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 : ًضتخهصان
األكاديمي ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية برنامج إرشادي في تنمية مفيوـ الذات 

الموىوبات ذوي صعوبات التعمـ، وفيـ التأثير المتبادؿ بيف  الطالباتوالثقة بالنفس لدي عينة مف 

لمطالبات كؿ مف الثقة بالنفس ومفيوـ الذات األكاديمية، والوصوؿ إلى حياة نفسية أفضؿ 

الطالبات مف  طالبة( 35مف )لمدراسة تكونت العينة األساسية و الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ، 

بمدرسة أجياؿ الحضارة  االبتدائيةتعمـ في المرحمة الموىوبات ممف يعانوف مف صعوبات ال

مجموعة  ؛المتكافئةدت الدراسة عمى المنيج التجريبي ذي تصميـ المجموعات واعتم . ،األىمية

تؤكد فاعمية البرنامج فى مف النتائج  توصمت الدراسة إلى العديدو  يبة،تجر ضابطة ومجموعة 

 لدى الطالبات عينة البحث . والثقة بالنفساألكاديمي تنمية مفيوـ الذات 
 

البرنامج اإلرشادي، الطالبات الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ، مفيوـ الذات  الكممات المفتاحية:

 األكاديمي، الثقة بالنفس .
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Effectiveness of an instructional program for the 

development of academic self-concept and self-confidence 
among talented students with learning difficulties in the 

primary stage 
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 Lecturer at King Saud University 
Abstract: 

 The study aimed at revealing the effectiveness of a mentoring program in 

the development of academic self-concept and self-confidence among a 

sample of talented students with learning difficulties, understanding the 

mutual influence between self-confidence and academic self-concept, and 

achieving a better psychological life for gifted students with learning 

disabilities. For the study of (24) students of gifted students who suffer 

from learning difficulties in the primary school at the generations of civil 

civilization. , And the study was based on the experimental curriculum 

with the design of equal groups; the control group and the experimental 

group. The study reached many results confirming the effectiveness of the 

program in developing the academic self concept and self confidence 

among the students of the research sample. 
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 انًمذيت 

فئة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ مف الفئات التربية الخاصة التى تمثؿ ظاىرة  تعد
تربوية ونفسية تتعمؽ بمفيوـ يعكس تناقضًا وتداخبًل بيف محدداتو ومكوناتو في التبايف الواضح 
بيف القدرة والتحصيؿ، حيث وجد العديد مف التربوييف والباحثيف صعوبة في تقبؿ واستيعاب فكرة 

تبلميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ عمى نسب مرتفعة في اختبارات الذكاء الرسمية حصوؿ ال
في الوقت الذي يكوف تحصيميـ المدرسي متوسطا، إذ بدا مف غير المقبوؿ أف يكوف الطفؿ 

 موىوبا ولديو اضطرابات تعميمية تجعمو مف ذوي صعوبات التعمـ.
ات التعمـ يبدوف كطبلب  عادييف، وعمى الرغـ مف أف الطبلب الموىوبيف ذوي صعوب

كما أف أداءىـ يبدو عمى نحو مبلئـ وعادي، إال أنيـ ال يتمكنوف مف توظيؼ قدراتيـ بالقدر الذي 
تسمح بو تمؾ القدرات ومع تزايد متطمبات المقررات المدرسية عند انتقاليـ مف مرحمة إلى أخرى، 

اية المبلئمة في الوقت المناسب بسبب وعمى أثر انتقاليـ مف صؼ إلى آخر وعند تمقييـ الرع
عدـ التعرؼ عمييـ، فإف الصعوبات التي يعانوف منيا يتزايد تأثيرىا، وتزداد تبعًا لذلؾ مشكبلتيـ 
األكاديمية والمعرفية، باإلضافة إلى المشكبلت اإلنفعالية واالجتماعية إلى الحد الذي يضعيـ في 

مع تجاىؿ موىبتيـ التى تميزىـ بإمكانات وقدرات ذوي الصعوبات التعميمية،  فئة الطبلب عداد
 (.Hallahan, 2012, 65 Kauffman andعقمية عالية ومتميزة )

( إف الطبلب الموىوبيف ذوى   2001،45) Baum, Cooper and Neu ويذكر
صعوبات التعمـ لدييـ فجوة واضحة بيف مستوى تحصيميـ األكاديمي وما يمتمكوف مف مواىب 

ما يكوف لدييـ الفرصة إلظيار ىذه الموىبة وبالتالي فإف ىؤالء الطبلب يحتاجوف  ىائمة، فنادرا
إلى برامج ارشادية تتناسب مع مواىبيـ الخاصة، وتساعدىـ عمى تعويض نقاط ضعفيـ التي 
تشكؿ ليـ مشكبلت كبيرة في التحصيؿ األكاديمي، وتساعدىـ كذلؾ عمى التوافؽ الدراسي كذلؾ 

ت المعرفية واالجتماعية واالنفعالية في الفصؿ الدراسي، فاتجاىات الطالبة التوافؽ مع المتطمبا
نحو التعمـ، واتجاىاتو نحو األقراف وعبلقاتو بالمعمميف، باإلضافة إلى قدرتو عمى تنظيـ انفعاالتو 

 .تسيـ بشكؿ كبير في تنمية مفيوـ الطالبة عف ذاتيا
ىويف ذوى صعوبات التعمـ أىميتيا وتستمد مفيوـ الذات األكاديمية لدي الطبلب المو 

مف تأثيرىا المتعاظـ عمى مجمؿ حياة الطالبة، فبينما تؤثر الصعوبات األكاديمية عمى تمركز 
الفرد فى المجاالت األكاديمية، فإف الصعوبات االجتماعية واالنفعالية ذات تأثيرات متباينة 

خصي واالجتماعي واالنفعالي ومتعددة عمى مختمؼ جوانب شخصية الفرد، مف حيث توافقو الش
 (. :9،  3122بما يؤثر عمى ثقة الطالبة بنفسيا )الطواب، شعباف 
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( أف مفيوـ الثقة بالنفس عبارة عف سموكيات لفظية وغير Couch, 2004،78ويرى )
لفظية محددة ومميزة، تقتضي مف الطالبة استجابات مبلئمة إيجابية وفعالة. يتأثر أداؤىا 
بخصائص تفاعميا مع البيئة المحيطة بو. ويعرؼ مفيوـ الثقة بالنفس بأنو عممية توافؽ وانسجاـ 

ية الشخص نفسو. ورؤية اآلخريف إياه. وكما ىو عمى وتوازف بيف عدة أبعاد لمشخصية وىي رؤ 
حقيقتو. فإف رأى الشخص نفسو، أو شعر بذاتو أكثر مف حقيقتو وأكثر مما يراه الناس أصابو 
ف رأى نفسو وشعر بذاتو أقؿ مف حقيقتو  الشعور بالعظمة، وما يصاحبو مف غرور وتعاؿ. وا 

جزءا ىاما  وتعد البرامج اإلرشادية وخجؿ.  أصابو الشعور بالنقص والدونية وما يصاحبو مف قمؽ
ذوي صعوبات التعمـ،ألنو  وسائؿ تقديـ الخدمات النفسية لمطمبات الموىوبات و أساسيا في

فيو،ويرى المختصوف في التربية الخاصة أف  فعمى التكيؼ مع المحيط الذي يعيشف يساعدى
األسرة مف خبلؿ إشراؾ الوالديف في  بؿ تمتد إلى الطمبات فقطاإلرشادية ال تشمؿ  البرامجتقديـ 

  .البرامج اإلرشادية المقدمة لتكوف أكثر فعالية
 الموىوبات الطالباتلدى تحصيف الصحة النفسية ويتضح مما سبؽ أنو لكي نستطيع 

 تساعد عمى تنمية مفيوـ الذات إرشاديةذوى صعوبات التعمـ  يتعيف عمينا استخداـ برامج 
  Denissen, Zarrett and Eccles، حيث أكدت دراسةثقتيـ فى انفسيـوزيادة لدييـ  األكاديمي

الموىوبيف ذوى  الطبلب( أنو يمكف تنمية مفيوـ الذات األكاديمية وزيادة الثقة لدى  2007) 
مكانياتيـ، ومف  صعوبات التعمـ عف طريؽ تقديـ برامج تعميمية تساعدىـ عمى استثمار قدراتيـ وا 

ـ الذات األكاديمية  ىنا تأتى ىذه الدراسة فى محاولة لتقديـ برنامج إرشادى يساعد عمى تنمية مفيو
 وتعزيز الثقة بالنفس لدى الطالبات  الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية.

 مشكمة الدراسة .
يرى البعض إف صعوبات التعمـ والموىبة ىما أمراف متعارضاف، عمى الرغـ أنو يبدو 

ما مضى، إال أف الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ غير متعرؼ عمييـ سواء في شيئا مقبوال في
نو مف الصعب عمى المعمميف التعرؼ عمى ىؤالء التبلميذ ألف  البيئة المدرسية أو البيتية، وا 
صعوبات التعمـ غالبا ما تحجب الموىبة لدى العديد مف ىؤالء الطبلب، والتناقض بيف اإلنجاز 

درتو عمى التعمـ، وىذا التناقض بيف التحصيؿ والقدرة العقمية العامة ىو التحصيمي لمطالب ومق
مفيد ودقيؽ لغرض التشخيص، وينبغي مراعاة األسباب البديمة لتدني التحصيؿ وتستثنى قبؿ 

 عممية التشخيص. 
فقد يتصور البعض أف الموىوبيف ال يواجيوف أي مشكبلت أو مخاطر تيدد مستقبميـ 

قادروف عمى توجيو أنفسيـ وتدبير أمورىـ والسيطرة عمى ما يواجيونو مف األكاديمي، وأنيـ 
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( إلى أف الكثير مف عامة 3117، 78مشكبلت بموىبتيـ التي يتمتعوف بيا. ويشير البحيري ) 
الناس وقميؿ مف المتخصصيف يشعروف باالستغراب والدىشة حينما يسمعوف أو يقرءوف أف 

درجات منخفضة أو يرسبوف في بعض المواد الدراسية  األطفاؿ الموىوبيف قد يحصموف عمى
)  Terry ويرى بالرغـ مف توافر الظروؼ البيئية المبلئمة، وعدـ وجود أية إعاقة حسية لدييـ.

