الطـــــرف Öخـــــر UــــــT راملhـ ل عnـــــE نحـــــو جيـ
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ســـة  UـــT التواصـــل ح¿ـــÒ يتحقـــق املـــراد منـــھ، ومما رالتواصـــل، فـــضال عـــن اx<ـــرص UـــT /ســـتمرار 
ً

 .اx<ديث الذا�ي البناء

ة التلميــــذ عnـــE تحليـــل �مXانـــات املتاحــــة للعمـــل، وتوقـــع نتائجـــھ، وتجميــــع  -:تنظـــيم الـــذات -  رقـــد
ء، و/سـتفادة مـن التغذيـة الراجعـة، والـو·T باملـشكالت، املعلومات ال¿' �ساعد TU تحـس�ن +دا

وتقبلhــا، والتعامـــل معhـــا عnـــE نحــو مـــنظم، ومعرفـــة خطـــوات حــل املـــشXلة، واملثـــابرة ح¿ـــÒ إيجـــاد 
ة عnـــE التخطـــيط لأل9ـــداف، وتحديـــد9ا عnـــE نحـــو  رحلـــو لhـــا، و/ســـتفادة م�Ôـــا مـــستقبال، والقـــد

ً
ل

ات jـــشXل بنــــاء، و التعامـــل مـــع املواقــــف الـــصعبة �Ñـــدوء، وتمي�ــــ� رمـــستقل، وكـــذلك اتخــــاذ القـــرا
ا�Þا ة عEn إد راملشاعر وتقبلhا والقد   .ر

 معرفـة نمعرفة التلميذ بوجود آخر�ن ¾عانو من نفس مشXلتھ، ومساعدتھ إيا9م UـT -:القيادة - 
ا�xــصائص العامــة إلعــاق×�م ومعرفــة حقــوقhم وتحديــد احتياجــا�Þم،  والتعب�ــ> عــن احتياجــات 
جماعتـھ jــشXل مالئــم عـن التواصــل مــع Öخــر�ن، و�ـÄ»يع غ�ــ>ه عnــE العمـل اx»مــا·T مــن أجــل 
تحقيـق أ9ــداف اx»ماعــة، واملــشاركة الفاعلــة UـT اجتماعــات تحديــد أ9ــداف جماعتــھ، والــدفاع 

نمنع وقوع الضر عليھ ومد يد العو لھقعن حقو غ�> و   .ر

ات مناصــرة الــذات لـــدى طــالب املرحلـــة الثانيــة مـــن  روUــE ضــوء ذلـــك تــم إعـــداد مقيــاس مhـــا
تھ +وليــة، مXونــا مــن  ًالتعلــيم +سا�ــU 'yــT صــو ات مناصــرة الــذات) 71(ر رمفــردة �ع�ــ> عــن مhــا

ُ
وتــم . 

ات مناصــرة الــذا ت لــدى طــالب اx<لقــة الثانيــة مــن رالتحقــق مــن الكفــاءة الــسيXوم=>ية ملقيــاس مhــا
مـــي زالتعلـــيم +سا�ـــy' ذو صـــعو ات �علـــم اللغـــة �نجل��يـــة عـــن طر�ـــق حـــساب صـــدق ا¬<ـــك التال  ي

تبــــاط بطر�قــــة ب�>ســــو  نباســــتخدام معامــــل / جــــات عينــــة التحقــــق مــــن الكفــــاءة (Pearson)ر ر بــــ�ن د
 TFـــا ـــE املقيــــاس اx<ـ / صــــرة الــــذات إعــــدادومقيــــاس منا) إعــــداد الباحــــث) (100= ن(الــــسيXوم=>ية عnـ

Adams (2015) تبــــاط Tö و*انــــت قيمــــة معامــــل / ر كمحـــك خــــا ىوàــــE دالــــة عنــــد مــــستو ) 0.614(ر
)0.01 (TFا>xصدق املقياس ا Enمما يدل ع . Tnكما تم حساب صدق املقياس بطر�قة الصدق العام

طالبـــا من) 100(وذلك بتطبيقھ عEn عينة التحقق من الكفاءة السيXوم=>ية وقوامhا 
ً

 نفـس مجتمـع 
ات مناصـرة  اسة +ساسية، فأسفرت النتـائج عـن �ـشبع أjعـاد مقيـاس مhـا رالبحث وخارج عينة الد ر

َّمما ¾عÒÓ أن 9ذه ) 2.938(، واx»ذر الXامن )73.458(الذات عEn عامل واحد، و لغت �سبة التباين 

´عة ال¿Ò تXو 9ذا العامل �ع�> �عب�>ا جيدا عن عامـل واحـد 9ـو  +jعاد +
ً

ن ات مناصـرة الـذات ر رمhـا
جـــة صـــدق مرتفعـــة كـــذلك تـــم . رالـــذى وضـــع املقيـــاس لقياســـھ بالفعـــل، ممـــا يؤكـــد تمتـــع املقيـــاس بد

ه أسبوع�ن وذلك عEn عينة التحقق  مÒÓ قد رحساب ثبات املقياس بطر�قة إعادة التطبيق بفاصل  ز
جــات تالميــذ ال تبــاط بــ�ن د رمــن الكفــاءة الــسيXوم=>ية، وتــم اســتخراج معــامالت / عينــة باســتخدام ر

تبـــاط ألjعـــاد املقيـــاس(Pearson)نمعامـــل ب�>ســـو  الـــو·T الـــذا�ي، التواصـــل، : ر، فبلغـــت معـــامالت /
جــة الXليـة  ، عnــE التــواTF، )0.836 ، 0.817 ، 0.857 ، 0.758 ، 0.901(رتنظـيم الــذات، القيـادة والد

ات مناصـ). 0.01(و*انـت دالـة عنـد  رة الـذات باسـتخدام ركمـا تـم حـساب معامـل الثبـات ملقيـاس مhـا
جـة عاليـة مـن الثبـات، –معامل ألفا  نباخ ألjعاد املقياس و*انت *ـل القـيم مرتفعـة، و�تمتـع بد ر كر و

الــو·T الــذا�ي، التواصــل، تنظــيم الــذات، القيــادة : حيــث بلغــت قــيم معامــل الثبــات ألjعــاد املقيــاس
جـــة الXليــــة  التـــواTF، و*انــــت دالــــة عنــــد ، عnــــE )0.836 ، 0.738746 ، 0.762 ، 0.737 ، 0.771(روالد

ًو�عطى مؤشرا جيدا لثبات املقياس، و ناء عليھ يمكن العمل بھ). 0.01( ü.  

ة ال�Ôائيـــة للمقيـــاس، والــــصاx<ة للتطبيـــق، وتتــــضمن  ) 71(رو9كـــذا، تـــم التوصــــل إFـــE الــــصو
EFالنحـــو التـــا Eـــnعـــة ع´ عـــة عnــj+ Eعـــاد + رمفــردة، *ـــل مفـــردة تتـــضمن ثـــالث اســـتجابات مو ْالبعـــد: ز ُ 



 

زهرجامعة األ  
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

347 

ْمفـردة، البعـد الثـا�ي) 13(الو·T الـذا�ي : ل+و ْمفـردة، البعـد الثالـث) 31(التواصـل : ُ تنظـيم الـذات : ُ
ْمفــردة، البعـــد الراjــع) 17( وحـــدد الباحــث طر�قـــة /ســتجابة عnـــE املقيـــاس  .مفــردات) 10(القيـــادة : ُ

ا(باالختيار من ثالث استجابات  ردائما، أحيانا، ناد
ً

عEn ) 1، 2، 3(ستجابات نعEn أن يXو تقدير /) 
جة القصو  ىال=>تîب، و ذلك تXو الد جـة )213(رن ر، كما تXـو أقـل د جـة املرتفعـة )71(ن ر، وتـدل الد

ات مناصرة الذات جة املنخفضة عEn انخفاض مhا ات مناصرة الذات، وتدل الد تفاع مhا رعEn ا ر ر   . ر

 )عداد الباحثإ(ي مقياس Dداء XDادي�W لذو صعوIات �علم اللغة /نجل�¦ية   ) و
اسة اx<الية وجhة النظر التXامليـة ال¿ـ' تنظـر إFـE +داء +*ـادي)' عnـE أنـھ يمثـل  رتبúت الد

واقـــع التعلــيم والتقــو�م الــرا9ن الــذي يقـــوم ) 1 -:العمليــات وا¬�رجــات +*اديميــة لألســباب التاليــة
hام +*اديميـة، بحيـث ال لعEn فكرة التXامل TU تناو +داء الوظيفي للطالب بمختلف +�شطة وامل

