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التصحيح الذاتي على أداء تلميذات الصف الرابع االبتدائي الالتي لديهن صعوبات  استراتيجيةأثر 
 وعالقته بمفهوم الذات األكاديمي ، تعلم في اإلمالء

 داد ـإع      

    (**) نهى بنت محمد الصالح&        )*(أبونياند إبراهيم بن سعد 

 ةـــدراســص الـــملخ

الرصذيج  الذهايع ى ذم   ال الر اجذهاال ال يذع  اسذرةايجيج الدراسذ  للذم رفةفذ    ذة  ت هذه هدف
وى قرذذذم بامصذذذعت الذذذهاال ا  ذذذم  اع   ، لذذذد صع بذذذفعلمال يف ذذذء فذذذع الرذذذ ل بملصذذذ  الةابذذذ  ا  رذذذدا ع

ت   وط بذذ باد  ذذ  الةضذذم  ي اجذذهم رذذع الا ريبذذمال   ةعذذمر  بذذفعلمال الذذرف ء 30الدراسذذ  ول غذذت ىج ذذ  
  وضاذذن ع الاياعىذذ  الريةض جذذ  ي اجذذهم لذذد صع بذذفعلمال يف ذذء فذذع الرذذ ل 15ى ذذم  الك اذذمال الر  جذذ 

وقذد    لذد  ماجذ  الفج ذ  س رمصعت الذهاال ا  ذم  اع بمسذرمدات ربجذمن ر ع ةيذع ل متذع "اذرف ءرج ام ق
الاياعىذ  الريةض جذ   ذجع ررعسذتمال  001 0  فةوق  ال  احصم جًم ى د رترع  ع مي جع رع ال رم   و 

 الاتذرمدت لصذمل  الاياعىذ  الريةض جذ    ا  ال والاياعى  الضمبت  فع الرت جق ال فدي ى م اخر مر
ى ذذم عمذذد فذذةوق  الذذ  لحصذذم جًم  ذذجع  رمذذمال "ذذ  رذذع الرت جذذق الب  ذذع والرت جذذق ال فذذدي    ولملابم ذذ  

وهذه  ال رذم   يرذجة للذم  لضذمبت   االفج ذ  الريةض جذ  و الذهاال ا  ذم  اع الاتذرمدت لذد   رمصذعت ربجمن
ييتع   ال  فذةا  الاياعىذ  الريةض جذ  رذع الر اجذهاال ال يذع لذد صع بذفعلمال يف ذء فذع رذم م الرذ ل  

 و وبت الدراس   ردرضب الر اجهاال ى م ا سرةايجيجمال الافةفج   

    ف ء الممى الرالهايع، بفعلمال الرف ء فع الر ل، اسرةايجيج  الرصيج   الكلمات المفتاحية:
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The Effect of Self-Correction Strategy on the Performance of 4th Grade 

Female Students with Learning Disabilities in Spelling, and its 

Relationship to the Academic Self-Concept 

Abstract 

This study investigated the impact of self-correction strategy on the 

achievement of 4th grade female students with learning disabilities in 

spelling, and its relationship to the academic self-concept. The participants 

were (30) 4th grade female students who were enrolled in the learning 

disabilities program in Riyadh city. The subjects were divided equally into 

experimental and control groups.  Pretest - Posttest Deign method was used 

for both measuring students’ performance and academic self-concept. The 

results indicated statistical significant differences at 0,001 between the 

means of the experimental group pertaining to spelling performance, but no 

statistical differences on the academic self-concept.  

Keywords: Self-correction strategies, Learning disabilities in spelling  ,  

Effective learning. 
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 ةــــــدمــــالمق

 الكرمبذ  رصذمراال  حذدالرذ ل  فدضو  يفر ة الكرمب  رع  هء وسم   الرعاب  والرفّ ء وعرة الف ء، 
فذع الايذما الدراسذع  سذعالً ، فملكرمبذ  المملجذ  رذع ا ختذمل الر  جذ  ةذةورض  موحجميج م  م  اجالاصا  

ورذذ   ك "نجذذةًا رذذع الر رجذذه  رف اذذعك الرذذ ل برذذ   ط جفذذع ل   ك الر رجذذه الذذه ع لذذد صء     و الاص ذذع
 ,Williamsرذع   نذذة رصذمت الذرف ء حذد م لبذذدرايصء ى ذم الذرف ء ) بذفعلمال يف ذء  يذدوك هذذه  الاصاذ  

Walker, Vaughn & Wanzek, 2016 ) وقذد  ةمذ  التذ ب فذع إلذ  للذم ط جفذ  الرذ ل رذع  
 ضس الر ل   ص الر رجه  عمتصء رع ممعب آخة، بملةمف  للم  سملجب يدر عمحج  وإلم خصم

فاصذذمرم الرذذ ل رذذع الاصذذمراال ال غعضذذ  الافبذذدم حجذذ   رت ذذب يف اصذذم يع جذذ  ىا جذذمال فكةضذذ  
رفةفجذذ  رر عىذذ ، "اذذم  ك رذذع خصذذم ص الر رجذذه الذذه ع لذذد صء بذذفعلمال يف ذذء  واسذذرةايجيجمالررفذذد م 

 ,Cordewener)  الرف ء الممى   الافةفجذ  ر صذم وفذعق الافةفجذ  مالاسرةايجيجةف   و ىدت يع ج  

Verhoven & Bosman, 2016 ) بيمعذذب قصذذعر ا سذذرفدا  ال متذذع ل ذذرف ء "امصذذعت الذذهاال ،
 ك  سذذملجب الرذذذدرضس الافرذذم م   يئخذذذه خصذذم ص واحرجممذذذمال هذذذ  ل هذذذها بملةذذمف  للذذذم ا  ذذم  اع، 

 رذذذع هذذذه  اليعاعذذذب  ذذذ  ة ى ذذذم   ال الر اجذذذه فذذذع الرذذذ لفملبصذذذعر فذذذع  ي  ، الر رجذذذه بفذذذجع ا ىر ذذذمر
   ( 2012)  ععجمك، 

الذرف ء الممى ذ   اسذرةايجيجمالفملر رجه اله ع لد صء بفعلمال يف ء  يرممعك للذم الرذدرضب ى ذم 
حرذم يفجذ صء ى ذم رعامصذ  الارذ  ال الكرم جذ  الرذع يفرةةذصء  ، الرع  ترمجدوك ر صم فع الذرف ء الذهايع

الرصذذيج  الذذهايع  اسذذرةايجيج : ا سذذرةايجيجمالز رمصذذعت الذذهاال لذذد صء  ورذذع  ذذجع ي ذذ  بمسذذرب لج ، ويفذذ  
رذذع  ا سذذرةايجيج الرذذع  مرذذة   ك يتذذمىد الر رجذذه ى ذذم الرغ ذذب ى ذذم هذذه  الصذذفعلمال  وي  نذذق هذذه  

 الرع ية   ك ل ر اجذه  ورًا فذمىً  فذع الذرف ء و ك ى ذمالا  ج  ى م ال  ةض  الافةفج  ا سملجب الافةفج  
ف ء  ك  درب الر رجذه ى ذم "جمجذ  الذرف ء الممىذ  الذهي رذع خ لذم  ذري ء الر اجذه فذع يمكجذة  وضةاقذب اال

فمذع يذدرضس الرذ ل  ذة  هذها الرعمذم  عذم  يذب  ك  ذدرب الر رجذه  إايم، وض ررذ  وضصذي   ختذمل   
 ,Nies & Belfiore)  الذه ع لذد صء بذفعلمال يف ذء ى ذم "جمجذ  ا ررذمه  ختذم صء ويصذيجيصم إايجذمً 

، فصذها ةذاع الرذدرضس الذهايع الذهي   ذدال الدراسذمال فمى جرذم فذع الذرف ء لياجذ  الر رجذه، باذم (  2006
   (Tucker, Castles, Laroche & Deacon, 2016)فجصء الر رجه اله ع لد صء بفعلمال يف ء 
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 رذذم رذذع حجذذ  ال فذد ا خذذة وهذذع رمصذذعت الذذهاال ا  ذذم  اع، وهذذع  هذها رذذع اليمعذذب ا  ذذم  اع، 
 ةم المة  ىع عمتم فع ةعل ييصذج م الدراسذع، فصذع إو  هاجذ  " جذةم فذع زضذم م  اففجذ  الاذرف ء عيذع ع

الرف ء خمب  لد  الر رجه اله ع لد صء بفعلمال يف ذء، ع ذةًا لرفةةذصء   نذة رذع  جذةهء رذع الر رجذه 
تذجمق  اذمر "ذ   ل مر  ا  م  اع الهي قد    ي  صء للم الرفعر بفدت البذدرم ى ذم الذرف ء  فمذع هذها ال

( للذذذم  ك المذذذعه رذذذع المرذذذ   ذذذ  ي للذذذم اعممذذذم  رتذذذرع  رمصذذذعت 2007عصذذذة  )  رذذذع سذذذةحمك، و
الهاال ا  م  اع لد  الارف اجع  وهها ر اة ى م اري مط رمصعت الهاال ا  ذم  اع بيعاعذب الريصذج  

 ص  ع لد صء بفعلمال يف ء بر   خموى م الر رجه اله  الدراسع لد  الر رجه بر   ىمت، 
لإًا فذذذمك رذذذذع  هذذذذء اليعاعذذذب فذذذذع يف ذذذذجء الر رجذذذه الذذذذه ع لذذذذد صء بذذذفعلمال يف ذذذذء يذذذذدرض صء ى ذذذذم 

، وا هراذذمت (  (Swanson, 1993 الذذرف ء الممى ذذ  الرذذع يكتذذ صء ا سذذرب لج  فذع الذذرف ء اسذرةايجيجمال
 ( للذذم  ك الف قذذ 2006)  ال بجنذذمكبامصذذعت الذذهاال لذذد صء الاذذةي ي بملريصذذج  ا  ذذم  اع، حجذذ   اذذمر 

وضذذ  ة   ذذم  اع،  ذذجع رمصذذعت الذذهاال والريصذذج  ى قذذ  رر م لذذ  فجذذ  ة رمصذذعت الذذهاال ى ذذم الريصذذج  ا 
 الريصج  ى م رمصعت الهاال  

 اسذذرةايجيج يذذدرضب الر اجذهاال ال يذع لذد صع بذذفعلمال فذع الرذ ل ى ذم  يذءفمذع هذه  الدراسذ  
ى ذذم   ا صذذع فذذع الرذذ ل  ا سذذرةايجيج الرصذذيج  الذذهايع فذذع الرذذ ل، ل رفذذةه ى ذذم رذذد    ذذة هذذه  

 امصعت الهاال ا  م  اع لد صع  ب ق  إل وى 

 ة:  ــــــدراســـــة الـــــمشكل

لبذد "ذذمك الامصذعت التذذم د ىذذع الر رجذه الذذه ع لذذد صء بذفعلمال يف ذذء فذذع التذ فج جمال رذذع البذذةك 
الذرف ء الافةفجذ   اسذرةايجيجمال رجذه  جذة قذم رضع ى ذم الذرف ء ال رذي الذهي  ع مذعك فجذم الفرةضع  عصء ي

لذذذهل  "ذذذمك الرة"جذذذ  فذذذع يدرضتذذصء فذذذع ي ذذذ  المرذذذةم ر صذذذ ًم ى ذذذم الاصذذذمراال  وك  وفذذعق الافةفجذذذ ، فر فذذذمً 
م ولكذذع رذذم  ذذةا هذذها الامصذذعت  ك يغجذذة فذذع النامعج جذذمال ى ذذدر   الذذرف ء الذذهايع اسذذرةايجيجماليذذدرض صء ى ذذم 

ايض  رع ال يعث الرع  رست ط جف  يف اصء  عصء  ترتجفعك اسرمدات  سذملجب الذرف ء الممى ذ  لإا رذم 
الرف ء ر زرذًم لرذدرضس الاصذمراال  اسرةايجيجمال رلعا ى جصم، وى دهم  ةيم يدرضب ه  ل الر رجه ى م 
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( للذم 1993)    Swanson  ولصذها المصذعص  اذمر بعاعتذع  ( 2012)  ععجذمك،  الرذع  يرممععصذم
وقذذد  الذذرف ء  يذذب  ك   ذذعك هذذدفًم  سمسذذجًم    سذذرةايجيجماليذذدرضب الر رجذذه ى ذذم ا سذذرمدات الممىذذ   ك 

  ذدال الدراسذذمال  ك الرغه ذذ  الةامفذذ  الهايجذذ    نذذة فمى جذذ  رذذع ي ذذ  الرذذع يذذئيع رذذع الغجذذة، وهذذها مذذعهة 
 (  Mawlawi, 2016اسرةايجيجمال الرصيج  الهايع ) 

ال الذرف ء فذع الاا كذ  الفةلجذ  التذفع   ، ر ذء رذةور رذم  بذمرب ولكع اليما فع  ةار  بذفعلم

 ك الرذذدرضس  مكالفبذذد ع ى ذذم يت جبصذذم فذذع رذذدارن الرف ذذجء الفذذمت،  مر ذذ  ىذذع إلذذ   فبذذد  حذذ  ال محنذذ 

الذذذرف ء  اسذذذرةايجيجمال يذذدرض صع ى ذذذم رذذذ  عذذذدرم ، رذذمزاا  رايذذذعر حذذذعا يذذدرضب الر اجذذذهاال ى ذذذم الاصذذمراال
   الافةفج 

عذذدرم ال يذذعث الفةلجذذ  الرذذع ير ذذموا يذذدرضب الر رجذذه الذذه ع لذذد صء بذذفعلمال هذذها بملةذذمف  للذذم 

