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إعداد
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فاعلٌة الذات مدخل لخفض أعراض القلق لدى عٌنة من التالمٌذ ذوي صعوبات التعلم

إعداد

د /هٌـام صابـر صـدق شاهـٌن
مدرس علم النفس بكلٌة البنات
جامعة عٌن شمس

ف ة ة ةا:
ُتعد صعوبات التعلم من المجاالت الحدٌثة نسبٌا فً مٌدان التربٌة الخاصة ،وٌعود
الفضل إلى صموٌل كٌرك ( )Kirk2674فً اشتقاق مصطلح "صعوبات التعلم "
كمفهوم تربوي جدٌد ،وقد ُ
طرح هذا المصطلح كبدٌل للعدٌد من المصطلحات
(مثل -:المعاقون إدراكٌا ،والمعاقون تعلٌمٌا وذوو العجز أو القصور اللغوي)
التً شاعت من قبل ،والتً رأى كٌرك أنها عدٌمة الجدوى بالنسبة لألغراض
التعلٌمٌة (فً عبد المطلب أمٌن القرٌطً. )516 ،3116 ،
لقد تزاٌدت نسبة صعوبات التعلم ومشكالتها فً اآلونة األخٌرة ،وبات هذا
المجال رغم حداثته من أهم مجاالت التربٌة الخاصة استقطابا لالهتمام؛ خاصة
مع تعدد أشكاله وأنواعه وآثاره على الفرد واألسرة والمجتمع ،مما استأثر اإلنتباه
لضرورة وضع األسس النظرٌة والتشخٌصٌة له (محمد رزق البحٌري)3116 ،
.
وتتلخص المشكالت األساسٌة التً تواجه هذه الفئة من التالمٌذ فً عدم
استمرارٌة االنتباه ،وانخفاض مستوى تحصٌلهم عن المستوى المتوقع لهم؛
فعندما ٌتعرضون للدراسة الرسمٌة المُحددَة بمواعٌد وزمن معٌن ال ٌستطٌعون
االحتفاظ بانتباههم طوال مدة الحصة الدراسٌة؛ لذا فإن تعلٌمهم ٌُعد إحدى
المشكالت التً تواجه معلمً معظم المواد الدراسٌة  .وإزاء التوسعالكمً فً
التعلٌم ،وما تبعه من تعدد المستوٌات واختالف الدوافع واالستعدادت عند
التالمٌذ ،باإلضافة إلى فصول األعداد الكبٌرة ،ونظرة المعلم إلى أن هدفه
التعلٌمً هو الفصل ككل ولٌس المتعلم الفرد؛ كل ذلك زاد من الهوة بٌن أفراد
الصف الواحد والعمر الواحد؛ فاختلفوا فٌما بٌنهم فً معدالت التعلٌم وأصبحت
هناك نسبة من التالمٌذ ذوي صعوبات التعلم فً كل فصل دراسً ٌحتاجون إلى
تدرٌس عالجً معٌن ،مما جعل األمر صعبا على معلمً تلك الفصول للعمل فً
ظل هذه الظروف (رفعت محمود بهجات. )43-42 ، 3115 ،
وٌعانً التالمٌذ ذوو صعوبات التعلم من مشكالت عدٌدة مثل انخفاض مفهوم
الذات ،وفاعلٌة الذات ،كما أنهم أكثر قلقا واكتئابا مقارنة بالتالمٌذ العادٌٌن ،وربما