ات التحصيلية وحسب إن مجرد اخ=�ال مفhوم +داء +*ادي)' TU ) 2. ريقتصر التقو�م عEn /ختبا
اء +داء  ــــام بمــــــا و ـــة عnـــــE �ملـ جات التحـــــصيلية �عـــــد وجhـــــة نظـــــر قاصــــــرة أل��ـــــا تفـــــوت الفرصــ رالـــــد ر

اســـة اx<اليــــة ) 3. ز+*ـــادي)' اx»يــــد أم الـــ
y	 مــــن عوامـــل �عــــز مـــن ذلــــك +داء أو �عوقـــھ رت~بÓــــÒ الد
ه مرادفـــــــــا ملفhــــوم الكفــــاءة +*اديميــــة والــــذي 9ــــو بطبيعتــــھ متعــــدد  مفhــــوم +داء +*ــــادي)' باعتبــــا

ً
ر

 .ي+jعاد بحيث ينطو عj+ Enعاد املعرفية وغ�> املعرفية TU 9ذا الصدد

اسة اx<اليـة أن +داء +*ـادي)' مفhـوم ثال%ـي البعـد ل البعـد +و عnـE يينطـو. روتف=>ض الد
 ال¿ـ' يمكـن مـن خاللhـا التأسـîس ألداء أ*ـادي)' مúـشود عnـE املـستو��ن املعرUـD Tسـس أو املـدخالت

والالمعرTU، بحيث ينطو 9ذا البعد عEn مفhوم الذات +*ادي)' ممثال TU مدر*ات الفرد نحو ذاتھ 
ً

ي
ات واملسا·T +*اديمية  تـھ عnـE ربخصوص +داء ا�xاص بھ TU مختلف املقر رو معتقداتـھ حـو قد ل

�ــــادة مــــستو�ات   TــــU Eــــnا بنجــــاح، والدافعيــــة +*اديميــــة كمــــا تتجhــــام +*اديميــــة واســــتكمالhزأداء امل
 Tvوحـــــب املعرفـــــة و/ســـــتطالع والـــــس 'yا�ـــــ اســـــة واملـــــشاركة الفاعلـــــة و/ســـــتمتاع الد ر/9تمـــــام بالد ر

 ال¿' �ش�> إEF ما العمليات�ي إEF و�ش�> البعد الثا. اx<ثîث لتحقيق �تقان ولîس مجرد التحصيل
 TـــU عـــز مـــن مـــستو أداءه +*ـــادي)' ممثلـــة�ســـھ التلميـــد مـــن عمليـــات  ىيما ز  ال¿ـــ' تظhـــر UـــT املـــشاركةر

ســـية  راx<ـــرص عnـــE تحقيـــق التواصـــل والتعـــاو وضـــبط الـــذات مـــع +قـــران والراشـــدين بالبîئـــة املد ن
ـــ¿Ò، واx<ــــ ـــن منــــاح شـ ـــادي)' مـ ســــة مختلــــف املhــــام ٍوالــــذي مــــن شــــأنھ �عز�ــــز +داء +*ـ ـــE مما ررص عnـ

تيــــاد  ـــ>ا ا ـــ>اكم املعرUــــT، وأخ�ـ ــــا ملبــــدأ ال=ــ �ب عل½�ـــــا وإتقا��ــــا تحقيقــــ ة والتــــد ـــر رالتعليميــــة املقـ ًر ً
ـــادات ر عــ

اســــية ة الــــذات كمــــا ت~بــــدى UــــT تنظــــيم الوقــــت رد ر فاعلــــة *ــــالتكرار مــــن أجــــل تث¨يــــت املعلومــــات وإدا
�ـــسب مــن بي�Ôــا باإلضــافة إFــE جدولــة أوقـــات وتقــسيم العمــل وتنو�ــع أســاليب /ســتذ*ار واختيــار +

وثالــــث +jعــــاد 9ـــو الثمــــرة ال�Ôائيــــة . الراحـــة و/ســــتذ*ار وتقـــو�م مــــدى تحقيــــق +9ـــداف مــــن عدمـــھ
اســــيةملــــدخالت إيجابيــــة وعمليــــات فاعلــــة أال و9ــــو  ات الد رإتقــــان املcــــا ر املــــس×�دف تنمي×�ــــا بــــاملقر ر

'yا�   .رالد

ة إFـــE أن العالقـــة بـــ�ن مختلــ ف مXونـــات +داء +*ـــادي)' تفاعليـــة؛ فاملـــدخالت روتجــدر �شـــا
ات البي�Äúــصية  ســات املhـا راx»يـدة ممثلـة UــT املفhـوم +*ــادي)' �يجـا´ي والدافعيـة �عــز مـن مما ر ز
ة  اسية اx»يدة من منطلق السTv ل=>قية الذات +*اديمية والثقة TU القد رواملشاركة والعادات الد ر

عEn تحقيق ذلك فضال عما يتلقا9ا
ً

اجعة �عينھ عEn ذلك، و9ذه العمليات  ر الفرد من دعم و�غذية 
Tب'ــúــوم الــذات �يجـا´ي والدافعيــة وفعاليـة الــذات إذا تمــت كمـا يhعــز مـن مف�9ا  زبـدو 9ما . ر رو ــدو



األداء األكاديمي لدى تالميذ صعوبات تعلم اللغة اإلنجليزية ذوي مستويات متباينة 
ات وعالقته بالمشكالت االنفعاليةمن مناصرة الذ  

.عرفة حسني عبد الحافظ حسن/ أ  
ني بسيوني السيد سليمبسيو / د.أ  

.رمضان محمود درويش / د   
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 Eـــnات وتحقيـــق التم�ـــ� +*ـــادي)' الـــذي يلقـــي بظاللـــھ ع رتـــؤدي املـــدخالت والعمليـــات إFـــE ترقيـــة املhـــا
مفhوم الذات و�حث الفرد عEn ال=>)T +*ادي)' وصوال ألعEn مراتبھفعالية الذات والدافعية و

ً
.  

اسـة  روإلعداد املقيـاس اx<ـاTF التXـامTn لـألداء +*ـادي)' بمـا ي~ناسـب مـع خـصائص عينـة الد
ياx<اليـــة مـــن ذو صـــعو ات �علـــم اللغـــة �نجل��يـــة،  تـــم /طـــالع مـــن العديـــد مـــن +دبيـــات البحثيـــة 

اسات الـسابقة وامل  ,.AlFaris  et al., 2018; Bennett et al(قـايîس ا�xاصـة بـاألداء +*ـادي)' روالد
2009; Corbière et al., 2006; DiPerna & Elliott, 1999; DuPaul et al., 1991; Erling & 
Richardson, 2010; Ferla et al., 2010; Flowers et al., 2013; Gargallo et al., 2009; Joyce & 
Yates 2007; Liu & Wang, 2005; Luo et al., 2019; Ordaz-Villegas et al., 2013; Rubin & 

Martin, 1994; University of Houston, 2013; Vallerand et al., 1992; Welles, 2010 .( وفيما
ات ات ا�xاصة بقياسhا ومصادر استقاء تلك العبا ريTn عرض لتعر�فات تلك +jعاد والعبا   :ر

D املدخالت وتتمثل فيما ي�}: لوالبعد:-  

- �WــــاديXD ــــوم الــــذاتcـــة باك~ــــساب املعرفــــة  -:مف اتــــھ ا�xاصـ راتجا9ــــات التلميــــذ نحــــو قد
ــــستواه  ــــصدد، ومــ ــــة تحـــــس�ن مــــــستواه UـــــT 9ــــــذا الـ ــــة باإلنجل��يـــــة، وإمXانيــ ات اللغو�ــ رواملhـــــا

 .بالúسبة لغ�>ه ونظرة املعلم�ن لھ
ة وانفعاليــة عnــE توجhاتــھ نحــو �علـــم مــا يظhــره التلميــذ مــن مؤشــرات ســلوكي -:الدافعيــة - 

غبـة UـT �علمhـا  راللغة �نجل��ية ممثلـة UـT تقـديره أل9ميـة وقيمـة �علـم اللغـة �نجل��يـة، و
روتحــس�ن مــستواه ف½�ــا، وتحمــسھ للقيــام باأل�ــشطة املتــضمنة بــاملقر ا�xــاص �Ñــا، وحبــھ 

لالستطالع فضال عما ¾عا¾شھ من خ�>ات انفعالية إيجابية بصفوف الل
ً

 .غة �نجل��ية

  -: العمليات و¯} ع�� النحو التا¬}-:البعد الثا�ي

حـرص التلميـذ عnـE /ل=ـ�ام بالقواعـد والتعليمـات، وطلـب املـساعدة، والتعب�ـ> : املـشاركة -
ـــراط UــــT املناقـــــشات  عمــــا يواجhــــھ مـــــن مــــشكالت، و/ن~بــــاه الـــــصفي، و�قــــدام عnــــE /نخــ

