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  :ملخص الدراسة
ذات       ھدفت إلى التعرف على    وم ال ي مستوى مفھ  إذا ما كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة ف

دخل                رات ال اختالف متغی تعلم ب ات صعوبات ال ن طالب ة الدراسة م راد عین دى أف ا ل في جمیع أبعادھ
  .الشھري، ومستوى تعلیم األب، وكذلك مستوى تعلیم األم

أداة    تبانة ك ى االس دت عل في، واعتم نھج الوص ة الم ة  واستخدمت الباحث ات الالزم ع البیان  لجم
ددھا      ة ع ة       ) ٣٠(للدراسة، وتم تطبیق الدراسة على عین تعلم بالمرحل ات صعوبات ال ن طالب ة م طالب

ن       ).ھـ١٤٣٧ - ١٤٣٦(االبتدائیة بمدینة الریاض لعام      ائج م ن النت وتوصلت الدراسة إلى مجموعة م
  :أھمھا

وم ال          اختالف    تبین عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى مفھ اده، ب ع أبع ذات بجمی
ة          د مستوى دالل ي مستوى   ) ٠٫٠٥(متغیر الدخل الشھري، و وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن ف

ر           اختالف متغی سمیة، ب ذات الج وم ال ة، ومفھ ذات االجتماعی وم ال صیة، ومفھ ذات الشخ وم ال مفھ
یم آب              ي مستوى تعل ن الالت ة الدراسة م راد عین صالح أف ائھن المؤھل الجامعي،   مستوى تعلیم األب ل

  .وكذلك الالتي مؤھل آبائھن فوق الجامعي
ة ومستوى          ذات األخالقی وم ال ي مستوى مفھ كما تبین عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ف
ة    روق ذات دالل ود ف ین وج ین تب ي ح یم األم، ف ستوى تعل ر م اختالف متغی ریة ب ذات األس وم ال مفھ

ة     ستوى دالل د م صائیة عن ي ) ٠٫٠٥(إح ذات      ف وم ال صیة، ومفھ ذات الشخ وم ال ستوى مفھ م
اتھم            یم أمھ ي مستوى تعل ن الالت ة الدراسة م راد عین صالح أف االجتماعیة، ومفھوم الذات الجسمیة، ل

  .المؤھل الجامعي، والالتي یحمل أمھاتھن مؤھًلا فوق الجامعي
Study Abstract: 
Study Title: (The level of self – concept for female students who have 
learning difficulties from special education teachers in primary stage)  
The study aims at identifying whether there are statistically significant 
differences in the level of self – concept in all its dimensions for study 
sample members who are students with learning difficulties in terms of 
variables of monthly income ،educational level of both fathers and mothers. 
The researcher uses the descriptive method. She depends on questionnaire 
as a tool for gathering the study required information. The study has been 
applied on a sample made up of (30) female students who have learning 
difficulties in the primary stage in Riyadh for the year (1436 – 1437 A.H).  
The study has some important results such as:  
There is no statistically significant differences in the level of self – concept 
in all its dimensions in terms of the changing variable of monthly income. 
There are statistically significant differences at the significance level (0.05) 
in the level of self – concept ،social self-concept ،and physical self – 
concept in terms of the changing variables of educational level of fathers in 
favor of the study sample members whose fathers' educational level is 
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university graduate and those whose fathers' educational level is university 
post graduate. 
There is no statistically significant differences in the level of family self – 
concept and moral self – concept in terms of the changing variable of the 
educational level of mothers whereas there are statistically significant 
differences at the significance level (0.05) in the personal self – concept ،
social self – concept ،and physical self – concept in favor of the study 
sample members whose mothers' educational level is university graduate 
and those whose mothers' educational level is university post graduate. 
The study has some recommendations such as 
The necessity to making family aware of the importance of identifying 
basics and concepts of the self for female students who have learning 
difficulties. 
Adopting positive behaviors that contribute to increasing the level of self –
concept for female students who have learning difficulties by family. 
Including university curricula that are related to the technique of dealing 
with female students who have learning difficulties in the faculty of 
education and other faculties. 

  :المقدمة
ي         ھ ف ام ب دأ االھتم د ب یعد مجال صعوبات التعلم من المجاالت المھمة في التربیة الخاصة، وق
ان      رى ھاالھ ا ی النصف الثاني من القرن الماضي، حیث شھد مطلع الستینیات من القرن الماضي كم

لیكون بمثابة حل  )لتعلمصعوبات ا(یتمثل بمصطلح somuel kirk وكوفمان تقدیم اقتراح من جانب 
ذین               راد ال ك األف ي سبیل وصف أولئ ذاك ف تخدمت آن ي اس سمیات الت ن الت ر م م الكبی ذلك الك وسط ل

  ).م٢٠١٠إبراھیم، (یتسمون بمعدل ذكاء متوسط أو فوق المتوسط، ولكنھم یعانون مشكالت بالتعلم 
ي الت   وفیر     ومنذ ذلك الحین بدأ االھتمام بتلك الفئة كطالب لھم حق في تلق م وت یم المناسب لھ عل

ع،         ي المجتم تعلم ف وم صعوبات ال وعي بمفھ شر ال اتھم، ون دراتھم وإمكان ة لق ة المالئم ة التعلیمی البیئ
ن     دماج م ب االن ستطیع الطال ى ی تعلم؛ حت عوبات ال رامج ص ق ب ي تطب دارس الت ي الم األخص ف وب

ن     الناحیة االجتماعیة، حیث أصبح اھتمام الباحثین في مجال البحوث ا    ر م ي كثی لعلمیة والدراسات ف
ي            دخل العالج دریس والت رق الت صائص وط ث الخ ن حی تعلم م عوبات ال ول ص صب ح دول ین ال

  .المناسب للوصول إلى أعلى إمكاناتھم األكادیمیة واالجتماعیة والنمائیة
ر  د ذك ودة،  (وق و ج شان، وأب سرطاوي، وخ سرطاوي، وال یوع ذوي ) م٢٠٠٩ال سبة ش أن ن

تعلم ت   ین            صعوبات ال ا ب وقین أن م ال المع ة لألطف ة الوطنی درت اللجن د ق راد، فق ین األف اوت ب -١(تف
  .من طالب المدارس لدیھم صعوبات بالتعلم%) ٣

ذا         ادیین، وھ رانھم الع ن أق ویعاني طالب ھذه الفئة من تدني مفھوم الذات، وذلك لعدم تقبلھم م
ث ی      ة، حی ة واألكادیمی سیة واالجتماعی صحة النف ى ال ر عل ھ أث د ل راھیم،  (ؤك ي ) م٢٠١٠إب أن ف

ة، إال           ة الطبیعی ة واالجتماعی سیة والمعرفی درات النف ھ الق ون لدی ل تتك السنوات األولى من عمر الطف
سب          ذي یكت أن ذوي صعوبات التعلم یفتقرون إلى ذلك في مجاراتھم ألقرانھم العادیین، ففي الوقت ال
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ات ا           وین العالق النفس وتك ة ب شجاعة والثق ھ،       فیھ الطفل ال ن أقران ا ع ل منعزًل ون الطف ة، یك الجتماعی
حة        روق الواض صف، فوجود الف ي ال دث ف ا یح ذا م صائص، وھ ك الخ اره لتل النقص الفتق شعر ب وی
ھ         ھ وعالقات ي انفعاالت ھ ف ؤثر علی الطبع ی ذا ب ذات، وھ وم ال دني مفھ ل وت وتر الطف ى ت ؤدي إل ی

  .االجتماعیة داخل المدرسة وخارجھا
إلى ما توصلت إلیھ نتائج دراسة دیورنت وآخرین من أن ) م٢٠٠٥م، محمود، و غنای (وأشار  

ر       ة أكث ة والعام ة واالجتماعی ذات األكادیمی وم ال اد مفھ ت أبع تعلم كان عوبات ال الب ذوي ص الط
درة الجسمیة           یم وضعف الق انخفاًضا لدیھم نسبة ألقرانھم العادیین، فضًال عن انخفاض مستوى التعل

ل ات التفاع ر وعالق ذا   والمظھ ة ھ ادیین، وألھمی رانھم الع ین أق نھم وب ل بی صي والتواص  الشخ
الموضوع في تعلیمنا لذوي صعوبات التعلم وأحقیتھم في تلقي التعلیم المالئم ومساعدتھم في تحسین      
دى        ذات ل وم ال ستوى مفھ ة م ة لمعرف ذه الدراس إجراء ھ ة ب ت الباحث دراتھم قام ذاتھم وق دیرھم ل تق

  .تعلم من وجھة نظر معلمات التربیة الخاصة بالمرحلة االبتدائیةالطالبات ذوات صعوبات ال
  :مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة الحالیة حول أھمیة ما یحملھ ذوي صعوبات التعلم عن أنفسھم، سواء       
م مظاھر       ن أھ من ناحیة اجتماعیة أو أسریة أو شخصیة، فھم یتسمون بتدني مفھوم الذات، وتعتبر م

ًضا شعورھم بنظرات          المشكالت اال  جتماعیة التي یعانونھا، فشعورھم بالفشل واإلحباط والنقص وأی
  .اآلخرین لھم، لھ تأثیر سلبي على مختلف جوانب الحیاة

ر  د ذك شكیري، (وق ة، وال دى ذوات  ) م٢٠١٣ھیاجن ذات ل وم ال دني مفھ باب ت ن أس أن م
اب و  سلط والعق دین كالت ة للوال ات الخاطئ تعلم الممارس عوبات ال دة ص ة الزائ ان أو الحمای الحرم

ر                 ف غی ى مواق ل إل ي تنتق ة المدرسیة الت رات المؤلم شل والخب واإلھمال، وأیًضا قد یكون تكرار الف
سخریة         ارات ال اب وعب الیب العق تخدام أس ة واس ین الخاطئ ات المعلم ًضا ممارس یة، وأی مدرس

  .والتحقیر، كل ذلك قد یسھم في تدني مفھوم الذات
  :تساؤالت الدراسة

دى      : السؤال األول  ا ل ع أبعادھ ي جمی ذات ف ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى مفھوم ال
  أفراد عینة الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر الدخل الشھري؟

دى           : السؤال الثاني  ا ل ع أبعادھ ي جمی ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى مفھوم الذات ف
  الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر مستوى تعلیم األب؟أفراد عینة 

دى      : السؤال الثالث  ا ل ع أبعادھ ي جمی ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى مفھوم الذات ف
  أفراد عینة الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر مستوى تعلیم األم؟

  :أھداف الدراسة
ع                التعرف على إذا     )١ ي جمی ذات ف وم ال ي مستوى مفھ ة إحصائیة ف روق ذات دالل اك ف ان ھن ا ك م

  .أبعادھا لدى أفراد عینة الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر الدخل الشھري
ع                    )٢ ي جمی ذات ف وم ال ي مستوى مفھ ة إحصائیة ف روق ذات دالل اك ف ان ھن ا ك التعرف على إذا م

ة  ة الدراس راد عین دى أف ا ل یم   أبعادھ ستوى تعل ر م اختالف متغی تعلم ب عوبات ال ات ص ن طالب  م
  .األب

