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بات صعو لذويالذاتية حتسني الدافعية  يفاستخدام برنامج تدريبي 
 
 
 لدى تالميذ املرحلة االبتدائيةم الكتابة تعل
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  مستخلص

هدف البحث الحالي إلى تحسين الدافعية لدي تالميذ الصف الثالث االبتدائي من ي
ذوي صعوبات التعُلم األكاديمية في الكتابة عن طريق البرنامج التدريبي، وتكونت عينة 

( من تالميذ الصف الثالث اإلبتدائي ذوى صعوبات التعُلم األكاديمية في 20البحث من )
( عاًما، 9.73( سنوات، بمتوسط عمرى قدره )10 - 9هم ما بين )الكتابة، وقد تراوحت أعمار 
(، 10(, وتم تقسيم العينة إلى مجموعة تجريبية وعددهم )0.70وانحراف معيارى قدره )

( ، وتكونت أدوات البحث من اختبار المسح النيورولوجي 10ومجموعة ضابطة وعددهم )
لخامسة، مقياس الدافعية ، والبرنامج بينية للذكاء الصورة ا –السريع، اختبار ستانفورد 

 التدريبي، وأسفرت النتائج عن وجود تحسن واضح في الدافعية لدى المجموعة التجريبية. 
 صعوبات التعُلم. –الكلمات المفتاحية: الدافعية 
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Using a training program to improve the self-motivation 
of people with learning difficulties to write among 

elementary school students 

Hala Al-Shafei Mohamed Abu Al-Hamad 

Abstract: 

The aim of the current research is to improve the motivation of 
third-grade students with academic learning difficulties in writing 
through the training program, and the research sample consisted 
of (20) primary third-grade students with academic learning 
difficulties in writing, and their ages ranged between (9 - 10 
years, with an average age of (9.73) years, and a standard 
deviation of (0.70), and the sample was divided into an 
experimental group of (10), and a control group, their number 
(10), and the research tools consisted of the rapid neurological 
survey test, the Stanford test - interstitial The fifth picture of 
intelligence, motivation scale, and training program, and the 
results resulted in a clear improvement in the motivation of the 
experimental group. 

Key words: motivation - learning difficulties. 
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 :مقدمة
من  Academic Learning Difficultiesيعتبر مجااااع صاااااااااعوباااات التعُلم األكااااديمي 

الميادين المهمة التي ينبغي اإلهتمام بها نظرًا لخطورة مدلوع أعداد التالميذ الذين يعانون 
من عدم القدرة علي اكتسااااااااو المعلومات والمهارات التي تتطلبها االبية المواد الدراساااااااية 
وهي ظاهرة تمتد لتشاامم معظم بلدان العالم ، فضاااًل عما ُتسااب بث من لثار ساالبية ليس على 

الميذ فقط، بم على المعلمين وأولياء األمور أيضااااااًا، ولقد خطت الدوع المتقدمة خطوات الت
كبيرة نحو اإلهتمام بأفراد هذه الفئة، وُكر سااااااااات الجهود في البحث، والتقصاااااااااي، ومحاولة 
درت التشاااريعات  الوصاااوع إلى التشاااخيع، والعالُ، وأُنشاااأت الوحدات المتخصاااصاااة، وأصاااُ

 هم.لتقديم الرعاية المناسبة ل

(، حيث 10 :1988وأُنشااأ مصااطلح صااعوبات التعُلم عالم النفس األمريكي صااموئيم كير  )
ة، وطرص مصاااطلح صاااعوبات التعُلم األكاديمى وقد  أعّد كتاو تحّدث فيث عن التربية الخاصاااّ

صااااعوبات التعُلم   إلى مجالين من الصااااعوبات هماكير  صااااعوبات التعُلم األكاديمى  قساااام
ية  مائ وهى الصاااااااااعوبات التي تتعلق   Developmental Learning Difficultiesالن

بالوظائف الدمااية والعمليات العقلية والمعرفية وتشااامم صاااعوبات اإلنتباه واإلدرا  والتذكر 
 Academicصعوبات التعُلم األكاديمية  ، والتفكير وحم المشكالت واللغة الشفهية والفهم

Learning Difficulties  و الكتابةأمثم صعوبة القراءة  أكاديميةعلى صعوبات وتشتمم 
بينهما  ألنن هذين النوعين إلى أ يشاير ووباإلضاافة إلى التقسايم الساابق فهو الحسااو، أ

 مية.كاديأن الصعوبة النمائية يصاحبها بالضرورة صعوبة أعالقة سبو ونتيجة، حيث 
( إلى اإلهتمام بدراساااة المداخم Shultz & Switzky ,1999: 14شاااولت  ) دراساااة أثارتو 

لدى األطفاع الذين يعانون من مشاااااااااكالت  الدافعيةالتعليمية التي تعتمد إلى حد كبير على 
 تعليمية.     

( أن بحوث التعُلم بوجث عام والتعُلم المدرسي بوجث خاع 34: 1989يذكر سيد عثمان )و 
ور بيقيًا نتيجة لعدم الدقة في تصاااااااالم تتقدم بما كان ُيرجى لها ، بم أنها تعثرت نظريًا وتط

 دافعية المتعلم. 
 :مشكلة البحث

تسااااعى الباحثة من خالع البحث الحالي إلى التغلو على صااااعوبات التعُلم األكاديمى 
في الكتابة لدى األطفاع ذوي صااعوبات التعُلم األكاديمى من تالميذ الصااف الثالث اإلبتدائي 
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ة وبالتالي تتحدد مشاااااااااكلالدافعية ى بعض أبعاد من خالع برنامج تدريبي مقترص يعتمد عل
 ابحث في التساؤع التالي:

 لدى عينة من تالميذ الصفالدافعية ما أثر استخدام البرنامج التدريبي على تحسين 
 الثالث اإلبتدائى ذوي صعوبات التعلم األكاديمية في الكتابة؟

 :سؤاع التالىويتفرع منث ال
بين متوسطات رتو درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في الدافعية بعد  ما الفرق 

 تطبيق البرنامج؟
 

 :أهمية البحث
 أواًل: األهمية النظرية: 

 معلى أطفاع المرحلة اإلبتدائية ذوي صااعوبات التعلُ الدافعية إلقاء الضااوء على أثر 
التعامم مع األطفاع ذوي  ويساااااااااااعد البحث الحالي كاًل من المعلمين والوالدين فى كيفية

صعوبات التعُلم األكاديمية وماهى خصائع هؤالء األطفاع وأثر صعوبات التعُلم األكاديمى 
 عليهم وكيفية الحد منها.
 ثانيًا: األهمية التطبيقية:

لدي ية الدافعتظهر األهمية التطبيقية أثر اسااااااتخدام البرنامج التدريبي في تحسااااااين 
م األكاديمى في الكتابة وكيفية الحد منها لدى أطفاع المرحلة لُ التالميذ ذوي صاااااااعوبات التع

مكانية تعميم  اإلبتدائية والمساااهمة فى توفير اسااتراتيجيات وفنيات مناساابة لهذه المرحلة واة
هذا البرنامج بعد التأكد من فاعليتث مع األطفاع ذوي صعوبات التعُلم األكاديمى فى المرحلة 

 .اإلبتدائية

 :أهداف البحث
 يهدف البحث إلى التالي:

يتمثم هدف البحث الحالي فى محاولة التحقق من أثر اسااااااتخدام برنامج تدريبي لتحسااااااين 
لدي تالميذ الصاااااف الثالث اإلبتدائى ذوي صاااااعوبات التعُلم األكاديمية في الكتابة، الدافعية 

  ويستل م ذل :
 التعُلم األكاديمى.لدي التالميذ ذوي صعوبات الدافعية ا إعداد لداة لتقدير 1
 لدي التالميذ ذوي صعوبات التعُلم األكاديمى.الدافعية ا إعداد برنامج تدريبي في تحسين 2
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 :فروض البحث

بعد االطالع على االطار النظري والدراسات السابقة، قامت الباحثة بصيااة فروض 
 البحث على النحو اآلتي:

درجات المجموعتين التجريبية  توجد فروق ذات داللث إحصاااااائية بين متوساااااطات رتو
 والضابطة على مقياس القدرة على الدافعية لصالح المجموعة التجريبية.

 :حمددات البحث
 عينة الدراسة: -أ 

( من التالميذ ذوي صاااااااااعوبات التعُلم 20تتكون عينة الدراساااااااااة الحالية من عدد )
سنوات، وسيتم تقسيم العينة ( 10 -9، حيث تتراوص أعمارهم ما بين )األكاديمية في الكتابة

 إلى مجموعتين:
 ( تالميذ 10المجموعة التجريبية ) -1
 ( تالميذ 10المجموعة الضابطة ) -2
 الطريقة وأدوات الدراسة: -و 
 بالنسبة للطريقة أو المنهج تم استخدام المنهج شبث التجريبي  -
 بالنسبة ألدوات الدراسة فتتمثم فيما يلى:  -

 (1989 ,لوجي )تقنين: عبدالوهاو كامم( اختبار المسح النورو 1)
 )إعداد: الباحثة(. الدافعية ( مقياس 2)
 )إعداد: الباحثة(.  البرنامج التدريبي( 3)

 : أدبيات البحث
 Motivation:  المحور األوع: الدافعية

 ،ُتعتبر الدافعية من الموضااوعات المهمة في الدراسااات النفسااية والتربوية المعاصاارة
فة خاصة م بصفالدوافع النفسية تؤثر في السلو  اإلنساني بصفة عامة وعلى عملية التعلُ 
 (.95: 1997على اعتبار أن عملية التعُلم توجيث أو تعديم لهذا السلو  )مجدي محمد, 

فالتعُلم يحدث سااواء أحببنا ذل  أم الإ إال أننا ال نبحث عن التعُلم بشااكم شااعوري أو 
باو, لكن بوجود اثنتين من الساامات اإلنسااانية المتمي ة واألساااسااية نبحث عنث لنفس األساا
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وهي العقالنية والقوة الشااااخصااااية فلنث من المتوقع أن كم البشاااار سااااوف يختارون بشااااكم 
شاااااعوري أن ينغمساااااوا في تعُلم هادف طالما كان ذل  ممكنًا, أي أننا نتوقع أن الفرد يتعّلم 

 مراوبة كالبقاء على قيد الحياة مثاًل. ليستخدم ما تعّلمث كوسيلة في تحصيم ااية
  Internal Motivationالدافعية الداخلية:

تعددت التعريفات التي تناولت الدافعية الداخلية لذل  قامت الباحثة بعرض معظم 
لم قدر اإلمكان بمعظم المالمح التي درسااتها األبحاث في هذه التعريفات حتى نسااتطيع أن نُ 

 ضمن تعريف ضيق للدافعية الداخلية.هذا المجاع وحتى ال نقع 
م )سيد خير هللا,   ( الدوافع بالنسبة لموضوع التعُلم إلى:25: 1973قسَّ

دوافع مرتبطة بموضاااااااوع التعُلم كرابة الطفم في تعلم القراءة وذل  ألن القراءة في حد  –1
فالتعُلم هنا ي يد اإلهتمام بنشاا  معين لذاتث على اإلهتمام بث من أجم ااية  ،ذاتها مشاوقة

 خارجية وهذه تسمى الدوافع الذاتية .
دوافع خارجية عن موضااااوع التُعلم كرابة الُمتعل م في التع ُلم إرضاااااًء لوالديث أو معلمث  – 2

 أو طمعًا في جائ ة .
 التوجث الدافعي الداخلي ال ُتعت بر المشاركة فيوترى الباحثة أنث بالنسبة لألفراد ذوي      