ً مــع مختلـف أفـراد البîئـة الـصفية ســواء الـصفية، وتقـديم /سـتجابات وتحقيـق التوافـق

  .املعلم�ن أم +قران
اسية -  ات التاليـة -:رالعادات الد اسية ممثلة UـT القـد ات د رما يتحEn بھ التلميذ من مhا ر : ر

ا�ـy' عnـE -:التخطيط ر *اختيار الوقـت واملXـان املناسـب�ن لالسـتذ*ار، وتنظـيم الوقـت الد
اســية، واx<ــرص عnــE /ســ= >خاء مــن حــ�ن آلخــر، و/ســتفادة مــن *افــة رمختلــف املــواد الد

س القادمـــة  جيـــة وال�ــ>امج التليفز�ونيـــة، والتحــض�> للـــدر واملــصادر املتاحـــة *الكتــب ا�xا ر
ــــــا لتحقيــــــــق أفــــــــضل أداء صــــــــفي ـــ سعيــ

ً
ــــتكمال الواجبــــــــات -: الــــــــضبط.  ـــE اســــ  *ــــــــاx<رص عnـــــ

ـــ ، والبعـــــد عــ ـــسليم تلـــــك الواجبـــــات UـــــT املوعـــــد املقـــــر ســـــية، وتـــــ?<يح +خطـــــاء، و�ــ راملد ن ر
 . املـش~تات، وكــذلك /ل=ــ�ام بالتعليمــات ا�xاصــة بـأداء الواجبــات و�ــسليمhا UــT أب+ــÒ حلــة

ــــاx<رص عnــــــE التكــــــرار لتث¨يــــــت املعلومــــــات، والتحقــــــق مــــــن مــــــستو الفhــــــم -:التقــــــوAم ى  *ــ
 .و�تقان من ح�ن آلخر، و�غي�> أسلوب املذاكرة، والتقييم الذا�ي

وàــT   ) الل اختبــار تحــصيU TnــT اللغــة �نجل��يــةو�ــتم قياســhا مــن خــ (اz رجــات: البعــد الثالــث
ة التلميذ عEn /ستماع والتحدث والقـراءة والكتابـة باللغـة �نجل��يـة jـشXل ي~ناسـب  رت~بدى TU قد

  .مع متوسط أداء أقرانھ
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وUــE ضــوء ذلـــك تــم إعـــداد مقيــاس +داء +*ـــادي)' لــدى طـــالب املرحلــة الثانيـــة مــن التعلـــيم 
تھ + ولية، مXونا من ر+سا�TU 'y صو

ً
سؤال �ع�> عن +داء +*ادي)') 40(مفردة و) 70(

ُ
وقد تمت . 

التحقـق مــن الكفــاءة الــسيXوم=>ية ملقيــاس +داء +*ــادي)' لـدى طــالب اx<لقــة الثانيــة مــن التعلــيم 
مي، فتم حساب معامل  ز+سا�y' ذو صعو ات �علم اللغة �نجل��ية عن طر�ق صدق ا¬<ك التال ي

تبــــاط ـــة ب�>ســـــو ر/ جــــات عينـــــة التحقــــق مــــن الكفـــــاءة الــــسيXوم=>ية عnـــــE (Pearson)ن بطر�قـ ر بــــ�ن د
 TFـا>xمـن إعـداد إعـداد ومقيـاس +داء +*ـادي)') إعـداد الباحـث(املقيـاس ا DiPerna & Elliott, 

تبـــاط ) (2000 Tö و*انـــت قيمــة معامــل / ركمحــك خــا ممـــا ) 0.01(ىوàــE دالــة عنـــد مــستو ) 0.578(ر
كــذلك تــم حــساب صــدق املقيــاس يطر�قــة الــصدق العــامTn وذلــك . املقيــاس اx<ــاTFيـدل عnــE صــدق 

طالبا من نفس مجتمع البحث ) 100(بتطبيقھ عEn عينة التحقق من الكفاءة السيXوم=>ية وقوامhا 
اســـة +ساســـية، فأســـفرت النتـــائج عـــن �ـــشبع أjعـــاد مقيـــاس +داء +*ـــادي)' عnـــE  روخـــارج عينـــة الد

َّممــا ¾عÓــÒ أن 9ــذه +jعـــاد ) 2.716(، واx»ـــذر الXــامن )54.315(سبة التبــاين عامــل واحــد، و لغــت �ــ

ا�xمـسة ال¿ـÒ تXـو 9ـذا العامـل �ع�ـ> �عب�ـ>ا جيــدا عـن عامـل واحـد 9ـو +داء +*ـادي)' الـذى وضــع 
ً

ن
جـة صــدق مرتفعــة و خـصوص الثبــات، فــتم . راملقيـاس لقياســھ بالفعـل، ممــا يؤكــد تمتـع املقيــاس بد

ه أسـبوع�ن وذلـك عnـE عينـة التحقـق مـن إع حسابھ عن طر�ق مÒÓ قـد رادة تطبيق املقياس بفاصل  ز
جات تالميذ العينة باستخدام معامل  تباط ب�ن د رالكفاءة السيXوم=>ية، وتم استخراج معامالت / ر

تبــــاط ألjعــــاد املقيــــاس(Pearson)نب�>ســــو  مفhــــوم الــــذات +*ــــادي)'، : ر، و لغــــت جميــــع معــــامالت /
جـــة الXليـــة الدافعيـــة، املـــشار ات التحـــصيلية والد اســـة، املhـــا اســـية، عـــادات الد ركة الد ر ر  ، 0.793(ر

كمــا تــم حــساب ). 0.01(، عnــE التــواTF، و*انــت دالــة عنــد )0.809 ، 0.844 ، 0.769 ، 0.774، 0.832
نباخ ألjعاد املقياس فبلغت معامالت الثبات جميـع معـامالت –الثبات باستخدام  معامل ألفا  و كر

تباط أل اسة، : jعاد املقياسر/ اسية، عادات الد رمفhوم الذات +*ادي)'، الدافعية، املشاركة الد ر
ـــة الXليــــــة  جــ ات التحــــــصيلية والد راملhـــــا ، عnــــــE )0.746 ، 0.753 ، 0.761 ، 0.737، 0.724 ، 0.772(ر

ً، مما ¾عطـى مؤشـرا جيـدا لثبـات املقيـاس، و نـاء عليـھ يمكـن الع)0.01(التواTF، و*انت دالة عند  ü مـل
  .بھ

ة ال�Ôائيــة للمقيــاس، والــصاx<ة للتطبيــق، وتتـــضمن  ) 111(رو9كــذا، تــم التوصــل إFــE الـــصو
´عـة أjعـاد والبعـد +خ�ـ> ذو  عة عEn أو أ يمفردة وسؤال، *ل مفردة تتضمن ثالث استجابات مو رل ز

EFالنحــــو التــــا Eــــnلالبعــــد +و: اســــتجابت�ن ع ْ ـــوم الــــذات +*ــــادي)' : ُ ْمفــــردة، البعــــد ا) 16(مفhـ : لثــــا�يُ
ْمفـــردة، البعـــد الثالـــث) 16(الدافعيـــة  ْمفـــردة، البعـــد الراjـــع) 18(املـــشاركة : ُ اســـة : ُ ) 20(رعـــادات الد

ْمفردة، البعد ا�xامس ات التحصيلية : ُ حـدد الباحـث طر�قـة /سـتجابة عnـE  وقـد. سؤ/) 41(راملhا
ا(املقياس باالختيار من ثالث اسـتجابات  ردائمـا، أحيانـا، نـاد

ً
، 3(نXـو تقـدير /سـتجابات عnـE أن ي) 

´عة أjعاد والبعد /خ�> لھ استجابت�ن ) 1، 2 رعEn ال=>تîب TU أو أ جة )، صفر1(ل ر، و ذلك تXو الد ن
جــة )251(ىالقــصو  ر، كمــا تXــو أقــل د تفــاع +داء +*ــادي)'، )70(ن جــة املرتفعــة عnــE ا ر، وتــدل الد ر

جة املنخفضة عEn انخفاض +داء +*ادي)'   .روتدل الد

  )إعداد الباحث(يقياس املشكالت kنفعالية لذو صعوIات �علم اللغة /نجل�¦ية م  ) �

وي~نــاو املقيــاس اx<ــاTF أبــر املــشكالت /نفعاليــة ال¿ــ' يظhر9ــا التالميــذ ذو صــعو ات �علــم  ز ل
اللغـــة �نجل��يـــة ممثلـــة UـــT قلـــق /ختبـــار، واملـــشاعر /كتئابيـــة

ً
وقـــد تـــم تحديـــد املـــشكالت ســـالفة . 