( أف الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ تعد فئة لـ تحظى باالىتماـ الكافي مف قبؿ  45،  3115
قيؽ مف قبؿ المعمميف، وربما يرجع ذلؾ إلى حالتيـ الباحثيف، وكذا إىماؿ التشخيص المناسب الد

 .الخفية وىؤالء األفراد غالبا ما يكونوا متوتريف بسبب مشكبلتيـ النفسية
( إلى أف ىناؾ شيوع لصعوبات التعمـ األكاديمية لدى المتفوقيف 3114ويشير السيد )

مف مجموع أفراد العينة % ( 27عقميا مف تبلميذ الصؼ الثاني المتوسط بدولة الكويت، بنسبة ) 
% ( منيـ لدييـ صعوبات 23.4المفروزة مف المتفوقيف عقميا منخفضي التحصيؿ، وأف نسبة )

يات؛ كما بينت الدراسة أف %( لدييـ صعوبات في الرياض29.6في الكتابة وأف ما نسبتو )
ث، % ( في عينة اإلنا21.4( مف الذكور لدييـ صعوبات تعمـ في القراءة مقابؿ )3%.:2)

% ( لدى اإلناث، 31.8% ( مقابؿ )8.8ووجد أف نسبة الصعوبات في الكتابة لدى الذكور)
%( لدى اإلناث، 42% ( مقابؿ )22.6وبالنسبة لصعوبة الرياضيات فقد كانت نسبة الذكور )

وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كبل النوعيف في نسب شيوع صعوبات التعمـ األكاديمية 
ميذ الذكور، كما انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نسب شيوع أنماط لصالح التبل

 .الصعوبات ونسبة شيوع صعوبات التعمـ األكاديمية في القراءة والكتابة والرياضيات
( النقاب عف نسبة انتشار فئة 3123ومف ناحية أخرى فقد كشؼ البخيت وعيسى )

( مف مجموع العينة؛ إذ 4,4رياض والتي بمغت )الموىوبيف ذوى صعوبات التعمـ في مدينة ال
تتشابو تمؾ النسبة مع نسب االنتشار العالمية، مع ضرورة األخذ في االعتبار تطوير عمميات 
التقييـ والتشخيص بحيث يتـ التعرؼ عمى تمؾ الفئة بدقة حتى ال تصنؼ ضمف الفئات األخرى، 

كما يمثؿ انتشار الموىوبيف ذوي  ،اسبةاألمر الذي قد يؤدى لعدـ تمقييـ خدمات تعميمية من
صعوبات التعمـ بالمجتمع الطبلبي نسبة أكبر مف أي فئة أخرى مف فئات غير العادييف، حيث 
تصؿ نسبة مف اختبر منيـ في المركز النمائي لمموىوبيف بالمممكة العربية السعودية إلى السدس 

لـ تكتشؼ عند االختبار أو  %( مف مجتمع الموىوبيف الذيف لدييـ صعوبات تعمـ27أي )
القياس، واألطفاؿ الموىوبوف ذوو صعوبات التعمـ، ىـ غالبًا متعمموف بصريا ومكانيا يحتاجوف 

 (. 89،  3113إلى طرؽ وأساليب تدريسية مختمفة عف التبلميذ العادييف )الزيات،
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وتأثر مفيوـ الذات األكاديمي لؤلطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يأتي نتيجة لضعؼ 
التحصيؿ األكاديمي لدييـ. ومفيوـ الذات األكاديمي لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ىو أحد 

( وىو يشير إلى معرفة الفرد وتفكيره :3، 3117الجوانب الرئيسية لمفيوـ الذات العاـ )القمش، 
في ماضيو، ومستقبمو األكاديمي، ويرتبط ارتباطا وثيقًا بالتحصيؿ الدراسي، كما يشير إلى 

تجاىات الفرد ومشاعره نحو التحصيؿ في مواضيع معينة يتعمميا ذلؾ الفرد، أو مف تقرير الفرد ا
 (.:24، 3111عف درجاتو، وعبلماتو في االختبارات التحصيمية المرتفعة )أبو جادو، 

أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ لدييـ  Lerner( 3111,331وفي ىذا الصدد يذكر )
يـ يشعروف بعدـ األماف ويبنوف نظرة سمبية عف أنفسيـ لعدـ تعامميـ انطباع سمبي عف الذات ف

خفاقيـ في تكويف  مع األمور الحياتية بكفاءة وتدني مستوى التحصيؿ لدييـ وفشميـ األكاديمي وا 
عبلقات اجتماعية وشعورىـ بالفشؿ واإلحباط، كؿ ىذه األمور تؤدي إلى انخفاض مستوى احتراـ 

جية أخرى يعاني الطمبة ذوو صعوبات التعمـ مف عدـ التقدير مف قبؿ  وتقدير الذات لدييـ ومف
ـ شعورا باليأس وفقداف األمؿ بالمستقبؿ وكؿ ىذا يؤثر  اآلخريف ويشعروف بالرفض. وىذا يولد لديي

Montgomery (3114 )سمبا في مفيوـ الذات األكاديمي لدييـ في المدرسة والمنزؿ. ويؤكد 
لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ غالبا ما يكوف  األكاديمي الذات  أف تقدير المعمميف لمفيوـ

ـ ذواتيـ ألف المعمميف يحكموف عمى ىؤالء الطمبة مف  منخفضاً مقارنة بتقدير الطمبة أنفسيـ لمفيو
 خبلؿ تحصيميـ األكاديمي المتدني.

كما أكدت العديد مف الدراسات عمى أف كثيرا مف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ لدييـ 
صعوبة في إنجاز األشياء األساسية مثؿ: تكويف الصداقات وغير ذلؾ مف الميارات الحياتية 
األساسية.  كما أنيـ يظيروف أحيانا مشاكؿ انفعالية وسموكية تؤثر في إنجازىـ المدرسي، وفي 

األكاديمي لدييـ، كما أف انخفاض التحصيؿ األكاديمي لدييـ يعود إلى ضعؼ الثقة مفيوـ الذات 
يمكف أف يؤدي إلى (. 3125: ضرار، Moor،  3114بالنفس، وانخفاض تقدير الذات )

شعورىـ بعدـ الثقة في أنفسيـ، وانخفاض مستوى طموحاتيـ، وسوء تكيفيـ مع اآلخريف، ومما 
موىوبيف ذوي صعوبات التعمـ ىو عدـ الوعي بوجودىـ، أو يضاعؼ مشكبلت ىذه الفئة مف ال

 عدـ اكتشافيـ وتسميط األضواء عمييـ حتى لدى المتخصصيف أنفسيـ.
ومف ىنا يمكف تحديد مشكمة الدراسة فى تدنى مفيوـ الذات والثقة بالنفس لدى الطالبات 

ـ برنامج إرشادى يساعد ية مما يمـز إلى تقديالبتدائى صعوبات التعمـ بالمرحمة االموىوبات ذو 
 عمى تنمية مفيوـ الذات األكاديمى والثقة بالنفس لدييف.
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 أصئهت انذساصت. 

والثقة بالنفس لدى  األكاديمي ما التصور المقترح لبرنامج إرشادى لتنمية مفيوـ الذات  .2
 الطالبات  الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ  بالمرحمة االبتدائية ؟

لدى الطالبات الموىوبات  األكاديمي ما فاعمية البرنامج المقترح عمى تنمية مفيوـ الذات  .3
 ؟  بات التعمـ  بالمرحمة االبتدائيةذوى صعو 

ما فاعمية البرنامج المقترح عمى تنمية الثقة بالنفس لدى الطالبات الموىوبات ذوى صعوبات   .4
 التعمـ  بالمرحمة االبتدائية ؟ 

 أهذف انذساصت.  -
والثقة بالنفس لدى الطالبات الموىوبات  األكاديمي انتاج برنامج إرشادى لتنمية مفيوـ الذات  -2

 ذوى صعوبات التعمـ  بالمرحمة االبتدائية. 
لدى الطالبات  األكاديمي التعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح عمى تنمية مفيوـ الذات   -3

 لمرحمة االبتدائية.  الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ  با
الموىوبات ذوى الطالبات التعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح عمى تنمية الثقة بالنفس لدى   -4

 صعوبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية.
 أهًُت انذساصت.  -
  محاولة دراسة ظاىرة الطالبات الموىوبات االلواتي يعانيف مف صعوبات تعمـ مف حيث

والبرامج التعميمية المناسبة ليف وكيؼ يمكف تنمية مفيوـ الذات خصائصيف وصفاتيف، 
 والثقة بالنفس لدييـ.

 والثقة بالنفس لدى  األكاديمي محاولة تقديـ برامج تعميمية تساعد عمى تنمية مفيوـ الذات
 الطالبات  الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ. 

 د عمى تنمية الحياة النفسية محاولة تقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات التي تساع
 لدى الطالبات الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ. 