ٌنشأ القلق لدٌهم نتٌجة تكرار الفشل ومرات الرسوب؛ مما ٌعمق لدٌهم توقع
الفشل ،لٌس فقط فً مجال التحصٌل األكادٌمً ،بل أٌضا فً باقً المجاالت
األخرى ،وٌترتب على توقع الفشل هذا توقع استمراره ،وما ٌترتب علٌه من
استمرار القلق النفسً (عبد الرحمن سٌد سلٌمان.)344 -343 ،3112 ،
وفً هذا الصدد ٌذكر ) (Greenhill, 2000, P46أن األطفال والمراهقٌن
بشكل خاص للمعاناة من اضطرابات
ذوي صعوبات التعلم هم أكثر عُرضة
ٍ
القلق ،والتً ربما ترتبط بالتكوٌن الجٌنً ،أوالجهاز العصبً البٌولوجً لدٌهم،
أوالنمو االنفعالً أو االجتماعً المضطرب ،أو المحددات البٌئٌة .إن البحوث
اإلمبرٌقٌة تؤكد وجود مستوٌات عالٌة من القلق لدى ذوي صعوبات التعلم مقارنة
بأقرانهم العادٌٌن ،وتتراوح أعراض القلق لدٌهم من الشعور بعدم الراحة والهدوء
إلى نوبات الهلع ،وقد ٌنمو لدى البعض منهم عادات عصبٌة أو أعراض جسدٌة،
والبعض اآلخر قد ٌتوهم المرض واألذى الجسدي ،وربما ٌُصابون باضطرابات
النوم واألكل ،وهذه األعراض تمٌل إلى أن تتضاعف عبر الوقت وربما تتسبب
فً حدوث اضطراب القلق العام .
كما أن تكرار الفشل والرسوب لدى هؤالء التالمٌذ ،والنبذ من جانب
المدرسٌن والرفاق ،ونقص التدعٌم ،كل ذلك من شأنه أن ٌعمل على إضعاف
السلوك الصحٌح عندما ٌظهر من التلمٌذ ،وبالتالً ٌؤدي إلى انخفاض الدافعٌة
لدٌه (عبد الرحمن سٌد سلٌمان. )332 -343 ،3112 ،
وتؤكد األطر النظرٌة التأثٌر الشدٌد لمعتقدات فاعلٌة الذات فً مجاالت
النشاط اإلنسانً المتعددة سواء األكادٌمٌة ،أوالصحٌة ،أو العمل ،أوحتى المجال
السٌاسً واالجتماعً؛ فاإلنسان ٌمٌل إلى السعً والنضال من أجل أهدافه إذا
اعتقد فً قدرته على إنجاز النتائج المرغوبة بمجهوده الشخصً ودون مساعدة
من أحد؛ عالوة على ذلك فإن الصفات الشخصٌة باإلضافة إلى الظروف
المحٌطة بالموقف تتفاعل كل منها مع فاعلٌة الذات لهذا الشخص مُؤثرة بذلك فً
التعلٌم والتحصٌل؛ وٌفترض لنت ) (Lent,2004أن األهداف التً ٌضعها
األشخاص ألنفسهم ،اشتراكهم فً أنشطة مختلفة لتحقٌق هذه األهداف ،وكذلك
بشكل كبٌر فً ضوء مستوى
التقدم الذي ٌحققونه تجاه أهدافهم ،كل ذلك ٌتقرر
ٍ
فاعلٌة الذات لدٌهم .
كل من العملٌات
وٌناقش باندورا تأثٌر فاعلٌة الذات فً النمو من خالل ٍ
ُ
المعرفٌة واالنفعالٌة ،ففً الجانب المعرفً نجد أن معتقدات فاعلٌة الذات تحسن
من االنتباه والفهم وعملٌات الذاكرة ،أما فً الجانب االنفعالً فإنها تؤثر فً

نوعٌة الحٌاة االنفعالٌة وقابلٌة الشخص للتعرض للقلق واالكتئاب(In .

). Lackaye&Margalite, 2008
وبالرغم من أن القلق لٌس جزء أساسٌا ومتأصال من فاعلٌة الذات إال ّ أن
فاعلٌة الذات المنخفضة ربما تتسبب فً خلق مشاعر القلق لدى األشخاص عندما
ٌقٌّمون أنفسهم على أنهم غٌر قادرٌن على مواجهة الضغوط المتضمنة فً
المواقف المختلفة ،كما أكد العدٌد من الباحثٌن أن فاعلٌة الذات بإمكانها أن ُتبدد
من المشاعر السلبٌة مثل القلق ).( Fisher, & Laschinge,2001
وتشٌر الدراسات إلى أنه كلما كانت فاعلٌة الذات مرتفعة كلما كان الشخص
أكثر قدرة على النجاح فً تغٌٌر بعض السلوكٌات أو آداء المهام بكفاءة مثل
التغلب على القلق والمخاوف أو التفوق الدراسً؛ كما أن فاعلٌة الذات بإمكانها
أن تؤثر فً آدائنا للعدٌد من المهام )(Plotnike, 1993, p461؛ كما أشار
سٌرفون وبٌك ) (Cervon& Peak, 1986أن معتقدات فاعلٌة الذات تحدد
مستوى دافعٌة الطالب كما تنعكس من خالل المجهودات التً ٌبذلونها فً
أعمالهم والمدة التً ٌصمدون فٌها فً مواجهة العوائق ،وكلما زادت ثقة األفراد
فً فاعلٌتهم الذاتٌة كلما زادت مجهوداتهم وازداد إصرارهم على تخطً ما
ٌقابلهم من عقبات وعوائق (فً محمد السٌد عبد الرحمن. )742 ،2662 ،
إن إدراك الفرد لفاعلٌته الذاتٌة ٌؤثر على تقٌٌمه لقدراته وعلى تحقٌق
مستوى معٌن من اإلنجاز والتحكم باألحداث ،كما أنه ٌحدد مقدار الجهد الذي
سٌبذله ودرجة المثابرة التً تصدر عنه لمواجهة المشكالت والصعوبات التً قد
تعترضه عند سعٌه لتحقٌق أهدافه ،وبذلك تؤثر الفاعلٌة الذاتٌة على سلوك
المبادرة والمثابرة لدى الفرد فً مواقف التحصٌل واإلنجاز(.إبراهٌم الحسن
الحكمً)526، 3116 ،