األداء األكاديمي لدى تالميذ صعوبات تعلم اللغة اإلنجليزية ذوي مستويات متباينة 
ات وعالقته بالمشكالت االنفعاليةمن مناصرة الذ  

.عرفة حسني عبد الحافظ حسن/ أ  
ني بسيوني السيد سليمبسيو / د.أ  

.رمضان محمود درويش / د   
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TـــU تبـــاط تلـــك املـــشكالت بــــاألداء الـــذكر ــ' أوêــــ<ت ا اســـات الـــسابقة ال¿ـ ث النظــــر والد ر ضـــوء � ر ير
أي مجموعــة مـــن معل)ــ' اللغــة �نجل��يـــة  ر+*ــادي)' املتــد�ي لhـــؤالء التالميــذ، فــضال عـــن اســتطالع 

ً

غ عــدد9م  ــــا ومعلمــة وكــذلك jعــض +خــصائي�ن ) 11(باx<لقــة الثانيــة مــن التعلــيم +سا�ــy' بلــ معلمــ
ً

يحو أبر املشكالت /نفعالية لذو صعو ات التعلم فجاءت تلـك ) 6(جتماعي�ن البالغ عدد9م / زل
ة املشكالت ال¿' يظhر9ا ذو صعو ات التعلم داخل صفوف اللغة �نجل��ية أو  واملشكالت TU صدا ر

�Ôــا وفيمــا يnــT عــرض لتلــك املــشكالت وم�ــ>رات اختيــار *ــل م. ال¿ــ' يــتم jــسب,�ا �حالــة إFــE +خــصا®ي
jشXل أك�> تفصيال

ً
:  

  :قلق kختبار 

  -:تم اختيار مشXلة قلق /ختبار لألسباب التالية

ــــو ا¬�ـــــرج  -  ــــن املف=ـــــ>ض أن يXـ اســـــة اx<اليـــــة ملتغ�ـــــ> +داء +*ـــــادي)' والـــــذي مـ نتنـــــاو الد رل
ا¬<تمل لھ 9و قلق /ختبار من منطلق أن سوء +داء +*ادي)' الصفي ¾عقبـھ قلـق مـن 

 .يو القلق /ختبارجúسھ أال و9
اسية السالبة ال¿' ¾عا�ي م�Ôا 9ؤالء التالميذ تجعلhم  -  ر الضغوط +*اديمية والعادات الد

ـــا خالل +داء /ختبار يأك�> �ش~تــــــا وأقل تنظيمــ
ً ً

. 
اسـات  -   ,.Custodero, 2013; Lufi et al., 2004; Nelson et al(رمـا أسـفرت عنـھ نتـائج د

2015; Peleg, 2009; Whitaker-Sena et al., 2007 ( يمـن حيـث معانـاة ذو صـعو ات
 .زالتعلم من مشXلة قلق /ختبار jشXل بار

اســــة اx<اليــــة بأنــــھ مــــا يظhــــره الطالــــب ذو صــــعو ات �علــــم اللغــــة  رو�عــــرف قلــــق /ختبــــار بالد
ات ا ة الفــسيولوجية أثنـاء أداء اختبـا ر�نجل��يـة مـن تــوجس وتـداخل معرUـT وفــرط UـT /سـ~ثا للغــة ر

ات وتفك�ــ>ه املفــرط فيمــا  ر�نجل��يــة، فــضال عمــا يقــوم بــھ مــن ســلوكيات غ�ــ> مرتبطــة بتلــك /ختبــا َّ ً

  . سي=>تب عEn فشلھ ف½�ا

    :Dعراض kكتئابية

يتم اختيار +عراض /كتئابية كثا�ي أبر املشكالت /نفعالية لدى التالميـذ ذو صـعو ات  ز
راللغـة �نجل��يـة jـشXل خـاص jـس¨ب تـواتر ظhـو املـشاعر يالتعلم jشXل عام وذو صعو ات �علـم 

اســـات ال¿ـــ' تناولـــت املـــشكالت /نفعاليـــة لــــدى  ر/كتئابيـــة UـــT معظـــم +دبيـــات البحثيـــة ونتـــائج الد
اســـة اx<اليـــة استقـــصاء مـــستو املـــشاعر . ياملـــرا9ق�ن ذو صـــعو ات الـــتعلم ــــا بالد ىلـــذلك *ـــان حر�ـــ ر

ً

ات مناصـرة الـذات /كتئابية إثر تحسن +داء +* رادي)' ن~يجة املشاركة بال�>نامج القـائم عnـE مhـا
اسات اx<الية ـــا الف=>اضات الد روفقـ

ً
.  

اســــة اx<اليــــة بأ��ـــا مــــا يظhــــره التلميــــذ ذو صــــعو ات �علــــم  رو�عـــرف +عــــراض /كتئابيــــة بالد
ليـأس والوحـدة راللغة �نجل��ية من استجابات انفعالية سالبة ممثلة TU الشعو بال�»ز والتعب وا

َّوتـــد�ي قيمـــة الــــذات ولومـــھ لhـــا فــــضال عمـــا ¾عا¾ـــشھ مــــن أحـــالم وخيـــاالت متعلقــــة بـــاملرض أو املــــوت  ً

  .والنظرة املستقبلية ال~شاؤمية

ـــن  UــــE ضــــوء ذلــــك تــــم إعــــداد مقيــــاس املــــشكالت /نفعاليــــة لــــدى طــــالب املرحلــــة الثانيــــة مـ
تھ +وليـة، مXونـا مـن  ًالتعليم +سا�ـU 'yـT صـو ة �ع�ـ> عـن املـشكالت /نفعاليـةمفـرد) 40(ر

ُ
وقـد تـم . 
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ـــن  التحقــــق مــــن الكفــــاءة الــــسيXوم=>ية ملقيــــاس املـــــشكالت /نفعاليــــة لــــدى طــــالب املرحلــــة +وFــــE مــ
الـــصدق (يالتعلــيم +سا�ـــy' ذو صـــعو ات �علـــم اللغــة �نجل��يـــة مـــن خـــالل حــساب صـــدق ا¬<ـــك 

مـــى تبـــاط بطر�قـــة ب�>ســـو  عـــن طر�ـــق) زالتال نمعامـــل / جـــات عينـــة التحقـــق مــــن (Pearson)ر ر بـــ�ن د
 TFــــــــا>xـــــاس ا ـــاءة الــــــــسيXوم=>ية عnــــــــE املقيـــ ــــــة ) إعــــــــداد الباحــــــــث(الكفـــــ ــــــاس املــــــــشكالت /نفعاليــ ومقيــ

تبـاط Goodman (1997)/ والـسلوكية إعـداد Tö و*انــت قيمـة معامــل / ر كمحــك خـا وàــE ) 0.505(ر
صـــدق املقيــــاس كمــــا تـــم حــــساب . ممــــا يـــدل عnــــE صـــدق املقيــــاس اx<ـــاTF) 0.01(ىدالـــة عنــــد مـــستو 

) 100(يطر�قة الصدق العامTn وذلك بتطبيقھ عEn عينة التحقق من الكفاءة السيXوم=>ية وقوامhا 
اســـة +ساســــية، فأســـفرت �ـــشبع أjعـــاد مقيــــاس  رطالبـــا مـــن نفـــس مجتمـــع البحــــث وخـــارج عينـــة الد

، )2.737(، واx»ـذر الXــامن )68.433(املـشكالت /نفعاليـة عnــE عامـل واحــد، و لغـت �ـسبة التبــاين 
جة صدق مرتفعة   . رمما يؤكد تمتع املقياس بد

ه  مÓـÒ قــد رو خـصوص ثبــات املقيـاس فــتم حـسابھ بطر�قــة إعـادة تطبيــق املقيـاس بفاصــل  ز
تبـاط بـ�ن  رأسبوع�ن وذلك عEn عينة التحقق من الكفاءة السيXوم=>ية، وتـم اسـتخراج معـامالت /

ـــذ العينــــة باســــتخدام معامــــل ب�>ســــو  جــــات تالميـ ند تبــــاط (Pearson)ر ر، فبلغــــت جميــــع معــــامالت /
جـــة الXليـــة : ألjعـــاد املقيـــاس ، )0.847 ، 0.788 ، 0.845(رقلـــق /ختبـــار، +عـــراض /كتئابيـــة، والد

ـــد   –َّكمــــا تــــم حــــساب معامــــل الثبــــات باســــتخدام معامــــل ألفــــا ). 0.01(عnــــE التــــواTF و*انــــت دالــــة عنـ
ـــاد املقيـــــا تبـــــاط ألjعــ نبـــــاخ فبلغـــــت جميـــــع معـــــامالت / ركر قلـــــق /ختبـــــار، +عـــــراض /كتئابيـــــة : سو