 .لفت نظر المعممات إلى فئة الطالبات الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ 
   محاولة تقديـ برامج إرشادية تساعد المعممات عمى التعامؿ مع فئة الطالبات الموىوبات

 ذوى صعوبات التعمـ.
 الستفادة مف النتائج في اقتراح برامج إرشادية أو تدريبية يمكف أف حاولت الدراسة الحالية ا

تساعد عمى تنمية مفيوـ الذات األكاديمي والثقة بالنفس لدى الطالبات الموىوبات ذوى 
 صعوبات التعمـ.
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  .إعداد مقياس لتحديد مفيوـ الذات األكاديمية لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة اإلبتدائية 
 مف البحوث المقترحة قد تساعد عمى حؿ مشكبلت فئة الموىوبات ذوى  تقديـ مجموعة

 صعوبات التعمـ.
 يصطهحبث انذساصت.  -

الطالبات الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ: تعرؼ الطالبات الموىوبات ذوي صعوبات 
التعمـ في ىذه الدراسة بأنيف طالبات الصؼ السادس االبتدائي بمدارس مدينة الرياض األىمية، 

مكانيات عقمية لمواتى ا تحقيؽ مستويات مرتفعة مف  غير عادية تمكنيـ مفيممكوف مواىب وا 
، ولكنيـ يعانوف مف صعوبات فى التعمـ تجعؿ مظاىر التحصيؿ أو االنجاز األكاديمي الذكاء

 .لمثقة بالنفس لدييـ والفتقارىـ األكاديمى لدييـ منخفض نتيجة لضعؼ مفيوـ الذات 
تعرؼ بكونو كيفية فيـ  نذي انطبنببث انًىهىببث روي صؼىببث انتؼهى: األكبدًٍَ يفهىو انزاث

المجاؿ الدراسي تبعا لمجيد األكاديمي المدرؾ،  فيألنفسيف كمتعممات الطالبات وأدارؾ ىؤالء 
تواجييف، وتدؿ عميو إجرائيا الدرجة  التيوالكفاءة األكاديمية، والصعوبات األكاديمية المتصورة 

 .األكاديمي الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ عمى مقياس مفيوـ الذاتلمطالبات الكمية 
دراؾ  الثقة بالنفس لدى الطالبات الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ: تعرؼ عمى أنيا فيـ وا 

مكاناتيف ومياراتيف وخبراتيف وكفاءاتيف الطالبات  الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ لقدراتيف وا 
: الرضا فيية مع مواقؼ الحياة المختمفة، وذلؾ مف خبلؿ أبعادىا المتمثمة وكيفية تعامميف بفعال

الذات واإلقباؿ عمى اآلخريف، والشعور بالنجاح، واالستقبللية، وتدؿ عمييا إجرائيا  األكاديمي عف
 . الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ عمى مقياس الثقة بالنفسلمطالبات الدرجة الكمية 

 اإلطبس انُظشي 
 انطبنببث انًىهىببث روي صؼىببث انتؼهى . 

وصؼ الطمبة الذيف يظيروف دالئؿ تشير إلى  فيوعندما بدأ التربويوف ألوؿ مرة 
تعرضيـ لصعوبات التعمـ ، والذيف تبدو عمييـ أيضًا عبلمات الموىبة، فإف الكثيريف قد اعتبروا 

نتائج دراسات  Termanتيرماف ذلؾ نوعًا مف التناقض، والنغمة التي كانت سائدة منذ أف قدـ
ىذا المجاؿ ، ىي أف الطمبة الموىوبيف يسجموف درجات مرتفعة عمى اختبارات الذكاء  فيطولية 

 (.89،  3113ويؤدوف بطريقة جيدة في المدرسة )الزيات، 
وىناؾ مجموعة مف الخصائص التي تميز الطبلب الموىوبيف ذوى صعوبات التعمـ 

( مجموعة مف الخصائص االنفعالية والدافعية التي 28: 3118عبيدات وعقؿ ) حيث يذكر 
، منيا: يتكيؼ بسرعة مع المواقؼ ذوى صعوبات التعمـ  تساعد عمى التعرؼ عمى الموىوبيف
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ـ الضغوط المفروضة عميو، ويفضؿ العمؿ مع مف ىـ أكبر  الجديدة، ويرغب في االستقبلؿ، ويقاو
عاليا، ويمتمؾ روح الدعابة، ويحب العدالة والنزاىة،  منو سنا، وودود مع اآلخريف، ويمتمؾ طموحا

ويستمتع بالجماؿ والحؽ والخير، ويرغب في الكماؿ والمواقؼ الصحيحة، وييتـ بالمشكبلت 
االجتماعية، ولديو عواطؼ عميقة، ويشعر باختبلفو عف اآلخريف، كما يتصؼ باالنطوائية 

غريبا لمغرباء في كثير مف األحياف وىو  واالنعزاؿ عف اآلخريف، وقد يبدو التمميذ الموىوب
 حساس لمغاية ويقيـ عبلقات اجتماعية خاصة مع مف ىـ أكبر منو سنا.

إلى أف األطفاؿ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ ينتموف إلى ما  King (2005) أشارت
 يعرؼ بذوي االزدواجية في الخواص واالحتياجات، كما أنيـ ليـ حاجات اجتماعية وانفعالية
تختمؼ عف الموىوبيف العادييف؛ حيث إف مصطمح الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ يعنى جانبا 
إيجابيا وىو الموىبة وأخرا سمبيا ويعنى صعوبات التعمـ وىو ما ينشأ عنو جوانب انفعالية سالبة 

 . مثؿ اإلحباط والعزلة واالكتئاب
ذوي صعوبات التعمـ ( إلى أنو تجتمع لدى الموىوبيف 41، 3116ويشير القريطي )

بعض أنماط ومظاىر الموىبة والتفوؽ، وبعض أنماط صعوبات التعمـ جنبًا إلى جنب، مع 
مبلحظة أف ىذه الصعوبات ال تكوف ناجمة عف أية إعاقات عقمية، أو حركية، أو حسية، أو 

 .انفعالية، أو أيو ظروؼ بيئية اجتماعية اقتصادية، أو ثقافية غير مواتية
( إلى أف مركز رعاية وتنمية المتفوقيف بالواليات المتحدة :2، 3113يات )وقد أشار الز 

األمريكية أكد عمى وجود عدد مف المحددات والحقائؽ تحكـ التراث السيكولوجي لممتفوقيف 
والموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ في أف ىؤالء التبلميذ ال يجدوف أي نوع مف الرعاية والتقدير، أو 

التربوية المبلئمة، فالتركيز عمى ما لدييـ مف صعوبات تستبعد االىتماـ الخدمات النفسية و 
بالتعرؼ عمى خصائصيـ وقدراتيـ المعرفية غير العادية وتجاىميا، وعمى ذلؾ فمف غير المتوقع 

بيف اإلمكانات األكاديمية ليؤالء التبلميذ وأداؤىـ الفعمي داخؿ   Discrepancyأف نجد انحرافاً 
 .الفصوؿ الدراسية

وعموما يمكف التأكيد عمى أف التبلميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ يحتاجوف إلى 
العديد مف البرامج التربوية التي تستثير قدراتيـ، وتتحدى إمكانياتيـ، أف اآلثار الشخصية 
واالجتماعية المترتبة عمى تجاىؿ إمكانات ىؤالء التبلميذ واحتياجاتيـ ال يمكف تقدير آثارىا 

 .  ياوتعويض
 روي صؼىببث انتؼهى.انًىهىببث األكبدًٍَ نذي انطبنببث  انزاث يفهىو
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لقد حظي مفيوـ الذات باىتماـ بالغ عمى امتداد الربع األخير مف القرف الماضي، 
وأضحى مف المتغيرات النفسية األكثر شيوعا في التراث السيكولوجي المعاصر باعتباره المحور 

فيو يشير إلى أفكار الفرد واتجاىاتو ومشاعره التي يكونيا تجاه  األساسي لفيـ النفس البشرية،
 نفسو وتجاه اآلخريف، ويمثؿ رؤيتو وخبراتو العميقة بنفسو وتقييمو ليا.

يعتمد مفيوـ الذات األكاديمي بشكؿ كبير عمى خبرات النجاح والفشؿ التي يواجييا 
يف لذلؾ، بغض النظر عف ما إذا كاف الطالب في السنوات األولى مف المدرسة، وعمى تقييـ اآلخر 

(. كما يعتمد مفيوـ الذات األكاديمي 37، 3115ذلؾ التقييـ صحيحا أـ مبالغا فيو )المغازي، 
عمى مدى إدراؾ الطالب لمكانتو األكاديمية بيف زمبلئو، ومعتقداتو بمدى قدرتو عمى إنجاز المياـ 

 (.31، 3116كحالي، األكاديمية المتنوعة مقارنة مع أقرانو في الصؼ )ال
(أنو قدرة الفرد عمى أف 45،3112تنوعو فيرى العنزى ) في مفيوـ الثقة بالنفس ويظير

دراكو لتقبؿ اآلخريف لو وتقبمو لذاتو  يستجيب استجابات توافقية تجاه المثيرات التي تواجيو وا 
ؾ ( باىتماـ يشحف ويوجو ويختار السمو 3113،24حيف وصفيا لطيؼ ) فيبدرجة مرتفعة، 

 األكاديمي لتحقيؽ اليدؼ الدراسي. بينما توصؼ كسمة شخصية تتمثؿ باتجاه الفرد نحو الذات
يمانو بقابميتو الخاصة لدعـ مكانتو االجتماعية وشعوره بالسعادة والطمأنينة  واآلخريف وا 

( بكيفية إيماف الفرد بقدراتو في :2، 3115(. كما يشير إلييا الرفاعي )::3118،3)الطائى،
 . أموره دوف خوؼ وبموغ أىدافو وتقبمو لذاتو كما ىي واعتقاده بأنو جدير بتقدير اآلخريف تسيير

عندما تـ االىتماـ بيا باعتبارىا مف مظاىر  النظريات المفسرة لمثقة بالنفس وتتنوع
الصحة النفسية؛ إال أف بعضيا قد أشار إلى كونيا ترمز لمفاىيـ أخرى، ومف تمؾ النظريات اتجاه 

يرى أف ىناؾ ثبلث  والذي (Erikson,1963,1968) اريكسوف في النمو النفسي االجتماعي
ظيار قدر مف وحدة  خصاؿ لمشخصية السميمة ىي: السيطرة الفعالة وااليجابية عمى البيئة وا 

والعالـ إدراكًا صحيحًا مف حيث تفاعؿ الفرد مع  األكاديميالشخصية والقدرة عمى إدراؾ الذات 
جتماعية والثقافية التي يعيش فييا، حيث اىتـ اريكسوف بوصفيا بسمسمة مف األزمات البيئة اال

التي تحدث استجابًة لمتطمبات المجتمع التي يفرضيا عمى الفرد النامي، والتي تتمثؿ في المسايرة 
-237، 3115لتوقعات الكبار والراشديف حوؿ التعبير الذاتي واالعتماد عمى الذات )ممحـ، 

اتجاه التحميؿ االجتماعي، فيشير إلى أىمية العوامؿ االجتماعية والثقافية مع التأكيد ( أما 238
عمى العوامؿ االجتماعية والثقافية وأف الفرد مخموؽ اجتماعي يدفعو شعوره إلى تحقيؽ األىداؼ 

