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  ملخص

وم   ( الدالالت التمييزية لمتغيرات لىإ التعرف   إلىهدفت الدراسة الحالية     تعلم، مفه الدافعية لل
ذات  اديميال اعياألآ دى ) ، التكيف االجتم تعلم ل شكلة صعوبات ال شاف م ى اآت درتها عل ا لق تبع

ث  صف الثال ة  .األساسيطالب ال ة الدراس ملت عين صف  ) ٣٠٠( ش ة ال ن طلب ة م ا وطالب طالب
نهم من ذوي صعوبات       ) ١٥٠(رابعة، حيث آان     وال األولى في مديريتي عمان     األساسيالثالث   م

ان    ين آ ي ح تعلم، ف ة   ) ١٥٠(ال ن الطلب ة م ا وطالب اديينطالب م   . الع ة ت داف الدراس ق أه ولتحقي
اعي، باإل         اس التكيف االجتم تعلم، ومقي ى  ضافة استخدام ثالثة مقاييس تمثلت بمقياس الدافعية لل  إل

ذات   وم ال اس مفه اديميمقي تخدمت ا . األآ د اس في اال  لدوق نهج الوص ة الم ة الحالي اطيراس  .رتب
اط إ    إلى النتائج   وأشارت ة        إحصائيا يجابي ودال     وجود ارتب د مستوى الدالل ين  ) ٠,٠٥  ≤α( عن ب

عند مستوى   إحصائيا  الدافعية للتعلم ودرجة التكيف االجتماعي، آذلك وجود ارتباط ايجابي ودال           
ة  وم ا  ) ٠,٠٥  ≤α(الدالل تعلم ومفه ة لل ين الدافعي ذات ب اديميل افة، األآ ى إض اط  إل ود ارتب  وج

ة        إحصائيا ايجابي ودال    د مستوى الدالل ذات      ) ٠,٠٥  ≤α( عن وم ال اعي ومفه ين التكيف االجتم ب
ا   . األآاديمي ائج الدراسة      أشارت آم ى  نت ين            أن إل ز ب ى التميي ادرة عل ة ق اييس الثالث ال  المق  األطف

تعلم،   اديين وذوي صعوبات ال درة التمالع ذآور  وآانت الق صالح ال ة ل رييزي اث من أآث ا . اإلن آم
ين                إلى نتائج الدراسة    أشارت ز ب ى التميي ة عل اييس الثالث درة المق ال  عدم ق  ذوي صعوبات    األطف

والدي،     (التعلم تبعا لكل من متغيرات       ألب، والمستوى        الجنس، والترتيب ال والمستوى التعليمي ل
أل م التوصل  ).مالتعليمي ل ي ت ائج الت ي ضوء النت ا وف ن التوصيات أوصت إليه دد م ة بع  الباحث

ات               إجراءتمثلت في    ى عين ة وعل اييس الثالث ى المق درتها   أخرى  المزيد من الدراسات عل د ق  لتأآي
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تعلم   اديين وذوي صعوبات ال ة الع ين الطلب ز ب ى التميي شف  . عل ي الك اييس ف ذه المق تخدام ه واس
تعلم    المبكر ار م  واألخذ . عن ذوي صعوبات ال ين االعتب اييس آانت       بع ذه المق ر الجنس الن ه تغي

ذآور     صالح ال ر ل شكل اآب ة ب درة تمييزي ف     . ذات ق تعلم والتكي ة لل ة الدافعي ى تنمي ل عل والعم
ذات      اديمي االجتماعي ومفهوم ال ين              األآ ة ب ة فارق ا من قيم ا له ال  لم تعلم      األطف  ذوي صعوبات ال

اديين ذلك . والع راءوآ تخراج دالالت    إج ات الس ن الدراس د م ول     مزي دة ح ات جدي دق وثب ص
  . المستخرجة في الدراسة الحاليةاألدوات

ه  ات المفتاحي ف      : الكلم اديمي، التكي ذات األآ وم ال تعلم، مفه ة لل تعلم ، الدافعي عوبات ال ص
  .، ذوي االحتياجات الخاصة، التربية الخاصة القابلية، والتحصيل المتدنياالجتماعي

 
Abstract 

This study aims at examining the Discriminate significances of the 
variables (Student's Learning Motivation, Student's Social Adaptation, 
Student's Academic Self-Esteem) according to their ability to 
discriminate between normal and disable student's of third grade, to 
achieve the aim of the study some instrument's were prepared namely: 
the scale of student's learning motivation, student's social adaptation, 
student's academic self-esteem. The sample was selected randomly from 
the first and fourth educational directorates. In the city of Amman, 
moreover, the sample consisted of (150) male and female students of 
normal abilities. And (150) male and female students with learning 
disabilities. The discriminate analysis was used via (The Statistical 
Package of Social Science- SPSS) in order to find results. The results 
pointed out that there is a positive correlation and statically significant 
between Learning Motivation and Social Adaptation in addition to a 
positive correlation and statically significant at the level of Social 
Adaptation and Academic Self-Esteem concept. The study shows that the 
three measurements can discriminate between normal students with 
learning disabilities. Consequently, the results of the study pointed out 
that the three measurements can not discriminate between students with 
learning disabilities according to the variable such as (student's gender, 
order of birth, father's education level, mother's education level). In light 
of the results reached by the researcher recommended a number of 
recommendations were to conduct further studies on the metrics and 
three other samples to confirm their ability to distinguish between 
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ordinary students and those with learning difficulties. And use these 
standards in the early detection of people with learning difficulties. And 
taking into account the sex variable because these standards were of a 
discriminatory capacity greater for males. And working to develop 
motivation to learn and adapt to social and academic self-concept 
because of the value of distinguishing between children with learning 
difficulties and ordinary. As well as further studies to extract the 
implications of validity and reliability of new about the tools derived in 
the present study. 

  
  المقدمة

د . يعد مجال صعوبات التعلم من المجاالت الهامة في ميدان التربية الخاصة      دأت معظم   وق  ب
ة            ال الحكومات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بتقديم آل الدعم والرعاي انون     لألطف ذين يع  ال

داه         األمرولم يقف   . من صعوبات في التعلم    ل تع ذا الحد ب ى  عند ه ة في    إصدار  إل شريعات دولي  ت
ذوي االحتياجات الخاصة،        ة ل  فرص  تاحة وإالتربية الخاصة نادت بتقديم آل سبل الدعم والرعاي

ع      م م ى دمجه ل عل ع، والعم يم للجمي رادالتعل ه  أف شون في ذي يعي ع ال ث إ المجتم شكلة ؛ حي ن م
ل                  ة ب صعوبات التعلم مشكلة ذات تأثير على األفراد المصابين بها ليس فقط في الجوانب األآاديمي

  ).٢٠٠٩ الخطيب والحديدي، ،٢٠٠٨ العويدي، (وفي الجوانب االجتماعية أيضا

تعلم وتعرف صعوبا ات ال دة أو  بأنه ي واح و ف أخر أو اضطراب أو تعطل النم رت ن أآث  م
ة أ   عمليات التحدث    ة   ووالتخاطب أو اللغ راءة أو الكتاب ادة دراسية أخرى     أو الق  الحساب أو أي م