نما كنتيجة مراوبة, فالمشاركون يبذلون الجهد بسبو التحدي والتعقيد  المهمة كوسيلة واة
الذي تقدمث المهمة أو ألن المشاركة توفر مشاعر الكفاءة واإلتقان والتحكم وحرية 

داخلية عندما يؤدون المهمة رون دافعية ظه  الطالو " يُ إ و (Newby, 2019:195)اإلرادة
تمامها , وبالتالي السلو  المدفوع دون أي سبو إال الرضا المرتبط بالمشاركة في المهمة واة

داخليًا يعرف إجرائيًا من خالع التجربة بأنث الوقت الحر الذي يتم إنفاقث في نشا  ما في 
 ها أية مكافأة ظاهرةاياو جوائ  خارجية وأنث عندما تكون المشاركة في المهمة ال تحمم مع

فلن الفرد سوف يدر  مشاركتث على أنها ناتجة عن اختياره الخاع ويقاع عندئذ أنث مدفوع 
داخليًا, فاألفراد الذين يستمدون رضاهم من إنجا  شيء ما من خالع جهدهم سوف يدركون 
أنفسهم على أنهم أصم سلوكهم, هذا اإلدرا  للسببية الشخصية سوف يع   مستوى أعلى 

 .(Bates, 2018: 558- 560)من الدافعية الداخلية 

مجموعااة  هناااا  اتجااااه لخر في تعريف الااادافعياااة الاااداخلياااة إذ ُتعر ف على أنهاااا "
ديناميكيات داخلية وسااااااايطة من العمليات المعرفية, وما وراء المعرفية والوجدانية )بما في 

لتُعُلم( والتي يمكن أن تؤثر ذل  التوقعات, االتجاهات, االعتقادات حوع الذات وحوع بيئة ا
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في ميم الطالو للتوجث والمشاركة وقضاء الوقت والمثابرة في مهام تعلمية على قاعدة من 
التوجيث الذاتي المساااتمر, بعبارة أخرى إنها تشاااير إلى ميم الطالو الدائم لمتابعة األنشاااطة 

ت تطبيق المهاراالتعلمية وبشااااكم أكثر دقة تشااااير إلى ميم الطالو لمواصاااالة االسااااتمتاع و 
مية الموجهة ذاتيًا ضمن مهام تعُلمية محددة, ولكي يواصم الطالو االستمتاع بالتعُلم التعلُ 

البد لهم من فهم أنهم مسااااائولون عن تعُلمهم الخاع وذل  من خالع تطبيق ضااااابط ذاتي 
إيجابي في مواقف التعُلم وعندما يفعلون ذل  يساااااااااتطيعون  يادة إحسااااااااااساااااااااهم بالكفاءة 

 (McCombs, 2008: 200)والضبط الذاتي باإلضافة إلى التحصيم العلمي"  الشخصية
 عتبارها بناء عام إاللوعلى الرام من أن بعض الباحثين قد درس الدافعية الداخلية ب

ر م إلى مكونات أكثقسااااااا  أننا نجد باحثين لخرين افترضاااااااوا أن الدافعية الداخلية يمكن أن تُ 
الذي قاع أن الدافعية الداخلية تضااااااااام ثالث أنواع مختلفة وهي  Vallerandتحديدًا منهم 

الدافعية الداخلية للمعرفة, الدافعية الداخلية لإلنجا , الدافعية الداخلية الختبار المثيرات 
 )الدافعية للمشاركة في األحداث المثيرة(, وفيما يلي توضيح هذه المفاهيم:

   Internal  Motivation To Know :الدافعية الداخلية للمعرفة -أ
كتشاف, ن الدافعية الداخلية يرتبط بالكثير من المتغيرات كاإل ااااااااوع مااااااااااااذا النااااااااااااااااه

 الفضوع, أهداف 
ضاااااااااف إلى هذا المنظور أبعاد أخرى مثم الحاجة إلى المعرفة التُعلم لكن يمكن أن يُ 

رف الاادافعيااة الااداخليااة للمعرفااة بااأنهااا أداء ع  والفهم والبحااث عن المعنى لااذلاا  يمكن أن تُ 
النشااا  للسااعادة والرضااا التي يختبرها الفرد عندما يتعلم, يكتشااف أو يحاوع فهم شاايء ما 

مثاع ذل  أن الطالو يكونون مدفوعين  (Vallerand et al., 2009: 1005)جديد 
يئًا ندما يتعلمون شاااااااداخليًا للمعرفة عندما يقرؤون كتابًا من أجم المتعة التي يختبرونها ع

 جديدًا.
 Internal Motivation Towardو_ الدافعية الداخلية لإلنجا 

Accomplishments: 
هذا النوع تمت دراستث في علم النفس تحت عنوان دافعية اإلتقان, فاألفراد يتفاعلون 
ية  لدافع ف ا لذل  ُتعر  فاءة ولخلق إنجا ات فريدة,  بالك جم أن يشاااااااااعروا  مع المحيط من أ

لداخلية لإلنجا  بأنها المشاركة في نشا  من أجم المتعة والرضا الذي يختبره الفرد عندما ا
, فالطالو الذين (Vallerand et al., 2009: 1005)يحاوع إنجا  أو إبداع شاايء ما 
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يوسااااعون نشاااااطهم إلى ما وراء ما تتطلبث فروضااااهم لكي يختبروا السااااعادة والرضااااا بينما 
 سهم فلنهم يبدون دافعية داخلية لإلنجا .يحاولون التفوق على أنف

 :ُ _ الدافعية الداخلية للمشاركة في األحداث المثيرة
Internal Motivation to Experience Stimulation  

ف الدافعية الداخلية الختبار المثيرات بأنها المشااااركة في نشاااا  بسااابو يمكن أن ُنعر  
إ ويكون هذا النوع (Deci, Ryan, 2014: 42)اسااتثارة الحواس المرتبطة بهذا النشااا  

فعااًل عندما يشار  الشخع في نشا  الختبار األحداث المثيرة )المتعة الحسية, واإلحساس 
بالجماع, والمرص والحماس( الناتجة عن مشاااركة الفرد في هذا النشااا , إن الدراسااات حوع 

, مها في هذا النوع من الدافعيةالتدفق ومشاعر الحماس في الدافعية الداخلية قد أعيد تقدي
فالطالو الذين يتوجهون للفصااام من أجم المتعة والحماس التي تثيرها مناقشاااات الفصااام, 
أو الذين يقرؤون كتابًا من أجم المشاعر العارمة الناتجة عن مقطع ممتع ومليء بالعاطفة 

 Vallerand et)هي أدلة لألفراد ذوي الدافعية الداخلية للمشااااااااااركة في األحداث المثيرة 
al. , 2009: 1006) 

 External Motivation  الدافعية الخارجية:
أن السااااالوكيات المدفوعة خارجيًا هي أدواتية  (Deci et al., 2015: 328)يرى 

Instrumental   أنها  دفي طبيعتها حيث يتم أداؤها ليس من أجم المتعة ولكن ألنث ُيعتق
أن (Ferrer-Caja & Weiss, 2015: 42) أداة للوصاااااوع إلى نتائج أخرىإ ويعتقد 

"الدافعية الخارجية تشاااير إلى المشااااركة في نشاااا  لتحصااايم هدف أو نتيجة منفصااالة عن 
النشاااااااااااا  ", واألفراد المرتفعين في هااذا التوجااث يميلون ألن يكونوا محكومين بااالجوائ , 

 على المكافآت أو المكافآت, المواعيد األخيرة, وتوجيهات اآلخرين, وهم االبًا ما يعتمدون 
تحكم الناس اآلخرين ويميلون إلى تلبية مطالو اآلخرين أكثر من تلبية مطالبهم واالبًا ما 

 ,Deci, Ryan)يضااااااعون أهمية كبيرة على الثروة, الشااااااهرة والعوامم الخارجية األخرى 
إ وعلى الرام من أن كثيرًا من الباحثين نظروا إلى أنواع السااالو  المدفوعة (112 :2015

خارجيًا على أنها ال تتصاااااااااف باالساااااااااتقاللية من حيث التنظيم إال أن باحثين لخرين مثم 
Deci & Ryan   وجدوا أن هذه األنواع من السااالو  تتنوع كثيرًا فيما يتعلق باالساااتقاللية

 يم:هذه المفاهلوفيما يلي توضيح ، لذل  وصفوا أربع أنواع من السلو  المدفوع خارجياً 
  External Regulation :رجيأ ااا التنظيم الخا
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يشاااير إلى أنواع السااالو  التي تكون محكومة بمصاااادر خارجية مثم الثواو والعقاو 
 (Deci et al., 2015: 329)وهذا النوع من التنظيم يقدم أقم مستوى من حرية اإلرادة 

ومثاع ذل  أن  (Deci, Ryan, 2015: 62)وتكون وجهة الضبط خارجية في هذا النوع 
 Vallerand et)يقوع الطالو أنا أدرس في ليلة االمتحان ألن والدي يجبرني على ذل  

al., 2009: 1006).  
   Introjected Regulation :و ااا التنظيم المغروس

م ااااالرا ىان االستيعاو علااااوع مااااذا النااااام, وهااااوهنا يبدأ الفرد باستيعاو أسباو الفع
 ث ااأنن اام

داخلى بالنساااااابة للفرد إال أنث ال يتمتع بحرية اإلرادة طالما أنث مرتبط باسااااااتيعاو أو 
ا ن هذا متمثيم أحداث خارجية سااااااابقة وهكذا فلن الطالو يقوع أنا أدرس ليلة االمتحان أل 

إ ومثم هذه األفعاع تؤّدى (Vallerand et al., 2009: 1006) يفعلث الطالو الجيد
ناتج عن تجنو الشااعور بالذنو أو القلق أو لتحسااين الذات أو الفخر مع شااعور بالضااغط 

(Deci, Ryan, 2015: 62)  أي أن الفرد يبقى فاعاًل في الساااااااالو  التقليدي الذي تم
ضااااابطث والتحكم فيث على الرام من أن مصااااادر هذا الضااااابط تمثيم داخلي لعامم الضااااابط 

 الخارجي.
 Identified Regulation  :ااا التنظيم المحدد ُ

يحصااام هذا النوع عندما يقوم الفرد بتقييم السااالو , ويحدد العملية التنظيمية ويقبم 
 بها, وهنا 

تصاابح العملية التنظيمية ج ءًا من الذات ولذل  فلن الفرد يؤدي النشااا  برابة أكبر, 
رادة أكثر من اإل  والسااالوكيات التي تنظم بهذه الطريقة تعتبر أكثر اساااتقاللية وتتمتع بحرية

السااااالوكيات ذات التنظيم الخارجي أو المغروس ألنها تسااااامح للفرد أن يشاااااعر بلحسااااااس 
االختيار في السااااالو , مثاع ذل , الطالو الذي يراو بأداء عمم إضاااااافي في الرياضااااايات 
ألنث يعتقد أنث مهم السااتمرار النجاص في الرياضااياتإ الدافعية هنا خارجية ألن النشااا  يتم 

بسااابو فائدتث وألنث وسااايلة لتحقيق هدف خارجي هو تحساااين األداء في الرياضااايات أداؤه 
والنجاص مساتقباًل أكثر من كونث ممتعًا, ومع ذل  فلن السالو  يكون ذا صالة بحرية اإلرادة 
ألن الطالو يقوم بث برابة وألساااباو شاااخصاااية أكثر من كونث ناتجًا عن الضاااغط الخارجي 