ع                    )٣ ي جمی ذات ف وم ال ي مستوى مفھ ة إحصائیة ف روق ذات دالل اك ف ان ھن ا ك التعرف على إذا م
 .أبعادھا لدى أفراد عینة الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر مستوى تعلیم األم
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  :أھمیة الدراسة
عوب  -١ ة ذوي ص ة فئ ام    أھمی یم الع ي التعل ل معلم ن قب م م ساء فھمھ د ی ھ ق ث إن تعلم، حی ات ال

 .وأقرانھم العادیین واإلدارة المدرسیة أیًضا
صیة             -٢ اء الشخ ي بن اس ف ر األس ا حج ث باعتبارھ ا البح ي یتناولھ ة الت ة العمری ة الفئ أھمی

 .واإلدماج في المجتمع
 .في محیط المدرسةأھمیة الكشف عن مستوى مفھوم الذات لدى فئة صعوبات التعلم  -٣
اة ذوات          -٤ ى حی ره عل دى أث تعلم، وم عوبات ال ذوي ص ذات ل وم ال ى مفھ ضوء عل سلیط ال ت

 .صعوبات التعلم من الناحیة االجتماعیة واألسریة والجسمیة واألخالقیة
دى ذوي                  -٥ ذات ل وم ال ى بمفھ ي تعن ة الت ى الدراسات والبحوث العلمی تفید الدراسة كإضافة إل

 .صعوبات التعلم
ى             تفید ا  -٦ تعلم والتعرف عل ال ذوي صعوبات ال ة األطف ى تربی ائمین عل ین والق لدراسة المعلم

 .أبعاد الشخصیة
  :مصطلحات الدراسة

 :صعوبات التعلم
ھ         : التعریف التربوي  تعلم بأن ار لصعوبات ال ال والكب مصطلح عام   : جاء تعریف جمعیة األطف

ك      ى ش ر عل ز تظھ واع العج ن أن سة م ر متجان ة غی ى مجموع شتمل عل ي  ی حة ف عوبات واض ل ص
اكتساب واستخدام االستماع، والكالم والقراءة والكتابة، واالستدالل، والقدرات الریاضیة، ویفترض    
صحوبة      ون م تعلم تك عوبات ال ن أن ص الرغم م صبي، وب ام الع ي النظ ل ف ن خل ئة ع ون ناش أن تك

ا        ست ناتجة عنھ ا لی ة، فإنھ سرطاوي، (بحاالت من اإلعاقة أو تأثیرات بیئی م، ص ٢٠٠٩ وآخرون ال
٢٦.( 

دمات     : التعریف اإلجرائي  ھم أولئك الطالب الذین یتلقون برامج صعوبات التعلم، ویتلقون الخ
  .المناسبة لھم في غرفة المصادر، والذین لدیھم مفھوم ذات منخفض

  :مفھوم الذات
در             : التعریف التربوي  اني والم ن المع ا م ا إدراكًی اره تنظیًم ھ وباعتب رد بذات ي  خبرة الف كات الت

 ).١١٥م، ص٢٠٠٠أحمد، (یحصلھا ویكتسبھا الفرد والتي تشمل ھذه الخبرة الشخصیة بالذات 
سھم                : التعریف اإلجرائي  ن أنف تعلم ع ا طالب صعوبات ال ي یحملھ ار والمشاعر الت ھي األفك

  .ونظرة من حولھم لھم
  :حدود البحث

  :سیجرى البحث في الحدود التالیة
  .یق الدراسة في مدارس صعوبات التعلم االبتدائیة بمدینة الریاضسیتم تطب: الحدود المكانیة
  .م٢٠١٦ -ھـ ١٤٣٧: سیتم تطبیق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام: الحدود الزمانیة

وعیة   دود الموض ات ذوات     : الح دى الطالب ذات ل وم ال ستوى مفھ ى م ة عل صر الدراس وف تقت س
  .صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائیة
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  :إلطار النظري والدراسات السابقةا
ول         ث ح ة بالبح ا عالق ي لھ س الت اور واألس م المح صل أھ ذا الف ي ھ ة ف ستعرض الباحث   ت
ن                ذات م وم ال ًضا مفھ بابھا، وأی شار وأس سبة االنت ا وخصائص الطالب ون تعلم وتعریفھ صعوبات ال

تم            ًرا سوف ی ذات، وأخی و ال ذات ومراحل نم وم    حیث التعریف وأوصاف مفھوم ال ى مفھ التطرق إل
عوبات        ذوي ص ذات ل وم ال ت بمفھ ي اھتم سابقة الت تعلم، والدراسات ال دى ذوي صعوبات ال ذات ل ال

  .التعلم من الدراسات العربیة واألجنبیة
  :مفھوم صعوبات التعلم

س                اق حول األس دم االتف ك لع ھ، وذل ین ب ن المھتم ر م د كثی تعلم عن اختلف مفھوم صعوبات ال
ھ       النظریة واألساسیة    ین المختصین، فإن المكونة للمصطلح، وبالرغم من االختالفات في التعریفات ب

  .یوجد تشابھ في خصائصھم
وقین           ال المع ة لألطف شاریة القومی ة االست ت اللجن د عرف تعلم، فق ات صعوبات ال دد تعریف وتتع

)national advisory- committee on handicapped children 1968 (  ذوي الصعوبات
سیة               " بأنھم  الخاصة   ات النف ن العملی ر م دة أو أكث ي واح ذین یظھرون اضطراًبا ف ال ال ھؤالء األطف

طراب          ي اض ذا ف د یظھر ھ ة، وق شفویة والتحریری ة ال م واستخدام اللغ ي الفھ األساسیة المتضمنة ف
ل            ض الحاالت مث ذا بع ة  : التفكیر واالستماع والكالم والقراءة والكتابة والحساب، ویتضمن ھ اإلعاق

شمل           ا ا، وال ی ة وغیرھ ة والكالمی خ واالضطرابات اللغوی وظیفي للم لحسیة وتلف المخ واالختالل ال
ف             ة وتخل ات بصریة وسمعیة وحركی ى إعاق المصطلح األطفال ذوي صعوبات التعلم التي ترجع إل

  )٢٣م، ٢٠٠٨علي، وحسن، . (عقلي أو اضطراب انفعالي أو بیئي أو ثقافي أو اقتصادي
ة ا   ت الھیئ تعلم     وعرف ة المشتركة صعوبات ال  national tianal committee on(لوطنی

learning disabilities 1981 (       ن سة م ر متجان ة غی ى مجموع شیر إل ام ی صطلح ع ھ م بأن
درات          تخدام ق ساب واس ي االكت ة ف حة الدالل عوبات واض الل ص ن خ ر م ي تظھ طرابات الت االض

ساب وا     ة والح راءة والكتاب الم والق تماع والك رد      االس د الف ة عن طرابات داخلی ذه االض ر، وھ لتفكی
ل       شكالت سلوكیة مث تعلم م رتبط بصعوبات ال د ت اة، وق دث طوال الحی ذات واإلدراك  : وتح تنظیم ال

ع أن صعوبات              تعلم، وم االجتماعي والتفاعل االجتماعي، إال أنھا ال تشكل في حد ذاتھا صعوبات ال
التخ          ة أو     التعلم قد تحدث متالزمة مع إعاقات أخرى ك ي أو االضطرابات الحسیة واالنفعالی لف العقل

ل   ة مث ل خارجی أثیرات       : عوام ذه الت ن ھ ة ع ست ناتج ا لی ال، فإنھ ر الفع دریس غی ي، . (الت العزال
  ).٤٢م، ٢٠١١

  :خصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم
 :الخصائص الجسمیة -١

ال  لقد أوضحت الدراسات أن ذوي صعوبات التعلم ال یختلفون من الناحیة الجس         میة عن األطف
ة             اء عادی سبة ذك اظ بن ع االحتف ادیمي، م ي اإلنجاز األك ا ف دیھم انخفاًض ا أن ل ت، . (اآلخرین، كم ثاب

  )م٢٠١٠
 :الخصائص السلوكیة -٢
 اضطراب االنتباه. 
 شرود الذھن وقصور القدرة على التركیز أكثر من ثوان. 
 النشاط الزائد. 
 االندفاعیة. 
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 اضطرابات اإلدراك الحركي. 
 دراك الحسي والسمعي والبصريقصور اإل. 
 عدم القدرة على إدراك تسلسل األرقام. 
 اضطرابات التآزر العام. 
 تأخر النمو اللغوي والكالم. 
 مشكالت التوجھ. 
 م٢٠١٠ثابت، . (سرعة النسیان والذاكرة وصعوبة الفھم.( 

 
 :الخصائص االجتماعیة واالنفعالیة -٣
 انخفاض مفھوم الذات. 
 العزلة. 
 الجتماعیةنقص المھارات ا. 
 عدم االستقرار االنفعالي. 
 التمركز حول الذات. 
 القلق النفسي. 
 م٢٠١٠ثابت، . (عدم إقامة عالقات مع اآلخرین(  
  :الخصائص األكادیمیة -٤
 صعوبات القراءة:  

إن تحصیل الطالب في القراءة ینخفض بدرجة كبیرة عن مستوى أقرانھم العادیین، في العمر      
ل    العقلي والخبرة المدرسیة، وق   راءة مث ب الق ن جوان م،  : د یواجھ الطالب صعوبة في أي جانب م الفھ

  .والترمیز وغیرھا

 صعوبات الریاضیات:  
ي             ادیین، ف رانھم الع ن مستوى أق إن تحصیل الطالب في الریاضیات ینخفض بدرجة كبیرة ع

درات     یة، أو الق سابیة األساس ات الح راء العملی ي إج ك ف یة وذل رة المدرس ي والخب ر العقل ى العم عل
  .التفكیر الكمي، أو أي مھارة ریاضیة ذات عالقة

 صعوبات اللغة المكتوبة والشفھیة:  
الم،         تماع، والك ابي، واالس ر الكت ة، والتعبی ي التھجئ رة ف شكالت خطی ب م ر الطال د یظھ  ق

  .ومھارات اكتساب المفردات، والقدرات األخرى المرتبطة بالجانب اللغوي

  العادیةالقدرة العقلیة العادیة أو فوق:  
اء                ن أن ذك الرغم م ا، وب ا عقلی ھ تخلًف ى أن لدی شیر إل  یظھر الطالب قدرة فوق المستوى، ما ی
ي          سلوك التكیف ارات ال ائج اختب ون نت الطالب قد یحدد على أنھ أقل من المتوسط، فمن المحتمل أن تك

ة أ          ار إمكانی ذ باالعتب د یؤخ ھ صعوبات    تشیر إلى أن الطالب لیس معوًقا عقلًیا، ومن ثم ق ون لدی ن تك
  )م٢٠٠٩السرطاوي وآخرون، . (تعلم

  
  
  



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٩٠

  :نسبة انتشار صعوبات التعلم
ین            سبة المتعلم تعد صعوبات التعلم من المجاالت التي ینبغي االھتمام بھا، وذلك نظًرا لتزاید ن
شاره بحسب الدراسات                 سبة انت ف ن د تختل الم، وق دان الع م بل ي معظ تعلم ف الذین یعانون صعوبات ال

  .مختلفة في أنحاء العالم، وباختالف المحكات المستخدمة في الدراسات واختالف المجتمعات أیًضاال
ت البحوث والدراسات             ا أثبت ي بحسب م وتشیر نسبة انتشار صعوبات التعلم في الوطن العرب

ام   دیب ع د ال ا محم ة أجراھ سعودیة بدراس ة ال ي البیئ ن ) م٢٠٠٠(ف ت أن م انون %) ٢٠-٢(بین یع
سبة              صعوبات   ى المستوى الجامعي فالن ا عل ف المراحل، أم ى مختل ة عل ة وأكادیمی ، ١٢(تعلم نمائی

