عمادة الدراسات العميا
جامعة القدس

الشعور باألمن النفسي وعالقتو بدافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة
والكتابة والطمبة العاديين

مي خالد يوسف عفانة

رسالة ماجستير

القدس -فمسطين
7341ه1076-م

الشعكر باألمف النفسي كعبلقتو بدافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف

إعداد :
مي خالد يكسؼ عفانة
بكالكريكس عمـ نفس مف جامعة القدس ،فمسطيف2013،

إشراؼ :
أ.د تيسير عبداهلل

قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي كالتربكم مف
عمادة الدراسات العميا  /كمية العمكـ التربكية  /جامعة القدس

القدس -فمسطيف
1437ىػ 2016 -ـ

جامعة القدس
عمادة الدراسات العميا
برنامج ماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي

إجازة الرسالة
الشعور باألمن النفسي وعالقتو بدافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين
إعداد الطالبة :مي خالد يوسف عفانة
الرقم الجامعي 17110710 :
المشرف:أ.د .تيسير عبداهلل
نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ 2016/1/12 :مف أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ
كتكقيعيـ:
 -1رئيس لجنة المناقشة

أ .د .تيسير عبد اهلل

 -2ممتحنان داخميان

د.سمير شقير

 -3ممتحنان خارجيان

د.جماؿ أبك مرؽ

التكقيع:
التكقيع :
التكقيع :

القدس -فمسطيف
1437ىػ  2016 -ـ

اإلىداء
إلى مف كقؼ معي بكؿ الظركؼ كفي كؿ كقت ...إلى مف عممني أف الحياة مكاقؼ
كشجعني عمى دخكؿ ميداف عمـ النفس كالدم الغالي
إلى صديقة الدرب كحبيبة القمب الرائعة في كؿ شيء كالدتي
إلى إخكتي نكر حياتي كسندم في الحياة
إلى مف يحب أف يراني األفضؿ كيرسـ مستقبؿ مشرؽ زكجي العزيز
إلى مف عممتني أف أككف قكية كاف العطاء كالحب ال حدكد لو أمي الثانية حماتي
إلى زمبلئي كزميبلتي طمبة الدراسات العميا في جامعة القدس
إلى ركح المعمـ رمز الرجكلة صاحبة كممة المثقؼ أكؿ مف يقاكـ كاخر مف ينكسر القائد
فتحي الشقاقي
إلى كؿ مف ساعدني عمى إنجاز ىذا البحث قريب كاف أك بعيد اىدم ثمرة ىذا البحث

إقرار:
أقر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة
باستثناء ما تمت اإلشارة اليو حيثما كرد كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عميا
ألم جامعة أك معيد.

االسـ :مي خالد يكسؼ عفانة
التكقيع :
التاريخ2016/1/12 :

