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التعلم املنظم ذاتيا  سرتاتيجيةاقائم على  عالجيفعالية برنامج 
لدى  األكادمييخلفض صعوبات القراءة فى حتسني مفهوم الذات 

  ذوى صعوبات التعلم

 اعداد
 الشيماء ناجى عطية عبد الحميد

 على حسن خليفةمنى  /د.أ
 أستاذ الصحة النفسية

 جامعة الزقازيق –كلية التربية 

 على عبد المنعم حسين/د
   مدرس املناهج وطرق التدريس

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

 2102/ 6/  4:  القبول                                       2102/ 5/ 2:   الاستالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مستخلص ال

التحقق من فعالية استخدام استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا فى هدفت الدراسة الحالية إلى     

ديمى لدى ذوى صعوبات خفض صعوبات القراءة وتحسين مفهوم الذات األكا

من تالميذ الصف األول اإلعدادى تلميذا وتلميذة ( 02)التعلم،تكونت عينة الدراسة من 

ذوى صعوبات التعلم والملتحقين بمدرسة دويدة للتعليم األساسى، تم تقسيمهم إلى 

، تم تطبيق األدوات اختبار القدرة (02=ن)وضابطة ( 02=ن)مجموعتين تجريبية 

إعداد )، بطارية تشخيص صعوبات التعلم (0191د فاروق عبد الفتاح، إعدا)العقلية 

ترجمة عبد الوهاب ( إعداد مارجريت موتى)، اختبار المسح النيرولوجى ( فتحى الزيات

إعداد )، ومقياس مفهوم الذات األكاديمى لدى ذوى صعوبات التعلم ( 0220)كامل 

، برنامج عالجى قائم على (الباحثةإعداد )، واختبار تشخيص صعوبات القراءة (الباحثة

، ولتحليل النتائج (إعداد الباحثة)استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا لخفض صعوبات القراءة 

معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون  –0: استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية

(Z) : ،وكسوناختبار ويلك -0لحساب العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث  (W) 

توصلت النتائج إلى فعالية البرنامج . معامل ألفا كرونباخ -3لداللة الفروق بين الرتب، 

العالجى القائم على استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا لخفض صعوبات القراءة وتحسين 

 (.2020)مفهوم الذات االكاديمى لدى ذوى صعوبات التعلم عند مستوى داللة 

 –مفهوم الذات األكاديمى  –صعوبات القراءة  –التعلم المنظم ذاتيا  :الكلمات المفتاحية 

 .صعوبات التعلم
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 :مقدمة 

 ةسواء كانت نمائي Learning Disabilities))صعوبات التعلم تعتبر 

(Developmental)ةيأوأكاديم (Academic )لتي تهتم بها من المجاالت المهمة ا

العديد من الباحثين  اعنى بدراستهتالغة وتوليها أهمية بو المجتمعات المعاصرة

والمتخصصين في التربية وعلم النفس، وذلك بهدف التعرف إلى مظاهرها، وتقديم 

صعوبات التعلم  تعدو .االبرامج والخطط التي تستهدف معالجتها والتخفيف من آثره

مدى إحدى فئات التربية الخاصة، بل إنها تعد من أكثر تلك الفئات عددا وهي تستمر 

الحياة وقد يصاحبها بعض المشكالت األخرى في اإلدراك االجتماعي والتفاعل 

مثل في حد ذاتها أي صعوبة من تاالجتماعي والتنظيم الذاتي وهي المشكالت التي ال 

صعوبات التعلم، إال إن وجودها يعد أمرا خطيرا يؤدى إلى تفاقم ما يتعرض له من 

 (.002،5116عادل عبد هللا،)مشكالت 

كما أن نسبة انتشار صعوبات التعلم لدي الطالب الذين يعانون من انخفاض في 

من طالب المدارس وفي جميع المراحل %( 02–02)مستوي التحصيل تتراوح ما بين

محفوظ عبد الستار )التعليمية، وأن هذه الصعوبات في تزايد مستمر فيالمدارس المصرية

 (.51،5102أسامة عطا ،و
اءة في مقدمة مظاهر القصور األكاديمي الشائعة بين وتأتي صعوبات القر

التالميـذ الـذينيطلق عليهم مصطلح ذوي صعوبات التعلم وتعد القراءة أهم نوافذ المعرفة 

اإلنسانية، وأعظم أداة لنقل التراث اإلنساني، وهي وسيلة اكتسابالمعارف والثقافات، 

لفظة في أول آية نزلت من عند والخبرات المتنوعة، وكفى بها شرفا أنها كانت أول 

* اْقرأْ بِاِسم َربّك الِّذي َخلَق) :الحقعلى رسوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص عندما قال

خَلقاإلنسان ِمن َعَلق  ( "علّم اإلنسان َما لم يَعَلم* َاّلذي َعلَّم بِاْلقَلم* اقرأْ ََوربّكاألَ َْكرم*ََ

 .( 5-0سورة العلق)

للغة األربعة التي لها أهمية بالغة في المرحلة اإلبتدائية والقراءة فن من فنون ا

هي تنمية  فى األساسمن حيث أنها المدخاللطبيعي للتعلم، ومهمة المدرسة اإلبتدائية 

، فقد أخفقت اإلبتدائية في هذه المهمةالقدرة القرائية لدى التالميذ، وإذا أخفقت المدرسة

عف التالميذ في القراءةيترتب عليه ضعفهم إخفاقا ذريعا في أهم هدف من أهدافها، فض

 .(060،5111فتحى يونس،)في تحصيل بقية المواد الدراسية األخرى 

ار إلى أن  نسبة انتش( 0222)وزيدان السرطاوى ( 0220)يشير حمزة السعيد 

وأن من تالميذ المدارس%( 05لى إ% 02)ىصعوبات القراءة تصل نسبتها إل

ويعانى .اءة يبقون كذلك حتى الصف الثالث اإلعدادىطفال صعوبات القرمن األ%(47)

أن و الطلبة ذوى صعوبات تعلم القراءة من تدنى مفهوم الذات لديهم خاصة األكاديمى

الذات هي في األصل بناء اجتماعي أساسه الخبرة االجتماعية ، وبالتالي فالذات تنمو في 

 .(2،5116فهد الدليم،)اعية اإلطار االجتماعي من خالل التفاعالت والتعامالت االجتم
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أن طالب الصف األول اإلعدادى ( 003،0191،زيان)وقد أظهرت دراسة 

مهارات النطق يخطئون فى بعض مهارات القراءة الجهرية حيث يخطىء أغلبهم فى 

ماعدا مهارة %( 17، %91)بنسب تتراوح من ،السليم و عدم الحذف،و عدم اإلضافة

، ومن ثم أوصت الدراسة بضرورة (%32)ميذ بنسبة اإلبدال التى يخطىء فيها التال

اإلهتمام بالطرق العالجية فى الكتب الدراسية المكررة منذ بداية المرحلة األولى للتعليم 

 .(5105،1عبد هللا دمحم،)األساسى 

مراحل نمو  ل مرحلة منقد يواجه الطفل العادي مشكالت في القراءة في ك

أو اب تتعلق بعوامل جسمية أو حسية أو عقلية أو بيئيـة مهارات القراءة التيقد تفسر بأسب

تتعلـق باألسـلوبالتدريسي أو الحرمان الثقافي ويمكن إعداد برامج تربوية تعالج مشكالت 

لعادي، ولكن قد يواجه بعض األطفال مشكالت في القراءة ال تعود إلى القراءة لدى الطفال

التي يطلق عليها مصطلح صعوبات عوامل حسـية أوبيئية أوعقلية وهي المشكالت 

أن مفهوم الطفل عن ذاته ، حيث مشكالت عديدة لهؤالء التالميذالقـراءة، ممـا يسـبب

خفاقـة في العمليـةالتعليمية، لذلك فان دراسة إوتقديره لها يتوقف على مدى نجاحه أو 

رفتنا جل زيادة معأجوانب معينة في شخصية التالميذ ذوي صعوبات التعلم شيءمهم من 

بخصائصهم واالستفادة منها في البرامج التدريبية والعالجية التيتقدم لهم للتخفيف من حدة 

 .(2،5116مصطفى القمش،)هانالمشكالت التي يواجهو

د جزءا عظيما من طاقته العقلية ن الصعوبات التى يعانى منها الطفل تستنفإ

و تترك بصماتها على مجمل تسبب له اضطرابات انفعالية أو توافقية أواالنفعالية و

عليه مظاهر سوء التوافق الشخصى واالنفعالى واالجتماعى ويكون الشخصية فيبدو 

، فالمشكلة تكوين صورة سالبة عن الذاتأميل إلى اإلنطواء واالكتئاب و االنسحاب و

، فالمحاوالت غير فى استمرار افتقارهم إلى النجاح الرئيسية لدى هؤالء التالميذ تكمن

، وربما لدى والديه أقرانهفل تجعله أقل قبوال لدى مدرسيه وجحة التى يقوم بها الطالنا

ثم يزداد لديه الشعور باإلحباط ومن  نحوه، ةحين يدعم فشله المتكرر اتجاهاتهم السالب

منيرة )يتعمق لديه شعور بالعجزوسوء التوافق وانحسار صورة الذات و

 .(05،5102،القطان
طلبة ذوو صعوبات التعلم منعدم التقدير والتشجيع من ومن جهة أخرىيعاني ال

إلخفاق وفقدان األمل هذا يولد لديهم شعوراباليـأسواويشعرون بالرفضوقبل اآلخرين

لذا ، لديهم في المدرسة والمنزلكل هذا يؤثر سلبا في مفهوم الذات األكاديميبالمستقبل و

اديمي لدى هذه الفئة من الطلبة يجب البحث عـنبرامج تعمل على تنمية مفهوم الذات األك

 (.02،5112هيثم يوسف،)رسفي المدا

إلى أن تقدير المعلمين لمفهوم Montgomery,2003 ))وأشار منتغمري 

الطلبة ذوي صعوبات التعلم، غالبا ما يكون منخفضا، مقارنة بتقدير الطلبـة الـذات لـدى

الطلبة من خالل تحصيلهم  ذواتهم، ألن المعلمين يحكمون على هؤالء أنفسـهم لمفهـوم
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ولتنمية مفهوم الذات األكاديمي لدى الطلبة ذوي صعوبات الـتعلم، . األكاديمي المتدني