٨.(%  
ة   ة العمانی ى البیئ ق عل ا توفی ا زكری ة أجراھ ي دراس دیھم ) م١٩٩٣( وف ن ل سبة م د أن ن وج

یات    ة والریاض ة العربی ي اللغ عوبات ف سبتھم  %) ١٠٫٨(ص ت ن ذكور بلغ ا أن ال ا %) ١٢(كم بینم
  %).٣، ٩(بلغت اإلناث 

د بلغت           ) م٢٠٠٢العجالن،   (كما توصلت     تعلم ق شار صعوبات ال سبة انت ى أن ن %) ٤، ٦(إل
دد                ا زاد ع ض الدراسات كلم ددتھا بع ي ح سب الت ن الن نخفض ع وذكرت أن نسبة صعوبات التعلم ت

  .المحكات المستخدمة في تحدید ذوي صعوبات التعلم
  :أسباب صعوبات التعلم

  :البیولوجیةالعوامل العضویة و: أوًلا
ة           ي عملی ة ف ل المتحكم م العوام ن أھ المخ م أوضحت نتائج الدراسات أن التكوینات العصبیة ب
ي        شل ف ى الف ؤدي إل تعلم ی دى الم زي ل صبي المرك از الع ائف الجھ ي وظ ل ف دوث الخل تعلم، فح ال

ة والم             سیة واإلدراكی ي الوظائف النف ة  معالجة المعلومات وتجھیزھا، ومن ثم الخلل والقصور ف عرفی
  ) م٢٠١٠إبراھیم، . (واللغویة والحركیة والدراسیة لدى المتعلم، وھذا یؤدي إلى صعوبات التعلم

  :العوامل الجینیة أو الوراثیة: ثانًیا
ت أن     تزداد صعوبات التعلم في األسر التي لھا تاریخ مرضي لمثل ھذه الصعوبات، ومن الثاب

األمراض  التفاوت في التركیب الدماغي وأشكال نضج المخ    واالختالالت الحیویة والقابلیة لإلصابة ب
سبتھ           ا ن ى أن م ات إل ث أشارت الدراس ة، حی ل بالوراث ن أن تنتق ا یمك ة كلھ ة الوظیفی سببة لإلعاق الم

  )م٢٠٠٩السرطاوي، وآخرون، . (بین التوأم % ١٠٠ -٦٥تكون بین اإلخوة، و% ٣٥ -٢٠
  :العوامل البیئیة: ثالًثا

د ینظر         ھناك العدید من العوام    ادیین، وق دى الع تعلم ل دوث صعوبات ال ل البیئیة التي تسبب ح
ھ          ًضا ینظر إلی ره، وأی ن غی ة م ل قیم للفرد الذي ال یتماشى مع معاییر الكفاءة االجتماعیة على أنھ أق
درة              ة ومق تعلم والدافعی ل فرص ال ات تقلی على أنھ معوق، وھناك عدة طرق تستطیع من خاللھا البیئ

ة   الشخص على التع   لم، ومن ھذه الطرق، نقص التغذیة والفقر والتعارض بین الخلفیة اللغویة والثقافی
ضعیف           دریس ال ة والت سموم البیئی اكس وال الي المع اخ االنفع ة والمن ات المدرس رد وتوقع . للف

  )م٢٠٠٩السرطاوي، وآخرون، (
  :تعریف مفھوم الذات

ام     یعرف مورفي الذات بأنھا مجموعة من النشاطات التي تھتم ب   ى األم ا إل ذات ودفعھ تعزیز ال
سبة         والدفاع عنھا، ویعني استعمال الذات ھنا الھدف الذي یتكون من الكثیر من المواقف والمشاعر ن
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ة       شطة المرفق ات أو األن زاب،  . (إلى الشخص نفسھ، ففي حین یتم استخدام األنا بإحالتھا إلى العملی می
  )٥٥م، ٢٠١٣

وم ال   ) م١٩٨٧(ویعرف حامد زھران      دركات       : ذاتمفھ تعلم للم نظم وم ي م وین معرف ھ تك بأن
سقة                    ة المن رد الذاتی ار الف ن أفك ذات م وم ال ھ، ویتكون مفھ سًیا لذات ا نف ر تعریًف الشعوریة للفرد، ویعتب
ي    صورات الت دركات والت ى الم ر عل ذه العناص شتمل ھ ة، وت ر المختلف ن العناص اد ع ددة األبع المح

دركات       تحدد خصائص الذات، كما تنعكس إجرائیً      ا یتصورھا ھو، والم ھ كم ا على وصف الفرد لذات
ة       والتصورات التي تحدد الصورة التي یعتقد أن اآلخرین في المجتمع یتصورونھا والتي تحدد المثالی

ون     ود أن یك ذي ی شخص ال الي  "لل ذات المث وم ال د،  . (Ideal Self- concept" مفھ د الماج عب
  )٢٩م، ٢٠١٠

  :أوصاف مفھوم الذات
ذ  -١ ل ال ھ    : اتتقب ة بقدرات ھ التام د معرفت سھ بع رد نف ھ الف صي یكون اه شخ ا اتج صد بھ ویق

 .واستعداداتھ الخاصة وإمكاناتھ الذاتیة
ذات   -٢ ق ال ا           : تحقی ا بم ھ لھ ھ وتقبل رد لذات م الف سانیة وفھ ذات اإلن درات ومواھب ال ة ق ھي تنمی

ات الشخصیة وتح           ین مقوم ا ب اغم م ساق والتكامل والتن ق االت ق   یساعد على تحقی ق التواف قی
 .بین الدوافع والحالة الناتجة عن ذلك

ة             : تأكید الذات  -٣ ف االجتماعی ي المواق ھ الخاصة ف ق أھداف ى تحقی رد للوصول إل ل الف وھو می
 .المختلفة حتى وإن كان ذلك على حساب اآلخرین

ذات  -٤ ذاتي      : تنظیم ال تحكم ال نفس وال بط ال ى ض ھ إل الي ومیل لوكھ الح ي س رد ف م الف وھو تحك
 .حقیق الرضا النفسي والداخليبھدف ت

ذات -٥ وعي بال عھ   : ال ھ ووض رد مكانت دد الف وئھا یح ي ض رین وف رة اآلخ و إدراك نظ وھ
 .االجتماعي

ذات -٦ ورة ال صرفات     : ص كل ت ى ش ر عل رد، وتظھ ل الف ن قب ة م ة مدرك ورة داخلی ي ص وھ
 .وأسالیب سلوك فردیة

ذ            : احترام الذات  -٧ وم ال ذات القطاع القیمي لمفھ رام ال ر احت رام     یعتب ت درجة احت إذا كان ات، ف
 .الفرد لذاتھ منخفضة، فإنھ سیفقد احترامھ لنفسھ

ة   -٨ ذات األكادیمی وم ال ي       : مفھ األخص ف ادیمي، وب صیل األك ي التح سون ف دده شاف ویح
 .موضوعات معینة، أو السلوك الذي یعبر فیھ الفرد عن توجھھ نحو التحصیل

ي       : مفھوم الذات المثالي   -٩ رد ف ون الف سي أو      كیف یرید أن یك ب النف ي الجان ستقبل، سواء ف  الم
 .الجسمي أو المادي أو الثقافي

ث       : مفھوم الذات المؤقت  - ١٠ دھا، حی م یتالشى بع رة، ث رد لفت وھو غیر ثابت ووجیز یتملكھ الف
 .قد یكون مرغوًبا فیھ أو العكس

درك - ١١ ذات الم وم ال و    : مفھ ا، وھ ا وواقعھ ى حقیقتھ سھ عل رد لنف ن إدراك الف ارة ع و عب وھ
  )م٢٠١٣میزاب، . (فھوم الذات المثالیةعكس م
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  :مراحل نمو مفھوم الذات
  ):خمس سنوات(المرحلة األولى 

اة     ًضا الحی في ھذه المرحلة نجد أن نمو الذات واآلخر لدیھم تفسیرات متشابھة للواقع، ونجد أی
ون ال            ث یك ة، حی ا موضوًعا للمعرف ست دائًم ى   الروحیة الباطنیة لكل من الذات واآلخر لی ز عل تركی

ل   ذات مث ة لل صائص العادی ساس  : (الخ سد واإلح ورة الج ر وص شطة  ) المظھ ى األن ز عل أو التركی
  .والممتلكات

  ):المرحلة العمریة عشر سنوات(المرحلة الثانیة 
ة          سیة الداخلی تنمو الذات الذاتیة حیث یكون التركیز واالھتمام بالنسبة لآلخر على الصفات النف

ى         )  واالتجاھات والدوافعالسمات والمشاعر : (مثل م عل ي الحك ة ف م مصادر المعرف ن أھ د أن م ونج
  .أداء الذات ھو االختالفات بین الذات واآلخر، وذلك من خالل المقارنة االجتماعیة

والطفل في ھذه المرحلة یحكم سلوكھ نظرة اآلخرین، وذلك بمحاولة أن یغیر الذات من خالل      
  .توقعات اآلخرین
  ):مستوى العملیات الذاتیة(المرحلة الثالثة 

این                ذات تتب رى أن ال ا ن ذات، كم ي وصف ال اءة ف اد الكف د أن ازدی ث نج وذلك للمراھقین، حی
ذات أو      یم ال ق ق عبر المواقف، وأن قیم الذات تقوم بدور أكثر استقالًلا، حیث یتحدد السلوك عن طری

داخل، و              ن ال ذات م ف تتركب ال سیة    مبادئ الذات، وزیادة التمركز حول كی د أن الخصائص النف نج
للمراھق تصبح مختلفة، وھكذا نجد أن المراھق الصغیر یرى نفسھ بلغة السمات األحادیة، ولكن مع      
ي           ث إن المراھق ف ة، حی ف المختلف تقدم العمر یصبح أكثر معرفة بالقدرة التغیریة للذات عبر المواق

  )٣٥- ٣٤م، ٢٠١٠عبد الماجد، . (ھذه المرحلة یكون لدیھ مفھوم ذات نمائي
  :صعوبات التعلم ومفھوم الذات

نخفض،            وم ذات م ھ مفھ ذي لدی شخص ال ن ال ف ع الشخص الذي لدیھ مفھوم ذات مرتفع یختل
وم       ع مفھ حیث إنھ كلما زادت مجاالت الخبرة التي یتعین على الشخص إنكارھا نتیجة لعدم اتساقھا م

ال   ع وزاد احتم ذات والواق ین ال وة ب سعت الفج دیھا ت ذات ل سق  ال ذي تت شخص ال ق، وال دوث القل  ح
ة           ة، وألن الحقیق د الحقیق سھ ض ن نف دافع ع ھ یجب أن ی صورتھ عن ذاتھ مع مشاعره الذاتیة وخبرات
سینتج عنھا القلق، وسوف یصبح االتساق كبیًرا جًدا، فإن الدفاعات یمكن أن تصبح شدیدة القلق عن       

  .بقیة أشكال االضطرابات األخرى
ادیین       فالطالب ذو صعوبات ال    راد الع ن األف ره م تعلم یعیش في عالم مليء بالمثیرات وھو كغی