، و ك رذم "ذء   ذدو رذع ال يذ  فذع قعاىذد الاف عرذمال الافةفج  وفذعق الافةفجذ  ا سرةايجيجماليف ء ى م 

 (  2008 والكنجةي،  1430ال باع، )  مةي ر صم ط ق ى م البةالم رن : 

ي صة فجصم بفعلمال الرف ء، فاذع الارعقذ   ك  رةيذب  وع ةًا  ك رم م الر ل رع الاعا  الرع

راذذم  ذذ  ة سذذ  ًم ى ذذم  اففجذذرصء عيذذع  ، ى ذذم ي ذذ  الصذذفعلمال اعممذذم  فذذع رمصذذعت الذذهاال لذذد  الر رجذذه

يف ذذء فمى ذذ  يا ذذ صء رذذع البجذذمت  ذذدور فمىذذ  فذذع  اسذذرةايجيجمالالذذرف ء رذذم لذذء  ذذدرب هذذ  ل الر رجذذه ى ذذم 

 الرف ء  
فذعق الافةفجذ ، حجذ   عصذم يبذعت  ا سذرةايجيجماللهاال هع لحد  يصيج  ا اسرةايجيج ولام  ك 

الرفذةه  صذده ى م  راس  ا ختمل ويصيجيصم ل عبعا للم ال رجي  الصيجي ، فرذئيع هذه  الدراسذ  

ى ذذم   ال الر اجذذهاال ال يذذع لذذد صع بذذفعلمال يف ذذء فذذع الرذذ ل، وى قذذ   ا سذذرةايجيج ى ذذم   ذذة هذذه  

 إل  بامصعت الهاال ا  م  اع  وضا ع   عرم الار    فع الت اا الرملع: 

الاصااحياثالاا اجىثأداا ثرماذثجداياا الثالصااالثال اياالثاي ااا ا ىثال جااىثثاسااا اجيةي مااأثر اا ث

ث؟ الثاألكأمياىثافهومثاليثقاهل يهنثصعوبألثجعدمثفىثاإلم ذ،ثوأ 
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 :ةــــدراســــة الــــــأسئل

 : الرملججع الت الجع ى م للم الممب  الدراس  هه  يتفم
 فذذع يف ذذء بذذفعلمال لذذد صع ال يذذع الر اجذذهاال   ال ى ذذم الذذهايع الرصذذيج  اسذذرةايجيج    ذذة رذذم  -1

 ا  ردا ع؟ الةاب  بملص  الر ل
 ال يذذع الر اجذذهاال لذذد  ا  ذذم  اع الذذهاال رمصذذعت ى ذذم الذذهايع الرصذذيج  اسذذرةايجيج    ذذة رذذم  -2

   ا  ردا ع؟ الةاب  بملص  الر ل فع يف ء بفعلمال لد صع

 ة:ــــات الدراســـــــفرضي

 الرملج  المةو  الدراس   سئ   رع   تمق
 :ول رض األ ــــالف

الريةض جذذذذ   ذذذذجع ررعسذذذذتمال الاياعىذذذذ  05 0 عمذذذذد فذذذذةق إو   لذذذذ  لحصذذذذم ج  ى ذذذذد رتذذذذرع  
 والاياعى  الضمبت  فع البجمن ال فدي لأل ال فع الر ل  

 الفرض الثاني:

 ذذذذجع ررعسذذذذتمال الاياعىذذذذ  الريةض جذذذذ   05 0 عمذذذذد فذذذذةق إو   لذذذذ  لحصذذذذم ج  ى ذذذذد رتذذذذرع  
 والاياعى  الضمبت  فع البجمن ال فدي لامصعت الهاال  

 ة:ـــــة الدراســـــأهمي

يذذذدرضب الر رجذذذه الذذذه ع لذذذد صء بذذذفعلمال يف ذذذء ى ذذذم  ي  نذذذق  هاجذذذ  هذذذه  الدراسذذذ  رذذذع ةذذذةورم
الرف ء الممى   الرع يكت صء البذدرم ى ذم الرممىذ  الذهايع رذ  الارذ  ال الرذع يذعامصصء فذع  اسرةايجيجمال

وض صذذذة رذذذع ال يذذذ  فذذذع يف ذذذء الاصذذذمراال ا  م  اجذذذ ، وخمبذذذ  الرذذذ ل  هاجرذذذم ا  م  اجذذذ  والاص جذذذ   
لجذ  الرذع ي مولذت يذدرضب الر رجذه الذه ع لذد صء بذفعلمال الذرف ء فذع  ك الدراسذمال الفة  قعاىد الاف عرمال

ل ذذذةال رتذذذصء فذذذع ل مذذذملال هذذذه  الدراسذذذ الافةفجذذذ  عذذذم رم لك ومذذذدال، لذذذها  ا سذذذرةايجيجمالالرذذذ ل ى ذذذم 
ى ذذذذذم يفاذذذذذجء اسذذذذذرمدات رنذذذذذ  هذذذذذه   رف اذذذذذع بذذذذذفعلمال الذذذذذرف ء الافةفذذذذذ  فذذذذذع هذذذذذها الايذذذذذما، ويتذذذذذمىد

الر رجذذه راذذم  ضذذج  بفذذًدا ععىجذذًم  سمسذذجًم فذذع  ذذةار  بذذفعلمال  ةهذذم ال يذذم ع ى ذذم   ا سذذرةايجيجمال
 الرف ء بادارن الرف جء الفمت   
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 ة:ـــدراســـداف الــــأه

الرصذذيج  الذذهايع ى ذذم   ال الر اجذذهاال ال يذذع  اسذذرةايجيج صذذده هذذه الدراسذذ  للذذم رفةفذذ    ذذة ي
 صعت الهاال ا  م  اع   امب قرموى  ، لد صع بفعلمال يف ء فع الر ل بملص  الةاب  ا  ردا ع

 ة:ـــالدراس اتـــمصطلح

 : الرملج  الاصت يمال الدراس  هه  ير موا
 الاصذذذمراال:  عصذذذم الذذذهايع الرصذذذيج  اسذذذرةايجيج  "ذذذ ي رذذذمري  ىةفذذذت :الـــذاتي  التصـــحيح إســتراتيجية -1

 لذع ر ماذةم ل ر اجذه قذدرت لذع فملممبذ    صذعلصم  ذء ورذع  ختذمل  لج ررذ  الر اجه  ترمدرصم الرع
    ييبجبم الاةا  الصده للم  ص 

 ى ذم الر اجذهم قذدرم بئعصذم :ثاج ا يااأ ثثجع يفااأ ثثالاا اجىثثالاصااحياثاسااا اجيةي ثال راساا ثه هثوجع ف
    ويصيجيصم ا ختمل وا ررمه و"رم رصم،  وعتبصم وير فصم الك ا ،  ى م الرة"ج 

  بذذعت الرذذع ي ذذ  بئعصذذم الرذ ل يذذدرضس فذذع الرب جد ذذ  التذةق  الدراسذذ  هذذه  ويفذذةه التقليديـة: الطـر   -2
 الصذذذذيج   رف ضذذذذ  الاف ذذذذء  بذذذذعت  ذذذذء ورذذذذع الياذذذذ   و الك اذذذذمال رذذذذع رياعىذذذذ  بذذذذمر ل الاف ذذذذء  صذذذذم

   ر صم ويصيج  الممطئ

 بذذعرم فذذع ي صذذة الصذذيجي ، والرذذع الكرمبذذ  ى ذذم البذذدرم ةذذف  هذذع :اإلمــالء فــي الــتعلم صــعوبات -3
اليذةوه  بفذ   و الك اذمال بفذ  حذهه  و ختئ،  الك امال "رمب   و ىم   ،   جة بتةى  الكرمب 

 (   1992الممب ،  الرةلج  قمرعن) 
 فجصذذم يبذذ  الرذذع ا ختذمل رياذذع  :ثيأنهااأثإج ا يااأ ثثجع يفااأ ثثاإلماا ذثصااعوبألثجع ياا ثوياكاان   

   الكرمب     مل الر ل فع الفمت الرف جء بادارن الرف ء بفعلمال خدرمال ير بم الرع الر اجهم
 الذذذذذهاال رمصذذذذذعت( 2002)  والافم تذذذذذ   وى ذذذذذد الف ضذذذذذ  مذذذذذم ة   ذذذذذع ىذذذذذةه :األكــــاديمي الــــذات مفهــــوم  -4

 فذع  هاجرذم ويكاذع  الامر مذ  الريصذج ج  ا خر ذمراال فذع  رمميم ىع المة  يبد ة: بئعم ا  م  اع
 وطةضبذ  لذهوايصء الارف اذجع يبذد ة فذمك ولذهل   جئرذم رذ  ويكجمذم الادرسذ  عيذع الارف ء فمى ج  زضم م

   عيمحصء رصا  وضتص  ال ةار  يمتجي فع  تمىد لريصج صء ل را صء
 ييصذ  الرذع الذدرممال رياذع  :ثيأنااهثإج ا يااأ ثثجع يفااأ ثثاألكأمياىثثال الثمفهومثجع ي ثوياكن

   ا  م  اع الهاال رمصعت ربجمن فبةاال ى م لمم رصم    مل الر اجهم ى جصم
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    ة:ــــدراســــال دودــــــح

 ا  رذدا ع الةابذ  الدارسذمال فذع الصذ  الر اجذهاال رذع ي اجذهم 30 ى ذم الدراسذ  هذه  اقرصةال
 15 ى ذم الذهايع الرصذيج  اسرةايجيج  واقرصةال ى م اسرمدات  الرف ء بفعلمال   ةعمر  والا ريبمال

 "اذم  الةضذم  باد  ذ  ا  رذدا ع الةابذ  الصذ  فذع وضدرسذع الرذ ل،  فذع يف ذء بذفعلمال لد صع ي اجهم
 ر  "ارف ء ل متع ع ةيعر  ربجمن بمسرمدات ا  م  اع الهاال م رمصعتيء الرفةه ى 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

   ذذذم الطذذذمر ال  ذذذةي لصذذذه  الدراسذذذ  ى ذذذم الامذذذمهجء الا  نبذذذ  رذذذع ال  ةضذذذمال الافةفجذذذ ، والرذذذع 
ولملرذملع  سذذملجب وطذذةق  ةذمفت بفذذدا آخذة ل  ذذةم ال ذذمحنجع والرةلذعضجع حذذعا ط جفذ  بذذفعلمال الذذرف ء، 

الردرضس الرع يترمدت فع يف جء الر رجذه الذه ع لذد صء بذفعلمال يف ذء، رذع ممعذب والفعارذ  الرذع يذ  ة 
ى ذذم مذذع م الذذرف ء "امصذذعت الذذهاال رذذع عمحجذذ   خذذة   ول ذذمل ى ذذم إلذذ ،  ريذذدث الطذذمر ال  ذذةي ىذذع 

ضس، ورمصذعت الذهاال لذد  الرتعر الافةفع فع ريذما بذفعلمال الذرف ء ورذم يةيذب ى جذم رذع حجذ  الرذدر 
 الر رجه اله ع لد صء بفعلمال يف ء وى قرم بملرف ء  

لبد اصد ريما بفعلمال الرف ء يتعًرا " جًةا خ ا الفبع  المات  الامةج  فع رفةفذ  ط جفذ  
بذذذفعلمال الذذذرف ء، بملرذذذملع  فضذذذ  التذذذةق فمى جذذذ  فذذذع يذذذدرضس رذذذع لذذذد صء بذذذفعلمال يف ذذذء، واييصذذذت 

ةه ى ذذم "جمجذذ  يف ذذء الر رجذذه  ذذدً  رذذع رذذمإا  رف اذذعك  وقذذد ايضذذ  ل ف اذذمل ال يذذعث الف اجذذ  للذذم الرفذذ 
والرةلعضجع الاامرسجع فع ريما بفعلمال الرف ء  ك الر رجه اله ع لذد صء بذفعلمال يف ذء  مر مذعك فذع 
هذه  ال محجذ  ىذع الر رجذه الذه ع    عامصذعك ررذ    فذع ا رتذمب الاف عرذمال ويف ذء الاصذمراال، فذذم را  

لصذذذه  ال ذذذمهةم  ىذذذمهء للذذذم ريمولذذذ  الرفذذذةه ى ذذذم "جمجذذذ  يذذذدرض صء ى ذذذم اسذذذرةايجيجمال الذذذرف ء ال ذذذمحنجع 
(Swanson & Cooney, 1991; Meese 1994)   

مال الاج     رذع البذةك الفرذةضع حرذم ا ك  حذةز الف اذمل يبذدرًم " جذةًا جفا ه ر رص  الت فج 
 (1977) ذء، ف فذ  المذةق  ذجع يمتذجة فع العقعه ى م ط جف  يف ء الر رجه اله ع لذد صء بذفعلمال يف

Torgesen  (1989)و Swanson  لت جفذذذ  بذذذفعلمال الذذرف ء  لجذذذ  ى ذذذم الربذذدت الف اذذذع فذذذع هذذذها
للذم  ك الر رجذذه الذه ع لذذد صء بذذفعلمال  Torgesen  فمذع حذذجع خ ذذص ( 2012)  ععجذذمك،  الاضذامر

ه عرذجتعك فذع ىا جذ  للذم  ك هذ  ل الر رجذ  Swansonيف ء  جة عرجتجع فع ىا ج  الذرف ء، يعبذ  
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وهذع ، ( Torgesen 1993رذ خةا )  Torgesen ، وهذها اذعل   ر"ذمالذرف ء ولكذع بتةضبذ   جذة فمى ذ 
بيذذذد إايذذذم  ضذذذج  بيفذذذدًا ى اجذذذًم مد ذذذدًا لامصذذذعت بذذذفعلمال الذذذرف ء  ويعالذذذت ال يذذذعث الرذذذع يذذذدرن رذذذد  