أ

الشكر والتقدير
الحمد هلل كالشكر هلل أكال كآخرا ،كىك الذم ال يخيب عنده رجاء
أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كاالمتناف لكؿ مف ساىـ كقدـ لي يد العكف في
سبيؿ إنجاز ىذا البحث كأخص بشكر األستاذ الدكتكر تيسير عبدا هلل المشرؼ
عمى الرسالة كالذم كاف المكجو كالداعـ بتكجيياتو العممية القيمة جزاه اهلل كؿ
خير
أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى زميمي حسيب عياش الذم كقؼ بجانبي حتى
آخر لحظو كنعـ األخ
كأتقدـ بجزيؿ الشكر لكؿ دكتكر في الجامعة قدـ لي نصائح أثرت البحث
كأتقدـ بشكر مف أعماؽ قمبي لمديرة مدرسة بنات عمراف المختمطة لمساعدتيا
كمديرة مدرسة سي ار عمى التسييبلت التي كانت كأتمنى ليـ مزيد مف التقدـ
كالنجاح
كما كأشكر كؿ أحبتي كأصدقائي كأخكتي التي كلدتيـ األياـ الذيف مدك لي يد
العكف ككانكا معي في كؿ خطكة فيـ سر نجاحي
فجزأىـ اهلل كؿ خير.
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انمهخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الشعكر باألمف النفسي كدافعية التعمـ لدل طمبة
صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف كالتعرؼ عمى عبلقة بعض المتغيرات (الجنس ،العمر،
مكاف السكف ،الترتيب داخؿ األسرة ،معدؿ الفصؿ،المستكل االقتصادم ،تعميـ األب ،تعميـ األـ) عمى
درجة الشعكر باألمف النفسي كدافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف.
كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،حيث استخدمت أداتيف ىما  :مقياس ماسمك لشعكر
باألمف النفسي ،كمقياس دافعية التعمـ ،كطبقت الدراسة عمى عينو مقصكدة مككنة مف ( )160طالبآ
كطالبة مف طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف.
تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية أف الدرجة الكمية لفقرات الشعكر باألمف النفسي كانت متكسطة
لدل الطمبة ،حيث حصمت عمى متكسط حسابي ( )2.224كانحراؼ معيارم ( ،)0.186كأف الدرجة
الكمية لفقرات دافعية التعمـ كانت متكسطة لدل الطمبة ،حيث حصمت عمى متكسط
حسابي()3.535كانحراؼ معيارم (.)0.448
كما أظيرت أنو:
ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة( )α≥0.05في مستكل األمف النفسي لدل طمبة
صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الجنسكالعمر كمكاف السكف كالترتيب داخؿ
األسرة كمعدؿ الفصؿ األكؿ كالمستكل االقتصادم كتعميـ األب كتعميـ األـ.
كما ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في درجة دافعية التعمـ لدل
طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الجنسكالعمر كمكاف السكف كالترتيب
داخؿ األسرة كمعدؿ الفصؿ األكؿ كتعميـ األـ.
في حيف يكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في درجة دافعية التعمـ
لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل االقتصادم كتعميـ األب.
ككذالؾ كتكجد عبلقة طردية بينيما أم أنو كمما زاد مستكل األمف النفسي زاد ذلؾ مف دافعية التعمـ
لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف.
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كفي ضكء نتائج الدراسة أكصت الباحثة عمى ضركرة العمؿ عمى تطكير برامج إرشادية نفسية كتربكية
كزيادة المؤسسات التي تيتـ بفئات صعكبات التعمـ كما كأكصت بتطكير غرؼ المصادر كدكر
مؤسسات المجتمع المدني في تكفير أنشطة لطمبة صعكبات التعمـ كدكر المدارس الحككمية في
إدخاؿ أساليب تعميمية قادرة عمى تكصيؿ اليدؼ مف التعمـ .
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The relationship between psychological security and the motivation
toward learning among normal students and among students with
reading and writing difficulties disgraphia/dislicsia
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Abstract
This study aimed to identify the relationship between the sense of psychological security
and motivation to learn to the students of reading and writing difficulties and ordinary
students and identify the impact of some of the variables(gender, age, place of residence,
the order within the family, separation rate, the economic level, father's education, mother's
education) degree a sense of psychological security and motivation among students of
learning difficulties reading and writing and ordinary students.
The researcher used the descriptive analytical method, which used two tools: a measure
Maslow to the feeling of psychological security, and the measure of motivation to learn,
and applied to study at the same intended composed of (160) students of students reading
and writing difficulties and ordinary students,
The study found the following results:
The total score for the paragraphs of a sense of psychological security was the medium of
the students, so I got on the arithmetic average (2.224) and standard deviation (0.186), and
the total score of the paragraphs of motivation to learn was the medium of the students, so I
got on the arithmetic average (3.535) and standard deviation (0.448).

The results of the study hypotheses she stated that: No statistically significant differences
at the significance level (α≥0.05) in the psychological level of security to the students
reading and writing difficulties, students and ordinary attributed to the variable of gender,
age, place of residence and the arrangement within the family and the rate of the first
quarter and economic level and education of the father and the mother's education.
While there are no statistically significant differences in the significance level (α≥0.05) in
the degree of motivation to the students learning reading and writing difficulties, students
and ordinary attributed to the variable of gender, age, place of residence and the
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arrangement within the family and the rate of the first quarter and the education of the
mother.
While there are significant differences at the level of statistical significance (α≥0.05) in the
degree of motivation to the students learning reading and writing difficulties and ordinary
students

due

to

variable

economic

level

and

education

of

the

father.

There was a relationship between them that the more any psychological security level
increased the students' motivation to learn to the reading and writing difficulties and
ordinary students, and vice versa.

Accordnig of the results of the study the researcher recommended the need to work on the
development of outreach programs psychological, educational and increase the institutions
that care about the categories of learning difficulties also recommended the development of
the resource rooms and the role of civil society organizations in the provision of activities
and clubs are working to discover talent and development and the role of public schools in
the introduction of teaching methods capable of delivering the aim of learning and also
recommended the establishment of courses and workshops to enable the teacher to become
more efficient and the ability to deal with students with learning difficulties.
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الفصل األول:
______________________________________________________
مشكمة الدراسة وخمفيتيا:
 7.7انمقذمت
يسعى اإلنساف بطبيعتو إلى تحقيؽ األمف النفسي لو كاف تككف األجكاء التػي يعيش فييا متسمة بالكد
كالتآخي كاإليثار كىذه األجكاء ىػي التػي تػدفع بالفرد ألف يككف إيجابيان كمنج انز كمتفاعبلن في حياتػو
اليكميػة( .عباس)1986،
فيعتبػر األمػف النفسي لؤلفراد مػف الظكاىػر التي تشغؿ اىتماـ المجتمع كالفاعميف في التربيػة كعمـ الػنفس
في ظؿ التطكرات كالتغيرات التي تحيط بالمجتمعات سكاء العربية منيا أك الغربية ،ما يعطي مزيػدا مػف
الرعايػة في مجاؿ خدمات الصحة النفسية كالتي تييئ لمفػرد حياةن مستقػرةن ليشػعر بالسػعادة كالرضػا.