رات                    ي االستجابة للمثی د صعوبة ف ا، وھو یج ى تحقیقھ سعى إل داف ی ود إشباعھا وأھ لدیھ حاجات ی
ى                  نعكس عل ا ی اط، م شل واإلحب شعر بالف ھ ی وإشباع الحاجات التي تسبب لھ التوتر والعصبیة وتجعل

  )٤٣٥م، ٢٠١٠إبراھیم، . (یةحیاتھ النفسیة واالجتماع
دت       ث أك لبي، حی وم ذات س دیھم مفھ تعلم أن ل عوبات ال ال ص ي مج صون ف د المتخص ویؤك
ا                 اك فروًق تعلم أن ھن ال صعوبات ال دى أطف ذات ل وم ال ي مفھ روق ف م الف ت لفھ الدراسات التي أجری

ص        ستوى تح ون م دما یك ذات عن وم ال ي مفھ اض ف شعرون بانخف ذین ی ال ال ض األطف دى بع یلھم ل
  .منخفًضا

وین                 ى تك ون إل راءة یمیل تعلم، وخاصة الق وتشیر الدراسات إلى أن الطالب ذوي صعوبات ال
ین              روق ب اك ف نًا، وھن صورة سالبة عن الذات، وأن ھذا الشعور یبدو واضًحا لدى الطالب األكبر س



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٩٣

ى سبب               ق عل م تتف تعلم، إال أن الدراسات ل ذا   مفھوم الذات لدى العادیین وذوي صعوبات ال دد لھ  مح
  .االختالف

ا   ة أجراھ ي دراس شرقاوي، (فف ة   ) م١٩٨٧ال ل المرتبط ن العوام ة م اك مجموع د أن ھن وج
ذه        ن ھ ت، وم ي الكوی ة ف ة االبتدائی ي المرحل تعلم ف عوبات ال الب ذوي ص دى الط ذات ل وم ال بمفھ

  :العوامل
 .إحساس الطالب بعدم الثقة بالنفس -١
 .الظروف األسریة وما یرتبط بھا من عوامل -٢
 .المنھج المدرسي -٣
  ) م١٩٩٤سالم، وعواد، . (عالقة الطالب بالمدرسة -٤

 :الدراسات السابقة: ثانًیا
  :الدراسات العربیة/ ١
  ):م٢٠٠٥(دراسة أسامة البطاینة ومأمون غوانمة  )١

تعلم          عوبات ال ة ذوي ص دى طلب ذات ل وم ال ستوى مفھ ى م رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ھ
یة   ة األساس ي المرحل ادیین ف ن    والع ث م ة البح ت عین األردن، وتكون د ب ة إرب ن ) ٢٠٢( بمحافظ م

ذكور، و  ١١٩الطالب والطالبات،    اث، و  ٨٣ من ال ن اإلن ا، و  ١١١ م ا عادًی ن ذوي   ٩١ طالًب ا م  طالًب
وم     ٢٠٠٤صعوبات التعلم في الفصل الدراسي الثاني من عام    اس مفھ ا لقی م، واستخدم الباحث مقیاًس

ى   الذات، وكانت نتائج البحث أن ذو    ي صعوبات التعلم لدیھم مفھوم ذات منخفض، وأنھم حصلوا عل
دم          ًضا ع ائج أی ادیین، وأظھرت النت متوسطات منخفضة على مقیاس مفھوم الذات مقارنة بالطلبة الع

  .وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مفھوم الذات لدى الطلبة تعزى الختالف الجنس
 ):م٢٠٠٥(دراسة محمد محمود وعادل غنایم  )٢

ض           و ة وبع اده المختلف ذات بأبع وم ال ین مفھ ة ب ة العالق ى طبیع رف عل ى التع دفت إل د ھ ق
ة                راد العین دى أف ذات ل وم ال اد مفھ ي أبع شابھ واالختالف ف ى أوجھ الت متغیرات البیئة، والتعرف عل

ب  ) كبیر وسط –صغیرة (، وحجم األسرة ) حضر–ریف (ووفًقا للمتغیرات الخلفیة الثقافیة   ، والترتی
ی ط –األول (الدي الم ر– األوس صادي )  األخی ستوى االقت ع (والم نخفض –مرتف ط– م ، ) متوس

ت           )٢٦٨(واشتملت العینة على     دائي بمحافظة سوھاج، وكان ع والخامس االبت طالًبا من الصف الراب
ف         اس وص تعلم ومقی عوبات ال شخیص ذوي ص تبانة ت صور واس ذكاء الم ار ال ث اختب أدوات البح

ائج    ذات             الذات، وأشارت نت وم ال اد مفھ ین أبع ة ب ة ارتباطی ى وجود عالق ة   ( البحث إل ة الوالدی العالق
زمالء  ع ال ة م ھ     )والعالق ع زمالئ ھلة م دة وس ة جی ت العالق ا كان ھ كلم ة، أي أن ة طردی ، وأن العالق

ھ              ون لدی وترة یتك ة مت ت العالق ك إذا كان س ذل سر، وعك سھولة وی ووالدیھ استطاع أن یقیم عالقات ب
وم ذات س ذات   مفھ وم ال اد مفھ ي أبع صائیة ف ة إح روق ذات دالل ود ف ائج وج ت النت ًضا بین لبي، وأی

ر   ٠١،  ٠للعادیین وذوي صعوبات التعلم عند مستوى        ا لمتغی ف  ( وفًق ادیین   )  حضر –ری صالح الع ل
ستوى         د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف ًضا وج ضر، أی ن الح ة   ٠٥، ٠م رات البیئ ي متغی  ف

ة            األسریة وحجم األسرة     روق ذات دالل م، ووجود ف م ومتوسطة الحج صالح األسرة صغیرة الحج ل
یالد األوسط،         ٠٥، ٠إحصائیة عند مستوى    صالح الم یالد ل ب الم ة األسریة لترتی رات البیئ  في متغی

 في المستوى االقتصادي لصالح الدخل المرتفع ٠٫٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى     
  .والمتوسط
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 :)م٢٠١٣( صوالحة دراسة عوینة)٣
ة       ین بغرف تعلم الملتحق عوبات ال الب ص دى ط ذات ل ستوى ال ة م ى مقارن ة إل دفت الدراس وھ
ة        المصادر والطالب العادي ینفي المرحلة األساسیة، حیث یختلف تبًعا لمتغیر الجنس، وتكونت العین

 واستخدمت  من الطالب العادیین،) ١٠٠(من ذوي صعوبات التعلم ) ٥٢(طالبة وطالبة  ) ١٥٢(من  
ادیین وذوي           ى أن الطالب الع ائج إل ارت النت ة، وأش ن تصمیما لباحث ذات م وم ال اس مفھ ة مقی الباحث
ًضا       شكل عام، وأی ادیین ب صعوبات التعلم أظھروا مستوى متوسًطا على مفھوم الذات مع أفضلیة الع

ادیین،        صالح الطالب الع روق   وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى مفھوم الذات ل ووجود ف
روق ذات                 اث، ووجود ف صالح اإلن ر الجنس ل ا لمتغی دیرات الطالب تبًع ین تق ذات داللة إحصائیة ب

  .داللة إحصائیة بین تقدیرات الطالب تعزى للتفاعل بین الطالب والجنس
  ):م٢٠١٤(دراسة علي فرح ومودة حسنین ) ٤

ذ ذوي صعوبا          دى التالمی ذات ل وم ال ة مفھ ى معرف ة    ھدفت الدراسة إل ز التربی تعلم بمراك ت ال
ة     م العین غ حج في، وبل نھج الوص ة الم تخدمت الباحث الخرطوم، واس ة ب ب و )٣٢(الخاص ) ١٩(طال

ین       ا ب ارھم م راوح أعم ة، تت ذات ن        ) ١٧-١٠(طالب وم ال اس مفھ ي مقی ت أداة الدراسة ف سنة، وتمثل
نخف       )فاروق عبدالفتاح . د(إعداد   ذات م وم ال ى أن مفھ ة إل دى ذوي صعوبات   ، وتوصلت الباحث ض ل

ة              ا ذات دالل ة فروق دت الدراس ا وج الخرطوم، كم ة ب ة الخاص ز التربی ذ مراك ط تالمی تعلم وس ال
اء      ي لألب ستوى التعلیم ر، والم وع والعم ا للن تعلم تبع عوبات ال ذوي ص ذات ل وم ال ي مفھ صائیا ف إح

 .واألمھات
  :الدراسات األجنبیة/ ٢
 )م٢٠٠٤ (Cynthia–Sonia -Maria - Edna Mariaدراسة  -١

ة               ة مكون ت العین تعلم، وكان ذوي صعوبات ال ذات ل كان الھدف من ھذه الدراسة تقییم مفھوم ال
ن  ین   ٤٠م ارھم ب راوح أعم ذین تت سین ال ال الجن ن ك ا م صف األول ١٠-٧ طفًل وا بال وام، التحق  أع

ن المتو     ل ع نخفض وال یق افي م ستوى الثق ا، والم ة براب ي بلدی ة ف دارس العام ي الم اني ف ط، والث س
وعتین  ى مجم سم إل ن : وتنق ون م ي تتك ة الت انوا ٢٠مجموع ذین ك تعلم ال عوبات ال انون ص ا یع  طالًب

ن         ) غرفة المصادر (مسجلین في برنامج     ألف م ة تت ادي، ومجموعة ثانی امج الدراسي الع ى البرن وإل
ت              ٢٠ د، وكان ع األداء الجی ة م دارس العادی امج الم ي برن ادیین، والمسجلین ف األدوات  طالًبا من الع

شكل    )مقیاس الحكم الذاتي(المستخدمة مقیاسا    اض ب ى انخف ، وتم العثور على طالب المجموعة األول
  .واضح لمفھوم الذات ، فضال عن انخفاض ملحوظ لمجموعة الثانیة

  ):م٢٠٠٦ (WilliamStreinدراسة  -٢
ة  ھدفت الدراسة الطولیة إلى مقارنة المفاھیم الذاتیة في القراءة والریاضیات وال       قدرة األكادیمی

ث              ن طالب الصف الثال ة م ى عین تعلم، وطبقت عل ادیین وذوي صعوبات ال العامة لدى الطالب الع
ال،   اض األطف ن ری دؤو م ذي ب دائي ال ادیین و٧٤٤٨االبت تخدم ٤١٢ الع م، واس عوبات تعل  ذوي ص

ین اإلنجاز             ة ب ات المتبادل ائج الدراسة العالق ت نت ذات، وكان ذات   الباحث مقاییس لقیاس ال وم ال  ومفھ
تعلم،            ل لطالب ذوي صعوبات ال للعادیین وذوي صعوبات التعلم، وكانت مفاھیم الذات األكادیمیة أق
صائیة    ي إح راط ف ى اإلف ون إل تعلم یمیل عوبات ال الب ذوي ص ات، والط ن الدراس ا م ة بغیرھ مقارن

  .التنبؤ مقارنة مع مجموعة الطالب العادیین
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  ):م٢٠١٤ (Claudio Pestanaدراسة  -٣
 ھدفت ھذه الدراسة النوعیة إلى البحث عن مفھوم الذات لدى البالغین الذین یعانون صعوبات      

ذكور، و   ٦أشخاص ) ٨(تعلم خفیفة ولتولید فھم أعمق لمفاھیم الذات، وكانت عینة الدراسة        ن ال  ٢ م
سیط، وكان     ٥٦-٢٥من اإلناث، أعمارھم ما بین     تعلم الب ن ذوي صعوبات ال ت  سنة، تم تشخیصھم م