)الذذعىع  عق الافةفجذذ اسذذرمدات الر رجذذه الذذه ع لذذد صء بذذفعلمال يف ذذء  سذذرةايجيجمال الذذرف ء الافةفجذذ  وفذذ 
حرم  بذ   واةذيًم لذد  الف اذمل  ك هذ  ل الر رجذه    تذرمجدوك ا سذرمم م الممى ذ  رذع ي ذ   رفةفج ( 

 (1993)  وض "ذذد (Gonsalves & Krawec, 2014; Meltzer 1993)ا سذذرةايجيجمال 

Swanson  ايجيجمال  ك يذذدرضب الر رجذذه الذذه ع لذذد صء بذذفعلمال يف ذذء ى ذذم ا سذذرمدات الممىذذ  ل سذذرة
رذذع عرذذم   الدراسذذمال الارذذعايةم الرذذع ي ذذجع  ك رفمليذذميصء   صذذةالهذذده يةلذذعي رصذذء، و ك هذذه  ا هاجذذ  

ل اف عرمال   يص  للم رترع  قدرايصء الكمر   ى م الرف ء  "ام  ك رام  ةفذ  رذع  هاجذ  هذها الصذده 
للذم حجذمم رةةذج   – بذمإك   – ك يدرضس ا سرةايجيجمال ل ر رجه اله ع لد صء بفعلمال يف ء سذجبع  

   (Torgesen 1993) اخ  وخمرج الادرس  لألطمما والر مب وال ملغجع 
رترادم رع رمصعت ال  ةضمال الافةفجذ  ل ذرف ء، والرذع يذة   ك ل ر اجذه  ورا  فمسرةايجيجمال الرف ء

ع حجعضم فع ىا جذ  الذرف ء، حجذ   ك ى جذم  ك  مكذة فذع الاف عرذمال وضمتذي ل ذرف ء وضبذجء يف اذم  وضا ذ 
طذةق رمتتذ  إاال سذامال واةذي   تذرمدرصم الر اجذه لركذعك ىععذًم يفةضف اسرةايجيجمال الذرف ء بئعصذم: 

لذذذم ى ذذذم ا  رتذذذمب الممىذذذ  ل اف عرذذذمال والاصذذذمراال، فصذذذع يتذذذمىد الر اجذذذه ى ذذذم الذذذري ء فذذذع ىا جميذذذم 
ا ييذذم  المكةضذ  ويعمجصصذذم عيذع ررت  ذذمال الذذرف ء ورةاق ذ  رذذم  يذةي    ذذمل الذذرف ء لافةفذ  رذذد  سذجة  فذذع 

الصذذيج ، وإمذذةال الرفذذد  ال ال زرذذ  ى ذذم سذذ ع  الذذرف ء، و"ذذهل  فذذع يبجذذجء الفاذذ  بفذذد ا عرصذذمل ر ذذم 
 & Wong 1991; Lerner & Johns, 2012; Gearheart)لافةفذ  رذد  ييبجبذم ل صذده 

Gearheart 1989)   
  لبذذذذد  خذذذذه رمصذذذذعت الرذذذذدخ  الافةفذذذذع  رعسذذذذ  رذذذذع حجذذذذ  الرت جذذذذق لجرذذذذا  ال ذذذذعاحع ا  م  اجذذذذ 

وخمبذذذذ  البذذذذةالم والكرمبذذذذ  والةضمةذذذذجمال  وقذذذذد  حذذذذ  الف اذذذذمل  ك ه ذذذذم  فةوقذذذذًم واةذذذذي   ذذذذجع الر رجذذذذه 
الاذمهةضع و ولئذذ  الذه ع  يذذدوك بذفعل  فذذع يف ذء ي ذذ  الاصذمراال رذذع حجذ  اسذذرمدارصء ل سذذرةايجيجمال 

 ,Shin & Bryantفذذعق الافةفجذذ  )الذذعىع بارت  ذذمال المصذذء والبذذدرم ى ذذم الذذري ء فذذع التذذ ع ( ) 

(  وقد     إل  ا  ررذمه للذم الرعسذ  فذع رمصذعت فرذ  الر رجذه الذه ع لذد صء بذفعلمال يف ذء، 2015
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ف ذء  فذذد الفيذذ  فذع ىا جذذ   و   نذذة رذذع الفا جذمال المكةضذذ  هذذع التذ ب ا سمسذذع ورال بذذفعلمال الذذرف ء 
قذم    وقذد Torgesen, 1993) )  ر ء  هاجرذم،  ذ  رلاذم  ك الارذ    إاال ى قذ  بمسذرةايجيجمال الذرف ء

ولملرذذملع يعسذج  عتذذمق طذةق الرذذدرضس  ، ال  ذذةم عيذع ط جفذذ  بذفعلمال الذرف ء هذها الامصذعت للذذم اذاعلج 
ويا ذ صء  ، لررا  يدرضس الر رجذه اسذرةايجيجمال يمجذدهء فذع اليصذعا ى ذم الاف عرذمال ويف ذء الاصذمراال

-Kingال ) رذذع ا سذذرب لج  فذذع الذذرف ء فذذع فصذذعا الرف ذذجء الفذذمت رذذع خذذ ا يع جذذ  ي ذذ  ا سذذرةايجيجم

Sears, 2014 فع حجميصء الفا ج  بفد الدراس    (، و"هل 
ولاذذذذذم  ك الرذذذذذ ل رصذذذذذمرم "رمبذذذذذ  إاال ررت  ذذذذذمال فكةضذذذذذ  ورفةفجذذذذذ  ورصمرضذذذذذ  فبذذذذذد  بذذذذذ   رذذذذذع 
الضذذةوري يذذدرضب الر رجذذه الذذه ع لذذد صء بذذفعلمال يف ذذء ى ذذم اسذذرةايجيجمال الذذرف ء الرذذع   ذذعك ل ر اجذذه 

 ,Lydiatt 1984, Nies & Belfiore)  يصذيجيصمو  ا ختذذمل فجصذم  ور فمىذ ، رنذذ  ا ررذمه

حجذذذ   الر رجذذذه،  لذذذد  الافةفجذذذ  فذذذعق  ا سذذذرةايجيجمال ي اجذذذ  ى ذذذم ا سذذذرةايجيج    فرفراذذذد هذذذه (  2006
 ا ختذذذذمل ا ررذذذذمه فذذذذع التةضبذذذذ  هذذذذه  الذذذذهاال ويفذذذذد   التذذذذ ع   ويرانذذذذ  رةاق ذذذذ  ى ذذذذم الر اجذذذذه  ذذذذدرب

 الر اجذذه  تذذرمدرصم الرذذع  عذذعا  التذذ ع  رذذع رياعىذذ  فذذع  رانذذ  ا ختذذمل فم ررذذمه  ويصذذيجيصم إايجذذم
 مل رفذذذةه ى ذذذم ا ختذذذمل   رذذذ  رذذذم قذذذد "ر ذذذم و راسذذذ  ل ك اذذذمال،  إايذذذم فكةضذذذم    ذذذمل "رم رذذذم لاةاق ذذذ  فكةضذذذمً 

 الكرمبذذذ  ييتذذذجع ببصذذذد " صذذذم الك اذذذ   و الك اذذذ  رذذذع مذذذ ل لرفذذذد   ريمولذذذ   ي ا ختذذذمل فصذذذع يصذذذيج 
  (  2016  ععجمك، ) التمبب  

 لإلرذ ل "رم رذم ى ذد ا سذرةايجيج  هذه  لانذ  الر اجذه اسذرمدات رذد  ى ذم الرفذةه الاف ء فف م
ولاذم   ولفذدهم الكرمبذ     ذمل الر اجذه سذ ع  ررمبفذ  طةضذق ىذع إل  وضا  م الكرمب ،  رع ا عرصمل بفد  و

 الك اذمال،  بفذ  ى ذد ي ذ  ا سذرةايجيجمال    ذمل الكرمبذ  "ذملرعق   ترمدت الر اجه "مك لإا رم  ك رفةف 
الك اذذذمال لذذذجس  رذذذةا هج ذذذم، ل   ك إلذذذ    ذذذعك  بفذذذ  "رمبذذذ  وإىذذذم م الك اذذذمال،  بفذذذ  فذذذع والرايذذذجص

 حذذعا سذذ الم  و الر اجذذه سذذ ع  ر ح ذذ  ل اف ذذء فذذجا ع الكرمبذذ    رذذع ا عرصذذمل واةذذيم فجاذذم  يذذدث بفذذد
 رضب الر اجذهفجر جع لذم رذد  ررمبفذ  الر اجذه  ختم ذم ويصذيجيصم، وييد ذد رذد  ةذةورم يذد الاعةع ، 

 (  Jenning 1997)  ا سرةايجيج  هه  ى م
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 مفهوم الذات وصعوبات التعلم:

عيذذع الذرف ء،  فر ذة رمصذذعت الذهاال رذذع الفعارذ  الة جتذج  الرذذع يذ  ة ى ذذم   ال   بيمعذب الداففجذ 
(   Green, Nelson, Martin & Marsh, 2006الر رجذه وخمبذ  رمصذعت الذذهاال ا  ذم  اع ) 

  ريتذذجع- الغذذةب فذذع وخمبذذ - الرف ذذجء اهذذرء فبذذد ا  ذذم  اع الايذذما فذذع الذذهاال رمصذذعت  هاجذذ  ف  ذذةاً 
 رمصعرذذمً   ار كذذعك  الذه ع الر رجذذه  ك للذم يرذذجة الرذع ال يذذعث للذذم اسذر م اً  الر رجذذه،  لذد  الذذهاال رمصذعت
 ,Zhangا خر ذمراال )  ى ذم  ذدرمميصء قجمسذم  جذةهء رع   م  اجم   ال   نة   عععك  إوايصء عيع ىملجم

 ر  ذ  ى ذم يذئ جة  خذ ا رع ا  م  اع الريصج  ى م    ة الهاال رمصعت  ك للم  وحم رام (، 2016
 ,Whitley, 2008, Zheng)  ا  م  اجذذذ  الاصذذذمت   ال فذذذع والانذذذم ةم اليصذذذد  ذذذها فذذذع الر رجذذذه

Eeickson, Kingston & Noonan, 2012 )   
ولام  ك رمصعت بفعلمال الرف ء  راة"ذ  حذعا ةذف  الريصذج  ا  ذم  اع فبذد اييذم الف اذمل 

 ء ر ه التذ فج جمال رذع البذةك الفرذةضع عيع  راس  رمصعت الهاال ى د الر رجه اله ع لد صء بفعلمال يف
ى ذذم ا قذذ   ور ذذء  ك عرذذم   ي ذذ  الدراسذذمال قذذد يمر ذذ  حذذعا ا ري ذذمط  ذذجع بذذفعلمال الذذرف ء ورمصذذعت 
الذذهاال ل   ك الغمل جذذ  يرمذذذق ى ذذم اعممذذم  رمصذذذعت الذذهاال ى ذذذد الر رجذذه الذذه ع لذذذد صء بذذفعلمال يف ذذذء 

 ربمرع  بئقةاعصء الفم  جع  
 Shany, Wiener and واسذذجدو وض ذذة و اذذمعع رذذع "ذذ  م مةاهذذ   راسذذ  رذذع ي ذذجع لبذذد

Assido  (2013ك  ) لذذذد صء لذذذجس الذذذه ع  قذذذةاعصء رذذذع  قذذذ  يف ذذذء بذذذفعلمال لذذذد صء الذذذه ع الر رجذذذه 
 "   صذذمت راعذذت،    ذذع وض "ذذد  ا  ذذم  اع،  الذذهاال ورمصذذعت الفذذمت الذذهاال رمصذذعت حجذذ  رذذع يف ذذء بذذفعلمال

 لذذد صء الذذه ع الر رجذذه  ك ى ذذم Durrant, Cunningham, and Voelker  (1990 ) وفذذعلكة
 ربذذذذمرعرصء ى ذذذد الدراسذذذذع والريصذذذج  ا  ذذذذم  اع،  الذذذهاال رمصذذذعت فذذذذع اعممذذذم  لذذذذد صء يف ذذذء بذذذفعلمال

 الر رجذه  ك للذم Lerner  ((2000لجةعذة  اذمرال وقذد هذها الفاذة   فذع لصذء الااذم  جع الفم  جع بئقةاعصء
 رتذذذرع   يذذدعع  ك "اذذم إوايصذذء،  ىذذذع سذذ  ع اعت ذذم  لذذد صء رذذم  عك   مل ذذذمً  يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء الذذه ع

 للذم  ذ  ي امرامىجذ  ى قذمال لقمرذ  فذع بملمر  وافعرهء ا  م  اج ،  خ ةايصء عيما وىدت الريصج ، 
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الذذذذذذهاال  ببجاذذذذذذ  ا بذذذذذذ  فذذذذذذع رةلذذذذذذعط الذذذذذذهاال رمصذذذذذذعت  ك والافذذذذذذةوه  الذذذذذذهاال قجاذذذذذذ  فذذذذذذع اعممذذذذذذم 
 (McGrew,2007  ) يكذذذعضع ى ذذذم ىذذذع قدريذذذم واعت مىذذذم الر اجذذذه رذذذع عذذذمب  الذذذهاال رمصذذذعت لك حجذذذ 

 الر اجذذذه ريذذذجي حذذذعا   ذذذة لذذذم رذذذع لكذذذ  يبجذذذجء ىذذذع فرذذذ ء الذذذهاال  ج اذذذم قجاذذذ  إايذذذم،  ىذذذع ل يذذذم ع رمصذذذعت
   وا قةاك والاف اجع  ملعالد ع