جـة الXليــة  و*انــت *ــل القــيم ) 0.01(، عnــE التــواTF و*انــت دالـة عنــد )0.737 ، 0.723 ، 0.732(روالد
جة عالية من الثبات   .رمرتفعة، +مر الذي ¾ش�> إEF تمتع املقياس بد

ة ال�Ôائيـــة للمقيـــاس، والــــصاx<ة للتطبيـــق، وتتــــ ) 40(ضمن رو9كـــذا، تـــم التوصــــل إFـــE الــــصو
EFالنحـو التـا Eـnعـاد عjعـة أ´ عة عnـE أ رمفردة، *ل مفردة تتضمن ثالث استجابات مو لالبعـد +و: ز ْ ُ :

ْمفـــردة، البعــد الثـــا�ي) 22(قلــق /ختبــار  حـــدد الباحــث طر�قـــة  ومفــردة،) 18(+عــراض /كتئابيـــة : ُ
دائمــا، أحيانــا، (/سـتجابة عnــE املقيــاس باالختيــار مــن ثــالث اســتجابات 

ً
ا نعnــE أن يXــو تقــدير ) رنــاد

جـة القـصو ) 1، 2، 3(/ستجابات  ´عة أjعاد، و ذلك تXو الد ىعEn ال=>تîب TU أو أ ن رل ، كمـا )120(ر
جــــة  رتXـــو أقــــل د جــــة )40(ن تفــــاع املــــشكالت /نفعاليــــة، وتــــدل الد جــــة املرتفعــــة عnــــE ا ر، وتــــدل الد ر ر

  .املنخفضة عEn انخفاض املشكالت /نفعالية

  :ة للبحثا	 طوات /جرائي

ات مناصرة الذات  .1 اسات السابقة ال¿' تناولت مhا رتم /طالع عEn +دبيات البحثية والد ر
يو+داء +*ـــادي)' واملـــشكالت /نفعاليـــة لـــذو صــــعو ات الـــتعلم jـــشXل عـــام وصــــعو ات 

 .�علم اللغة �نجل��ية عEn وجھ ا�xصوص

ـــــرة الــــــــذات، ومقيــــــــاس +داء +*ــــــــادي)' .2 ـــــــاس املــــــــشكالت تــــــــم إعــــــــداد مقيــــــــاس مناصـــ  ومقيـ
من تالميذ ) 100(/نفعالية والتحقق من خصائصhم السيXوم=>ية عTn عينة تXونت من 

ياx<لقة الثانية من التعليم +سا�ـy' ذو صـعو ات �علـم اللغـة �نجل��يـة، وذلـك بـالف=>ة 
 'yا�  .م2020/2021رمن أكتو ر إEF د¾سم�> بالعام الد
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اســة +ساســية وقوام .3 مـــن تالميــذ اx<لقــة الثانيــة مــن التعلـــيم ) h)100ــا راختيــار عينــة الد
 .ي+سا�y' ذو صعو ات �علم اللغة �نجل��ية

س  .4 ة TU الف=>ة ما ب�ن ف�>اير وح¿Ò مـا اسة عEn العينة املذ*و رتطبيق أدوات الد م، 2021رر
ًثـم القيـام jعمليــة التـ?<يح ومعاx»ــة البيانـات إحــصائيا وتفـس�>9ا، والكــشف عـن مــدى 

ـــع ال ـــن ا�ـــــساقhا مـــ اســــــات الــــــسابقة UــــــT ا¬»ــــــال مـــــن عدمــــــھ، والتوصــــــل إFــــــE مجموعــــــة مـــ رد
اسة اx<الية  .رالتوصيات واملق=>حات لبحوث مستقبلية TU ضوء نتاج الد

  :Dساليب /حصائية

تباط ب�>سو باالعتماد باستخدام البيانات تمت معاx»ة نتحليل التباين +حادي ومعامل ا  ر
Enفة /جتماعية مللعلو �حصائية ال�>امج حزمة ع ا  وواملعر اختصا

ً
  ..SPSSر

  :نتائج البحث

ــــا ب�ن  "لينص الفرض +و عEn أنھ: لنتائج الفرض Dو ومناقش��ا  توجد عالقة دالة احصائيــ
ً

ي+داء +*ـادي)' واملـشكالت /نفعاليـة لـدى تالميــذ صـعو ات �علـم اللغـة �نجل��يـة ذو مــستو�ات 
  ):1(لو يان ذلك TU جدو  )". منخفض– متوسط -مرتفع (متباينة من مناصرة الذات 

  ) 1(لجدو 
تبـاط بـ�ن Dداء XDــادي�W واملـشكالت kنفعاليـة لـدى تالميــذ صـعوIات �علـم اللغــة  k رمعـامالت

  ي/نجل�¦ية ذو مستوAات متباينة من مناصرة الذات
 

 املشكالت kنفعالية
مستوAات 

  مناصرة الذات
�WاديXD داءD 

 قلق kختبار
Dعراض 
 kكتئابية

جة  رالد
 ال:لية

مفcوم الذات 
�WاديXD 

0.146  0.367 0.369 

  املدخالت 0.040- 0.095- 0.061 الدافعية

جة ال:لية  رالد
  للمدخالت

0.140 0.205 0.239 

 0.265 0.198 0.196 املشاركة

اسة   العمليات 0.281 0.331 0.038 رعادات الد

جة ال:لية  رالد
  للعمليات

0.128 0.324 0.326 

  اz رجات
جات  رالد

 التحصيلية
0.135 0.389 0.380 

ت
ذا

 ال
رة

ص
نا

} م
µف

رت
م

  

ن
 =

25  

جة ال:لية للمقياس  *0.406 *0.396 0.170  رالد
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 املشكالت kنفعالية
مستوAات 

  مناصرة الذات
�WاديXD داءD 

 قلق kختبار
Dعراض 
 kكتئابية

جة  رالد
 ال:لية

مفcوم الذات 
�WاديXD 

-0.100 -0.258 -0.200 

  املدخالت 0.019 0.072 0.029- الدافعية

جة ال:لية  رالد
  للمدخالت

-0.105 -0.177 -0.161 

 0.020- 0.051- 0.010 املشاركة

اسة   العمليات 0.102- 0.012- 0.147- رعادات الد

جة ال:لية  رالد
  للعمليات

-0.101 -0.040 -0.087 

  اz رجات
جات  رالد

 التحصيلية
-0.271 -0.379** -0.374** 

ت
ذا

ال
رة 

ص
منا

ي 
ط

س
تو

م
  

ن
 =

50  

جة ال:لية للمقياس  0.271- 0.252- 0.214-  رالد

مفcوم الذات 
�WاديXD 

0.339 0.377 0.380 

  املدخالت 0.182 0.233 0.121 الدافعية

جة ال:لية  رالد
  للمدخالت

0.289 0.384 0.353 

 0.46- 0.012- 0.068- املشاركة

اسة   العمليات 0.117- 0.198- 0.040- رعادات الد

ج ة ال:لية رالد
  للعمليات

-0.070 -0.198 -0.117 

  اz رجات
جات  رالد

 التحصيلية
-0.250 0.065 -0.119 

ت
ذا

 ال
رة

ص
نا

� م
©¸

خف
من

  

ن
 =

25  

جة ال:لية للمقياس  0.103 0.164 0.044  رالد

مفcوم الذات 
�WاديXD 

-0.107 -0.083 -0.105 

 0.152- 0.129- 0.147- الدافعية

ية
:ل

 ال
ية

ي¹
لع

ا
  

ن
 =

10
0

  

  املدخالت

جة ال:لية   0.156- 0.128- 0.155-رالد
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 املشكالت kنفعالية
مستوAات 

  مناصرة الذات
�WاديXD داءD 

 قلق kختبار
Dعراض 
 kكتئابية

جة  رالد
 ال:لية

  للمدخالت

 0.090- 0.072- 0.092- املشاركة

اسة   العمليات *0.251- 0.187- **0.265- رعادات الد

جة ال:لية  رالد
  للعمليات

-0.226* -0.164 -0.216* 

  اz رجات
جات  رالد

 التحصيلية
-0.307** -0.224* -0.294** 

جة ال:لية للمقياس  **0.265- **0.205- **0.275-  رالد

لإFــE أن عـدم داللــة العالقــة إحــصائيــــا بــ�ن البعــد +و ) 1(ل�ـش�> النتــائج املوêــ<ة بجــدو 
ً

جة الXلية للمدخالت- الدافعية –مفhوم الذات +*ادي)' (مدخالت +داء +*ادي)'  باألjعاد ) ر الد
جـة الXليـة عnـE مق)  +عـراض /كتئابيـة–قلق /ختبـار (الفرعية  يـاس املـشكالت /نفعاليـة، رأوالد

ـــا سواء بالúسبة للعينة كXل أو TU ضوء املستو�ات املتباينة من مناصرة الذات ًو*ان ذلك عامـ ً
.  

