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 المستخلص 

استتتهتفا التساستتة التعتترأ علتتى أثتتر برنتتامج قتتائم علتتى المرونتتة النفستتية فتتي تحستتين فاعليتتة التتذات  

االنفعاليتتةو وخفتتض قلتتق المستتتقبل المهنتتي لتتتل عينتتة متتن والبتتات الجامعتتة ذوات صتتعوبات التتتعلم األكاديميتتةو 

بجامعتة ويبتة األكاديميتة ( والبة من ذوات صتعوبات التتعلم 60تم اختياس عينة مكونة من )ولتحقيق هذا الهتأ 

( والبةو والثانيتة اتابطة وعتتدها 30بالمتينة المنوسة و تم تقسيمهن إلى مجموعتينو األولى تجريبية وعتدها )

مهني تطبيقا قبليتا  للتككتت متن ( والبةو وبق عليهن مقياس  فاعلية الذات االنفعاليةو ومقياس قلق المستقبل ال30)

تكافؤ المجموعتينو وتم تطبيق البرنامج المعتت فتي التساستة الحاليتة علتى المجموعتة التجريبيتةو وفتي نهايتت  تتم 

إعادة تطبيق نفس المقياسين تطبيقاً بعتياً  للكشف عن فعالية البرنامجو واستختم اختباس "ت" للكشف عتن داللتة 

 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةو وتوصلا التساسة إلى النتائج : الفروق بين متوسطات دسجات 

وجود فرق دال إحصائيا بين متوستطي المجمتوعتين )التجريبيةلالضتابطة( فتي فاعليتة التذات االنفعاليتة لصتال  

المجموعتتة التجريبيتتةج ووجتتود فتترق دال إحصتتائيا بتتين متوستتطي المجمتتوعتين )التجريبيةلالضتتابطة( فتتي قلتتق 

  لمستقبل المهني لصال  المجموعة الضابطةجا

 

المرونة النفسيةو  فاعلية الذات االنفعاليةو قلق المستقبل المهنيو صعوبات التتعلم األكاديميتة  الكلمات المفتاحية:

 ج

The Effect Of A Program Based On Psychological Resilience On Improving 

Emotional Self-Efficacy And Reducing Vocational Future Anxiety For 

University Students With Academic Learning Disabilities 

 

Dr . Amal A. Alzoghby 

Associate Professor of Educational Psychology  

College Of Education 

Benha University, Egypt 

 

Summary 

The present study aimed at measuring the effect of a program based based on 

psychological Resilience on improving emotional self-efficacy and Reducing 

Vocational Future Anxiety for University Students With Learning Disabilities. To 

achieve this aim, a sample of 60 Taibah University Students who were diagnosed as 

Academic learning disabilities was selected. They were divided into two groups (an 

experimental of 30 and a control of 30).They sat for the emotional self-efficacy –

Vocational Future Anxiety scales (developed by the researcher). After the 

intervention, both tools were administered again, and t-test was used to identify the 

significance of the differences between the groups. Results showed the following: 

1. There are statistically significant mean differences in the emotional self-efficacy 

between the mean scores of the control and those of the experimental group 

favoring those of the experimental group.   
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2- There are statistically significant mean differences in Vocational Future Anxiety 

between the mean scores of the control and those of the experimental group favoring 

those of the control group 

Keywords: psychological Resilience, emotional self-efficacy, Vocational 

Future Anxiety ,Academic learning disabilities 

 

قبل المهني لطالبات أثر برنامج قائم على المرونة النفسية في تحسين فاعلية الذات االنفعالية وخفض قلق المست

 الجامعة ذوات صعوبات التعلم  األكاديمية

 المقتمــــــــة:

يُعت ملف صعوبات التعلم لتل وتب  الجامعتة متن الملفتات التتي تتضتمن العتيتت متن القضتايا الشتائكة   

و حيت  يعتانى  نظراً للتحتيات التي تفراها متطلبات الحياة الجامعية األكاديمية واالجتماعيتة واالنفعاليتة علتيهم

وب  الجامعة ذوو صعوبات التعلم من انخفاض فى مستويات توقعاتهم حول إمكانية التحكم في إداسة وتوظيف 

وفهم مشاعرهم وانفعاالتهم السلبية واإليجابيةو كما يصعب عليهم مواجهة الضغوو والتعامل معها بإيجابية وهو 

و حيتت  تشتتكل تجتتاسبهم Emotional Self- Efficacy1 متتا يشتتير إلتتى تتتتنى فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة لتتتيهم

 التساسية المحبطة تصوساتهم السالبة حول ذواتهمو وتسهم في تكوين مفاهيمهم الخطك حول فاعليتهم الذاتيةج

إلى أن فاعلية الذات االنفعالية لها دوس في إداسة كل  Bandura et al (2003)أشار  وفى هذا اإلواس

بافتراض أن  فاعليتة التذات االنفعاليتة  Caprara et al (2010)ة والسلبية وهو ما أكته من التكثيرات اإليجابي

تتنبتك باحتمتتال انخفتاض المشتتاعر واالنفعتتاالت الستلبية بشتتكل مبابتتر أو  يتر مبابتترو متت  التككيتت علتتى فكتترة أن  

واألنماو المتعتدة متن فاعليتة فاعلية الذات االنفعالية قت تكون بمثابة المتغير الذي يؤثر على المتغيرات األخرل 

 األكاديمية(ج  -االجتماعية -الذات )العامة

إلى افتقاس وب  الجامعة ذول صعوبات التعلم  Showers& Kinsman (2017)وفى المقابل يشير 

ومعانتاتهم متن مشتكبت فتي العبقتات األسترية واالجتماعيتة مثتل صتعوبة تكتوين للحيتاةو  إلى النظرة اإليجابيتة

تو واعف المشاسكة الفعالة لآلخرينو وعتم تقبل التعليمات وااللتتاام بهتاو وتظهتر لتتيهم صتعوبة فتي الصتاقا

السلوك االجتماعيو والثبات االنفعاليو وانخفتاض تقتتير التذاتو واتعف التافعيتةو وكلهتا مؤبترات النخفتاض 

 فاعلية الذات االنفعاليةج

إليجابي والسعادة والراتا عتن الحيتاة متن ختبل أن  يمكن التنبؤ بالتفكير ا Sweeney (2016)ويذكر 

حيتت  أبتتاسوا إلتتى أن فاعليتتة التتذات  Caprara et al (2006)فاعليتتة التتذات االنفعاليتتةو وهتتو متتا افتراتت  

االنفعالية هي المحتدات للسعادة المستقبليةو والتفكير المستتقبلي بشتكل إيجتابيو وافتراتوا أن الستعادة والتفكيتر 

 ستويات أعلى من التفاؤل والراا عن الحياة بشكل مبابر و ير مبابرجاإليجابي يؤدي إلى م

 Vocationalقلتق المستتقبل المهنتي               وفى نطاق صعوبات التعلم لتل وب  الجامعة يتككت 

Future Anxiety  ككحتتتت المواتتتوعات األكثتتتر إثتتتاسة الهتمتتتام هتتتؤالر الطتتتب و ونظتتترا لخبتتترات الفشتتتل

                                                           

عربية تناولت هذاا المتييذر أو ة دراسة يحديث العهد بالبيئة العربية حيث لم تجد الباحثة أ  Emotional Self- Efficacyمصطلح :  (1)
ألن  ترجمته، وقد اختارت الباحثة مفهوم  فاعلية الاات االنفعالية للتعبير عنه ولم تختر مصطلحات مثل )العاطفية أو الوجدانيذة( نرذرا  

ه التي تواترت في االنفعال يضم كل من العاطفة والشعور ويعبر عن الوجدان فكان األنسب لترجمة هاا المتيير في ضوء تعريفه وأبعاد
 الدراسات األجنبية.



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
252 

 

وا بها نتيجة الصتعوبات التتي باتتا معهتم منتذ ستنوات التعلتيم قبتل الجتامعيو قتت يظهترون واإلحباوات التي مر

مستول مرتفعاً متن قلتق المستتقبل المهنتيو يتضت  فتي عتتم قتتستهم علتى التخطتيا للمواقتف الحياتيتة المختلفتةو 

بالمهنتتةو والنظتترة واتجاهتتاتهم الستتلبية نحتتو العمتتلو وعتتتم وجتتود التتتاف  ل نجتتاج األكتتاديمي للتختتر  وااللتحتتاق 

السلبية للمهنة التي يعتون لهاو وإحساسهم بالعجا عن القيام بهاو األمر الذي يصل بهم إلتى اإلحجتام عتن المهنتة 

التي يعت لمااولتهاو وتبنى أفكاس أو معتقتات ال عقبنية فيعتقتون أنهم ال يستطيعون عمتل أي بتير وال يمكتنهم 

 ا لشعوسهم بعتم الكفارةو مما يايت من مستويات قلق المستقبل المهني لتيهمجبه واالنجاح في مهنتهم إذا ما التحق

ووفقاً لذلك تعت القتسة على تنظيم المشتاعر الستلبية المرتبطتة بالصتعوبةو والتعبيتر عنهتا هتو صتميم متا 

التذات يحتاج  الطب  ذوو صعوبات التعلم في المرحلة الجامعيةو حي  تعتت تنميتة قتتستهم علتى تنظتيم  فاعليتة 

االنفعالية لتيهم سبيبً إلحساسهم بالفاعلية الذاتية األكاديمية واالجتماعية والراا عن الحيتاة والتفتاؤلو ومتنحهم 

قتسات التفكير اإليجابيو فضبً عن انعكاسها سلباً على مشاعر التوتر والقلق التي تصيبهم وخوفهم المستمر من 

 ةج مواجهة المستقبل وتحتيات  المهنية والعملي

ويظهر انخفاض  فاعلية الذات االنفعالية وجيتادة قلتق المستتقبل المهنتي نتيجتة التتوتر النابتم عتن عتتم قتتسة     

وتتب  الجامعتتة ذول صتتعوبات التتتعلم علتتى تحمتتل مستتؤولية اتختتاذ القتتراسات واتتعف قتتتساتهم علتتى التخطتتيا 

امتتبكهم قتتسا مناستبا متن المرونتة النفستية والمراقبة والحكم على األدار الذاتي وفق معايير محتدة  وذلك لعتتم 

التي تمكنهم من مواجهة المواقف والظروأ الحياتية المختلفةو ولذلك فهم في أبتت الحاجتة إلتى المرونتة النفستية 

لمتتا يترتتتب عليهتتا متتن الكثيتتر متتن النتتتائج اإليجابيتتة كتتالتخفيف متتن اتثتتاس الستتلبية للصتتعوباتو وتعايتتا تكتتيفهم 

جهة الضتغوو واإلحباوتات كمصتاحبات للصتعوبات التتي يعتانون منهتا وتكثيرهتا المبابتر وتطوير مهاسات موا

حيت   Reivich & Shatte (2002)علتى فتاعليتهم الذاتيتة االنفعاليتة وقلقهتم المستتقبليو وهـــتـو متا أكـتـتت  

ــتتـي تحستتين مستتتويات ذكرتتتا أن الهتتتأ األستتمى متتن التعلتتيم الجتتامعي هـــــــــتتـو مساعــــــــــتتـتة الطـــتتـب  فـ

المرونتتة كتتي يصتتبحوا قتتادسين علتتى مواجهتتة التحتتتيات والضتتغووات التتتي تواجههــــتتـمو فالمرونتتة كمتتا يشتتير 

(2003) Ryff & Singer  تعتت متن العوامتل الوقائيتة متن االاتطرابات االنفعاليتة و ووستيلة للمحافظتة علتى

 تيات جالبنار النفسي لألفراد وخصوصا في مواجهة الصعوبات والتح

واستكماال للبح  عن العبقة التبادلية بين المرونة النفسية و وبين كل من  فاعلية الذات االنفعالية وقلتق 

أن أهميتتة المرونتتة النفستتية بالنستتبة لتتذول  (2017أبووو د وود  المستتتقبل المهنتتي لتتذول صتتعوبات التتتعلم يتترل 

ـوة للتغلــتتـب علـــتتـى الصتتعوبات بتتتالً متتن صتتعوبات التتتعلم تتتكتى لتركياهتتا علتتى تحستتين وتتتتعيم  جوانتتب القــتت

التركيا على جوانب الضعفو حي  يعت ذوو صعوبات التعلـــــم معــــراـــين للكثير من عوامتل المخاوــتـرو 

فعامتل  Margalit (2003)لتـ  وتمثل صعوبــــات التعلــــم بـــالنسبـــة لهــــم جوانب قصوس واعفو  ووفقتاً 

 ونة من العوامل الوقائية المهمة في مجال صعوبات التعلـــمج فاعلية الذات والمر

باستقرار ما سبق تبتو  فاعلية الذات االنفعالية وااحة المعالم في كونها إواساً مفيتاً يكشتف عتن مفتتاح 

الشخصتتية فتتي معرفتتة وكشتتف وبيعتتة المهتتاسات واالتجاهتتات والقتتتسات الخاصتتة لتتتل وتتب  الجامعتتة ذوي 

تايتتهم قتوة علتى مواجهتة الصتعوبات والتحتتيات التتي يواجهونهتا واتثتاس الناجمتة عتن هتذه صعوبات التعلمو ف

الصتتعوباتو فيستتاعت ذلتتك علتتى تطتتوسهم ونمتتوهم فتتي مواجهتتة األحتتتا، الحياتيتتة الراهنتتةو والستتيطرة علتتى 

نفعاليتةو كمتا انفعاالتهم الستلبية والتتحكم فيهتا وتوظيفهتا لتحقيتق أهتتاأ محتتدةو فتحستن متن فتاعليتهم الذاتيتة اال

يساعت ذلك علتى تطتوسهم ونمتوهم فتي مواجهتة األحتتا، المستتقبلية عتن وريتق إعتادة صتيا ة توقعتاتهم حتول 

 مستقبلهم المهنيج 

كمتا يتضتت  افتقتتاس وتتب  الجامعتتة ذول صتتعوبات التتعلم إلتتى مهتتاسات المرونتتة النفستتية والتتتي تتترتبا  

المشتتاعر وإداستهتاو و كمتا تتترتبا ستلبا بمستتول القلتتق  إيجابتا بمستتول توقعتتاتهم حتول قتتستهم علتتى التتحكم فتي
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المستقبلي ألدائهم لمهنة ماو كما يتض  خطوسة تتنى مستول  فاعلية الذات االنفعالية لتيهم والتي تنعكس آثاسها 

على جمي  مستويات فاعلية الذات المختلفة كفاعلية الذات األكاديمية واالجتماعية والمهنيةو فضب عن استباوها 

بالمستويات المرتفعة من القلق والتوترو مما يجعل بح  كيفية االستقار بمستول  فاعلية الذات االنفعالية وخفض 

قلق المستقبل المهني في اور محتدات المرونة النفسية من أهم المبم  البحثية الجتيرة بالمبحظة والتساسات 

 التجريبية وهو ما تهتأ إلي  التساسة الحاليةج

 تساسة:مشكلة ال

يتتذكر  حيتت يشتتاسك عتتتد كبيتتر متتن ذوي صتتعوبات التتتعلم فتتي مؤسستتات متتا بعتتت المرحلتتة الثانـــــــــويـتتـة      

(2012) Snyder &  Dillow  أن معتتالت االلتحتاق اإلجماليتة لطتب  الجامعتات المستتجتين قتت جادت متن

انخفااتاً لمعتتالت قتت ستجل  Newman et al (2011)و ومت  ذلتك فتإن 1990% منتذ عتام 37% إلتى 26

 (2008)التحاق الشبا  البالغين ذوي صعوبات التعلم بالجامعة مقاسنة بنظرائهم العــــــــــاديينو وأفـــــــــتـاد 

Snyder & Dillow  11كان خريجو المتاسس الثانوية ذوي صتعوبات التتعلم يشتكلون  2008أن  في عام %

% متن 33كتان  2009أن  في عتام  Newman et al (2011)من مجموع وب  الجامعـــاتو وقـــت أوا  

البالغين ذوي صعوبات التعلم مسجلين في مختلف أنواع مؤسسات التعليم ما بعت الثانوي بعت سنتين متن تخرجت  

ففي التقريتر الصتادس متن البنتك  (2000للز ات  % من أقرانهم العاديينو ووفقاً 51من المتسسة الثانوية مقابل 

ات في الواليات المتحتتة األمريكيتة اجدادت صتعوبات التتعلم بصتوسة مستتمرة ومطتردة لطتب  القومي للمعلوم

و 1998%عام  6,5إلى  199٤% عام 3مو وكذلك من  199٤% عام 3إلى  1985% عام  6,1الجامعة من 

للواليات  ونتيجة لايادة نسبة بيوع ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعيةو فقت أصتست الحكومة الفيتسالية

(و التتي تقضتى بضتروسة إعتادة 50٤م فقترة )1973لستنة  112ل 93المتحتة األمريكية القانون الفيتتسالي سقتم 

 تكهيل وب  الجامعة ذول صعوبات التعلم ج

إلى أن نسبة انتشاس صعوبات التتعلم تظهتر بصتوسة وااتحة  (2009الحارثي  وفى هذا اإلواس يشير 

بة عالية وخطيترة تتعتتل التوقعتات   و ممتا يوجتب االهتمتام بهتا علتى المستتول في المرحلة الجامعية وتمثل نس

 البحثي والتطبيقيج 

إن عتم قتسة الطب  ذول صعوبات التعلم على مواجهة الضغووو وعجاهم عتن تفهتم عتواوفهم تجتاه 

م علتتى أنفستتهم وتجتتاه المحيطتتين بهتتمو وصتتعوبة التتتحكم والستتيطرة علتتى مشتتاعرهمو فضتتبً عتتن أن عتتتم قتتتسته