 الوظيفي للمخ   األداء من واحدة من اختالل      األقل نفسية، وتنشأ عن آل من أو على         إعاقةتنتج عن   
ي أو           ذلوآية أو االنفعالية، وهي ليست في       أو االضطرابات الس   ات الوقت ناتجة عن التخلف العقل

  ).Learner,2003(  الحسية أو العوامل الثقافية أو التدريسية أو التعليميةاإلعاقة

دان                   احثين في مي ربين والب اء والم ويعد مجال صعوبات التعلم من المجاالت التي شغلت اآلب
ر من           دن؛ إذ إ  لخاصة وخاصة في األر     التربية ا  زة لقطاع آبي اول دراسة الخصائص الممي ه يتن ن

درس                ا ي صعوبات، آم ك ال ة تل اليب      أطلبة المدارس، والتعرف إلى طبيع تراتيجيات وأس نسب اس
  ).٢٠٠٧عبيدات، (التدخل العالجي المناسبة للتخفيف من حدة تلك الصعوبات قدر اإلمكان 

 ترآيز  إلى الفئة في المرحلة االبتدائية يؤدي        اآتشاف هذه  أن العديد من الدراسات     أفادتوقد  
لذا فإن من الواجب   . األعلى خفض نسبتهم في مراحل التعليم    إلى باإلضافةالعالج في سن مبكر،     

دارس   ي الم ائمين ف ى الق صعوبة   عل ل ذي ال د الطف ا تحدي ن خالله تم م ة واضحة ي وين معرف تك
ة     ة عالجي تراتيجيات تعليمي ع اس سنى وض ة ليت ق     التعليمي ى التواف ة عل ذه الفئ ساعد ه بة ت  مناس

  ).٢٠٠٧ عبيدات، ،٢٠٠٢م، غان (اآلخرينواالنسجام في التعلم مع 
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  أسباب صعوبات التعلم

، ومن خالل الدراسة يمكن اإلشارة إلى عدة    تعلملتعددت وجهات النظر المفسرة لصعوبات ا     
ة         األسباب: تجاهات منها ا تعلم النمائي ل الخاصة بصعوبات ال دخين، نقص       ع : (مث والدة، الت سر ال

ا                 دماغ وغيره ل وظيفي في ال ات خل ، األسباب   )األآسجين، تسمم الحمل، الخداج، نقص الفيتامين
م              : (النفسية مثل  طء الفه سيرها، ب اهيم وصعوبة تف ، اإلدراك الحسي، ضعف الذاآرة، صياغة المف

تعلم األ   ، األسباب   )عدم القدرة على التكيف وغيرها     ة الخاصة بصعوبات ال ل  آاديمي روق  : (مث الف
ين                  ين، توقعات المعلم ارات المعلم دريس، نقص مه الفردية، المناهج الموحدة، جاهزية غرف الت

  ).٢٠٠٢،  العزة،٢٠٠٠الوقفي،) (ريس وغيرهاواألهل، اختالف طرق التد
  

  النظريات المفسرة لصعوبات التعلم

إلى تعدد زوايا النظر للعوامل       تشير التعريفات المختلفة التي تناولت مفهوم صعوبات التعلم         
شتغلين                          نفس والم اء ال ين علم اق ب اك اتف يس هن ال، فل دى األطف صعوبات ل ذه ال المفسرة لوجود ه

أت      بالمجال على األسباب     ا ي ي تناولت           الفعلية لصعوبات التعلم، وفيم ات الت م النظري ي عرض أله
  :تفسير أسباب صعوبات التعلم وهي

   التعلم وفق العوامل الفسيولوجيةالنظريات التي فسرت صعوبات  .١

ي                  سيولوجية الت تعلم هو العوامل الف وترى هذه النظريات أن السبب الرئيس في صعوبات ال
  :تتمثل في إصابة الدماغ، ومن هذه النظريات

ى                    : النظرية العصبية   .أ  ؤدي إل سيط يمكن أن ي دماغ الب ل ال ة أن خل ذه النظري ويرى أصحاب ه
أخر      ل               ظهور سلسلة من جوانب الت ؤدي خل ا يمكن أن ي رة، بينم ة المبك  في النمو في الطفول

تعلم،                    اء ال ل أثن الدماغ الوظيفي إلى تغير في وظائف معينة تؤثر في مظاهر من سلوك الطف
 ).٢٠٠٥، أبو زيد(لتالي صعوبات في التعلم وبا

ال ذوي صعوبات            :  الحرآي -نظرية االضطراب اإلدراآي    .ب  رى أصحابها أن معظم األطف وي
شأ في المجال اإلدراآي             التعلم سبب في         - يعانون من اضطراب عصبي المن د ال  الحرآي يع

 ).Albert & Troutman, 1986(عدم قدرتهم على التعلم 

وفقا لهذه النظرية ترجع صعوبات التعلم إلى خلل أو       ): معالجة المعلومات (معرفية  النظرية ال   .ج 
ة      اضطراب في إحدى العمليات العقلية     ستخدمها ذوي صعوبات        والطرق غير المالئم ي ي الت
د تظهر في التنظيم أو االسترجاع أو تصنيف                 التعلم في تجهيز ومعالجة المعلومات       ي ق  الت

 ).Helms, 1996(المعلومات 

  النظريات التي فسرت صعوبات التعلم وفق العوامل البيئية  .٢

زة ل                 اط الممي ة لألنم ال في    وترى هذه النظريات أن مهمات التعلم يجب أن تكون مالئم ألطف
  :القدرة على التعلم، وتتضمن هذه النظرية اتجاهين لتفسير صعوبات التعلم وهما
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ضج  .أ  أخر الن ضج     :ت ي ن ا ف ا تعكس بطئ تعلم بأنه اه صعوبات ال ذا االتج سر أصحاب ه  ويف
ي،        و المعرف ز النم ي تمي اه الت ات االنتب ة، وعملي ة، واللغوي صرية، والحرآي ات الب اإلدراآ

تالف األطف  را الخ اهج     ونظ إن المن و ف ل النم ف مراح از مختل لوب اجتي دل وأس ي مع ال ف
الي       دماغ وبالت اءة ال دم آف ن ع انون م ذين يع ة ال تعداد الطلب ستويات اس تفوق م ية س الدراس
ا                 سيفشلون في المدرسة، ولذلك يجب أن تتالءم المهمات التعليمية مع استعدادات الطالب وم

ه    ع من و متوق ل، (ه شير الد  ).٢٠٠٣آام ث ت ة     حي روق ذات دالل اك ف ى أن هن ات إل راس
البإ صالح الط صائية ل اديين اح ث نطقه لع ن حي تهمم ع األم ولغ ة م ال ذوي  مقارن طف

تعلم    صعوبات التعلم، آما أن هذه الفجوة في هذه الفروق      اديين وصعوبات ال ابين الع زداد   م  ت
 ).Aimee and Brenstein, 2000(بتقدم العمر والنضج العقلي والفسيولوجي 

درات              : ألساليب المعرفية ا  .ب  م ذوو ق تعلم ه ويفترض أصحاب هذا المنحى أن ذوي صعوبات ال
ائج                     داخل مع النت ات حجرة الدراسة، وتت ة لمتطلب سليمة إال أن أساليبهم المعرفية غير مالئم

ا        رى أصحاب     . التي يتوصلون إليها من التعلم وتؤثر فيه ا ي ذا  آم ال ذوي    ه اه أن األطف  االتج
تعلم  ات وتنظيمه   صعوبات ال تقبال المعلوم اليب اس ي أس اديين ف رانهم الع ن أق ون ع ا يختلف