اســة–املــشاركة ( البعــد الثــا�ي عمليـــات +داء +*ــادي)' يخــصوفيمــا  ، فقـــد )ر عــادات الد
ــا بــ�ن أحــد عناصــره  وجــدت عالقــة ســالبة دالــة إحــصائيــ

ً
جــة ) اســةرعــادات الد( روقلــق /ختبــار والد

، حيـث بلغـا )100= ن(الXلية عEn مقياس املـشكالت /نفعاليـة، وذلـك بالúـسبة ألفـراد العينـة كXـل 
تبـــاط  كـــذلك، . ، عnـــE التـــواTF)0.05 ، 0.01(، عنـــد مـــستو�ي الداللـــة )0.251 - ، 0.265 -(رمعـــامال /

جــة الXليــ ــا بــ�ن الد روجــدت عالقــة ســالبة دالــة إحــصائيــ
ً

ة لبعــد عمليــات +داء +*ــادي)' ببعــد قلــق 
جة الXلية عnـE مقيـاس املـشكالت /نفعاليـة، وذلـك بالúـسبة ألفـراد العينـة كXـل  = ن(ر/ختبار والد

تباط )100   .، عEn التواTF)0.05(ى، عند مستو الداللة )0.216 - ، 0.226 -(ر، حيث بلغا معامال /

 +داء +*ــادي)'، تبــ�ن وجــود عالقــة ســالبة دالــة  مخرجــاتالثالــثأمــا فيمــا يتعلــق بالبعــد 
جـــة الXليـــة عnـــE مقيـــاس املـــشكالت /نفعاليـــة لـــدى  ـــا بîنـــھ و ـــ�ن +عـــراض /كتئابيـــة والد رإحـــصائيــ

ً

تبـــاط  رالتالميـــذ ذو املـــستو�ات املتوســـطة مـــن مناصـــرة الـــذات، حيـــث بلغـــا معـــامال /  - ، 0.379 -(ي
ـــا ). 0,01(ىستو الداللة ، عEn التواTF، وذلك عند م)0.374 كما وجـدت عالقـة سـالبة دالـة إحـصائيــ

ً

جـة الXليـة عnـE مقيـاس )  +عـراض /كتئابيـة-قلق /ختبـار (بîنھ و �ن +jعاد الفرعية  روكـذلك الد
تباط   -  ، 0.224 - ، 0.307 -(راملشكالت /نفعالية لدى أفراد العينة كXل، حيث بلغت معامالت /

0.294( Enوذلك عند مستو�ي الداللة ، ع ،TFالتوا)0,01 0.05 .(  

جــة الXليــة عnــE مقيــاس +داء +*ــادي)' ببعــد كمــا توêــw النتــائج داللــة  رالعالقــة بــ�ن الد
جـــة الXليــة عnـــE مقيـــاس املــشكالت /نفعاليـــة، حيــث بلغـــا معـــامال  ر+عــراض /كتئابيـــة وكــذلك الد

ـــاط  تبـــ ــــE التــــــواTF، )0.406- ، 0.396 -(ر/ ـــة ، عnــ ــــستو الداللـــ ، وذلــــــك لــــــدى مرتفvــــــT )0.05(ىعنــــــد مــ
  . مناصرة الذات
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ـا UــــT +داء " يــــنص الفــــرض الثــــا�ي ع�ــــ� أنــــھ :نتــــائج الفــــرض الثــــا�ي ق دالــــة احــــصائيـــــ  توجــــد فــــر
ً

و
ي/*ــادي)' لــدى تالميــذ صــعو ات �علــم اللغــة �نجل��يــة ذو مــستو�ات متباينــة مــن مناصــرة الــذات 

ق، تـم اسـتخدام". ) منخفض- متوسط –مرتفع (  تحليـل التبـاين +حـادي ووللكشف عن تلـك الفـر
  ):2(لو يان ذلك TU اx»دو 

  ) 2(لجدو 

ق |} Dداء XDادي�W لذو املستوAات املتباينة |} مناصرة الذات  يالفر   و

 �Dعاد
مصادر 
 التباين

جات  رد
 ا	�رAة

مجموع 
 املر½عات

متوسط 
 املر½عات

 قيمة ف
الداللة 

 /حصائية

مفcوم 
الذات 

�WاديXD 

  النوع

  ا	 طأ

اÀzموع 
 الك�}

2  

97  

99 

922.240 

2752.320 

3674.560 

461.120  

28.374 
16.251 0.01 

 الدافعية

  النوع

  ا	 طأ

اÀzموع 
 الك�}

2  

97  

99 

626.890 

1911.700 

2538.590 

313.445  

19.708 
15.904 0.01 

خال
ملد

ا
  ت

جة  رالد
ال:لية 

  للمدخالت

  النوع

  ا	 طأ

 اÀzموع
 الك�}

2  

97  

99 

3068.010 

5028.100 

8096.110 

1534.005  

51.836  
29.593  0.01  

 املشاركة

  النوع

  ا	 طأ

اÀzموع 
 الك�}

2  

97  

99 

341.340 

2476.900 

2818.240 

170.670  

25.535 
6.684 0.01 

عادات 
اسة  رالد

  النوع

  ا	 طأ

اÀzموع 
 الك�}

2  

97  

99 

1715.310 

3100.080 

4815.390 

857.655  

31.960 
26.836 0.01 

ت
ليا

عم
ال

  

جة  رالد
ال:لية 

  للعمليات

  النوع

  ا	 طأ

اÀzموع 

2  

97  

99 

3549.370 

6993.380 

10542.750 

1774.685  

72.097  
24.615  0.01  
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 �Dعاد
مصادر 
 التباين

جات  رد
 ا	�رAة

مجموع 
 املر½عات

متوسط 
 املر½عات

 قيمة ف
الداللة 

 /حصائية

 الك�}

ت
جا

 ر
zا

  

جات  رالد
 التحصيلية

  النوع

  ا	 طأ

اÀzموع 
 الك�}

2  

97  

99 

9218.250 

4943.140 

14161.390 

4609.125  

50.960 
90.446 0.01 

  

جة ال:لية  رالد

  النوع

  ا	 طأ

اÀzموع 
 الك�}

2  

97  

99 

44459.930 

27588.980 

72048.910 

22229.965  

284.422 
78.158 0.01 

ق ذات داللة إحصائية بـ�ن متوسـطات أفـراد البحـث UـT ) 2(لي~ب�ن من جدو  وأنھ توجد فر
جــة الXليــة و+jعــاد الفرعيــة لــألداء +*ــادي)' بــاختالف املــستو� ات املتباينــة UــT مناصــرة الــذات رالد

ىدالــة إحــصائيا عنــد مــستو داللــة ) ف(، حيــث *انــت قــيم ) املــنخفض-املتوســط  - املرتفــع(
ً

)0.01 .(
ق بـــــ�ن املـــــستو�ات املتباينـــــة UـــــT مناصـــــرة الـــــذات ) 3(لو�وêـــــw اx»ـــــدو  ــــط -املرتفـــــع (والفـــــر  - املتوسـ

ي واســـتخدام معادلــــة شــــيفية UــــE +داء +*ـــادي)' مــــن خـــالل حــــساب املتوســـط اx<ــــسا´) املـــنخفض
EFالنحو التا Enوذلك ع:  

  )3(لجدو 

 |� Dداء XDادي�W ب�ن املستوAات املتباينة |} Sheffe' Test املتوسط ا	�سا½ى ومعادلة شيفيھ 
  )   املنخفض- املتوسط -املرتفع (مناصرة الذات 

 �Dعاد
مناصرة 

 الذات
 العدد

املتوسطات 
 ا	�سابية

نات  راملقا
ق ب �ن والفر

 املتوسط�ن
ىمستو 
 الداللة

 26.32 25 مرتفع
 xمرتفع 

 متوسط
6.56 0.01 

 19.76 50 متوسط
 xمرتفع 

 منخفض
7.68 0.01 

مفcوم 
الذات 

�WاديXD 

  18.64 25 منخفض
 xمتوسط 

 منخفض
 غ�, دالة 1.12

 26.96 25 مرتفع
 xمرتفع 

 متوسط
5.26 0.01 

ت
ال

خ
ملد

ا
  

 الدافعية

 21.70 50 متوسط
 xتفع مر

 منخفض
6.48 0.01 
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 �Dعاد
مناصرة 