المتنخفض لفاعليتة  توظيف مشاعرهم اإليجابية والسلبية في ستبيل تحقيتق أهتتافهم يكشتف النقتا  عتن المستتول

الذات االنفعالية لتيهم والذي من بكن  التكثير السلبي علتى معتقتتات هتذه الفحتة حتول قتتساتهم المختلفتةو ووفقتاً لتـ 

Qualter et al (2015) (2008)عتت عتامب محتتداً سئيستاً لتألدارو كمتا أبتاس فتإن فاعليتة التذات االنفعاليتة ت 

Caprara et al  إلى استباو المستويات المرتفعة من  فاعلية الذات االنفعالية بالمستتويات المنخفضتة بكتل متن

إلتى استبتاو المستتويات المرتفعتة متن  Palesh et al (2006)القلق والعتوان واالكتحا و باإلاافة إلى إباسة 

 النفعالية بانخفاض مستول  فاعلية الذات االنفعاليةجاالاطرابات ا

وفى اور وبيعة ذول صعوبات التعلم يمكن اعتباس  فاعلية الذات االنفعالية بمثابتة تتتبير بتتيل لتنظتيم 

االنفعاالت السلبية المصاحبة للصعوبة بفاعلية  ألنهم من  ير المرج  أن يكونوا قادسين علتى تنظتيم عتواوفهم 

إذا كتانوا ال يعتقتتون أنهتم قتادسون علتى القيتام بتذلكو وهتو مبحت  يحتتا  إلتى مايتت متن التوجهتتات وانفعتاالتهم 

والتساسات الختياس وتفعيل أكثر المتاخل تكثيراً علتى هتذه المعتقتتات وتوظيفهتا لتحستين مستتواها  ممتا يتنعكس 

 إيجاباً على خفض التوتر والقلق لتل هذه الفحةج 

نى المتاخل التربوية التي تسهم في تحسين مستويات  فاعلية الذات االنفعالية ومن هنا فإن الحاجة إلى تب

لذول صعوبات التعلم من وب  الجامعة تعت اروسة ملحةو وقت استبا مفهوم  فاعلية الذات االنفعالية ومفاهيم 
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المفتاهيم التتي يمكتن القلق والتوتر بشكل متواتر في التساسات واألدبيات السابقة بمفهتوم المرونتة النفستية ككحتت 

من خبلها تحسين  فاعلية الذات االنفعاليتة وخفتض مستتويات القلتق والتتوتر لتتل ذول صتعوبات التتعلم وحيت  

أن فاعلية الذات هو جار من المرونةو فاألفراد ذوو المستويات المرتفعة من فاعلية  Bandura (2000)يرل 

 الذات االنفعالية لتيهم مرونة أعلىج

عبقة التوافقية التبادلية بين كل متن المرونتة النفستية و فاعليتة التذات االنفعاليتة ومستتويات وفى إواس ال

القلتتق لتتتل ذول صتتعوبات التتتعلم أكتتتت التساستتات علتتى العبقتتة اإليجابيتتة للستتببية المتبادلتتة بتتين فاعليتتة التتذات 

د أن يؤمن بكفارت  الذاتية من أن  على الفر Bandura et al (2003) االنفعالية ومستول المرونةو حي  يؤكت 

أجل مماسسة المهام المطلوبةو فاألفراد المرنون يثقون في قتستهم على التصرأ بفاعليتةو فتاألفراد التذين لتتيهم 

مستويات عالية من المرونة لتيهم أيضاً مستويات أعلى من فاعلية الذات االنفعالية ومهتاسة المراقبتة الذاتيتة متن 

 ;Kim & Omizo, 2005; Brewster, 2011)ستتتويات أقتتل متتن المرونتتة األفتتراد التتذين لتتتيهم م

Shimogori, 2013)ج 

وعتتن المرونتتة النفستتية كمتتتخل لتحستتين  فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة وخفتتض مستتتويات القلتتق لتتتل ذول 

أن تحستين المرونتة لألفتراد ذول صعوبـــتـات التعلـــــتـم يستاعتهم فتي  Wong (2003)صعوبات التعلم يرل 

 (2007)لتغلب على صعوباتهم وتخطى التحتيات التي تواجههم و ويؤثر على تتوافقهم النفستيو كمتا أبــــتـاس ا

Leigh  إلتتتى أهميـــتتتـة تنميــــتتتـة المـــــرونــــــــتتتـة النفسيـــــتتتـة وتطويـــــتتتـر استراتيجيــاتـــهــــتتتـا لــــتتتـذوي

حيت  أبتاسا إلتى إمكانيتة تحستين  Panicker & Chelliah (2016)صعوبــــتـات التعلــــتـمو وهتو متا أكتته 

المرونتتة النفستتية لألفتتراد ذوي صتتعوبات التتتعلم متتن ختتبل العوامتتل التتتي تعتتاج المرونتتة النفستتية أو متتن ختتبل 

 جالعوامل المرتبطة بها

يفي كما استبطا المرونة النفسية وفاعلية الذات االنفعالية أيضاً بالمستتويات المرتفعتة متن الراتا التوظ  

إلتتى وجتتود استبتتاو  Gutierrez (2014)والفاعليتتة المهنيتتةو والمستتتويات المنخفضتتة متتن القلتتقو حيتت  أبتتاس 

كبيــتـر بيــتتـن فاعليتتة التتذات ومستــتتـول الراتتا التتوظيفي لتتتل األفتتراد ذوي صعوبـــتتـات التعـــلـــتتـمو وأكـــــتتـت 

(2011)Wong المرونتة هتم أكثتر قتتسة علتى التكيــتـف  على أن وب  الجامعة ذوي المستويات المرتفعة متن

ولتيهم مستول عاٍل من فاعلية الذاتو حيــــــ  تـــلعــــب المرونة دوساً مهماً في عملية االختياس الفردي لمهنة 

ماو وأباس إلى وجــــــتـود استبتاو موجتب بتين مستتول المرونتة وفاعليتة التذات لتتل وتب  الجامعتةو وهتو متا 

حي  أباسوا إلى أن القتسة على تنظيم  فــــــاعليـــــة الـــــذات االنفعالية  Bandura et al (2003)أكـــــــته 

تنعــــتتـكس سلبــــــتتـاً علتتى االكتحتتا  ستتوار بشتتكل مبابتتر أو  يتتر مبابتتر متتن ختتبل األدار األكــــاديمــــتتـيو 

علية الذات االنفعالية كانوا أقل فتي مستتول أن األفراد مرتفعي فا Caprara et al (2010)بينمــــــا وجــــــت 

االكتحا و كما يشعر ذوو فاعلية الذات االنفعاليتة المرتفعتة بقتتسة أكبتر متن  يترهم فتي الكفتارة فتي إداسة بتحون 

حيتاتهمو والعبقتات االجتماعيتة والتتي بتتتوسها تخفتف متن المشتاعر الستتلبيةو حيت  متن المفتترض أن تستتاعتهم  

لية في التغلب على نقاو الضعف لتيهم   ليصبحوا أكثر قتسة علتى التكيتف والتذي متن بتكن  فاعلية الذات االنفعا

قتستهم على مواجهة صعوبات التعلم  وخبرات التساسة الفابلة و مما يؤدل إلى انخفاض مستتويات القلتق حتول 

 مستقبلهم المهنيج

فترد اعتقتاداً بشتكن قتستت و وتوقت  وجتير بالذكر أن المرونة النفسية تؤدي إلتى إنجتاجات عنتتما يتبنتى ال

العواقتتب المحتملتتة لستتلوكيات و وواتت  األهتتتاأ وواتت  الخطتتا التتتي متتن بتتكنها أن تتتؤدي إلتتى تحقيتتق النتيجتتة 

المرجوةو ولذا فالعمليات المحتدة للمرونة النفسية مثل: النظرة اإليجابية للذاتو مهاسات االتصال الفعالةو التعم 

كيتف مت  الضتغووو تترتبا استباوتاً وثيقتاً بفاعليتة التذات االنفعاليتة التتي متن بتكنها االجتماعيو والقتسة على الت

مساعتة الطب  ذول صعوبات التعلم على التحكم في انفعاالتهم الستلبية كتالقلق متن المستتقبل المهنتيو وهتو متا 
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عليتة التذات االنفعاليتة يجعل التساسة الحالية تتبنى متخل المرونة النفسية ككحت أهم المتاخل لتحستين مستتول  فا

 وخفض قلق المستقبل المهني لتل الطب  ذول صعوبات التعلمج

إلى تتنى مستول المرونة بنسبــتـة  Panicker & Chelliah (2016)وفى هذا اإلواس توصلـــا دساسة     

 Çelikkaleli & Kaya (2016)% لتل ذوي صعوبات التعلم متن األوفتال والبتالغينو وأستفرت دساستة 75

كمــتـا أكـــتـتت دساســـتـة  عـــــــن وجــــود عـــــــــبقة موجبة بين المرونة النفسية و فاعلية التذات االنفعاليتةو

Speight (2009) و وأستفرت و  وفاعليتة التذات علـــى وجود استباو موجب بين المـــــــرونــــتـة النفسيـــــتـة

ستباو موجب بين المرونتة وبيـــتـن  فاعليتة التذات االنفعاليتةو عن وجود ا Celikkaleli (2014)نتائج دساسة 

كما أباست نتائج التساسة إلى إمكانية التنبؤ بالمرونة من خبل فاعلية الذات االنفعاليتة االجتماعيتة واالنفعاليتةو 

االنفعاليتة  إلى استباو المستتويات العليـــتـا مـــتـن  فاعليتة التذات Corprara et al (2012)وقت انتها دساسة 

مــتـن حيت  استبتاو المرونتة بمتغيتر  Wong (2011)بــــاالستقـــــراس العتاوفيو واتفقتا معهـــــتـا دساســـتـة 

فقت توصلوا إلى أن متغير المرونة يسهم بشتكل  Keil et al (2017)الفاعلية المهنيـــة استباواً داالً موجباًو أما 

ا و حي  تمثل المرونة عتامبً وقائيتاً يستاعت فتي التكيتف مت  المواقتف كبير في انخفاض مستويات القلق واالكتح

إلتى استبتاو المستتتويات المرتفعتة متن المرونتة النفستتية حيت  أبتاس  Bitsika (2014)الضتا طة واتفتق معهتا 

 Steca et al (2009)  واتفتق مت  متا ستبق كتل متن، بانخفاض مستويات القلق لتل ذوي االحتياجات الخاصتة

على أن فاعلية الذات االنفعالية لها القتسة على التنبؤ بالراا عن الحياة بشتكل مبابتر و يتر مبابتر حي  أكتوا 

 من خبل فاعلية الذات االجتماعيةج 

ومن هنا تبتو حاجتنا في تعاملنا م  الطب  ذوي صتعوبات التتعلم فتي المرحلتة الجامعيتة إلتى االستتناد 

لستتمات التفاعليتتة لتتتيهم بقتتتس اهتمامنتتا بتساستتة ظتتواهر الصتتعوبة إلتتى الطاقتتات اإليجابيتتةو ومكتتامن القتتوة وا

واالاطرا  تمشياً م  علم النفس اإليجابيو فقتستهم علتى الستيطرة علتى بيحتتهم ومواجهتة العقبتات والضتغوو 

النفسية بسهولة ويسر دون ااطراباتو وقتستهم علتى التكيتف والتفاعتل اإليجتابي مت  ظتروأ الحيتاة المتغيترة 

 . وهى آليات المرونة النفسية – تنعكس على استجاباتهم الحياتية وعبقاتهم االجتماعية والضا طة 

خبصة لما سبق يتض  حتاثة متغير فاعلية التذات االنفعاليتة فتي البيحتة العربيتة وأهميتت  بالنستبة لتذول 

افتقتاس ذول صتعوبات  صعوبات التعلمو واستباو  بالعتيت من المتغيرات المعرفية واالجتماعية والمهنيةو ومتل

التعلم إلى هذه المعتقتاتو وفى المقابل االستفاع الملحتوظ فتي مستتول قلتق المستتقبل المهنتي لتتيهمو كمتا يتضت  

افتقاس هذه الفحة إلى المرونة النفستية والتتي تتضتمن استتراتيجيات وعمليتات هتم فتي أمتس الحاجتة إلتى التتتسيب 

لصتعوبات التتي تتواجههم باعتباسهتا متتخب عبجيتا استتبا إيجابتاً عليها  لمواجهتة الكتم الهائتل متن الضتغوو وا

بفاعلية الذات االنفعاليتة وستلباً بقلتق المستتقبل المهنتيو حيت  اتفقتا األدبيتات علتى العبقتة القويتة بتين المرونتة 

لمهني النفسية كعامل وقائي يمكن من خبل  سف  مستول  فاعلية الذات االنفعالية وخفض مستول قلق المستقبل ا

 وعلى الرغم من ذلك تبين:لتل وب  الجامعة ذول صعوبات التعلمو 

افتقاس البيحة العربية أية دساسة عربية في حتتود علتم الباحثتة تناولتا متتخل المرونتة النفستية كمتغيتر يمكتن متن 

ذول صتعوبات خبل  التكثير على مستويات فاعلية الذات االنفعاليةو وقلق المستقبل المهني لتل وب  الجامعتة 

 التعلمو ومن هنا تنب  أهمية القيام بالتساسة الحالية لست هذه الفجوةج
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وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل عما إذا كان التدر ب علوى براوامق ئواعم علوى المرواوة النفسوية ذا 

طالبات الجامعوة ذوات  فاعلية في تحسين فاعلية الذات االافعالية وخفض ئلق المستقبل المهني لدى عينة من

 صعوبات التعلم األكاد مية؟

 استناداً لما سبق تم صيا ة المشكلة في التساؤلين اتتيين:

في تحستين فاعليتة التذات االنفعاليتة لتتل والبتات الجامعتة  ما أثر استختام برنامج قائم على المرونة النفسية -1

 ذوات صعوبات التعلم األكاديمية ؟

قائم على المرونة النفسية في خفض قلق المستقبل المهني لتتل والبتات الجامعتة ما أثر استختام برنامج  -2

 ذوات صعوبات التعلم األكاديمية ؟

 : تهتأ التساسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على المرونة النفسية لــ:        أهتاأ التساسة 

 موعة التجريبية ذوات صعوبات التعلم األكاديميةجتحسين فاعلية الذاتية االنفعالية لتل والبات المج  -1

 خفض قلق المستقبل المهني لتل والبات المجموعة التجريبية ذوات صعوبات التعلم األكاديمية ج -2

 : تتمثل األهمية النظرية للتساسة في:األهمية النظرية للتساسة

وتب  الجامعتةو وكمتا تشتير التقتاسير التساسة الحالية تهتم على نحو خاص بفحتة ذول صتعوبات التتعلم متن  -1

واألبحا، إلى أن أعتاد وب  الجامعتة ذول صتعوبات التتعلم فتي اجديتادو ومتن هنتا تظهتر الحاجتة الماستة 

لتقتيم البرامج المسانتة لهذه الفحة ووذلك لحاجتهم في هذه المرحلة إلى تعايا فرص النجتاح للحصتول علتى 

 الشهادة الجامعيةج

تتطتترق إلتتى دساستتة أحتتت المتغيتترات المهمتتة وهتتى المرونتتة النفستتية والتتتي يحتاجهتتا ذوو  التساستتة الحاليتتة -2

لمتا تتضتمن  متن مستاعتتهم فتي جيتادة وعتيهم ببتتائل الموقتفو والقتتسة علتى  -صعوبات التعلم بشتكل كبيتر

 والتي لم تتسس بالشتكل الكتافي فتي التساستات العربيتة علتى نحتو ختاص -تكييفها وتوظيف االستراتيجيات 

لتل ذول صعوبات التعلمو ومتن هنتا فتإن هتذه التساستة تلفتا أنظتاس البتاحثين والتربتويين المهتمتين بمجتال 

 صعوبات التعلم إلى هذا المتغير وإعطائ  حق  من البح  والتساسة خاصة م  ذول صعوبات التعلمج

ذول صعوبات التعلم من والبتات التساسة الحالية تقتم إجرارات التتسيب المعتمت على أبعاد المرونة النفسية ل -3

الجامعة  ألنها لم تكخذ حظها من التجريب في التساسات الخاصة بصعوبات التعلم  وذلك في محاولة إللقار 

الضور عليهاو وعلى فاعليتها فتي عتيتت متن المتغيترات المعرفيتة والنفستية لتذول صتعوبات التتعلمو وجتذ  

س في التصميمات التجريبية التي تهتم بعب  جوانب القصوس لتل أنظاس الباحثين إليهاو وأخذها بعين االعتبا

 ذول صعوبات التعلم من وب  الجامعةج 

قت تبتو أهمية هذه التساسة في تناولها لمتغير فاعلية الذات االنفعالية من وجهة نظر قت تكون مختلفة عما هتو  -٤

التساسات في تناولها للفاعلية الذاتية إما بائ  في التساسات الخاصة بذوي صعوبات التعلمو حي  دأبا تلك 

متتن منظتتوس عتتام كالفاعليتتة الذاتيتتة العامتتةو أو الفاعليتتة الذاتيتتة األكاديميتتةو أو متتن منظتتوس ختتاص كالفاعليتتة 

الذاتية للقرارةو أو الكتابةو لتقف التساسة الحالية عنت نقطتة تحتول لمنظتوس الفاعليتة الذاتيتة التذي يتجت  نحتو 

عاالت والسيطرة عليها ومعتقتتات الطتب  ذول صتعوبات التتعلم وتوقعتاتهم حتول قتتستهم فهم وتنظيم االنف

علتتى فهتتم وتنظتتيم والتتتحكم فتتي انفعتتاالتهم ومشتتاعرهم فتتي مواجهتتة المواقتتف الضتتا طة والصتتعوبات التتتي 