الشعور باألمان، : )لتنمية هذا المفهوم وهي الالزمة المتطلبات البـد مـن معرفة

ية الهدف والشعور بالكفابباالنتماء، والشعور  والشـعور بالهويـة الذاتيـة، والشـعور

هتم توهذه المتطلبات يجب صياغتها على شكل نشاطات ضمن برنامج .(الشخصية

للفرد من  لدى عليها، كما أن للثقة بالنفس عالمات تدل عليها تتمثل بما بتدريب األطفـال

مقارنة بغيره  ذاتية ةوتقدير صائب لما يتمتع به هذا الفرد من قوة وكفاي طاقات كامنة فيـه

 .(06،5101مجد،أنهال ) األفراد من

ومن ثم البد من استخدام استراتيجيات تعليمية حديثة تتناسب مع قدرات التالميذ 

تعتبر استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا من أفضل االستراتيجيات وبات التعلم وذوى صع

 2التى حققت نجاحا مع هؤالء التالميذ

سة العمليات دراوسنوات القليلة الماضية فى تحديد بدأ الباحثون خالل ال

، فيما يعرف بالتعلم ميذ اكتسابهم للمعرفة األكاديميةالمفتاحية التى من خاللها يوجه التال

ن التعلم يحسن من فعالية ن معرفة مكونات و استراتيجيات هذا النوع مأالمنظم ذاتيا إذ 

يصبح لديه كاديمى ومشاعر الضبط و تجنب المشاعر المصاحبة للفشل األالذات و

م ذاتيا ال تتمركز حول ن نظرة التعلم المنظأة للتعامل مع تلك المهام على الدافعي

بل تمتد إلى التضمينات التربوية كالطرق التى ينبغى  –فحسب-ميذ تعلم التالالتحصيل و

لطفى )ظم بها البيئات المدرسية تالطرق التى تنامل بها المعلمون مع تالميذهم  وأن يتع

 .(0006،000عبد الباسط ،

د التعلم المنظم ذاتيًا محورا من المحاور الضرورية للممارسة التربوية، فهو ويع

نتاج للجهود البحثية ضمننظريات متعددة، وهو أحد المداخل الحديثة في التعلم التي يركز 

على تفعيل دور المتعلم؛ لذا أكد كثير منالباحثين على أهمية استراتيجيات التعلم المنظم 

لتعليمية، حيث توجد العديد من األدلةالتي تؤكد على أن اإلنجاز ذاتيًا في العملية ا

األكاديمي وجودة النتائج تعتمدان بشكل مباشر على االستعداد والقدرة علىالتنظيم الذاتي 

يتناسب مع مطالب الموقف للسلوك، والعمليات المعرفية والدافعية والبيئية بما 

سلوى )ة والدافعية يالمعرف العمليات كل من؛ويجمع التعلم المنظم ذاتيًا بين التعليمي

 (.2،5102حسن،
لمشكالت، تعد عملية التنظيم الذاتي الكتساب المعرفة، والمهارة ،وحل ا وال

ساسيا كعملية تعلم أفيالوقت نفسه وفى حد ذاتها هدفا  خاصة للتعلم الفعال فقط، بل تشكل

المعرفية على ات ما وراءطويلةالمدى، وهى نظرية شاملة تؤكد اإلضافة إلى العملي

التعلم  ظهروبذلك . السلوكية، والمراقبة والدافعية، والوجدانية،وعمليات الضبط

ها الباحثوناهتماما كبيرا وكان المنظمذاتيا كواحد من المصطلحات المعرفية التي أوال

م ، وهو القائم على تقدير الذات والتعلالتربويةلهذه الرؤية دور كبير في تطوير العملية
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االستراتيجي عنطريق االنفتاح الفكري والمثابرة والثقة بالنفس وتوجيه الذاتلتحمل 

 (.010،5101فؤاد العاجر،)مسؤلية التعلم

تحسين مفهوم ة لخفض صعوبات القراءة وومن ثم تأتى هذه الدراسة فى محاول

ميم الذات األكاديمى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ذوى صعوبات التعلم من خالل تص

 .برنامج للتعليم العالجى قائم على استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا

 :مشكلة الدراسة

واجه التالميذ ذوى صعوبات تعد صعوبات القراءة من أخطر المشاكل التى ت

من المشاكل النفسية  ، وتكون سببا فى تأخرهم الدراسى وتسبب لهم العديدالتعلم

اديمى حيث يكون لدى ذوى صعوبات التعلم ، خاصة مفهوم الذات األكواالجتماعية

 .مفهوم ذات أكاديمى منخفض عن باقى زمالئهم

نسبة انتشار إلى أن ( 0222)وزيدان السرطاوى ( 0220)يشير حمزة السعيد و

 % (47)أن ومن تالميذ المدارس%( 05لى إ% 02)وبات القراءة تصل نسبتها إلى صع

حتى الصف الثالث اإلعدادى وأظهرت  صعوبات القراءة يبقون كذلك ذوى طفالمن األ

 %(92)تالميذ ذوى صعوبات القراءة يمثلون الأن ( (Shapiro et al( 0220)دراسة 

بناء عن التقارير الصادرة من الواليات المتحدة من جملة صعوبات التعلم بالمدارس، و

من %( 32)حوالى ، ومن الطالب لديهم صعوبات قراءة%( 02)األمريكية أن حوالى 

المهارات األساسية فى القراءة، ويذكر السيد عبد  يفتقرونالميذ الصف الرابع اإلبتدائى ت

بين %( 02)ضعف القراءة ينتشر بنسبة  أن التقديرات تشير أن( 0225)الحميد 

 (.001،5110دمحمرياض،)اإلبتدائيةتالميذالمرحلة

أن طالب الصف األول اإلعدادى ( 003،0191)قد أظهرت دراسة زيان و

رات النطق خطئون فى بعض مهارات القراءة الجهرية ، حيث يخطىء أغلبهم فى مهاي

ماعدا مهارة %( 17،% 91)السليم و عدم الحذف وعدم اإلضافة، بنسب تتراوح من

، ومن ثم أوصت الدراسة بضرورة (%32)اإلبدال التى يخطىء فيها التالميذ بنسبة 

ة األولى ررة منذ بداية المرحلقدراسية المالكتب ال إعداد اإلهتمام بالطرق العالجية فى

 (.1،5105عبد هللا دمحم ،) للتعليم األساسى

تعد البرامج العالجية حال مناسبا لمشكلة صعوبات القراءة وهذا ما أثبتته و

العديد من نتائج الدراسات التى استخدمت برامج عالجية مناسبة عملت على خفض 

سيد يوسف من هذه الدراسات دراسة و. لمقراءة لدى ذوى صعوبات التعصعوبات ال

الشيماء دمحم دراسةو (0200)رودراسة دمحم عبد الناص( 0221)الجارحى

 (Van Der, et al,2005).نيفان دير وآخر دراسةوودراسة (0203)

لكن هناك ندرة فىالدراساتالتى توجهت إلى إعداد برامج عالجية باستخدام و

دى التالميذ ذوى صعوبات فض صعوبات القراءة لاستراتيجية التعلم المنظم ذاتيا لخ

فى حدود علم الباحثة ، وهذا ما دفع الباحثة إلجراء الدراسة الحالية  ذلكالتعلم و
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التى تهدف إلى خفض صعوبات القراءة من خالل (Gathercole,2006)جاكثرول 

ت القراءة ض صعوباخفلإعداد برنامج عالجى قائم على  استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا  

 .كاديمى لدى ذوى صعوبات التعلم والتأكد من فعاليتهتحسين مفهوم الذات األو

 :و على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة فى التساؤالت التالية 

رتب درجات المجموعة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى - 0

 ؟بار القراءةى على اختالمجموعة الضابطة فى القياس البعدالتجريبية و

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة - 0

 ؟لبعدى على اختبار صعوبات القراءةاالتجريبية فى القياسين القبلى و

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة - 3

 القراءة؟التتبعى على اختبار التجريبية فى القياسين البعدى و

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية  -7

 ؟على مقياس مفهوم الذات األكاديمىو المجموعة الضابطة فى القياس البعدى 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية  -5

 ؟ى مقياس مفهوم الذات األكاديمىعلالبعدى  بلى وفى القياسين الق

التجريبية  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة -2

 ؟لى مقياس مفهوم الذات األكاديمىالتتبعى عفى القياسين البعدى و

 :الدراسة أهداف

تحسين مفهوم الذات حالية إلى خفض صعوبات القراءة  وتهدف الدراسة ال

ذلك من خالل إعداد ة اإلعدادية ذوى صعوبات التعلم ودى تالميذ المرحلاألكاديمى ل

 .برنامج التعلم العالجى باستخدام استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا 

 :أهمية الدراسة 

 :تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلى 

رامج يم ب، وهم فى حاجة ماسة إلى تقدة إلى ذوى صعوبات التعلم القرائىأنها مقدم -0

اسة فى ، وأنه يمكن االستفادة من برنامج هذه الدرياتهمنإمكاعالجية تناسب قدراتهم و

 .خفض صعوبات القراءة لديهم

يهم المهارات ، حيث نجد عدد كبير من التالميذ ليس لدحجم المشكلة وانتشارها – 0

هم يصبح لدي، ومتدنىهذا ينعكس على تحصيلهم الداراسى فيكون األساسية للقراءة و

، ولذلك البد من تصميم نخفض نتيجة خبرات الفشل المتكررةمفهوم ذات أكاديمى م

 .برامج عالجية مناسبة لحل هذه المشكلة 

البحوث فى البيئة العربية التى استخدمت استراتيجية التعلم المنظم ندرة الدراسات و – 3

ود علم فى حد–لدى ذوى صعوبات التعلم وذلك ذاتيا فى خفض صعوبات القراءة 

 . -ةالباحث
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التربويون االستفادة من نتائح الدراسة الحالية فى خفض يستطيع المعلمون و -7

 .سين مفهوم الذات األكاديمى لديهمتحالقراءة لدى ذوى صعوبات التعلم وصعوبات 

 :مصطلحات الدراسة 

 Learning Disabilities:صعوبات التعلم  -0

 :تعريف اللجنة القومية المشتركة

( Njcld National joint committee on  learning disabilities)   