 الذات
 العدد

املتوسطات 
 ا	�سابية

نات  راملقا
ق ب �ن والفر

 املتوسط�ن
ىمستو 
 الداللة

 20.48 25 منخفض
 xمتوسط 

 منخفض
 غ�, دالة 1.22

 53.28 25 مرتفع
 xمرتفع 

 متوسط
11.82  0.01  

 41.46 50 متوسط
 xمرتفع 

 منخفض
14.16  0.01  

جة  رالد
ال:لية 

  للمدخالت

 39.12 25 منخفض
 xمتوسط 

 منخفض
  غ�, دالة  2.34

 27.96 25 مرتفع
 xمرتفع 

 متوسط
4.26 0.01 

 23.70 50 متوسط
 xمرتفع 

 منخفض
 املشاركة 0.01 4.28

 23.68 25 منخفض
 xمتوسط 

 منخفض
 غ�, دالة 0.02

 33.68 25 مرتفع
 xمرتفع 

 متوسط
8.56 0.01 

 25.12 50 متوسط
 xمرتفع 

 منخفض
10.84 0.01 

عادات 
اسة  رالد

 22.84 25 منخفض
 xمتوسط 

 منخفض
 غ�, دالة 2.28

 61.64 25 مرتفع
 xمرتفع 

 متوسط
12.82  0.01  

 48.82 50 متوسط
 xمرتفع 

 منخفض
15.12  0.01  

ت
يا

مل
لع

ا
  

جة  رالد
ال:لية 

  للعمليات

 46.52 25 منخفض
 xمتوسط 

 منخفض
 غ�, دالة  2.30

 29.24 25 مرتفع
 xمرتفع 

 متوسط
21.30 0.01 

 7.94 50 متوسط
 xمرتفع 

 منخفض
23.60 0.01 

ت
جا

 ر
zا

  

ات  راملcا
 التحصيلية

 5.64 25 منخفض
 xمتوسط 

 منخفض
 غ�, دالة 2.30
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 �Dعاد
مناصرة 

 الذات
 العدد

املتوسطات 
 ا	�سابية

نات  راملقا
ق ب �ن والفر

 املتوسط�ن
ىمستو 
 الداللة

 144.16 25 مرتفع
 xمرتفع 

 متوسط
45.94 0.01 

 98.22 50 متوسط
 xمرتفع 

 منخفض
جة ال:لية 0.01 52.88  رالد

 91.28 25 منخفض
 xمتوسط 

 منخفض
 غ�, دالة 6.94

ق UـــE +داء +*ـــادي)' بـــ�ن ) 3(لي~بـــ�ن مـــن اx»ـــدو  املـــستو�ات املتباينـــة UـــT وأنـــھ توجـــد فـــر
  .وذلك لصاwx مرتفTv مناصرة الذات)  املنخفض- املتوسط -املرتفع (مناصرة الذات 

ــا UـT " ينص الفرض الثالث عEn أنھ  :نتائج الفرض الثالث ومناقش��ا ـــ ق دالـة احـصائيـ توجد فر
ً

و
ـــن ياملـــــشكالت /نفعاليـــــة لـــــدى تالميـــــذ صـــــعو ات �علـــــم اللغـــــة �نجل��يـــــة ذو مـــــستو �ات متباينـــــة مــ

ق، تــم اســتخدام)".  مــنخفض- متوســط –مرتفــع (مناصـرة الــذات  تحليــل  ووللكــشف عــن تلــك الفــر
  ):4(ل و يان ذلك TU جدو التباين +حادي،

  )  4(لجدو 

ق |} املشكالت kنفعالية لذو املستوAات املتباينة |} مناصرة الذات  يالفر   و

 �Dعاد
مصادر 
 التباين

جات  رد
 ا	�رAة

 املر½عاتمجموع 
متوسط 
 املر½عات

 قيمة ف
الداللة 

 /حصائية

 قلق kختبار

  النوع

  ا	 طأ

اÀzموع 
 الك�}

2  

97  

99 

1384.560 

3885.200 

5269.760 

692.280  

40.054 
17.274 0.01 

Dعراض 
 kكتئابية

  النوع

  ا	 طأ

اÀzموع 
 الك�}

2  

97  

99 

1096.960 

2803.680 

3900.640 

548.480  

28.904 
18.976 0.01 

جة  رالد
 ال:لية

  النوع

  ا	 طأ

اÀzموع 
 الك�}

2  

97  

99 

4944.880  

10257.360  

15202.240 

237.440  

105.746 
23.381 0.01 

ق ذات داللــة إحــصائية بــ�ن متوســطات أفــراد البحـــث ) 4(لي~بــ�ن مــن جــدو  وأنــھ توجــد فـــر
، حيـث *انــت قــيم )خفض املــن-املتوسـط  - املرتفــع(بـاختالف املــستو�ات املتباينـة UــT مناصـرة الــذات 
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ىدالة إحصائيا عند مستو داللة ) ف(
ً

ق ب�ن املستو�ات املتباينة ) 5(لو�وwê اx»دو ). 0.01( والفر
UــــE املــــشكالت /نفعاليــــة مــــن خــــالل حـــــساب )  املـــــنخفض- املتوســــط -املرتفــــع (UــــT مناصــــرة الــــذات 

EFالنحو التا Enسا´ي واستخدام معادلة شيفية وذلك ع>xاملتوسط ا:  

  ) 5 (لجدو

 |ــــ} املــــشكالت kنفعاليــــة بــــ�ن املــــستوAات Sheffe' Testاملتوســــط ا	�ــــسا½ى ومعادلــــة شــــيفيھ 
  )  املنخفض- املتوسط -املرتفع (املتباينة |} مناصرة الذات 

 �Dعاد
مناصرة 

 الذات
 العدد

املتوسطات 
 ا	�سابية

نات  راملقا
ق ب�ن  والفر
 املتوسط�ن

ىمستو 
 الداللة

 25 مرتفع
29.08 

 xمرتفع 
 متوسط

 غ�, دالة 2.28

 50 متوسط
31.36 

 xمرتفع 
 منخفض

قلق  0.01 9.84
 kختبار

 25 منخفض
38.92  

 xمتوسط 
 منخفض

7.56 0.01 

 25 مرتفع
23.52 

 xمرتفع 
 متوسط

 غ�, دالة 1.76

 50 متوسط
25.28 

 xمرتفع 
 منخفض

Dعراض  0.01 8.64
 kكتئابية

 25 منخفض
32.16 

 xمتوسط 
 منخفض

6.88 0.01 

 25 مرتفع
52.60 

 xمرتفع 
 متوسط

 غ�, دالة 4.04

 50 متوسط
56.64 

 xمرتفع 
 منخفض

جة  0.01 18.48 رالد
 ال:لية

 xمتوسط  71.08 25 منخفض
 منخفض

14.44 0.01 

ق EU املشكالت /نفعالية ب�ن املستو�ات املتباينة TU ) 5(لي~ب�ن من اx»دو  وأنھ توجد فر
  .وذلك لصاwx منخفyz' مناصرة الذات)  املنخفض-املتوسط  -املرتفع (مناصرة الذات 

  :مناقشة النتائج

تبــاط +داء +*ــادي)' باملــشكالت /نفعاليــة  اســة عــن ا رأســفرت نتــائج الد  –قلــق /ختبــار (ر
اســـات  ) +عــراض /كتئابيـــة  ;Brunelle et al. (2020(رعnـــE نحـــو عكـــ
y'، و9ـــذا ي~ـــسق مـــع د

, Harwood& Nelson ; 2004, Mercer; 2004, .Lufi et al; 2002, Karn; 2013, Custodero
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2007 , .Sena et al-Whitaker; 2016, Pendergraft; 2009, Peleg ; 2015, .Nelson et al; 2011
.(  

ق UـE +داء +*ـادي)' بـ�ن املـستو�ات املتباينـة UـT مناصـرة  وكما أوê<ت النتائج وجود فر
وذلــك لــصاwx مرتفvــT مناصــرة الــذات، و9ــذا ي~ــسق مــع مــا ) خفض املــن- املتوســط -املرتفــع (الــذات 

ات مناصرة الـذات بـاألداء  +*ـادي)'  تباط مhا اسات ال¿' أوê<ت ا رتوصلت إليھ نتائج jعض الد ر ر
); 2020, Sisk; 2013Schreifels ; 2015, Kelly; 2015, Johnson; 2014, Grella; 2014, Barnett

Stamp et al., 2014.(  

ـــ  أيضـ
ً

ق UـE املـشكالت /نفعاليـة   +عـراض –قلـق /ختبـار (وا، كشفت النتائج عـن وجـود فـر
وذلـــك UـــT )  املـــنخفض- املتوســـط -املرتفـــع (بـــ�ن املـــستو�ات املتباينـــة UـــT مناصـــرة الـــذات ) /كتئابيـــة

تبـاط  اسـات ال¿ـ' كـشفت عـن ا راتجاه منخفyz' مناصرة الـذات، و9ـو مـا يتفـق مـع نتـائج jعـض الد ر
ات م  ,Farmer, 2013; Norton(يناصـرة الـذات باملـشكالت /نفعاليـة لـذو صـعو ات الـتعلم رمhـا