ي و والتذي لتم يلتق حظت  فت-حتتي  العهتت بالبيحتة العربيتة  –تواجههمو وهو مبحت   فاعليتة التذات االنفعاليتة 

 التساسات العربية خصوصا م  ذول صعوبات التعلمو وهو ما تهتم التساسة الحالية ب ج

تظهر أهمية التساسة الحالية من خبل تنتاول متغيتر قلمتا دسس لتتل وتب  الجامعتة ذول صتعوبات التتعلمو  -5

بتكوا علتى القيتام وهو قلق المستقبل المهنيو الذي يتج  إلى إقتام أو إحجام وب  الجامعتة لمهنتتهم التتي أو

بها ليعبروا بذلك عن دافعيتهم المهنية وحي  يعت المحوس األساسي إلعتاد وب  الجامعة هو اإلعتاد لمهنتة 
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محتدةو وهنا تظهر إبكالية صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية والتي تحت من دافعية ذول الصعوبة تجاه 

ههاو وذلك نظراً لخبرات الفشل واإلحباو التي باتا معهم مهنتهم التي يعتون لهاو فيتاايت مستول قلقهم تجا

منذ سنوات التعليم قبل الجامعيو مما يفقت التعليم الجتامعي أهميتت  بالنستبة لهتم فيكتون الهتتس ذا بتقين: هتتس 

فيما يعت ويقتم لهم على المستول المؤسسيو الذي ال تظهتر ثمرتت  فتي هيحتات المجتمت  المهنيتةو وهتتس فتي 

اسة التي تذهب بب مردود معرفي أو نفسي أو مهنيو ومن هنا تظهر أهمية التساسة الحالية في سنوات التس

إعادة صيا ة وجهة النظر حول نما التساسة البجم  لطب  الجامعة ذول صعوبات التعلم لتتحول لتساسة 

 ي دساستهم الجامعيةجمتل مثابرتهم وتحملهم للمسؤولية ومبادستهم للقيام بكعبار المهنة التي يعتون لها ف

 تنب  األهمية التطبيقية للتساسة الحالية مما يمكن أن تسهم ب  في: األهمية التطبيقية للتساسة :

اإلفادة من نتائج التساسة في دعوة القائمين على التعليم الجتامعي لعمتل وقفتة للتعترأ علتى ذول صتعوبات  -1

التتي تقتف عقبتة فتي ستبيل إعتتادهم وتقتتمهم  التعلم من وب  الجامعةو ومحاولة التعرأ علتى الصتعوبات

المهنيو وتقتيم التوجيهات واإلسبادات والبرامج البجمة لتخفيف حتة هذه الصتعوباتو وتفتادل العتيتت متن 

 مصاحباتها المعرفية والنفسية واالجتماعيةج

لتساسة الحالية مساعتة الطب  والطالبات ذوات صعوبات التعلم في اور نتائج تطبيق البرنامج المعت في ا -2

 باستختام  لايادة مستول مرونتهم النفسية بالشكل الذي يؤثر على عتيت من المتغيرات األخرل 

 اإلفادة من األدوات واالختباسات المعتة في التساسة الحالية في دساسات أخرلج -3

معتة ويبتة بالمتينتة ( والبتة متن والبتات جا 60: تتحتد نتائج التساسة بعينة التساستة التتي بلغتا )حتود التساسة

و متن المستتول الثالت   2017ل 2016المنوسة المشخصات كذوات صعوبات تعلم أكاديمية  في العام الجتامعي 

 وحتى المستول السادس و كما تتحتد في اور األدوات المستختمة ومنهجية التساسة ج

متغير مستقل )البرنامج المعتت فتي تم استختام المنهج بب  التجريبي والذي يهتأ إلى دساسة أثر : منهج التساسة

قلتتتق المستتتتقبل المهنتتتي( متتتن ختتتبل  –التساستتتة الحاليتتتة( علتتتى المتغيتتترين التتتتابعين ) فاعليتتتة التتتذات االنفعاليتتتة 

اابطة( يطبق عليهما قبلياً  )مقياس  فاعلية التذات االنفعاليتةو ومقيتاس قلتق  –مجموعتين متجانستين )تجريبية 

المتغيتتر المستتتقل )البرنتتامج المعتتت( علتتى المجموعتتة التجريبيتتة فقتتاو ويتتتم قيتتاس المستتتقبل المهنتتي( و ثتتم يتتتخل 

المتغيتترين التتتابعين لتتتل المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة قياستتاً بعتتتياً )بعتتت انتهتتار البرنتتامج( ويتتتم مقاسنتتة 

 متوسطات التسجات بين المجموعتينج

 مصطلحات التساسة:

: وتعرفهتا الباحثتة بكنهتا " حستن استتغبل مكتامن القتوة  عوبات الوتعلمالمرواة النفسية لطوب  الجامعوة ذوى صو

لتوظيف المصادس النفسية واالجتماعية لتيهم لتوليت الطاقة اإليجابية التي تتفعهم لتطوير كفاراتهم الذاتية للتكيف 

 السلبية"جاإليجابي م  عناصر التهتيتات المصاحبة لصعوبات التعلم التي يواجهونهاو وتجاوج تكثيراتها 

"معتقتتات الطتب  ذول  وتعرفهتا الباحثتة بكنهتافاعلية الذات االافعالية لطب  الجامعة ذوى صعوبات الوتعلم:  

صعوبات التعلم حول قتستهم ومهاستهم الشخصية في تفسير مشاعرهم ومشاعر المحيطين بهمو وتصوسهم عن 

قتتاتهم حتول فهتم الصتوس المختلفتة متن المشتاعر إمكانية توظيف تلك المشاعر فتي األدار الجيتت لصتالحهمو ومعت

اإليجابيتتةو أو الستتلبية التتتي قتتت تنتتتابهمو ومتتتل ثقتتتهم فتتي قتتتستهم علتتى التتتحكم فتتي تلتتك المشتتاعر خصوصتتاً فتتي 

مواجهة المواقف الضا طة" ويعرأ إجرائياً بالتسجة التي تحصل عليها عينتة التساستة فتي المقيتاس المستتختم 

 في التساسة الحاليةج

:  وتعرفتت  الباحثتتة بكنتت  " فقتتتان الطتتب  ذول المسووتقبل المهنووي لطووب  الجامعووة ذوى صووعوبات الووتعلم ئلووق

الصعوبة في التعلم لرؤية الذات الفاعلة في مهنة متا  لعتتم قتتستهم علتى استبصتاس إمكانتاتهم وقتتساتهم ومكتامن 

لك متن الشتعوس بتالتوتر والختوأ متن القوة لتيهم  نتيجة ما يواجهون  من التحتيات والصعوباتو وما يترتبا بتذ
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مستقبل مجهول تضيق إمكاناتهم عن اإليفار بمتطلبات  المهنيةو ويعرأ إجرائيا بالتسجة التي تحصل عليها عينة 

 التساسة في المقياس المعت في التساسة الحاليةج

جهتاج العصتبي المركتاي : وتعرفها الباحثة بكنها " خلل وظيفي في الصعوبات التعلم األكاد مية لطب  الجامعة

و يؤثر على الطريقة التي يعالج بها وب  الجامعة ذوو الذكار المتوسا أو الذكار العالي المعلومتاتو متن حيت  

تعلمها وتجهياها ومعالجتها واالحتفاظ بها والتعبير عنها   وذلك ختبل واحتتة أو أكثتر متن المجتاالت اتتيتة: و 

القرائتتيو مهتتاسات الكتابتتة و والتعبيتتر الكتتتابي و وفهتتم الحقتتائق والعمليتتات  المهتتاسات األساستتية للقتترارةو والفهتتم

 الحسابيةو ويعرأ إجرائياً بالعينة التي يتم الوصول إليها وفقاً للمحكات المستختمة في التشخيصج

 اإلطار النظري:

 Psychological Resilience:المرواة النفسية  أوالً :

ات المركاية في علتم التنفس اإليجتابيو والتذي يهتتم بتساستة مكتامن تعت المرونة النفسية أحت المواوع

القتسة والستمات واالنفعتاالت اإليجابيتة بتنفس قتتس االهتمتام بتساستة ظتواهر االاتطرا  والخلتل النفستيو وقتت 

دسو  تعتدت التعريفات التي تناولا متغير المرونة النفسية إال أنها اتفقا على اعتباس المرونة النفسية دسباً من 

تمكين األفراد لتجاوج التكثيرات السلبية للصعوبات ذات الطاب  التراكمي والممتت التي يتعراون لهاو وتتضتمن 

القتتتسة علتتى تحستتين وتعايتتا فاعليتتة التتذات عنتتت مواجهتتة الصتتعوبات والعقبتتات و حيتت  تمكتتن المرونتتة النفستتية 

ن اعتباسهتا عمليتة تفاعليتة متعتتدة األبعتادو حيت  اإلنسان من التكيف اإليجابي م  مواقف الحياة المختلفةو ويمك

  Rouse يتميا ذوو المرونة النفسية بالقتسة على التوافتق النفستي مت  كافتة التهتيتتات والضتغوو بشتتى الصتوس

 ج (2016(، منصور  2016، محمد  Wright et al (2013)(، 2009(، حسان  2007جودة  و (2001)

طب  الجامعة ذول صعوبات التعلم بكنها حسن استغبل مكامن القتوة وتعرأ الباحثة المرونة النفسية ل

لتيهم لتوظيف المصادس النفسية واالجتماعية لتوليت الطاقة اإليجابية التي تتفعهم لتطوير كفاراتهم الذاتية للتكيف 

 سلبيةجاإليجابي م  عناصر التهتيتات المصاحبة لصعوبات التعلم التي يواجهونهاو وتجاوج تكثيراتها ال

 أبعاد المرواة النفسية ومحدداتها :

 عوووامرو (2009حسوووان  و (2007الخطيوووب  و Wicks (2005)العتيتتتت متتتن التساستتتات  اتفقتتتا 

علتتى أن األبعتتاد األساستتية فتتي تكتتوين المرونتتة النفستتية هتتي  (2016محموود   (،2015العبادسووة  و (2015 

خاذ القراسو وتطوير مهتاسات االتصتال الفعالتة باإلاتافة النظرة اإليجابية للذاتو والثقة بالنفسو والقتسة على ات

 إلى امتبك مهاسات حل المشكبتو وتحمل المسحوليةج 

وتجتتتس اإلبتتاسة إلتتى أن أبعتتاد المرونتتة النفستتية الستتابقة بالغتتة األهميتتة بالنستتبة لطتتب  الجامعتتة ذوي  

كثتر إيجابيتة فتي مواجهتة متا يعانونت  متن صعوبات التعلمو فكلما تحلى هؤالر الطب  بهذه السماتو كلما كانوا أ

صتعوباتو حيتت  تكستبهم المرونتتة النفستية االتتتاان النفستتي عنتت التعامتتل مت  اإلحباوتتات المتكترسة الناتجتتة عتتن 

فشلهم في أدار بعض المهام األكاديميةو كما تتي  لهم فرصة إيجاد بتتائل وخيتاسات عتيتتة ألي نشتاو معرفتي أو 

ي ممتا يجعلهتم قتادسين علتى التعامتل مت  المتغيترات والمستتجتات بطريقتة مرنتةو سلوكي أو انفعتالي أو اجتمتاع

فينعكس ذلك إيجاباً على معتقتاتهم عن كفارتهم الذاتية االنفعاليةو وسلبا على مستتول قلقهتم المستتقبليو وهتو متا 

 البرنامج التتسيبيج تهتأ إلي  التساسة الحاليةو وبنار على ذلك تتبنى التساسة الحالية هذه األبعاد في إعتاد

 طبيعة المرواة النفسية لدى طب  الجامعة ذوي صعوبات التعلم:

% من عينة دساستت  ذول صتعوبات العلتم 75إلى أن نسبة  Panicker & Chelliah (2016)أباس 

يعانون من انخفاض مستول المرونة النفسيةو كما أبتاسا إلتى استبتاو المستتول المتنخفض متن المرونتة النفستية 

حيت  أبتاس إلتى أن ذوي صتعوبات  Bryan(2003)لقلق والتوتر وسور التوافتق االجتمتاعي و وهتو متا أكتته با

 التعلم يخبرون انخفاااً وقصوساً في المرونة النفسية وفاعلية الذات والتي تؤثر على تحصيلهم التساسي ج
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ي صعوبات التعلم على أن تحسين وجيادة مستول المرونة النفسية لتل ذو Margalit (2003)ويؤكت 

إلتى أهميتة تنميتة  Leight (2007)يسهم في تغلبهم على مشتكبتهم و ويتؤثر علتى تتوافقهم النفستيو كمتا أبتاس 

 Panicker & Chelliah (2016)المرونة النفسية وتطوير استراتيجياتها لذوي صعوبات التعلمو واتفق مع  

لتتل ذوي صتعوبات التتعلم متن ختبل العوامتل التتي حي  أكتا على أن  يمكتن تطتوير وتعايتا المرونتة النفستية 

إلتى استبتاو حي  أباس  Bitsika (2014)تعاج المرونة النفسية أو من خبل العوامل المرتبطة بهاو وأكت ذلك 

ويمكتتن المستتتويات المرتفعتتة متتن المرونتتة النفستتية بانخفتتاض مستتتويات القلتتق لتتتل ذوي االحتياجتتات الخاصتتةو 

النفستتية لتتتل ذوي صتتعوبات التتتعلم متتن وتتب  الجامعتتة متتن ختتبل مقاسنتتة خصتتائص استتتنتا  وبيعتتة المرونتتة 

 (ج1الطب  مرتفعي المرونة النفسية بخصائص الطب  ذوي صعوبات التعلم كما يتض  من الجتول )

 ( مقاراة بين مرتفعي المرواة النفسية وذوي صعوبات التعلم1جدول  

   ذوي صعوبات التعلمسمات الطب سمات مرتفعي المرواة النفسية  م

القتتتتتتتسة علتتتتتتى اتختتتتتتاذ القتتتتتتراسات  1

المناستتتتبة بنفستتتتهم متتتت  اإلحستتتتاس 

 بالمسؤوليةج 

افتقتتاسهم لبستتتراتيجيات المعرفيتتة والمرونتتة فتتي اتختتاذ 

 القراساتج

الفاعلية الذاتية في مواجهتة تحتتيات  2

الحياة وصتعوباتها و التكيتف الفعتال 

 على المستول المعرفي السلوكيج 

لبي ولتي  مفهوم ذات منخفض يفتقر إلى التافعية متعلم س

 ومهاسات الحياةج 

القتتتتسة علتتتى التكيتتتف متتت  المواقتتتف  3

وإحتا، التواجن بين الفرد واألفتراد 

 المحيطين ب  

لتتتيهم بتتتعوس بتتتاال ترا  والقلتتتق والتتتتوتر والتقلتتتب فتتتي 

 الماا ج

القتسة علتى تكتوين عبقتات إيجابيتة  ٤

صتل صحيحة وقوية متن ختبل التوا

النفستتي واالجتمتتاعي متت  المحيطتتين 

 ب ج

لتيهم صعوبة في الستلوك االجتمتاعي والثبتات االنفعتالي 

 وانخفاض تقتير الذات واعف التافعيةج 

تقبل المشاعر الستلبية والقتتسة علتى  5

 .حل المشكبت بمهاسة

فتتي حاجتتة ماستتة إلتتى تقتتتيم بتترامج تمكتتنهم متتن مماسستتة 

التي تواجههم وتحتيتها التوس الفعال في إداسة المشكبت 

 والسعي إلى حلهاج

تقبتتتتتل الحيتتتتتاة والشتتتتتعوس بالراتتتتتا  6

والستتعادةو والفاعليتتة فتتي التواصتتل 

 م  اتخرينج

يعتتاني ذوو صتتعوبات التتتعلم متتن مشتتكبت فتتي العبقتتات 

األستترية واالجتماعيتتة مثتتل صتتعوبة تكتتوين الصتتتاقات 

واعف المشاسكة الفعالة لآلخرين وعتم تقبل التعليمتات 

 لتاام بهاج واال

7 

القتسة على استتثماس كافتة المصتادس 

النفستتية والماديتتة المتاحتتة متتن أجتتل 

 تحقيق التوافق م  نفس  واتخرينج

يعتتاني ذوو صتتعوبات التتتعلم متتن مشتتكبت فتتي العبقتتات 

األستترية واالجتماعيتتة مثتتل صتتعوبة تكتتوين الصتتتاقات 

واعف المشاسكة الفعالة لآلخرين وعتم تقبل التعليمتات 

 لتاام بهاج واال

8 
لتتتتتيهم مهتتتتاسات أكاديميتتتتة مرتفعتتتتة 

 ومستويات عالية من اإلنجاجج

يستتجلون معتتتالت أقتتل بكثيتتر متتن الطتتب  العتتاديين فتتي 

 قرارة الكلمات وعمليات الفهم والذاكرةج
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 أهمية المرواة النفسية لطب  الجامعة ذوي صعوبات التعلم:

وتعريفهتا ومحتتداتها يمكتن سؤيتة ثمترات إكستا  في اور ما تم عرات  متن أهتتاأ المرونتة النفستية 

 وب  الجامعة ذوي صعوبات التعلم لسمات المرونة النفسية في:

 مساعتتهم على تغيير وتنوي  ورق التعامل م  الصعوبات التي تواجههمج -1

 التوليت الذاتي للمعرفة في اور خبراتهم السابقة بما يتناسب م  الموقف المشكلج -2

 فهم وخبراتهم وتعتيلها من أجل تحقيق النتائج المتوقعةجتنظيم معاس -3

 جيادة معتقتاتهم حول قتستهم على فهم انفعاالتهم والتحكم فيها في مواجهة عوامل اإلحباو والفشل المتكرسج -٤