(Deci et al., 2015: 330)  
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   Regulation Integrated :اااا التنظيم التكاملي د
اوه  ا ا ا او النا ا ا اوع األكثر تقدما ا ا اًا ما ا ان الدافعيا اة الخارجيا ا ة, ويحدث هذا النوع عندما ا

 تتكامم بعض 
الصفات وتساعد في تكوين نسق متكامم للشخصية دون أي إحساس بالصراع بين 

يكون لث محددان للهوية األوع أن يكون ذو الصااااااااافات المختلفة, ومثاع ذل  الوالد الذي 
سلطة والثاني أن يكون صديقًا البنث, كم من هذين الدورين يكون قّيمًا بالنسبة للوالد وقد 
تتصاااااااارع هذه األدوار فيما بينها, ولكن عندما تتكامم هذه األدوار في تآلف بديع فلن ذل  

م ودًا لساااااالوكث في نفس الوقت, مثُيمّكن الوالد من أن يتقبم ابنث ويهتم بث وأن يضااااااع حد
هاتين القيمتين عند الفرد تتواجدان معًا بشااااكم متناام بدون أن تسااااببا إحساااااسااااًا بالتوتر 

 . (Scott, Rigby, Deci, Patrick & Ryan, 2015: 170) لدى الفرد
  Learning Disability  المحور الثاني: صعوبات التعُلم

اُتع  ا ا اد صعا ا ا االتعوبات ا ا اُلم ما ا االمجاالت الحديث نا ة نسبيًا فى ميدان التربية الخاصة، ا
 وعلى الرام 

من وجودها منذ   من بعيد تحت مسااميات أخري مثم " اإلعاقة التعليمية " و" اإلعاقة 
اإلدراكية " و " التلف الدمااى البساايط" و " الخلم البساايط فى وظائف المو " و " اضااطراو 
اللغة المحددة " و "اإلعاقة العصاابية" و"حاالت قصااور اإلدرا " فجميعها مسااميات تدع على 

إ  يد محمد 11: 2012ليس بالقليم من التالميذ )محمد عبده حسينى،  مشكلة تشمم عدداً 
 (. 23: 2013البتاع، 
وبحلوع أوائم عقد الساتينيات بدأ العديد من المهنيين فى إدرا  وجود عنصار مشاتر   

بين المشااكالت اإلدراكية والمشااكالت اللغوية، وهو عدم القدرة على التعُلم ألسااباو ال تتعلق 
عوامم البيئية،  وفساااااروا السااااابو وقتها بأنث هنا  إصاااااابة معينة فى المو أو بالذكاء أو ال

الجهاااا  العصااااااااابى المرك ى تؤثر على طريقاااة معاااالجاااة التلمياااذ للمعلوماااات )ولياااام ن 
 (.62: 2011بيندر،
قدم تعريًفا لصااااااعوبات التعُلم عام  منأوع  Samuel A. Kirkوُيعد صااااااامويم كير   
ر أو قصور في نمو واحدة أو أكثر من العمليات الرئيسية حيث عرفها على أنها تأخ 1962

التي تشاااامم الكالم واللغة والقراءة والتهجي والكتابة والحساااااو، وقد ترجع هذه الصااااعوبات 
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إلى خلم في وظائف المو، أو االضااااااطرابات االنفعالية، ولكنها ال ترجع إلى التخلف العقلي 
 (.2006رى )محمود الطنطاوى، أو الحرمان الحسي أو العوامم الثقافية األخ

 National Center for Learningفهااا المرك  القومى لصاااااااااعوبااات التعُلم عر  ويُ 

Difficulties (NCLD, 2009)  أنهاااا اضاااااااااطراو نيورولوجى يؤثر على قااادرة المو فى
استقباع المعلومات ومعالجتها، وتخ ينها، والتعامم معها. ويستخدم هذا المصطلح لوصف 
الصاااااااعوبات اير المتوقعة التى يعانى منها الفرد الذى يتمتع بمساااااااتوى ذكاء عادى على 

ورية للنجاص فى المدرسااة، األقم فى اكتساااو المهارات األكاديمية األساااسااية التى تعد ضاار 
والعمم، والتكيف مع الحياة بشاااااكم شااااااامم، ولذل  فلن صاااااعوبات التعُلم ال تعد اضااااااطرابًا 

 .(Rief & Stern 2010: 5)منفرًدا، ولكنها تشير إلى مجموعة من االضطرابات 
 محكات التعرف على ذوى صعوبات التعُلم:

 ميذ ذوى صاااعوبات التعُلم،بعد أن أتضاااح للباحثين صاااعوبة وضاااع تعريف شاااامم للتال
ذهو بعض العلماء والمتخصاااااصاااااين إلى وضاااااع عدد من المحكات التى يمكن من خاللها 

 التعرف على التالميذ ذوى صعوبات التعُلم وتمي هم عن ايرهم، وهذه المحكات هى : 
   Discrepancy Criterion :مح  التباين أو التباعد -أ

  يقصاااد بهذا المح  التباعد القائم بين مساااتوى التحصااايم األكاديمي للتلميذ والقدرة
العقلية العامة، فقد يكون التلميذ على درجة عادية أو عالية من الذكاء ورام ذل  

 يكون مستواه التحصيلى متدنى. 

 أما بالنسااااابة لمرحلة ما قبم المدرساااااة يعتمد معيار التباين على التفاوت فى القدرات 
النمائية التى تتمثم فى االنتباه واإلدرا ، وتكوين المفهوم، والتذكر، واللغة، والقدرة 

 البصرية.

   Exclusion Criterion :مح  االستبعاد  -و
طبقًا لهذا المح  يتم استبعاد األفراد الذين يعانون من صعوبات تعُلم ناتجة عن إعاقة 

لية، أو إعاقة حركية، أو اضااااااطرابات بصاااااارية أو ساااااامعية، أو تكون ناتجة عن إعاقة عق
 انفعالية، أو ظروف بيئية اير مالئمة. 

  Special Education Criterion :مح  التربية الخاصة -ُ
ويعنى أن التالميذ الذين يعانون من صااعوبات خاصااة فى التعُلم يحتاجون إلى برامج  

وجود  ليمية الناتجة عنتدريبية تعليمية وعالجية، تصمم خصيصًا لمعالجة مشكالتهم التع
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بعض االضاااطرابات النمائية لديهم، والتى قد تمنع أو تعوق قدرة التلميذ صااااحو الصاااعوبة 
على التعُلم، واالبًا ما تكون برامج التربية الخاصاااااااااة لهؤالء التالميذ برامج فردية تختلف 

إ 95:2006نوعًا ما عما يقدم للتالميذ فى الفصاام العادى )عبد الع ي  الشااخع ولخرون، 
 -4: 2006نبيم حافظ، 

 (. 2013إ على تهامى، 2006إ محمود الطنطاوى، 5
 نموذُ االستجابة للتدخم كبديم لمح  التباعد في تقييم التالميذ ذوي صعوبات التعُلم: -د

 األمريكية العقلية الصحة وأنظمة االتحادية القوانينGresham (2002) هاجم 

 شريحة والتي تحرم التعُلم، لصعوبات متناقضة وأحياًنا منطقية اير تعريفات تقدم بوصفها

 تتلقى قليلة نسبة اير هنال  فيما الخاصة، التربية برامج من االستفادة من األفراد من كبيرة

 بديلة تقديم، تعريفات إلى يدعو ولذل  كبيرة، بنسبة إليها بحاجة تكون  أن دون  البرامج هذه

 Greshamويعرف  التعُلم صعوبات على ذوي  البرامج هذه تو يع في المنشودة العدالة تحقق

 الطالو الطالو ذوى صعوبات التعُلم وفقًا لنموذُ االستجابة للتدخم بأنهم هم (2002)

 مصداقية ذات فعالية على والتي تنطوي  الدراسية المعالجة لخطة االستجابة في يفشلون  الذين

  .(Gresham, 2002: 328)تجريبية 

 تُعلم الكتابة:صعوبات  - 
الكتابة هى تراث البشااارية التى تضااافى على اإلنساااان إنساااانيتث وتجعم منث كائنًا لث 
نما  تاريو وحضااااارة، ال تنتقم فقط من جيم إلى جيم فيسااااتفيد الخلف من خبرة الساااالف، واة
تنتشااار أيضاااًا من بلد إلى بلد فتنتشااار فى العالم وترتقى البشااارية، ولذا نجد الشاااعوو تبدأ 

 لتالميذها بتدريس القراءة والكتابة لهم منذ نعومة أظفارهم.تعليمها 
 تعريفها:  -أ

 ويشمم نشا  الكتابة ثالثة أنشطة فرعية هى: 
 Hand Writingالكتابة بخط اليد  -1 

 Spellingالتهجى  -2
 (. 109: 2006)نبيم حافظ،  Language Expressionالتعبير اللغوى  -3

كما تعد الكتابة الشاااااااكم الثالث من نظام اللغة المتكامم، والذى يشااااااامم كاًل من اللغة 
، واللغة Writing، باإلضافة إلى الكتابة Reading، والقراءة Oral Languageالشفهية 

المكتوبة هى صيغة تواصلية على درجة عالية من التعقيدإ فهى تمثم مهارة تعليمية مهمة 
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ر أهمية للتعبير عن الذات من ناحية أخرى، كما أنها تتكامم مع من ناحية، ووسااااااااايلة أكث
القدرات البصااااااااارية والحركية، واإلدراكية، وترتبط مهارة الكتابة على نحو إيجابى مع مهارة 

 Learner,1997:454).إ 487:1998القراءة )فتحى ال يات، 

ات الكتابة، وقد أشاااار لم أواًل مهارات القراءة أم مهار تع  ما يُ هوقد دار جدع كبير حوع أي
تاُ واإلرساااااااااااع،  تأتى أواًل ألنها مهارة تعتمد على اإلن بة  تا التربويون إلى أن مهارات الك
وترتبط بحو التلميذ للتجريو، وميلث إلى اللعو باألقالم واأللوان، ومحاولة رسااااااااام خطو  

صاااااغار ميذ المقلدًا بها سااااالو  الكبار فى عملية الكتابة، وتبدأ سااااالوكيات الكتابة لدى التال
بالتطور، من خالع محاوالتهم وضاااع خطو  عشاااوائية أو منظمة على األساااطح، كما أنهم 
أثناء تعلمهم لمهارات الكتابة يمرون عبر سااااااالسااااااالة من المراحم االنتقالية المتطورة، تبدأ 
بالشااخبطة، فالرساام، فصاانع أشااكاع مشااابهة للحروف، فتوليد وحدات للحروف التى تعلمها 

 (. 166: 2013جئة وصواًل إلى الكتابة الرسمية )فتحى محمود أحميدة، سابقًا، فالته
وفى ساابيم وضااع تعريف محدد لصااعوبات تعُلم الكتابة نسااتعرض عدًدًا من التعريفات، 

( 89:  2013ذكرت عبير أحمااااد طوساااااااااون، وساااااااااحر منصاااااااااور القطاااااوى ) حيااااث
لذين تظهر  Wiederholt (1974)تعريف بة بأنهم ا للتالميذ ذوى صاااااااااعوبات تعُلم الكتا

عليهم اضااطرابات فى: وضااع الجساام أثناء الكتابة، وحجم األحرف المكتوبة، والتناسااق بين 
شاااكم األحرف والكلمات وبعضاااها، واساااتقامة األحرف حيث تكون اير متناساااقة، وسااارعة 

 التلميذ فى الكتابة.
( لصعوبات تعُلم 2011ى الباحثة تعريف )أحمد عواد، وباستعراض هذه التعريفات تتبن     

الكتابة بأنها حالة من انخفاض مسااااااتوى التالميذ فى كم من الكتابة اليدوية والتهجئة عن 
المستوى الصفى المكافئ لعمره ال منى، وتتمثم فى صعوبة التفرقة بين األحرف المتشابهة 

لصحيحة أثناء اإلمالء، وصعوبة كتابة أثناء اإلمالء، وصعوبة وضع الهم ات فى أماكنها ا
بعض الكلمات التى بها مد، وكذل  التى بها تنوين والخلط بين كتابة التنوين والنون أثناء 
اإلمالء، وكذل  يعانى هؤالء التالميذ من صاااااعوبة فى كتابة الفعم المضاااااارع المعتم اآلخر 

 حرف األلف الملحق بباء فىبالواو، والخلط بينث وبين واو الجماعة، وكذل  صاااعوبة كتابة 
 الكلمات المعرفة با )الا(.