 ( .   3113االجتماعية باالعتماد عمى النفس ) المخزومي ،
 ث روي صؼىببث انتؼهى.انخمت ببنُفش نذي انطبنببث انًىهىبب



لتنوُة هفهىم الرات األكادَوً والثقة بالنفس لدي الطالبات الوىهىبات  إزشادٌفاعلُة بسناهج 

 أ/ هشاعل هناحٍ العتُبٍ                                                                                                   ذوي صعىبات التعلن بالوسحلة االبتدائُة

 

 

 -111-   8102دَسوبس                                                                              والثالثىى  السابع العدد

دراؾ الطبلب الموىوبيف ذوى  21،  3128ويعرؼ عمى )  ( الثقة بالنفس أنيا فيـ وا 
مكاناتيـ ومياراتيـ وخبراتيـ وكفاءاتيـ وكيفية استخداميا بفعالية مع  صعوبات التعمـ لقدراتيـ وا 

الذات واإلقباؿ عمى : الرضا عف فيمواقؼ الحياة المختمفة، وذلؾ مف خبلؿ أبعادىا المتمثمة 
 اآلخريف، والشعور بالنجاح، واالستقبللية

يبلحظ أف الثقة بالنفس مفيوـ محوري يرتبط بالعديد مف المتغيرات النفسية نستعرضيا 
 :فيما يمي

الثقة بالنفس والتقبؿ االجتماعي: يعد تقبؿ الذات والثقة بالنفس أمريف أساسييف وعامميف 
االجتماعي العاـ وذلؾ ألف الفرد الذي يمتمؾ ثقة عالية بنفسو تزداد ميميف مف عوامؿ التقبؿ 

بداعاتو في الوسط الذي يعيش فيو. فالشخصية السميمة لمشاب  براز قدراتو وا  فرصة مساىماتو وا 
   والمشاعر اإليجابية نحو أىمية الذات عنده تمثبلف عناصر أساسية لمتكيؼ االجتماعي

(Hannula and Markku, 2004,67) 
الثقة بالنفس واتخاذ القرار: إف اتخاذ القرار يتضمف جانبًا مف المخاطرة وتحمؿ المسؤولية، وال 

 Rogat and) يجرأ عمى اتخاذ القرار مف ال يمتمؾ ثقة عالية بالنفس، ومدارًا معقواًل مف الخبرة،
Marcia, 2005,123) 

لنفسي الداخمي، وىو قريب في الثقة بالنفس واإلقداـ والمبادرة: يرتبط اإلقداـ بالعامؿ ا
وظيفتو مف النية، أما المبادرة فترتبط أكثر بالسموؾ الظاىري وتتضمف السبؽ واألولوية، إف إقداـ 

 (Otacioglu and Sena, 2008,87) الطالبة عمى قيادة زمبلئو مرتبط إيجابيًا بالثقة بالنفس 
ايدًا بقيمة الذات والرضا عف النفس، وكمما األداء والثقة بالنفس: إف الثقة بالنفس تكوف شعورًا متز 

يجابيًا لزيادة األداء  وجدت ثقة عالية بالنفس ورضا كاؼ عف الذات كاف ذلؾ دافعًا قويًا وا 
 .(Marcia, 2005,90) وتحسينو

إف الثقة تحقؽ الجرأة والبناء اإليجابي لدى الفرد لمتعبير عف  انخمت ببنُفش وتحًم انًضؤونُت:
وؼ أو تردد، فضبًل عف أف اإلبداع يعزز النظرة اإليجابية إلى الذات ويزيد الثقة قدراتو دونما خ

 (Chandler and Phyllis, 2005,21) بالنفس
إف اإلقداـ عمى األعماؿ غير المألوفة والميمة وتحديد األىداؼ التي  انخمت ببنُفش وانًخبطشة:

جتماعية وغيرىا التي تتضمف نوعًا تتضمف جانبًا مف الصعوبة وتحمؿ المسؤولية في المواقؼ اال
 (Rogat and Marcia, 2005,7). مف المخاطرة ال يقدـ عمييا الفرد ما لـ تكف لديو الثقة 

الثقة بالنفس واإليثار: إف مساعدة اآلخريف والتعاوف معيـ وتفضيؿ اآلخريف عمى الذات بناء 
 (Rogat and Marcia, 2005,67) .نفسي ايجابي يتعزز بالخبرة والممارسة 
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إف العوامؿ األساسية والعبلمات اإليجابية لمصفحة النفسية تكوف  انخمت ببنُفش وانصحت انُفضُت:
ذا كانت الصحة النفسية تمثؿ البناء الشامؿ لمشخصية  العناصر الرئيسة لبناء الثقة بالنفس، وا 

 ,Plecha and Michelle) .السميمة فإف الثقة بالنفس تكوف أحد شروط التمتع بالصحة النفسية
2002,12) 

 يحذداث انذساصت

تتحدد الدراسة الحالية بمكاف إجرائيا والفترة الزمنية، وبمنيجيا وبالعينة المستخدمة فييا :
 .واألدوات وباألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات

أجياؿ مدرسة )الرياض  مدينةتطبيؽ البرنامج في  تـ:الدراسة بمكاف إجرائيا ىذه تتحدد
إجراء وتـ  ،ـ 3129 -3128 خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي ( الحضارة األىمية

بواقع ثبلث  ،( أسابيع 7( جمسة إرشادية لمدة )45) بمغت جمسات البرنامج اإلرشادي والتي 
جمسات أسبوعيا، وقد سبؽ ىذه الفترة تطبيؽ المقاييس الخاصة بالدراسة بعد أخذ الموافقات 

 .( يوما مف انقضاء البرنامج41مرور )ثـ قامت الباحثة بتتبع العينة بعد البلزمة لذلؾ، 
 : انذساصت يُهج

تحديد مف خبلؿ  المتكافئةصورة  المجموعات  فيالمنيج التجريبي  مت الدراسةاستخد
 ذوو صعوبات التعمـ، الموىوبات الطالباتواألخرى ضابطة مف  ،مجموعتيف أحداىما تجريبية

 . صحة الفروض مف خبلؿ البرنامج المعد ليذا الغرضلبلجابة عمى أسئمة الدراسة والتحقؽ مف و 
 

 : ػُُت انذساصت

الموىوبات ذوو صعوبات  الطالباتمف  استطبلعيةعينة الدراسة الحالية: عينة  شممت
  .طالبة (61) سنة( وعددىـ23-21التعمـ في مرحمة الطفولة المتأخرة في المرحمة العمرية مف )

 فلدييممف  طالبة( 35وتمت المجانسة بينيـ حيث تكونت العينة النيائية مف )العينة األساسية : 
 تجربيوف مف صعوبات التعمـ موزعة بالتساوي عمى مجموعتيف األولى يويعان ،مواىب مختمفة

صعوبات التعمـ وبعد ذلؾ  يذو  طالبة( 23والثانية ضابطة، وقد اشتممت كؿ مجموعة عمى )
المجموعة التجريبية تجانس أفراد  اختياروقد راعت الباحثة عند \تمت المجانسة بيف أفراد العينة 

مر الزمني ونوع اإلقامة والمستوى االجتماعي االقتصادي وىـ ممف العينة مف حيث الموىبة والع
وثقة بالنفس وتـ تقسيميـ  األكاديميحصموا عمي أدني الدرجات في كؿ مف مفيوـ الذات 

، وتـ طالبة( 23بالتساوي إلي مجموعتيف احدىما تجريبية واألخرى ضابطة وكبل منو تتكوف مف )
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الوحدة  -المستوي االقتصادي لؤلسرة  -العمر الزمني  -مف الموىبة  التجانس بينيـ في كؿ
 .التوافؽ النفسي -النفسية 

وقد اتبعت الباحثة  الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ: الطالباتمقياس مفيوـ الذات األكاديمي لدى 
 الخطوات التالية إلعداد المقياس  

 .مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 (، ومقياس 3116) منى الحموي عمى مقاييس الذات األكاديمي، ومنيا مقياس  االطبلع

ىاريس لمفيوـ ذات األطفاؿ تعريب  -(، ومقياس بيرز3124أمجد ىياجنة، فتحية الشكيرى )
 (.9::2تقنيف روضة المطوع )و 

  التعمـ.الموىوبات ذوى صعوبات  لمطالبات واالجتماعيةدراسة الخصائص النفسية 
 تحديد أبعاد المقياس  :كالتاليصورتو األولية  فيثـ تـ بعد ذلؾ إعداد المقياس 

، مفيوـ الذات الشخصي) مفيوـ الذات  أربع بنود رئيسية وىى فيوقد تـ تحديدىا الرئيسية 
 ( االنتماء، االجتماعي، مفيوـ الذات األكاديمي

 صياغة المفردات التي تقع تحت كؿ بعد مف أبعاد المقياس.
 حديد نوع االستجابة.ت

حيث يتضمف المقياس الخماسي، ليكرت  مقياسكؿ فقرة وزف مدرج وفقًا ل تـ أعطاء
 يجابية وفقرات سمبية ترتبط بأبعاد الذات األكاديمي.إعمى فقرات 

( عمى درجة تدرج المقياس الذي درج تدريجًا √وضع عبلمة ) الطالبةويطمب مف 
 أبدًا(.-نادرا ً –أحيانًا –كثيرًا -خماسيًا )دائمًا 

 وتـ اختيار طريقة ليكرت ألنيا أكثر ثباتًا وتمتاز بالسيولة في التصميـ والتطبيؽ والتصحيح.
 صذق انًمُبس:

ساتذة مف السادة األُعرض المقياس عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف  صذق انًحكًٍُ:
( 21بمغ عددىـ )الجامعات  أساتذةمجاؿ التربية الخاصة تخصص صعوبات تعمـ مف  في

، لتحديد صبلحية كؿ بند مف عدمو، وتحديد ما إذا كاف البند ينتمي لمبعد أـ ال، وتـ يفمحكم
(، واتفؽ  28،  26، 22،  7، 5، 3استبعاد ستة بنود منيـ بأنيا غير صالحة وأرقاميا )