  قذذ  يف ذء بذفعلمال لذد صء الذذه ع الر رجذه ى ذد الذهاال رمصذذعت ورذ   ك الدراسذمال يرذجة للذم  ك
 ك  ، ل ( Vaughn, Elbaum & Schumm,1996) الفذذم  جع  زر  صذذء لذذد  الذذهاال رمصذذعت رذع

  راسذ Elbaum & Vaughn   (2003 )لل ذمت وفذمك    مذةال فبذد  "ذهل     ا اذمً    ذعك    قذد اليذما
 الذذهاال رمصذذعت ى ذذم وا مراذذمىع ا  ذذم  اع الرذذدخ    ذذة فذذع ي يذذ  الرذذع الدراسذذمال رذذع لفذذد  يي ج جذذ 

 ا  ذم  اع الرذدخ  رذع اسذرمم وا الذه ع الر رجذه  ك وايض  الرف ء،  بفعلمال صءلد  اله ع الر رجه لد 
 رذع  رذم الرذدخ ،  ق ذ  ررذدعع لذد صء الذهاال رمصذعت "ذمك الذه ع  ولئذ  هذء الذهاال رمصذعت رتذرع   رفذ  فذع
 ق ذ  لذد صء الذهاال رمصذعت رتذرع   فذع فذمرق  ه ذم    ذع ف ذء الت جفع حدو  فع لد صء الهاال رمصعت  مك

 يذئ ةاً  الذهاال رمصذعت ريذم ال   نذة ا  ذم  اع الذهاال رمصذعت  ك الدراسذ  رذع ايضذ  "ام الردخ    بفد و
 الرفذذةه بضذذةورم ال محنرذذمك و وبذذت  الفذذمت الذهاال ورمصذذعت ا مراذذمىع الذذهاال بامصذذعت ربمرعذذ  بملرذدخ 

 حممذ  لذد صء الر رجذه بذئك ا فرذةا  رذع  ذد ً  الذهاال رمصذعت رتذرع   لةفذ  يذدخ  للذم  يرذمج رذع ى ذم
 ا  ذم  اع الريصذج   ذجع ا فرةاةذج  الف قذ  فذة ء  يف ذء بذفعلمال لذد صء  ك رفةفذ  بايذة  إل  للم

 ل  ذذمال فذذع يرمذذموال الدراسذذمال  ك ل  يف ذذء،  بذذفعلمال لذذد صء الذذه ع الر رجذذه ى ذذد الفذذمت الذذهاال ورمصذذعت
  الرةلعضذذذ  المذذذدرمال يبذذذد ء ى ذذذد اليمعذذذب  صذذذها الف م ذذذ   هاجذذذ  ى ذذذم يئ جذذذدهم رذذذ  ا فرذذذةا  هذذذها رنذذذ 

 (Gans, Kenny & Ghany, 2003 ) 

 ة:ـــــابقــــات الســـــــــدراســـــــال

 الدراسذذمال للذذم يصذذ جمصم ويذذء الدراسذذ ،  باعةذذع  الاةي تذذ  التذذمبب  الدراسذذمال فجاذذم   ذذع   ذذةز
 الرذع والدراسذمال الذرف ء،  بذفعلمال لذد صء الذه ع الر رجذه رذ  الذهايع الرصذيج  اسذرةايجيج  ي مولذت الرع

   الر رجه لد  ه  ل ا  م  اع الهاال رمصعت ي مولت
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 الــذين التالميــذ أداء على الذاتي التصحيح استراتيجية أثر تناولت التي الدراسات: أوالا 

 :تعلم صعوبات لديهم

  ,Cordewener, Verhoven & Bosmanقذمت "ذ  رذع "ذعر وض ة وفةهذعفع ولمبذامك 
ي اجذذذها فذذذع الصذذذ   72 ل(  دراسذذذ  رذذذع ةذذذاع  هذذذدافصم رفةفذذذ    ذذذة يصذذذيج  الذذذهاال ى ذذذم   ا2016) 

النملذذذ  ا  رذذذدا ع ربمرعذذذ  بذذذملتةق الرذذذع   يتذذذرمدت الرصذذذيج  الذذذهايع، وي ذذذجع رذذذع ال رذذذم    ك ماجذذذ  
 لد صء رصمراال ىملج  فجم  الر رجه ييتع   اؤهء فع الر ل، بام فع إل  الر رجه اله ع 

 ,Joseph و"ذذمعةا  وفذممج جةو لفذذج ي وفرذ ع،  معسذ   مةاهذذم يي ج جذ   راسذذ  رذع  صذذة لبذد

Konrad, Vajener & Fishley    (2012 ) اسذرةايجيج  اسذرمدرت  راسذ  31 رذع ىج رصذم يان ذت 
( يف ذذذء البذذذفعلم لذذذد صء رذذذع  جذذذ صء رذذذع)  لىمقذذذمال لذذذد صء الذذذه ع الر رجذذذه يذذذدرضس فذذذع الذذذهايع الرصذذذيج 
 ا سذذرةايجيجمال،  رذذع ال ذذع  هذذها اسذذرمدات مذذةال قذذد اسذذرمم وا رذذع الر رجذذه  ك ماجذذ  الفذذم  جع،  والر رجذذه

  راسذ ،  17 الرذ ل ي مولذت الرذع الدراسذمال ىذد    ذ  وقذد  الذهاال ل ارم اسذرةايجيجمال رذع  فر ذة والهي
 الار بجرذذذجع الدراسذذذرجع  ك حذذذجع فذذذع  راسذذذ ،  12 الةضمةذذذجمال ي مولذذذت الرذذذع الدراسذذذمال ىذذذد  "ذذذمك  ج اذذذم

   ا سمسج   جة  خة   رعا  يدرضس فع اسرمدررم
 .Williams et alوفذذع  راسذذ  يي ج جذذ   خذذة  لفرذذة  راسذذمال قذذمت  صذذم وض جذذمر  وآخذذةوك 

( ي جع  ك اسذرةايجيج  يصذيج  الذهاال يذ  ة ل يم جذم ى ذم يف ذء الر رجذه الذه ع لذد صء بذفعلمال 2016) 
 يف ء فع رم م الر ل  

 Fredrick & Ruma وفةضذدرض  وهعيرذج  ،  رورذم،  رذع "ذ     صذم قذمت الرذع الدراسذ  و اذمرال

Houchins    (2007 بغة ) يف ذء بذفعلمال ءلذد ص الذه ع الر رجذه لذد  الرذ ل فذع الدقذ  ييتجع 
 النمععضذذ  الاةح ذ  رذع ي رجذه و   ذ  واحذد رف ذء فجصذذم ااذرة  والرذع النمععضذ ،  ل اةح ذ  الرذ ل رذم م فذع
 ومذذذع  للذذم  الذذرف ء،  بذذفعلمال فئذذ  ييذذت الممبذذ  الرةلجذذ  خذذدرمال للذذم بيممذذ   عصذذء يرمجصذذصء ويذذء

 رذع    ذة برذ   الهايع الرصيج  اسرةايجيج  بمسرمدات الر رجه   ال فع ا خر مراال    مل " جة ييتع
 بذذذذيج  برذذذذ   الك اذذذذمال رذذذذع ىملجذذذذ  عتذذذذ   ب رمبذذذذ  الر رجذذذذه قذذذذمت حجذذذذ  الرب جد ذذذذ ،  التةضبذذذذ  اسذذذذرمدات
   الك امال يكةار طةق  رع   نة الهايع الرصيج  اسرةايجيج  بمسرمدات
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Nies & Belfiore  (2006 ) فجذعري  ولجذ  عذجس رذع "ذ     صذم قذمت الرذع الدراسذ  هذدفت  اذم
 هذذذه  فذذذع وااذذذرة  يف ذذذء،  بذذذفعلمال لذذذد صء الذذذه ع الر رجذذذه لذذذد  الرذذذ ل رذذذم م فذذذع ا  ال يف ضذذذ  للذذذم

 بذفعلمال لذد صء و(  واحذدم فرذمم – واحذد ولذد)  ا  رذدا ع النملذ  و النمعع الص  رع ي اجه ع الدراس 
 "ذ  ولذد  البذةالم رذم م فذع المف ذع الدراسذع رتذرعاهام رذع بتذ رجع  قذ  ر صاذم "  رترع    فد و يف ء، 
 و رذةاال ىذدم الك اذمال عتخ يرضاع يف جاج   عرت ،  اسرمدات ويء  الر ل فع " جةم بفعلمال ر صام

 الك اذذمال ىذد    ذذ  حجذ  ا سذذ عىج  "رمبذذ  الك اذمال فذع ييتذع ر يذذع  ىذذع ال رذم   و سذذمةال  يصيئرصذم
 ال تذ   ف  غذت الفم    التةضب   رم الهايع،  الرصيج  بتةضب  وإل  %100   ت   " ا  22 الصيجي 

64%   
 للذذم هذدفت (  راسذ 2004)   Alber & Walshe  والذذ  و ال ذة رذع "ذذ   مذة   وقذد هذها

 سذر  الدراسذ  هذه  فذع فرمر    الر ل " امال فع الهايع الرصيج   سرمدات الا مسب العقت رفةف 
 ويا ذذع ماجذذ   ا عر ذذم  فذذع يرذذرت  و الذذرف ء،  فذذع بذذفعلمال لذذد صء راذذع المذذمرس الصذذ  رذذع ي رجذذه

 طةضبذذذ  ط بذذذعا  ك بفذذذد ا سذذذ عىج  ا خر ذذذمراال فذذذع بذذذيج  برذذذ   الك اذذذمال   نذذذة "رمبذذذ  الر رجذذذه رذذذع
 الك اذذمال رذذع ىملجذذ  عتذذ   "رمبذذ  رذذع التذذر  الر رجذذه ماجذذ  ويا ذذع  " اذذ  "ذذ  بفذذد الذذهايع الرصذذيج 

   " ا  "  بفد الهايع الرصيج  ضب بتة  والرع ط بعهم الاةامف  اخر مراال فع بيج  بر  
 الرصذذيج  اسذذرةايجيج  يذذئ جةاال ( بافةفذذ 1999)  Spaine سذذ م ع قمرذذت ررذذم ص   راسذذ  وفذذع

 ي رجذذذه خاتذذذ  لذذد  الرذذذ ل وحمذذذ  ويفاذذجء رصذذذمراال ا رتذذمب رذذذد  ى ذذذم وا سذذذ عب الرب جذذدي الذذهايع
 الرصذذذيج   ك اسذذرةايجيج ال رذذم   ىذذع  و سذذذمةال  لذذد صء بذذفعلمال يف ذذء رذذذع الصذذ  النملذذ  ا  رذذدا ع

 " اذ  190 رياذع  الماتذ  حجذ  يف ذء الر رجذه الرب جذدي،  الاذ ص  الهايع   نة فمى ج  فع يئ جةهذم رذع
 " اذذ  290  بذذ  رذذع " اذذ  251 يف اذذعا  ج اذذم " اذذ  رذذع خذذ ا ا سذذ عب الرب جذذدي،  240  بذذ  رذع
    الهايع الرصيج  اسرةايجيج  خ ا رع

 "ذ    لابمرعذ  يذئ جة (  راس 1998)  Bennett & Avanch و فمع   ج ت رع "   مة    ام
 رذذم للذذم الذذهايع الرصذذيج  ويذذئخجة " اذذ  "ذذ  بفذذد  ذذئيع الذذهي المذذعري  الذذهايع الرصذذيج  اسذذرةايجيج  رذذع
 الصذ  فذع يف ذء بذفعلمال لذد صء اله ع الر رجه رع ىج   ى م الك امال ماج  "رمب  رع ا عرصمل بفد
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 المذذعري  الذذهايع الرصذذيج   سذذرةايجيج  الر رجذذه اسذذريمب  رفذذدا  ك  ال رذذم   و  صذذةال ا  رذذدا ع،  الةابذذ 
   الهايع الرصيج  يئخجة رع  ق  و  نة    ة

 رذذذم م   ال فذذذع الذذذهايع الرصذذذيج  اسذذذرةايجيج   سذذذرمدات الا مسذذذب العقذذذت لافةفذذذ   راسذذذ  وفذذذع
 بابمرعذذ  Morton, Heward & Alber   (1998 ) و ل جذذة وهذعار  رذع رعريذذعك  "ذذ    قذمت الرذ ل
 رذذع ا عرصذذمل بفذذد)  الارذذئخة والرصذذيج ( " اذذ  "ذذ  بفذذد)  المذذعري  الذذهايع الرصذذيج  اسذذرةايجيج  يذذئ جةاال

 ولذد صء ا  ردا جذ  الاةح ذ  فذع ي رجذه خاتذ  ى ذم الرذ ل رم م فع ا  ال ى م( الك امال قم ا   رمب 
 " اذ ،  "ذ  "رمبذ  الذهايع بفذد بملرصذيج  الر رجذه قذمت ا ولذم " اذمال الفرذة فمذع  الرف ء فع بفعلمال

 " اذمال   الفرذة "رمبذ  رذع اعرصذم صء بفد الهايع بملرصيج  الر رجه قمت الار بج  " امال الفرة فع  ج ام
  ج رذذم رذم وهذذها مد ذدم،  " اذذمال يف ذء فذذع ففملجذ    نذذة "ذمك " اذذ  "ذ  بفذذد الذهايع الرصذذيج   ك فجذه"ةاك

   المات  ل ر رجه ا س ع  عصم   اخر مراال عرم  
McGuffin, Martz & Heron  (1997  )  وهجذةوك  رذمري  و  ذعفجع رذع "ذ    قذمرك   اذم