 تغيير نظرتهم لذواتهم من أفراد سلبيين اعتماديين إلى أفراد مرنين متفاعلينج -5

 لمواقف للتكيف م  المواقف الجتيتةجتحرير مصادس معالجتهم ل -6

 إعادة تشكيل نظرتهم لمكانتهم االجتماعية في الحياة وتوقعهم لقيامهم بكدواسهم في بيحتهم بطريقة مناسبةج -7

  التقليل من المخاوأ والتوتر والقلق حول مستقبلهم المهني في حياتهم العملية بعت التخر  من الجامعةج -8

بحت  العبقتة بتين المرونتة والفاعليتة المهنيتة لتتل  Wong(2011) ا دساستةوفى هذا اإلوتاس استتهتف

متن وتب  الجامعتة  785وب  الجامعة واستختما التساستة مقيتاس المرونتة ومقيتاس الفاعليتة المهنيتة لتقيتيم 

 (2014)سة وأباست التساسة إلى استباو المرونة بمتغير الفاعلية المهنية استباواً داالً موجباًو كما استهتفا دسا

Celikkaleli  دساستتة العبقتتة بتتين المرونتتة وفاعليتتة التتذات األكاديميتتة واالجتماعيتتة واالنفعاليتتة ووبتتق مقيتتاس

متن وتب  المرحلتة الثانويتة وأبتاست نتتائج  270الفاعلية الذاتية للمراهقينو ومقياس المرونة على عينة بلغا 

وبتين  فاعليتة التذات او كمتا أستفرت نتتائج التساستة عتن  التساسة إلى وجود عبقة استباوية موجبة بين المرونتة

 Chelliah  (2016) &إمكانية التنبؤ بالمرونة من خبل فاعلية الذات االجتماعيتة واالنفعاليتةو أمتا دساســـتـة

Panicker  فقت استهتفا التعرأ على مستويات المرونتة واالكتحتا  والقلتق واإلجهتاد لتتل األوفتال والبتالغين

( وفبً وبالغاً بخصوا على أن لتيهم صعوبات التتعلم وُبتق علتيهم مقيتاس 80ت التعلمو تم اختياس )ذوي صعوبا

% 75المرونة ومقياس االكتحا  والقلق واإلجهاد وأباست نتائج التساسة إلى انخفتاض مستتول المرونتة بنستبة 

% لتل عينتة التساستةو 23.8بة لتل األوفال والبالغين ذوي صعوبات التعلمو واستفاع مستول القلق الشتيت بنس

كما أظهر ذوو صعوبات التعلم انخفاااً في مستول المرونة بنسبة تفوق انخفااها لتل فحات ذوي االحتياجات 

% متن اتبتار يتتسكون أن وفلهتم لتيت  صتعوبة تعلتم إال أن 90الخاصة األخرل  و كما أباست التساستة إلتى أن 

 % اهتموا بمساعتتهم في دساستهمج39

عتن وجتود عبقتة موجبتة بتين المرونتة  Çelikkaleli & Kaya (2016)أستفرت نتتائج دساستة كمتا 

التحقق من استباو المرونة والتتعم  Keil et al (2017)النفسية و فاعلية الذات االنفعاليةو واستهـــتفا دساسة 

يستهم بشتكل كبيتر فتي  االجتماعي بمستويات القلق واالكتحتا و وأبتاست نتتائج التساستة إلتى أن متغيتر المرونتة

 انخفاض مستويات القلق واالكتحا و حي  تمثل المرونة عامبً وقائياً يساعت في التكيف م  المواقف الضا طةج

متتن ختتبل متتا ستتبق يتضتت  استبتتاو متغيتتر المرونتتة النفستتية بايتتادة فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة وانخفتتاض  

عربية التي تناولا متغير المرونة النفسية لتتل فحتة وتب  مستويات التوتر والقلقو كما يتض  نتسة التساسات ال

 .الجامعة ذول صعوبات التعلم 

 ثاايا :  فاعلية الذات االافعالية : 

جانبتاً مهمتاً متن جوانتب األدار  Emotional self- Efficacy (ESEتعتت  فاعليتة التذات االنفعاليتة )         

، (Quatter e al., 2015)الذاتيتة فيمتا يتعلتق بتإداسة االنفعتاالت االنفعاليو والذي يعتمت على قياس المعتقتتات

للبنتار األكثتر عموميتة للفاعليتة الذاتيتةو والتتي تنطلتق متن  Bandura (1999)ونبعا هتذه الفكترة متن أعمتال 

النظريتتة المعرفيتتة االجتماعيتتة التتتي تشتتير إلتتى أن المعتقتتتات الذاتيتتة هتتي عامتتل محتتتد سئيستتي لتتألدارو ووفقتتاً 
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يرات فاعلية الذاتو فإن األفراد يختلفون في معتقتتاتهم حتول مستتول الستيطرة لتتيهم علتى مستاسات العمتل لمتغ

 ج(Quatter et al., 2015)البجمة لتخفيف النتائج المرجوة 

فقت سكا أصحا  المتسسة المعرفية االجتماعية على فاعليتة التذات  Caprara et al (2008)ووفقاً لـ

إداسة والتعبير عن المشاعر السلبية واإليجابية وعلى الر م من أن  ليس مقياساً حقيقياً لقتسة  االنفعالية في عملية

الفرد على تنظيم انفعاالت و إال أن فاعلية التذات االنفعاليتة يمكتن أن تكتون بمثابتة تتتبير بتتيل لتنظتيم االنفعتاالت 

اوفهم وانفعاالتهم إذا كتانوا ال يعتقتتون أنهتم بفاعلية  ألن الناس من  ير المرج  أن تكون قادسة على تنظيم عو

قادسون على القيام بذلكو وأكتوا على أن تنظيم فاعلية الذات االنفعاليتة يتضتمن بعتتين: األول: هتو القتتسة علتى 

 التعبير عن التكثير اإليجابي والسلبيو والثاني: هو القتسة على إداسة التكثير السلبي واإليجابيج

إلتتى أن فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة لهتتا دوس فتتي إداسة كتتل متتن  Bandura et al (2003) كمتتا أبتتاس

بافتراض أن فاعلية التذات االنفعاليتة تتنبتك  Caprara et al (2010)التكثيرات اإليجابية والسلبية وهو ما أكته 

علتى الحفتاظ  باحتمال انخفاض المشاعر واالنفعاالت السلبية بشكل مبابر أو  ير مبابر من خبل جيادة القتسة

على عبقات إيجابية م  المجتم  وتكوين عبقات م  اتخرين ومقاومة اغا األقران لبنخراو فتي ستلوكيات 

محفوفة بالمخاورو كما أكتوا على فكرة أن  فاعلية الذات االنفعالية قت تكون بمثابة المتغيتر المستبب التذي يتؤثر 

األكاديميتة( بشتكل مبابتر  -االجتماعيتة -ليتة التذات )العامتةعلى المتغيترات األخترل واألنمتاو المتعتتدة متن فاع

 و ير مبابرج

 (2008)تتضتت  أهميتتة  فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة فتتي استباوهتتا بعتيتتت متتن المتغيتترات حيتت  أبتتاس  

Caprara et al  إلتى استبتاو المستتويات المرتفعتة متن  فاعليتة التذات االنفعاليتة بالمستويــــتـات المنخفضــتـة

إلتى  Palesh et al (2006)ل مــــن القلــــق والعــــتـتوان واالكتحتـا ج بـاإلاافــــتـة إلـــتـى إبـــــتـاسة بكــــ

استبتتاو المستتتويات المرتفعتتة متتن االاتتطرابات االنفعاليتتة بانخفتتاض مستتتول  فاعليتتة التتذات االنفعاليتتةو ويشتتير 

(2003) Bandura et al ا تعايا فاعليتة التذات األكاديميتة واالجتماعيتةو أن فاعلية الذات االنفعالية من بكنه

حي  ذكر أن  يمكن التنبؤ بالتفكير اإليجابي والسعادة والراا عن الحياة  Sweeney (2016)وهو ما أكت علي  

حيت  أبتاسوا إلتى أن  فاعليتة  Caprara et al (2006)من خبل  فاعلية الذات االنفعاليتةو وهتو متا افترات  

هي المحتدات للسعادة المستقبلية والتفكير اإليجتابي بشتكل إيجتابي و يتر مبابتر وافتراتوا أن الذات االنفعالية 

السعادة والتفكير اإليجابي يؤدي إلى مستويات أعلى من التفاؤل والراا عن الحياةو كمتا أن القتتسة علتى تنظتيم 

 Bandura et al (2003)أكتته  المشاعر السلبية بطريقة فعالة لها عبقة سلبية م  القلتق واالكتحتا و وهتو متا

حي  أبتاسوا إلتى أن القتتسة علتى تنظتيم  فاعليتة التذات االنفعاليتة تتنعكس ستلباً علتى االكتحتا  متن ختبل األدار 

 األكاديميج

إلتى أن تنظتيم  فاعليتة التذات االنفعاليتة يمكتن األفتراد متتن  Sweeney (2016)وتتمتة لمتا ستبق أبتاس  

القلق واالكتحتا و فتاألفراد  يتر القتادسين علتى تنظتيم مشتاعرهم الستلبية متن السيطرة على مشاعرهم الستلبية كت

 Celikkaleli (2014)المرج  أن يكونوا  ير قادسين على التعبيتر عتن الفترح والفختر والتعتاوفو ويضتيف 

 أن تطتتوير فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة يتطلتتب متتن األفتتراد أن يكونتتوا علتتى عبقتتة دائمتتة متت  اتختترين فتتي بيحتتتهمو

والقتسة على مقابلة أبخاص جتدو التحت، أمام الجمهوسو حضوس بيحات اجتماعية جتيتةو التعبير عن المشتاعر 

 جاإليجابية أو السلبية للسيطرة على المشاعر بطريقة إيجابية

فتي اتور التمييتا بتين  (EI)وبين الذكار االنفعتالي  (ESE)ويمكن التمييا بين  فاعلية الذات االنفعالية  

ات فاعليتتة التتذاتو والمهتتاسات الفعليتتة فتتي أدار ستتلوك معتتين فهنتتاك فتترق بتتين  فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة معتقتتت

باستتختام اختبتاسات األدار لتحتيتت  (EI)والمهاسات االنفعالية العاوفيةو حي  يتم تقيتيم قتتسات التذكار االنفعتالي 

عليتتة التتذات االنفعاليتتة بمتتتل الثقتتة الفرديتتة المهتتاسات المعرفيتتة لمجتتال الوظتتائف االنفعاليتتةو فتتي حتتين تتترتبا فا



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
262 

 

)الشخصية( الذاتية للفرد حول استطاعت  إلدساك وتوظيف وفهم وإداسة االنفعاالت في المواقف التي تتطلب من  

القيتام بتذلك و بينمتتا تعكتس  فاعليتتة التذات االنفعاليتتة متن الجانتب المفتتاهيمى األبعتاد الكامنتتة وسار قتتسات التتذكار 

 ج(Kirk et al., 2008)االنفعالي 

واستتتناداً إلتتى الفكتترة الستتابقة واتتعا إجتترارات  فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة متتن حيتت  استباوهتتا بتتإداسة 

و وللمتراهقين )مقيتتاس التنظتيم التتذاتي Muris ,2001)االنفعتاالت لألوفتال )مقيتتاس فاعليتة التتذات لألوفتال لتتـ 

  ويشتير Bandura et al (2003) لتـ Regulatory Emotional self- efficacy scaleاالنفعتالي 

(2008) Carpara et al.,  إلى أن مقياس(ESE)  يُعت مهماً ألن  يسلا الضور على التوس التذي تلعبت  فاعليتة

 الذات االنفعالية في إداسة التكثير السلبي واإليجابيج

ات االنفعاليتة مت  بتساستة لمعرفتة كيتف تترتبا  فاعليتة التذ Steca et al (2009)وفى هذا اإلواس قام 

أنمتتاو فاعليتتة التتذات األختترلو وأبتتاست نتتتائج التساستتة إلتتى أن فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة لهتتا القتتتسة علتتى التنبتتؤ 

بالراا عن الحياة بشكل مبابر و ير مبابر من خبل فاعلية الذات االجتماعيةو وسكات دساسات أخرل على 

ة بين بعض المتغيرات والنتائج االنفعـــالــــيــــتـة والــــراــــتـا دوس  فاعلية الذات االنفعالية كوسيا في العبق

ستنة يتنبتك  17أن وجود توج  إيجتابي فتي عمتر  Caprara et al (2010)عــــن الحيــــاةو حيــــ  وجـــتت 

والراا عن سنةو والتي تتنبك بتوسها باحترام الذات  19بوجود نسبة كبيرة من فاعلية الذات االنفعالية في عمر 

متن  21سنةو واستطردتو أن احترام الذات والتفاؤل والراا عتن الحيتاة فتي ستن  21الحياة والتفاؤل في عمر 

بكن  هو اتخر يعيتت توقت  تجتتد التوجت  اإليجتابي مترة أخترل ممتا يمهتت الطترق التتي متن خبلهتا يمكتن تعتتيل 

استهتفا دساسة اتثتاس التفاعليتة للمعتقتتات  بتساسة Carprara et al (2012)استعتادات األفرادو كما قاما 

سنة(و وأبـــــاست النتائج  21إلى  15سنوات )من سن  6الذاتية االنفعالية واالستقراس العاوفي على متل فترة 

 وفتتى ذات اإلوتتاس إلتتى استبــتتـاو المستويـــتتـات العليـــتتـا مـــتتـن  فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة باالستتتقراس العتتاوفي و

العبقتة االستباويتة بتين فاعليتة التذات والراتا التوظيفي إلى التعرأ على  Gutierrez (2014)دساسة هتفا 

مشاسكاً وتوصلا التساسة إلى وجود عبقة موجبتة ذات داللتة  6٤لتل ذوي صعوبات التعلم وتكلفا العينة من 

 إحصائية بين فاعلية الذات والراا الوظيفيو

متغير  فاعلية الذات االنفعالية كمتا ستبق عرات  إال أنت  متن المبحت   وجتير أن  على الر م من أهمية  

عتم وجود دساسة في حتود علم الباحثة تناولا هذا المتغير م  ذول صعوبات التعلم وهو ما يعكس أهمية القيام 

 بالتساسة الحاليةج

 ثالثاً: قلق المستقبل المهني لطب  الجامعة ذول صعوبات التعلم 

متتن أكثتر المواتتوعات إثتاسة الهتمتتام  Vocational Future Anxietyتقبل المهنتي قلتق المستتيعتت  

الطلبة في المرحلة الجامعيةو والتي تعت مهتاً لصقلهم وتكهيلهم لشغل المناصتب األكاديميتة والمهنيتة فتي مجتمت  

 للخوض في سوق العملجالتنافسية الذي لم يعت يستقبل منهم إال من تسل  معرفياً وانفعالياً وسلوكياً بما يؤهل  

وترل الباحثة أن قلق المستقبل المهني لطب  الجامعة ذول صعوبات التتعلم هتو فقتتان ذول الصتعوبة 

في التعلم لرؤية الذات الفاعلة في مهنة ما لعتتم قتتستهم علتى استبصتاس إمكانتاتهم وقتتساتهم إلنجاجهتا نتيجتة متا 

ك من الشعوس بتالتوتر الختوأ متن مستتقبل مجهتول تضتيق يواجهون  من التحتيات والصعوباتو وما يرتبا بذل

 . إمكاناتهم عن اإليفار بمتطلبات 

و (2007المحاميووود والسفااااسفاااووواة  وفتتتى إوتتتاس تعريتتتف قلتتتق المستتتتقبل المهنتتتي اتفتتتق كتتتل متتتن  

ان (، وبوودر2015(، وعاااامااووار  2010(،والشافعاااوواى والجباااوواورى  2008والصرا ااااووارو والحااجاااوواا ا  

على أن قلق المستقبل المهني هو حالة من التوتر  (2016(، وعطا هللا  2016الطراد  و و (2016وآخرون  

 والخوأ من المستقبل المتعلق بالجانب المهني بعت التخر ج 
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وهنا يطرح تساؤل: هل لصعوبات التعلم التي يعانى منها وب  الجامعة دوس في إحساسهم بالقلق نحتو 

ي؟ لقت أجابا العتيت من األدبيات والتساسات على هذا التساؤل دونما قصت منهاو فحينمتا بتين كتل مستقبلهم المهن

أن وتتب  الجامعتتة ذول  (Traimin & Swanson  2005و Showers & Kinsman  (2017)متتن 

معتات صعوبات التعلم يعانون من العتيت من الصتعوبات األكاديميتة والنمائيتة المختلفتةو ممتا يتنعكس علتى المجت

جوا  هللا العملية والمهنية التي يؤهلون للخرو  إليهاو فقت أجابتا علتى جتار متن التستاؤل الستابقو وحينمتا تشتير 

إلتتى أن ذول صتتعوبات التتتعلم يظهتترون عجتتاا عتتن تحتيتتت التوجتت  نحتتو مهنتتة محتتتدةو وأن متتا نستتبت   (2009 

م يخبتترون مستتويات منخفضتة متتن % متن ذول صتعوبات التتعلم يعتتانون عجتاا فتي النمتتو المهنتيو كمتا أنهت25

النضج المهني ويواجهون صعوبات تعترض مساس النمو المهني فقت كشفا النقا  عتن جتار آختر متن التستاؤل 

 السابقج

ويظهر قلق المستقبل المهني نتيجة التوتر النابم عن عتم قتتسة وتب  الجامعتة ذول صتعوبات التتعلم 