يس أ  ه ل ذآرها لكن ى ت دريب عل بت   والت د إذا تناس شكل جي ون ب م يتعلم نهم، وأنه درة م ل ق ق
 ).٢٠٠٣آامل، (المهمات التعليمية مع أساليبهم المعرفية المفضلة 

  سيةالنظريات التي فسرت صعوبات التعلم وفق العوامل النف  .٣

صعوبة        ة ال ات نظري ذي رآز        -ومن هذه النظري سلوك وال ة      أصحابه  ال ى معرف  األسباب  عل
ية راف  األساس رة النح ن     األداء المباش تعلم ع ال ال ي مج ل ف ي للطف ه الفعل عأدائ ك ؛  المتوق وذل

ذا االت           ذا سمي ه ا، ل سلوآات المرتبطة به اه  بالترآيز على الصعوبة ذاتها وال دخل التمرآز   "ج بم
يط أل" لحول الطف ى تخط زه عل ور ترآي دادن مح الجوإع ة للع رامج الفردي ذه . الب رض ه  وتفت

ية،                  ة األساس ارات األآاديمي ساب المه النظرية أن صعوبات التعلم تنشأ نتيجة تكرار الفشل في اآت
  ).٢٠٠٣آامل، (مما يولد لدى الطفل االعتقاد بأنه يفتقر للقدرة على النجاح 

  
  مظاهر صعوبات التعلم

دو  ياء      تب ة األش ا خاص ز بينه ياء والتميي عوبة إدراك األش ي ص تعلم ف عوبات ال اهر ص مظ
د،    شاط الزائ ت، الن ة انته شاط دون إدراك أن المهم ي الن تمرار ف ى االس سة، باإلضافة إل المتجان

هذا باإلضافة إلى عدم القدرة على التعلم . اإلشارات العصبية المزمنة، وتدني التحصيل األآاديمي    
اديين            بنفس الطر  رانهم الع ا أق تعلم به دي،   ،٢٠٠٦، روسان ال(يقة والكفاءة التي ي  الخطيب والحدي

٢٠٠٩.(  
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  الخصائص العامة للطلبة ذوي صعوبات التعلم

روق                اك ف د تكون هن يعتبر ذوي صعوبات التعلم فئة غير متجانسة من حيث الخصائص فق
جموعة من الخصائص المشترآة بين األفراد أو فروق على مستوى الفرد نفسه، ومع ذلك يوجد م       

  :لهذه الفئة من الطلبة وهي

   ل    : الخصائص اإلدراآية مثل تدني التحصيل األآاديمي، مشكالت االنتباه، النشاط الزائد، خل
 .في العمليات المعرفية وما فوق المعرفية

  ل ة مث صائص التفاعلي ذات، ضعف     : الخ وم ال ة، ضعف مفه ارات االجتماعي ضعف المه
 .وبة في استقرار المزاجالدافعية، وصع

 ل سلوآية مث اب : بعض الخصائص ال شتم، وأصعبها الغي سخرية، ال ضرب، ال داء، ال االعت
ة رر عن المدرس ل . المتك سلوآات مث ضا بعض ال اك أي ا : وهن سحاب، وأحيان ل، االن الخج

ى مشك  . العزلة وعدم الرغبة في المشارآة في النشاطات       ة وسلوآية   باإلضافة إل الت انفعالي
 .نجاز األآاديمي ومفهوم الذات األآاديمي في اإلتؤثر

 ضعف الثقة بالنفس وانخفاض تقدير الذات: أخرى مثل. 
.)Mercer & Mercer, 2001, Moor & Lagoni, 2003, Bers, 2002.(  

  
  مفهوم الذات األآاديمي لذوي صعوبات التعلم

، ويشمل األآاديميةراته  بأنه وصف لتقييم وادراآات الفرد لقد      األآاديمييعرف مفهوم الذات    
ه                          ه وقدرات رد حول آفاءت رتبط بادراآات الف ذات، والتي ت رام ال ة حول احت دات العام ذلك المعتق

دد     األآاديميفان مفهوم الذات    ، وبهذا المعنى    األآاديمية اد  بناء متع ات  إجراء  يتضمن  األبع  مقارن
ة      ة الطلب م أداخارجية وداخلية، ويقصد بالمقارنة الخارجية مقارن اديمي  ئه أداء  األآ م في   ب  زمالئه

 المجاالت   إحدى  الخاص في    األآاديمي أدائهمالصف، آما يقصد بالمقارنة الداخلية مقارنة الطلبة        
  ).Mc Coach & Siegle, 2002 (األخرى األداءفي مجاالت 

ة       دن ودافعي وم ذات مت اديمي ومفه ي أآ يم ذات تعلم بتنظ عوبات ال ال ذوي ص ز األطف ويتمي
ا يتعلق بقدراتهم األآاديمية مقارنة مع الطلبة العاديين؛ حيث يعاني هؤالء األطفال من              ضعيفة فيم 

ة          ارات االجتماعي ي المه عفا ف م، وض اق له ض الرف ة، ورف االت األآاديمي ي المج عوبات ف  ص
  ).٢٠٠٦الشرعة، (

صنيفهم             سب ت ون ح ين يك ل المعلم ن قب ة م ذات للطلب يم ال ى أن تقي ات إل شير الدراس وت
مي، حيث يربطون مفهوم الذات بالحالة التعليمية، وبالتالي فإنهم يفترضون أن الطلبة ذوي             األآادي

ذات  دير ال ي تق نخفض ف ستوى م ديهم م تعلم ل تعلم . صعوبات ال ة ذوي صعوبات ال ا أن الطلب آم
ى                    ادرين عل ر ق أنهم غي يكون لديهم انطباع سيء عن الذات فهم يشعرون بعدم األمان ويشعرون ب

ع  ل م ة التعام اة اليومي ستقرة،      الحي ر الم واطفهم غي ديهم وع صيل ل ستوى التح دني م ا أن ت ، آم
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شل           شعور بالف ة، وال ات اجتماعي اء عالق ي بن اقهم ف ة، وإخف ر الناجح ة غي راتهم األآاديمي وخب
رام       واإلحباط يؤثر سلبا في مفهوم ذوي صعوبات التعلم لذوات وغالبا ينجم عنه انخفاض في احت

ة إال أن                    الذات وتقديرها، و   ة من الطلب ذه الفئ دى ه اديمي ل ذات األآ وم ال على الرغم من تدني مفه
 Learner, 2000 Vaughn, 2001, Shapiro (مفهوم الذات الكلي لديهم يقع ضمن المتوسط

& Urich, 2002، ،٢٠٠٥ البطاينة وغوانمة.(  

ائج  ارت نت د أش دىوق ة ذوي صعوبات  إح دى الطلب ذات ل وم ال تعلم  الدراسات حول مفه ال
ة  صفوف العادي ي ال دعم ف ون ال ذين يتلق ىال ن إل ر م نخفض أآث اديمي م وم ذات أآ ديهم مفه  أن ل

وعتين      زمالئهم   ام أو في         العاديين في الصف، لكن المجم ذات الع وم ال ان في مفه اد  ال تختلف  األبع
  .)Allodi, 2002 ().واألسرةالكفاءة والعاطفة والجسم واالجتماعي (  لمفهوم الذاتاألخرى