 العوامم التى تسهم فى وجود صعوبات تعُلم الكتابة:  -و 
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أكدت العديد من الدراساااااااااات على أن عملية الكتابة تتم من خالع التآ ر بين حركة 
، ىالعينين واليد وكذل  الذاكرة، فهى بذل  تحتاُ إلى اإلدرا  البصااااارى، والحركى، والسااااامع

درا  األشااااكاع الممي ة لكم حرف وربطث بصااااوتث وكذل  التفرقة بين االتجاهات المختلفة،  واة
 وفى حالة حدوث خلم فى هذه الحواس وهذا التآ ر تظهر صعوبة فى تعُلم الكتابة. 

( العواماام المساااااااااهمااة فى 519 – 518: 2011ويلخع عبااد المطلااو القريطى )      
 العوامم هي:  صعوبات تعُلم الكتابة فى عدد من

  اااااااارى والتميياااااااار البصاااااااااااااه، واإلدرا  والتذكااااااااااااعوامم عقلية معرفية: كاضطرابات االنتب -
 رى بين االبص

الحروف والكلمات واألعداد واألشكاع، واضطرابات إدرا  العالقات المكانية البصرية، وكذل  
 المسافات والعالقات بين الحروف والكلمات واألعداد واألشكاع. 

عوامم نفسية عصبية: كالخلم الوظيفى المخى البسيط فى مراك  الكتابة بالقشرة المخية  -
نتاُ المنظومة الحركية المتتابعة الال مة لنساااااااو  مما ال يمكن التلميذ من تذكر، وتنظيم، واة

 الحروف والكلمات. 
الحركى، وقصور الضبط الحركى  –عوامم جسمية حركية: كاضطراو التناسق البصرى  -

اا)وض ا ا ااع الجسا ا اام، والتحكا ا ام فا ا ا ى حركات الرأس والذراعين واليدين واألصابع، والتحكم فى ا
 العضالت 

 الدقيقة(. 

عواماام انفعاااليااة دافعيااة: ومنهااا نقع الاادافعيااة لاادى التلميااذ وعاادم المثااابرة أثناااء تعُلم  -
 شا  الحركى. الكتابة، والتوتر والقلق واإلحبا ، واالندفاعية والتشتت، وفر  الن

عوامم مدرساااااااااية: ومنها قصاااااااااور التدريس، وعدم كفاية تدريو التلميذ على المهارات  -
األولية الال مة للكتابة، كالجلسة الصحيحة أثناء الكتابة، وطريقة اإلمسا  بالقلم، والتميي  
الدقيق بين أشكاع الحروف، وكذل  التميي  بين أشكاع الحروف الصحيحة وأشكاع الحروف 

اطئة، وتقدير المساااافات بين حروف الكلمة، وبين الكلمات داخم الجملة الواحدة، وتتبع الخ
رساام الحروف واألعداد واألشااكاع، وتنظيم الخط، باإلضااافة إلى عدم ت ويد التلميذ وال ساايما 

 عند بداية تعُلمث الكتابة بتغذية راجعة لتصحيح أخطاء الكتابة من ثم يثبت عليها. 

( إلى وجود عدد من األسباو 385 – 384: 2013السرطاوى ولخرون ) ويشير  يدان     
 التى تجعم الطالو يتجنبون الكتابة منها: 
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معاانااتهم من ضاااااااااعف فى القراءة، مماا ينتج لاديهم ضاااااااااعفاًا فى التهجئاة، ويؤثر فى  -
 استخدامهم الذاتى ألساليو الكتابة. 

ا ير، وهم يفتقرون إلى مثم هذما تتطلبث عملية تشاااااااااكيم الحروف وبنائها من تركي  كب -
 التركي  ألن عملية الكتابة ليست عملية ذاتية. 

 أنهم يواجهون صعوبة كبيرة فى تنظيم واستخدام أساليو الكتابة.  -

يعانون من صاااااااااعوبة فى تطوير أفكارهم مما ينتج لديهم ضاااااااااعفًا فى التعبير عن تل   -
ابة، هذا إلى جانو شاااعورهم المساااتمر األفكار، وصاااعوبة فى تتبع أفكارهم خالع عملية الكت

 بأن عملية الكتابة على الورق بطيئة ومملة. 

وترى الباحثة أن تصنيف ماجدة السيد عبيد يميم أكثر إلى العوامم المسببة لمشكالت 
الكتابة وليس عوامم مسااببة لصااعوبات تعُلم الكتابة، وذل  لذكرها أن المشااكالت الجساامية 
والحركية من ضاامن العوامم على الرام من ضاارورة اسااتبعاد ذوى صااعوبات التعُلم بصااورة 

جسمية أو حركية، كذل  ذكرها الستخدام اليد اليسرى على أنها عامة من وجود أى إعاقات 
من العوامم المساااااااااببة لصاااااااااعوبات تعُلم الكتابة ترى الباحثة أنث ال عالقة لليد اليمنى أو 
اليساااارى بصااااعوبات تعُلم الكتابة طالما أن إحدى اليدين سااااواء يمنى أو يساااارى تسااااتطيع 

 الكتابة وتشكيم خطوطها ومهاراتها. 
 وأعراض صعوبات تعُلم الكتابة: مظاهر  -ُ

 تتعدد مظاهر صعوبات تعُلم الكتابة لدى التلميذ وتتخذ عدًدا من األشكاع منها: 
   نًا يقوم التلميذ عكس الحروف واألعداد بحيث تكون كما تبدو فى المرلة، وأحيا

بكتابة المقاطع والكلمات والجمم بأكملها بصااورة معكوسااة من اليسااار إلى اليمين 
 كما تكون فى المرلة.  فتبدو

  خلط فى االتجاهات، فهو قد يبدأ بكتابة الكلمات والمقاطع من اليساااااااااار بداًل من
كتابتها كالمعتاد من اليمين، والفرق هنا عما سبق أن الكلمات هنا تبدو صحيحة 

 بعد كتابتها وال تبدو معكوسة كالسابق. 
 لكتابة وأحيانًا قد ترتيو أحرف الكلمات والمقاطع بصااااااااورة اير صااااااااحيحة، عند ا

 يعكس ترتيو األحرف فكلمة )دار( قد يكتبها )راد(. 

  .)أن يخلط فى الكتابة بين األحرف المتشابهة فيكتو كلمة باو )ناو 

  .أن يحذف أو يضيف بعض الحروف للكلمات أو يضيف كلمة للجملة 
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  .)أن يبدع حرف فى الكلمة بحرف لخر مثاًل )غ إلى ع( أو )و إلى ن 

  صعوبة فى الكتابة على نفس الخط. أن يجد 

  .أن يكتو بصورة بطيئة جدًا وعادة يكون خطث رديئًا 

  .أن تكون اإلجابات المكتوبة لديث قصيرة جدًا مقارنة مع اإلجابات الشفهية 

  .أن يبذع التلميذ جهد كبير أثناء الكتابة 

  .أن يمس  التلميذ القلم بطريقة خاطئة أو يمسكث فى كم مرة بشكم مختلف 

  .أن يهمم التلميذ وضع النقا  على الحروف 

  .أن يكتو التلميذ الحروف المنقوطة ويهمم الحروف اير المنقوطة 

  .أن يكتو التلميذ الحروف بشكم اير متناسق من حيث الشكم أو الحجم 

  .أن يواجث التلميذ صعوبة فى التعبير عن األفكار 

  .أن يجد التلميذ الصعوبة فى فهم ما يكتو 

  .أن يجد التلميذ صعوبة فى تسلسم األحداث أو األشياء أو الكلمات 

  .أن يجد التلميذ صعوبة فى وضع الهم ات فى أماكنها الصحيحة وأثناء اإلمالء 

 تابة الكلمات التى بها مد أثناء اإلمالء. أن يجد التلميذ صعوبة لدى البعض فى ك 

  أن يجد التلميذ صاااعوبة فى كتابة الفعم المضاااارع المعتم اآلخر بالواو والخلط بينث
 وبين واو الجماعة. 

  أن يكون لديث ضاااااااعف فى التآ ر الحركى البصااااااارى بين العينين واألصاااااااابع، مع
 اضطراو فى الحركات التى تؤديها اليد. 

 لسااطر ألساافم، ويتر  هوامر اير مناساابة فى الصاافحة، ويكثر يميم التلميذ عن ا
 من المسح والشطو، ويعيد كتابة بعض الكلمات أو بعض مقاطع الكلمات. 

  أن يصااااااحو نشاااااا  الكتابة بعض الال مات الحركية كالقبض على القلم بأصاااااابع
متشنجة، والميم بالرسغ مع الجسم على المكتو أو الورقة مع الضغط بالقلم على 

 لورقة لدرجة الحفر بصورة تجهد عضالت األصابع. ا

  أن يكون التلميذ ضااعيف االنتباه ويجد صااعوبة فى االحتفاض بمضاامون الفكرة التى
إ عبير 518 – 517:  2011يكتو عنها مع فقدان التفاصااااااااايم )عبد المطلو القريطى، 

إ 2013إ على تهامى ريان، 97 – 96:  2013طوسااون أحمد وسااحر منصااور القطاوى، 
 (. 126:  2015ماجدة السيد عبيد، 
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 تقييم وتشخيع صعوبات تعُلم الكتابة:  -د 

تعددت مداخم تقييم وتشاااخيع "صاااعوبات تعُلم الكتابة"، ومن هذه المداخم تقييم اليد 
المفضاااااااالة فى الكتابة، وتقييم األخطاء فى الكتابة، كما أن من هذه المداخم المدخم الكلى 

 الشامم 
 تعُلم الكتابة، وفيما يلى تستعرض الباحثة بعض مداخم التشخيع.لتشخيع صعوبات 

حيث تعتبر مهارة الكتابة ج ًء مهمًا فى المناهج الدراسية مثلها مثم القراءة، وتستخدم 
الكتابة فى معظم األحيان لتقييم مدى اساااااااااتيعاو التالميذ للمفاهيم التى يتعلمونها، وترتبط 

 ,Pierangelo & Giuliani)  اءة واالسااتماع والتحدثالكتابة بشااكم مباشاار بمهارات القر 

2008:57) . 
: 2006لذل  كان من الضاارورى االهتمام بتشااخيع صااعوبات الكتابة، فيشااير نبيم حافظ )

نما يشمم 113 ( إلى أن تشخيع صعوبات الكتابة ال يقتصر فقط على الجانو الدراسى واة
 أيضًا 

 ى أنث من الضرورى إجراء ما يلى: الجوانو النفسية والجسمية والبيئية فهو ير 
  الفحع النفسى: ويتضمن إجااااراء اختبارات الذكااااااء والقاااادرات النفسياااة اللغوياااة

 والمهااارات 
 اليدوية والذاكرة البصرية واإلدرا  البصرى والدافعية والنشا  ال ائد. 