كهم قتسا مناسبا من المرونتة التتى تمكتنهم متن مواجهتة المواقتف على تحمل مسؤولية اتخاذ القراسات لعتم امتب

والظروأ الحياتية المختلفةو وكذلك اتعف قتتساتهم علتى التخطتيا والمراقبتة والحكتم علتى األدار التذاتي وفتق 

معتايير محتتتدة وهتتو متتا يعكتتس حاجتتة هتتذه الفحتتة الستتثاسة العمليتتات المرتبطتتة بالمرونتتة النفستتية التتتي تستتهم فتتي 

 هذا النوع من القلقج تخفيف

 العوامل المحفزة لقلق المستقبل المهني لدى طب  الجامعة ذوى صعوبات التعلم:

 يمكن استنتا  أهم عوامل قلق المستقبل المهني لطب  الجامعة ذول صعوبات التعلم في:

كالتتاف  للقترارة أو افتقاسهم إلى التافعيتة بكتل أنماوهتا ستوار العامتة كالتتاف  ل نجتاج األكتاديمي أو النوعيتة  -1

 الكتابة أو  يرهاج

 عتم قتستهم على مواجهة المشكبت سوار األكاديمية أو االجتماعيةج -2

 افتقاسهم لبستراتيجيات المعرفية والقتسة على اتخاذ القراسج -3

عتتتم قتتتستهم علتتى تكييتتف استتتجاباتهم حستتب متطلبتتات الموقتتف التتذي يواجهونتت  ) افتقتتاسهم إلتتى المرونتتة  -٤

 النفسية(ج 

انخفاض مستول  فاعلية الذات االنفعاليةو مما يترتب علي  عتتم قتتستهم علتى فهتم مشتاعرهم الستلبية تجتاه   -5

 المهنةو وتوجيهها لتحقيق أهتاأ محتدةج 

يمكن استنتا  أن قلق المستقبل المهني  مظاهر ئلق المستقبل المهني لطب  الجامعة ذوى صعوبات التعلم:

   من خبل عتة مظاهر منها :لتل وب  الجامعة يعبر عن نفس

: كتعمتيم ستلبيات المهنتة بشتكل تعستفيو سفتض تعميتق البنيتة المعرفيتة حتول وبيعتة المظواهر المعرفيوة - أ

 المهنة التي يؤهل لها وخصائصهاو عتم التخطيا للمستقبلج 

 : ومنها الهترو  متن الواقت  للخيتالو وتجنتب مواجهتة المشتكبت المرتبطتة بالمهنتةوالمظاهر السلوكية -  

عتم تحمل مسؤولية األنشطة المرتبطة بالمهنةو اإلحجام عن محاولتة الخترو  للبيحتة الميتانيتة الخاصتة 

بالمهنةو الروتينية في التعامل م  المواقفو االعتماديتة فتي حتل المشتكبت المرتبطتة بالتخصتص علتى 

 اتخرينج

س في أدار وقتسة القائمين فعليا على :التوقعات السلبية عن أدائ  لمهنت و الشك المتكر المظاهر االافعالية - ج

 المهنةو الشعوس بعتم االنتمار للتخصص الذي يؤهلهم للمهنة 

إلى معرفة فاعليتة برنتامج معرفتي ستلوكي  Rose & Miller (2009)وفى هذا اإلواس هتفا دساسة 

بميتذ تتتراوح ( متن الت52لتحسين مستول المرونة وأثره على خفض مستول القلقو وتمثلا عينة التساسة في )

ستنوات وبتق علتيهم مقيتاس القلتق متعتتد األبعتادو وأبتاست نتتائج التساستة إلتى انخفتاض  9-8أعماسهم ما بتين 
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دساستة استتهتفا التعترأ علتى العبقتة بتين  (2012حسوب هللا  مستول القلق لتل عينة التساسةو بينما أجترل 

ديمية لتل وب  الجامعةو وتوصلا نتائج التساسة قلق المستقبل المهني والسمات الشخصية وفعالية الذات األكا

إلى وجود عبقة استباوية سالبة بين دسجات الطب  علتى مقيتاس قلتق المستتقبل المهنتي ومقيتاس فعاليتة التذات 

عبقة قلق المستقبل المهني بالتفاؤل والتشاؤمو وقت تكونا عينتة التساستة  (2015عو ضة  األكاديميةو ودسس 

ووالبةو وقت أظهرت نتائج التساسة وجود عبقة استباوية سالبة دالة بين دسجات الطب  فتي ( والباً ٤00من )

قلق المستقبل المهني ودسجاتهم في متغير التفاؤلو ووجود عبقة استباوية موجبة دالة بين دسجات الطب  فتي 

 قلق المستقبل المهني ودسجاتهم في متغير التشاؤمج 

 (2016الطووراد   لمستتتقبل المهنتتي لتتتل وتتب  الجامعتتة قتتتما دساستتةوتتمتتة للبحتت  عتتن وبيعتتة قلتتق ا

توصياتها بتكثيف برامج اإلسباد المهني للطلبة فتي المتتاسس بحيت  تشتمل المراحتل االبتتائيتة والوستطى حتتى 

يتمكن الطلبة باتخاذ القراس المهني السليم دون قلق متن المستتقبلو وعتن قيتاس متغيتر قلتق المستتقبل المهنتي قتام 

متتن وتتب   266بتساستتة استتتهتفا بنتتار مقيتتاس قلتتق المستتتقبل المهنتتي علتتى عينتتة  (2016ران وآخوورون  بوود

( عوامتل مستخلصتة وهتي: التفتاؤلو تلبيتة متطلبتات 5المرحلة الجامعيتةو وأبتاست نتتائج التساستة إلتى وجتود )

ستتكماالً للبحت  عتن عبقتة سوق العملو المكانة االجتماعية للمهنةو السمات الشخصيةو وااللتاام األكاديميو وا

دساستة لبحت   (2016  أبوو غوالي وأبوو مصوطفىقلق المستقبل المهني بالمتغيرات األكاديمية والتافعية أجترل 

إمكانية التنبؤ بقلق المستقبل المهني في اور الراتا عتن التساستةو وتوجهتات أهتتاأ اإلنجتاجوو تكونتا عينتة 

قصتتىو وقتتت أستتفرت نتتتائج التساستتة عتتن مجتتال )أهتتتاأ األدارل ( والبتتاً ووالبتتة بجامعتتة األ210التساستتة متتن )

اإلحجام( منبتم وتردي لقلتق المستتقبل المهنتيو يليت  )أهتتاأ اإلتقتانل اإلحجتام(و بينمتا كتان متغيتر الراتا عتن 

 عكسياً لقلق المستقبل المهنيج اً التساسة منبح

بشتكل ملحتوظو واستباوت  يتض  مما سبق استفتاع مستتول قلتق المستتقبل المهنتي لتتل وتب  الجامعتة 

ممتا  (2008 الصورا رة والحجا وا، و والمعتتل التراكمتي (2016 عطوا هللا، السالب بالتاف  ل نجاج األكاديمي 

يفص  عن معاناة ذول صعوبات التعلم من استفتاع مستتول قلتق المستتقبل المهنتي  حيت  يعتت انخفتاض المعتتل 

ات تشخيص هتذه الفحتة وكمتا يتضت  وجتود نتتسة فتي التساستات التراكمي مقابل استفاع القتسات العقلية أحت محك

سوار العربية أو األجنبية التي تتناول قلق المستقبل المهني لطب  الجامعة ذول صعوبات التعلم وهو ما تهتتأ 

 التساسة الحالية إلي ج

 فرضيات الدراسة:

 في اور أدبيات البح  تم صيا ة الفراين التاليين:            

وق دالت  إحصتائياً بتين متوستطي دسجتات القيتاس البعتتي للمجمتوعتين التجريبيتة والضتابطة فتي توجت فر -1

 أبعاد مقياس فاعلية الذات االنفعاليةو وفى المقياس ككل لصال  المجموعة التجريبية

توجت فروق دالت  إحصتائياً بتين متوستطي دسجتات القيتاس البعتتي للمجمتوعتين التجريبيتة والضتابطة فتي  -2

 اس قلق المستقبل المهنيو وفى المقياس ككل لصال  المجموعة الضابطةجأبعاد مقي

عينة التساسة : أل راض التساسة الحالية تم اختياس مجموعتين من الطالبات : مجموعة تمثل العينة 

االستطبعية للتحقق من كفارة أدوات التساسة و ومجموعة تمثل العينة األساسية لمعالجة فروض التساسة 

 النتائج كالتالي : واستخبص

( والبتتة متتن والبتتات كليتتة الحقتتوق بجامعتتة ويبتتة و وقتتت سوعتتي فتتي  ٤0: تكونتتا متتن ) العينووة االسووتطبعية-1

اختياس هذه العينة أن تكون قريبة في خصائصها من عينة التساسة األصلية و وذلك عن وريق اختيتاس الطالبتات 

هن بعتت مراجعتة مربتتاتهن األكاديميتات والستجبت المنخفضات في مستتول تحصتيلهن التساستي وفقتا لمعتتالت

 األكاديمية الخاصة بهن ج
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كمتتا سوعتتي عنتتت اختيتتاس العينتتة االستتتطبعية أن تكتتون فتتي نفتتس المستتتويات التساستتية التتتي يتتتم اختيتتاس العينتتة 

  ألولتى واألخيتترةاألساستية منهتا وهتى متن المستتول الثالت  وحتتى المستتول الستادس و واستتبعتت المستتويات ا

 :لألسبا  التالية

(  سبما يرج  انخفتاض التحصتيل التساستي لتتيهن الختتبأ الحيتاة الجامعيتة 2-1والبات المستويات األولى) -أ

عن الحياة المتسسية حي  يعت المستول األول بتاية تعرأ على نظتام تعليمتي وحيتاة جامعيتة تختلتف تمامتا عتن 

 تبعادهم جالتعليم المتسسي  والحياة المتسسية ولذلك تم اس

(  تكون في ستبيلها لتختر  و حيت  تحجتم أ لتبهن عتن االبتتراك فتي  8-7والبات المستويات األخيرة )- 

 البرامج المساعتة ج

والبتتة متتن والبتتات كليتتة التربيتتة واتدا   60تكونتتا عينتتة التساستتة األساستتية متتن  العينووة األساسووية : -1

(و  تتم اختيتاسهن فتي اتور 2.65اسي  )( و  وانحتراأ معيت 20.82بجامعة ويبة متوسا أعمتاسهن )

 محكات تشخيص صعوبات التعلم كالتالي :

  محك التباعد بين القدرات العقلية والتحصيل الدراسى: -1
( والبتة  ٤50( وعلى ) 2016تم تطبيق اختباس المصفوفات المتتابعة الملونة لرافن لألوفال والكباس ) حسن و-أ

عت جم  التسجات الخام للطالبات تم تحويلها إلى المقابل المحينى لهتا التتي من والبات كليتي التربية واتدا  و وب

 تحول بعت ذلك إلى نسبة ذكار ج

(   20تتتم استتتبعاد الطالبتتات البتتتى تقتتل نستتبة ذكتتائهن عتتن المتوستتا و وفتتى اتتور هتتذه الخطتتوة تتتم استتتبعاد )- 

 ( والبة    ٤30والبة ليصل عتد أفراد العينة إلى )  

ى المعتل التراكمى لكل والبة وفقا لسجلها األكاديمي و وحسا  المتوسا واالنحراأ المعياسل الحصول عل - 

ع ( منخفضتة فتى مستتول التحصتيل  –للمعتالت التراكمية ألفراد العينة واعتباس كل والبة يقتل معتتلها عتن )م 

 ( والبة ج  80التساسى و حي  وصل أفراد العينة بعت هذا اإلجرار إلى )   

: حي  تم استبعاد الحاالت التي نص على استبعادها تعريف صعوبات التعلم و ولتحقيق  الستبعادمحك ا -2

هذه الخطوة سوجعا المربتات األكاديميات للعينة التى تم التوصل إليهتا الستتبعاد أل حالتة تعتانى متن 

(   11أل اعف بصرل أو سمعى أو إعاقة أو مشكبت أسرية و وفى اور هذه الخطتوة تتم استتبعاد )

( و ولتحقيتق محتتك االستتبعاد أيضتتا تتم تطبيتتق مقيتاس )  بنتتتس جشتتتلطا   69حالتة لتصتتل العينتة إلتتى )

حركي                  ( الستبعاد الحتاالت التتى تعتانى متن االاتطرابات االنفعاليتة و حيت  تتم  -البصر 

 (    6٤بات التعلم الى )  ( والبة ليصل عتد أفراد العينة األولية للطالبات ذوات صعو  5استبعاد )  

لتحتيت الطالبات ذوات صعوبات التعلم األكاديمية و تتم تطبيتق مقيتاس الخصتائص الستلوكية لصتعوبات  -3

الرياايات ( لطالبات الجامعة ( على العينة األولية و ليصل عتتد  –الكتابة  –التعلم األكاديمية )القرارة 

( والبتة   30ا إلى مجموعتين إحتتاهما تجريبيتة وعتتدها )  ( و تم تقسيمه 60أفراد العينة النهائية الى )

( يوات  توجيتت  عينتتة التساستة وفقتتا للكليتتة  2( والبتتة و والجتتتول )   30والثانيتة اتتابطة وعتتدها )   

 والتخصص ج

 

 (  تود ع عينة الدراسة وفقاً للكلية والتخصص  2جدول    

 العتد التخصص الكلية المجموعة

المجموعتتتة 

 التجريبية

 17 التربية الخاصة التربية

 13 التربية الفنية

المجموعتتتة 

 الضابطة 

 10 اللغة العربية اتدا 

 8 اللغة اإلنجلياية

 12 التساسات اإلسبمية

 60  المجموع
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 أدوات الدراسة:

مقياس  فاعلية الذات االافعالية أوالً:
)*(
 ترجمة وتعر ب الباحثة  

ليقتيس   Kirk et al (2008)فتي صتوست  األوليتة لتـ  (ESE)االنفعاليتة وات  مقيتاس  فاعليتة التذات 

متل ثقة األفراد في أدائهم العاوفي واالنفعاليو واستختم هذا المقيتاس علتى نطتاق واست  فتي التببد األوسوبيتةو 

  وأجريا على الصوسة األولية للمقياس عتة تعتيبتو حي  وبق على أعماس جمنيةو وأقطاس مختلفة الستخرا

  & Poolالعوامتتل الكامنتتة  للمقيتتاس و وقتتت اعتمتتتت التساستتة الحاليتتة علتتى التعتتتيل التتذل أجتتراه كتتل متتن  

Quartter   (2012)  فتي دساستتتهما التتي هتتفا إلتى تحتيتتت األبعتاد الكامنتة لمقيتتاس  فاعليتة التذات االنفعاليتتة

(2008) Kirk et al (ESE)  خريجتاً جامعيتاًو حيت   263يتاً ووالبتاً جامع 822و وتكونا عينة التساستة متن

ستتنةو  5.1ستتنةو وانحتتراأ معيتتاسي  23ستتنة وبمتوستتا عمتترل  59-18تراوحتتا أعمتتاس عينتتة التساستتة متتن 

تتضتتمن أسبعتتة عوامتتل هتتي:  (ESE)وأبتتاست النتتتائج إلتتى أن البنيتتة العامليتتة لمقيتتاس فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة 

ر الخاصتةو وإداسة مشتاعر اتخترينو وإدساك المشتاعر توظيف وإداسة المشاعر الخاصتةو تحتيتت وفهتم المشتاع

 من خبل تعبيرات الوج  ولغة الجست 

تم ترجمتة المقيتاس وعرات  علتى مجموعتة متن المحكمتين
)**(
المتخصصتين فتي علتم التنفس التربتوي  

دة والتربية الخاصة واللغة اإلنجلياية  لتحتيت متل صحة الترجمة للغة العربيةو ومعرفة متل واتوح كتل مفتر

 من حي  الصيا ةو وفي اور ذلك تم تعتيل بعض العباسات في اور آسار بعض السادة المحكمينج 

   حسا  صدق وثبات مقياس  فاعلية الذات االافعالية للطب  ذوي صعوبات التعلم 

 أوالً: ثبات المقياس:

ا قيمتة معامتل ألفتا تم حسا  ثبات المقياس المعت في التساسة الحالية بحسا  ألفتا كرونبتا، و حيت  بلغت

(و 0.9٤8 -0.811 - 0.928 - 0.863 -0.951لكتتل بعتتت متتن أبعتتاد المقيتتاس وللمقيتتاس ككتتل علتتى التتتوالي )

وهتتى قتتيم مرتفعتتة ممتتا يتتتل علتتى ثبتتات المقيتتاسو كمتتا تتتم التككتتت متتن االتستتاق التتتاخلي للمقيتتاس بحستتا  معامتتل 

مي لكل بعتو وقتت تراوحتا قتيم معتامبت االستبتاو متا االستباو بين األبعاد الفرعية للمقياس والمفردات التي تنت

علتتى األقتتلو كمتتا تتتم حستتا  االتستتاق  0.05(و حيتت  كتتان معظمهتتا دال عنتتت مستتتول 0.5٤1 – 0.73٤بتتين )

التاخلي للمقياس بحسا  معامل االستباو للمقياس ككل ولألبعاد الفرعية ل و حي  بلغتا قتيم معتامبت االستبتاو 

مما يتل على االتساق  00.01( وهى قيم دالة عنت مستول 0.668 - 0.661 -0.866 -0.890على التوالي )

 التاخلي للمقياسج

الحتتالي باستتتختام الصتتتق التبجمتتي حيتت  تتتم تطبيتتق  حستتب صتتتق المقيتتاسثاايوواً : صوودق المقيوواس: 

ب معامتتل وحستت (2015لووا العطوووى  المقيتتاس المعتتت فتتي التساستتة الحاليتتة متاامنتتاً متت  اختبتتاس الفاعليتتة الذاتيتتة 

االستبتتاو بتتين دسجتتات العينتتة فتتي المقياستتين فتتي التسجتتة الكليتتةو وقتتت بلتتد معامتتل االستبتتاو بتتين التتتسجات فتتي 

 ( مما يشير إلى صتق المقياس المعتج0.873المقياسين )

( عباسة موجعة علتى األبعتاد األسبعتة  كمتا يتضت  متن 27وقت تكون المقياس في صوست  النهائية من )

  (  3الجتول )   

 

 

 

 
                                                           

 ( مقياس  فاعلية الاات االنفعالية .2ملحق رقم ) (*)

 ( قائمة بأسماء السادة المحكمين أدوات الدراسة .1ملحق رقم ) (**)
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 ( توجي  عباسات مقياس فاعلية الذات االنفعالية على أبعاد المقياس    3جتول ) 

 أسقام العباسات البعد

 27-26 -2٤ -22 -19 -16-13-9 -5-1 توظيف وإداسة المشاعر الخاصة

  20-17-1٤-10-6-2 تحتيت وفهم المشاعر الخاصة

 25-23-21-18-15-11-7-3 وإداسة مشاعر اتخرين

ساك المشتاعر متن ختبل تعبيترات الوجت  ولغتتة إد

 الجست 

 ٤-8-12 

ويصح  المقياس في اور تتسيج خماسي يتضمن مستول ثقة الفرد في قتست  على أدار االنفعال التذي 

تشتتير إليتت  كتتل عبتتاسة ويطلتتب متتن المفحتتوص اختيتتاس التترقم التتذي يتناستتب متت  استتتجابت  الشخصتتية لكتتل عبتتاسة 

( واثتق 5= واثق بتسجة كبيترةو )٤( ثقة معتتلةو 3( = ثقة اعيفةو )2لى اإلوبقو )(  ير واثق ع1كالتالي: )

( 135بتسجة كبيرة جتاًو وقت صيغا جمي  العباسات فتي االتجتاه الموجتبو وتتمثتل أعلتى قيمتة للمقيتاس ككتل )

ول  فاعليتة ( دسجةو وتشتير التتسجات المرتفعتة إلتى استفتاع مستت27دسجة بينما تمثل أدنى قيمة للمقياس ككل )

 الذات االنفعاليةج

مقياس ئلق المستقبل المهني ثااياً:
)*(
  إعداد الباحثة(. 