قدمت اللجنة القومية المـشتركة تعريفا لصعوبات التعلم ( 0002)في عام            

 :ينص على
ن صعوبات التعلم هو مصطلح عام يشير إلـى مجموعـة غيـر متجانـسة مـ

ى  اكتساب القدرة  االستماع ، التي تظهر على هيئة صعوبات ذات داللة فاالضطرابات

وهـذه . أو الحديث أو القراءة أو الكتابـة أو االسـتدالل أو القـدرات الرياضـية

خلل في الجهـاز  االضطرابات يفترض أن تكون ذاتية داخلية المنشأ راجعة إلى

، ويمكن أن تحدث خالل حياة الفرد كما يمكن أن تكون متالزمة مع ىالعـصبي المركز

لـضبط الـذاتي، ومـشكالت اإلدراك والتفاعـل االجتماعي، لكن هذه مشكالت ا

ومع أن صعوبات التعلم يمكن أن .  المشكالت ال تكون أو ال تنشئ بذاتها صعوبات تعلم

قـصور حسـي أو تأخر عقلي : تحدث متزامنة مع بعض ظروف اإلعاقة األخرى  مثل

غير  ل فـروق ثقافيـة أو تعليمأو اضطراب انفعالي جوهري أو مع مؤثرات خارجية مثـ

ليست نتيجـة لهـذه الظروف أو  -أي صعوبات التعلم  -كاِف أو غير مالئم إال أنها

 (. 01،5112هيثم يوسف، )المؤثرات 

 Reading Disablities:صعوبات القراءة -5

 :تقدم الباحثة تعريفا إجرائيا لصعوبات القراءة على أنها 

تالميذ ذوى صعوبات التعلم القرائى فى جانببين أساسين هى الصعوبات التي يواجهها ال

 :الفهم القرائىاألداء القرائى وهما

 :التى تتمثل مهاراته فى األتى أوال األداء القرائى و

 :مهارة النطق الصحيح ( أ)

 .انطق أصوات الحروف الساكنة والمتحركة نطقا صحيح -0

 –ر  -ذ  -ث ، د -ت -ب) لنطق التمييز بين الحروف المتشابهه فى الشكل أو ا -0

 ....(.ز

 .كسرة  –ضمة  –نطق الحروف بالحركات القصار فتحة  -3

 .التمييزنطقا بين الظواهر الصوتية المختلفة كالتشويد والتنوين -7

 .(ياء –ووا –ألف) ييز نطقا بين المد بأنواعه التم -5

 .ال القمرية التميز نطقا بين ال الشمسية و -2

 .همزة القطع طقا بين ألف الوصل والتمييز ن -4
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 :مهارات القراءة المعبرة ( ب)

مراعاة الوقف ) المعنى فى السياق أثناء القراءةاستخدام أدوات الترقيم بتمثيل  -9

 (.الوصلو

 .النبر عند القراءة مراعاة التنغيم  و -1

 .إنهاء قراءة النص نهاية تدريجية  طبيعية دون توقف مفاجأ للمستمع -02

 :مهارات الطالقة القرائية(ج)

 .واضحو بصوت مسموعالقراءة بسرعة معتدلة و -00

 .القراءة بثبات نفسى دون قلق -00

 .القراءة فى جمل تامة - 03

 .توسيع مجال اإلدراك البصرى -07

 .القراءة دون حذف أو إضافة -05 

 :تمثل مهاراته ما يلى الفهم القرائى و مهارات :ثانيا

 .للكمات ( مضاد –جمع–مفرد–معنى)تحديد  -0

 .تحديد هدف الكاتب  -0

 .تحديد الفكرة الرئيسية – 3

 ( . 222ما  –أين -كيف –لماذ)ة على األسئلة اإلستنتاجية اإلجاب -7

 .الف الوصل التمييز بين همزة القطع و – 5

 .ال القمريةالتمييز بين ال الشمسية و -2

درجة الكلية لمجموع استجابات التلميذ يتم تحديد مستوى التلميذ من خالل حساب الو

 .الصحيحة على اختبار القراءة المستخدم فى الدراسة الحالية

 Students With Learning Disabilities:التالميذ ذوى صعوبات القراءة  - 1

 :تقدم الباحثة تعريفا للتالميذ ذوى صعوبات القراءة فى الدراسة الحالية بأنهم 

ط وذلك بناء على مستوى ذكائهم على أنه متوسط أو فوق المتوس التالميذ اللذين يقاس

أو  القرائى ، و مع ذلك لديهم مستوى قرائى منخفض سواء فى األداءاختبارات الذكاء

تى يحصل عليها فى اختبار لدرجة البناء على ا( صعوبات قراءة )الفهم القرائى 

، كما أنهم ال الفعلى القرائى مفهناك تباعد بين قدراتهم العقليةومستوى أدائه،القراءة

وال يعانون من أى إعاقة عقلية أو اعى ، أى حرمان بيئى أو ثقافى أو اجتمن يعانون م

 .جسدية

 Self – Regulated Learning:استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا  - 2

ً بأنه عبارة عن  ((Pintrich,2000,453يعرف بينتريش  عملية "التعلم المنظم ذاتيا

ة ونشطة حيث يضع المتعلمون أهدافهم التعليمية ثم يحاولون المراقبة والتنظيم هادف

والتحّكم في خصائصـهم المعرفيـة والدافعية والسلوكية، وتوجههم وفق أهدافهم 

 ".وخصائص السياق في البيئة التعليمية
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 Academic  self – concept:مفهوم الذات األكاديمى  - 2

 :يا على أنهئت األكاديمى إجراتعرف الباحثة مفهوم الذا

ت األكاديمى لذوى الدرجة الكلية التى يحصل عليها التلميذ على مقياس مفهوم الذا

ومن خاللها يتضح فكرة  (األسرى،المدرسى ،الشخصى)صعوبات التعلم، بأبعادة الثالثة 

نت ء كامستواه التحصيلى فى المواد الدراسية سواعن نفسه  تجاه قدراته العقلية و الطالب

ناحية تقدير أو ماينتج عنه نظرة الطالب لذاته من مرتفعة أو منخفضة أو متوسطة و

 .األقران لهتحقير الوالدين والمعلمين و

 :Remedial Programالبرنامج العالجى المستخدم  

 :تقدم الباحثة تعريفا إجرائيا للبرنامج العالجى على أنه 

تراتيجية الرئيسية فى ى تندرج تحت إطاراالسالفنيات التمجموعة من االستراتيحيات و

وضع والتخطيط ، البناء البيئى فى تتمثلستراتيجية التعلم المنظم ذاتيا وهى االبرنامج و

االحتفاظ ، البحث عن المعلومات، لتذكراالتسميع و، التنطيم والتحويل،األهداف 

مكأفأة الذات، ،ىالتقيييم الذاتى، لبحث عن العون اإلجتماع، ابالسجالت والمراقبة

و  ،المناقشة و الحوار ،التكرار ،التغذية الراجعة، عدد من الفنيات مثل التعزيز استخدامو

وذلك  ،يذ والتالميذ وبعضهم البعضالتالمن التعاون المشترك بين الباحثة وذلك فى جوم

ألول تحسين مفهوم الذات األكاديمى لدى تالميذ الصف ابهدف خفض صعوبات القراءة و

ذلك فى فترة زمنية محددة خالل عدد معين من عدادى ذوى صعوبات التعلم، واإل

 .من البرنامج الجلسات  لتحقيق الهدف

 :محددات الدراسة 

تم تطبيق البرنامج العالجى على تالميذ الصف األول :المحددات الجغرافية  -0

التابعة ى وى ذوى صعوبات القراءة الملتحقين بمدرسة دويدة للتعليم األساساإلعداد

فى غرفة المجاالت  قازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، وقد تم التطبيقإلدارة غرب الز

 .بالمدرسة

تم اختيار أفراد العينة النهائية من تالميذ الصف األول اإلعدادى :المحددات البشرية  -5

من ذوى صعوبات القراءة من مدرسة دويدة للتعليم األساسى التابعة إلدارة غرب 

تلميذا وتلميذة وتراوحت ( 02)قازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، وبلغ عددهملزا

راوح ، وهم من ذوى الذكاء المتوسط  حيث تتسنة( 03-00)أعمارهم الزمنية ما بين 

، وال يعانون من أى إعاقة عقلية أو جسدية أو أى قصور بيئى (002–12)نسسبة ذكائهم

 .أوثقافى أو اجتماعى 

 :م أفراد العينة النهائية إلى مجموعتين متجانستين و هما و قد تم تقسي

من تالميذ الصف األول اإلعدادى  تالميذ( 02)وتتكون من :  المجموعة التجريبية - 0

خضعت هذه المجموعة و( أنثى 07، ذكور 2القراءة من الجنسين   ذوى صعوبات

 للبرنامج 
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 .ين مفهوم الذات األكاديمى تحسخدم لخفض صعوبات القراءة لديهم والعالجى المست

من تالميذ الصف األول اإلعدادى تالميذ ( 02)و تتكون من : المجموعة الضابطة – 0

لم تخضع هذه المجموعة و( أنثى 03 –ذكور 4)القراءة من الجنسين  ذوى صعوبات

 .إلجراءات البرنامج العالجى 

 :المحددات الزمنية  -1

 (.م0201-0209)اسى األول من العام الدراسى تم تطبيقق البرنامج خالل الفصل الدر

 :دراسات وبحوث سابقة 

 :دراسات المحور األول 

 .يا و صعوبات التعلم لدى التالميذبحثت العالقة بين التعلم المنظم ذات: دراسات

 :(Schreiber, F,2003) دراسة

تنمية ذاتيا فى م المنظم التعلى استكشاف أثر ما وراء المعرفة والدراسة إلهدفت هذه       

تلميذا وتلميذة من تالميذ المرحلة ( 072)القراءة، وتكونت عينة الدراسة من مهارات

ام الباحث ببناء مقياس للقراءة وقد ق. لصفوف من الثالث إلى السادساإلبتدائية فى ا

تم القراءة فى ضوء ما وراء المعرفة والتعلم المنظم ذاتيا و التفكير ثم برنامج إلثراءو

التفكير ميذ الصفوف الثالث إلى السادس وطبق مقياس القراءة وار مجموعة من تالاختي

ثم أعيد تطبيق المعرفة والتعلم المنظم ذاتيا ، ثم برنامج القراءة فى ضوء ما وراء

التعلم المنظم رت النتائج أن ما وراء المعرفة وأسف، واس بعد اإلنتهاء من البرنامجالمقي

د تم تحسن فى الفهم القرائى ناتج من التعلم قة بالفهم القرائى وأنه ذاتيا يرتبط بعالقة سببي

كما لم يظهر تأثير فعًال لما وراء المعرفة والتعلم المنظم عرفة ،المنظم ذاتيا وما وراء الم

 .ذاتيا فى الطالقة القرائية

 (Sui-Chu,2004):دراسة

التحصيل األكاديمي  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة االرتباطيه بين    

عاما من هونج ( 05) ينة من الطلبة بلغ متوسط أعمارهملدى ع،المنظم ذاتياوالتعلم 

وبين ه موجبة بين التعلم المنظم ذاتيا،كونج ، وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطي

 ،مواد القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت استراتيجيات التحكمالتحصيل األكاديمي في 

، في حين ارتبط مكوني التحصيل بالمواد الثالثةوالكفاءة الذاتية األكثر ارتباطا مع

، كما أشارت النتائج مع التحصيل في الرياضيات والعلومالدافعية والتذكر بشكل سلبي 

 . إلى أن طلبة هونج كونج أقل استخداما الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا

 :Parviz ,M et al) (2014,دراسة

أجريت هذه الدراسة لمعرفة العالقة بين القدرة النحوية والحصيلة اللغوية والوعي      

لفهم القرائي والتنظيم الذاتي لدي القراء او بما وراء المعرفة باستراتيجيات القراءة

طالبا تم تقسيمهم ( 071)تكونت عينة الدراسة من . المنظمين ذاتيا وغير المنظمين ذاتيا 

يبية ضابطه وتجريبية ، ضابطة تضم القراءالغير منظمين ذاتيا وتجر إلي مجموعتين
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تلقت المجموعة التجريبية تعليما مباشرا إلستراتيجيات ، القراء المنظمين ذاتياتضم 

علي  القائم علي المهام في عشر جلسات التنظيم الذاتي في القراءة مصحوبة بالتعليم

لم تتلق المجموعة . (0191زيمرمان )التي قدمها ذاتيا أساس استراتيجيات التعليم المنظم 

التدريس لهم  الضابطة أي عالج بشان التنظيم الذاتي ال بشكل مباشر أو غير مباشر وتم

، فقد كانت مكلفة فقط بقراءة النص القرائي والقيام بانشطة متابعة بالطريقة التقليدية

 .دون أي إشارة إلي التنظيم الذاتيبالكتاب 

ج تحليل التباين إلي تفوق المعرفة النحوية علي الحصيلة اللغوية والوعي ظهرت نتائأو

، وأوضحت النتائج أيضا أن المعرفة تراتيجيات القراءة في المجموعتينالمعرفي باس

. "التجريبية "موعة المنظمة ذاتيا النحوية كانت أفضل مؤشر للفهم القرائي في المج

المستوي "والتفسير اللغوي " المستوي األدني " وتشير النتائج إلي أن كال من اللغويات

وتفيد هذه النتائج في الفهم  ،همت بشكل كبير في القراءة والفهمعمليات سا" األعلي 

 .ختيارالقرائي وإمكانية التنبؤ بنتيجة اإلختيار والتحقق من صحة محتوي اإل

 :المحور الثانى 

 :ذوى صعوبات التعلمدراسات و بحوث تناولت مفهوم الذات األكاديمى لدى 

 (:(Leung.; Marsh.; Craven.; & Yeung, 2005دراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية اإلرشاد من خالل األقران في تنمية مفهوم الذات  

ً وطالبة من إحدى ط( 35)هماألكاديمي وغير األكاديمي لعيينةمن الطلبة بلغ عدد البا

سنة، وتم تقسيمهم ( 01-05)ا تراوحتأعمارهم مابين مدينة سيدني بأسترالي ىالمدارس  ف

طالباً ( 01)طالباً وطالبة ،وضابطة تألفت من (02)تجريبية تألفت من : إلى مجموعتين 

طالباً وطالبة للمشاركة في برنامج اإلرشاد باألقران لمدة عشرة (00)وطالبة، ولقد تطوع

دقيقة، ( 92)ية للجلسة الواحدة أسابيع وبواقع جلسة واحدة أسبوعيا بلغت المدة الزمن

نتائجه إلى وقد أشارت (ANCOVA)واستخدم في تحليل النتائج تحليل التباين المتعدد

فاعلية اإلرشاد باألقران في تنمية مفهوم الذات األكاديمي وغير األكاديمي لدى أفرادالفئة 

 .المستهدفة

 (Bassi; Marta; Patrizia; Antonella & Vittorio, 2007):دراسة 
إلى تقصي فاعلية برنامج قائم على تعزيز األهداف والطموح والهوايات  هذه هدفت     

واإلهتماماتباستخدام التعزيز اإليجابي في تنمية مفهوم الذات األكاديمى لعينة من الطالب 

ً في إحدى المدارس بنيجيريا(23(بلغ عددهم  ، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين طالبا

ً ، تراوحت أعمارهم( 30)باو ضابطةطال(30)تجريبية ، وطبق سنة( 01–05)طالبا

البرنامج خالل أسبوع تضمنأنشطة وأساليب في تعزيز األهداف والطموح والهوايات 

ثون مقياس مفهوم الذات ،واستخدم الباحمامات باستخدام التعزيز اإليجابيواإلهت

لة إحصائية بين درجات ، وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروقذات دالاألكاديمي

تثبت أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح أفراد المجموعةالتجريبية 
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لة إحصائيا فى ، وأنه التوجد فروق دالبرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسةفعاليةا

 .التتبعىالقياسين البعدى و

 Karagiannakis, 2006) :)دراسة 
لية اإلرشادمن خالل األقران في تنمية مفهوم الذات هدفت هذه الدراسة إلى تقصي فاع

، فيرفع المستوى التحصيلي في (والسلوكي األكاديمي واالجتماعي)العام وأبعاده 

( 370)طالب المدارس في كندا بلغ عددهم ، لعينة من(اإلمالء والحساب والقراءة)

 ً ، والضابطة طالباً ( 045)، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وبلغ عددهاطالبا

ً ( 022)عددهابلغ البرنامج المستخدم في الدراسة على استخدام أسلوب  اعتمد، وطالبا

، وطبق البرنامج التدريب على المهارات اإلجتماعية، وكذلك والتغذية الراجعةالتعزيز،

لباحث مقياس مفهوم الذات ، واستخدم ادقيقة( 32)وكانت مدة الجلسة،أسابيع( 2) خالل

، وأشارت نتائج )اإلمالء والحساب والقراءة(التحصيلية في  ك اإلختبارات، وكذلبأبعاده

في تنمية مفهوم الذات بأبعاده، وفي رفع المستوى الدراسة إلى فاعلية البرنامج المستخدم

 .، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا فى القياسين البعدى و التتبعى التحصيلي

 :(Gillan,L,2008)دراسة 

لي معرفة العالقة بين مفهوم الذات والدعم االجتماعي للطالب ذوي إراسة هدفت هذه الد

عينة  تم تطبيق الدراسة علي. التي تدرس في فصول التعليم الخاصصعوبات التعلم 

، وتم تطبيق مقاييس للتعرف علي (الرابع الي السادس)طالبا من الصف( 50)قوامها 

معلمين وزمالء الدراسة الآلباء وال الدعم اإلجتماعي والمدرسي لدي الطالب من قبل

من خاللهما  يقاس" هارنز و بنيك " يضا تطبيق مقياسين وضعهما أوتم . واألصدقاء

كشفت النتائج أن الدعم اإلجتماعي .العمليات اإلحصائية تجاه إهتمامتهم في كل المجاالت 

الدعم من زمالء الدراسة كان أكثر فاعلية لمفهوم الذات األكاديمي في حيث أن 

وأشارت النتائج أيضا أن . اإلجتماعي األسري له أفضل تأثير علي مفهوم الذات العام 

الطالب ذوي صعوبات التعلم مختلفين من حيث المفهوم العام ومفهوم الذات األكاديمي 

 :فكانت مقسمة ألربع مجموعات 

 .(مفهوم ذات أكاديمي منخفض، مفهوم ذات عام مرتفع) 

 .(مفهوم ذات أكاديمي مرتفع، خفضمفهوم ذات عام من) 

 .(مفهوم ذات أكاديمي منخفض، مفهوم ذات عام منخفض) 

 (. مفهوم ذات أكاديمي مرتفع، مرتفعمفهوم ذات عام ) 

ه االهتمام تجا) وأن الطالب الذين لديهم مفهوم ذات أكاديمي منخفض أكثر سلبية 

 .ذات األكاديمي المرتفعمن تلك المجموعة ذات المفهوم ال( بالمجاالت االكاديمية

 :دراسات المحور الثالث 

 : دراسات بحثت العالقة بين صعوبات القراءة و صعوبات التعلم لدى التالميذ

 :Reynolds et, al)2005,)دراسة 
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لدى  و اإلثراء المعرفى لى تتبع العالج القائم على التدريباتإهدفت هذه الدراسة     

عينة الدراسة من مجموعة من أطفال المرحلة اإلبتدائية تكونت ،األطفال ذوىصعوباتالتعلم

طة بممن لديهمصعوبات القراءة قسموا إلى مجموعتين مجموعة تجريبية وأخرى ضا

القائم على اإلثراء المعرفى على أطفال المجموعة  ىبرنامج العالجالتمتطبيق 

تتبع ثالث  فترةأشهور فى التطبيق و( 2)تمر لمدة التجريبيةدون الضابطة والذى اس

اختبار الذكاء ، وثراء المعرفىواستخدمت الدراسة برنامج عالجى  قائم على اإلسنوات

توصلت نتائج الدراسة إلى .ةالذاكرة العاملر وإختبارتحصيلى فى القراءة وإختبا،لالطفال

أن أداء أطفال المجموعة التجريبية إلختبار القراءة قد تحسن بعد تطبيق البرنامج 

ج الدراسة لمقارنة بنظائرهم من أطفال المجموعة الضابطة حيث أشارت نتائالتدريبى با

أداء الذاكرة العاملة لدى أطفال المجموعة التجريبية إلنتباة، واأن المهارات اإلدراكية، و

 .قد تحسن بشكل ملحوظ بعد فترة العالج واستمر التحسن ثالث سنوات مدة المتابعة

 (:5110)دراسة سيد يوسف الجارحى

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية برنامج عالجي لصعوبات تعلم القراءة والكتابة      

وتكونت عينة . ت األداء البصري واإلدراك البصريلدي األطفال من خالل تنمية مهارا

طفالً ممن لديهم صعوبات تعلم في القراءة والكتابة تتراوح أعمارهم ( 00)الدراسة من 

تقسيمهم إلى  حيث تم، رشهو( 5)سنوات و( 9)ات وشهر حتى سنو( 9) الزمنية بين

، أطفال( 2)اشتملت كل مجموعة علي ، حيث(تجريبية وضابطة)مجموعتين متكافئتين

عتين في كل من نسبة الذكاء، والمستوي وقد تم مراعاة التجانس بين أفراد المجمو

اءة والكتابة، وعدم وي صعوبات تعلم القر، ومستاإلجتماعي اإلقتصادي، والعمر الزمني

وقد استخدم الباحث األدوات التالية مقياس المستوى اإلجتماعى وجود إعاقات مصاحبة،

إعداد ) ، ومقياس ستانفورد بينيه للذكاء(0115، عبد العزيز الشخص)اإلقتصادي إعداد 

، ومقياس تشخيص صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدي (0119، لويس كامل مليكه