  الفحع الطبى: وهو يعنى دراسااااااااة الحالة الجساااااااامية العامة للتلميذ، كما أنث من
 الضرورى فحع المو والجها  العصبى. 

 ى واالقتصادى اااا االجتماعاااان حيث مستواهااااذ ماااارة التلمياااالبحث االجتماعى: ألس
 ى اااوالثقاف

 درسة. والمناخ السائد فيها ومدى متابعتها ألداء التلميذ فى الم

  الدراسة التربوية لحالة وأداء التلميذ: يقوم بث اُلمعل م من خالع معرفة اليد المفضلة
 فى الكتابة لدى التلميذ، وكذل  تقويم أخطاء الكتابة والتعُرف على مهاراتها. 

( حيث تشاااااااااير إلى إمكانية التُعرف على 127: 2015وتؤكد على ذل  ماجدة عبيد )
 لدى التلميذ من خالع:  اليد المفضلة فى الكتابة

 كتابة االسم باليدين. * 
 رسم تقاطعات أفقية ورأسية باليدين بشكم متواع. * 
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 معرفة القدرة على التميي  بين االتجاهين األيمن واأليسر. * 

 وكذل  تشير إلى أنث لتقويم أخطاء الكتابة يطلو من التلميذ أداء المهام التالية: 

 إعادة نسو جمم قصيرة بدقة لمعرفة هم يحذف بعض الحروف. * 
 * أخذ عينات من كتابة التلميذ للحروف والكلمات التى تشكم جماًل. 

 * كتابة عينات من الحروف المتشابهة )و / ت / ث / ُ / ص / خ(. 

 كما أنها تشير إلى مهارات الكتابة بأنها تتضمن عشر مهارات على النحو التالي: 

 * وضع الجسم واليد والرأس والذراعين والورقة أثناء التهيوء للكتابة. 
 *  طريقة اإلمسا  بالقلم. 

 * الخطو  الناتجة عن الكتابة )الرأسية واألفقية والمائلة(. 

 *  كتابة الحروف وتشكيلها. 

 * استقامة مسار الكتابة أو تعرجث عن السطر. 

 ى مناسبة أم ال. * الفرااات بين الحروف والهوامر هم ه

(.  –خفيف / مستقيم  –* نوعية الخط )اامق   متعُر

 * اكتماع الحروف أو عدم اكتمالها. 

 * التقاطع فى كتابة الحروف واألشكاع. 

 دراسات سابقة: 
 ( دراساااااااة ريبان ولخرينRuban, 2003 وعنوانها "التأثيرات المتباينة ألسااااااااليو )

األكاديمي على طالو الجامعة العاديين والذين تنظيم الذات األكاديمية على اإلنجا  
 يعانون من صعوبات التعُلم".

هدفت هذه الدراساااااااااة إلى التعرف على تأثير التنظيم الذاتي على الدافعية لإلنجا  لدى 
عينة من العاديين وذوي صااااااااعوبات التُعلم ، وتكونت عينة الدراسااااااااة من عينة من طالو 

( من الطالو العاديين ، 417لديهم صاااااااااعوبات تعُلم ، و)( فردا 53الجامعة تراوحت بين )
اوقد أشارت النتائج إلى وجود عالق ا ا ا ا اة بيا ان تنظيا ا ا ام الذات والدافعيا ا ا اة لإلنجا ا ا اا ، كما ا ا ا

 ح وجود فروق في الدافعية لإلنجا  بين ااااتض
 م.الطالو العاديين والطالو من ذوي صعوبات التُعلم لصالح ذوي صعوبات التُعل
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 ( وعنوانها "بروفيالت أسااااليو المعاملة الوالدية 2006دراساااة عبد الهادي العجمي )
وعالقتها بمساااااااااتويات دافعية اإلنجا  لدى عينة من ذوي صاااااااااعوبات تعُلم القراءة 

 والعاديين من تالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت".
هدفت هذه الدراسااااااة إلى التعرف على مدى تأثر وتأثير دافعية اإلنجا  بأساااااااليو المعاملة 

 الوالديث 
 ةاااااااااة المتوسطاااااان المرحلاااااااااراءة والعاديين ماااااام القااااااُ ذ ذوي صعوبات تعلااااااكما يدركها التالمي

 والكشف عن 
اإلجابة عن األساائلة الفروق في دافعية اإلنجا  بين ذوي الصااعوبات، وقد حاولت الدراسااة 

 التالية:
هم تختلف بروفيالت أساليو المعاملة الوالديث لدى التالميذ ذوي صعوبات تعُلم القراءة ا  1

 عنها 
 لدى التالميذ العاديين؟

هم توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية االنجا  وأبعادها ) المثابرة، الطموص، اااااااا  2
 وجود 

 الميذ ذوي صعوبات تعُلم القراءة والتالميذ العاديين؟هدف يسعى لتحقيقث ( بين الت
 هم تختلف بروفيالت أساليو المعاملة الوالديث لدى التالميذ ذوي صعوبات تعُلم القراءة ا  3

 باختالف مستويات دافعية اإلنجا ؟
( تلميذا من الصااااف الثامن من المرحلة المتوسااااطة، 151وتكونت عينة الدراسااااة من )

( تلميذا بمتوسااااااااط عمري 78التالميذ من ذوي صااااااااعوبات تعُلم القراءة )وقد تكونت عينة 
( 73( ، بينمااا تكوناات عينااة التالميااذ العاااديين من )0.70( وانحراف معياااري )13.84)

( ، أمااا فيمااا يخع عيناة 0.062( وانحراف معياااري )13.52تلميااذًا بمتوساااااااااط عمري )
قد سلوكية لذوي صعوبات التعُلم فالمدرسين الذين أجابوا على مقاييس تقدير الخصائع ال

( معلمًا متخصاااااااصاااااااًا في مادة اللغة العربية، وقام الباحث باساااااااتخدام عدد من 24كانوا )
 المقاييس المناسبة للدراسة، وهي:

 (.1998اختبار الذكاء اير اللغوي )ترجمة : كماع مرسي،  -1
 (.1994مقاييس أساليو الرعاية الوالديث لألو )إعداد : فتحية عبد الرؤوف،  -2
 (.2004اختبار الدافع لالنجا  لالطفاع والراشدين )إعداد : فتحية عبد الرؤوف،  -3
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 اختبار تحصيلي في مهارات القراءة )من إعداد الباحث(. -4
مقياس تقدير الخصااااااائع الساااااالوكية لذوي صااااااعوبات التعُلم )إعداد : فتحي ال يات،  -5

1999.) 
 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:

في جميع أبعاد المعاملة  0.001وجود فروق ذات داللة إحصاااااااااائية عند مساااااااااتوى  -1
 الوالديث 

)الحماية ال ائدة ، القساااوة واإلهماع ، التساااامح ال ائد ، الرعاية الحا مة( وذل  لصاااالح 
 التالميذ العاديين.

بين التالميذ ذوي صاااااعوبات  0.001وجود فروق ذات داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى  -2
القراءة والتالميذ العاديين في جميع أبعاد مساااتويات الدافعية )المثابرة ، الطموص ، تعُلم 

وجود هدف يسااعى لتحقيقث( لصااالح التالميذ العاديين، حيث أشااارت النتائج إلى وجود 
 مستويات مرتفعة في هذه األبعاد والدرجة الكلية لصالح التالميذ العاديين.

بين التالميذ ذوي صاااااعوبات  0.001مساااااتوى وجود فروق ذات داللة إحصاااااائية عند  -3
تعُلم القراءة منخفضااااي مسااااتوى الدافعية والتالميذ ذوي صااااعوبات تعُلم القراءة مرتفعي 
مستوى الدافعية في بعدي )القسوة واالهماع، الرعاية الحا مة( لصالح التالميذ مرتفعي 

، اية ال ائدةمساااااااااتوى الدافعية، ولم توجد فروق بين كال المجموعتين في بعدي )الحم
 التسامح ال ائد(.

 ( وعنوانها "مدى فاعلية برنامج إرشاااادي 2009دراساااة صااابحي بن ساااعيد الحارثي )
نفساااااااااي لتحساااااااااين دافعية اإلنجا  األكاديمي لدى الطالو ذوي صاااااااااعوبات التعُلم 

 األكاديمية بالمرحلة الجامعية".
هدفت هذه الدراساااااااة في إعداد مقياس لصاااااااعوبات التعُلم األكاديمية )إعداد الباحث(، 
والتعرف على بعض أبعاد صااااااعوبات التعُلم األكاديمية الشااااااائعة بين طالو كلية المعلمين 
بجامعة الطائف، وتصااااااميم برنامج إرشااااااادي لتحسااااااينمسااااااتوى دافعية اإلنجا  األكاديمي 

حداث تغيير أو تعديم على لمسااااااااااعدة هؤالء الطالو على تحساااااااااي ن دافعيتهم لإلنجا  واة
المسااااااتويين الفكري والساااااالوكي للتخفيف من هذه الصااااااعوبات األكاديمية التى يواجهونها، 

( طالبًا من ذوي صاااااااااعوبات التعُلم األكاديمية بالمرحلة 60وتتكون عينة الدراساااااااااة من )
طة(، وشاااااملت أدوات الجامعية، وتم تقسااااايمها عشاااااوائيًا إلى مجموعتين )تجريبية وضااااااب
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الدراسااااااااة مقياس دافعية اإلنجا  األكاديمي، ومقياس صااااااااعوبات التعُلم األكاديمية لطالو 
المرحلة الجامعية، واختبار رافن للمصااااااااافوفات المتتابعة، واساااااااااتمارة البيانات االجتماعية 

مج اواالقتصادية، واستمارة أعضاء هيئة التدريس المتعاونين، واستمارة تقويم جلسات البرن
( من انتشار صعوبات التعُلم %3اإلرشادي، وقد أشارت نتائج الدراسة على وجود نسبة )

األكاديمية لدى عينة من طالو كلية المعلمين بجامعة الطائف، وأشااااارت أيضااااًا إلى نتائج 
اساااتجابات أعضااااء هيئة التدريس على اساااتمارة تقويم أداء المساااترشااادين األكاديمي أثناء 

امج اإلرشاااااااااادي على أفراد المجموعة التجريبية إلى اساااااااااتجاباتهم لدافع وبعد تطبيق البرن
اإلنجا  األكاديمي واكتساااااابهم السااااالو  اإلنجا ي، مما أدى إلى التحساااااين في مساااااتواهم 

 األكاديمي.
 منهجية البحث
 أواًل : منهج البحث:

اعتمدت الدراساااااااة الحالية على المنهج التجريبى وذل  للتحق من الهدف الرئيساااااااى 
للدراسااااة وهو تنمية الدافعية الداخلية لدى تالميذ الصااااف الثالث اإلبتدائي ذوي صااااعوبات 

 التعُلم.
 ثانيًا : عينة الدراسة:

تكونت العينة األسااااساااية من بين تالميذ الصاااف الثالث اإلبتدائي من بعض المدارس 
يا التعليمية وعددها ) تابعة إلدارة المن بلجمالي عدد التالميذ )3ال (، حيث 421( مدارس 

( تلميذًا 251قامت الباحثة بتطبق اختبار المسااح النيرولوجي السااريع عليهم فتم اسااتبعاد )
( تلميذًا وتلميذة، وتم تطبيق مقياس 52وتلميذة، وتم تطبيق اختبار الذكاء فتم اسااااااااتبعاد )