 الا رذذعب الرذذ ل حمذذ  و ا رتذذمب ى ذذم يب جد ذذ  بتةضبذذ  الرذذ ل الذذهايع الرصذذيج  اسذذرةايجيج  يذذئ جة
  الرذ ل فذع الةسذعب ختذة ي رجذه ى ذم سذر  رذع الدراسذ  ىج   ويكععت  النمل  الص  ي رجه لد 
 فجصذذم  ىاذذدم خاتذذ  ى ذذم  يرذذعي  عاعإمذذمً  الر رجذذه اسذذرفا  الذذهايع الرصذذيج  اسذذرةايجيج  خذذ ا ورذذع

 ى ذذم  يرذعي  الذذهي ا وا الفاذع   ن ذع قذذمرعا  ذء الر رجذه،  ى جصذذم اط ذ  بذيج ،  برذذ   ر رعلذ    اذمال
 بفذد ا ىاذدم،  رذع لصم الا مسب الا مك فع " ا  "  ى جصء ار  صم بفد الك امال عمس و"رمب  الك امال

 العرقذ  طذةه فذر  طةضذق الذهايع ىذع الرصذيج  اسذرةايجيج  ى ذة الممبذمال يصذيج  ىا جذ  ياذت إل 
  ك فصذذع الرب جذذدي  رذذم الاذذ ص    صذذم وربمرعذذ  لممبذذميصء الصذذيجي  الممبذذمال ى ذذم والذذهي  يرذذعي  الان ذذع

 ومذع  ال رذم     صذةال وقد  ا ب ج  الك ا  للم ال  ة بفد رةاال خاس " ا  "  ب رمب  الر رجه  بعت
 وفضذذ  ماجذذ   الرذذ ل فذذع الاريتذذع ولذذجع ا  ال الذذهايع الرصذذيج  اسذذرةايجيج   ذذجع و جمجذذ  ى قذذ 

    ا ر  ع الرصيج  فع الرب جدي الا ص  رع   نة بر   الهايع الرصيج  اسرةايجيج  الر رجه
 النملذذذ  الصذذذ  رذذذع ي رجذذذه    ذذذ  ( ى ذذذم1996)   Littleلرذذذ   مةيصذذذم الرذذذع الدراسذذذ  وفذذذع

 ويذذذذء سذذذذ عاال 9و 8  ذذذجع  ىاذذذذمرهء يةاوحذذذذت  فةضبذذذع  بذذذذ  رذذذذع ا رذذذةض ججع الذذذذه"عر رذذذذع - ا  رذذذدا ع
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 ا  ال ى ذذذذذم الذذذذذهايع الرصذذذذيج  اسذذذذذرةايجيج    ذذذذة لافةفذذذذذ  - الرذذذذ ل رذذذذذم م فذذذذع  لضذذذذذفمصء اخرجذذذذمرهء
 الر  ذع رذع ا  ال ييتذجع فذع ففملجذ    نذة الذهايع الرصذيج  اسرةايجيج   ك   دال ال رم    الر  ع
 %75و الرب جذذذذدي ا سذذذذ عب خذذذذ ا رذذذذع " اذذذذ  47 رذذذذع %60 الر رجذذذذه يف ذذذذء حجذذذذ  الرب جد ذذذذ ،  التذذذذةق 

    الهايع الرصيج  بمسرةايجيج 
 هذذدفت رام  ذذ  (  راسذذ 1992)  McNeish, et. Al وآخذذةوك  ر  ذذج  رذذع "ذذ     مذذة    اذذم

 ي رجذذه خاتذذ  لذذد  الرذذ ل رذذم م فذذع ا  ال ى ذذم الذذهايع الرصذذيج  اسذذرةايجيج  يذذئ جةاال رفةفذذ  للذذم
 اسذذرةايجيج   ك للذذم ال رذذم   وقذذد  اذذمرال  الرب جد ذذ  بذذملتةق  ربمرعذذ  الذذرف ء فذذع بذذفعلمال ولذذد صء   ذذمر

الرب جذدي،  ا سذ عب رذع الك اذمال يف ذء فذع فمى ج    نة "معت ي رجه ل مات  الهايع بمل ت   الرصيج 
   الرب جدي ا س عب ى م الهايع ل رصيج  الر رجه يمضج  ال رم     صةال وقد هها

وفذذذع سذذذجمق ربمرعذذذ   عذذذعا  رذذذع طذذذةق يذذذدرضس الرذذذ ل ىاذذذ  "ذذذ  رذذذع ر ذذذةو ي و" ذذذعر ول ذذذ  
(  راسذ  لافةفذ    ذة يصذيج  2016)    ,McCurdy,  Clure, Bleck,& Schmitzواذار  

  الك اذ  والاامرسذ  ال يم جذ  و ذي واعتذخ وربذمرك ى ذم يف ذء الرذ ل، الك ا  "مر   واسرةايجيج   راس
و"معذذذت ىج ذذذ  الدراسذذذ   رلفذذذ  رذذذع ي رجذذذه الصذذذ  النملذذذ  والمذذذمرس  و صذذذة رذذذع ال رذذذم   ييتذذذع   ال 

 الر رجه فع ماج  اليم ال ر  يمموال اسريمبميصء ي فم لر ع  ا سرةايجيجمال   
(  دراسذذ  2015)  Mahmoud & Orabyوى ذذم الاتذذرع  اليذذمرفع قذذمت رياذذع  وىةا ذذع 

( طمل ذذم  ومذذملال 60ل رفذذةه ى ذذم   ذذة الرصذذيج  الذذهايع  ختذذمل الكرمبذذ  ى ذذم مذذع م "رمبذذ  سذذرجع ) 
ع، ال رذذم   ل يم جذذ   ىذذت ال ذذمحنجع للذذم الرعبذذج  بئهاجذذ  يرذذيج  التذذ ب ى ذذم الرذذدرضس الذذعىع رفةفذذ 

 س الهايع  حج   دخ  فجم الردرض

ا   صعوبات لديهم الذين التالميذ لدى األكاديمي  الذات  مفهوم تناولت  التي  الدراسات: ثانيا

 :التعلم

 قذذذمت ا  ردا جذذذ  الاةح ذذذ  ي رجذذذه لذذذد  ا  ذذم  اع والعيذذذمز الذذذهاال رمصذذذعت  ذذذجع الف قذذذ  لافةفذذ 
 ي اجذهاً  245 رذع ىج رصذم يرذ  ت  دراسذ Sanchez & Roda    (2009 ) ورو ا سمعرذج  رذع    ذ 

 13-11  ذجع ا ىاذمر يرذةاوا و ، ( لعم ذم 123 و إ"ذعر 122)  التذم ن الص  فع  درسعك  ماجفصء
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 ىذذع ال رذذم   و سذذمةال  يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء ي رجذذه  جذذ صء رذذع "ذذمك لإا رذذم الدراسذذ  يذذه"ة ولذذء ىمرذذًم، 
 رمصذعت  ك للذم بملةذمف  ا  ذم  اع،  ا  ال وربذم جس ا  ذم  اع الذهاال رمصعت  جع ررج   ى ق  ومع 
    الفمت ا  ال ى م مجداً  ر اةاً   ر  ك ا  م  اع الهاال ورمصعت الفمت الهاال

 Pohlmann  Moller, Streblow &ولعلاذذمك وسذذرةض  ع رذذعلة رذذع لكذذ   ارسذذ  فذذع
 ىج رصذذم يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء  الذذه ع الر رجذذه لذذد  الذذهاال رمصذذعت فذذع العيذذمز  ور ( لافةفذذ 2009) 

 رذم م فذع الريصذج   جع ل يم ع اري مط ومع  ي جع والرمس ،  الممرس الص  فع  درسعك  ي اجه  270
    الهاال ورمصعت الةضمةجمال

 الذذه ع الر رجذذه لذد  الفذذمت الذذهاال رمصذعت حذذعا (  دراسذذ 2008)  Whitley وضر ذع قمرذذت  اذم
 الذدر  للذم الرذدرج) فجذم  المدرذ   ر بذعك  الذهي الا ذمعع الرةلعي  بملعة  وى قرم الرف ء بفعلمال لد صء

 اىاذمر     جذ  و"معذت  عنذم 40و إ"ذةا 66  عاقذ  ي رجذه 106 رذع يركذعك  ىج ذ  اخرجذمر ويذء(  الرمر 
 الذذهاال رمصذذعت ى ذذم سذذ  جمً  يذذئ جةاً  الا ذذمعع العةذذ  ال رذذم   يذذئ جة و  صذذةال  ىمرذذمً  12-10  ذذجع الر رجذذه

 الفذمت الذهاال رمصذعت ى ذم يذئ جة ا مراذمىع الذهاال لامصذعت "ذمك حجذ  ر ماذةم  جذة بتةضبذ  ولكذع الفمت
    الرمر  الدر  وة  فع

 ,Kenny & Ghany Gans ,و ذذمعع و"ج ذذع  ذذمع  رذذع "ذذ ي   مذذة   ررذذم ص   راسذذ  وفذذع
 ويذذء   الفذذم  جع الر رجذذه و يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء الذذه ع الر رجذذه لذذد  الذذهاال لامصذذعت ( ربمرعذذ 2003) 

والذه ع  والنذمرع والتذمب  التذم ن الصذ  فذع الر رجذه وييد ذد ىمرذ  ردرسذ  رذع ررمر"مً  124 اخرجمر
 لذذذد صء الذذه ع الر رجذذه  ك ىذذذع الدراسذذ  عرذذم   و سذذذمةال  يف ذذء بذذفعلمال لذذذد صء  ر رجذذه يرمجصذذصء يذذء

 Intellectual and)  والادرسذج  المكةضذ  الا معذ  فذع ر ممضذ  رفد ال ى م حص عا يف ء بفعلمال

school status ) ، ه ذذم    ذذع لذذء  عذذم "اذذم    قذةاعصء ىذذع بذذئخة    و بتةضبذذ  فذذمعصء  مر مذذعك  ولملرذملع 
 ولملرذذذملع فذذذمك الذذهاال،  رمصذذذعت الذذذرف ء حذذعا فذذذع بذذفعلمال لذذذد صء راذذع وإعم ذذذم إ"ذذذعرا الر رجذذه  ذذذجع فذذةق 

   الر رجه ه  ل لد  الهايع الامصعت عاع فع  وراً    فب   الي س
 الذه ع الر رجذه لذد  الذهاال لامصذعت ربمرعذ   راسذ  Elbaum    (2002 )ال ذعت  مذةال وقذد هذها

 وفصذ  الاصذم ر،   ةفذ  رذ  ىذم ي فصذ : هذع رمر مذ  يةلعضذ   وةم  فع فبي يف ء بفعلمال لد صء
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  خمبذذ  ردرسذذ  رذذ  ىذذم ي وفصذذ  الاصذذم ر،   ةفذذ  رذذ  رتذذرب  وفصذذ  رتذذرب ،  فصذذ  رذذ  ىذذم ي
 رذذع  رلذذ  فذذع الرةلذذعي  والاعةذذ  الذذهاال رمصذذعت  ذذجع " ذذع لري ذذمط ومذذع  ىذذدت الدراسذذ  عرذذم   رذذع و"ذذمك
 المصذذذذعا فذذذع يف اذذذذعا والذذذه ع يف ذذذء بذذذذفعلمال لذذذد صء الذذذذه ع و  صذذذة الر رجذذذه  ربمرعذذذذمال خاذذذس  بذذذ 

 والريبذذعا يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء الذذه ع بملر رجذذه ربمرعذذ   قذذ  إايجذذمً  فصاذذمً  الفم  ذذ  الاذذدارن فذذع الاتذذرب  
   الممب  بملادارن
 (  راسذ 2002)    Bear, Minke & Manning   ورذمعج ورج ذ   جذة رذع "ذ    قذمت "اذم 

 61 للذذم الةمذذع  يذذء حجذذ  الذذرف ء بذذفعلمال لذذد صء الذذه ع الر رجذذه لذذد  الذذهاال لامصذذعت رتعلذذ  يي ج جذذ 
  مرةةذذعك  رذذم  مل ذذمً  الرةلذذعضجع  ك يذذه"ة الرذذع المةةذذج  رذع الرئ ذذد  مذذ  رذذع الذذهاال رمصذذعت حذذعا  راسذ 

 الر رجذذذه لذذذد  الذذذهاال رمصذذذعت رذذذع  قذذذ  الذذذرف ء بذذذفعلمال لذذذد صء الذذذه ع الر رجذذذه لذذذد  الذذذهاال رمصذذذعت  ك
  ذذرء لذذء ر صذذم 27  ج اذذم عرذذةهم يذذء ر صذذم 34 الاتذذعا الري جذذ  هذذها فذذع  راسذذ  61  ذذجع رذذع  الفذذم  جع

 لذذذد صء لذذذجس ي اجذذذهاً  2288 و يف ذذذء بذذذفعلمال لذذذد صء ي اجذذذهاً  3525 الدراسذذذمال ي ذذذ  يضذذذا ت  عرذذذةهم
 الذذه ع الر رجذذه لذذد  الذذهاال رمصذذعت للذذم  ك يرذذجة الرذذع ال رذذم   الدراسذذ  هذذه  و ىاذذت  يف ذذء بذذفعلمال

 رمىذذذذدا الايذذذذم ال "مفذذذذ  فذذذذع الفذذذذم  جع الر رجذذذذه رذذذذع  قذذذذةاعصء يامرذذذذمً  ررذذذذمبم يف ذذذذء بذذذذفعلمال لذذذذد صء
    الرةلعي  الا مك  رغجة الهاال رمصعت فع يغجةا ي صة لء الدراس   ك "ام ا  م  اج ، 