يهتأ هذا المقياس إلى قياس مستول قلق المستقبل المهني لتل عينتة متن وتب  الجامعتة  الهدف من المقياس:

هني كما سبق ذكرهتا فتي بعت الرجوع إلى األدبيات التي تناولا مفهوم قلق المستقبل الموذول صعوبات التعلمو 

اإلواس النظريو لم تجت الباحثة أية أداة سابقة لقياس هذا المتغير للطب  ذول صعوبات التعلمو ولذلك تتم إعتتاد 

هذا المقياس وفقاً لمفهوم قلق المستقبل المهني ووبيعة الطب  ذول صعوبات التعلمو ويتكون المقياس المعت من 

الختوأ متن الفشتل فتي  -الخصتائص الشخصتية والمهنتة  -سؤيتة التذات فتي المهنتة  -األبعاد: )اإليجابيتة المهنيتة

  (جالمهنة

تتم عتترض المقيتاس علتتى مجموعتتة متن المحكمتتين
)**(
المتخصصتين فتتي علتتم التنفس التربتتوي والتربيتتة  

الخاصتتة لتحتيتتت متتتل مبرمتتة كتتل موقتتف للبعتتت التتذي تنتمتتي إليتت  ومعرفتتة متتتل واتتوح كتتل موقتتف متتن حيتت  

تد المفردات في البعتت الواحتتو وفتي اتور ذلتك تتم تعتتيل بعتض العبتاسات فتي اتور آسار بعتض الصيا ةو وع

%و حيت  وصتلا عتتد 85السادة المحكمينو كما تم حتذأ بعتض العبتاسات التتي لتم تصتل نستبة االتفتاق عليهتا 

 ( موقفاً موجعة على األبعاد المختلفة للمقياسج26عباسات المقياس بعت هذا اإلجرار إلى )

 :لطب  الجامعة ذوى صعوبات التعلمثبات وصدق مقياس ئلق المستقبل المهني  حسا 

تم حسا  ثبات المقياس المعت في التساسة الحالية بحسا  ألفا كرونبا، و حي  بلغا قيمتة  أوالً: ثبات المقياس:

 -0.7٤5 - 0.825 - 0.865 -0.938معامل ألفتا لكتل بعتت متن أبعتاد المقيتاس وللمقيتاس ككتل علتى التتوالي )

(و وهى قيم مرتفعة مما يتل على ثبتات المقيتاسو كمتا تتم التككتت متن االتستاق التتاخلي للمقيتاس بحستا  0.93٤

معامتتل االستبتتاو بتتين األبعتتاد الفرعيتتة للمقيتتاس والمفتتردات التتتي تنتمتتي لكتتل بعتتتو وقتتت تراوحتتا قتتيم معتتامبت 

علتى األقتلو كمتا تتم حستا   0.05مستتول (و حي  كان معظمها دال عنتت 0.581 – 0.8٤5االستباو ما بين )

                                                           

 ( مقياس قلق المستقبل المهني لطالب الجامعة اوى صعوبات التعلم.3ملحق رقم ) (*)

 السادة المحكمين ألدوات الدراسة.( قائمة بأسماء 1ملحق رقم ) (**)
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االتساق التاخلي للمقياس بحسا  معامل االستباو للمقياس ككل ولألبعاد الفرعية لت و حيت  بلغتا قتيم معتامبت 

ممتا يتتل  00.01(و وهتى قتيم دالتة عنتت مستتول 0.725 - 0.628 -0.889 -0.862االستباو على التتوالي )

 على االتساق التاخلي للمقياسج

  : صدق المقياس:ثااياً 

الحالي باستختام الصتق التبجمي حي  تم تطبيق المقيتاس المعتت فتي التساستة  تم حسا  صتق المقياس          

وحستب معامتل االستبتاو بتين دسجتات عينتة الصتتق  (،2009المشويخي  قلتق المستتقبل لتـ الحالية متاامناً مت  

( ممتا 0.895معامتل االستبتاو بتين التتسجات فتي المقياستين )والثبات في المقياسين في التسجة الكليةو وقتت بلتد 

( موقفتاً موجعتة 26يشير إلى صتق المقياس المعتو وفى اور ما سبق تكون المقياس في صوست  النهائية من )

(و وسؤية الذات في المهنتة )المواقتف: 8 -1على األبعاد المختلفة للمقياس كالتالي : اإليجابية المهنية )المواقف: 

  -22) المواقف:  (و والخوأ من الفشل في المهنة21-17(و والخصائص الشخصية والمهنة ) المواقف: 16- 9

 (ج26

ثالثا : مقياس الخصاعص السلوكية لصعوبات التعلم األكاد مية
)*(
   إعداد الباحثة ( 

سيااتيات (  –كتابتة  –: يهتأ المقياس إلى تشخيص صعوبات التتعلم األكاديميتة ) قترارة  الهدف من المقياس

لتل والبات الجامعة و وإلعتاد هذا المقياس تم االوبع على بعض األدبيات والتساسات التي تناولا صتعوبات 

؛ بود وي  2012؛ شولبى ، 2012؛ الشركسوي ، 2000؛ الود ب،2000 الز وات ،التعلم لتتل وتب  الجامعتة 

عبتاسة موجعتة علتى  60ي تكونتا متن و ثم واعا  الصوسة األولية  للمقيتاس والتت( 2016؛الشا ع ، 2014

الخصتتائص الستتلوكية لصتتعوبات تعلتتم  -)الخصتتائص الستتلوكية لصتتعوبات تعلتتم القتترارة  ثتتب، مقتتاييس فرعيتتة

عبتاسة تقتيس  20و وقت تضتمن كتل مقيتاس فرعتى   الخصائص السلوكية لصعوبات تعلم الرياايات ( -الكتابة 

و وقتت اعتمتتت الباحثتة فتي تشخيصتها لصتعوبات التتعلم متل تواتر المظتاهر الخاصتة بكتل صتعوبة لتتل الفترد 

األكاديمية على هذا المقياس الذل يعتمت على أسلو  التقرير الذاتي باعتباس أن وتب  الجامعتة  قتت وصتلوا إلتى 

 مرحلة من الوعى تمكنهم من الحكم عل نقاو القوة ونقاو الضعف لتيهم 

 ت التعلم األكاد مية حسا  ثبات وصدق مقياس الخصاعص السلوكية لصعوبا

تم حسا  ثبات المقياس المعت في التساسة الحالية بحسا  ألفا كرونبا، و حي  بلغا قيمتة  أوالً: ثبات المقياس:

( علتى التتوالي و وهتى قتيم مرتفعتة ممتا يتتل علتى  0.816 - 0.765 -0.858معامل ألفا لكل مقيتاس فرعتي )

التساق التاخلي لكل مقياس على حته بحسا  معامتل االستبتاو بتين ثبات المقاييس الفرعية و كما تم التحقق من ا

دسجة كل مفردة والتسجة الكلية للمقياس و وقت تراوحا قيم معتامبت االستبتاو للمقيتاس الفرعتي ) الخصتائص 

(و بينما  تراوحا قيم معامبت االستباو للمقياس 0.681 – 0.835السلوكية لصعوبات تعلم القرارة ( ما بين )

(و  كمتا تراوحتا قتيم 0.851 – 0.7٤5) الخصائص السلوكية لصتعوبات تعلتم الكتابتة ( متا بتين )      رعيالف

 – 0.755معامبت االستباو للمقيتاس الفرعتي ) الخصتائص الستلوكية لصتعوبات تعلتم الريااتيات ( متا بتين )

 على األقلج 0.05(و  وقت كان معظمها دال عنت مستول 0.862

عرض المقياس على مجموعة من المحكمين)**( المتخصصين في علم النفس التربوي س: ثااياً : صدق المقيا

والتربية الخاصة  لتحتيت متل استباو العباسات بالخصتائص الستلوكية لكتل صتعوبة و وكتذلك متتل مناستبة كتل 

مظهر سلوكي خاص بكل صعوبة  للمرحلة الجامعيتة و  وفتي اتور ذلتك تتم تعتتيل بعتض العبتاسات فتي اتور 

ار بعض السادة المحكمينو  وأايفا بعض العباسات التى اقترحها المحكمون و كما تم حذأ بعض العباسات آس

                                                           

 .األكاديمية التعلم لصعوبات السلوكية الخصائص مقياس( 4ملحق رقم ) (*)
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- 19 – 20%و حي  وصلا عتد عباسات المقاييس الفرعية الثبثة إلى ) 85التي لم تصل نسبة االتفاق عليها 

 (  عباسة لكل مقياس فرعي على التوالي ج  22

( عباسة موجعة على المقاييس الفرعية الثبثة و بعضها 61النهائية من ) وقت تكون المقياس في صوست 

-1( و وبعضها فى االتجاه السالب تقابلها التتسجات ) 1-2-3-٤-5صيد فى االتجاه الموجب تقابلها التسجات ) 

 ( و وحتدت نقطة القط  لكل مقياس كالتالي : 5-٤-2-3

الستلوكية لصتعوبات تعلتم القترارة : حيت  أن أقتل قيمتة تحتيت نقطة القط  )الحيتاد( بالنستبة للخصتائص  - أ

( واعتبتاس كتل متن تحصتل علتى التسجتة 60( فتكتون نقطتة الحيتاد )100=20×5( وأعلى قيمة ) 20)

 ( فككثر من ذول صعوبات تعلم في القرارة ج60)

قيمتة  تحتيت نقطة القطت  )الحيتاد( بالنستبة للخصتائص الستلوكية لصتعوبات تعلتم الكتابتة : حيت  أن أقتل -  

( واعتبتاس كتل متن تحصتل علتى التسجتة 57(و فتكتون نقطتة الحيتاد )95=19×5( وأعلى قيمـة ) 19)

 ( فككثر من ذول صعوبات تعلم في الكتابة ج57)

تحتيت نقطة القط  )الحياد( بالنسبة للخصائص السلوكية لصعوبات تعلم الريااتيات : حيت  أن أقتل  - 

( واعتبتتاس كتتل متتن تحصتتل علتتى التسجتتة 66فتكتتون نقطتتة الحيتتاد )(و 110=22×5( وأعلتتى قيمتتـة ) 22قيمتتة )

( فككثر من ذول صتعوبات تعلتم فتي الريااتيات و وتشتخص الطالبتة علتى أنهتا متن ذول صتعوبات التتعلم 66)

األكاديمية و إذا حصلا على دسجة القط  فككثر على مقياس واحت من على األقل من المقاييس الثبثة و ويتض  

 (  ٤  ذلك من الجتول )

 الخصاعص السلوكية لصعوبات التعلم األكاد مية ( خصاعص مقياس  4جدول   

العبارات  المقياس م

 الموجبة

العبارات 

 السالبة

أعلى 

 ئيمة

أداى 

 ئيمة 

اقطة  

 القطع

   الحياد (  

الخصوواعص السوولوكية  1

لصووووووووووعوبات تعلووووووووووم 

 القراءة

1-3—5-8-

11-13-

14-16-

17-18-19 

2-4-6-7-9-

10-12-15-

20 

100 20 60 

الخصوواعص السوولوكية  2

 لصعوبات تعلم الكتابة

1-3-5-8-

9-12-15-

16-19 

2-4-6-7-

10-11-13-

14-17-18-

20 

95 19 57 

الخصوواعص السوولوكية  3

لصووووووووووعوبات تعلووووووووووم 

 الر اضيات

1-5-8-11-

14-16-

18-22 

2-3-4-6-7-

9-10-12-

13-15-17-

19-20-21 

110 22 66 

 

على المرواة النفسيةثااياً: البراامق التدر بي القاعم 
)* 

: 

                                                           

 ( برنامج الدراسة.5ملحق رقم ) (*)
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: يهتتتأ هتتذا البرنتتامج إلتتى جيتتادة مستتتول  فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة وخفتتض قلتتق الهوودف العووام موون البراووامق -أ

المستقبل المهني لتل عينتة متن وتب  الجامعتة ذول صتعوبات التتعلم األكاديميتة متن ختبل التتتسيب علتى 

 بعض أبعاد المرونة النفسيةج

: متتن الهتتأ العتتام وبعتت مراجعتتة األوتر النظريتتة األهوداف الفرعيووة للبراوامق: للبراووامقاألهوداف الفرعيوة  - 

والتساسات والبحو، السابقة التي تناولا متغيري المرونة النفسية وصعوبات التعلم  توصتلا الباحثتة إلتى 

جامعتتة ذول لتتتل وتتب  ال -المرونتتة النفستتية -بعتتض األبعتتاد التتتي تُشتتكةل الصتتوسة المتكاملتتة لهتتذا المتغيتتر

 -مهتاسات االتصتال الفعالتة  -اتختاذ القتراس -الثقتة بتالنفس  -صتعوبات التتعلم مثتل: النظترة اإليجابيتة للتذات 

تحمل المسؤولية(و حي  تستثير وبيعة هذه المتغيرات وتحفا المرونة النفسية لتل الطتب  ذوي صتعوبات 

الثقتة  -األبعتاد التاليتة: )النظترة اإليجابيتة للتذات التعلم  وبالتالي تتحتد األهتاأ الفرعيتة للبرنتامج فتي تنميتة

 تحمل المسؤولية(ج -مهاسات االتصال الفعالة  -اتخاذ القراس -بالنفس

 الُمسلَّمات التي  ستند إليها البراامق: 

 هناك بعض الُمسلَّمات التي تحتد اإلواس العام للبرنامج وهي:  

 ية قابلة للتحسن وليسا سمة ثابتةجأن معتقتات الطب  حول فاعلية الذات االنفعال -1

 أن المرونة النفسية متغير قابل للتنمية والتطوير من خبل التعايا المبابر ألبعادهاج -2

 توجت عبقة استباوية موجبة بين كل من فاعلية الذات االنفعالية والمرونة النفسيةج -3

 قبل المهني جتوجت عبقة استباوية سالبة بين كل من المرونة النفسية وقلق المست   -٤

 أن وب  الجامعة يعانون من انخفاض مستول المرونة النفسية و فاعلية الذات االنفعاليةج -5

أن استفاع مستول قلق المستقبل المهني لطب  الجامعة ذول صعوبات التعلم يؤثر سلبا على مؤسسات  -6

 المجتم  المهنيةج

ر بمعتقتتتاتهم عتتن  فاعليتتة التتذات أن منظومتتة التتذات لتتتل وتتب  الجامعتتة ذول صتتعوبات التتتعلم تتتتكث -7

 االنفعالية وبمرونتهم النفسيةج

تتحتتد مصتادس ابتتقاق البرنتامج فتي التساستات الستابقةو والتصتوسات النظريتة فتي مصادر اشوتقاق البراوامق:  

 نيج مجال صعوبات التعلُّمو وكذلك األور النظرية للمرونة النفسيةو وفاعلية الذات االنفعالية وقلق المستقبل المه

يتكون البرنامج الحالي من مجموعة من األنشطة التي تهتأ إلى سفت  مستتول  فاعليتة التذات وصف البراامق: 

االنفعالية لطالبات الجامعة ذوات صتعوبات التتعلمو وقتت اعتمتت البرنتامج علتى مجموعتة متن األنشتطة المتنوعتة 

نفستية ووتتكتون كتل مرحلتة متن مجموعتة متن لتحقيق هذا الهتأو من بكنها في النهايتة تعايتا واقتة المرونتة ال