( 10( تلميذًا وتلميذة، منهم )20فوصااااام عدد التالميذ بناًء على ذل  إلى )الداخلية الذاتية 
( إناث، تم االعتماد عليهم كعينة أساااااااااسااااااااية، ثم قامت الباحثة بتطبيق أدوات 10ذكور، )

 الدراسة عليهم وذل  في فصم دراسي كامم
 وقد تم تقسيم العينة إلى:

 ( تالميذ.10ا المجموعة التجريبية، وعددهم )1
 ( تالميذ.10ا المجموعة الضابطة، وعددهم )2

العينة، من حيث العمر ال منى، ومعامم الذكاء، والمسااااااح وقد تم التكافؤ بين أفراد 
 لداخلية، وذل  على النحو التالى:النيرولوجى، والدافعية ا
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 (1جدوع )
 التكافؤ بين مجموعتي الدراسة

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصاااائية بين متوساااطات رتو 1يتضاااح من جدوع )
 درجات 

المجموعتين التجريبية والضاااااااااابطة في كم من: العمر ال مني, معامم الذكاء, والمساااااااااح 
 النيرولوجى، 

 
 المتغيرات

المتوسط  ن المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتو

مستوى  u Z مجموع الرتو
 الداللة

 اير دالة 0.926 38.00 93.00 9.30 0.28 9.68 10 التجربية العمر ال مني
 117.00 11.70 0.15 9.78 10 الضابطة

 اير دالة 0.904 39.00 116.00 11.60 0.67 98.72 10 التجربية معامم الذكاء
 94.00 9.40 0.84 98.43 10 الضابطة

المسح 
 النيرولوجى

 اير دالة 1.785 27.50 127.50 12.75 1.28 70.13 10 التجربية
 82.50 8.25 1.24 69.15 10 الضابطة

الدافعية الداخلية
 

حو 
االستطالع 
والبحث 
عن 

المعارف 
 الجديدة

 اير دالة 0.360 45.5 100.50 10.05 1.47 22.20 10 ن

10 10 22.40 1.42 10.95 109.50 

االكتشاف 
ومدى 
االستفادة 
من 

المعلومات 
 والمعارف

 اير دالة 0.155 48.0 107.00 10.70 2.11 20.60 10 10
 103.00 10.30 2.12 20.50 10 الضابطة

الدرجة 
 الكلية

 اير دالة 0.153 48.0 103.00 10.30 3.22 42.80 10 التجربية
 107.00 10.70 3.17 42.90 10 الضابطة
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، وهذا يدع علي تكافؤ المجموعتين )التجريبية والضاااااااااابطة( في التطبيق الدافعية الداخلية
لي, األمر الذي يمهد للتطب  يق العملي بصورة منهجية صحيحة.القب 

 وقد ُروعى فى اختيار عينة الدراسة الشرو  والمواصفات التالية: 
 اسُتبعد من عينة الدراسة أى تلميذ لديث إعاقة أخرى مصاحبة لذوى صعوبات التعُلم. -1

( أعوام، وهى فى 10-9يتراوص العمر ال منى للتالميذ ذوى صاااااااااعوبات التُعلم ما بين ) -2
( عام، حيث تشااااااااهد بداية مرحلة 12 – 9الطفولة المتأخرة التى تمتد ما بين )مرحلة 

اساتقرار الذات كبعد من أبعاد الشاخصاية، كما أن تفكير التلميذ فى هذه المرحلة يكون 
 أكثر مرونة، نتيجة نقع تمرك ه حوع الذات.

 أدوات البحث
 The Quick Neurological Screening Test ( اختبار المسح النيرولوجى السريع1)

(Q.N.S.T)  ،(.1989)تعريو: عبدالوهاو كامم 
 الهدف من المقياس:

رصد المالحظات الموضوعية للتعرف على ذوى صعوبات التعُلم، ويوضح االختبار 
هم هنا  عيو أو خلم عصابي يؤدي إلي اضاطراو المخرجات التربوية للتلميذ، ويخدم ذل  

 سرعة التنبؤ والكشف عن هؤالء التالميذ .المقياس في 
 وصف المقياس:

وعرباااث وقنناااث على البيئاااة  Mutti, M., et al., 1978أعاااده أ. موتى ولخرون 
وهو وساايلة لرصااد المالحظات الموضااوعية عن التكامم  1989المصاارية عبد الوهاو كامم 

عرف على ذوى مهماااة للت 15النيورولوجي فى عالقتاااث باااالتعُلم، ويتاااألف االختباااار من 
صااااعوبات التعُلم، ويسااااتغرق تطبيقث عشاااارين دقيقة، وتصاااانف الدرجة الكلية على المهام 

عادي( )عبد الوهاو كامم ، -مشاااااااتبث-الخمس عشااااااارة إلى ثالثة مساااااااتويات هي )مرتفع
1989 ،1 – 3.) 

 الكفاءة السيكومترية لإلختبار:
 صدق اإلختبار:

تلميذًا وتلميذة بالصااف  161ين درجات قام ُمعرو اإلختبار بحساااو معامم االرتبا  ب
الرابع اإلبتدائي على هذا االختبار ودرجاتهم على مقياس تقدير سااااااالو  التلميذ الذي عربث 

، وقد  0.01بداللة إحصاااااااائية  0.874-:  0.674–فكان مقداره  1990مصاااااااطفى كامم 
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ة يتمخض عن اسااااتخدامث للصاااادق العاملى على أنث يقيس ثالثة عوامم هي النظم الحساااا
 الطرفية، والنظم المرك ية، والنظم الحركية.

تلميذًا وتلميذة  50ات ااا  بين درجااااالت االرتبااااابحساو معام ةاااااالباحث تد قاماااااوق
 بالصف 

ااالراب ا اااع والخامس االبتدائا اااى هاااي علا ا ااذا اإلختبا ا ااار ودرجاتها م على مقياس تقدير سلو  ا
 التلميذ الذي 

بداللة إحصااااااائية  0.627-:  0.204–فكان يتراوص ما بين   1990مصااااااطفى كامم عربث 
0.01. 

 الثباات : 
قام ُمعرو اإلختبار بحسااااااااااو معامم االرتبا  بين الدرجة الكلية لإلختبار ودرجات 

وهى  0.92الي  0.67اإلختبارات الفرعية، وقد خلع إلى معامالت إرتبا  تراوحت ما بين 
 الدرجة ككم على المقياس وفق ثالثة مستويات:ويتم تقدير ، مرتفعة

وتوضااح معاناة التلميذ من مشااكالت تعلم فى  50الدرجة المرتفعة: وهى درجة ت يد عن  -
ظروف الفصااااااااام الدراساااااااااي، وقد تم إختيار مجموعة التالميذ من هذه الفئة التي 

 حصلت علي خمسين درجة للدراسة الحالية.
وعادة يتم الحصاااااااااوع عليها من عدة  25ت يد علي درجة االشاااااااااتباه: وهى درجة كلية  -

أعراض قد تكون نيورولوجية أو نمائية طبقًا لعمر التلميذ وشاااااااادة ظهور العرض، 
 ويدخم ضمن تل  الفئة التالميذ ذوى صعوبات التعُلم.

 فأقم وتشير إلى حالة السواء. 25الدرجة العادية: وهى درجة كلية تبدأ من  -
بينية للذكاء )الصااااااااورة الخامسااااااااة( ) إعداد: محمود ابوالنيم,  –( اختبار سااااااااتانفورد 2)

2011.) 
تهدف الصورة الخامسة للمقياس إلي قياس خمسة عوامم أساسية هي, االستدالع 

المكانية, والذاكرة العاملة، ويتو ع  –السائم, المعرفة, االستدالع الكمي, المعالجة البصرية 
 سيين: المجاع اللفظي والمجاع اير اللفظي. كم عامم من هذه العوامم علي مجالين رئي

 وصف اإلختبار:
بينيث من عشرة إختبارات فرعية,  –تتكون الصورة الخامسة من مقياس ستانفورد 

مو عث علي مجالين رئيسااااااايين )لفظي واير لفظي( بحيث يحتوي كم مجاع علي خمساااااااة 
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 ت المصاااااااااغرة متفاوتةاختبارات فرعية, ويتكون كم إختبار فرعي من مجموعث من االختبارا
 –الصااااعوبة )تبدأ من األسااااهم إلي األصااااعو(. ويتكون كم واحد من اإلختبارات المصااااغرة 

فقرات أو مهام ذات مسااااااتوي صااااااعوبة متقارو, وهي  6إلي  3من مجموعث من  –بدورها 
 الفقرات أو المهام والمشكالت التي يتم إختبار المفحوع فيها بشكم مباشر. 

بينيث )الصااااورة الخامسااااة( بشااااكم فردي لتقييم الذكاء  -ويطبق مقياس سااااتانفورد
فوق، ويتكون المقياس  ساانوات فما 8:  2ساان والقدرات المعرفية, وهو مالئم لألعمار من 

 إختبارات فرعية تتجمع مع بعضها لتكون مقاييس أخري وهي : 10الكلي من 
اري تحديد المسار ااااااااان إختباااااااااة ذكاء البطارية المختصرة: ويتكون مااااس نسباااااامقي -1

 وهما إختبارا 

ختبار المفردات, وتساااتخدم هذه البطارية  /ساااالسااام الموضاااوعات  المصااافوفات واة
 المختصرة 

بارات األخري في إجراء بعض التقييمات مثم التقييم  مع بعض البطاريات أو اإلخت
 النيوروسيكولوجي.

بة الذكاء اير اللفظية: ويتكون من الخمس إختبارات  -2 الفرعية اير مقياس نسااااااااا
اللفظية والتي ترتبط بالعوامم المعرفية الخمسااااة التي تقيسااااها الصااااورة الخامسااااة، 
ويساااتخدم التقييم اير اللفظي في تقييم الصااام أو الذين يعانون من صاااعوبات في 
السااااااامع , وكذل  األفراد الذين يعانون من اضاااااااطرابات في التواصااااااام, والذاتوية, 

صا الصدمية, واألفراد الذين لديهم خلفية  بات المووبعض أنواع صعوبات التعُلم, واة
محدودة بلغة اإلختبار وبعض الحاالت األخري ذات اإلعاقات اللغوية مثم الحبساااااة 

 أو السكتة.
مقياس نسااااااابة الذكاء اللفظية: والذي يكمم مقياس نسااااااابة الذكاء اير اللفظية ,  -3

ة وامااام المعرفياااويتكون من الخمس إختباااارات الفرعياااة اللفظياااة والتي ترتبط باااالع
الخمساااة التي تقيساااها الصاااورة الخامساااة، وقد يطبق مقياس نسااابة الذكاء اللفظي 
تطبيقًا معياريًا كاماًل علي المفحوصااين العاديين كما أنث يطبق علي بعض الحاالت 
الخاصاة التي تعاني من ضاعف البصار أو تشاوهات العمود الفقري أو أي مشاكالت 

 اير اللفظي من المقياس.أخري قد تحوع دون إكماع الج ء 
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نسااااااااابة الذكاء الكلية للمقياس: وهي ناتج جمع المجالين اللفظي واير اللفظي أو  -4
 المؤشرات العاملية الخمسة. 

دقيقة, ويعتمد هذا علي  75إلي  15ويتراوص متوساااااااااط  من تطبيق المقياس من  -5
 75إلي  45المقياااس المطبق، فتطبيق المقياااس الكلي عااادة مااا يساااااااااتغرق من 

دقيقة,  20إلي  15يقة, في حين يساااااااااتغرق تطبيق البطارية المختصااااااااارة من دق
دقيقة لكم واحد  30ويسااااتغرق تطبيق المجاع اير اللفظي والمجاع اللفظي حوالي 

 منهما. 