أن تدني مفهوم الذات لدى ذوي صعوبات التعلم ) ٢٠٠٤(وبناء على ما سبق يذآر الفواعير      
ا   ل منه دة عوام ى ع ود إل ل     : يع ل األه ن قب ة م ات االجتماعي صيل، االتجاه ستوى التح دني م ت

  .والمعلمين واألقران وتجاهلهم للطلبة ذوي صعوبات التعلم في النشاطات المدرسية وغيرها
  

  علم لذوي صعوبات التعلمالدافعية للت

تعلم شرطا  ة ال ر دافعي ياتعتب تعلم أساس ة لحدوث ال يلة مهم ا ووس اه ألنه تعلم لالنتب دفع الم  ت
نظم        باهتمام وحيولعناصر الموقف التعليمي   ي هادف وموجه وم شاط ذات ستجيب بن ية ونشاط، وي

  ).٢٠٠١ الشيباني،(لحين تحقق الهدف من العملية التعليمية 

د الدا ا تع ة أآم دفعي ل المح د العوام ى التحصيل واإلح ب عل درة الطال ا دة لق از الرتباطه نج
ة وراء سلوآه                     ين والدافعي م الكفء هو من يالحظ سلوك المتعلم ى   مبميوله وحاجاته، والمعل  حت

ه نحو ممارسة            ساعدته وتوجيه تعلم وم دى الم وتر ل ى خفض الت اط يعمل عل ة  أنم  سلوآية متباين
  ).٢٠٠٠  منصور والتويجري والفقي،،٢٠٠٢ غانم،(افعه  دوإشباعيحقق من خاللها 

الل  ن خ اتوم د   األدبي تعلم نج ة لل ي موضوع الدافعي ت ف ي بحث ة ذوي أن الت  بعض الطلب
ة       ارات االنفعالي انون من قصور في المه ديهم    صعوبات التعلم يع شاآل فتظهر ل ل   م ة،  (مث العزل
شاعر واالنف   ة الم ي ترجم ذات، وصعوبة ف وم ال دني مفه دى وت االت ل رينع اباآلخ ، )، واالآتئ

شل            أن إلى إضافة م ،   لديهم مشكالت في الدافعية، والقلق حول قدراتهم الحالية، وتوقعات بالف  وأنه
التعلم، و أ تمتاعا ب ل اس ضلون  أق ابرة، ويف ل مث الق سهلة، األعم ر ال ى وأآث ادا عل رين اعتم  اآلخ
)Hallahan, Kauffman & Pullen, 2009،Valas,2001 Caryn, Jane, Musing & 

Will,2002,.(  
  

  التكيف االجتماعي لذوي صعوبات التعلم

ة المدرسة سواء           إلى االجتماعييشير مصطلح التكيف     ى التفاعل داخل بيئ ل عل درة الطف  ق
ال مع   م     أوخرين    اآل األطف ه معه ين وتجاوب د   . المعلم ى  الدراسات  أشارت وق ار الطالب   أن إل  افتق
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ه    للمهارات االجتماعية قد يسب   ه لذات  ب عدم الكفاءة في التعلم، وتدني التحصيل، وانخفاض مفهوم
  ).٢٠٠٥ الخطيب والحديدي،(

شارد  يرين وريت شير ش ال ذوي ) Shireen & Richard, 2000(وت ى أن األطف إل
ة إ         صعوبات التعلم يفتقرون إلى االس      ات اجتماعي ة عالق ا،      تمرار في إقام ة والمحافظة عليه يجابي

ل         مما يدفعهم إلظهار     سبب في رفضهم من قب ذي يت ة األمر ال سلوآات سلبية عدوانية أو انطوائي
  .األقران العاديين

ة  ود عالق ت الدراسات وج د بين هوق ة ارتباطي شكالت االجتماعي تعلم والم ين صعوبات ال  ب
واالنفعالية؛ فذوي صعوبات التعلم يواجهون مشكالت في المهارات االجتماعية مثل الضعف في              

اء            خرين، وتقبل النقد أو ا    الترحيب باآل  ة إيجابية،مشكالت في بن لمديح منهم، وإعطاء تغذية راجع
ات إ ع  عالق ة م رينيجابي ة،   اآلخ ف االجتماعي ع المواق ل م اءة والتفاع ف  إس سير المواق  تف

ة،         ار االجتماعية، وقصور واضح في الكفاءة االجتماعي ة         وإظه ة عدواني ر اجتماعي  استجابات غي
اديمي  مشكالت في المجال     إلى باإلضافة، هذا   األوامر إطاعة عدم   أونسحابية  أو ا  الي  األآ   واالنفع

دي، (  ،٢٠٠١ رامزي وألجوزين،   ،Mercer,1997 Vaughn, 2001 ،٢٠٠٥الخطيب والحدي
Kavale & Forness, 1996.(  

ديهم   تعلم ل ال ذوي صعوبات ال ضح أن األطف سابق يت ة األدب النظري ال ن خالل مراجع م
ى قصور في                   غالبا تدني في م    تعلم، باإلضافة إل ة لل فهوم الذات األآاديمي، ومشكالت في الدافعي

  .المهارات االجتماعية والتكيف االجتماعي مقارنة باألطفال العاديين
  

  مشكلة الدراسة

وم   ى الكشف المبكر عن    ل الحديث  األسلوبيق ة عل سية والتربوي لتعامل مع المشكالت النف
ال ياألطف تعلم ف ة  ذوي صعوبات ال ية المرحل ة  األساس صفوف الثالث ي ال د ف ى، وبالتحدي ، األول

ا       اإلجراءاتوالتنبؤ بهذه المشكلة قبل حدوثها بهدف اتخاذ          الالزمة والضرورية للتعامل معها، مم
  .يعكس شكال وقائيا للتربية الحديثة

تعلم   ومن هذا المنطلق تهدف الدراسة الحالية لفحص الدالالت التمييزية لمتغيرات الدافعية            لل
ذات   وم ال اعي ومفه ف االجتم اديميوالتكي ذين    األآ شاف الطالب ال ى اآت درتها عل ث ق ن حي  م

ذه        نإومن هنا برزت مشكلة الدراسة حيث       . ن صعوبات التعلم  ميعانون   ين ه  تحديد نمط العالقة ب
اذ          غالمت ؤدي التخ د ي أنها      إجراءات يرات وصعوبات التعلم ق ة تعرض       أن من ش ل من احتمالي  تقل
شكلة ال ذه الم ل له اأوطف ة طرق التعامل معه ادة فعالي ي .  زي شكلة الدراسة ف د ترآزت م ذا فق ول

  :اآلتيين السؤالين عن اإلجابة

         تعلم،         األساسي ما الدالالت التمييزية لدرجات طالب الصف الثالث ة لل اييس الدافعي ى مق  عل
اعي،  وموالتكيف االجتم ذات ومفه اديمي ال صناألآ ى ت درتها عل ا لق ر  تبع يفهم حسب متغي

  صعوبات التعلم؟
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    ث صف الثال درجات طالب ال ة ل دالالت التمييزي ا ال يم شكلة  األساس ن م انون م ذين يع  ال
ذات  ومفهومصعوبات التعلم على مقاييس الدافعية للتعلم، والتكيف االجتماعي،         اديمي  ال  األآ