ياس أبعاد مق، وبذلؾ أصبح %( منيـ عمى صبلحية بقية البنود وانتمائيا إلى أبعادىا211)
  . كؿ بعد وعدد فقرات األكاديمي الذات

جرى التحقؽ مف صدؽ تمييز مفردات المقياس بتطبيقو عمى عينة  صذق تًُُز انًفشداث:
ذوي صعوبات التعمـ مف مجتمع الدراسة الموىوبات   الطالبات( مف 61استطبلعية مكونة مف )
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الذات األكاديمي مف خبلؿ أخذ غير العينة الفعمية، حيث تـ حساب صدؽ تمييز مفردات مقياس 
الدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد مقياس الذات األكاديمي )أربعة أبعاد( محكًا عمى صدؽ مفرداتو 

% مف 36% وأدني 36وتـ أخذ أعمى  عف طريؽ ترتيب الدرجة الكمية لكؿ بعد ترتيبًا تنازليًا.
ذوي المستوى األعمى، وبمغ عددىا  الطالبات% مف درجات 36الدرجات لتمثؿ مجموعة أعمى 

ذوي المستوى األدنى، وبمغ عددىا  الطالبات% مف درجات 36، وتمثؿ مجموعة أدني  طالبة 23
في كؿ مفردة مف مفردات   الطالبات، وتـ حساب متوسطات درجات مجموعتي  طالبة 23

 المقياس.
في المقارنة بيف متوسطات درجات  Critical Ratioوتـ استخداـ النسبة الحرجة 

 7:.2 ≤لمعرفة معامبلت تمييز المفردات، فإذا كانت قيمة النسبة الحرجة  الطالباتمجموعتي 
 .(1.16 ) ، وشؾ مقداره6:فإف ذلؾ يحدد لنا مستوى ثقة مقدارىا 

فإذف ذلؾ  3.69 ≤في ضوء المساحات المعيارية، أما إذا كانت قيمة النسبة الحرجة 
ويؤكد ذلؾ أف  ، في ضوء المساحات المعيارية.12، وشؾ مقداره ::ا مستوي ثقة مقداره يحدد لن

ىذه النسبة كيدة وال يرجع إلى الصدفة، أي أف الفرؽ القائـ بيف المتوسطيف لو داللة إحصائية أ
 (.475: 2::2تميز تمييزًا واضحًا بيف المستوييف األعمى واألدنى )أبو حطب، صادؽ، 

 مفيوـ الذات األكاديمي:ثبات مقياس 
الموىوبات ذوى  طالباتلم تـ حساب ثبات مقياس مفيوـ الذات األكاديمي تطبُك:انطشَمت إػبدة 

وذلؾ بطريقة إعادة تطبيؽ االختبار  طالبة( 61بعد تطبيقو عمى عينة التقنيف )صعوبات التعمـ 
معامبلت الثبات ما بيف وتراوحت  ( يومًا مف إجراء التطبيؽ األوؿ.26وبفاصؿ زمني قدره )

(1.73-1.92 ). 
ـ معادلة آلفا كرونباؾ لحساب ثبات المقياس وكانت النتائج كما في  حببث انفب كشوَببن: تـ استخدا

 2جدوؿ 
  (4) جذول

  بطشَمت آنفب كشوَببن األكبدًٍَ يؼبيالث انخببث نًمُبس انزاث

 االختببس ككم انبؼذ انشابغ  انبؼذ انخبنج  انخبٍَانبؼذ  انبؼذ األول  بؼبداأل

 :7**، 73**، 79**، 73**، :8**، معامؿ الثبات
بديبًل  الطالبةختار بحيث ت Likartيتـ تصحيح المقياس طبقًا لطريقة ليكرت  تصحُح انًمُبس:

أبدًا.بحيث يكوف التصحيح -نادرًا –أحيانًا –كثيرًا -مف البدائؿ الخمسة وىي عمى الترتيب: دائمًا 
اس وبذلؾ يكوف المقي( لتقابؿ عمى الترتيب االختيارات السابقة.2، 3، 4،5، 6لمدرجات ) مقاببلً 
 . صورتو النيايئة  في
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 الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ.  الطالباتمقياس الثقة بالنفس لدى 
عبارة نصفيا إيجابي  59يتكوف المقياس مف  (: 7991، اختببس انخمت ببنُفش )إػذاد ػبدل ػبذ هللا

تنطبؽ بدرجة  –ونصفيا اآلخر سمبي، يوجد أماـ كؿ منيا خمس اختيارات ىي )تنطبؽ تمامًا 
ال تنطبؽ إطبلقًا( تحصؿ الدرجات اإليجابية منيا  –ال تنطبؽ كثيرًا  –تنطبؽ إلى حد ما  –كبيرة 

، أما العبارات السمبية فتتبع عكس ىذا صفر( عمى التوالي - 2 – 3 – 4 – 5عمى الدرجات )
درجة، تدؿ الدرجة المرتفعة عمى  2:3 –التدريج، وبذلؾ تتراوح الدرجة الكمية لممقياس بيف صفر 

معدؿ مرتفع مف الثقة بالنفس، والعكس صحيح، وال يوجد ىناؾ وقت محدد لئلجابة عمى ىذا 
 .المقياس

عمى التبلميذ لتبلزمي بيف درجات تـ حساب الصدؽ عف طريؽ الصدؽ ا :صذق انًمُبس
ـ عمى مقياس تقدير الذات الذي أعده ع            نسبتووبمغت  ( 8::2)ادؿ عبد اهللالمقياس وبيف درجاتي

( 1.985) . 
 انًمُبس.حببث 

الموىوبات ذوى  طالباتطريقة إعادة التطبيؽ :تـ حساب ثبات مقياس الثقة بالنفس لم
وذلؾ بطريقة إعادة تطبيؽ االختبار  طالبة( 61صعوبات التعمـ  بعد تطبيقو عمى عينة التقنيف )

  :8كانت معدالت الثبات عند **،( يومًا مف إجراء التطبيؽ األوؿ. وقد 26وبفاصؿ زمني قدره )
وقد كانت معدالت   تـ استخداـ معادلة آلفا كرونباؾ لحساب ثبات المقياس حببث انفب كشوَببن:

 .  93الثبات عند **،
 انًىهىببث روي صؼىببث انتؼهى .  طبنببثانبشَبيج اإلسشبدي نه

ىناؾ ىدؼ عاـ لمبرنامج المقترح وىو تنمية مفيوـ الذات األكاديمى والثقة  أهذاف انبشَبيج:
وذلؾ مف خبلؿ التدريب عمى بعض فنيات  الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ  طالباتبالنفس  لم

العبلج السموكي ىو أحد األساليب السموكية المبينة عمى التعمـ وييدؼ ىذا األسموب مف التدريب 
مفيوـ الذات األكاديمية والثقة إلى تعميـ األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ الذيف لدييـ ضعؼ في 

 بالنفس ويندرج تحت ىذا اليدؼ العاـ مجموعة مف األىداؼ الفرعية وىى: 
  ت ذوى صعوبات التعمـ بالمرحمة الموىوبا الطالباتالتعرؼ عمى ميارات توكيد الذات لدى

 .بتدائيةاال
  ذوى صعوبات ت الموىوبا الطالباتالتعرؼ عمى الثقة بالنفس واستراتيجيات تفعيميا لدى

 .بتدائيةالتعمـ بالمرحمة اال
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  التعرؼ عمى ميارات الوعي الذاتي وسبؿ تعديؿ الطرؽ الشخصية في التفكير لدى
 .بتدائية ت ذوى صعوبات التعمـ بالمرحمة االالموىوبا الطالبات

  ت ذوى صعوبات التعمـ الموىوبا الطالباتالموضوعية في نقد اآلخريف وتقبؿ نقدىـ لدى
 .بتدائية االبالمرحمة 

  ت ذوى الموىوبا الطالباتالتعرؼ عمى كيفية اإلفصاح عف المشاعر لآلخريف لدى
 .بتدائية صعوبات التعمـ بالمرحمة اال

 التعرؼ عمى كيفية صيانة الحقوؽ الشخصية وحمايتيا. 
 حصر الدروس المستفادة مف البرنامج وتقديـ التغذية الراجعة وتنفيذ االختبارات البعدية. 
عينة بتدائية الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ بالمرحمة اال الطالباتمجموعة مف  انًضتهذفت: انفئت

 مفيوـ الذات األكاديمى والثقة بالنفس .المجموعة التجريبية ولدييـ قصور واضح في 
استمارة بيانات أولية مف أعداد :.مقاييس الدراسة وىيرنامج مف بتكونت أدوات ال األدواث :

 .تقرير )تقييـ المسترشد لمبرنامج( .مقياس الثقة بالنفس.مقياس مفيوـ الذات .مقياس ذكاء .الباحثة
 االستماع إلى آراء ووجيات نظر األطفاؿ ومقترحاتيـ.

 التي اىتمتاالرشادية  تـ االطبلع عمى مجموعة مف البرامج انًصبدس األصبصُت نًبدة انبشَبيج:
بفئة التبلميذ الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ أو البرامج اىتمت بتنمية مفيوـ الذات األكاديمى أو 

وبرنامج لوبو ووينسمر  Hebert, et al( ،3117برنامج ىيبرت وآخروف ) الثقة بالنفس مثؿ
(3117 )Lobo  &Winsler( 3119، وبرنامج مرواف سميماف سالـ.) 

مد البرنامج عمى إسيامات نظريات ومدارس اإلرشاد والعبلج يعت األصبس انُظشٌ نهبشَبيج:
عمى نظرية ومدرسة العبلج االنتقائي )متعدد األوجو( وينفذ  االعتمادالنفسي المختمفة مف خبلؿ 

فنياتو واستراتيجياتو المستندة عمى فنيات واستراتيجيات المدارس النفسية المختمفة بما يبلئـ ويخدـ 
 تحقيؽ أىداؼ البرنامج.