 ثبات وصدق اإلختبار: 
تم حسااااااااااو الثبات لالختبارات الفرعية المختلفة بطريقتي إعادة التطبيق والتج ئة 

بمعادلة ألفا كرونباخ، وتراوحت معامالت الثبات باستخدام طريقة إعادة النصفية المحسوبة 
قة التج ئة النصااااااااافية بين  0.988و  0.835التطبيق بين  , كما تراوحت معامالت بطري

 . 0.991و  0.870, ومعادلة ألفا كرونباخ والتي تراوحت بين  0.997و  0.954
ار سواء عن طريق إعادة االختبوتشير النتائج إلي أن المقياس يتسم بثبات مرتفع 

ريتشااااااردساااااون , فقد تراوحت معامالت  –أو التج ئة النصااااافية  باساااااتخدام معادلة  كودر 
 . 98إلي  83الثبات علي كم اختبارات المقياس ونسو الذكاء والعوامم من 

كما تم حساااو صاادق المقياس بطريقتين: األولي هي صاادق التميي  العمري حيث تم قياس 
نت  فة وكا فة علي التميي  بين المجموعات العمرية المختل بارات الفرعية المختل قدرة اإلخت

, والثانية هي حسااااااو معامم ارتبا  نساااااو ذكاء 0.01الفروق جميعها دالة عند مساااااتوي 
. وهي معامالت  0.76و  0.74صاااااااااورة الرابعة وتراوحت بين المقياس بالدرجة الكلية لل

 صدق مقبولة بوجة عام وتشير 
 إلي ارتفاع مستوي صدق المقياس.

 ( مقياس الدافعية )إعداد: الباحثة(.3)
 وإلعداد مقياس الدافعية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعُلم قامت الباحثة باآلتى:

ير من الدراسااات السااابقة التى تناولت الدافعية بصاافة اإلطالع على اأُلطر النظرية والكث -أ
 عامة.

مت لقياس الدافعية. -و  تم اإلطالع على عدد من المقاييس التى اسُتخد 
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ى ولدى ذو  وفى ضاااوء األطر النظرية والدراساااات الساااابقة التي تناولت الدافعية عامةً  -ُ 
( 39يشااااااتمم على ) تم إعداد مقياس الدافعية الحالي، وهو صااااااعوبات التعُلم خاصااااااةً 

 مفردة.
 الخصائع السيكومترية للمقياس:

قامت الباحثة بحساااااو الخصااااائع الساااايكومترية للمقياس المسااااتخدم ، وذل  من 
( من التالميذ ذوي صاااااعوبات التعُلم وتراوحت أعمارهم 50خالع تطبيقث على عينة قوامها )

 كما يلي:( سنوات، وذل  بهدف التأكد من ثباتث وصدقث وذل  10-9ما بين )
 أواًل: صدق المقياس:

 الصدق التميي ي:
تم حسااااااااو الصااااااادق التميي ي لمقياس الدافعية وذل  من خالع حسااااااااو الفروق 

( 3اإلحصاااااائية بين اإلرباعي األعلى واإلرباعى األدنى لدرجات المقياس. ويوضاااااح جدوع )
 المقارنة الوافية، وقيم "ت"، والداللة اإلحصائية للمقياس:

 (3جدوع )

 المقارنة الطرفية بين اإلرباعي األعلى واإلرباعي األدنى لمقياس الدافعية ، وقيم "ت" والداللة اإلحصائية
 

 
( وجود فروق ذات داللة إحصااااااائية بين اإلرباعي 3أوضااااااحت النتائج في جدوع )

(، وهي دالاة إحصااااااااااائياا عند 22.814األعلى واألربااعي األدنى، حياث بلغات قيماة "ت" )

مستوى  Tقيمة  13اإلرباعى األدنى ن= 13اإلرباعى األعلى ن= األبعاد
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االستطالع والبحث حو 
 عن المعارف الجديدة

58.50 2.83 29.80 2.04 25.949 0.01 

االكتشاف ومدى االستفادة 
 من المعلومات والمعارف

43.00 4.13 22.10 1.59 14.907 0.01 

 0.01 22.814 2.68 51.90 6.32 101.50 الدرجة الكلية
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وتدع هذه النتائج على قدرة مقياس الدافعية على التميي  بين المجموعات  0.01مساااااااتوى 
 الطرفية.

 ثانيًا: ثبات المقياس:
 قة إعادة التطبيق:طري -1

تم حساااو ثبات مقياس الدافعية بطريقة إعادة التطبيق بفاصاام  مني قدره أساابوعان 
 :الدافعية( معامالت االرتبا  بين التطبيقين لمقياس 4بين التطبيقين. ويوضح جدوع )

 

 (4جدوع )
 معامالت االرتبا  لمقياس الدافعية بين التطبيقين

التطبيقين معامم االرتبا  بين  األبعاد
 األوع والثانى

 مستوى الداللة

 0.01 0.814 حو االستطالع والبحث عن المعارف الجديدة

االكتشاف ومدى االستفادة من المعلومات 
 والمعارف

0.784 0.01 

 0.01 0.801 الدرجة الكلية

( أن معامالت االرتبا  بين التطبيقين ألبعاد مقياس 4أشاااااااااارت النتائج فى جدوع )
 (.0.01، وكلها قيم دالة إحصائيًا عند مستوي )الدافعية 

 طريقة معامم ألفا ااا كرونباخ:  -2
تم حساو ثبات مقياس الدافعية باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ لقياس الدافعية كما 

 (:5في جدوع )
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 (5جدوع )
 معامالت الثبات لمقياس الدافعية باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ

 لكرونباخألفا  األبعاد

 0.715 حو االستطالع والبحث عن المعارف الجديدة

 0.728 االكتشاف ومدى االستفادة من المعلومات والمعارف

 0.716 الدرجة الكلية

( أن معامالت الثبات ألبعاد مقياس الدافعية لدى 5أوضحت النتائج فى جدوع )
 مرتفعة ومقبولة إحصائيًا.األطفاع باستخدام معادلة الفا لكرونباخ، وكانت القيم 

 التج ئة النصفية: -3
باساااااااتخدام أسااااااالوو التج ئة النصااااااافية لكم من الدافعية تم حسااااااااو ثبات مقياس 

 :الدافعية( معامالت الثبات لمقياس 6براون وجتمان، ويبين جدوع ) -سبيرمان
 (6جدوع )

 معامالت الثبات بطريقة التج ئة النصفية لمقياس الدافعية 
 جتمان سبيرمان ا براون  األبعاد

 0.684 0.798 حو االستطالع والبحث عن المعارف الجديدة
 0.798 0.844 االكتشاف ومدى االستفادة من المعلومات والمعارف

 0.777 0.904 الدرجة الكلية
 -( أن قيم معامالت الثبات ساااواء بطريقة سااابيرمان6أوضاااحت النتائج في جدوع )
 قيم مرتفعة ومقبولة إحصائيًا.الدافعية براون أم بطريقة جتمان ألبعاد مقياس 

 الصورة النهائية لمقياس الدافعية:
وهكذا، تم التوصاااام إلى الصااااورة النهائية للمقياس، والصااااالحة للتطبيق، وتتضاااامن 

( مفردة، كم مفردة تتضااااااامن ثالثة اساااااااتجابات مو عة على بعدين، وذل  على النحو 39)
 التالى: 

 ( مفردة.21البعد االوع: حو االستطالع والبحث عن المعارف الجديدة )
 ( مفردة. 18من المعلومات والمعارف )البعد الثاني: االكتشاف ومدى االستفادة 
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صاااورة بالدافعية وقد قامت الباحثة بلعادة ترتيو مفردات الصاااورة النهائية لمقياس 
 دائرية، 

كما تمت صاااايااة تعليمات المقياس، بحيث تكون أعلى درجة كلية يحصاااام عليها 
ى (، وتمثم الدرجات المرتفعة أعلى مساااااااااتو 39(، وأدنى درجة هى )117المفحوع هى )

 .للدافعيةفى حين تمثم الدرجات المنخفضة مستوى منخفض للدافعية 
 طريقة تصحيح المقياس:

حددت الباحثة طريقة االساااااتجابة على المقياس باالختيار من خمساااااة اساااااتجابات 
( على الترتيو، وبذل  1 – 2 – 3ال( على أن يكون تقدير االسااااتجابات ) –أحيانا  –)نعم 

(، وتدع الدرجة المرتفعة على 39(، كما تكون أقم درجة )117تكون الدرجة القصاااااااااوى )
 . الدافعيةنخفضة على انخفاض ، وتدع الدرجة المالدافعية ارتفاع 

 نتائج الدراسة: 
توجاااد فاااروق ذات داللاااث إحصاااائية باااين متوساااطات يااانع الفااارض علاااى أناااث " 

بعاااااد الدافعياااااة المجماااااوعتين التجريبياااااة والضاااااابطة فاااااى مقيااااااس أفاااااراد  رتاااااو درجاااااات
" وإلختبااااار صاااااحة هاااااذا الفااااارض تااااام  لصاااااالح المجموعاااااة التجريبياااااة تطبيااااق البرناااااامج

 ( نتائج هذا الفرض:11إستخدام إختبار مان ويتنى ويوضح الجدوع )
 (11جدوع ) 

 الدافعية فى مقياس  والضابطة التجريبية وداللتها للفرق بين متوسطات رتو درجات المجموعتين zقيمة 
  

المتوسط  ن المجموعة األبعاد
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

متوسط 
 الرتو

مجموع 
 الرتو

z  مستوى
 الداللة

حو االستطالع 
والبحث عن المعارف 

 الجديدة

 0.01 3.811 155.00 15.50 2.37 58.90 10 التجريبية
 55.00 5.50 1.50 22.50 10 الضابطة

االكتشاف ومدى 
االستفادة من 

 المعلومات والمعارف

 0.01 3.797 155.00 15.50 3.03 43.90 10 التجريبية
 55.00 5.50 1.94 20.70 10 الضابطة

 0.01 3.791 155.00 15.50 4.56  102.80 10 التجريبية الدرجة الكلية
 55.00 5.50 2.97 43.20 10 الضابطة
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 11يتضح من الجدوع )
التجريبية والضابطة فى القياس ( بين متوسطات رتو درجات تالميذ المجموعتين 0.01)

ألبعاد مقياس الدافعية لصالح متوسط رتو درجات المجموعة التجريبية، أي أن متوسط رتو 
ة الكلية لمقياس الدافعية أكبر بداللة ااى الدرجااااة فااااة التجريبيااااذ المجموعاااادرجات تالمي

 ض األوع. إحصائية من نظيره المجموعة الضابطة وهذا يحقق صحة الفر 

( داللة الفروق بين متوساااااااطات درجات التالميذ فى أبعاد 1ويؤكد الشاااااااكم البياني )
 الدافعية والدرجة الكلية بعد تطبيق البرنامج لدى المجموعتين التجريبية والضابطة. 

 

 (1شكم )
 الدافعية فى مقياس  والضابطة التجريبية متوسطات درجات المجموعتين
( إرتفاع درجات الدافعية الداخلية لدى تالميذ 1) يتضاااااااااح من الشاااااااااكم البياني

المجموعة التجريبية بالمقارنة بدرجات تالميذ المجموعة الضااااااااابطة فى قياس الدافعية بعد 
 تطبيق البرنامج.