ستوى التعليمي   تبعا لقدرتها على تصنيفهم حسب متغيرات الجنس، والترتيب الوالدي، والم          
 م؟، والمستوى التعليمي لأللألب

  
  أهمية الدراسة

  :بما يأتي أهمية الدراسة الحالية يمكن إيجاز

   ة       حداثة الدراسة وأصالتها ة العربي ى حيث تفتقر البيئ  دراسات بحثت في مشكلة الدراسة      إل
 .ومتغيراتها مجتمعة

  ن ة م ه الدراس ا وفرت ة أدواتم ة وتطبيقي ن أل عملي ي يمك ا والت وع إليه ث الرج ي باح
 .واالستفادة منها

  شاف           عينة الدراسة ة اآت المتمثلة بطلبة الصف الثالث األساسي وذوي صعوبات التعلم ألهمي
 .صعوبات التعلم والتعامل معها ومعالجتها قبل تفاقمها

                     ة والدراسات والبحوث ين باالتجاهات النظري زود المهتم ذي يمكن أن ي الجانب النظري ال
 .ت في هذا الموضوعالتي أجري

  
  التعريفات اإلجرائية

  يةلى التعريفات اآلتتضمنت الدراسة ع

ة صعوبات التعليمي ال ذوو ال ال: األطف ذين األطف ى ال صنيفهم عل م ت م ت ن أنه انون م  يع
ويلهم     م تح ة وت دارس العادي ي الم ة ف عوبات تعلمي ىص ى  إل اء عل صادر بن رف الم  أدوات غ

  .رسالتشخيص الموجودة في تلك المدا

ذات  وم ال اديميمفه تعلم : األآ ا الم ي ينظر فيه ة الت ىالرؤي ه إل ن حيث قدرت سه م ى  نف عل
ه وأداءالتحصيل،  ة واجبات سده، األآاديمي ة ج وعي قيم ه، وال اد وإدراآ ى ألبع ه عل ه، وقدرت  قوت

سؤولياتهتحمل  ع م ة م صفية بالمقارن ى اآلخرين ال درة عل ديهم الق ذين ل  أداء من طالب صفه ال
اس ات نفسها،   المهم ذات                       ويق وم ال اس مفه ى مقي ل عل ا الطف ي يحصل عليه  من خالل الدرجة الت

  . المستخدم في هذه الدراسةاألآاديمي

ة المدرسة، سواء     : التكيف االجتماعي  ان مع   أقدرة الطفل على التفاعل داخل بيئ ال آ  األطف
ى        مع المعلمين وتجاوبه معهم، ويقاس من خالل الدرجة التي يح          أم اآلخرين ل عل ا الطف صل عليه

  .مقياس التكيف االجتماعي المستخدم في هذه الدراسة
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تعلم ة لل رتبط بتحصيله الدراسي،  : الدافعي ل ي سلوآات نحو عم ام ب ب للقي دفع الطال ة ت حال
ذه                 ستخدم في ه تعلم الم ة لل اس الدافعي وتقاس من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطفل على مقي

  .الدراسة
  

  محددات الدراسة

سيكومترية     ة، والخصائص ال ة الدراس ي ضوء عين ة ف ذه الدراس ائج ه دد نت اتتح ، ألدواته
ة  لحدود  باإلضافة  اني  الفصل الدراسي  ( زماني ام الدراسي    الث حدود  و، )٢٠٠٩/٢٠١٠( من الع
  .) الهاشميةاألردنيةعاصمة المملكة ( مكانية

  
  الطريقة واإلجراءات

  
  المجتمع والعينة

ن  ة م ع الدراس ون مجتم ة    تك ن الطلب ا م ورا وإناث ي ذآ ث األساس صف الثال ة ال ع طلب  جمي
العاديين وذوي صعوبات التعلم في مدارس التعليم الخاص التي تحتوي على غرف مصادر التعلم        

د اختيرت     ). ٢٠٠٩/٢٠١٠(التابعة لمديريتي عمان األولى والرابعة من العام الدراسي           ) ١٠(وق
ى و          ان األول ة عم د ) ٤(مدارس من مديري ة العشوائية             م ة بالطريق ان الرابع ة عم ارس من مديري

اً ) ٣٠٠(كونت عينة الدراسة من     وت. العنقودية اديين وذوي صعوبات            طالب ة الع ة من الطلب  وطالب
اديين    ) ١٥٠(التعلم؛ حيث بلغ عدد الطالب ذوي صعوبات التعلم          طالبا وطالبة، وعدد الطالب الع

  . وطالبةالبطا) ١٥٠(
  

  أدوات الدراسة

  :يق أهداف الدراسة تم استخدام ثالثة مقاييس هيلتحق

  مقياس التكيف االجتماعي  .١

ومني     رة؛  ) ٢٦(ألصلية من    ، ويتكون بصورته ا     )٢٠٠٣( وهو من إعداد الم ا  ) ١٥(فق منه
ومني،           و. سلبية) ١١(يجابية و إ ذي أجراه الم اس ال اد صدق المقي م اعتم ة ت لغايات الدراسة الحالي

ه            وتم التحقق من ثباته باس      ذي بلغت قيمت ا ال اخ الف ى       )٠,٩٠(تخدام آرونب ه عل ه وإعادت ، وبتطبيق
ي أسبوعي             ) ٣٠(عينة استطالعية من     صعوبات بفاصل زمن اديين وذوي ال ن طالبا وطالبه من الع

ين بصورته ا             . )٠,٧٥(حيث بلغ معامل االرتباط      ى أراء المحكم اء عل اس بن ة  وتكون  المقي لنهائي
تم تصحيح   )نعم، ال( آل منها تدريج ثنائي   أمامسلبية  ) ٨(ابية و يجمنها إ ) ٧(فقرة؛  ) ١٥(من   ، وي

رات بحيث تأخذ          بإعطاءآراسات المقياس    ة  قيم رقمية لسلم تقدير الفق م ( اإلجاب  درجة واحدة   )نع
راوح الدرجة      تعكس هذه القيم في حال    أن على   ، صفر )ال( واإلجابة الي تت سالبة، وبالت ة الفقرات ال

  .درجة) ٣٠-١٥(الكلية للمفحوصين من 
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  مفهوم الذات األآاديمي  .٢

رة؛   ) ٢٠(، ويتكون بصورته األصلية من      )٢٠٠٤( زيتون   أبووهو من إعداد     ا  ) ١٦(فق منه
ة و لبية) ٤(ايجابي ة آرا . س ين لمعرف ى عشرة محكم م عرضه عل ة ت ة الحالي ات الدراس م ولغاي ئه

ه      . بوضوح الفقرات ومدى مناسبتها للفئة العمرية وارتباطها بهدف الدراسة         آما تم التحقق من ثبات
ه           ذي بلغت قيمت ة استطالعية من        )٠,٧٨(باستخدام آرونباخ الفا ال ى عين ه عل ه وإعادت ، وبتطبيق