 ي اجذذها 119و ىم  ذذم ي اجذها280 وىج رصذذم( 1996)  التذةطموي   صذذم قذذمت الرذع الدراسذذ  و اذمرال
 والر رجذذه الفذذم  جع الر رجذذه  ذذجع الفذذمت الذذهاال رمصذذعت ربمرعذذ  للذذم هذذدفت والرذذع يف ذذء،  بذذفعلمال لذذد صء
 والر رجذذه الفذذم  جع الر رجذذه  ذذجع لحصذذم ج    لذذ  إاال فذذةوق  ومذذع  للذذم يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء الذذه ع
 لذذد صء الذذه ع الر رجذذه  ك  ف ذذع راذذم الفذذم  جع،  لصذذمل  الذذهاال رمصذذعت فذذع يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء الذذه ع

   الفم  جع بملر رجه ربمرع  الهاال عيع ر مم  رمصعت لد صء الرف ء بفعلمال
 رمصذعت فذع المذةوق  ى م الرفةه للم هدفت  راس ( 1996)  ال رعاك  ىدال إايم التجمق وفع

 للذذم ال رذذم   و فذذم ال الفم  ذذمال،  الر اجذذهاال ولذذجع الذذرف ء،  بذذفعلمال لذذد صع ال يذذع الر اجذذهاال  ذذجع الذذهاال
 فذذذع الذذرف ء بذذفعلمال لذذد صع والر اجذذهاال ال يذذع الفم  ذذمال الر اجذذهاال  ذذجع لحصذذم جم  الذذ  فذذةوق  ومذذع 

   الفم  مال الر اجهاال لصمل  الهاال،  لامصعت الك ج  الدرم 
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 لامصذذعت بملادرسذذ  الاةي تذذ  الا اذذةاال رعةذذعىصم (  دراسذذ 1996)  Flood ف ذذع  قمرذذت  اذذم
 رمصذعت ربمرعذ  للذم هذدفت وقذد والفذم  جع،  الذرف ء بذفعلمال لذد صء الذه ع الر رجذه  ذجع ا  م  اع الهاال
 رياعىذذ   ك ال رجيذذ  و"معذذت والفذذم  جع،  الذذرف ء بذذفعلمال لذذد صء الذذه ع الر رجذذه  ذذجع ا  ذذم  اع الذذهاال

 ا  ذذم  اع الذهاال رمصذذعت ربجذمن فذع   لذذ  إا اعمممةذمً    صذذةوا الذرف ء بذفعلمال لذذد صء الذه ع الر رجذه
     بملفم  جع ربمرع 

 إوي   ذذجع الذذهاال رمصذذعت ربمرعذذ  للذذم هذذدفت (  دراسذذ 1993)  Leondari لجععذذداري  قذذمت  اذذم
 الصذذ  وحرذذم النملذذ  الصذذمعه ي رجذذه رذذع يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء ورذذع والاذذ مم  الفذذملع الريصذذج 
  قذةاعصء رذع سذ  ج    نذة  عمتصء ب معا يف ء بفعلمال لد صء اله ع الر رجه  ك ال رم   ف ج ت التم ن، 
   الادرسع الهاال رمصعت فع الفم  جع

 الذذرف ء قذذمت بذذفعلمال  طمذذما لعيذذما وقم جذذ  "ا اذذةاال الذذه"مل واخر ذذمر رمصذذعت الذذهاال ولافةفذذ 
 ىذذمرجع رذذد  وى ذذم يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء ي اجذذهاً  25 ى ذذم (  دراسذذ 1990)  Kershner    ةاذذج  

 ا  ذذم  اع   لذذأل ال الذذهاال ورمصذذعت الذذه"مل اخر ذذمر  ىذذء رذذد  رفةفذذ  الريذذمرب هذذده و"ذذمك  راسذذججع، 
 ل ر رجذذه ا  ذم  اع وا  ال الذذه"مل اخر ذمر  ذذجع ى قذ   ي ه ذذم  لذجس ىذع  عذذم الدراسذذ  عرذم   و سذمةال

 الريصذج  ى ذم الر اجذه وقذدرم الذهاال رمصذعت  ذجع " جذةم ى قذ  يعمذد ولكذع  يف ذء بفعلمال لد صء اله ع
   الر ل خمب  فع وال يما

 : السابقة الدراسات على التعقيب

 الرصذذذيج  اسذذرةايجيج    ذذة ي مولذذذت الرذذع الدراسذذمال  ك التذذمبب  الدراسذذذمال ىذذة  بفذذد  رضذذ 
 ييتذجع ى ذم ية"ذ  ماجفصذم "معذت ىمرذ  يف ذء بذفعلمال لذد صء الذه ع الر رجذه   ال ييتذجع فع الهايع

 و" صذذذذم  ويصذذذذيجيصم ا ختذذذذمل ا ررذذذذمه ى ذذذذم قذذذذدرايصء ويتذذذذعضة الر رجذذذذه،  لذذذذد  الر  جذذذذ  الاصذذذذمراال
 فذع الرتذعر عتذ   يكذعك  الدراسذمال ماجذ  وفذع ا  ال،  لريتذجع ا سذ عىج  الك اذمال رذع ىذد اً  يرضاع

 ا ختذذذمل يصذذيج  اسذذرةايجيج   ك الدراسذذمال ي ذذ  رذذذع  صذذة "اذذم رةيمفذذ ،  ا سذذرةايجيج  وإيبذذمك ا  ال
   الرب جد   التةق  رع الر ل يف ء فع فمى ج    نة إايجم
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 بذفعلمال لذد صء الذه ع الر رجذه لذد  الذهاال رمصذعت ييتذجع ي مولذت الرع ل دراسمال بمل ت    رم
 الذذهاال بامصذذعت يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء الذذه ع الر رجذذه لذذد  الذذهاال رمصذذعت ربمرعذذ  ى ذذم ر"ذذ ال فبذذد يف ذذء
 والصذذذ  والعيذذذمز ا  ذذذم  اع الريصذذذج  رذذذع "ذذذ    ذذة الدراسذذذمال ي مولذذذت "اذذذم الفذذذم  جع،   قذذذةاعصء لذذد 

 يذذئ ة الدراسذذمال ي ذذ  رذذع ي ذذجع دا  ذذم  اع  وقذذ  الذذهاال رمصذذعت ى ذذم   فضذذصء ا قذذةاك وى قذذ  الدراسذذع
 يف ذء بذفعلمال لذد صء الذه ع الر رجذه لذد  الذهاال رمصعت  يف  رام ا  م  اع بملريصج  الهاال رمصعت

 بذذفعل   يذذدوك  الرذذع ا  م  اجذذ  اليعاعذذب فذذع وخمبذذ  الفذذم  جع زر  صذذء ى ذذد الذذهاال رمصذذعت رذذع  قذذ 
   يف اصم فع

   ذذذة ي مولذذذت ىةلجذذذ  وىذذذع م للذذذم إي  ذذذدل لذذذء  ر ذذذجع رذذذع قعاىذذذد الاف عرذذذمال  ك ه ذذذم   راسذذذمال
 ى ذذذم   "ذذد راذذم الرذذ ل،  فذذع يف ذذء بذذذفعلمال لذذد صع ال يذذع ل ر اجذذهاال الذذهايع الرصذذيج  اسذذرةايجيج 

   اليملج  الدراس   هاج 
 ويتذعضة ا  واال ول ذمل الذهايع،  الرصيج  اسرةايجيج  يتعضة فع التمبب   فم ال الدراسمال وقد

 "اذذذم  الر مجذذذه فذذذع المذذذةالاال رذذذع الكنجذذذة وإي ذذذم  الرف جاذذذمال وبذذذجم   ا سذذذرةايجيج ،  يت جذذذق  سذذذملجب
 الدراسذذمال عرذذم   رذذع وا سذذرمم م مسذذ  الا  الا صيجذذ  واخرجذذمر ل دراسذذ ،  ال  ذذةي  الطذذمر   ذذمل فذذع  فذذم ال
   اليملج  الدراس    رم   بابمرعرصم التمبب 

 :ةـــــــدراســـال ةـــــيمنهج

 اسذرةايجيج  فمى جذ  لبجذمن الا مسذب الاذ ص  بمىر ذمر  الريةض ع ا م الا ص  الدراس  هه  اي فت
 الذذذهاال رمصذذذعت وى ذذذم ، ( يذذذمب  ررغجذذذة)  الر اجذذذهاال   ال ييتذذذجع فذذذع( رتذذذرب  ررغجذذذة) الذذذهايع  الرصذذذيج 

 ررغجة يمب (  ) ا  م  اع 

 : الدراسة تطبيقفي  المتبعة اإلجراءات

 النذذذذذذمعع الدراسذذذذذذع المصذذذذذذ     ذذذذذذمل  سذذذذذذم ج  سذذذذذذر  فذذذذذذع الذذذذذذهايع الرصذذذذذذيج  اسذذذذذذرةايجيج  ط بذذذذذذت
 ويذذء  حصذذ  لكذ   قجبذذ  20-15 رذذع يرذةاوا  سذذ عىجًم ولاذذدم حصذص  رلذذ  بافذدا ه، 1434/ 1433

، وإلذ  ى ذم ةذمبت  وا خذة   ييةض جذ  لحذداهام رياذعىرجع   للذم الدراسذ  ىج ذ  يعزضذ  خ ا رع إل 
" اذذ  رر عىذذذ  ييذذعي رياعىذذ  رذذع البعاىذذد الر  جذذ  )الر ذذذعضع،  15 سذذمن ىاذذ  اخر ذذمر ر ذذعك رذذع 
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الاذذذذدو ، الرذذذذذمل الامرعحذذذذذ  والاةلعطذذذذذ       ( يا ذذذذذم ى ذذذذذم الر اجذذذذهم، وروىذذذذذع فذذذذذع يعزضذذذذذ  الفج ذذذذذ  للذذذذذم 
رياذذعىرجع الريذذمعس فذذع   ال الاياذذعىرجع، حجذذ  لك الارعسذذي اليتذذم ع   ال الاياعىذذ  الريةض جذذ  

 وإلذ ر "اذرف ء ل متذع ع ةيذعر ربجذمن الاياذعىرجع ى م وط ق، 4 5ول اياعى  الضمبت   2 5هع 
: الاتذذذذرب  ل ارغجذذذذة الريةض جذذذذ  الاياعىذذذذ  يفذذذذةض  يذذذذء إلذذذذ  ولفذذذذد ا  ذذذذم  اع،  الذذذذهاال رمصذذذذعت لبجذذذذمن

، ىذذع طةضذذق ىذذة  عاذذعإج يعةذذجيع  ذذء عاذذعإج يت جبذذع ل سذذرةايجيج ، الذذهايع الرصذذيج  اسذرةايجيج 
   ةهذذم قجذمنو  ، حصذ  فذذع  ةفذ  رصذم ر الذذرف ء 24فذع حصذص ا سذذرةايجيج  وىذد هم ورذع  ذء ال ذذدل 

 ا خر ذذمر لمذةال، ويذ  إلذ  ا  ذم  اع الذهاال ورمصذذعت الر اجذهاال،    ال ييتذع: الرمبفذ  الارغجذةاال ى ذم
 ل سرةايجيج    يرفة  لء الضمبت  الاياعى   ك حجع فع   فديال

 ولفذذد   الرب جد ذذ  بملتةضبذذ   ردرضتذذصع الضذذمبت  الاياعىذذ  رف اذذمال ى ذذم والر  جذذم الرئ جذذد ويذذء
 ا  ذذم  اع الذذهاال رمصذذعت لبجذذمن والضذذمبت  الريةض جذذ  الاياذذعىرجع اخضذذم  يذذء الريةلذذ  رذذع ا عرصذذمل

 (   يمب  ررغجة) 

 :ةـــــــــدراســـــــال أدوات

"اذرف ءر لبجذمن رمصذعت اارا ت   واال الدراس  ى م: " امال لر  ج ، وربجمن رع ةيذع ل متذع 
 الهاال ا  م  اع  وفجام   ع ىة    واال الدراس   

 ة:ــــالئيـــــات اإلمــــالكلمأ( 

" اذذذ  اسذذذرمدرت ل خر ذذذمر  15  اذذذ ، 135اخرذذذمر ال محنذذذمك رياعىذذذ  رذذذع الك اذذذمال ىذذذد هم 
" ا   اسرمدرت    مل اليصذص  عاقذ  خاذس " اذمال لكذ  حصذ   وقذد ياذت  120الب  ع/ ال فدي، و

ةاىذمال الر ذع  فذذع ىذد  ا حذةه ورتذذرع  الصذفعل  وقجذذمن الاصذمراال ا سمسذج  لإلرذذ ل، "اذم يرذذا  ر
البعاىذذذد الر  جذذذ  رذذذع رذذذدو  والذذذ ت الباةضذذذ  والراتذذذج  والر ذذذعضع وا لذذذ  الابصذذذعرم والااذذذدو م  ويذذذء 
 اخرجمرهذذذم رذذذع "رذذذمب لغرذذذع ل صذذذ  الةابذذذ  ا  رذذذدا ع، "اذذذم قذذذمت ال محنذذذمك بفةةذذذصم ى ذذذم رياعىذذذ  رذذذع

 الاي اجع واسر فدال الك امال  جة الا مس    
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 مقياس مفهوم الذات األكاديمي:ب( 

 رمصذعت ربجذمن اخرجذمر يذء الذهاال لامصذعت وا م  جذ  الفةلج  الابم جس بف  ى م ا ط   بفد
والذهي  ،  Myself As a Learner) )  (Burden, 2009 )ر "اذرف ء ل متذع ع ةيذعر ا  م  اع الهاال

 ط جفذ  حجذ  رذع الدراسذ  لفج ذ  ر لرذ    نذة  عم مكال محن  ر  حج (، MALSبمخرصمر )  ةر  لم 
 رذذم م فذذع وخمبذذ  يف ذذء بذذفعلمال لذذد صء الذذه ع الر رجذذه ى ذذم ط ذذق فبذذد ، الر اجذذهاال لذذد  الصذذفعلمال