األنشطةو وفي كل نشاو يتم استتختام بعتض الفنيتات التتي متن بتكنها التتكثير فتي مستتول المرونتة النفستية مثتل: 

المغتتامرة(و ويتتتم  -حتتل المشتتكبت  -النمذجتتة بكنواعهتتا الحيتتة والرمايتتة -المناقشتتات -فنيتتات )العصتتف التتذهني

 التقويم(ج –الطريقة واإلجرارات  -الوسائل التعليمية  -الهتأ من النشاو -: عرض كل نشاو على النحو التالي

حيت  تتم عترض البرنتامج فتي صتوست  األوليتة علتى مجموعتة متتن عور  البراوامق علوى السوادة المحكموين:  

السادة المحكمين متن المتخصصتين فتي مجتال علتم التنفس والمنتاهج ووترق التتتسيس إلبتتار الترأي حتول متتل 

حتول أنشطة البرنامج لعينة التساسةو ومتل واوح إجرارات كل نشاو وتحقيقها للهتتأ المتراد منت و مناسبة م

وكذلك متل كفايتة تتتسيبات كتل نشتاو لتحقيتق الهتتأ المتراد منت  وستبمة الصتيا ة اللغويتةو وفتي اتور آسار 

 المحكمين تم التعتيل والوصول إلى الصوسة النهائية للبرنامجج

م تقتويم البرنتامج فتي اتور األستس واألهتتاأ التتي ينشتتها البرنتامج ويستتنت إليهتا وتتضتمن تتقو م البراامق: 

 إجرارات تقويم البرنامج عتداً من الخطوات: 
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والمتمثتتل فتتي تطبيتتق مقياستتي  فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة وقلتتق المستتتقبل المهنتتي المعتتتين  إجووراء ئيوواس ئبلووي: -أ

 تيت مستواها قبل التتسيب على أنشطة البرنامججتطبيقاً قبلياً على عينة التساسة لتح

وهنا يتم قياس أدار عينة التساستة )المجموعتة التجريبيتة( بعتت االنتهتار التقو م البناعي  في أثناء التطبيق(:  - 

 من كل نشاوج 

لمهنتتي : والمتمثتتل فتتي تطبيتتق مقياستتي  فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة وقلتتق المستتتقبل االتقووو م النهوواعي للبراووامق -ج

( يوات  خطتة متوجاة ألنشتطة البرنتامج  5و والجتتول ) ،المعتين تطبيقا بعتياً على عينة التساستة الحاليتة

 التتسيبيج

 (  5جتول) 

 خطة أنشطة البرنامج التتسيبي

رئم 

 النشاط

 الزمن الفنيات المستخدمة الهدف من النشاط

التعارف بين الطالبات وتحفيز الطالبات للتدر ب  1

 ة البراامق  على أاشط

 د 45 أوراق -أئبم -كروت

 –الحوار والمنائشة  استثارة دافعية الطالبات لبستمرار فى البراامق 2

 النمذجة

 

 د 45

التعرف على أهم المفاهيم والمصطلحات  3

المرتبطة بفاعلية الذات بشكل عام وفاعلية 

الذات االافعالية بشكل خاص لطالبات الجامعة 

 مذوات صعوبات التعل

التخمين  -الحوار والمنائشة

 العصف الذهني  –

 د60

التعرف على مفهوم ئلق المستقبل المهني  4

وأسبابه لدى طالبات الجامعة ذوات صعوبات 

 التعلم

العصف  – المنائشات

 العمل التعاواي . – الذهني

 د60

تنمية النظرة اإل جابية للذات لطالبات الجامعة  5

 ذوات صعوبات التعلم

 -اللفظي -اللفظي ئناعاإل

الحوار  -القصص– النمذجة

 والمنائشة

 د50

تنمية النظرة اإل جابية للذات لطالبات الجامعة  6

 ذوات صعوبات التعلم

 –النمذجة  – المنائشات

 القصة 

 د50

تنمية الثقة بالنفس لطالبات الجامعة ذوات  7

 صعوبات التعلم

 -من خبل التقر ر الذاتي

 القصة

 د45

ثقة بالنفس لطالبات الجامعة ذوات تنمية ال 8

 صعوبات التعلم

 – المنائشات –النمذجة 

القصص  –العصف الذهنى 

 المنائشات –

 د45

تنمية مهارات التواصل لطالبات الجامعة ذوات  9

 صعوبات التعلم.

  -المنائشة والحوار

 االكتشاف والتخمين

 د50

تنمية مهارات التواصل لطالبات الجامعة ذوات  10

 ات التعلم.صعوب

المنائشات  –المذجة الرمز ة

 –العصف الذهنى –

 القصص -المنائشات

 د40

 تنمية القدرة على حل المشكبت واتخاذ القرار. 11

تنمية ئدرة الطالبات على وصف مفهوم 

 المشكلة ومواصفاتها.

 – العصف الذهني -

 المنائشة 

 د45
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رئم 

 النشاط

 الزمن الفنيات المستخدمة الهدف من النشاط

العمل  –لحوار والمنائشة ا تنمية القدرة على حل المشكبت واتخاذ القرار. 12

 التعاواي

 د30

تنمية ئدرة الطالبات على التوصيف الجيد  13

 لخطوات حل المشكلة.

 -االكتشاف والتخمين 

 النمذجة

 د40

 –االكتشاف والتخمين  تنمية ئدرة الطالبات على تحمل المسئولية. 14

 المنائشة والحوار -النمذجة

 د40

العمل  –الحوار والمنائشة  ل المسئولية.تدر ب الطالبات على مهارة تحم 15

 التعاواي

 د30

تقييم فاعلية البراامق التدر بي القاعم على  16

 المرواة النفسية .

 د30 استمارة تقييم البراامق

  

 التطبيق القبلي ألدوات الدراسة:

)مقياس  فاعليتة  للتككت من تكافؤ المجموعتين تم حسا  تحليل التباين في اتجاه واحت لمتغيرات التساسة 

 ( يوا  ذلك:6الذات االنفعالية ومقياس قلق المستقبل المهني( والجتول )

( اتاعق تحليل التبا ن أحادي االتجاو للمجموعتين التجر بية والضابطة فى مقياسي  فاعلية الذات 6جدول  

 االافعالية ومقياس ئلق المستقبل المهني

مصدر  المتغير المقياس

 التبا ن

مجموع 

ربعاتالم  

درجة 

 الحر ة

ئيمة  التبا ن

 "ف"

مستوى 

 الداللة

ية
ال
فع

الا
 ا
ت

ذا
 ال

ية
عل

فا
س 

يا
مق

 

توظيف وإدارة 

المشاعر 

 الخاصة

بين 

 المجموعات

  ير دالة 1.82 15.00 1 15.00

 

داخل 

 لمجموعات

475.73 58 8.20 

تحد د وفهم 

المشاعر 

 الخاصة

بين 

 المجموعات

  ير دالة 1.48 9.600 1 9.600

 

داخل 

 لمجموعات

374.00 58 6.44 

إدارة مشاعر 

 اآلخر ن

بين 

 المجموعات

  ير دالة 0.659 4.81 1 4.81

 

داخل 

 لمجموعات

424.03 58 7.31 

إدراك المشاعر 

من خبل 

تعبيرات الوجه 

 ولغة الجسد

بين 

 المجموعات

  ير دالة 1.44 2.81 1 2.81

 

داخل 

 لمجموعات

113.36 58 1.95 
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مصدر  المتغير المقياس

 التبا ن

مجموع 

ربعاتالم  

درجة 

 الحر ة

ئيمة  التبا ن

 "ف"

مستوى 

 الداللة

مقياس فاعلية 

الذات االافعالية 

 ككل

بين 

 المجموعات

  ير دالة 0.304 9.60 1 9.60

 

داخل 

 لمجموعات

 

1834.13 58 31.62 

ي
هن

لم
 ا
ل
قب

ست
لم

 ا
ق

ئل
س 

يا
مق

 

بين  اإل جابية المهنية

 المجموعات

  ير دالة 0.100 1.35 1 1.35

 

داخل 

 لمجموعات

784.30 58 13.52 

رؤ ة الذات في 

 هنةالم

بين 

 المجموعات

  ير دالة 0.109 0.817 1 0.817

 

داخل 

 لمجموعات

433.36 58 7.47 

الخصاعص 

الشخصية 

 والمهنة

بين 

 المجموعات

  ير دالة 0.708 4.26 1 4.26

 

داخل 

 لمجموعات

349.66 58 6.02 

الخوف من 

 الفشل في المهنة

بين 

 المجموعات

  ير دالة 1.63 9.60 1 9.600

 

داخل 

 لمجموعات

341.00 58 5.87 

مقياس ئلق 

المستقبل المهني 

 ككل

بين 

 المجموعات

  ير دالة 0.151 9.60 1 9.60

 

داخل 

 لمجموعات

3676.33 58 63.38 

( يتضتت  تكتتافؤ المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطةو حيتت  كانتتا قيمتتة التاللتتة أكبتتر متتن 6متتن الجتتتول ) 

 ت االنفعالية وقلق المستقبل المهني وأبعادهما الفرعيةجفي متغيري  فاعلية الذا 0.05

( اإلحصاء الوصفي لدرجات القياس القبلي للمجموعة التجر بية والمجموعة الضابطة في مقياس  7جدول  

 فاعلية الذات االافعالية، ومقياس ئلق المستقبل المهني

 ع م ن المجموعة البعد المقياس

م ئ س ا فا  ع لي ة  ال ذا ت  ال
ا ا فع ال  ة
 

 2.95 16.06 30 تجر بيةتوظيف وإدارة المشاعر 
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 ع م ن المجموعة البعد المقياس

 2.76 17.06 30 ضابطة الخاصة

تحد د وفهم المشاعر 

 الخاصة

 2.26 11.20 30 تجر بية

 2.78 10.40 30 ضابطة

 2.87 13.23 30 تجر بية إدارة مشاعر اآلخر ن

 2.52 12.66 30 ضابطة

إدراك المشاعر من خبل 

الجسد تعبيرات الوجه ولغة  

 1.20 5.83 30 تجر بية

 1.56 5.40 30 ضابطة

مقياس فاعلية الذات 

 االافعالية ككل

 4.82 46.33 30 تجر بية

 6.32 45.53 30 ضابطة

ي
هن

لم
 ا
ل
قب

ست
لم

 ا
ق

ئل
س 

يا
مق

 

 3.77 18.70 30 تجر بية اإل جابية المهنية

 3.58 19.00 30 ضابطة

 2.33 20.00 30 تجر بية رؤ ة الذات في المهنة

 3.08 20.23 30 ضابطة

الخصاعص الشخصية 

 والمهنة

 2.58 13.23 30 تجر بية

 2.32 12.70 30 ضابطة

الخوف من الفشل في 

 المهنة

 2.65 12.30 30 تجر بية

 2.17 13.10 30 ضابطة

مقياس ئلق المستقبل 

 المهني ككل

 8.79 64.23 30 تجر بية

 7.02 65.03 30 ضابطة

 

 جراءات الدراسة: سارت إجراءات الدراسة الحالية على النحو التالي: إ

 إعتاد أدوات التساسة وحسا  صتقها وثباتها وهي:  -1

 مقياس فاعلية الذات االنفعالية لطالبات الجامعة ذوات صعوبات التعلملتعريب الباحثة -أ

 لمل إعتاد الباحثةمقياس قلق المستقبل المهني لطالبات الجامعة ذوات صعوبات التع - 

 مقياس الخصائص السلوكية لصعوبات التعلم األكاديمية ل إعتاد الباحثة - 

برنامج التساسة الُمعت والقائم على أبعاد المرونة النفسية لطالبات الجامعتة ذوات صتعوبات التتعلمل إعتتاد  -د

 الباحثة ج

( والبتتةو واألختترل 30تجريبيتتة وعتتتدها )تقستتيم الطالبتتات عينتتة التساستتة الحاليتتة إلتتى مجمتتوعتين إحتتتاهن  -2

 ( والبةج 30اابطة وعتدها )

تطبيتتق أدوات التساستتة ) مقيتتاس فاعليتتة التتذات االنفعاليتتة ومقيتتاس قلتتق المستتتقبل حستتا  تحليتتل التبتتاين بعتتت  -3

 المهني( تطبيقاً قبلياً للتككت من تكافؤ العينتينج 

 تتسيب المجموعة التجريبية على البرنامج المعتج -٤
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تطبيق مقياس  فاعلية الذات االنفعالية ومقياس قلق المستقبل المهنتي علتى المجمتوعتين تطبيقتاً بعتتياًو وذلتك  -5

للكشف عن فعالية التتسيب على أبعاد المرونة النفستية فتي جيتادة مستتول  فاعليتة التذات االنفعاليتة وخفتض 

 قلق المستقبل المهني للطالبات ذوات صعوبات التعلم ج

جة البيانات إحصائياً من خبل مقاسنة متوسا دسجتات المجموعتة التجريبيتة والمجموعتة الضتابطة فتي معال -6

 القياس البعتيو باستختام اختباس" ت" لعينتين مستقلتينج

 التوصل إلى نتائج التساسة وتفسيرهاج-7

 

 اتاعق الدراسة وتفسيرها:

  للتحقق من الفرضية األولى والتي تنص على أاه: 

فروق داله إحصاعية بين متوسطي درجات القياس البعدي للمجموعتين التجر بية والضابطة "توجد  

تم استختام اختباس في أبعاد مقياس  فاعلية الذات االافعالية، وفى المقياس ككل لصالح المجموعة التجر بية" 

 :( نتائج هذه الفراية8"ت" لمجموعتين مستقلتين ويوا  جتول )

لفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي للمجموعة التجر بية والمجموعة ( ئيمة "ت" ل8جدول  

 الضابطة في مقياس  فاعلية الذات االافعالية

 ع م ن المجموعة البعد
ئيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

توظيووووف وإدارة المشوووواعر 

 الخاصة

 47.86 1.38 39.43 30 تجر بية
0.01 

 2.04 17.90 30 ضابطة

عر تحد ووووود وفهوووووم المشوووووا

 الخاصة

 20.60 1.89 20.70 30 تجر بية
0.01 

 1.92 10.53 30 ضابطة

 13.74 2.02 19.63 30 تجر بية إدارة مشاعر اآلخر ن 
0.01 

 2.99 10.56 30 ضابطة

إدراك المشوواعر موون خووبل 

تعبيوووووورات الوجووووووه ولغووووووة 

 الجسد

 13.45 1.85 10.53 30 تجر بية

 1.59 4.53 30 ضابطة 0.01

فاعليوووووة الوووووذات   مقيووووواس

 االافعالية ككل

 41.07 3.80 90.30 30 تجر بية
0.01 

 4.93 43.53 30 ضابطة

( أنتتت  توجتتتت فتتتروق دالتتت  إحصتتتائية بتتتين متوستتتطي دسجتتتات القيتتتاس البعتتتتي 8يتضتتت  متتتن الجتتتتول ) 

ل  المجموعة للمجموعتين التجريبية والضابطة في أبعاد مقياس  فاعلية الذات االنفعاليةو وفى المقياس ككل لصا

التجريبيةو ويمكن تفسير ذلك في اور العبقة اإليجابية التبادلية بين المرونة النفسية وفاعلية التذات االنفعاليتةو 

فتنمية المرونة النفسية من خبل البرنامج الُمعت جاد من ثقة الطالبات بكنفسهن وبقتستهن على التصرأ بفاعليتة 

عتاالتهن  ممتا انعكتس علتى ثقتتهن فتي قتتستهن علتى التتحكم فيهتا وتوظيفهتا وساعتهن على المراقبة الذاتيتة النف

األفراد التذين م  ما سبق من خبل إباست  إلى أن  Shimogori (2013)لصال  تحقيق أهتاأ محتدةو ويتفق 

بتة لتيهم مستويات عالية من المرونتة النفستية لتتيهم مستتويات أعلتى متن فاعليتة التذات االنفعاليتة ومهتاسة المراق

 الذاتية من األفراد الذين لتيهم مستويات أقل من المرونة النفسيةج

وتفستتر النتيجتتة الستتابقة فتتي اتتور تككيتتت البرنتتامج الحتتالي علتتى تعايتتا وتطتتوير المرونتتة النفستتية لتتتل  

الطالبات ذوات صعوبات التتعلمو واستكتاج التتتسيب علتى تنشتيا نقتاو القتوة لتتيهن لمواجهتة مختاور الصتعوبة 
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ات التي تواجههنو والتي تستناأ واقاتهن فتشعرهن بانخفاض مفهوم الذاتو ولذلك فاألنشطة التتسيبية والتحتي

المتضمنة في البرنامج الُمعت والتي تتضمن تحسين وجيتادة مستتول المرونتة النفستية للطالبتات ذوات صتعوبات 

لنفستي وتغلتبهن علتى التحتتيات التعلم ساعتتهن على التغلب على هذه المشكبتو وجادت من مستول تتوافقهن ا

األكاديمية واالنفعالية واالجتماعية التي يمترون بهتا فتي حيتاتهنو واستتبا ذلتك أيضتاً بايتادة ثقتتهن فتي قتتستهن 

على أدائهن االنفعالي سوار بفهم  أو توظيف  لتحقيتق فكترة معينتةو أو التتحكم فيت  والستيطرة عليهتا فتي مواجهتة 

 المواقف الضا طةج

 

ير النتيجة السابقة أيضاً في اور األبعاد التي تبناها البرنامج الحالي للتتسيب عليها فالنظرة ويمكن تفس 

اإليجابية للذات والثقة بالنفسو والقتسة على اتخاذ القتراس وتطتوير مهتاسات االتصتال الفعالتة وتحمتل المستحولية 