البرنامج يتضمف مجموعة مف الميارات التي تعتمد عمى  :وانفُُبث انًضتخذيت يحتىي انبشَبيج
 مفيوـ الذات األكاديمى والثقة بالنفسبعض فنيات العبلج السموكي التي مف الممكف أف تنمي 

ذوي صعوبات التعمـ والتي يتـ اكتسابيا مف خبلؿ مجموعة مف األمثمة  الموىوبات الطالبات لدى
مصمـ بحيث  االرشادىواإلجراءات وال تدرس ميارة بمعزؿ عف الميارات األخرى والبرنامج 

ألنشطة والميارات التي تخدـ أكثر مف ىدؼ تعميمي واحد، ويشمؿ محتوى البرنامج يضمف ا
( 56ح مدة الجمسة الواحدة )جمسات أسبوعيا ويتراو  أربعجمسة يمكف تطبيقيا بمعدؿ  45عمى: 

جراءات وأدوات مختمفة   دقيقة ،وتـ تحديد لكؿ جمسة أىداؼ خاصة يستخدـ لتحقيقيا فنيًا وا 
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 تـ إتباع استراتيجية ذات ثبلثة محاور لتقويـ البرنامج: تمىَى انبشَبيج:
السادة المحكميف التقويـ المبدئي: ويتمثؿ في عرض البرنامج عمى مجموعة مف  انًحىس األول:

إلبداء آرائيـ وتعديؿ  مف أعضاء ىيئة التدريس فى الجامعات العربية تخصص صعوبات تعمـ
 البرنامج وفؽ ما تجمع عميو ىذه اآلراء.

ـ المصاحب لعممية تطبيؽ البرنامج والذي يضمف  نًحىس انخبٍَ:ا التقويـ البنائي: ويتمثؿ في التقوي
نمو البرنامج وتقدمو في تحقيؽ أىدافو خبلؿ الجمسات مف خبلؿ التقويـ الذي يتـ عقب كؿ جمسة 

 ومف خبلؿ استمارة المتابعة السموكية.
مفيوـ الذات ويـ البرنامج باستخداـ مقياس التقويـ النيائي: ويتمثؿ في تق انًحىس انخبنج:

مفيوـ الذات  لمتعرؼ عمى فعالية البرنامج في تنمية الطالباتلدى  والثقة بالنفس  األكاديمي
 المتضمنة في البرنامج. والثقة بالنفس األكاديمي

بعد االطبلع عمى المصادر السابقة تـ إعداد الصورة  خطىاث إػذاد انصىسة األونُت نهبشَبيج:
األولية لمبرنامج بعد أف تـ إعداد الصورة األولية لمبرنامج تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف 

مف مدى مبلئمة البرنامج ومحتواه لمتطبيؽ وىؿ يحقؽ ىذا المحتوى اليدؼ  لمتعرؼ عمى
رائيـ واقتراحاتيـ. وبناء عمى نتيجة التحكيـ تـ الموضوع مف اجمو وتـ تعديؿ البرنامج في ضوء آ

  :وبذلؾ يكوف البرنامج فى صورتو النيائية كالتالىإعادة صياغة البرنامج مرة أخرى 
وىي المرحمة التمييدية أو التأىيمية التي يتـ خبلليا التعارؼ بيف الباحثة وأفراد  :انتًهُذَت انًشحهت

( 9العاـ لمعبلقة التدريبية العبلجية، وعدد جمساتيا )العينة وشرح أىداؼ البرنامج واإلطار 
والباحث مف خبلؿ  ة ألفة ودؼء ومودة بيف المفحوصيفجمسات، ويتـ فييا كذلؾ بناء عبلق

ـ وذلؾ خبلؿ الجمسات األربع  مشاركتو ألعابيـ وممارساتيـ في حصص الموسيقي والحاسب والرس
 األوؿ

 العبلجية التي تيدؼ التركيز عمي لتمية مفيوـ الذات وىى المرحمة :اإلسشبدَت يشحهه االَتمبل
والثقة بالنفس وذلؾ بممارسة فنيات المبلحظة والنمذجة والمحاضرة والمناقشة  األكاديمي

والسيكودراما والواجب المنزلي التي تتبلءـ مع ىذا االضطراب وأيضا مع طبيعة ذووا صعوبات 
 .(جمسة31خبلؿ )التعمـ مثؿ لعب الدور وعكس الدور ويتـ ذلؾ 

كاديمى والثقة بالنفس األ ويقصد بيا مرحمة إعادة الجمسات لتمية مفيوـ الذات يشحهه اإلغالق:
ومف ثـ يشار بيا المرحمة النيائية والتي تيدؼ ،الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ   الطالباتلدى 
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إلنيائو مع تركيزىـ عمى البرنامج عمى  لموقوؼ عمي مدي تحقيؽ البرنامج ألىدافو وتييئة عينة
 ( جمسات. 7وعددىا ) االندماج الجيد في مواقؼ الحياة المختمفة

 إرشادينصو " ما التصور المقترح لبرنامج  والذيوبذلؾ تكوف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ 
الموىوبات ذوى صعوبات  الطالباتوالثقة بالنفس لدى  األكاديمي لتنمية مفيوـ الذات سموكي

 ؟  االبتدائيةالتعمـ بالمرحمة 
 .َتبئج انذساصت وتفضُشاتهب

المقترح عمى  اإلرشادينصو " ما فاعمية البرنامج  والذي الثانيئلجابة عف السؤاؿ ل
ئلجابة عف لالموىوبات ذوى صعوبات التعمـ ؟  الطالباتلدى  األكاديمي تنمية مفيوـ الذات

عمى المجموعة الضابطة والتجريبية قبؿ تطبيؽ  األكاديمي مفيوـ الذاتمقياس  تطبيؽتـ السؤاؿ 
 البرنامج لمتأكد مف تجانس العينيتيف . 

دسجبث تاليُز انًجًىػت انضببطت وانتجشَبُت ػهً يمُبس يفهىو انزاث األكبدًًَ   ( 2)جذول 

 لبم تطبُك انبشَبيج اإلسشبدي

 ٌ انؼذد انًجًىػت انًتغُشاث
يتىصظ 

 انشاتب
يضتىي  Zلًُت 

 انذالنت

 الشخصيمفيوـ الذات 
 236.67 :23,9 23 ضابطة

 غير داؿ 1.789
 271.61 22.67 23 تجريبية

 األكاديميمفيوـ الذات 
 266.61 7:.23 23 ضابطة

 غير داؿ 1.435
 1:,248 23.79 23 تجريبية

 الذات مفيوـ
 االجتماعي

 :262,9 22.34 23 ضابطة
 داؿغير  1.412

 266 23.11 23 تجريبية

 االنتماء
 :9,:26 23.82 23 ضابطة

 غير داؿ 1.954
 256,89 :23.3 23 تجريبية

 مقياس مفيوـ الذات
 654,78 53,56 23 ضابطة

 غير داؿ :1.78
 :678,9 56,24 23 تجريبية

داللة إحصائية بيف نو ال يوجد إيظير مف الجدوؿ التالى أف ىناؾ تجانس بيف المجموعتيف حيث 
درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبة فى تطبيؽ مقياس توكيد الذات قبؿ تطبيؽ البرنامج 

 المقترح .
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تـ استخداـ اختبار ماف وتني لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب المجموعتيف الضابطة 
 .:ما يمية وفؽ وذلؾ لمتعرؼ عمى تأثير البرنامج المقترح عمى عينة الدراس والتجريبية 

 
 (  3) جذول 

ٍ انضببطت وانتجشَبُت z َىضح لًُت ٌ ػهً أبؼبد  بٍُ يتىصطبث ستب انًجًىػتُ فٍ انمُبس انبؼذ

 األكبدًٍَ يفهىو انزاثيمُبس 

 يتىصظ  انؼذد انًجًىػت انًتغُشاث

 انشتب

يجًىع 

 انشتب
يضتىي  Zلًُت 

 انذالنت

 الشخصيمفيوـ الذات 
 231 :22,9 23 ضابطة

2.868 1.16 
 365 36,23 23 تجريبية

 األكاديميمفيوـ الذات 
 223 21,67 23 ضابطة

3.415* 1,16 
 343 :35,9 23 تجريبية

مفيوـ الذات 
 االجتماعي

 

 :21 :22,9 23 ضابطة
 تجريبية 1.12 **3.9:7

23 37,9: 387 

 االنتماء
 214 21,89 23 ضابطة

4.678** 1,12 
 381 37,89 23 تجريبية

 مقياس مفيوـ الذات
 657 54,39 23 ضابطة

4.:3:** 1.12 
 2132 3:.213 23 تجريبية

لدى  األكاديمي مفيوـ الذات تنميةيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف البرنامج المقترح لو تأثير عمى 
 المجموعة التجريبية ويرجع ذلؾ إلى :ػ  طالبات

 وذلؾ عف طريؽ  الطالباتتساعد عمى تنمية مفاىيـ الذات لدى  مياراتىتـ البرنامج بتنمية ا
 تنمية المفاىيـ الفرعية لمفيوـ الذات لدييـ . 

  الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ .  الطالباتاف البرنامج تـ إعداده بطريقة تتناسب مف 
  الباتالطعمؿ البرنامج عمى تدعيـ بعض المفاىيـ التى تساعد عمى تنمية مفيوـ الذات لدى 

 عف طريؽ بعض األنشطة التعميمية واإلستراتيجيات التربوية . 
 المجموعة  طالباتلدى  األكاديمي تـ إستخداـ اإلرشاد الدينى فى تنمية مفيوـ الذات

 التجريبية 
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  مكانيات الموىوبات ذوى صعوبات  الطالباتتـ تصميـ البرنامج بطريقة تتناسب مع قدرات وا 
 التعمـ .