ولتحليل البيانات إحصائياً ، (إعداد الباحث)، والبرنامج العالجي (اد الباحثإعد)األطفال 

للمجموعات المستقلة Man-Whitney Testقام الباحث باستخدام إختبار مان ويتنى 

للتحقق من داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة، وإختبار 

طة للتحقق من داللة الفروق بين للمجموعات المرتبWilcoxon Testويلكوكسن 

وقد أوضحت النتائج فاعلية . متوسطات القياسين القبلى والبعدى، والبعدى والتتبعى

؛ حيث تحسنت صعوبات تعلم القراءة والكتابة امج العالجي المستخدم في الدراسةالبرن

؛ طةعن األطفال في المجموعة الضاب لدي األطفال فى المجموعة التجريبية بصورة دالة

، ة التي تم استخدامها في البرنامجمما يشير إلي فاعلية االستراتيجيات والفنيات العالجي

، وكذلك التشابه الجزئي، واستراتيجية من استراتيجية المراقبة الذاتية والتي شملت كل

كما أشارت نتائج القياس التتبعي إلي استمرار ت السلوكية مثل التعزيز والتشكيل،الفنيا

 .؛ مما يشير إلي تحقق جميع فروض الدراسةلذي أحرزته المجموعة التجريبيةا التحسن
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 :دراسة ربط لمتغيرات الدراسة

 :,Jason et al )(2006دراسة 

م المنظم ذاتيا فى القراءة و ارنة بين استراتيجيتين هما التعلهدفت هذه الدراسة إلى المق

لمعرفة أثر كل منهما فى تحديد   استراتيجية تعتمد علي اإلرشادات الواضحة فى القراءة

. ية المدركة لدى ذوى صعوبات تعلم فى خفض صعوبات القراءةفعالية الذات القرائ

لبا من ذوى صعوبات تعلم القراءة فىالصفوف الرابع طا( 02)وتكونت عينة الدراسة من 

 جلسات، وبعد مرور خمسة أسابيع  بمعدل أربعة وتم التدخل بخطوات محددة. الثامنو

م ئج فعالية التدخل باستخدام التعلأوضحت النتااألسبوع بمعدل ساعة واحدة يوميا فى

مقياس فضل على اختبار القراءة وأوحققت نتائج رىالمنظم ذاتيا عن االستراتيجية األخ

 .م المنظم ذاتياعلى التعلالقائم الكفاءة الذاتية 

 :خامسا تعقيب عام على الدراسات و البحوث السابقة

 :الهدف  :أوال 

تشابهت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية بتصميم برامج عالجية قائمة على  -0

استراتيجية اللتعلم المنظم ذاتيا لخفض صعوبات القراءة مثل دراسة ودراسة 

 (.0207)وبارفيز ( 0227)سوكوو( 0223)رسكريب

عوبات استراتيجيات أخرى لتنمية مفوم الذات األكاديمى لدى ذوى صاستخدمت  -3

استخدمت برنامج (Bassi; Marta et, 2007)سة دراسة بآسي وآخرون امثلدر التعلم

قائم على التعزيز لتحسين مفهوم الذات األكاديمى لدى ذوى صعوبات التعلم، 

 ;.Leung)نيدراسة ليونج وآخرو (Gillan,L,2008) استخدمتدراسة جيالنو

et,al2005)ن لتنمية مفهوم الذات األكاديمى، الدعم االجتماعى من خالل االقرا التى

 ,Karagiannakis)واألسرة لتنمية مفهوم الذات العام، و دراسةكاراغيناكس 

 .لديهماالرشاد باألقران لتنمية مفهوم الذات األكاديمى التى استخدمت (2006

 :العينة : ثانيا 
حلة بعض الدراسات برامج عالجية لخفض صعوبات القراءة لدى تالميذ المر تطبق -

طبقت بعض ، و( 0222)اإلعدادية ذوى صعوبات التعلم مثل دراسة جاكثرول 

الدراسات البرامج العالجية لتحسين مفهوم الذات األكاديمى لدى ذوى صعوبات التعلم 

 (.0224)بآسى و( 0225)عدادية مثل دراسة ليونج بالمرحلة اإل

استخدمت بعض الدراسات نفس ادوات الدراسة الحالية  فاستخدمت  :األدوات: ثالثا 

، برنامج عالجى لخفض صعوبات القراءة كاء  واختبار تحصيلى فى القراءةاختبار ذ

و آخرين  دراسة رينولدسآخريندراسة رينولدس ومثل دراسة رينولدس

(,2005(Reynolds et, al ( 0221)ودراسة سيد جارحى. 
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ربط فقد استخدمت استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا فى خفض صعوبات بالنسبة لدراسات ال

القراءة و تحسين مفهوم الذات األكاديمى لدى ذوى صعوبات التعلم مثل دراسة دراسة 

 .(0222)جاسون 

أثبتت الدراسات فعالية البرامج العالجية المستخدمة فى خفض  :النتائج : رابعا 

، و تحسين مفهوم الذات األكاديمى لدى القرائية قراءة و تحسين المهاراتصعوبات ال

دراسة و( 0225)وآخرين رينولدس دراسةذوى صعوبات التعلم مثل 

( 0223)رودراسة سكريب(0222)سة كاراغيناكس ا،ودر(0221)روندى

 (.0207)وبارفيز ( 0227)سوكوو

 :فروض الدراسة 

موعتين تب درجات المجتوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى ر -0

لقراءة لصالح المجموعة الضابطة فى القياس البعدى على اختبار صعوبات االتجريبيةو

 .التجريبية

ة التجريبية فى توجد فوق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموع -0

 .البعدى على اختبار صعوبات القراءة لصالح التطبيق البعدى والقياسين القبلى 

ة التجريبية  ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعال توجد فروق  -3

 .القراءةفى القياس البعدى والتتبعى على اختبار صعوبات 

رتب درجات المجموعة التجريبية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى -7

موعة المجموعة الضابطة على مقياس مفهوم الذات االكاديمى بعد البرنامج لصالح المجو

 .التجريبية

جريبية فى توجد فوق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة الت - 5

 .البعدى على مقياس مفهوم الذات األكاديمى لصالح التطبيق البعدى القياسين القبلى و

ة التجريبية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموع -2

ألكاديمى لدى ذوى صعوبات التتبعى على مقياس مفهوم الذات اعدى وفى القياس الب

 .التعلم

 :إجراءات الدراسة و خطواتها 

 .شبه التجريبى:منهج الداسة

تم اختيار أفراد العينة النهائية من تالميذ الصف األول اإلعدادى من ذوى :العينة

رة غرب الزقازيق صعوبات القراءة من مدرسة دويدة للتعليم األساسى التابعة إلدا

لميذة ، تم تقسيمهم إلى تلميذا وت( 02)التعليمية بمحافظة الشرقية ، وبلغ عددهم 

، وتراوحت ( 02=ن)، و االخرى تجريبية(02=ن)، إحداهما ضابطة مجموعتين

ال يعانون من سنة ، وهم من ذوى الذكاء المتوسط و( 03-00)أعمارهم الزمنية ما بين 

عاقة عقلية أو جسدية أو أى قصور بيئى أوثقافى إى أعانون من ، وال يمشاكل نيرولوجية

 .أو اجتماعى 
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 :أدوات الدراسة 

 :استخدمت الباحثة األدوات التالية 

 .(0191،إعداد فاروق عبد الفتاح)سنة ( 07:00)اختبار القدرة العقلية  -0

 (.0205،إعداد فتحى حسن الزيات)ت التعلم بطارية تشخيص صعوبا - 0

، ترجمة عبد الوهاب كامل (مارجريت موتى)ار المسح النيرولوجى إعداد اختب -3

(0220.) 

 .(إعداد الباحثة )اختبار تشخيص صعوبات القراءة  -7

 (.إعداد الباحثة)مى لدى ذوى صعوبات التعلم مقياس مفهوم الذات األكادي - 5

 (.إعداد الباحثة)برنامج التعليم العالجى المستخدم  - 2

 : حصائية اإلاألساليب 

( (SPSSاستخدمت الباحثة مجموعة من األساليب اإلحصائية من خالل برنامج 

 :لتحقيق فروض الدراسة و هى 

لحساب العالقة االرتباطية بين متغيرات : (Z)معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون – 0

 .البحث 

 .لداللة الفروق بين الرتب (W)  اختبار ويلكوكسون -0

 .باخ معامل ألفا كرون -3

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 :اختبار صحة الفرض األول و مناقشة نتائجه : أوال 

 : األولنص الفرض ( 0)

 : ينص الفرض األول فى الدراسة الحالية على أن 

تب درجات المجموعتين التجريبية توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى ر

 .لقراءة لصالح المجموعة التجريبيةات االضابطة فى القياس البعدى على اختبار صعوبو

 :عرض نتائج الفرض األول 
اإلحصائية لحساب قيمة المتوسط  ، تم استخدام األساليبالختبار صحة هذا الفرض

رتب درجات المجوعتين التجريبية ، وذلك احساب متوسطى واإلنحراف المعيارى

 .الضابطة فى القياس البعدى الختبارصعوبات القراءة و

، واالنحراف المعيارى وداللتها للفروق بين متوسطى قيم المتوسط( 0)ح الجدول و يوض

لبعدى على اختبار صعوبات الضابطة فى القياس اتب درجات المجموعتين التجريبية ور

 .القراءة
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 (0)جدول 

تب درجات داللتها للفروق بين متوسطى رقيم المتوسط واالنحراف المعيارى و

 .لضابطة فى القياس البعدى على اختبار صعوبات القراءة االمجموعتين التجريبية و

 

 األبعاد

 02= ضابطة ن  02= تجريبية ن 

 مستوى الداللة قيمة ت
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى

 2020دالة عند  00059 0025 2032 0050 02059 الفهم القرائى

 2020دالة عند  030279 0070 02042 5025 72045 األداء القرائى

 2020دالة عند  03050 0013 0302 4015 24022 المجموع

 :(0)يتضح من جدول 

بين متوسطى رتب درجات ( 2020)وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى -

المجموعتين التجريبية و الضابطة على اختبار صعوبات القراءة بعد تطبيق البرنامج 

 .مجموعة التجريبية لصالح التطبيق ال

 :مناقشة نتائج الفرض األول 

بين  (1010)ذات داللة إحصائية عند مستوىأشارت النتائج إلى وجود فروق   

الضابطة على اختبار صعوبات القراءة تب درجات المجموعتين التجريبية ومتوسطى ر

بأن يمكن تفسير ذلك و، ةلصالح التطبيق المجموعة التجريبيبعد تطبيق البرنامج 

إجراءات برنامج التعليم العالجى المستخدم القائم على استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا كان 

لها أثر إيجابى فى خفض صعوبات القراءة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى ذوى 

، مما يؤكد صحة الفرض األول فى الدراسة التعلم أفراد المجموعة التجريبيةصعوبات 

 .الحالية 

دراسة و،(0223)لسابقة مثل دراسة سكريبيراالبحوث ا أكدته نتائج الدراسات ووهذا م  

 .(0207)بارفيز 

–التعزيز ما يحتوي عليه من فنيات عديدة  مثلما أن اجراءت البرنامج العالجى وك  

اك التالميذ الواجبات المنزلية كان لها أثر إيجابى فى اشتر –الحوارالمناقشة و –التكرار

، كذلك هم خبرات النجاح التى حرموا منها، األمر الذى يوفر للبرنامجفى إجراءات ا

سواء  تدريب التالميذ على نوعية األسئلة التى تقيس مهارات القراءة الخاصة بالبرنامج

خطوات متدرجة جود معززات ووكيفية اإلجابة عليها فى ظل الفهم أو األداء القرائى و

، كما على اإلشتراك فى جلسات البرنامج تالميذمن السهل إلى الصعب أدى إلى إقبال ال

قد تقديم التغذية الراجعة ميذ فى نهاية كل جلسة وأن استراتيجية التقويم الذاتى للتال
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مكنهم من الضعف لديهم ومعرفة مدى تلتالميذ على معرفة جوانب القوة وساعدت ا

 .لى خفض صعوبات القراءة لديهمإأدى هذا المهارة موضوع الجلسة و

أما أفراد المجموعة الضابطة فلم تتحسن لديهم مهارات القراءة مثل أفراد المجموعة  -

لم يخضعوا ألى إجراءات تجريبية م يطبق عليهم البرنامج العالجى والتجريبية ألنهم  ل

. ية فى الفصول الدراسية العادية والتى ال تناسب قدراتهمويدرسون بالطريقة التقليد

مثل هذه االستراتيجيات التى تساعدهم على خفض صعوبات  ولذلك فهم فى حاجة إلى

القراءة لديهم وهذا من شأنه أن يزيد التحصيل الدراسى لديهم من ناحية و تحسن مفهوم 

 .الذات األكاديمى لديهم نمن ناحية أخرى 

ومن هنا جاءت فعالية البرنامج العالجى فى حفض صعوبات القراءة باستخدام 

 .ظم ذاتيا لدى ذوى صعوبات التعلملمناستراتيجية التعلم ا

 :ثانيا اختبار صحة الفرض الثانى و مناقشة نتائجه

 :أساسه النظرى نص الفرض و

توجد فوق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات :ينص الفرض الثانى على أن

 البعدى على اختبار صعوبات القراءة لصالحالتجريبية فى القياسين القبلى و المجموعة

 .التطبيق البعدى 

ر حول فعالية وقد افترضت الباحثة هذا الفرض فى ضوء التراث السيكولوجى المنشو    

استخدام ستراتيجية التعلم المنظم ذاتيا والتدريبية القائمة على استخدام االبرامج العالجية و

عد ذلك بلدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم،و فنيات مختلفة  فى خفض صعوبات القراءة

تدريبهم على كيفية تطبيق هذه االستراتيجية التى تساعدهم فى تنمية مهارات القراءة 

اف لديهم من خالل اجراءات منظمة يقوم عليها البرنامج العالجى بهدف تحقيق األهد

تؤيد هذا الفرض بعض المرجوة بعد تطبيق البرنامج وتحقيق النجاح الدراسى، و

ى أن التحليل البعدى للبيانات أوضح خفض صعوبات الدراسات السابقة التى أشارت إل

بعد تطبيق البرنامج مقارنة بالقياس القبلى ، ( أفراد المجموعة التجريبية ) القراءة لدى 

 ( .0207)بارفيز ، ودراسة (0223)ذه الدراسات دراسة سكريبيرومن ه

 :عرض نتائج الفرض الثانى 

اإلحصائية لحساب قيمة المتوسط  ب، تم استخدام األساليالختبار صحة هذا الفرض

وذلك احساب متوسطى رتب درجات المجوعة التجريبية فى واإلنحراف المعيارى،

 .لبعدى على اختبار صعوبات القراءةاقبلى والقياسين ال

، واالنحراف المعيارى وداللتها للفروق بين قيم المتوسط( 5)و يوضح جدول    

البعدى على اختبار فى القياسين القبلى و التجريبية متوسطى رتب درجات المجموعة

 صعوبات القراءة 
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 (5)جدول 

 

 األبعاد

 القياس البعدى القياس القبلى
 

 قيمة ت

 

 المتوسط مستوى الداللة
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى

 2020دالة عند  -020427- 0050 02059 0042 2052 الفهم القرائى

 2020دالة عند  -030145- 5025 72045 0050 02042 ىاألداء القرائ

 2020دالة عند -030942- 4015 24022 0095 03002 المجموع

 :ما يلى ( 0)يتضح من الجدول 

بين متوسطى رتب درجات ( 2020)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

خيص صعوبات القراءة ى اختبار تشالبعدى علالتجريبية فى القياسين القبلى و المجموعة

 .لصالح القياس البعدى( الدرجة الكلية للفهم القرائى واألداء القرائى)

 .ه النتيجة تحقق صحة الفرض الثانىهذ -

 :مناقشة نتائج الفرض الثانى 

بين متوسطى ( 1010)أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

لى اختبار تشخيص القياسين القبلى و البعدى عرتب درجات المجموعة التجريبية فى 

لصالح القياس ( للفهم القرائى و األداء القرائى الدرجة الكلية)صعوبات القراءة 

نامج التعليم العالجى المستخدم اإليجابى لبريمكن تفسير ذلك فى ضوء األثرو ،البعدى

واستراتيجيات  عرض له أفراد المجموعة التجريبية، بما تضمنه من  إجراءاتالذى تو

لدى ذوى صعوبات التعلم ، عملت على تحسن فى مستوى القراءة موفنيات وأساليب تقوي

عالجى يعد طريقة فعالة فى ل، حيث أن التعليم ا(وعة التجريبيةالمجم أفراد)القرائى 

يكمن الهدف األساسى منه هو المشكالت لدى ذوى صعوبات التعلم، و عالج الكثير من

ذوى المستوى الضعيف عن بقية زمالئهم بتحسين مستواهم إلى أقصى  مساعدة التالميذ

جى المستخدم على ما تصل إليهم قدراتهم ، على أن يقوم برنامج التعليم العال

جها حتى يأتى بالنتائج التى تالئم المشكلة المراد عالاالستراتيجيات والفنيات المناسبة و

، حيث تم اختيار استراتيجية التعلم مستخدمتم مراعاته فى البرنامج ال، وهو ما المرجوة

المنظم ذاتيا التى أكدت الدراسات على أهميتها و فعاليتها فى تحسين القراءة لدى ذوى 

 .صعوبات التعلم 

دراسة و( 0223)سكريبير: مع نتائج دراسات سابقة مثل دراسةوهذه النتائج تتفق 

 .(0207)بارفيز 

 :مناقشة نتائجه  اختبار صحة الفرض الثالث و: ثالثا 

 :أساسه النظرىنص الفرض و( 0)
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : "ض الثالث من فروض الدراسة على أنينص الفر

بعى على بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية  فى القياس البعدى و التت

 ."اختبار صعوبات  القراءة

رامج ث السيكولوجى الخاص بفعالية البوقد افترضت الباحثة هذا الفرض فى ضوء الترا

لك بما ذت القراءة لدى ذوى صعوبات التعلم، والتدريبية فى  خفض صعوباالعالجية و

فنيات مختلفة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين تضمنه من اجراءات عديدة واستراتيجيات و

ل برنامج الذين تم تدريبيهم من خالءة لدى أفراد المجموعة التجريبية، ومهارات القرا

حت نطاق االستراتيجية مخطط ومنظم قائم على عدة استراتيجيات فرعية تندرج ت

أدى ذلك إلى خفض صعوبات القراءة لديهم أن هذا و( التعلم المنظم ذاتيا)الرئيسية 

 .خالل فترة المتابعةعد االنتهاء من تطبيق البرنامج والتحسن ظل ثابتا ب

سابقة التى أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق تؤيد هذا الفرض بعض الدراسات الو 

التتبعى الختبار صعوبات القراءة لدى أفراد إحصائية بين التطبيقين البعدى و ذات داللة

دراسة سيد يوسف ، و (0225)وآخرين  رينولدس"المجموعة التجريبية ، مثل دراسة 

 (.0221)الجارحى

 : عرض نتائج الفرض الثالث 

اإلحصائية لحساب قيمة المتوسط  ، تم استخدام األساليبفرضصحة هذا ال والختبار

سطى رتب درجات القياسين ذلك لحساب داللة الفروق بين متوواالنحراف المعيارى، و

 .التتبعى ألفراد المجموعة التجريبية على اختبار القراءة البعدى و

تب االنحراف المعيارى بين متوسطى رنتائج قيم المتوسط و( 1)يوضح الجدول 

 .لتتبعى على اختبار القراءة االتجريبية فى القياسين البعدى ودرجات المجموعة 

 (1)جدول 

 

 األبعاد

 القياس التتبعى القياس البعدى
 

 قيمة ت

 

 المتوسط مستوى الداللة
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى

 لةغير دا -20122- 0005 0002 0050 02095 الفهم القرائى

 غير دالة 0030 5072 7203 5025 72045 األداء القرائى

 غير دالة 00227 4002 24032 4015 24022 المجموع

 :ما يلى ( 3) يتضح من  الجدول 

التجريبية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المحموعة -

الدرجة الكلية للفهم القرائى واألداء ) التتبعى على اختبار القراءةفى القياسين البعدى و

 (.القرائى

 .هذه النتيجة تحقق صحة الفرض الثالث و
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 : مناقشة نتائج الفرض الثالث 

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات  

جة الكلية الدر) التتبعى على اختبار القراءةالتجريبية فى القياسين البعدى و المحموعة