ت                 ا، وكان سخھا حرفًی ابالت ون سجیل المق م ت ة، وت ة شبھ منظم ابالت باستخدام مقابل أداة الدراسة مق
ائج أن         شفت النت سیري، وك واھر التف ل الظ تخدام تحلی ا باس ا نوعًی ا تحلیًل م جمعھ ي ت ات الت البیان

  . لفالمشاركین وصفوا أنفسھم بإیجابیة وفي بعض الصفات السلبیة نجد أن مفھوم الذات مخت
  :اإلجراءات المنھجیة: ثالثا

  :تمھید
اول   ة،    یتن داف الدراس ق أھ ة لتحقی ا الباحث ت بھ ي قام ة الت ة المیدانی راءات الدراس ًفا إلج وص

ا،    وات بنائھ ا وخط ا، وأداتھ ة وعینتھ ع الدراس ة، ومجتم ي الدراس ع ف نھج المتب د الم ضمن تحدی وتت
  .ل النتائجوالمعالجة اإلحصائیة المستخدمة في تحلی

    :منھج الدراسة
ى وصف ظاھرة          وم عل ذي یق ي، ال استخدمت الباحثة في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیل
ائج      تخالص النت ا، واس تحكم فیھ ي ت ل الت اھرة والعوام ذه الظ باب ھ ى أس ول إل واھر للوص ن الظ م

  .لتعمیمھا
ى اس     ول إل داه للوص ل یتع ف، ب ى الوص صر عل في ال یقت نھج الوص ي  والم سھم ف تنتاجات ت

ر     دات، وآخرون،     (التطویر والتغیی نھج الوصفي      )٢٤٩م، ص ٢٠٠٤عبی ذا یتضح مناسبة الم ، وبھ
ى       رف عل دف التع في بھ نھج الوص ة الم تخدمت الباحث د اس دافھا، وق ة وأھ ئلة الدراس سحي ألس الم

اض           ة الری ي مدین ة ف ة االبتدائی تعلم بالمرحل ات صعوبات ال دى طالب ذات ل وم ال ان مستوى مفھ ، وبی
  . في مستوى مفھوم الذات باختالف بعض المتغیرات– إن وجدت –الفروق ذات الداللة 
  :أسلوب جمع البیانات

  :ھما:  تم جمع البیانات والمعلومات الالزمة للدراسة من خالل أسلوبین
ب،              :األسلوب المكتبي  - ن كت ك م ي ذل ا ف ة بم ات المكتبی  الذي یتمثل في مختلف المراجع والمقتنی

دوات،  ومق ؤتمرات ون ة، وم ائل علمی اث ورس میة، وأبح ائق رس ات ووث ة، ومطبوع االت علمی
 .باإلضافة إلى المواقع اإللكترونیة لتكوین خلفیة علمیة حول الموضوع محل الدراسة

  

ق             :األسلوب المیداني  - ن طری ع الدراسة ع ردات مجتم ن مف ات م ع البیان ھ جم ن خالل م م  الذي ت
 . لیھنتوزیع االستبانة الورقیة ع

  :مجتمع الدراسة
ة،    (یعّرف   و زین ھ    ) ٩٧م، ص٢٠٠٧البطش وأب ع الدراسة بأن ن    "مجتم ة م المجموعات الكلی

ا            ائج البحث علیھ م نت ع الدراسة     ". األفراد أو الظواھر أو األشیاء التي نأمل أن نعم د تكون مجتم وق
ة الر          ة بمدین ة االبتدائی تعلم بالمرحل عوبات ال ات ص ع طالب ن جمی ة م ام   الحالی اض لع  - ١٤٣٦(ی

  .طالبة) 3742(، البالغ عددھن )ھـ١٤٣٧
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  :عینة الدراسة
  .طالبة من مجتمع الدراسة) ٣٠(طبقت الباحثة الدراسة على عینة عددھا 

  : خطوات بناء أداة الدراسة
بعد االطالع على األدبیات النظریة المتعلقة بموضوع الدراسة، وكذلك الدراسات السابقة وما         

ار نظري واستبانات ومقابالت، وبعد توجیھات وتعدیالت سعادة المشرفة على البحث  احتوتھ من إط  
  .تم استخدام مقیاس تنسي لمفھوم الذات، كأداة لجمع البیانات الالزمة عن الدراسة

  :وقد تكونت أداة الدراسة من جزأین
زء األول ة      :الج ة ممثل ة الدراس راد عین ة ألف صیة والوظیفی رات الشخ شمل المتغی ي  وی دل (ف المع

  ).التراكمي، مستوى تعلیم األب، مستوى تعلیم األم، الدخل الشھري لألسرة
ى    ) خمسة(عبارة من العبارات، مقسمة على عدد ) ١٠٠( یتكون من   :الجزء الثاني  ن المحاور عل م
  :النحو التالي

م   ) ١٨(ویقیس الذات الشخصیة، ویشتمل على      : المحور األول  ارات رق -٧(عبارة، وھي العب
٩٣-٩٢-٩١-٧٧-٧٦-٧٥-٦٠-٥٩-٥٨-٤٣-٤٢-٤١-٢٦-٢٥-٢٤-٩-٨.(  

م     ) ١٨(ویقیس الذات األخالقیة، ویشتمل على      : المحور الثاني  ارات رق -٤(عبارة، وھي العب
٩٠-٨٩-٨٨-٧٤-٧٣-٧٢-٥٦-٥٥-٥٤-٤٠-٣٩-٣٨-٢٣-٢٢-٢١-٦.(  

ث   ى      : المحور الثال شتمل عل ة، وی ذات االجتماعی یس ال ارات ر   ) ١٨(ویق ارة، وھي العب م  عب ق
)٩٩-٩٨-٩٧-٨٣-٨٢-٨١-٦٦-٦٥-٦٤-٤٩-٤٨-٤٧-٣٢-٣١-٣٠-١٥-١٤-١٣.(  

م   ) ١٨(ویقیس الذات األسریة، ویشتمل على : المحور الرابع  ارات رق -١٠(عبارة، وھي العب
٩٦-٩٥-٩٤-٨٠-٧٩-٧٨-٦٣-٦٢-٦١-٤٦-٤٥-٤٤-٢٩-٢٨-٢٧-١٢-١١.(  

-١(العبارات رقم عبارة، وھي ) ١٨(ویقیس الذات الجسمیة، ویشتمل على     : المحور الخامس 
٨٧-٨٦-٨٥-٧١-٧٠-٦٩-٥٤-٥٣-٥٢-٣٧-٣٥-٢٠-١٩-١٨-١٦-٣-٢.(  

م        ارات رق -٦٨-٦٧-٥١-٥٠-٣٣-١٧-٥(وقد تم تحیید عشر عبارات من المقیاس، وھي العب
١٠٠-٨٤.(  

ي   (وصیغت العبارات في كل بعد من األبعاد السابقة وفقًا الستبانة لیكرت الخماسي     ق عل ینطب
اً   /تمامًا ًا أخرى       / ینطبق علي غالب ق أحیان ًا وینطب ق أحیان ب   / ال ینطب ي بالغال ق عل ق  / ال ینطب ال ینطب

  )علي تمامًا
  :تصحیح االختبار

  :تم تصحیح االختبار كما یلي           

 الفقرات اإلیجابیة:  
  . ال ینطبق علي تماًما–درجة 

  . ال ینطبق علي بالغالب–درجتان 
  . ینطبق علي بالغالب–درجات ٣
  .الب تنطبق علي بالغ- درجات٤
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  . تنطبق علي بالغالب– درجات ٥

 والفقرات السالبة یتم عكس الدرجات . 
     ا     ) ٩٠(تكون الدرجة الدنیا نخفض، والعلی ى    ) ٤٥٠(وتدل على مستوى ذات م دل عل ث ت بحی

  .مستوى ذات مرتفع
  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة

ن األسالیب    لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعھا، فقد تم استخد       د م ام العدی
ة        وم االجتماعی  Statistical Package forاإلحصائیة المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعل

Social Sciences    الرمز ا اختصارًا ب اییس اإلحصائیة     )SPSS( التي یرمز لھ م استخدام المق ، وت
  :التالیة

  .وظیفیة ألفراد مجتمع الدراسةالتكرارات والنسب المئویة للتعرف على الخصائص الشخصیة وال
ى         ) Mean(المتوسط الحسابي   راد الدراسة عل اض استجابات أف اع أو انخف دى ارتف ة م وذلك لمعرف

ارات حسب                      ب العب ي ترتی د ف ھ یفی م أن ع العل رات الدراسة األساسیة، م ارات متغی كل عبارة من عب
 . أعلى متوسط حسابي موزون

دى انحراف استجابات     "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعیاري  ى م  للتعرف عل
ن                 سة ع ن المحاور الرئی رات الدراسة، ولكل محور م ارات متغی ن عب ارة م أفراد الدراسة لكل عب
ع    راد مجتم تجابات أف ي اس شتت ف ح الت اري یوض راف المعی ظ أن االنح سابي، ویالح طھا الح متوس

ھ   الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة،    ت قیمت إلى جانب المحاور الرئیسة، فكلما اقترب
 .من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتھا بین االستبانة

ار    .١ این األحادي   (تم استخدام اختب ل التب ت     ) One Way Anova) (تحلی ا إذا كان ى م للتعرف عل
ا          ة نحو محاور الدراسة ب راد الدراس ین اتجاھات أف صائیة ب ة إح روق ذات دالل ك ف ختالف ھنال

 .متغیراتھم الشخصیة والوظیفیة التي تنقسم إلى أكثر من فئتین
وي       .٢ ار أقل فرق معن ة صالح   ) Least Significant difference) (LSD(تم استخدام اختب لمعرف

ر         ى أكث سم إل ي تنق ة الت الفروق في استجابات مجتمع الدراسة باختالف متغیراتھم الشخصیة والوظیفی
 . فروق من خالل اختبار تحلیل التباین األحاديمن فئتین، في حالة وجود

  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة: رابعا
  :تمھید

ساؤالت               یتم   ن ت ة ع ة، لإلجاب ارات اإلحصائیة الالزم عرٌض لنتائج الدراسة باستخدام االختب
م           ي وردت ض سابقة الت وء الدراسات ال ي ض سیرھا ف ائج الدراسة وتف ل نت م تحلی ن ث ن الدراسة، وم

  :البحث، وسوف یكون تقسیم ھذا الفصل وفق محورین على النحو التالي
  . ویتضمن التعرف على خصائص مجتمع الدراسة:الجزء األول
 ویتضمن اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، من خالل عرض الجداول اإلحصائیة لنتائج      :الجزء الثاني 

ن النا     ائج م ذه النت ل ھ ة، وتحلی ساؤالت الدراس ن ت ة ع وء  اإلجاب ي ض شتھا ف صائیة، ومناق ة اإلح حی
  .الدراسات السابقة

  
  :النتائج المتعلقة بخصائص أفراد عینة الدراسة: أوًال
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  : دخل األسرة الشھري-
  )١(جدول رقم 

  توزیع أفراد الدراسة وفق متغیر دخل األسرة الشھري
 النسبة التكرار دخل األسرة الشھري

 16.7  5  ریال٥٠٠٠أقل من 
 53.3  16  ریال١٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠من 