 مناقشة نتائج البحث وتفسريها:
أشاااارت نتائج البحث الحالي على أن البرنامج التدريبي لث أثر واضاااح فى تحساااين 
الداخلية لدى التالميذ ذوي صاااااااااعوبات التعُلم األكاديمية في الكتابة فى المواقف المختلفة، 
وكان ذل  واضاااااااااحًا في نتائج الفرض  حيث كان هنا  فروق ذات داللة احصاااااااااائية بين 

لصااااالح المجموعة التجريبية، وتفساااار الباحثة تحسااااين  المجموعتين التجريبية والضااااابطة
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جربية، التالدافعية لدى التالميذ ذوي صاااعوبات التعُلم األكاديمية في الكتابة عند المجموعة 
أن البرنامج التدريبي المسااتخدم ُبنى على إشاارا  أفراد العينة من التالميذ في أنشااطث فنيث، 

الميذ تحساااين الدافعية لدى التية البرنامج في يتفاعلوا مع بعضاااهم البعض وهذا يعني فاعل
، وما توصااالت إلية الدراساااة الحالية يتفق مع نتائج بعض ذوي صاااعوبات التعُلم األكاديمية

(، دراسة جرين وواي Ruban, 2003والتي منها دراسة ريبان ولخرين ) الدراسات السابقة
(Greene & Way, 2005)( 2006، دراسااة عبد الهادي العجمي) ،راسااة علي مجممي د

تامينوع وفريمان 2006(، دراسااااااااااة محمد مني ع وخالد خليف )2006) با (، دراسااااااااااة أري
((Areepattamannil & Freeman, 2008 دراسااااااااااة أحمد عربيات وعماد ال الوع ،
(، دراسااااااة نوره راشااااااد خليفة نجم 2009(، دراسااااااة صاااااابحي بن سااااااعيد الحارثي )2008)
مشكالت في الدافعية لدى التالميذ ذوي صعوبات  (، التي أسفرت نتائجها عن وجود2010)

التعُلم، وقامت بعض الدراساااااااااات ساااااااااالفة الذكر في تحساااااااااين الدافعية لدى التالميذ ذوي 
 صعوبات التعُلم. 

 ، وتم التركي  فى البرنامجتحساااااااااين الدافعية وتظهر فعالية وأهمية التدريو في 
التدريبي على األهداف التى صااااااااتها الباحثة فى الجلسااااااات التدريبية، والمرتبطة بشااااااكم 

 .الدافعية، وتشجيع التالميذ على تحسين بتحسين الدافعية مباشر 

دى لالدافعية كما يعود نجاص البرنامج فى هذا الشااأن على إعتماد أساااليو تحسااين 
اإلبتدائي ذوي صعوبات التعُلم في الكتابة وذل  نظرًا العتماد البرنامج تالميذ الصف الثالث 
والتي منها النمذجة، كما أن هذه الفنيات تتيح للتلميذ لتحسين الدافعية على فنيات متعددة 

أن يفعم بعض الساالوكيات المراوو فيها من خالع هذه الفنيات باإلضااافة إلى فنية نمذجة 
 الذات.

 ملخص النتائج:
رت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللث إحصائية عند مستوى داللة أسف

( بين متوسطات رتو درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فى مقياس 0.01)
 بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية. الدافعية 

 توصيات البحث:
 ر الرفض لث.تقبم الوالدين إلبنهم ذوي صعوبات التعُلم وعدم إظها -1
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 ينبغي عدم إجبار التلميذ على السلو  اير المراوو. -2

حث التالميذ ذوي صاااااااااعوبات التعُلم على المشااااااااااركة، والتفاعم في المناقشاااااااااات  -3
 الجماعية.

عقد ورر عمم لمعلمي ومعلمات التالميذ التالميذ في المرحلة اإلبتدائية من أجم  -4
 كيفية التعامم معهم.رفع كفاءتهم ومهاراتهم التعليمية والتربوية في 

 الدراسات املقرتحة:
لدى   الدافعيةفعالية برنامج تدريبي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة فى تحساااااااااين  -1

 التالميذ ذوي صعوبات التعُلم.
لدى ية الدافعفعالية برنامج تدريبي قائم على التعليم المتماي  المتعددة فى تحساااااااااين  -2

 التالميذ ذوي صعوبات التعُلم.

لدى ية الدافعية الداخلفعالية برنامج تدريبي قائم على الوعي الفونولوجي فى تحساااااين  -3
 التالميذ ذوي صعوبات التعُلم.
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 املراجع:
 مراجع باللغة األجنبية:

(. استبيان تشخيع صعوبات التعُلم فى اللغة العربية لدى تالميذ 2011أحمد أحمد عواد )
 المرحلة االبتدائية، القاهرة: مكتبة الفالص للنشر والتو يع. 

(. الفروق في مساتوى تقدير الذات لدى طلبة جامعة 2008أحمد عربياتإ عماد ال الوع )
وى الدراساااي. مجلة العلوم مؤتث تبعًا لمتغيرات الجنس والتخصاااع والمسااات

 .53 – 37(، 1) 9التربوية والنفسية، 
 يدان الساارطاوى و عبد الع ي  الساارطاوى و أيمن إبراهيم خشااان و وائم موسااى أبو جودة 

، الرياض: دار ال هراء للنشاااار 4(. مدخم إلى صااااعوبات التُعلم.  2013)
 والتو يع. 

للذكاء)الصااااورة الخامسااااة(, مقدمة  (، مقياس سااااتانفورد بينيث2011بينيث ) –سااااتانفورد 
(، إقتباس واعداد محمد طث محمد 2اإلصاااااااادار العربي ودليم الفاحع. ) 

شااااااراف محمود الساااااايد أبو النيم,  وعبد الموجود عبد السااااااميع ومراجعة واة
 القاهرة: المؤسسة العربية العداد وتقنين ونشر االختبارات النفسية.

ية برنامج إرشااادي نفسااي لتحسااين دافعية (. مدى فاعل2009صاابحي بن سااعيد الحارثي )
اإلنجا  األكاديمي لدى الطالو ذوي صاااااااعوبات التعُلم األكاديمية بالمرحلة 

 الجامعية، المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، كلية التربية.
(. قاموس التربية الخاصاااة والتأهيم لذوي االحتياجات 2006عبد الع ي  السااايد الشاااخع)
 طبعة الثانية. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.الخاصة، ال

( . ساايكولوجية ذوى االحتياجات الخاصااة وتربيتهم ،  2011عبد المطلو أمين القريطى ) 
 ، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية .5 

(. بروفيالت أسااااااليو المعاملة الوالدية وعالقتها بمساااااتويات 2006عبد الهادي العجمي )
ى عينة من ذوي صاااااااااعوبات تعُلم القراءة والعاديين من دافعية اإلنجا  لد

تالميذ المرحلة المتوساااطة بدولة الكويت، رساااالة ماجساااتير اير منشاااورة, 
 مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي.

(. إختبار المسح النيورولوجي السريع لتشخيع صعوبات 1989عبدالوهاو محمد كامم )
 يمات، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.التعُلم عند األطفاع اا كراسة التعل
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(. صاااااعوبات التعُلم األكاديمية. 2013عبير طوساااااون أحمد، وساااااحر منصاااااور القطاوى )
 الرياض: دار ال هراء للنشر والتو يع. 

(. فاااعليااة برنااامج تاادخاام مبكر لتنميااة مهااارتى الوعى 2013على تهااامى على ريااان )
ضااين لخطر صااعوبات القراءة الصااوتى واإلدرا  البصاارى لدى األطفاع المعر 

 والكتابة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس. 
(. دافعياااة اإلنجاااا  الااادراساااااااااي وقلق اإلختباااار وبعض المتغيرات 2006علي مجممي )

األكاديمية لدى طالو كلية المعلمين في جا ان، رسااااااااالة ماجسااااااااتير اير 
 لقرى.منشورة, كلية التربية, مكة المكرمة: جامعة أم ا

(.صعوبات التعُلم األسس النظرية والتشخيصية والعالجية،  1998فتحى مصطفى ال يات )
 القاهرة : دار النشر للجامعات. 

(. صعوبات التعُلم وكيفية التعامم معها، الطبعة الثانية، عمان: 2015ماجدة السيد عبيد )
 دار صفاء للنشر والتو يع. 

نامج تدريبى فى عالُ صاااااااااعوبات تعُلم الفهم (. فاعلية بر 2012محمد عبده حساااااااااينى )
القرائى والتعبير الكتابى فى اللغة االنجلي ية لدى األطفاع، رساااالة دكتوراه، 

 كلية التربية، جامعة عين شمس. 
(. العالقة بين دافعية اإلنجا  وقلق اإلمتحان وأثره في 2006محمد مني عإ خالد خليف )

دى طلبة المرحلة األسااساية والثانوية التحصايم في مادة اللغة اإلنجلي ية ل
 3في محافظة المفرق، مجلة العلوم التربوية والنفساااااية، جامعة البحرين، 

(7 ،)202-222. 
(. فاعلية برنامج تدريبي لتحسااااااين مسااااااتوي التحصاااااايم 2009محمود محمد الطنطاوي )

الدراساااي لدي المتفوقين عقليًا منخفضاااي التحصااايم، رساااالة دكتوراه، كلية 
 ة، جامعة عين شمس.التربي

(. دراسااااااااااة مقارنة بين الطالبات الموهوبات والعاديات 2010نوره راشااااااااااد خليفة نجم )
ثانوية في دافعية اإلنجا  وتقدير الذات ووجهة  بالمرحلتين اإلعدادية وال
الضاابط في مملكة البحرين، دراسااة ماجسااتير اير منشااورة, جامعة الخليج 

 العربي.
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(. علم النفس العام دراساااااااة في السااااااالو  اإلنسااااااااني 1997مجدي أحمد محمد عبد هللا )
 وجوانبث، عمان: دار المعرفة الجامعية. 

 .(. علم النفس التعليميإ أسسث النظرية والتجريبية, المكتبة التربوية1973سيد خير هللا )
(. مدى فاعلية برنامج إرشااادي نفسااي لتحسااين دافعية 2009صاابحي بن سااعيد الحارثي )

األكاديمي لدى الطالو ذوي صاااااااعوبات التعُلم األكاديمية بالمرحلة اإلنجا  
 الجامعية، المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، كلية التربية.

(. إختبار المسح النيورولوجي السريع لتشخيع صعوبات 1989عبدالوهاو محمد كامم )
 .لنهضة المصريةالتعُلم عند األطفاع اا كراسة التعليمات، القاهرة: مكتبة ا

(. صااااااعوبات التعُلم والتعُلم العالجي، الطبعة الثالثة. 2006نبيم عبد الفتاص فهمى حافظ )
 القاهرة: مكتبة  هراء الشرق.

(. صعوبات التعُلم وكيفية التعامم معها، الطبعة الثانية، عمان: 2015ماجدة السيد عبيد )
 دار صفاء للنشر والتو يع. 

(. فاااعليااة برنااامج تاادخاام مبكر لتنميااة مهااارتى الوعى 2013على تهااامى على ريااان )
الصااوتى واإلدرا  البصاارى لدى األطفاع المعرضااين لخطر صااعوبات القراءة 

 والكتابة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس. 
(. إختبار المسح النيورولوجي السريع لتشخيع صعوبات 1989عبدالوهاو محمد كامم )

 ألطفاع اا كراسة التعليمات، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.التعُلم عند ا
(. صااااعوبات التعُلم الخصااااائع والتعرف واسااااتراتيجيات التدريس،  2011وليام ن. بيندر )

ترجمة: عبد الرحمن سااااايد ساااااليمان والسااااايد يس التهامى ومحمود محمد 
 الطنطاوى ، القاهرة: عالم الكتو. 
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