ويمكن تفسير ذلك بأن أفراد المجموعة التجريبية من  ،(للفهم القرائى واألداء القرائى

جة إلجراءات البرنامج المستخدم ذوى صعوبات القراءة استمر تحسن القراءة لديهم كنتي

المستخدمة ( التعلم المنظم ذاتيا)، حيث حيث ساعدت استراتيجية واستراتيجياته وفنياته

امج على التالميذ ذوى صعوبات التعلم على تحسن مهارات القراءة لديهم و فى البرن

، االمر الذى أدى ا  و استرجاعها عند الحاجة إليهااالحتفاظ بالمعلومات التى تم دراسته

ل ، كما أن الفنيات التى استخدمت فى البرنامج مثره إلى تحسن مهارت القراءة لديهمبدو

تقديم التغذية الراجعة للتالميذ فى نهاية كل اظ بالمعلومة، و، والتكرار من االحتفزالتعزي

، كما أن الواجب المنزلى يكشف عن الجلسة للوقوف على جوانب القوة والضعف لديهم

محاولة الباحثة حل المشكالت التى تواجه لم يفهما التلميذ أثناء الجلسة والنقاط التى 

لتلميذ يتعرف على ى نهاية كل جلسة يجعل اكما أن التقييم الذاتى لكل تلميذ ف، ذالتالمي

الضعف لديه فى المهارات موضوع الجلسة ومحاولته لتجاوز هذه جوانب التحسن و

انتظامهم فى حضور من ثقة المتعلمين بأنفسم، وزيد يالصعوبات وهذا من شأنه أن 

 .جلسات البرنامج العالجى 

، مثل دراسة رينولدس اسات السابقةإليه العديد من الدرتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت و

توصلت نتائج الدراسة و( 0221)نتائج دراسة سيد يوسف جارحى و (0224)و آخرين

إلى أن أداء أطفال المجموعة التجريبية إلختبار القراءة قد تحسن بعد تطبيق البرنامج 

دة واستمر التحسن خالل م هم من أطفال المجموعة الضابطةالتدريبى بالمقارنة بنظائر

 .المتابعة

تدريبية تناسب مية تصميم وتقديم برامج عالجية وومن خالل هذه النتائج تتضح أه

د فى خفض فنيات متعددة تساعت التعلم تقوم على استراتيجيات وقدرات ذوى صعوبا

ملية تحقيق قدر من النجاح الدراسى حتى يتمكنوا من مسايرة العصعوبات القراءة لديهم و

 . ، وهذا بدوره يحسن لديهم مفهوم الذات األكاديمى لديهمالعاديينالتعليمية كزمالئم 

 :أساسه النظرى نص الفرض الرابع و

 : ينص الفرض الرابع فى الدراسة الحالية على أن 

عة التجريبية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجمو

ديمى بعد البرنامج لصالح المجموعة الضابطة على مقياس مفهوم الذات االكاو

 . المجموعة التجريبية

ر حول فعالية وقد افترضت الباحثة هذا الفرض فى ضوء التراث السيكولوجى المنشو

التدريبية فى تحسين مفهوم الذات االكاديمى لدى التالميذ ذوى البرامج العالجية و

خفض صعوبات  ظم ذاتيا فىذلك باستخدام استراتيجية التعلم المنووبات التعلم، صع
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تؤيد هذا الفرض بعض الدراسات السابقة التى أشارت إلى أن التحليل البعدى القراءة، و

بعد ( أفراد المجموعة التجريبية)حسن مفهوم الذات األكاديمى لدى للبيانات أوضح ت

ومن هذه الدراسات دراسة   ،تطبيق البرنامج مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة

  )دراسة ليونج  و( Karagiannakis, 2006: )كاراغيناكيس

(Leung,2005)دراسة بآسي وآخرون و(Bassi; Marta)أوضحت نتائج هذه ، و

ت األكاديمى بعد تطبيق البرنامج الدراسات فعالية البرامج العالجية فى تنمية مفهوم الذا

 .لصالح أفراد المجموعة التجريبية

 :عرض نتائج الفرض الرابع 

اإلحصائية لحساب قيمة المتوسط  ، تم استخدام األساليبفرضالختبار صحة هذا ال

رتب درجات المجوعتين التجريبية ، وذلك لحساب متوسطى واإلنحراف المعيارى

 .دى لمقياس مفهوم الذات األكاديمىالضابطة فى القياس البعو

قيم المتوسط ، واالنحراف المعيارى وداللتها للفروق بين ( 7)و يوضح الجدول    

الضابطة فى القياس البعدى على مقياس تب درجات المجموعتين التجريبية وطى رمتوس

 .               علمألكاديمى لدى ذوى صعوبات التمفهوم الذات ا

 (2)جدول 

قيم المتوسط و االنحراف المعيارى و داللتها للفروق بين متوسطى رتب درجات 

علىمقياس مفهوم الذات المجموعتين التجريبية و الضابطة فى القياس البعدى 

 .األكاديمى 

 

 األبعاد

 02= ضابطة ن  02=تجريبية ن 
 

 قيمة ت
 مستوى الداللة

 المتوسط
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى

 2020دالة عند  4009 07027 50002 00020 93005 البعد الشخصى

 2020 نددالة ع 4075 0307 37002 1032 20055 البعد المدرسى

 2020دالة عند  9025 4055 37042 9094 55042 البعد األسرى

 2020 دالة عند 4041 37009 00002 32023 022072 المجموع

 :( 2)يتضح من جدول 

تب درجات بين متوسطى ر( 2020)ند مستوىوجود فروق ذات داللة احصائية ع -

ألكاديمى بعد تطبيق الضابطة على مقياس مفهوم الذات االتجريبية ون المجموعتي

 .البرنامج لصالح المجموعة التجريبية 
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 :مناقشة نتائج الفرض الرابع 

بين متوسطى ( .20)ذات داللة إحصائية عند مستوىأشارت النتائج إلى وجود فروق  

الضابطة على مقياس مفهوم الذات األكاديمى بعد رجات المجموعتين التجريبية ورتب د

يمكن تفسير ذلك بأن إجراءات برنامج جموعة التجريبية، وبرنامج لصالح المتطبيق ال

التعليم العالجى المستخدم القائم على استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا كان لها أثر إيجابى 

فى خفض صعوبات القراءة و تحسين  مفهوم الذات األكاديمى لدى تالميذ الصف األول 

، مما يؤكد صحة الفرض لتجريبيةالتعلم أفراد المجموعة ااإلعدادى ذوى صعوبات 

 .الرابع فى الدراسة الحالية 

خرين آرينولدس و"وث السابقة مثل دراسة البحوهذا ما أكدته نتائج الدراسات و

(0225 )Reynolds et, al,2005))ما يحتوي ما أن اجراءت البرنامج العالجى وك

الواجبات ، ورة والحواالمناقش –الراجعة  التغذية–ه من فنيات عديدة  مثل التعزيزعلي

، وكذلك اك التالميذ فى إجراءات البرنامجالمنزلية  كان لها أثر إيجابى فى اشتر

االستراتيجية التنظيمية وما تحتوية من استراتيجيات فرعية عملت على خفض صعوبات 

 .القراءة ومن ثم تحسن مفهوم الذات األكاديمى لدى أفراد المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة فلم تتحسن لديهم مهارات القراءة مثل أفراد المجموعة  أما أفراد   -

لم يخضعوا ألى إجراءات تجريبية برنامج العالجى والتجريبية ألنهم  لم يطبق عليهم ال

ية فى الفصول الدراسية العادية والتى ال تناسب قدراتهم، ويدرسون بالطريقة التقليد

 .لذات األكاديمىبالتالى لم يتحسن لديهم مفهوم او

 :عرض نتائج الفرض الخامس 
لحساب قيمة المتوسط  ، تم استخدام األساليب اإلحصائيةالختبار صحة هذا الفرض

التجريبية فى  ، وذلك احساب متوسطى رتب درجات المجوعةواإلنحراف المعيارى

 .البعدى على مقياس مفهوم الذات األكاديمى القياسين القبلى و

، واالنحراف المعيارى وداللتها للفروق بين قيم المتوسط( 5)و يوضح الجدول   

البعدى على مقياس بية فى القياسين القبلى ومتوسطى رتب درجات المجموعة التجري

 .مفهوم الذات األكاديمى 

ر حول فعالية وقد افترضت الباحثة هذا الفرض فى ضوء التراث السيكولوجى المنشو

لدى التالميذ ذوى  تحسين مفهوم الذات األكاديمى التدريبية فىالبرامج العالجية و

تؤيد هذا الفرض بعض الدراسات السابقة التى أشارت إلى أن التحليل صعوبات التعلم، و

( أفراد المجموعة التجريبية)حسن مفهوم الذات األكاديمى لدى البعدى للبيانات أوضح ت

 ,Karagiannakis) )س ، ومن هذه الدراسات دراسة كاراغيناكيبعد تطبيق البرنامج

 .,Jason et )(2006نيدراسة جاسون وآخرو2006
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 (2)جدول 

قيم المتوسط و االنحراف المعيارى و داللتها للفروق بين متوسطى رتب درجات 

 البعدى علىمقياس مفهوم الذات األكاديمىالقبلى والتجريبية فى القياس المجموعة

 

 األبعاد

 القياس البعدى القياس القبلى
 

 مة تقي

 

 المتوسط مستوى الداللة
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى

 2020دالة عند  -4094- 00020 93005 00072 71045 البعد الشخصى

 2020دالة عند -9024- 1032 20052 00031 30052 البعد المدرسى

 2020دالة عند  -102- 9094 55042 2077 33095 البعد األسرى

 2020دالةعند  -9050- 32023 022072 09039 002005 مجموعال

 :ما يلى ( 2)يتضح من الجدول 

بين متوسطى رتب درجات ( 2020)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

ى مقياس مفهوم الذات االكاديمى المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى و البعدى عل

 .لصالح القياس البعدى( بعد األسرىالوالبعد المدرسى و للبعد الشخصى الدرجة الكلية )

 .هذه النتيجة تحقق صحة الفرض الخامس و

 :مناقشة نتائج الفرض الخامس 

بين متوسطى ( 2020)أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مفهوم الذات  البعدى على مقياسالتجريبية فى القياسين القبلى و رتب درجات المجموعة