لبتات الجامعتة ذوات صتعوبات التتعلمو وامتبك مهاسات حل المشتكبتو تُعتت عوامتل بالغتة األهميتة بالنستبة لطا

فالتتسيب على هذه المهاسات أكسب الطالبات مايتاً من اإليجابيتة فتي مواجهتة متا تعانينت  متن صتعوباتو حيت  

أكسبتهم أنشطة البرنامج مايتاً من االتاان النفسي عنت التعامل م  اإلحباوات المتكرسة الناتجة عتن فشتلهن فتي 

ةو كما أتاحا لهم فرصة إيجاد بتائل وخيتاسات عتيتتة ألي نشتاو معرفتي أو ستلوكي أدار بعض المهام األكاديمي

أو انفعالي أو اجتماعيو مما جعلهن قادسات على التعامتل مت  المتغيترات والمستتجتات بطريقتة مرنتةو فتانعكس 

 ذلك إيجاباً على معتقتاتهن عن كفارتهن الذاتية االنفعاليةج

حي  وجتت نجاحاً ممتاثبً  Qualter (2012)ما توصلا إلي  دساسة  وتتفق نتيجة التساسة الحالية م  

من خبل التتخل م  وب  الجامعة لرف  مستول  فاعلية الذات االنفعالية لتيهن من خبل لعب األدواس والمهام 

 الجماعية التي أكتت على التفاهم واإلداسة والتعبير وكذلك كتابة المذكرات اليوميةج

لسابقة في اور النظر إلى كتل متن متغيتري المرونتة النفستية وفاعليتة التذات االنفعاليتة وتفسر النتيجة ا 

باعتباسهما من المتغيرات اإليجابية في الشخصية والتي تتوفر للطالبتات قتتساً متن التوافتق النفستي واالجتمتاعي 

عناصتر المرونتة فتذوو فاعلية الذات االنفعالية عنصراً مهماً متن  Celikkaleli (2014)واالنفعاليو حي  عت 

المرونة يعرفون أن هناك العتيت من االستراتيجيات واألساليب التتي يمكتن استتختامها متن أجتل التعامتل مت  أي 

موقف انفعالي يمكن أن يواجهن و ولذلك فقت ساعتت أنشطة البرنامج الحالي ذوات صتعوبات التتعلم فتي التتمكن 

ادت مستتتول متتواجهتهن الواعيتتة المنظمتتة ذاتيتتاً لظتتروأ متتن الستتيطرة علتتى انفعتتاالتهن بمرونتتة عاليتتةو وج

ومستتتجتات المواقتتف المختلفتتةو متتا جاد متتن مستتتول ثقتتتهن فتتي قتتتستهن علتتى أداراتهتتن االنفعاليتتة فتتي المواقتتف 

 (1995)المتنوعتةو كمؤبتر الستفتاع  فاعليتة التذات االنفعاليتة لتيهـتـنو ويتفتتق مت  مـــتـا سبـــــتـق كــتـٍل متـن 

Martin  & Rubin(2013)، و Shimogori ،(2016) Panicker & Chelliahج 

"توجد فروق داله إحصاعية بين متوسطي درجات  وللتحقق من الفرضية الثااية والتي تنص على أاه 

القياس البعدي للمجموعتين التجر بية والضابطة في أبعاد مقياس ئلق المستقبل المهنى، وفوى المقيواس ككول 

( نتتائج هتذه 9تتم استتختام اختبتاس "ت" لمجمتوعتين مستتقلتين ويوات  جتتول ) ة "لصالح المجموعة الضابط

 الفرايةج

 

( ئيمة "ت" للفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي للمجموعة التجر بية والمجموعة 9جدول  

 الضابطة في مقياس ئلق المستقبل المهني

 ع م ن المجموعة البعد
ئيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

ة المهنيةاإل جابي  0.01 18.06 1.66 10.80 30 تجر بية 
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 ع م ن المجموعة البعد
ئيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 2.28 20.13 30 ضابطة

 19.٤3 1.78 9.83 30 تجر بية رؤ ة الذات في المهنة
0.01 

 2.24 20.00 30 ضابطة

الخصاعص الشخصية 

 والمهنة

 13.32 2.06 6.38 30 تجر بية
0.01 

 1.75 13.43 30 ضابطة

الخوف من الفشل في 

 المهنة

 12.35 1.42 7.33 30 بيةتجر 
0.01 

 2.26 13.36 30 ضابطة

مقياس ئلق المستقبل 

 المهني ككل

 27.53 4.07 34.80 30 تجر بية
0.01 

 4.92 66.93 30 ضابطة

( أنتتت  توجتتتت فتتتروق دالتتت  إحصتتتائية بتتتين متوستتتطي دسجتتتات القيتتتاس البعتتتتي 9يتضتتت  متتتن الجتتتتول ) 

د مقياس قلق المستقبل المهنيو وفتى المقيتاس ككتل لصتال  المجموعتة للمجموعتين التجريبية والضابطة في أبعا

اور االستباو السالب بين المرونة النفسية ومستول القلق والتتوتر واإلحبتاوو الضابطةو ويمكن تفسير ذلك في 

 (2014)فالمستويات المرتفعة من المرونة النفسية ترتبا بانخفاض مستتول القلتق والتتوتر كمتا أكتت علتى ذلتك 

Gutierrezج 

وتفسر النتيجة السابقة فتي اتور متا تضتمن  البرنتامج متن أبعتاد ومهتاسات لايتادة الثقتة بتالنفس واتختاذ  

القراس وتنمية قتسة الطالبات على تحمل المسحولية واالختياس من بين البتائل المتاحةو األمر الذي ساعتهن علتى 

المتكرسو ليصبحن أكثر قتسة على التوافق النفستي  اإلحساس بقتستهن على التغلب على عوامل اإلحباو والفشل

واالجتماعي و والذي من بكن  تعايا قتستهن على مواجهتة صتعوبات التتعلم   متا أدل إلتى انخفتاض مستتويات 

 القلق حول مستقبلهن المهنيج

 إن أبعاد المرونة النفسية والتي بكلا األستاس التذي بنتي عليت  البرنتامج الحتالي ستاعتت الطالبتات فتي

إكسابهن مهاسات تحمل مستحولية اختيتاساتهن وتوقت  نتتائج هتذه االختيتاساتو كمتا أن أنشتطة مهتاسات االتصتال 

الفعالتة المتضتتمنة فتتي البرنتتامج ستتاعتتهن علتتى التعبيتتر عتتن أفكتتاسهن وقلقهتتن وتتتوترهن بشتتكن مختتاوفهن حتتول 

ة الرؤيتة اإليجابيتة للتذاتو والكفتارة قتستهن على أدار مهنتهن المستقبليةو حي  أكسبتهم مهاسات االتصال الفعالت

في إداسة بحون حياتهن و والعبقات االجتماعية النشطة والتي بتوسها تخفف من المشاعر السلبية ممتا أدل إلتى 

 انخفاض مستويات القلق حول مستقبلهن المهنيج

مو فإحساسهن بعتم وترتبا النتيجة السابقة بالعوامل المسببة لقلق المستقبل المهني لذوات صعوبات التعل

قتتستهن علتى التواصتل وعتتتم امتتبكهن الثقتة بتتالنفسو واتعف مهتاسات حتتل المشتكبتو وخبتراتهن المحبطتتة 

المتكرسة المرتبطة بالقراسات  ير المناسبةو كتل ذلتك متن بتكن  توليتت مختاوأ وتتوتر وقلتق حتول متا يمكتن أن 

ى أبعتاد المرونتة النفستية التتي تترتبا بالتفتاؤلو يكون عليت  أدؤهتن فتي وظتائفهن المستتقبليةو ولتذا فتتتسيبهن علت

والتسام و والمبادأةو والثقة بالنفسو واتخاذ القراسات السليمةو ومهاسات التواصتل الفعتال كلهتا عوامتل ستاعتت 

متن استبتاو  Gutierrez (2014)على التخفيف من قلقهن نحو مستقبلهن المهنيو ويتفق ذلك م  متا أبتاس إليت  

بالمستويات المرتفعتة متن الراتا التوظيفي وفاعليتة التذات المهنيتة والمستتويات المنخفضتة متن  المرونة النفسية

 القلقج

وفي اور الترابا السالب بين مفهومي المرونة النفستية والقلتق نجتت العتيتت متن التساستات أكتتت علتى 

و Carprara (2010)فاعليتتة المرونتتة النفستتية فتتي التخفيتتف متتن مشتتاعر االكتحتتا  والقلتتق والتتتوتر كتساستتة 
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حيت  توصتلوا أيضتاً إلتى أن متغيتر المرونتة  Keil et al (2017)واتفتق مت  ستبق  Wong (2011)ودساستة 

 النفسية يُسهم بشكل كبير في انخفاض مستويات القلقج

وبتتالنظر إلتتى متتا ستتبق فتتإن إحستتاس الطالبتتات بقتتتستهن علتتى تخطتتي حتتواجا الصتتعوبة وقتتتستهن علتتى 

ل التواصتتل الفعتتال التتذي تتتتسبن عليتت و وإكستتابهن القتتتسة علتتى النمتتو الشخصتتي التتتكثير فتتي مجتتتمعهن متتن ختتب

وتحملهن المسحولية من بكن  سف  توقعتاتهن حتول نجتاحهن فتي مهتنهن ووظتائفهن المستتقبلية المتتبكهن آليتات 

 Steca (2009)النجاحو وكل ذلك من بكن  خفض مستويات القلق بشكن مستقبلهن المهني ويتفق م  ما سبق   

et al (2014)و Bitsika  حي  أكتوا على استباو المستويات المرتفعة من المرونة النفسية انخفاض مستويات

 القلق لتل ذوي االحتياجات الخاصةج

 

 توصيات الدراسة: 

 في ضوء النتاعق التي توصلت إليها الدراسة  مكن التوصية بما  لي:             

ية بمراجعة سسالتها و فلسفتها عنت العمل نحتو نمتوذ  متكامتل لتقتتيم أن تقوم المؤسسات التعليمية الجامع -1

الختمات والبرامج للطب  ذوي صعوبات التعلم  وذلك بسبب مواصلة هؤالر الطب  التعلتيم الجتامعيو 

 جوالتساسات العلياو والتعليم المهني

متتا بعتتت المرحلتتة  مستتاعتة ذول صتتعوبات التتتعلم متتن خريجتتي المتتتاسس الثانويتتة علتتى اختيتتاس مؤسستتات -2

 الثانوية والتي تلبى احتياجاتهم بشكل أفضل تمهيتا النتقالهم إلى مرحلة العمل والتمهنج

فهم الحواجا والتحتيات التي يواجهها وتب  الجامعتة ذوو صتعوبات التتعلم فتي إعتتادهم المهنتي وتقتتيم  -3

لمستقبلي وصوال بهم إلى مستول التعم البجم لهم من خبل البرامج اإلسبادية لتسهيل تقتمهم الوظيفي ا

 مقبول من الراا الوظيفيج

عمل الموارمات البجمة لتكييف البترامج األكاديميتة المقتمتة لتذول صتعوبات التتعلم بالجامعتة متن حيت   -٤

 وبيعة المقرس واالختباسات وقاعات التساسةج

ة لطتتب  الجامعتتة ذول تقتتتيم البتترامج اإلسبتتادية التوسيتتة لتعايتتا المرونتتة النفستتية بجوانبهتتا المختلفتت -5

 الصعوبة في التعلم النعكاس آثاسها على كافة المجاالت لتيهمج

مراجعتتة العوامتتل المستتببة للقلتتق متتن المستتتقبل المهنتتي لهتتذه الفحتتةو وتعايتتا وتترق التواصتتل الفعالتتة متت   -6

 ابيةجالمؤسسات المهنية عن وريق تنظيم جياسات ميتانية لها تساعتهم على استبصاس الواق  بكفارة وإيج

 تعايا فاعلية الذات االنفعالية من خبل المربتات األكاديميات والمقاببت الشخصية  -7

أن يقوم مسحولو الجامعات بتقييم احتياجات الطب  ذول صعوبات التعلم من أجل تحتيت مستويات التتعم  -8

 التي يحتاجونها وتحتيت األهلية للحصول عليها في أثنار االلتحاق بالجامعةج

  برامج إسبادية للحت من المشكبت االنفعالية لتتل وتب  الجامعتة ذول صتعوبات التتعلم اروسة وا -9

 لما لها من تكثير سلبى على واقعهم التعليمي ومستقبلهم المهنيج

 :التساسات التالية في اور نتائج البح  الحالي يمكن اقتراح: دساسات وبحو، مقترحة

 ساسة وعبقت  بقلق المستقبل المهنيجدساسة اتجاه ذول صعوبات التعلم نحو الت -1

 التعلمج دساسة عبقة  فاعلية الذات االنفعالية بالتوافق النفسي والتساسي للبالغين ذول صعوبات -2

 . دساسة مستول الطموح وعبقت  بقلق المستقبل المهني وفاعلية الذات االنفعالية لذول صعوبات التعلم -3

 ها بتوجهات أهتاأ االنجاج لتل ذول صعوبات التعلمجدساسة المرونة النفسية وعبقت -4

 .دساسة العوامل المرتبطة بقلق المستقبل المهني لطب  الجامعة ذول صعوبات التعلم-5
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 :المراجع العربية

ذ (. فاعليوة براوامق إرشوادي لتنميوة الكفواءة الذاتيوة فوي تحسوين المرواوة النفسوية لودى التبميو2017أبو د د، أحمود  

 .298 -228، 18، مجلة التربية الخاصةذوي صعوبات التعلم. 

(. التنبووب بقلووق المسووتقبل المهنووي فووي ضوووء الرضووا عوون الدراسووة 2016أبووو غووالي، عطوواف، وأبووو مصووطفى، لطفووي  

مجلوة وتوجهات أهداف اإلاجاد لدى طلبة اختصاص اإلرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة األئصوى. 

 .141 -103(، 1  20، العلوم اإلاسااية سلسلة جامعة األئصى

(. البنواء العواملي لمقيواس ئلوق المسوتقبل المهنوي للطالوب 2016بدران، عمرو؛ وأبوو صوالح، جويبن، وعلوي، محمود  

 .17-1، 26، المجلة العلمية لعلوم التربية البداية والر اضةالجامعي. 

مهووارات التوكيد ووة و أثوورو علووى مهووارات الوووعي ( . فاعليووة براووامق إرشووادي لتنميووة 2014بوود وي، عبوودالرحمن  

 -بالمعرفووة لوودى الطووب  ذوي صووعوبات تعلووم الر اضوويات بالجامعووة. مجلووة التربيووة الخاصووة والت هيوول 

 . 184 – 128( ، 4 1مبسسة التربية الخاصة والت هيل ،

وتعر ووب: محموود أحموود  ، كراسووة التعليمووات، ترجمووةاختبووار بنوودر جشووطالت البصوورى الحركووى(. 2016بنوودر،  لور تووا  

 محمود، القاهرة: مكتبة األاجلو المصر ة.

(. احو جودة حياة طب  الجامعة ذوي صوعوبات الوتعلم، مواذا  مكون أن  قودم اإلرشواد المهنوي؟ 2009جا  هللا، منال  

-15الوتعلم مودى الحيواة،  -اإلتاحوة -المبتمر الدولي السابع، التعليم فوي مطلوق األلفيوة الثالثوة: الجوودة

 .410 -321 وليو،  16

مجلووة جامعووة (. الووذكاء االافعووالي وعبئتووه بالسووعادة والثقووة بووالنفس لوودى طلبووة جامعووة األئصووى. 2007جووودة، آمووال  

 .738 -697، 21، النجاح لألبحاث

(. فاعليووة براووامق إرشووادي افسووي لتحسووين دافعيووة اإلاجوواد األكوواد مي لوودى الطووب  ذوي 2009الحووارثي، صووبحي  

علم األكاد مية بالمرحلة الجامعية دراسة شبه تجر بية على عينة من طب  كليوة المعلموين صعوبات الت

 بجامعة الطاعف. رسالة دكتوراو، غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.

(. فاعليووة براووامق إرشووادي مقتوورح لز ووادة مرواووة األاووا لوودى طالبووات الجامعووة اإلسووبمية بغووزة. 2009حسووان، والء  

 الة ماجستير، غير منشورة، الجامعة اإلسبمية.رس

(. ئلق المستقبل المهني وعبئته بكول مون سومات الشخصوية وفعاليوة الوذات األكاد ميوة 2012حسب هللا، عبد العز ز  

لدى عينة من طب  كلية التربية بجامعة المنيا. رسالة ماجستير، غير منشوورة، كليوة التربيوة، جامعوة 

 المنيا.

سووونة(. كراسوووة  68.4 – 5.5  اختبوووار المصوووفوفات المتتابعوووة الملواوووة لألطفوووال والكبوووار(. 2016 حسووون، عمووواد 

 التعليمات، القاهرة: مكتبة األاجلو المصر ة.

مجلوة (. تقيويم عوامول مرواوة األاوا لودى الشوبا  الفلسوطيني فوي مواجهوة األحوداث الصوادمة. 2007الخطيب، محمود  

 .1088 -1051(، 2 15 اإلاسااية، الجامعة اإلسبمية سلسلة الدراسات
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( . الفروق بين ذوي صعوبات التعلم والعاد ين في بعض السمات الشخصية مون طوب  الجامعوة 2000الد ب، محمد  

 227 – 173، 34. مجلة كلية التربية بالزئاد ق ،

الودولي السوابع لمركوز الموبتمر (: صعوبات التعلم لدى طب  الجامعة دراسة مسحية تحليليوة. 2000الز ات ، فتحي  

 .496 -447، جامعة عين شمس، اإلرشاد النفسي
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