 . األكبدًٍَ انبشَبيج اإلسشبدٌ ػهً تًُُت يفهىو انزاث تأحُشحجى  

توجد العديد مف المقاييس اإلحصائية لتحديد تأثير المتغير المستقؿ، ومف ىذه المقاييس 
، وىي تعبر عف حجـ التأثير في التجربة لعينتيف مستقمتيف، وىي يعبر Cohen( لكوىف dقيمة )

ـ التأثير ويتحدد حجـ التأثير سواء كاف صغيرًا أـ عنيا بمعادلة يتـ في ضوئيا حساب حج
 متوسطًا أـ كبيراً 

 الطالباتلدى  األكاديمي لمتأكد مف فاعمية البرنامج اإلرشادي في تنمية مفيوـ الذات
الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ ، تـ حساب حجـ التأثير لمبرنامج اإلرشادي تنمية مفيوـ الذات 

 ( التالي:5الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ ، كما ىو موضح بجدوؿ ) الطالباتلدى  األكاديمي
 

 (4) جذول

 يمذاس حجى انتأحُش ببنُضبت نتًُُت يفهىو انزاث األكبدًًَ

 حجى انتأحُش (dلًُت ) انؼبيم انتببغ انؼبيم انًضتمم
 كبير :2,9 مفيوـ الذات األكاديمى البرنامج اإلرشادى

 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف حجـ تأثير العامؿ المستقؿ )البرنامج اإلرشادي( في 
( وىذا يؤكد 1.9( أعمى مف )d( كبير نظرًا ألف قيمة )األكاديميالعامؿ التابع )مفيوـ الذات 
المجموعة التجريبية  طالباتلدى   األكاديمي تنمية مفيوـ الذات فيعمى فاعمية البرنامج المقترح 

ما فاعمية البرنامج لمدراسة والذى نصو "  الثانياإلجابة عف السؤاؿ  تيكوف قد تموبذلؾ .
الموىوبات ذوى صعوبات  الطالباتلدى  األكاديميالمقترح عمى تنمية مفيوـ الذات  اإلرشادي

المقترح  اإلرشادينصو " ما فاعمية البرنامج  والذيالتعمـ ؟ لئلجابة عف السؤاؿ الثالث لمدراسة  
  الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ ؟  الطالباتعمى تنمية الثقة بالنفس لدى 
مقياس الثقة بالنفس عمى المجموعة الضابطة والتجريبية  تطبيؽتـ  لئلجابة عف السؤاؿ

 قبؿ تطبيؽ البرنامج لمتأكد مف تجانس العينيتيف . 
 ( 5)جذول 

ػهً يمُبس انخمت ببنُفش لبم تطبُك انبشَبيج دسجبث تاليُز انًجًىػت انضببطت وانتجشَبُت 

 اإلسشبدي

يضتىي  Zلًُت  يتىصظ انشاتب ٌ انؼذد انًجًىػت انًتغُشاث

 انذالنت

 مقياس الثقة بالنفس
 234,78 39,78 23 ضابطة

 غير داؿ 1.765
 :245,9 41,24 23 تجريبية
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ال يوجد داللة يظير مف الجدوؿ التالى أف ىناؾ تجانس بيف المجموعتيف حيث أنو 
إحصائية بيف درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبة فى تطبيؽ مقياس الثقة بالنفس قبؿ تطبيؽ 

تـ استخداـ اختبار ماف وتني لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب وقد البرنامج المقترح .
عينة الدراسة  المجموعتيف الضابطة والتجريبية  وذلؾ لمتعرؼ عمى تأثير البرنامج المقترح عمى

 .:وفؽ ما يمي
فٍ انمُبس  بٍُ يتىصطبث ستب انًجًىػتٍُ انضببطت وانتجشَبُت z َىضح لًُت( 6)جذول 

  وانذسجت انكهُت انبؼذٌ ػهً أبؼبد يمُبس انخمت ببنُفش

يتىصظ  انؼذد انًجًىػت انًتغُشاث

 انشتب

يضتىي  Zلًُت  يجًىع انشتب

 انذالنت

 مقياس الثقة بالنفس
 256 89,:41 42,78 ضابطة

4.56 1.12 
 378 :97,9: 78,:9 تجريبية

لدى  الثقة بالنفس تنميةيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف البرنامج المقترح لو تأثير عمى 
 المجموعة التجريبية ويرجع ذلؾ إلى :ػ  طالبات

وذلؾ عف طريؽ إستخداـ  ف فى أنفسيفعمى إعادة ثقتي الطالباتاف البرنامج المقترح ساعد 
 مجموعة مف األنشطة النفسية والتربوية 

 الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ .  الطالباتاف البرنامج تـ إعداده بطريقة تتناسب مف 
مكانيات عينة الدراسة مما ساعد عمى زيادة فاعمية  تـ إعداد البرنامج بصورة تتناسب مع قدرات وا 

 البرنامج . 
 تـ إستخداـ مجموعة مف األنشطة التوكيدية ساعدت عمى زيادة فاعمية البرنامج . 

 . الثقة بالنفسالبرنامج اإلرشادي عمى تنمية  حجـ تأثير
الموىوبات  الطالباتلدى  الثقة بالنفس لمتأكد مف فاعمية البرنامج اإلرشادي في تنمية 

لدى  الثقة بالنفساإلرشادي تنمية  ذوى صعوبات التعمـ ، تـ حساب حجـ التأثير لمبرنامج
 ( التالي:8الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ ، كما ىو موضح بجدوؿ ) الطالبات

 (1) جذول

 انخمت ببنُفشيمذاس حجى انتأحُش ببنُضبت نتًُُت 

 حجى انتأحُش (dلًُت ) انؼبيم انتببغ انؼبيم انًضتمم
 كبير 2,43 الثقة بالنفسمفيوـ  البرنامج اإلرشادى

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف حجـ تأثير العامؿ المستقؿ )البرنامج اإلرشادي( في 
( وىذا يؤكد عمى فاعمية 1.9( أعمى مف )d( كبير نظرًا ألف قيمة )الثقة بالنفسالعامؿ التابع )

وبذلؾ الموىوبات ذو صعوبات التعمـ . الطالباتالبرنامج المقترح فى تنمية الثقة بالنفس لدى 
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ما فاعمية البرنامج اإلرشادى المقترح لمدراسة والذى نصو "  الثالثـ اإلجابة عف السؤاؿ يكوف قد ت
 الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ ؟  الطالباتلدى  الثقة بالنفسعمى تنمية 

 ج انذساصت .يُبلشت وتفضُش َتبئ

الذي استيدؼ  المقترح يعزى تفوؽ المجموعة التجريبية إلى فعالية البرنامج اإلرشادي
ذوي صعوبات التعمـ  الموىوبات  الطالباتلدي  مفيوـ الذات األكاديمية والثقة بالنفستنمية 

الدراسات السابقة حوؿ البرامج ى . وتقدـ نتيجة البحث الحالي دعمًا إضافيًا فاالبتدائيةبالمرحمة 
الموىوبات ذوي  الطالباتمفيوـ الذات األكاديمية والثقة بالنفس لدي تنمية في  السموكية اإلرشادية

 .صعوبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية 
تنمية مفيوـ الذات والثقة بالنفس ، إسياـ تمؾ البرامج في  نتائج الدراسة  أظيرتكما  
 قة بالنفستساعد عمى  تنمية مفيوـ الذات األكاديمية والثميارات  الطالباتاكتساب مف خبلؿ 

مختمفة، حيث وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في تعميمية وتدريبية مواقؼ مف خبلؿ لدييـ 
الموىوبات   الطالباتمفيوـ الذات األكاديمية والثقة بالنفس لدي درجات أفراد العينة عمى مقياس 

بية والمجموعة سواء ببف القياس البعدي لممجموعة التجري ذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية
الضابطة أو بيف القياس القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو 

؛ الحمو Carlson and Hopper(؛ 3115(؛ )3115نتائج دراسات، أبو حسونة )
 ،.Montgomrey( 3114؛ )Maag( 3116(؛ )3116(؛جميؿ )3119)

الموىوبات ذوي  الطالباتتنمية مفيوـ الذات األكاديمية والثقة بالنفس لدي تفسير  ويمكف
 أفراد المجموعة التجريبية إلى العوامؿ التالية:صعوبات 

  ذاتيا  الطالباتتـ توظيؼ اإلرشاد النفسي ىو في أساسو عممية تعمـ وأف عممية التعمـ لدى
تعمـ مف حيث تنظيميا ومستواىا قد تكوف مشكمة ألسباب عديدة منيا عدـ مناسبة مادة ال

إضافة إلى تقميدية طرؽ التعميـ أو التدريس المتبعة، ألمكف القوؿ بأف فينة السيكودراما 
في توضيح أسباب مشكبلتيـ والمصاعب التي تجابييـ وغالبًا ما يتغمبوف   الطالباتتساعد 

مكف والمحتمؿ في عمييا بتمثيؿ معاركيـ وصراعاتيـ ومخاوفيـ وأيضًا تمثيؿ نجاحيـ الم
المستقبؿ حتى يخبروا مشاعر السرور. مما يتوقع معو زيادة اندماجيـ في أنشطة تفاعؿ 

الموىوبات ذوي   الطالباتتمكنيـ مف تنمية مفيوـ الذات األكاديمية والثقة بالنفس لدي 
المجموعة التجريبية. ومف  طالباتلخبرة مباشرة ومنظمة  االرشادىقدـ البرنامج  صعوبات 

مفيوـ الذات األكاديمية والثقة ىنا جاء البرنامج اإلرشادي المقترح والذي ىدؼ إلى تنمية 
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حيث أتاح البرنامج الفرصة ليؤالء الموىوبات ذوي صعوبات   الطالباتبالنفس لدي 
 القياـ بمجموعة مف األنشطة المختمفة لـ تكف متوفرة ليـ مف قبؿ. الطالبات

 أف توظيؼ البرنامج االرشادي المعد في الدراسة الحالية لفنية النمذجة ولعب الدور أو  كما
اإلقتداء بالنماذج يتسؽ مع ما تشير إليو أدبيات مجاؿ فى تنمية مفيوـ الذات األكاديمية 

الموىوبات ذوي صعوبات بما في ذلؾ الكثير مف جوانب   الطالباتوالثقة بالنفس لدي 
وما يتطمبو مف ميارات وذلؾ مف خبلؿ مشاىدة اآلخريف ومبلحظة النماذج السموؾ االيجابي 

بمعب أدوار مختمفة ولشخصيات متعددة طمب  الطالباتحيث قاـ ، السموكية المطموب أداؤىا 
منيـ القياـ بيا حيث قاموا بالتقميد عف طريؽ األصوات والحركات والمواقؼ المختمفة وأظير 

 األطفاؿ خبلؿ ذلؾ االرتياح واالنسجاـ والشعور بالسعادة.
  فيوـ واألحاديث النبوية الشريفة لتنمية الثقة بالنفس وم القرآنية اآلياتبعض  استخداـتـ

 الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ .  الطالباتلدى  األكاديمي الذات
 تىصُبث انذساصت .