 30.0  9  ریال١٠٠٠٠أكثر من 

 %100 30 المجموع

سابق أن   دول ال ن الج ضح م سبتھ    ) ١٦(یت ا ن ثلن م ة یم ة الدراس ن عین ل %)٥٣٫٣(م ، دخ
ى  ٥٠٠٠أسرھن الشھري من   ل         ١٠٠٠٠ إل ة الدراسة، مقاب ي عین رى ف ة الكب ن الفئ ال، وھ ) ٥( ری

ع    ٥٠٠٠ي أقل من دخل أسرھن الشھر%) ١٦٫٧(یمثلن ما نسبتھ   ي مجتم ل ف  ریال، وھن الفئة األق
  :الدراسة، والشكل البیاني التالي یوضح ذلك

  
  )١(شكل رقم 

  توزیع أفراد الدراسة وفق متغیر دخل األسرة الشھري 
  : مستوى تعلیم األب-

  )٢(جدول رقم 
  توزیع أفراد الدراسة وفق متغیر مستوى تعلیم األب

 نسبةال التكرار مستوى تعلیم األب

 13.3  4 أقل من الجامعي
 66.7  20 مؤھل جامعي

 20.0  6 أعلى من الجامعي

 %100 30 المجموع
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سبتھ       ) ٢٠(یتضح من الجدول السابق أن               ا ن ثلن م ة الدراسة یم ن عین ، یحمل  %)٦٦٫٧(م
ل       ة الدراسة، مقاب ي عین سبت   ) ٤(آباؤھن مؤھًلا جامعًیا، وھن الفئة الكبرى ف ا ن ثلن م %) ١٣٫٣(ھ یم

الي                 اني الت شكل البی ع الدراسة، وال ي مجتم ل ف یحمل آباؤھن مؤھًلا أقل من الجامعي، وھن الفئة األق
  :یوضح ذلك

  
  )٢(شكل رقم 

  توزیع أفراد الدراسة وفق متغیر مستوى تعلیم األب
  : مستوى تعلیم األم-

  )٣(جدول رقم 
  توزیع أفراد الدراسة وفق متغیر مستوى تعلیم األم

 النسبة التكرار ى تعلیم األممستو

 50.0  15 أقل من الجامعي
 33.3  10 مؤھل جامعي

 16.7  5 أعلى من الجامعي

 %100 30 المجموع

سابق أن              دول ال ن الج ضح م سبتھ  ) ٥٠(یت ا ن ثلن م ة یم ة الدراس ن عین ل %)٥٠(م ، تحم
ة ال            ي عین رى ف ل   أمھاتھن مؤھًال أقل من الجامعي، وھن الفئة الكب سبتھ    ) ٥(دراسة، مقاب ا ن ثلن م یم

شكل          %) ١٦٫٧( ع الدراسة، وال ي مجتم تحمل أمھاتھن مؤھًلا أعلى من الجامعي، وھن الفئة األقل ف
  :البیاني التالي یوضح ذلك
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  )٣(شكل رقم 

  توزیع أفراد الدراسة وفق متغیر مستوى تعلیم األم
  :النتائج الخاصة بأسئلة الدراسة: ثانیًا

سؤال األول ع    :ال ي جمی ذات ف وم ال ستوى مفھ ي م صائیة ف ة إح روق ذات دالل اك ف ل ھن  ھ
  أبعادھا لدى أفراد عینة الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر الدخل الشھري؟

ى                     ذات عل وم ال ي مستوى مفھ ة إحصائیة ف روق ذات دالل ك ف ت ھنال ا إذا كان للتعرف على م
اده  ع أبع ذات ا (جمی صیة، ال ذات الشخ ذات   ال ریة، ال ذات األس ة، ال ذات االجتماعی ة، ال ألخالقی

این األحادي  "، ُتعزى لمتغیر سنوات الدخل الشھري استخدمت الباحثة )الجسمیة  One" (تحلیل التب
Way ANOVA (    دخل ر ال لتوضیح داللة الفروق في مستوى مفھوم الذات طبقًا إلى اختالف متغی

  :التاليالشھري وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول 
  للفروق في) One Way ANOVA" (تحلیل التباین األحادي " نتائج ) ٤(الجدول رقم 

  إجابات أفراد عینة الدراسة طبقًا الختالف متغیر الدخل الشھري

أبعاد مفھوم 
مجموع  مصدر التباین الذات

 مربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

 اإلحصائیة

 0.122 2 0.244 المجموعاتبین 

 0.321 27 8.660 داخل المجموعات

الذات 
 الشخصیة

  29 8.904 المجموع

0.381 
 
 

0.687 
 غیر دالة

 

 0.091 2 0.182 بین المجموعات

 0.234 27 6.325 داخل المجموعات

الذات 
  األخالقیة

  29 6.506 المجموع

0.388 
 
 

0.682 
 غیر دالة

 

 0.369 1.035 0.198 2 0.397 وعاتبین المجمالذات 



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٠١

أبعاد مفھوم 
مجموع  مصدر التباین الذات

 مربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

 اإلحصائیة

  االجتماعیة 0.192 27 5.173 داخل المجموعات

  29 5.570 المجموع

 
 

 غیر دالة
 

 0.047 2 0.095 بین المجموعات

 0.276 27 7.462 داخل المجموعات

الذات 
  األسریة

  29 7.556 المجموع

0.172 
 
 

0.843 
 غیر دالة

 

 0.220 2 0.441 بین المجموعات
 0.215 27 5.794 داخل المجموعات

الذات 
  الجسمیة

  29 6.235 المجموع

1.027 
 
 

0.372 
 غیر دالة

 

ي مستوى               ة إحصائیة ف روق ذات دالل دم وجود ف یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله ع
ر              أثیر لمتغی دم وجود ت ك ع ح ذل مفھوم الذات بجمیع أبعاده، باختالف متغیر الدخل الشھري، ویوض

ات صعوبات     الحا دى طالب لة االقتصادیة أو الدخل الشھري على مستوى مفھوم الذات بجمیع أبعاده ل
ذات،      وم ال ستوى مفھ صادیة وم ة االقت ر الحال ین متغی ة ب ود عالق دم وج ك لع ع ذل د یرج تعلم، وق ال

  .وارتباط مستوى الذات بعوامل أخرى
ة      التي أشارت إلى bison (2003)وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة  روق ذات دالل دم وجود ف ع

التي توصلت إلى وجود فروق ذات ) م٢٠٠٥(إحصائیة في مفھوم الذات، واختلفت مع دراسة غنایم  
  . في المستوى االقتصادي لصالح الدخل المرتفع والمتوسط٠٫٠٥داللة إحصائیة عند مستوى 

ایم      ة غن ة دراس اختالف عین تالف ب ك االخ ة ذل سر الباحث ة  ) م٢٠٠٥(وتف ن عین ة ع الدراس
دني           ز بت ا تتمی الحالیة، حیث تم تطبیق دراسة غنایم على إحدى محافظات صعید مصر، التي عادة م
ح،           شكل واض ذات ب المستوى االقتصادي، ولذا یظھر تأثیر العامل االقتصادي على مستوى مفھوم ال

ستو      ز بم ذي عادة یتمی سعودي، ال ع ال ى المجتم ا عل م تطبیقھ د ت ة فق ة الحالی ا الدراس صادي أم ى اقت
دى              ذات ل وم ال ى مفھ ر المستوى االقتصادي عل أثیر دال لمتغی مرتفع، وھو ما قد یفسر عدم وجود ت

  .الطالب
ا             : السؤال الثاني  ع أبعادھ ذات في جمی ة إحصائیة في مستوى مفھوم ال روق ذات دالل ھل ھناك ف

  لیم األب؟لدى أفراد عینة الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر مستوى تع
ى                     ذات عل وم ال ي مستوى مفھ ھ إحصائیة ف روق ذات دالل ك ف ت ھنال ا إذا كان للتعرف على م

اده  ع أبع ذات    (جمی ریة، ال ذات األس ة، ال ذات االجتماعی ة، ال ذات األخالقی صیة، ال ذات الشخ ال
سمیة ة  )الج تخدمت الباحث یم األب اس ستوى تعل نوات م ر س زى لمتغی ادي"، ُتع این األح ل التب  "تحلی

)One Way ANOVA (  ر لتوضیح داللة الفروق في مستوى مفھوم الذات طبقًا إلى اختالف متغی
  :مستوى تعلیم األب وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
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  للفروق في) One Way ANOVA" (تحلیل التباین األحادي " نتائج ) ٥(الجدول رقم 
  یر مستوى تعلیم األبإجابات أفراد عینة الدراسة طبقًا الختالف متغ

اد  أبع
وم  مفھ

 الذات
مجموع  مصدر التباین

 مربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

 اإلحصائیة

 0.063 2 0.125 بین المجموعات

 0.325 27 8.779 داخل المجموعات

ذات  ال
 الشخصیة

  29 8.904 المجموع

0.193 
 
 

0.00*  
  دالة
 

 0.114 2 0.228  المجموعاتبین

 0.233 27 6.278 داخل المجموعات

ذات  ال
  األخالقیة

  29 6.506 المجموع

0.491 
 
 

0.618 
 غیر دالة

 

 0.112 2 0.225 بین المجموعات

 0.198 27 5.345 داخل المجموعات

ذات  ال
  االجتماعیة

  29 5.570 المجموع

0.567 
 
 

0.002*  
 دالة

 0.072 2 0.144 بین المجموعات

 0.275 27 7.413 داخل المجموعات

ذات  ال
  األسریة

  29 7.556 المجموع

0.261 
 
 

0.772  
 غیر دالة

 0.260 2 0.519 بین المجموعات
 0.212 27 5.715 داخل المجموعات

ذات  ال
  الجسمیة

  29 6.235 المجموع

1.227 
 
 

0.009*  
 دالة

   فأقل٠٫٠٥فروق دالة عند مستوى * 
ي مستوى            یتضح من خال   ة إحصائیة ف روق ذات دالل دم وجود ف ل النتائج الموضحة أعاله ع

ین       مفھوم الذات األخالقیة ومستوى مفھوم الذات األسریة باختالف متغیر مستوى تعلیم األب، كما تب
ة          ذات الشخصیة،      ) ٠٫٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى دالل وم ال ي مستوى مفھ ف

یم األب وللتعرف              ومفھوم الذات االجتما   ر مستوى تعل اختالف متغی ذات الجسمیة، ب وم ال عیة، ومفھ
ذات      وم ال ستوى مفھ و م یم األب نح ستوى تعل ر م ات متغی ن فئ ة م ل فئ ین ك روق ب الح الف ى ص عل

ار     ث اختب تخدم الباح سمیة، اس ذات الج وم ال ة، ومفھ ذات االجتماعی وم ال صیة، ومفھ ) LSD(الشخ
  :وجاءت النتائج كما یلي
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للفروق في متوسطات استجابة أفراد عینة الدراسة )LSD(نتائج اختبار ) ٦(لجدول رقم ا
  باختالف متغیر مستوى تعلیم األب

أبعاد مفھوم 
  الذات

مستوى تعلیم 
أقل من  المتوسط  العدد األب

 الجامعي
مؤھل 
  جامعي

أعلى 
من 

  الجامعي

  *  *  - 3.0000 4 أقل من الجامعي
    -  3.3397 20 مؤھل جامعي

 الذات الشخصیة

أعلى من 
  -    3.2190 6 الجامعي

  *  *  - 2.7278 4 أقل من الجامعي
    -  2.9888 20 مؤھل جامعي

الذات 
  االجتماعیة

أعلى من 
  -    3.0039 6 الجامعي

  *  *  - 2.6070 4 أقل من الجامعي
    -  2.9556 20 مؤھل جامعي

  الذات الجسمیة

أعلى من 
  -    2.8926 6 الجامعي

   فأقل٠٫٠٥فروق دالة عند مستوى 
ة         د مستوى دالل یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن

ة                 ) ٠٫٠٥( راد عین ن الجامعي، وأف ل م ائھن أق یم آب ي مستوى تعل ن الالت ة الدراسة م راد عین بین أف
ست             ائھن المؤھل الجامعي، نحو م یم آب ي مستوى تعل ن الالت ذات الشخصیة،    الدراسة م وم ال وى مفھ

  .لصالح أفراد عینة الدراسة من الالتي مستوى تعلیم آبائھن المؤھل الجامعي
ة     ستوى دالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف ضح وج ا یت ة  ) ٠٫٠٥(كم راد عین ین أف ب

ستو         ي م ن الالت ة الدراسة م راد عین ى الدراسة من الالتي مستوى تعلیم آبائھن أقل من الجامعي، وأف
ة             راد عین صالح أف ذات الشخصیة، ل وم ال تعلیم آبائھن أعلى من المؤھل الجامعي، نحو مستوى مفھ

  .الدراسة من الالتي مستوى تعلیم آبائھن أعلى من المؤھل الجامعي
ة     ستوى دالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف ضح وج ا یت ة  ) ٠٫٠٥(كم راد عین ین أف ب

ي مستوى       الدراسة من الالتي مستوى تعلیم آبا   ن الالت ة الدراسة م راد عین ئھن أقل من الجامعي، وأف
تعلیم آبائھن المؤھل الجامعي، نحو مستوى مفھوم الذات االجتماعیة، لصالح أفراد عینة الدراسة من   

  .الالتي مستوى تعلیم آبائھن المؤھل الجامعي
ة     ستوى دالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف ضح وج ا یت ر) ٠٫٠٥(كم ین أف ة ب اد عین

ي مستوى          ن الالت ة الدراسة م راد عین الدراسة من الالتي مستوى تعلیم آبائھن أقل من الجامعي، وأف
ة          راد عین صالح أف ة، ل ذات االجتماعی وم ال تعلیم آبائھن أعلى من المؤھل الجامعي، نحو مستوى مفھ

  .الدراسة من الالتي مستوى تعلیم آبائھن أعلى من المؤھل الجامعي
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ضح و ا یت ة   كم ستوى دالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف ة  ) ٠٫٠٥(ج راد عین ین أف ب
ي مستوى          ن الالت ة الدراسة م راد عین الدراسة من الالتي مستوى تعلیم آبائھن أقل من الجامعي، وأف
ن                ة الدراسة م راد عین صالح أف تعلیم آبائھن المؤھل الجامعي، نحو مستوى مفھوم الذات الجسمیة، ل

  .علیم آبائھن المؤھل الجامعيالالتي مستوى ت
ة     ستوى دالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف ضح وج ا یت ة  ) ٠٫٠٥(كم راد عین ین أف ب

ي مستوى          ن الالت ة الدراسة م راد عین الدراسة من الالتي مستوى تعلیم آبائھن أقل من الجامعي، وأف
ذات الجسم                 وم ال ن المؤھل الجامعي، نحو مستوى مفھ ى م ائھن أعل ة    تعلیم آب راد عین صالح أف یة، ل

  .الدراسة من الالتي مستوى تعلیم آبائھن أعلى من المؤھل الجامعي
ذات   ستوى ال ى م یم األب عل ستوى تعل ر م ا لمتغی أثیًرا داًل اك ت سابق أن ھن دول ال ح الج یوض
ن                 اء م ى أن اآلب ك إل د یرجع ذل تعلم، وق ات صعوبات ال الشخصیة واالجتماعیة والجسمیة لدى طالب

وم             ذوي المؤ  ة مفھ ات تنمی رة نحو متطلب ھالت العلمیة األعلى عادة ما یكون لدیھم وعي بدرجة كبی
وم                  ادة مستوى مفھ ي زی سھم ف ا ی ات بم ذه المقوم وفیر ھ ى ت ون عل الي یعمل الذات لدى األبناء، وبالت

  .الذات لدى طالبات صعوبات التعلم
ھ،   كما أن المستویات التعلیمیة العلیا تساعد في فھم مكونات مفھ     ؤثرة فی وم الذات والعوامل الم

ي            ارة ف ى مھ ائھن إل ن آب ي یحتجن م تعلم، الالت وخاصة فیما یتعلق بالطالبات من ذوات صعوبات ال
  .التعامل ومعرفة بأسالیب زیادة مستوى مفھوم الذات لدیھن

رح وحسنین         ع دراسة ف ذات      ) م٢٠١٤(واتفقت ھذه النتیجة م وم ال ى أن مفھ ي توصلت إل الت
د  نخفض ل ا     م وم، كم ة الخرط ة بمحلی ة الخاص ز التربی الب مراك ط ط تعلم، وس عوبات ال ى ذوي ص

ًا للمستوى                  تعلم تبع ذوي صعوبات ال ذات ل وم ال ي مفھ ة إحصائیة ف ا ذات دالل وجدت الدراسة فروًق
  .التعلیمي آلباء الطالب
ث   سؤال الثال ع           : ال ذات في جمی ة إحصائیة في مستوى مفھوم ال روق ذات دالل اك ف ھل ھن

  بعادھا لدى أفراد عینة الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر مستوى تعلیم األم؟أ
ى                     ذات عل وم ال ي مستوى مفھ ة إحصائیة ف روق ذات دالل ك ف ت ھنال ا إذا كان للتعرف على م

اده  ع أبع ذات    (جمی ریة، ال ذات األس ة، ال ذات االجتماعی ة، ال ذات األخالقی صیة، ال ذات الشخ ال
سمیة ة    ،)الج تخدمت الباحث یم األم اس ستوى تعل نوات م ر س زى لمتغی ادي " ُتع این األح ل التب " تحلی

)One Way ANOVA (  ر لتوضیح داللة الفروق في مستوى مفھوم الذات طبقًا إلى اختالف متغی
  :مستوى تعلیم األم وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
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  للفروق في) One Way ANOVA" (ین األحادي تحلیل التبا" نتائج ) ٧(الجدول رقم 
  إجابات أفراد عینة الدراسة طبقًا الختالف متغیر مستوى تعلیم األم

أبعاد مفھوم  
مجموع  مصدر التباین الذات

 مربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

 اإلحصائیة

 0.193 2 0.385 بین المجموعات

 0.316 27 8.519 داخل المجموعات

ذات  ال
 الشخصیة

  29 8.904 المجموع

0.610 
 
 

0.00*  
 دالة
 

 0.209 2 0.417 بین المجموعات

 0.226 27 6.089 داخل المجموعات

ذات  ال
  األخالقیة

  29 6.506 المجموع

0.925 
 
 

0.409 
  غیر دالة

 

 0.234 2 0.468 بین المجموعات

 0.189 27 5.102 اخل المجموعاتد

ذات  ال
  االجتماعیة

  29 5.570 المجموع

1.239 
 
 

0.005 *  
 دالة

 0.346 2 0.693 بین المجموعات

 0.254 27 6.864 داخل المجموعات

ذات  ال
  األسریة

  29 7.556 المجموع

1.363 
 
 

0.273 
 
 

 0.039 2 0.077 بین المجموعات
 0.228 27 6.158 داخل المجموعات

ذات  ال
  الجسمیة

  29 6.235 المجموع

0.169 
 
 

0.845 
 
 

   فأقل٠٫٠٥فروق دالة عند مستوى * 
وم            ي مستوى مفھ ة إحصائیة ف روق ذات دالل یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله عدم وجود ف
ین وجود         ا تب یم األم، كم الذات األخالقیة ومستوى مفھوم الذات األسریة باختالف متغیر مستوى تعل

وم    ) ٠٫٠٥(د مستوى داللة فروق ذات داللة إحصائیة عن     ذات الشخصیة، ومفھ في مستوى مفھوم ال
ى صالح        الذات االجتماعیة، ومفھوم الذات الجسمیة، باختالف متغیر مستوى تعلیم األم وللتعرف عل
وم       الفروق بین كل فئة من فئات متغیر مستوى تعلیم األم نحو مستوى مفھوم الذات الشخصیة، ومفھ

و ة، ومفھ ذات االجتماعی ار  ال ث اختب تخدم الباح سمیة، اس ذات الج ا ) LSD(م ال ائج كم اءت النت وج
  :یلي
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للفروق في متوسطات استجابة أفراد عینة الدراسة )LSD(نتائج اختبار ) ٨(الجدول رقم 
  باختالف متغیر مستوى تعلیم األم

أبعاد مفھوم 
  الذات

مستوى تعلیم 
أقل من  المتوسط  العدد األم

 الجامعي
مؤھل 
  جامعي

لى أع
من 

  الجامعي

  *  *  - 3.0667  15 أقل من الجامعي
 الذات الشخصیة    -  3.2590  10 مؤھل جامعي
أعلى من 
  -    3.2059  5 الجامعي

  *    - 2.7495  15 أقل من الجامعي
  الذات االجتماعیة    -  ٢٫٨٤٢٧  10 مؤھل جامعي
أعلى من 
  -    ٣٫١٢٥٠  5 الجامعي

   فأقل٠٫٠٥فروق دالة عند مستوى * 
ة         د مستوى دالل یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن

ة               ) ٠٫٠٥( راد عین ن الجامعي، وأف ل م اتھن أق یم أمھ بین أفراد عینة الدراسة من الالتي مستوى تعل
ذات الشخصیة،               وم ال الدراسة من الالتي مستوى تعلیم أمھاتھن المؤھل الجامعي، نحو مستوى مفھ

  .لح أفراد عینة الدراسة من الالتي مستوى تعلیم أمھاتھن المؤھل الجامعيلصا
ة     ستوى دالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف ضح وج ا یت ة  ) ٠٫٠٥(كم راد عین ین أف ب

الدراسة من الالتي مستوى تعلیم أمھاتھن أقل من الجامعي، وأفراد عینة الدراسة من الالتي مستوى       
ة      تعلیم أمھاتھن أعلى من ا     راد عین صالح أف ذات الشخصیة، ل لمؤھل الجامعي، نحو مستوى مفھوم ال

  .الدراسة من الالتي مستوى تعلیم أمھاتھن أعلى من المؤھل الجامعي
ة     ستوى دالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف ضح وج ا یت ة  ) ٠٫٠٥(كم راد عین ین أف ب

ي مستوى    الدراسة من الالتي مستوى تعلیم أمھاتھم أقل من الجامعي، وأ   ن الالت فراد عینة الدراسة م
ة        راد عین تعلیم أمھاتھن أعلى من المؤھل الجامعي، نحو مستوى مفھوم الذات االجتماعیة، لصالح أف

  .الدراسة من الالتي مستوى تعلیم أمھاتھن أعلى من المؤھل الجامعي
س     ى م یم األم عل ستوى تعل ر م ا لمتغی أثیًرا داًل اك ت سابق أن ھن دول ال ح الج ذات یوض توى ال