   ل فج   الفاةض  المئ    مسب  عم "ام البةالم، 

و   سذذذ  مً  و   يمبذذذمً ل فذذذةا لصذذذم ا   تذذذريجبيرذذذجة للذذذم الذذهاال، ى ذذذمرم  ضع رضذذاع الابجذذذمن ىرذذذة 
 10-9الارعسذي الفاذةي الاذدي  الابجذمن فذعضرةاوا رترع  البذةالم والمصذء الات ذعلجع لركا ذ  و   حجم اً 

ل رئ ذذد رذذع فصاصذذء  قذذ  قذذدراالا  و  بذذغة ىاذذةاً ا  بملاتذذريج جعك ه ذذم  اهراذذمت خذذمص    سذذ عاال، ل
 ط جفذذ  وهذذدهعيذذع   يمبذذمً لع  تذذريج عك جع وال ذملغجلاذذةاهبك ا ومذذد و   الف ذذمراال الاصذذم   سذذ  مً لافذمعع 

   الات عل  ا سريمب بجغ  الابجمن وعيع 

 اس:ــــــدق المقيــــــص

ي ربجذذذمن هذذذع ايتذذذمق الف مبذذذة الداخ جذذذ  وى قرصذذذم   فضذذذصم  هذذذء ى مبذذذة بذذذدق   حذذذد لك  
اري ذمط وقذد   ذ    جذماري مط ملمم "ةو ر ذم  والرذع ي ذر  رقاذ  ضبمن إل  ىم م ىع طةضق يب ج  و    ال ف 

طةضبذذ  و اذذ    الذذداخ ع   ل يتذذمقوهذذع ر اذذة ىذذما  846 0لمذذم الاذذئخعإ رذذع ىج ذذ  يعحجذذد الابذذم جس  
 ذمت ق ج ذ    خذ ا و   ذةفجع رمر مرذجعهع اسرمدارم ر  عمس الفج   فذع و بدق الابجمن  ل يم خة   

خذذذة  بفذذذد وقذذذت  مذذذةي رذذذةم  ىج رذذذجع رتذذذرب رجع و  ى ذذذم ر"اذذذرف ء  جذذذ   ر  عمتذذذعرمذذذةي ربجذذذمن فبذذذد  
   قصجة

( اذمر   )الاذدي 22قذدراال رمر مذ  )ك  لذد صء  ا ولذم الارعسذت  معت الفج   ) ( رع التذ   
"معذذت و سذذ ع   مذذةي ا خر ذذمر فذذع  ذذةفجع رمر مرذذجع  مصذذ   ج صاذذم و  (، 10 12الذذع  12الفاذذةي رذذع 

   25 70ه النذذمعع و"معذذت فذذع ال ذذة  5 96ا وا ال رجيذذ  الارعسذذت  الاريصذذ  ى جصذذم فذذع ا سذذ ع  
كمعذذت رذذع )ب( فىج ذذ  بذذدق الابجذذمن النمعجذذ     رذذم 96 0ك الف قذذ  الارذذرة"   ذذجع ال رجيرذذجع  ومذذد و 

 11 9الاذذدي الفاذذةي  ذذجع و ( 19)ك  ( فذذع التذذ   الدراسذذج  ا خجذذةم فذذع الاةح ذذ  ا  ردا جذذ )  6التذذ   
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 ر اذذة ماليصذذعا ى ذذ ه ذذم يذذء  سذذ عىجع   مذذةي الابجذذمن فذذع ال ذذةه النذذمعع بفذذد فرذذةم و  09 10الذذم 
 ك ربجذذمنمهاجذذ   ى جذذم فذذ "معذذت الف قذذمال الارذذرة"   ذذجع الفج رذجع فذذع  م ذذ  ا و  70 0قذذدر  رصذداقج  

     بم ق   ام  دإا ايتمق  اخ ع قعي "ام  فد  ف ر ج   ر  عمتع "ارف ءر

 :الذاتي التصحيح استراتيجية

ــ تعريفه  ا:ــــــ

 ىذذذذع ويمر ذذذذ  الرذذذذ ل،  فذذذذع إايجذذذذمً   ختم صذذذذم لرصذذذذيج  الر اجذذذذهم ير فصذذذذم رةي ذذذذ  ختذذذذعاال هذذذع
 حذعا يرايذعر ا سذرةايجيج  فصذه  الر اجذهم،   ختذمل  رصذيج   الاف ا فجصم يبعت الرع الافرم م ا سملجب

   الاصمرم ليبمك  رء حرم فجصم يب  الرع الر  ج  لألختمل الهايع الرصيج  ى م يفا  الرع الر اجهم

 االستراتيجية: تنفيذ خطوات

 الفذذمرع   يرذذعي   ىاذذدم،  خاتذذ  رذذع يركذذعك  الرذذع الرذذ ل ورقذذ    اذذعإج الر اجذذهم الاف اذذ  يذ و 
 ر ذذمك  رذعفة بيجذ  فمر ذ  ا خذة   ا رلفذ  وا ىاذدم الاف اذ ،  ق ذ  رذع الا رعلذ  الك اذمال ى ذم ا وا
    ويصيجيصم الك ا  لكرمب 

    الر اجهم ى م لر  صم الاةا  الك امال بم الا رعب ا وا الفمرع   ن ع الاف ا  يبعت الر ل ق   ▪
    الر اجهم ى م الك امال بمر ل الاف ا  يبعت ▪
   النمعع اع فال فع الك امال الر اجهم  بم ر ▪
 (  الاغ ق الي ل)  ا وا الفاع  يمر  ل ر اجهم الرئ جد ل ضم م ▪

 الصذذذيجي  الك اذذذ   رذذذمت √ ى رذذذ   عةذذذ  وإلذذذ  الذذذهايع،  الرصذذذيج  ىا جذذذ  الر اجذذذهم ي ذذذد   ذذذء رذذذع ▪
   الممطئ  الك ا  فعق  بيج  بر   الك ا  و"رمب 

   بيج  بر   الك ا  "رمب  الر اجهم رع الاف ا  يت ب النمل  الفاع  فع ▪

 ركذذةر يت جذق ا سذذرةايجيج  حجذذ  يبذعت الاف اذذ  بمخمذمل الك اذذ  فذذع  ( 5،4فذع الفاذذع  ع ا خجذةضع)  ▪
 جهم ويصييصم إايجًم  ا ىادم التمبب  لر  صم ى م الر ا

 "ذذ  وفذذع   سذذ عىجمً   رلذذ  حصذذص بافذذدا  عرجذذًم،   قجبذذ 20 للذذم15 لاذذدم الرذذدرضب ى ذذم اليذذةص ▪
   حص  لك  مد دم و" امال مد دم لر ل  عرق  الر اجهم الاف ا  ي و حص  
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 ة:ـــــدراســــج الـــــائـــنت

 :ول الفرض األ  نتائج مناقشة

 ذذذذجع 05 0فذذذذةق إو   لذذذذ  لحصذذذذم ج  ى ذذذذد رتذذذذرع   ذذذذ ص المذذذذة  ا وا ى ذذذذم  عذذذذم ر عمذذذذد 
 ررعستمال الاياعى  الريةض ج  والاياعى  الضمبت  فع البجمن ال فدي لأل ال فع الر لر  

 (1جدول رقم )
 حساب داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

 االستراتيجية.في درجات التحسن في األداء، بعد تطبيق 

 العدد  المجموعات المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 ا  ال
 00 326 73 21 6 9 15 الريةض ج 

  ال  001 0 -9 3
 00 139 27 9 7 5 15 الضمبت 

فذذذع  رمذذذ  الريتذذذع فذذذع  0,001 الذذذ  ى ذذذد رتذذذرع   u(  ك قجاذذذ  3 رضذذ  رذذذع اليذذذدوا )رقذذذء
ا  ال بفذذذد يت جذذذق ا سذذذرةايجيج  لصذذذذمل  الاياعىذذذ  الريةض جذذذ  حجذذذذ  ياذذذت ر ح ذذذ  ييتذذذذع ا  ال، 

 وزضم م عت   الك امال الصيجي  الرع يء اسرمدارصم فع ا خر مر  
لحصم جًم  جع الاياعىذ  ل  ايء ق عا هها المة  حج  يعمد فةوق   ال رم   يي ج  خ ا فاع

 ع  الرصيج  الهاي  اسرةايجيج والاياعى  الضمبت  فع  رممال الريتع فع ا  ال بفد يت جق    الريةض ج 
 ع هالذذ  ال لذذد  الر رجذذه ع ا جييتذذ ع فذذ  الذذهايعلذذم فمى جذذ  اسذذرةايجيج  الرصذذيج  لوهذذها  رذذجة 

قذمت بذم "ذ  رنذ  رذم ، وهع رم  رمق ر  عرم   ىد  رع الدراسذمال فع رم م الر لبفعلمال يف ء  لد صء
  -ولرذ Spaine - (1999 ،) سذ م عو Nies & Belfiore  (2006 ،)-رذع  عذجس ولجذ  فجذعري 

Little (1996 ،) ذعفجع و رذمري  وهجذةوك و – McGuffin, Martz & Heron  (1997 ،)   حجذ
بفعلمال يف ء ى د   ع لد صءهالل ر رجه  الر  ع ال ا  عمافت عرم   هه  الدراسمال ى م ييتع ف 

 ضذذم م ىذذد  الك اذذمال وإلذذ   الرب جد ذذ ، ربمرعذذ  بمسذذرمدات التذذةق  عاسذذرمدات اسذذرةايجيج  الرصذذيج  الذذهاي
 الرذذع يعبذذ  للجصذذم رذذ  ال رذذم   وهذذع رذذم  رمذذق الصذذيجي  فذذع الرذذ ل    ذذمل البجذذمت بم خر ذذمراال ال فد ذذ   

ك الر رجه اله ع يدرلعا ى م  لم لامرال عرم يصم   عالرو  ، Joseph, et. al. (2012 )-معزه وآخةوك 
  صذذةوا ) ورذذع  جذذ صء رذذع لذذد صء بذذفعلمال يف ذذء( والةضمةذذجمال يف ذذء الرذذ ل    ذذمل  ا سذذرةايجيجمالهذذه  
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McNeish, et. al (1992  )  -ر  ذج  وآخذةوك ، ام يرمذق رذ  الدراسذ  الرذع  مةاهذم  ر يع مً  يبدرمً 
الرصذيج  الذهايع و  ذجع ا  ال الاريتذع  اسذرةايجيج   و جمجذ   ذجع حج     صةال ال رم   ومذع  ى قذ 

 جذذ  فذذع ييتذذجع ا  ال ىالرصذذيج  الذذهايع يفر ذذة   نذذة فم اسذذرةايجيج ك  راذذم  رذذجة الذذم  ، فذذع الرذذ ل
الافةفج  وفعق   ا سرةايجيجمالهاج  اسرمدات    عرم   هها المة   ضتر ر   و    الر  ع رع التةق الرب جد  

ع  ال فلةف  رترع  ا الافةفج  الرع  بعت فجصم الر اجه الهي لد م بفعلمال يف ء  دور فمى  فع يف ام 
    دً  رع الرة"ج  ى م التةق الرب جد   لب   فمى جرصمر ل ال

لك رنذذذ  هذذذه  ا سذذذرةايجيج  يي ذذذب الر رجذذذه الذذذه ع لذذذد صء بذذذفعلمال يف ذذذء العقذذذع  فذذذع خ ذذذةاال 
رذع   ممذ  راذم، ال يذما ى ذم البذدرم  ا كذعك    بذئعصء ا ىربذم  للذمكذةرم، الرذع قذد يبذع هء المرذ  الار

(  ففذذدت  ذذها اليصذذد قذذد 2008)   Whitley"اذذم  اذذمرال للذذم إلذذ  وي ذذع  الريصذذج  فذذع ذذها اليصذذد 
 لذد صء العيذمز رتذرع   فجصذم  ذ مم رمة  ،  ح ب  فع ه  ل الر رجه جدورف المر  رع للم ر ضد    ي

 اسذرةايجيج لذها يفذد  يذعامصصء فذع الذرف ء   الرذع ا سمسذج  الصذفعلمال مذةال رذع الارعقذ  الاتذرع   ىذع
ح ذذمت الارف بذذ  بذذدار ا إالرذذع يتذذمىد الر اجذذه ى ذذم يياذذ  الاتذذئعلج  و التذذةق الرصذذيج  الذذهايع رذذع 

م يفاذ  ى ذذم ييبجذذق ررذذمر"  الاذرف ء ورذذع  ذذء زضذذم  عفصذذ  عولملرذذمل ، بيذع م الفاذذ  وييد ذذد رتذرع   قرذذم
(  فاع عرم   هذه  الدراسذ  ير ذجع  هاجذ  ىذدت 1992ررف اًم إايجًم  )رةعاك، فجص   الر اجه  اسرب لجرم

اقرصمر الردرضس ى م يدرضس الاصمراال ل ر رجذه الذه ع لذد صء بذفعلمال يف ذء،  ذ   يذب يذدرض صء ى ذم 
ر ت بذمال ال  ةضذمال  الرف ء الافةفع الهي  ا  صء رع  خه  ور فمى  فع ىا ج  الرف ء، ررمبم  هل  رذ 

الافةفجذذ  الرذذع   جذذت ى جصذذم هذذه  الدراسذذ ، وررذذازرم رذذ  عرذذم   الدراسذذمال الرذذع ي مولذذت اليعاعذذب ال غعضذذ  
رنذذذ  الرذذذ ل والبذذذذةالم، ومذذذملال رعبذذذج  بمسذذذذرمدات ال  ةضذذذمال الافةفجذذذ ، وخمبذذذذ   سذذذملجب الرذذذذدرضس 