1997; Pocock et al., 2002; Van Gelder et al., 2008 .(  

 TــــU وو�مكــــن القــــو بــــأن تــــد�ي +داء +*ــــادي)' لــــدى الطــــالب ذو صــــعو ات الــــتعلم يتمثــــل ل
 املفhوم +*ادي)' السالب وتد�ي فاعلية رقصو املدخالت املنطقية لhذا +داء كما تت�w من خالل

ســات  ـــــا فيمــا ي=>تــب عnــE تلــك اx»وانــب مــن مما ه يــؤثر سلبـ رالــذات وانخفــاض الدافعيــة، و9ــذا بــدو
ً

ر
املشاركة الصفية وعادات /سـتذ*ار و التـاTF تـد9و مـستو�ات �نجـاز وصـوال بـالبعض إFـE الفـشل 

ً
ر

'yا�   . رالد

را�ـــy' ير-ـــU ûـــT أذ9ـــان 9ـــؤالء الطـــالب فكـــرة قـــصو وال شـــك أن تكـــرار خ�ـــ>ات الفـــشل الد ر
مــة لفــشل تلـــك  �Þم عnـــE �نجــاز UــT مختلـــف ا¬»ــاالت، بحيــث ي=>تــب عnـــE متال زكفــاءا�Þم وعــدم قــد ر
تجنـ,�م ملواجhــة أيــة تحــديات جديــدة و/نخــراط UــT ســلوكيات ال توافقيــة تــدخلhم UــT حلقــة مفرغــة 

  .لذاتركمخرج أسا�y' للصعو ات +*اديمية وقصو تقدير ا

تبطــت بتــد�ي +داء +*ــادي)' لــدى الطــالب  ه أبــر املــشكالت ال¿ــ' ا رفيظhــر القلــق باعتبــا زر
9ا يمكـن أن  رذو صعو ات التعلم، حيث ي~بدى TU سيطرة مشاعر ا�xوف عEn الطـالب وال¿ـ' بـدو ي
�ادة �ش~ت ان~باh9م داخل الصف،  زت~س¨ب TU عدم استكمالhم ملا يطلب م�Ôم من مhام أ*اديمية و

�ــy'و ات وغ�>9ــا مــن أشـXال التقــو�م املد ر التـاTF تــد9و أداء9ــم عnــE مختلـف /ختبــا ر كــذلك ¾عــا�ي . ر
9ؤالء الطالب من /كتئاب الذي ي~بدى TU ا�عدام التلذذ، و/9تمام، والدافعية فضال عن سلبية 

ً

ات ال¿' يمتلكhا   .راتجا9ات الفرد نحو مختلف املhام ال¿' عليھ القيام �Ñا أو القد

ات مناصرة الذات، فإ��ا تجعـل الطـالب ذو صـعو ات الـتعلم أك�ـ> أما و عندما تتوافر مhا ر
 ، ا�Þم عEn اتخاذ قرار jشأن ما يخصhم من أمو ــا بذوا�Þم ومعرفة بخصائص ��صيا�Þم وقد روعيــ ر

ً ً

و حاج×�م إEF التصرف وفق خطط مسئولة لتحقيق أ9دافhم +*اديمية و9و ما يمنحhم املز�د من 
اســة وتحقيــق النجـاح، و/ســتمرار UـT تبÓــ' 9ـذا املنظــو املتفائــل الثقـة  �Þم عnــE مواصـلة الد رUــT قـد ر ر

�ــة واقعيــة �Þم عnــE الــصمود و/ســتمرار UــT ا¬<ــاوالت اx»ــادة . ؤواملــصاحب لر ركمــا أ��ــا تز�ــد مــن قــد
اك النجــاح بــالرغم مــن التعــرض للفــشل ح¿ــÒ يمكــن تحقيــق التوافــق مــع املتطلبــات +*اديميــة  رإلد
اكhــــم  راملنوطــــة �Ñــــم، وذلــــك مــــن منطلــــق التفك�ــــ> املــــستمر UــــT ا¬�رجــــات �يجابيــــة الناجمــــة عــــن إد

نوا�xصائص ال¿' �Ä»عhم عnـE التغلـب عnـE أحـداث اx<يـاة الـضاغطة تXـو بمثابـة عامـل . للنجاح
  .وقاية �ساعد عEn خفض حدة العوامل ال¿' تؤدي إEF �حباط +*ادي)' والفشل
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ات  مناصــــرة الــــذات عnــــE تنظــــيم /ســــ=>اتيجيات للقيــــام بمختلــــف املhــــام ركمــــا �عيــــ�Ôم مhــــا
ـــم العوامــــل ال¿ــــ' تز�ـــــد مــــن فـــــرص تحقيــــق النجــــاح +*ـــــادي)' لــــدى الطـــــالب ذو  يالتعليميــــة مــــن أ9ــ
وصـــعو ات الـــتعلم، وعنــــدما يحقـــق الطـــالب ذو صــــعو ات الـــتعلم النجـــاح +*ــــادي)' ن~يجـــة العمــــل 

ـــــذه اx»ــــــاد و/ســــــتخدام الفاعــــــل لالســــــ=>اتيجيا ن قيمــــــة 9ـ وت التعليميــــــة وتنظيمhــــــا، تجــــــد9م يقــــــدر
ة عEn العمل اx»اد، وتتحسن لـد��م  ن بحالة من التمكن فيما يتعلق بالقد ر/س=>اتيجيات و�شعر و

  .مستو�ات املثابرة ال¿' تؤدي إEF النجاح +*ادي)'

وTà أيضــــا، ت~يح الفرصـة لhـؤالء الطـالب UـT كـشف ذوا�Þـم والتعب�ـ> املالئـم التو
ً

كيـدي عمـا 
ه ¾ــسhم UـــT �عز�ــز مــشاركة 9ــؤالء الطـــالب  ريحتاجونــھ مــن خــدمات و�ــسhيالت أ*اديميـــة، و9ــذا بــدو

  .ب�>امج التعلم املنفرد و/ستفادة م�Ôا قدر �مXان

  :توصيات البحث

Tnيمكن التوصية بما ي ،TFا>xمن خالل ما توصلت إليھ نتائج البحث ا:  

شادي املبكـر لتنميـة عوامـل الوقايـة لـدى بناء برامج وقائية يمكن من خاللhا التد -  رخل �
ـــذي يمكـــــن مــــن خاللhـــــا تحـــــس�ن +داء الـــــوظيفي لhـــــم  ـــعو ات الـــــتعلم والــ يالطــــالب ذو صــ
بمختلــف جوانبـــھ املعرفيـــة والـــنفس اجتماعيـــة، وذلـــك مـــن أجـــل خفـــض حـــدة املـــشكالت 

Tö لتلك الفئة/ذات التوجھ الداخTn و  .رأو ا�xا

ات مناصرة الذات لدى املرا9ق�ن ذو صعو ات إعداد برامج إنمائية �س×�دف ت -  ينمية مhا ر
 .التعلم

 -  Eــــnاملالئــــم الـــذي ¾عـــ�ن املرا9ـــق ذو صـــعو ات الـــتعلم ع 'yـــ� رالعمـــل عnـــE تـــوف�> املنـــاخ املد
ا�y' يتوافق مع إمXانتھ  .رمناصرة ذاتھ وتحقيق أفضل أداء د

ـــE ذو صــــــعو ات الــــــتع -  ـــــية لتوعيــــــة املعلمــــــ�ن بكيفيــــــة التعــــــرف عnـــ سـ يعقــــــد نــــــدوات مد لم ر
T·تحقيق التوافق النفس اجتما Enنحو ¾ساعد9م ع Enم عhوالتعامل مع. 

  :بحوث مق-,حة
  :يمكن إجراء البحوث التالية 

ات مناصرة الذات كمنø	 بالسلوك العدوا�ي لدى املرا9ق�ن ذو صعو ات التعلم -  يمhا  .ر

ا�ــy' والتوافــق الــن -  ات مناصــرة الــذات كمتغ�ــ> وســيط UــT العالقــة بــ�ن +داء الد رمhـا فس ر
 .اجتما·T لدى املرا9ق�ن

ات مناصـــرة الـــذات �xفـــض قلـــق /ختبـــار لـــدى الطـــالب ذو صـــعو ات �علـــم  -  يتنميـــة مhـــا ر
 .اللغات +جن¨ية

ات مناصرة الذات وأثره j TUعض املشكالت السلوكية لذو  -  يفاعلية برنامج قائم عEn مhا ر
 .صعو ات التعلم +*اديمية

ــــدى الطــــــالب ذو صـــــعو -  ي ات الـــــتعلم +*اديميـــــة ذو املــــــشكالت يالـــــديناميات النفـــــسية لـ
 .السلوكية
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