ل      ) ٣٠( غ معام ث بل بوعين حي ي أس صعوبات بفاصل زمن اديين وذوي ال ن الع ه م ا وطالب طالب
ة من            ). ٠,٨٥(الرتباط  ا ين بصورته النهائي ى أراء المحكم اء عل اس بن رة؛  ) ١٩(وتكون المقي فق
م،  (مصاغة بطريقة سلبية أمام آل منها تدريج ثنائي         ) ٤(يجابية و منها مصاغة بطريقة إ   ) ١٥( نع
ة                       )ال رات بحيث تأخذ اإلجاب دير الفق سلم تق ة ل يم رقمي ، ويتم تصحيح آراسات المقياس بإعطاء ق
من( ة )ع دة واإلجاب ة واح سالبة،   )ال( درج رات ال ة الفق ي حال يم ف ذه الق ى أن تعكس ه  صفر، عل

  .درجة) ٣٠-١٥(وبالتالي تتراوح الدرجة الكلية للمفحوصين من 

  مقياس الدافعية للتعلم  .٣

وقد قامت الباحثة بإعداده بحيث يناسب األطفال ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األساسية              
  :يةاألساسي وفق الخطوات اآلتف الثالث وتحديدا الص

    ى تعلم       األدباالطالع عل ة ال اييس الخاصة بدافعي سابق واستعراض المق ا   ال ل فقراته وتحلي
 .لالستفادة منها في صياغة فقرات المقياس الحالي

           ا مصاغة    ) ٩(فقرة؛  ) ١٥(صياغة فقرات المقياس والذي تكون في صورته األولية من منه
 ).النعم،( أمام آل منها تدريج ثنائي مصاغة بطريقة سلبية) ٦(يجابية وبطريقة إ

      ن تطالعية م ة اس ى عين اس عل ق المقي اديين وذوي    ) ٢٠(تطبي ن الع ة م ا وطالب طالب
ى                إلى مالئمة الصعوبات للتعرف    اء عل ديالت بن ة وإجراء بعض التع ة العمري  الفقرات للفئ

 .ذلك

رات        للتحقق من صدق المقياس تم عرضه على عشرة محكم         م بوضوح الفق ين لمعرفة آرائه
ائج              ى نت اء عل ديالت بن ومدى مناسبتها للفئة العمرية وارتباطها بهدف الدراسة وإجراء بعض التع

  .التحكيم

ه           ت قيمت ذي بلغ ا ال اخ الف تخدام آرونب ه باس د من م التأآ د ت اس فق ات المقي سبة لثب ا بالن أم
ن )٠,٨٤( تطالعية م ة اس ى عين ه عل ه وإعادت اديين وذوي ) ٣٠(، وبتطبيق ن الع ه م ا وطالب طالب

اس بصورته    وتكون  ). ٠,٨٢(غ معامل االرتباط    الصعوبات بفاصل زمني أسبوعين حيث بل      المقي
ات من              ي الصدق والثب رة؛   ) ١٥(النهائية بعد إجراء عمليت ة     ) ٩(فق ة ايجابي ا مصاغة بطريق منه

، ويتم تصحيح آراسات المقياس     )نعم، ال (مصاغة بطريقة سلبية أمام آل منها تدريج ثنائي         ) ٦(و
ة    ذ اإلجاب ث تأخ رات بحي دير الفق سلم تق ة ل يم رقمي اء ق م(بإعط ة )نع دة واإلجاب ة واح  )ال( درج
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ة            ة الكلي راوح الدرج الي تت سالبة، وبالت رات ال ة الفق ي حال يم ف ذه الق س ه ى أن تعك فر، عل ص
  .درجة) ٣٠-١٥(للمفحوصين من 

  
  إجراءات الدراسة

  : اإلجراءات اآلتيةحالية إتباعتم في الدراسة ال

اديين وذوي        حديد عينة الدراسة  ت .١ اث الع ذآور واإلن  المتمثلة بطلبة الصف الثالث األساسي ال
 .صعوبات التعلم الملتحقين بغرف المصادر في مديريتي عمان األولى والرابعة

 .زيارة المدارس وتطبيق أدوات الدراسة آاملة .٢

سيرها، باإلضافة للمعالجة اإلحصائية           لجمع البيان   SPSSاستخدام برنامج    .٣ ا وتف ات وتحليله
 .للمتغيرات وارتباطاتها

 .تفسير النتائج من خالل ارتباطها بالواقع .٤

  .والخروج ببعض التوصياتمناقشة النتائج  .٥
  

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات التصنيفية وهي  .١

  األخير، األوسط، األول(ترتيب الطفل الوالدي وله ثالث مستويات.( 

   ي ستوى التعليم ألبالم ستويات   ل سة م ه خم الوريوس،   ( ول ستير، بك وراه، ماج دآت
 ).دبلوم، ثانوي، اقل من ثانوي

   وم،      (م وله خمسة مستويات     التعليمي لأل المستوى الوريوس، دبل دآتوراه، ماجستير، بك
 ).ثانوي، اقل من ثانوي

 أنثىذآر، ( وله مستويان النوع االجتماعي.( 

  ينة الدراسة على المقاييس اآلتية عأداءقلة وتتمثل بدرجة المتغيرات المست  .٢

  األآاديميمقياس مفهوم الذات. 

 مقياس التكيف االجتماعي. 

 مقياس الدافعية للتعلم. 
  



 ٥٤٩ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحيى نصار، ولين حطاب

  ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــ

  التحليل اإلحصائي

اليب اإلحصاء الوصفي          ألغراض اإلجابة عن سؤالي الدراسة استخدمت الباح        ة بعض أس ث
ة( ات المعياري طات واالنحراف زي  )المتوس ل التميي لوب التحلي تخدام أس افة الس ، باإلض

Discriminant Analysis.  
  

  عرض النتائج

ة عن سؤالي الدراسة                زي لإلجاب ل التميي ائج          تم إجراء التحلي راز النت ي عرض إلب ا يل وفيم
  :التي تم التوصل إليها

صفوفة             تخراج م م اس ضها ت ع بع ة م اييس الثالث ربط المق ي ت ة الت ة العالق ة طبيع لمعرف
راد يوضح مصفوفة معامالت االرتباط لدرجات      ) ١(معامالت االرتباط، والجدول     ى     أف ة عل  العين

  :المقاييس الثالثة

  .مصفوفة معامالت االرتباط بين المقاييس الثالثة: )١(جدول 

  مفهوم الذات األآاديمي  التكيف االجتماعي الدافعية للتعلم  المقياس
  **٠,٣٣٦  **٠,٣٢٣  ١  الدافعية للتعلم

  **٠,٣٣٩      التكيف االجتماعي
        مفهوم الذات األآاديمي

  .)٠,٠٥≤  α( عند مستوى الداللة إحصائيادالة   **

ة                     د مستوى الدالل ة إحصائيا عن ا دال اط أنه حيث  ،  )٠,٠٥≤  α(يالحظ من مصفوفة االرتب
اط إ ة يتضح من الجدول وجود ارتب ستوى الدالل د م ابي ودال إحصائيا عن ين) ٠,٠٥≤  α(يج  ب

ستوى     د م ابي ودال إحصائيا عن اط ايج ود ارتب ذلك وج اعي، وآ ف االجتم تعلم والتكي ة لل الدافعي
ة  دول      ) ٠,٠٥≤  α(الدالل ر الج ا يظه اديمي، آم ذات األآ وم ال تعلم ومفه ة لل ين الدافعي ود ب وج
ة         ارتباط إ  وم        ) ٠,٠٥≤  α(يجابي ودال إحصائيا عند مستوى الدالل اعي ومفه ين التكيف االجتم ب