الدراسذمال الرذع (  و"ذهل  رذ   Schiff, Ben-Shushan & Ben-Artzi, 2015) الذعىع رفةفذع 
والرذذذع   صذذذةال عرم يصذذذم اسذذذرمم م  الةضمةذذذجمال رذذذم م الذذذهايع فذذذع يف ذذذء الرصذذذيج  اسذذذرةايجيج  اسذذذرمدرت

راذم    ( Becker, McLaughlin, Weber & Gower, 2009الر رجذه رذع هذه  ا سذرةايجيج  ) 
   "د  هاج  الردرضس الافةفع ل ر رجه اله ع لد صء بفعلمال يف ء  
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 لثاني:مناقشة نتائج الفرض ا

 ذذذجع  05 0 ذذذ ص المذذذة  النذذذمعع ى ذذذم  عذذذم:ر  عمذذذد فذذذةق إو   لذذذ  لحصذذذم ج  ى ذذذد رتذذذرع  
 ررعستمال الاياعى  الريةض ج  والاياعى  الضمبت  فع البجمن ال فدي لامصعت الهاال  

 (2جدول رقم )
 حساب داللة الفرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 في قياس مفهوم الذات األكاديمي بعد تطبيق االستراتيجية 

 العدد  المجموعات المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

رمصعت الهاال 
 ا  م  اع

 50 245 37 16 5 74 15 الريةض ج 
-0 54 0 589 

 جة 
 50 219 63 14 3 73 15 الضمبت   ال 

(  جذة  الذ  لحصذم جًم   ذمل ى ذم  رمذمال رمصذعت الذهاال u ك قجاذ  )  ( 4ضذ  رذع اليذدوا)رقء ر
   ا  م  اع  جع الاياعى  الريةض ج  والاياعى  الضمبت  بفد يت جق ا سرةايجيج 

ل فج ذذذ   عم  ا ذذذ الذذذهاال ا رمصذذذعت ى ذذذم  عالرصذذذيج  الذذذهاي   ذذذة اسذذذرةايجيج مجاذذذم  رف ذذذق باذذذد  ف
  ذذجع الاياعىذذ  الريةض جذذ   عرذذم   الدراسذذ  ىذذدت ومذذع  فذذةوق إاال   لذذ  لحصذذم جالريةض جذ   رضذذ  رذذع 

راذم  رذجة للذم ىذدت يذئ ة رمصذعت الذهاال ا  ذم  اع  ال فذدي،  والاياعى  الضمبت  فع يت جذق الابجذمن
رمصذذعت الذذهاال  يذذئ ةا إا   لذذ  لحصذذم ج ، رذذ  ر ح ذذ  زضذذم م ررعسذذي  رمذذمال الاتذذرمدر  بم سذذرةايجيج 

 رمذذمال،  ج اذذم "معذذت ال ضذذم م فذذع الارعسذذي  7 ي بابذذدار  5 74للذذم  5 67لذذد  هذذه  الاياعىذذ  رذذع 
  رم    2 2اليتم ع ل اياعى  الضمبت  

الرذع   ذدال ى ذم  ييتذع رمصذعت الذهاال ل رم   الفد د رع الدراسذمال م رغم ة  ويئيع هه  ال رجي 
ومذع  (  Kershner –2001   ("ةاذج  قذمت  صذم   راسذ  ا  ذم  اع  ريتذع ا  ال،  فبذد  صذة رذع 

"ذذهل  و  الرذذ ل، فذذع الريصذذج  وال يذذما خمبذذ   مى ذذ الر اجذذه ى قذذ  " جذذةم  ذذجع رمصذذعت الذذهاال وقذذدرم 
 لذذم ومذذع لاذذمرال   عالرذذ Sanchez   Roda &  (2009 ) -سمعرذذج  ورو الرذذع  مةاهذذم دراسذذ  ال

ى قذ  قعضذذ   ذجع رمصذذعت الذهاال ا  ذذم  اع وربذم جس ا  ال ا  ذذم  اع بملةذمف  للذذم  ك رمصذعت الذذهاال 
   الفمت ورمصعت الهاال ا  م  اع  ر  ك ر اةًا مجدًا ى م ا  ال الفمت
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الارذرة"مال فذع هذذه   بذفعلمال يف ذذء الر اجذهاال ال يذذع لذد صعك ئوضا ذع يمتذجة هذه  ال رجيذذ  بذ 
  م  اجذذًم فذذع حذذدو  الت جفذذع عيذذع إوايصذذع ق ذذ  لمذذةال الريةلذذ  حجذذ  لك   يا ذذع رمصعرذذمً  الدراسذذ  "ذذع

ل اياعىذذذذذ  الضذذذذمبت   ي فذذذذذعق  1 71ل اياعىذذذذ  الريةض جذذذذ  و 5 67ررعسذذذذتميصع اليتذذذذم ج  "معذذذذذت 
 Elbaum & Vaughn (2003)وهها رم ع م للجم "  رذع  ( 2( "ام فع اليدوا )رقء60الارعسي ) 

فذذع الدراسذذ  الرذذع  مةيمهذذم، رذذع  ك الر رجذذه الذذه ع اسذذرمم وا رذذع الرذذدخ  ا  ذذم  اع فذذع رفذذ  رتذذرع  
رمصعت الهاال هء  ولئ  اله ع "مك رمصعت الهاال لد صء ررذدعع ق ذ  الرذدخ ،  رذم رذع "ذمك رمصذعت الذهاال 

   بفد الردخ    لد صء فع حدو  الت جفع ف ء   ع ه م  فمرق فع رترع  رمصعت الهاال لد صء ق   و

 ة:ــــــاتمــــــــــالخ

لبد مملال هه  الدراس  ر ضدم لام يعب ت للجم الدراسمال التمبب  رذع ةذةورم يذدرضب الر رجذه 
الذذه ع لذذد صء بذذفعلمال يف ذذء ى ذذم ا سذذرةايجيجمال الممى ذذ  الرذذع ياذذ يصء المةبذذ  ل ذذرف ء الذذهايع، و ك   

(     Fredrick &Ruma, Houchins-2007) ل رذ ال عالتذةق الرب جد ذ  فذ  فراد الردرضس ى ذم 
فم ييمهذذمال اليد نذذ  يذذدىع للذذم ال  ذذة للذذم الر رجذذه الذذه ع لذذد صء بذذفعلمال يف ذذء ى ذذم  عصذذء ررف اذذعك 
فذذذمى عك ررذذذذم رذذذذم  رلذذذذعا ى ذذذذم ا سذذذذرةايجيجمال الافةفجذذذذ  وفذذذذعق الافةفجذذذذ ، ف ذذذذدوك يذذذذدرض صء ى ذذذذم ي ذذذذ  

مى ذ  فذع الذرف ء، راذم  ةفذ  رذع احراملجذ  فرذ صء سجتراةوك فع اسرمدات  سملجب  جذة ف ا سرةايجيجمال
 فع الريصج   

وضيذذدر بملذذه"ة  ك ه ذذم  ىعارذذ   خذذة   يذذب  ك   ينصذذم الف اذذمل ى ذذد  راسذذ  بذذفعلمال يف ذذء 
الرذذ ل لذذد  الر رجذذه بيمعذذب  راسذذ  يذذئ جة عذذع  ا سذذرةايجيج  الاتذذرمدر  فذذع الرذذدرضس، رنذذ  الذذها ةم 

(  ك ط جفذذ  يف ذذء الرذذ ل يمرذذ  2016)   Brandenburg الفمر ذ   فبذذد إ"ذذةال  ةاعذذد ةق وزر ؤهذذم
ىذذع ط جفذذ  يف ذذء البذذةالم لفعارذذ  رفةفجذذ  رنذذ  عذذع  الذذها ةم الفمر ذذ ، ف صذذها ا خذذر ه قذذد  مر ذذ  يذذئ جة 

 ا سرةايجيج  ى م الرف ء   
وفجاذذم  ذذةي ي بف قذذذ  رمصذذعت الذذذهاال بملريصذذج  ا  ذذم  اع فبذذذد "ذذمك   ال ىج ذذذ  الدراسذذ  ى ذذذم 

الذذذهاال الب  ذذذع فذذذع حذذذدو  الت جفذذذع وى جذذذم ف ذذذء   صذذذة يذذذئ جة ا سذذذرةايجيج  ى ذذذم رمصذذذعت  ربجذذذمن رمصذذذعت
الهاال ا  م  اع، ولكع هها    ب   رام يعب ت للجم ال يعث ا خة  رذع الف قذ   ذجع رمصذعت الذهاال 
الريصذذذج  ا  ذذذم  اع، وهذذذها  رذذذة  يذذذب  خذذذه  بفذذذجع ا ىر ذذذمر ى ذذذد الرمتذذذجي ل رذذذدرضس وخمبذذذ  ى ذذذد 

(  فامصذعت الذهاال، "اذم إ"ذة Adeoye & Feyisetan, 2015) رجذه ررذدعع الريصذج  يذدرضس الر 
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(، قم ذذ  ل رغجذذّة رذذع مذذةال 2005)   ,Heaven & Ciarochi  Vialleفجذما وهذذجمع وسجمرويرذذع 
الريذذذمرب الرذذذذع  اذذذذة  صذذذذم الر رجذذذذه، وضرذذذذئ ة بملابمرعذذذذ  والرغه ذذذذ  الةامفذذذذ  الرذذذذع  ر بععصذذذذم رذذذذع الاف اذذذذجع 

   والعالد ع وا بدقمل
ور ذذء  ك عرذذم   هذذه  الدراسذذ  مذذملال ل يم جذذ  فجاذذم  رف ذذق بمسذذرمدات اسذذرةايجيج  الرصذذيج  الذذهايع،  
فمعصذذذم لذذذء يم ذذذع رذذذع بفذذذ  الايذذذد اال الرذذذع يب ذذذ  رذذذع لر معجذذذ  يفاذذذجء عرم يصذذذم، ر صذذذم بذذذغة حيذذذء ىج رصذذذم  

غةافذذذع   واقرصذذذمرهم ى ذذذم الصذذذ  الةابذذذ  ا  رذذذدا ع، و"ذذذهل  اقرصذذذمرهم ى ذذذم العذذذمث وريدو  ذذذ  عتمقصذذذم الي 
 فمليمم  رم زالت قم ا  لمةال ر ضد رع الدراسمال الاام    ر   خه هه  الارغجةاال بفجع ا ىر مر   

 ات:ـــــــوصيـــــــــالت

 فع ةعل عرم   الدراس  يئيع الرعبجمال الرملج : 
حذذذذ  رف اذذذذمال بذذذذفعلمال الذذذذرف ء ى ذذذذم يت جذذذذق اسذذذذرةايجيج  الرصذذذذيج  الذذذذهايع ى ذذذذد يذذذذدرضس  -1

ال يع لذد صع بذفعلمال يف ذء، بمىر مرهذم لحذد  اسذرةايجيجمال فذعق الافةفجذ  الاصاذ  الر اجهاال 
 والممى   فع يدرضس رم م الر ل  

لمذذذةال الفد ذذذد رذذذع الدراسذذذمال ل رفذذذةه ى ذذذم فمى جذذذ  ال ذذذةار  الرف جاجذذذ ، بمسذذذرمدات اسذذذرةايجيج   -2
فعلمال الذذرف ء الرصذيج  الذهايع، ى ذم ييتذذع ا  ال لذد  الر اجذهاال والر رجذه الذذه ع لذد صء بذ 

فع "مفذ  الاةاحذ  الرف جاجذ  فذع الاا كذ  الفةلجذ  التذفع    ورمر ذ  الاذعا  ا سمسذج  "ذملبةالم 
 والةضمةجمال  

 ات:ــــــرحــــــــالمقت

ى ذذذم ةذذذعل عرذذذم   الدراسذذذ  اليذذذملع،  برذذذةا ال محنذذذمك بفذذذ  الدراسذذذمال الاتذذذرب  ج  وهذذذع ى ذذذم 
 ال يع الرملع: 

ال فذذعق الافةفجذذ  ا خذذة  رنذذ : الاةاق ذذ  الهايجذذ ،  و الذذرف ء لمذذةال  راسذذمال حذذعا ا سذذرةايجيجم -1
الذذذهايع، والرذذذع يتذذذرمدت لر اجذذذ  الريتذذذع فذذذع الرذذذ ل لذذذد  الر رجذذذه الذذذه ع لذذذد صء بذذذفعلمال 

 الرف ء  

لمذذذةال  راسذذذذمال ربمرعذذذذ   ذذذذجع اسذذذذرةايجيجرجع  و   نذذذة رذذذذع اسذذذذرةايجيجمال فذذذذعق الافةفجذذذذ  والرذذذذع  -2
ه ع لذذذذذد صء بذذذذذفعلمال يف ذذذذذء، والرفذذذذذةه ى ذذذذذذم  ي يتذذذذذرمدت لر اجذذذذذ  ا  ال لذذذذذد  الر رجذذذذذه الذذذذذ 

 ا سرةايجيجمال ا  نة فمى ج   
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 الافةفجذذذذذذذ ،  وا سذذذذذذرةايجيجمال الرذذذذذذذدرضس طذذذذذذةق  : الذذذذذذذرف ء بذذذذذذفعلمال(  2012  ) ل ذذذذذذذةاهجء   ععجذذذذذذمك،  -1
   وال رة ل ت مى  الف ج مك : الةضم   1ط

( فذذع Ogle وقذذ  )  اسذذرةايجيج (  فمى جذذ   ةعذذمر  يف جاذذع بمسذذرمدات 1430ال باذذع،  حذذ ت  حاذذد )  -2
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