ألم          ة المستوى التعلیمي ل ح أھمی الشخصیة واالجتماعیة لدى طالبات صعوبات التعلم، وھو ما یوض
ذي                 ر ال تعلم، األم ات صعوبات ال دى طالب ة ل ذات الشخصیة واالجتماعی وم ال في زیادة مستوى مفھ

  .یھنیسھل على األمھات تحفیز الطالبات من صعوبات التعلم على زیادة مستوى الدافعیة لد
ن                    اٍف م دار ك دیھن مق ون ل ا یك ى عادة م ة أعل ن مؤھالت علمی ي یحمل ات الالت كما أن األمھ
شكل              وجیھھن ب تعلم، وأسالیب ت ن ذوات صعوبات ال اتھن م ع بن الوعي والمعرفة بأسالیب التعامل م

  .سلیم، بما یسھم في زیادة مستوى مفھوم الذات لدیھن
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تعلم  وباستقراء الجداول السابقة یتبین أن الط     البات من عینة الدراسة الالتي یعانین صعوبات ال
ا          م عادة م دیھن صعوبات تعل ي ل ات الالت لدیھن مستوى منخفض من مفھوم الذات، نظرًا ألن الطالب
ى مستوى         یؤدي ذلك إلى العدید من المشكالت النفسیة واالجتماعیة لدیھن، األمر الذي یؤثر سلبًا عل

  .مفھوم الذات لدیھن
ذه   ق ھ ة،    وتتف ة وغوانم ة البطاین ع دراس ة م سنین   )م٢٠٠٥(النتیج رح وح ة ف ، ودراس

وم        )م٢٠١٣(، ودراسة صوالحة    )م٢٠١٤( دیھم مفھ تعلم ل ى أن ذوي صعوبات ال ي توصلت إل ، الت
ان                ذات، ودراسة ھیم وم ال اس مفھ ى مقی ى متوسطات منخفضة عل م حصلوا عل ذات منخفض وأنھ

ادیمي   التي توصلت إلى أن إدراك الطال  ) م١٩٩٠( ذات األك ب لصعوبات تعلمھم یؤثر على مفھوم ال
  .لدیھم وتقدیرھم لذواتھم

  :نتائج وتوصیات الدراسة
  نتائج الدراسة: أوال

  :توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج نوجزھا فیما یلي
  :النتائج المتعلقة بخصائص عینة الدراسة

ن    )%٥٣٫٣(من عینة الدراسة یمثلن ما نسبتھ ) ١٦(تبین أن    شھري م ى  ٥٠٠٠، دخل أسرھن ال  إل
  . ریال، وھن الفئة الكبرى في عینة الدراسة١٠٠٠٠
، یحمل آباؤھن مؤھًلا جامعًیا، وھن الفئة %)٦٦٫٧(من عینة الدراسة یمثلن ما نسبتھ      ) ٢٠(تبین أن   

  .الكبرى في عینة الدراسة
سبتھ     ) ٥٠(تبین أن    اتھن  %)٥٠(من عینة الدراسة یمثلن ما ن ن الجامعي،     ، تحمل أمھ ل م ا أق  مؤھًل

  .وھن الفئة الكبرى في عینة الدراسة
  :النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة

سؤال األول ع        : ال ي جمی ذات ف وم ال ستوى مفھ ي م صائیة ف ة إح روق ذات دالل اك ف ل ھن ھ
  أبعادھا لدى أفراد عینة الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر الدخل الشھري؟

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى مفھوم الذات بجمیع أبعاده، باختالف    تبین عدم 
 .متغیر الدخل الشھري
اني   سؤال الث ع        : ال ذات في جمی وم ال صائیة في مستوى مفھ ة إح روق ذات دالل اك ف ھل ھن

  أبعادھا لدى أفراد عینة الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر مستوى تعلیم األب؟
ة         تب د مستوى دالل ذات     ) ٠٫٠٥(ین وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن وم ال ي مستوى مفھ ف

یم األب           ر مستوى تعل اختالف متغی الشخصیة، ومفھوم الذات االجتماعیة، ومفھوم الذات الجسمیة، ب
ي مؤھل              ذلك الالت ائھن المؤھل الجامعي، وك یم آب لصالح أفراد عینة الدراسة من الالتي مستوى تعل

  . فوق الجامعيآبائھن
ث   سؤال الثال ع           : ال ذات في جمی ة إحصائیة في مستوى مفھوم ال روق ذات دالل اك ف ھل ھن

  أبعادھا لدى أفراد عینة الدراسة من طالبات صعوبات التعلم باختالف متغیر مستوى تعلیم األم؟
ستوى      ة وم ذات األخالقی وم ال ستوى مفھ ي م صائیة ف ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ین ع تب

  . الذات األسریة باختالف متغیر مستوى تعلیم األممفھوم
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ة          د مستوى دالل ذات     ) ٠٫٠٥(تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن وم ال ي مستوى مفھ ف
یم األم              ر مستوى تعل اختالف متغی ذات الجسمیة، ب وم ال الشخصیة، ومفھوم الذات االجتماعیة، ومفھ

ی     ستوى تعل ي م ن الالت ة م ة الدراس راد عین صالح أف ل    ل ي تحم امعي، والالت ل الج اتھم المؤھ م أمھ
  .أمھاتھن مؤھًلا فوق الجامعي

  :توصیات الدراسة: ثانیا
  :في ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة توصي الباحثة بما یلي         

 .ضرورة توعیة األسرة بأھمیة التعرف على أسس ومفاھیم الذات للطالبات من صعوبات التعلم
وم           تبني البرامج    ادة مستوى مفھ ي زی سھم ف ي ت ة الت سلوكیات اإلیجابی التوعیة بأھمیة تبني األسرة لل

 .الذات لدى الطالبات من ذوات صعوبات التعلم
ستواھن        ادة م ي زی سھم ف تبني األسالیب الحدیثة في تدریس الطالبات من ذوات صعوبات التعلم بما ی

  .التحصیلي واألكادیمي
ي       ن            تضمین المناھج الجامعیة ف ات م ع الطالب ا یختص بأسالیب التعامل م ا م ة وغیرھ ات التربی كلی

 .ذوات صعوبات التعلم
ع              ذات بجمی وم ال ات مفھ توفیر ما یلزم من البرامج اإلرشادیة التي تسھم في تعریف الطالبات بمتطلب

 .أبعادھا
دى ا      ذات ل ن   ضرورة االھتمام باألنشطة االجتماعیة التي تسھم في زیادة مستوى مفھوم ال ات م لطالب

 .صعوبات التعلم
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  المراجع
  :المراجع العربیة

   م     ). م٢٠١٠. (إبراھیم، سلیمان عبد الواحد ین الفھ ة ب ة واالنفعالی صعوبات التعلم االجتماعی
 .إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع: ، القاھرة١ط. والمواجھة

  ة   المرجع في صعوبات التعلم النمائیة      ). م٢٠١٠. (إبراھیم، سلیمان ة واالجتماعی واألكادیمی
 .مكتبة األنجلو المصریة: القاھرة. واالنفعالیة

 مركز اإلسكندریة للكتاب: مصر. التوجیھ واإلرشاد النفسي).م٢٠٠٠. (احمد، سھیر كامل. 

       ث  : مناھج البحث العلمي).م٢٠٠٧. (البطش، محمد ولید ؛ أبو زینة، فرید كامل تصمیم البح
 . المسیرة للنشر والتوزیع والطباعةدار: عمان. والتحلیل اإلحصائي

      د ود محم ة من          ).٢٠١٠. (ثابت، عصام محم دى عین ذات ل دیر ال ة تق امج لتنمی ة برن  فاعلی
: قسم الدراسات النفسیة، جامعة عین شمس  . رسالة دكتوراه األطفال ذوي صعوبات التعلم،     

 .مصر
     ذات و  ). م١٩٩٤. (سالم، محمود عوض اهللا ؛ عواد، أحمد أحمد وم ال دى    مفھ تحكم ل ز ال مرك

ة . التالمیذ ذوي صعوبات التعلم اد  مجل ج  مصر، - النفسي  اإلرش 239 – ، ص ٢ ع ،٢ م
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        ل و جودة، وائ ). م٢٠٠٩. (السرطاوي، زیدان؛ والسرطاوي، عبدالعزیز ؛ خشان، أیمن ؛ أب

 .دار الزھراء: ، الریاض٢ط.مدخل صعوبات التعلم
  دراسة : لدى تالمیذ صعوبات التعلم والعادیینمفھوم الذات ). ٢٠١٣. (صوالحة، عوینة عطا

ة ة. مقارن ة مجل المیة الجامع ات اإلس ة للدراس سیة التربوی ئون - والنف ث ش ي البح  العلم
   . 219 – 258، ص ٢ع ،٢١مج فلسطین، - غزة - اإلسالمیة بالجامعة العلیا والدراسات

   دالعاطي صیاد، عب ث   ). م١٩٨٩. (ال ي البح ة ف م العین د حج داول تحدی سلوكي ج اھرة.  ال : الق
 .رابطة التربیة الحدیثة

    دالفتاح رة عب د، أمی ن      ). م٢٠٠٩. (عبدالماج ة م دى عین ذات ل وم ال ھ بمفھ اؤل وعالقت التف
 -٩٩ص ، ٤٥ ع ،١٢ مج مصر، - الطفولة دراسات. األطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة

١١٦. 

  ان . بھمفھومھ أدواتھ وأسالی  : البحث العلمي ).م٢٠٠٤. (عبیدات، ذوقان دالوي   : عم دار مج
 .للنشر والتوزیع

 ال عید كم ي، س تعلم ). م٢٠١١. (العزال عوبات ال یم ذوي ص ة وتعل ان١ط.تربی دار : ، عم
 .المیسرة

    ب اء رج سن، ھن اس؛ ح ان عب ي، إیم ة   ).م٢٠٠٨. (عل ین النظری تعلم ب عوبات ال  ص
 .دار المناھج للنشر والتوزیع: عمان.والتطبیق

     ذوى صعوبات    ). م٢٠١٤. ( بكري عبد الحلیمفرح، علي فرح؛ حسنین، مودة ذات ل مفھوم ال
وم    ة الخرط ة بمحلی ة الخاص ز التربی ذ مراك ط تالمی تعلم وس ة. ال وم مجل سانیة العل  - اإلن

 . 299 – 319، ص٣ع ،١٥مج السودان، - والتكنولوجیا للعلوم السودان جامعة
     الح ادل ص ایم، ع ف ؛ غن د یوس ود، محم ذات  ). م٢٠٠٥. (محم وم ال ة  مفھ ھ بالبیئ وعالقت

ة . األسریة لدى التالمیذ العادیین وذوي صعوبات التعلم    ة  مجل ة  كلی ة ( التربی ا  جامع  - )بنھ
 .٧١-١ص ، ٦٠ ع ،١٥ مج مصر،



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤١٠

  ة ). م٢٠١٣. (میزاب، ناصر ان ١ط.إشكالیة مفھوم الذات عبر مقاربات نفسیة مختلف : ، عم
  .دار وائل للنشر والتوزیع

    شكیري، ف ذات             ).م٢٠١٣. (ھیاجنة، وال وم ال ة مفھ ي تنمی امج إرشادي جمعي ف ة برن فاعلی
ة     تعلم األكادیمی ة      .األكادیمي لذوي صعوبات ال ات التربوی ة اإلسالمیة للدراس ة الجامع مجل

 .٢٢٥-١٨٩، ص ١، ع٢١، مج والنفسیة
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