  الطالباتتشجيع التربوييف والميتميف بذوي صعوبات تعمـ إلعداد برامج تدريبية خاصة ب
 .الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ

الموىوبات ذوى  الطالباتلتنمية مفيوـ الذات األكاديمى والثقة بالنفس لدى تصميـ برامج تدريبية 
المستيدفة في الدراسة الحالية بحيث يتـ تطبيؽ ىذه البرامج إما بشكؿ مستقؿ أو  صعوبات التعمـ

 مف خبلؿ مواد دراسية معينة.

وآثارىا السمبية عمى إعداد ندوات وقائية لتوعية اآلباء بخطورة انخفاض مفيوـ الذات عمى أبنائيـ 
 .ميارات الوعي بالمعرفة والتحصيؿ الدراسي

دراجيا ضمف  االستفادة مف االجراءات، واألنشطة، والميمات المستخدمة في البحث الحالي، وا 
 المناىج المدرسية حتى يمكف أف يعمؿ ذلؾ عمى تفعيؿ عممية التعمـ والتعميـ.

 وي صعوبات التعمـ ميارات الثقة بالنفس ذ التبلميذ تدريب المعمميف عمى كيفية إكساب 

تدعيـ صعوبات التعمـ وتشجيعيـ عمى اكتساب خبرات ومعارؼ مف خبلؿ الحاقيـ ببرامج 
 إرشادية وتدريبية تنمي لدييـ الوعي بالمعرفة

لدى في التعرؼ عمي االنفعاالت والمشاعر وضبطيا وفيـ دالالتيا  االسيكو دراموظيؼ فنية ت
 الموىوبات ذوى صعوبات التعمـ .   الطالبات
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ـ لمتعريؼ بأىمية تنمية توكيد الذات وأثرىا اإليجابي في حياة  تقديـ برامج توعية في وسائؿ اإلعبل
 .ودورىما في زيادة مستوى التحصيؿ الدراسي لدى الموىوبات ذوي صعوبات التعمـ  الطالبات

لممعمميف وأولياء األمور عف كيفية تنمية الثقة تفعيؿ دور الدورات التدريبية والتثقيفية بالمدارس 
 .بالنفس لذوي صعوبات التعمـ

 
 

يمكف مف خبلؿ النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة اقترحت الباحثة بعض  انبحىث انًمتشحت:
 :البحوث والدراسات المستقبمية كما يمي

  الطالباتدراسة درجة اسياـ لبعض المتغيرات النفسية اإليجابية في تنمية الثقة بالنفس لدى 
 .                           .الموىوبات  ذوي صعوبات التعمـ

الموىوبات   الطالباتتنمية الوعي بالمعرفة وعبلقتيا بالتوكيدية لدى  في إرشاديفاعمية برنامج 
 .ذوات صعوبات التعمـ

الموىوبات ذوي صعوبات   الطالباتالوعي بالمعرفة وعبلقتو بمفيوـ الذات والثقة بالنفس لدى 
 .تعمـ

 .تنمية مفيوـ الذات وأثره عمى التحصيؿ الدراسي لدى عينة مف ذوي صعوبات التعمـ
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 يشاجغ انذساصت . 

 لمنشر والتوزيع.(. سيكولوجية التنشئة االجتماعية. عماف: دار الميسرة 3111أبو جادو، صالح. )
(. أثر برنامج تدريبي لمميارات االجتماعية في تحسيف مفيوـ 3115أبو حسونة ، نشأت .  )

الذات والكفاءة االجتماعية والتحصيؿ لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ. رسالة دكتوراه، الجامعة 
 األردنية، عماف.

يارات الدراسية والتحصيؿ ومفيوـ (. أثر برنامج تدريبي في تنمية الم3115ابو زيتوف، جماؿ. )
 الذات األكاديمي لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ. رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، عماف.

(. العبلقة بيف مفيوـ الذات القرائي ودافعية اإلنجاز لدى األطفاؿ ذوي 3119أحمد، نرميف )
رسالة ماجستير غير  امعة القاىرة،صعوبات التعمـ بالحمقة األولى مف مرحمة التعميـ األساسي ج

 ، معيد الدراسات التربوية قسـ عمـ النفس التربوي .منشورة
. صعوبات التعمـ فى رياض األطفاؿ، االسكندرية، ( 3122، أحمد ) الطواب، حسيف وشعباف
 دار اإلسكندرية لمكتاب .

تضمينات نظرية  (. الطبلب الموىوبوف ذوو صعوبات التعمـ "3117. )، عبد الرقيبالبحيري
لممتعمميف ذوي التناقضات". المؤتمر السنوي الثالث عشر لئلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، 

 .:27 -264ديسمبر،  36 -35جامعة عيف شمس، في الفترة مف 
(. دراسة مسحية لمكشؼ عف األطفاؿ الموىوبيف 3123البخيت، صبلح الديف وعيسى، يسرى )

: مجمة العموـ التربوية والنفسية مج صعوبات التعمـ بمدينة الرياض ،ذوى صعوبات التعمـ ببرا
 .443-418( ، 5)24الرياض ،

. دور برامج االرشاد النفسي فى تناوؿ قضايا الطفؿ دراسة ميدانية عمى (3115الرفاعي، نجاح )
مجمة الجمعية المصرية لمدراسات  عينة مف الباحثيف فى مجاؿ عمـ النفس والصحة النفسية:

 .  5:9 -542( ، 2) 29نفسية، 
(. التعمـ المدرسي: بحوث نظرية وتطبيقية في عمـ النفس التربوي. 3113جمجؿ، نصرة. )

 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.
(. فاعمية برنامج لؤلنشطة المدرسية لتحسيف مفيوـ الذات لدى األطفاؿ 3116جميؿ، سمية. )

 .531-488( 45) 2وبات التعمـ. مجمة كمية التربية، جامعة طنطا، ذوي صع
(. فاعمية برنامج لعبلج القصور في الميارات االجتماعية لدى التبلميذ 3119الحمو، إبتساـ . )

 ذوي صعوبات التعمـ. رسالة دكتوراه، كمية التربية بالعريش، جامعة قناة السويس.
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البرامج التدريبية لذوى صعوبات التعمـ فى االنجاز الدراسى أقر  (.3119) .، ىيثـالريموني
 عماف: دار الحامد. .ومفيوـ الذات

(. المتفوقوف عقميًا ذوو صعوبات التعمـ، قضايا التعريؼ والتشخيص 3113الزيات، فتحي )
 والعبلج. القاىرة، دار النشر لمجامعات.

تدريبي في تنمية الميارات االجتماعية ثر برنامج أ ( .3123) .الزيادات، ماىر  وحداد، نيبل
ـ الذات األكاديمي والثقة بالنفس لدى عينة مف الطالبات ذوات صعوبات التعمـ في األردف،  ومفيو

 .473-444، (5) 24، مجمة العموـ التربوية والنفسية
 . القاىرة: دار الفكر العربي.3صعوبات التعمـ، ط .(3114السيد، عبد الحميد. )

بة كمية التربية فى (. الثقة بالنفس وعبلقتيا ببعض المتغيرات لدى طم3118) .انورالطائى، 
 .423-3:4( ،2)25بغداد،  :مجمة التربية والعمـ .جامعة الموصؿ

(. فاعمية برنامج إرشادي لمساعدة الطبلب المتفوقيف عقميًا مف ذوي 3118عثماف، تيانى. )
المؤتمر السنوي الرابع عشر لمركز اإلرشاد النفسي، صعوبات التعمـ في المرحمة الجامعية. 

 .:68 -:58ديسمبر،  : -9جامعة عيف شمس، في الفترة مف 
مجمة  (. المكونات الفرعية لمثقة بالنفس والخجؿ دراسة ارتباطية عاممية،3112) .العنزي، فريح

 .8-58، (4) :3: الكويت، العموـ االجتماعية
(. كيؼ يتعمـ المخ الموىوب ذو صعوبات التعمـ، 3118) .وخميفة، وليد ،عيسى، مراد

 اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
(. أثر التدريب عمى إستراتيجية التعاوف القرائي في مفيوـ الذات واالتجاه 3119) .عيسى، ماجد

 ع االبتدائي،نحو القراءة األكاديمية لدى التبلميذ ذوى صعوبات الفيـ القرائي في الصؼ الراب
 .346-316(، 3) 35، مجمة كمية التربية جامعة أسيوط

(. فاعمية نوعيف مف التغذية الراجعة فى مفيوـ الذات االكاديمى لمتبلميذ 3123) .الغوؿ، احمد
كمية التربية بالعريش جامعة  رسالة ماجستير غير منشوره، ذوى صعوبات التعمـ فى الرياضيات،

 .قناة السويس
القدرات اإلبداعية وميارات التفكير العميا لدى عينة مف الطبلب  (.3119) .نافالقاضي، عد

 رسالة ماجستير ، كمية التربية.  بمممكة البحريف. طالبةالموىوبيف بالمرحمة ال
الموىوبوف والمتفوقوف: خصائصيـ واكتشافيـ ورعايتيـ،  . (2005) .القريطي، عبد المطمب
 .القاىرة: دار الفكر العربي



لتنوُة هفهىم الرات األكادَوً والثقة بالنفس لدي الطالبات الوىهىبات  إزشادٌفاعلُة بسناهج 

 أ/ هشاعل هناحٍ العتُبٍ                                                                                                   ذوي صعىبات التعلن بالوسحلة االبتدائُة

 

 

 -111-   8102دَسوبس                                                                              والثالثىى  السابع العدد

الفرؽ في مركز التحكـ وتقدير الذات بيف صعوبات التعمـ والعادييف  .(3117) .، مصطفىالقمش
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