لصالح ( البعد األسرىالمدرسى و البعدالدرجة الكلية للبعد الشخصى  و) االكاديمى

 .القياس البعدى 

الذى نامج التعليم العالجى المستخدم وويمكن تفسير ذلك فى ضوء األثر اإليجابى لبر

 عرض له أفراد المجموعة التجريبية، بما تضمنه من  إجراءات واستراتيجيات وفنياتت

لدى ذوى صعوبات التعلم ى، عملت على تحسن مفهوم الذات األكاديموأساليب تقويم

، حيث أن التعليم العالجى يعد طريقة فعالة فى (أعضاء المجموعة التجريبية)القرائى 

يكمن الهدف األساسى منه هو المشكالت لدى ذوى صعوبات التعلم، و عالج الكثير من

 عيف عن بقية زمالئهم بتحسين مستواهم إلى أقصىمساعدة التالميذ ذوى المستوى الض

جى المستخدم على ، على أن يقوم برنامج التعليم العالما تصل إليهم قدراتهم

جها حتى يأتى بالنتائج التى تالئم المشكلة المراد عالاالستراتيجيات والفنيات المناسبة و

تيار استراتيجية التعلم ، حيث تم اختم مراعاته فى البرنامج المستخدم، وهو ما المرجوة

فعاليتها فى خفض صعوبات القراءة  لتى أكدت الدراسات على أهميتها والمنظم ذاتيا ا

 .لدى ذوى صعوبات التعلم ومن خاللها يتحسن مفهوم الذات األكاديمى لديهم 
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تعد استراتيجية التعلم المنظم ذاتيا من أكثر االستراتيجيات الفعالة فى تحسين مفهوم و

لدى ذوى صعوبات التعلم وقد أكدت بعض الدراسات ذلك مثل دراسة سوى كو الذات 

(0227 )Sui-Chu التى أكدت على فعالية التعلم المنظم ذاتياعلى أن هناك عالقة

 .ارتباطية قوية بين رفع الكفاءة الذاتية و زيادة التحصيل األكاديمى فى القراءة 

العون االجتماعى ساعدت التالميذ على  كما أن استخدام استخدام استراتيجية البحث عن

ثة عن إجابات األسئلة زيادة ثقتهم بأنفسهم من خالل التغلب على الخوف من سؤال الباح

كذلك طلب العون من زمالئهم كان له أثر فى تنمية التفاعل الصفى بين الصعبة ، و

األكاديمى  التالميذ فى محاولة مساعدة بعضهم البعض وهذا من شأنه يحسن مفهوم الذات

معلومات مفيدة وليسوا تالميذ ضعاف التحصيل وهذا  وينمى لديهم فكرة أن لديهم لديهم

 .يشعرهم بقيمتهم 

 & ;.Leung.; Marsh.; Cravenدراسة ليونج وهذا ما تؤكده دراسات مثل دراسة 

Yeung, 2005) ) دراسةكاراغيناكيس ، و(  (Karagiannakis, 2006 التى توضح

اد اإلرشاد باألقران فى تنمية مفهوم الذات األكاديمى لدي ذوى صعوبات فعالية اإلرش

 .التعلم

كما أن استخدام الباحثة لفنية التعزيز يحسن مفهوم الذات األكاديمى لديهم وهذا ما أكدته 

 & Bassi; Marta; Patrizia; Antonella)دراسة بآسي وآخرون نتائج دراسة 

Vittorio, 2007) يجابى يعمل على تنمية مفهوم الذات األكاديمى لدى بأن التعزيز اإل

 .وهذه النتائج تؤكد صحة الفرض الخامس .ذوى صعوبات التعلم

 :اختبار صحة الفرض السادس و مناقشة نتائجه :  سادسا

 :أساسه النظرىنص الفرض و( 0)

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : ض السادس من فروض الدراسة على أنينص الفر

التتبعى على ة التجريبية  فى القياس البعدى ومتوسطى رتب درجات المجموعبين 

 .مقياس مفهوم الذات األكاديمى لدى ذوى صعوبات التعلم 

الية البرامج وقد افترضت الباحثة هذا الفرض فى ضوء التراث السيكولوجى الخاص بفع

لك بما ذت التعلم، واألكاديمى لدى ذوى صعوباالتدريبية تحسين مفهوم الذات العالجية و

فنيات مختلفة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين تضمنه من اجراءات عديدة واستراتيجيات و

الذين تم تدريبيهم من خالل مى لدى أفراد المجموعة التجريبية، ومفهوم الذات األكادي

حت نطاق برنامج مخطط ومنظم قائم على عدة استراتيجيات فرعية تندرج ت

ن مفهوم الذات األكاديمى و أدى ذلك إلى تحس( التعلم المنظم ذاتيا)يسية االستراتيجية الرئ

 .خالل فترة المتابعةعد االنتهاء من تطبيق البرنامج وأن هذا التحسن ظل ثابتا بلديهم و

تؤيد صحة هذا الفرض بعض الدراسات السابقة التى أشارت نتائجها إلى عدم وجود و 

التتبعى على مقياس مفهوم الذات يقين البعدى وإحصائية بين التطب فروق ذات داللة

دراسة كاراغيناكيس مثل األكاديمى لدى أفراد المجموعة التجريبية 
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((Karagiannakis, 2006ن يدراسة بآسي وآخر، و(Bassi; Marta & Vittorio, 

2007). 

 : عرض نتائج الفرض السادس 

ية لحساب قيمة المتوسط اإلحصائ ، تم استخدام األساليبوالختبار صحة هذا الفرض

سطى رتب درجات القياسين ذلك لحساب داللة الفروق بين متوواالنحراف المعيارى، و

 .ات األكاديمىالتتبعى ألفراد المجموعة التجريبية على مقياس مفهوم الذالبعدى و

االنحراف المعيارى بين متوسطى رتب درجات نتائج قيم المتوسط و( 2)الجدول  يوضح

 .التتبعى على مقياس مفهوم الذات األكاديمى تجريبية فى القياسين البعدى وال المجموعة

قيم المتوسط و االنحراف المعيارى و داللتها للفروق بين متوسطى رتب  (6) جدول 

علىمقياس مفهوم الذات  والتتبعى البعدىين التجريبية فى القياسالمجموعةدرجات 

 األكاديمى

 

 األبعاد

 لتتبعىالقياس ا القياس البعدى
 

 قيمة ت

 

 المتوسط مستوى الداللة
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى

 غير دالة -5047- 02030 95075 00020 93005 البعد الشخصى

 غير دالة -2029- 1025 23025 1032 20055 البعد المدرسى

 غير دالة -2055- 2024 54005 9094 55042 البعد األسرى

 غير دالة -2020- 0709 02200 32023 02207 جموعالم

 :ما يلى ( 6)يتضح من  جدول 

التجريبية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المحموعة -

الدرجة الكلية للبعد )يمى داكألالتتبعى على مقياس مفهوم الذات افى القياسين البعدى و

 (.األسرى ، البعد المدرسى، البعدالشخصى

 .و هذه النتيجة تحقق صحة الفرض السادس 

 : مناقشة نتائج الفرض السادس 

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات  

يمى التتبعى على مقياس مفهوم الذات األكديبية فى القياسين البعدى والمحموعة التجر

ويمكن تفسير ذلك بأن  ،(البعد المدرسى، البعد األسرىالدرجة الكلية للبعد الشخصى، )

أفراد المجموعة التجريبية استمر تحسن مفهوم الذات األكاديمى لديهم كنتيجة إلجراءات 

التعلم المنظم )، حيث حيث ساعدت استراتيجية ياته وفنياتهالبرنامج المستخدم و استراتيج

سين مفهوم ى صعوبات التعلم على تحالمستخدمة فى البرنامج على التالميذ ذو( ذاتيا

استخدمت فى البرنامج مثل التعزيز،والتغذية ، كما أن الفنيات التى الذات األكاديمى لديهم
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، واستخدام استراتيجيات مثل استراتيجية البحث عن العون اإلجتماعى كان لها المرتدة

استمرار التحسن كاديمى لدى ذوى صعوبات التعلم وأثر فعال فى تحسن مفهوم الذات األ

 .فى القياس التتبعى

 ,Karagiannakis)و تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كاراغيناكيس    

2006) 

، قد بينت هاتان  (Bassi; Marta & Vittorio, 2007)دراسة بآسي وآخرون و

سطى رتب درجات القياسين البعدى الدراستان عدم وجود ذات داللة إحصائية بين متو

 ، وهذه النتيجة تحقق صحة الفرض السادسعلى مقياس مفهوم الذات األكاديمىلتتبعى او

إلى فاعلية البرنامج العالجي ( 0221)تائج دراسة سيد يوسف جارحى كذلك أشارت ن

القراءة والكتابة لدي  مهارات؛ حيث تحسنت خالل فترة المتابعةالمستخدم في الدراسة 

بصورة دالة عن األطفال في المجموعة الضابطة ؛ مما األطفال فى المجموعة التجريبية 

يشير إلي فاعلية االستراتيجيات والفنيات العالجية التي تم استخدامها في البرنامج ، 

والتي شملت كل من استراتيجية المراقبة الذاتية ، واستراتيجية التشابه الجزئي ، وكذلك 

ارت نتائج القياس التتبعي إلي استمرار الفنيات السلوكية مثل التعزيز والتشكيل ، كما أش

 .التحسن الذي أحرزته المجموعة التجريبية 

ومن خالل هذه النتائج تتضح أهمية تصميم وتقديم برامج عالجية و تدريبية تناسب 

د فى خفض قدرات ذوى صعوبات التعلم تقوم على استراتيجيات و فنيات متعددة تساع

ملية من النجاح الدراسى حتى يتمكنوا من مسايرة العتحقيق قدر صعوبات القراءة لديهم و

 . ، وهذا بدوره يحسن مفهوم الذات األكاديمى لديهمالتعليمية كزمالئم العاديين

 :مستخلص نتائج الدراسة 

 :بعد تطبيق لبرنامج العالجى تم التوصل إلى النتائج التالية 

ية التعلم المنظم ذاتيا فى خفض فعالية برنامج التعليم العالجى القائم على استراتيج – 0

صعوبات القراءة وتحسن مفهوم الذات األكاديمى تالميذ المرحلة اإلعدادية ذوى 

 .صعوبات التعلم

توصلت النتائج إلى وجود ارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة وتمت المق – 3

الضابطة و تب درجات المجموعتين التجريبيةفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى ر

ر القراءة عند مستوى كذلك اختباو.( 0)ألكاديمى عند مستوى داللة على مقياس الذات ا

، فى حين لم يطرأ أى تحسن عة التجريبية بعد تطبيق البرنامجلصالح المجمو.(0)داللة 

 .على أفراد المجموعة الضابطة 
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