  .ت األآاديميالذا

صف     ال ال درجات أطف ة ل ات المعياري سابية واالنحراف طات الح تخراج المتوس م اس ذلك ت آ
ا                 تعلم، حيث آانت نتائجه ر صعوبات ال ا لمتغي ة تبع اييس الثالث الثالث األساسي على آل من المق

اديين  الع األطفال آانت الفروق بين متوسطات درجات       إذاولمعرفة فيما   لصالح األطفال العاديين،    
اييس        األطفال تميز   إلىوذوي صعوبات التعلم تشير      ى المق تعلم عل  العاديين عن ذوي صعوبات ال

درجات               زي ل ل التميي ائج التحلي م استخراج نت ال الثالث، ت تعلم        األطف اديين وذوي صعوبات ال  الع
  ):٢( آما في الجدول SPSSعلى المقاييس الثالثة باستخدام 
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  .اإلحصائيةل التمييزي للمقاييس الثالثة ودالالتها ملخص نتائج التحلي: )٢(جدول 

  المقياس
  قيمة اختبار

Wilks Lambda 
  مستوى الداللة  قيمة ف

  ٠,٠٠٠  ٥٧,٤٢٤  ٠,٨٠٦  الدافعية للتعلم
  ٠,٠٠٠  ١٠١,٦٠٨  ٠,٧٠١  التكيف االجتماعي

  ٠,٠٠٠  ٤٣,٩٩٥  ٠,٨٤٤  مفهوم الذات األآاديمي

 ذوي صعوبات التعلم تختلف تبعا لمتغير       األطفال تميز    آانت المقاييس التي   إذاولمعرفة فيما   
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األطفال        ) إناثذآور،  (الجنس  

ا في الجدول            ذوي صعوبات تعلم على المقاييس الثالثة      ادت ؛ حيث    )٣( تبعا لمتغير الجنس آم  أف
اي      أنالنتائج   ى المق ة آانت       متوسطات الذآور عل ى يس الثالث ات        أعل اث  من متوسطات الطالب  اإلن

  :على جميع المقاييس

م           : )٣(جدول   ال ذوي صعوبات تعل درجات األطف ة ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
  .على المقاييس الثالثة تبعا لمتغير الجنس

  الكلي  اإلناث الذآور
  المتوسطات  المقياس

  الحسابية
  االنحراف
  المعياري

  االنحراف
  المعياري

  االنحراف
  المعياري

  االنحراف
  المعياري

  االنحراف
  المعياري

  ٠,١٨١  ٠,٥٠٢  ٠,١٧٤  ٠,٤٨٣  ٠,١٨٥  ٠,٥١٥٦  الدافعية للتعلم
  ٠,٢٨٥  ٠.٤٣٣  ٠،٢٧٩  ٠,٤١٣  ٠,٢٩١  ٠,٤٤٦٩  التكيف االجتماعي

  ٠,٤٧٢  ٠,٤٠  ٠,٤٧٢  ٠,٣٤٨  ٠,٤٧١  ٠,٤٣٦٧ مفهوم الذات األآاديمي

ز ذوي صعوبات            وللتأآد فيما إذ   ي تمي اييس الت ى المق ال عل ا آانت متوسطات درجات األطف
ائج     تخراج نت م اس ر، ت والدي األول عن األوسط عن األخي ب ال ر الترتي ا لتغي ف تبع تعلم تختل ال

  :ا للمتغير المذآور آما فيالتمييز لدرجات ذوي صعوبات التعلم على المقاييس الثالثة تبع

ر الترتيب            ملخص نتائج التح  :  )٤(جدول   ا لمتغي ليل التمييزي للدرجات على المقاييس الثالثة تبع
  .الوالدي

  المقياس
  قيمة اختبار

Wilks Lambda 
  مستوى الداللة  قيمة ف

  ٠,٠٦٦  ٢,٧٨  ٠,٩٤٩  الدافعية للتعلم
  ٠,٤٢٧  ٠,٨٥٩  ٠,٩٨٤  التكيف االجتماعي

  ٠.١٨٥  ٠,٧١٤  ٠,٩٦٨  مفهوم الذات األآاديمي
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ة      عدم) ٤(يبين الجدول    د مستوى الدالل ، )٠,٠٥≤  α( وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
  .مما يشير إلى عدم قدرة المقاييس الثالثة على التمييز بين الترتيب الوالدي لذوي صعوبات التعلم

ز ذوي صعوبات               ي تمي اييس الت ى المق ال عل وللتأآد فيما إذا آانت متوسطات درجات األطف
ر       ستوياته الخمس     المس التعلم تختلف تبعا لتغي ز     توى التعليمي لألب بم ائج التميي م استخراج نت ، ت

  ):٥(لدرجات ذوي صعوبات التعلم على المقاييس الثالثة تبعا للمتغير المذآور آما في الجدول 

ر المستوى    ملخص نتائج التحليل التمييزي للدرجات على المقاييس الثالثة تب     : )٥(جدول   ا لمتغي ع
  .التعليمي لألب

  المقياس
  قيمة اختبار

Wilks Lambda
  مستوى الداللة  قيمة ف

  ٠,٩٦٧  ٠,١٨٨  ٠,٩٩  الدافعية للتعلم
  ٠,٦٠٣  ٠,٧٢٩  ٠,٩٦  التكيف االجتماعي

  ٠.١٦٣  ١,٦١  ٠,٩٢  مفهوم الذات األآاديمي

ن ظ م دول يالح ة   ) ٥( الج ستوى الدالل د م صائية عن ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج    ع
)α  ≥درة المقاييس الثالثة على التمييز بين المستوى التعليمي لألب   ، مما يشير إلى عدم ق     )٠,٠٥

  .لذوي صعوبات التعلم

ز ذوي صعوبات        ولمعرفة فيما إذا آانت متوسطات درجات األطفال على المقاييس التي تمي
ز          ائج التميي م استخراج نت ستوياته الخمس، ت ألم بم ر المستوى التعليمي ل ا لتغي تعلم تختلف تبع ال

  ):٥٦(صعوبات التعلم على المقاييس الثالثة تبعا للمتغير المذآور آما في الجدول لدرجات ذوي 

ر المستوى    ملخص نتائج التحليل التمييزي للدرجات على المقاييس الثالثة تب     : )٦(جدول   ا لمتغي ع
  .التعليمي لألم

  المقياس
  قيمة اختبار

Wilks Lambda 
  مستوى الداللة  قيمة ف

  ٠,٢٩٦  ١,٢٤  ٠,٩٤  الدافعية للتعلم
  ٠,٠٧٤  ٢,٠٧  ٠,٩٠  التكيف االجتماعي

  ٠.٧٣٩  ٠,٥٤٨  ٠,٩٧  مفهوم الذات األآاديمي

دول   ن الج ظ م ة   ) ٦(يالح ستوى الدالل د م صائية عن ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج   ع
)α  ≥ألم           )٠,٠٥ ين المستوى التعليمي ل ز ب ، مما يشير إلى عدم قدرة المقاييس الثالثة على التميي

  .لتعلملذوي صعوبات ا
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   مناقشة النتائج

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول  .١

ة                  اييس الثالث ين المق ة إحصائيا ب أشارت نتائج التحليل التمييزي إلى وجود عالقة ايجابية دال
ة         )الدافعية للتعلم، والتكيف االجتماعي، ومفهوم الذات األآاديمي      ( ادة الدافعي ، مما يشير إلى أن زي

ذي ال                    للتعلم تؤدي    ل ال ان الطف ه ف اديمي، وعلي ذات األآ وم ال اعي ومفه ادة التكيف االجتم ى زي إل
ة لتحسين                        اذ اإلجراءات الالزم تعلم، وعدم اتخ ه لل ادة دافعيت ة ومدروسة لزي رامج موجه يتلقى ب
ى                           ة إل ؤدي في النهاي د ت ه ق ه لذات ام بمفهوم اعي في المدرسة، وعدم االهتم مستوى تكيفه االجتم

  .ن صعوبة التعلمطفل يعاني م

ل     وتتفق هذه النتيجة مع دراسة زنج ووي ارين وجان ومي  & Caryn, Jane, Musing( آ
Will,2002 (     ن انون م اه يع ع نقص االنتب د م شاط الزائ ال ذوي الن ى أن األطف ارت إل ي أش الت

تمتاع            ضعف الدافعية بشكل عام ومنها الدافعية للتعلم،       ل اس سهلة، وأق ال ال م يفضلون األعم ا  وأنه
التعلم، وأ رين ب ى اآلخ ادا عل ر اعتم ابرة، وأآث ل مث ة آاف .ق ى دراس افة إل س ـال وفورنـ إض

)Kavale & Forness, 1996 ( التي رآزت على عينة األفراد في سن مبكرة  

ال                    اديين واألطف ال الع ين األطف ز ب يتضح مما سبق أن المقاييس الثالثة آانت فعالة في التميي
دة   تعلم مؤآ عوبات ال ا ذوي ص اءتم ين    ج تالف ب ود اخ ة بوج اهيم النظري ات والمف ه الدراس  ب

ال  ذات          األطف وم ال اعي ومفه تعلم والتكيف االجتم ة لل تعلم في الدافعي اديين وذوي صعوبات ال  الع
اديمي تفادة من ، األآ ه يمكن االس ا وعلي رة بهدف ه ة مبك ة عمري ي مرحل ال ف صنيف األطف ي ت ف

  .التعليم العلياترآيز العالج وخفض نسبتهم في مراحل 

د           ) ٢٠٠٥(أيضا أشارت دراسة البطاينة وغوانمة       اديمي عن ذات األآ وم ال إلى انخفاض مفه
ورنس  ال وف ة آاف ائج دراس ارت نت ا أش اديين، آم أقرانهم الع ة ب تعلم مقارن عوبات ال ذوي ص

)Kavale & Forness, 1996 (   شارد ى  ) Shireen & Richard, 2000(وشيرين وريت إل
ة        وجود فروق دا  ارات االجتماعي تعلم في المه اديين وذوي صعوبات ال ة الع لة إحصائيا بين الطلب

االس         ائج دراسة ف اديين، إضافة لنت ة الع صالح الطلب اديين    ) Valas, 2001(ل ة الع ى أن الطلب إل
اييس     أفضل من ذوي صعوبات التعلم في دافعيتهم للتعلم        ، ويمكن عزو هذه النتيجة إلى صدق المق

ي  ة الت ي الثالث تعلم ف اديين وذوي صعوبات ال ة الع ين الطلب روق ب ى وجود ف ا إل أشارت بمجمله
  .الدافعية للتعلم والتكيف االجتماعي ومفهوم الذات األآاديمي

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  .٢

رات   درة المتغي ى ق ة إل ائج الدراس ارت نت وم  (أش اعي ومفه ف االجتم تعلم والتكي ة لل الدافعي
ة                      (  األآاديمي الذات م تكن دال ائج ل رغم من أن النت ى ال على أن ُتَميِّز الذآور أآثر من اإلناث، فعل

أثير   ى ت صورة واضحة إل شير وب ر الجنس ي ة حسب متغي صنيف الطلب إحصائيا إال أن جدول ت
رده أن المجتمع يفترض وبصورة                    ذا م اث، وه دى اإلن ه ل المتغيرات على الطلبة الذآور أآثر من

   .تلقائية ضرورة االهتمام بالجانب الوجداني العاطفي االجتماعي لدى اإلناثطبيعية و
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ة إحصائيا في      ) ٢٠٠٤(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القضاة        روق دال التي أشارت لوجود ف
الح          نس لط ر الج زى لمتغي تعلم تع عوبات ال ة ص دى طلب اعي ل سي االجتم ف النف ستوى التكي م

ا تختلف مع درا      ة    الذآور، إال أنه ة وغوانم روق      ) ٢٠٠٥(سة البطاين دم وجود ف ي أشارت لع الت
  .دالة إحصائيا في مستوى مفهوم الذات تعزى لمتغير الجنس

درة       ي ق صائية ف ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع ة إل ة الحالي ائج الدراس ارت نت ا أش آم
ستوى التعل    رات الم ن متغي ل م ا لك تعلم تبع ز صعوبات ال ى تميي ة عل اييس الثالث ألب المق ي ل يم

ستوياتها ل بم والدي للطف ألم والترتيب ال ستوى التعليمي ل ة والم ات الطلب م تختلف إجاب ، حيث ل
رات   ستويات المتغي اختالف م ة ب اييس الثالث ى المق تعلم عل ة . ذوي صعوبات ال ذه النتيج د ه وتع

  .ات التعلمنجاحا آخر للمقاييس الثالثة وفاعليتها وعدم تحيزها لفئة معينة من األطفال ذوي صعوب
  

  التوصيات

  :يهذه الدراسة من نتائج نوصي بما يأتفي ضوء ما توصلت إليه 

ى          ،إجراء المزيد من الدراسات على المقاييس الثالثة       .١ درتها عل د ق ات أخرى لتأآي  وعلى عين
 .التمييز بين الطلبة العاديين وذوي صعوبات التعلم

 .ت التعلماستخدام هذه المقاييس في الكشف المبكر عن ذوي صعوبا .٢

ار     األخذ .٣ ر  بعين االعتب اعي    متغي وع االجتم اييس       أل ؛ الن ذه المق ة     آن ه درة تمييزي انت ذات ق
 .بر لصالح الذآوربشكل أآ

ا من    األآاديمي ومفهوم الذات ، والتكيف االجتماعي،العمل على  تنمية الدافعية للتعلم      .٤ ا له  لم
 . ذوي صعوبات التعلم والعادييناألطفالقيمة فارقة بين 

راءإ .٥ د مج تخن مزي ات الس ول األدوات   الدراس دة ح ات جدي دق وثب راج دالالت ص
  .المستخرجة في الدراسة الحالية

  
  واألجنبية المراجع العربية

  ارات الدراسية والتحصيل           أ ").٢٠٠٤( . جمال ،أبو زيتون ثر برنامج تدريبي في تنمية المه
ذات  وم ال تعلم   ومفه عوبات ال ة ذوي ص دى الطلب اديمي ل ستير  ."األآ الة ماج ة .رس  الجامع

  . األردن. عمان.األردنية

  ة       أ"). ٢٠٠٥( . هيثم ،أبو زيد ة لإل  ثر برنامج تدريبي في تنمي وم      الدافعي نجاز الدراسي ومفه
تعلم     عوبات ال ال ذوي ص دى األطف اديمي  ل ذات األآ ستير  ."ال الة ماج ان  . رس ة عم جامع

  . األردن. عمان. العلياللدراساتالعربية 
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