(عمر)2014،

ىذا كيرتبط األمف النفسي بدفع عجمة السمكؾ السكم لدل الطالب كمف أبرز ىذه السمككيات دافعيتو
نحك التعميـ ف في السنكات األخيرة كاف مكضكع الدافعية لمتعمـ يمثؿ محكر اىتماـ كثير مف الدارسيف
كالباحثيف في العمكـ التربكية كالنفسية ،إذ إف الدافعية لمتعميـ تيتـ بانجاز النشاطات ألجؿ النشاطات
نفسيا ،فالمتعة متأصمة في النشاط ذاتو ،حيث أف مصدر الدافعية األكاديمية الذاتية ىك المتعمـ نفسو،
لذا فانو يقدـ عمى التعمـ مدفكعا برغبة داخمية إلرضاء ذاتو ،كسعيا لمحصكؿ عمى المتعة مف جراء
التعمـ ككسب المعارؼ كالميارات التي يحبيا كيميؿ الييا لما ليا مف أىمية بالنسبة لو .ىذا كتعد
الدافعية اشرطا أساسيا لمتعمـ الذاتي كالتعمـ المستمر كمف الميـ نقؿ دافعية التعمـ مف المستكل
الخارجي إلى المستكل الداخمي ،كتعميـ المتعمـ كيؼ يتعمـ ليككف بمقدكره االستمرار في التعمـ الذاتي
في المجاالت التي طكرت لديو االىتمامات كالميكؿ نحكىا ،مما يدفعو إلى مكاصمة التعمـ فييا مدل
الحياة (غبارم.)2008 ،
كقد تككف فاعمية الدافعية المرىكنة بتكفر األمف النفسي ألشخاص أك لجماعات معينة يربطيا رابط
اجتماعي أك فئكم أك دراسي ما .كتأتي الحاجة إلى األمف النفسي في مقدمة الحاجات النفسية (غير
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العضكية) كأىميا عمى اإلطبلؽ كاذا ما أشبعيا اإلنساف تييأ إلشباع حاجاتو النفسية كاالجتماعية
األخرل .كتشتمؿ الحاجة إلى األمف تجنب األلـ كالتحرر مف الخكؼ أيان كاف مصدره كالشعكر باألمف
كاالطمئناف ،كال تظير ىذه الحاجة عند الفرد إال بعد أف يشبع حاجاتو البيكلكجية كلك جزئيان ،كىذا ما
يؤكد الترابط المتيف بيف حاجات الفرد البيكلكجية كحاجتو إلى األمف (المحمداكم.)2007 ،
اف صعكبات التعمـ تعني كجكد مشكمة في التحصيؿ االكاديمي (الدراسي) في مكاد القراءة أك الكتابة
أك الحساب كغالبا ما يسبؽ ذلؾ مؤشرات ،مثؿ صعكبات في تعمـ المغة الشفيية (المحكية) فيظير
الطالب تأخ ار في اكتساب المغة ،كغالبا ما يككف ذلؾ مصحكبا بمشاكؿ نطقية ،كينتج ذلؾ عف
صعكبات في التعامؿ مع الرمكز (مف أصكات كبلمية كبعد ذلؾ الحركؼ اليجائية) المتفؽ عمييا بيف
متحدثي ىذه المغة كالتي يستخدميا المتحدث أك الكاتب لنقؿ رسالة (معمكمة أك شعكر أك حاجة) إلى
المستقبؿ ،فيحمؿ المستقبؿ ىذه الرمكز ،كيفيـ المراد مما سمعو أك قرأه فإذا حدث خمؿ أك صعكبة في
فيـ الرسالة بدكف كجكد سبب لذلؾ (مثؿ مشاكؿ سمعية أك انخفاض في القدرات العقمية أك البصرية)
كاف ىذا ما نطمؽ عميو صعكبات التعمـ( .القمش ،كالمعايطة)2010

 1.7مشكهت انذراست
إف المسيرة التعميمية لطمبة صعكبات القراءة كالكتابة تحتاج إلى دعـ كالى تسميط الضكء عمى كؿ
جكانب الحياة كمقارنة االختبلفات بينيـ كبيف الطمبة العادييف في المدارس العادية حتى نتمكف مف فيـ
ما يحتاجكف كطرؽ التعامؿ معيـ كالى معرفة درجة شعكرىـ باألمف النفسي كعبلقة ذلؾ مع الدافعية
لتعمـ ككف الدافعية المحرؾ األساسي لمقياـ بأم نشاط عند اإلنساف كألف االىتماـ باألطفاؿ بمراحؿ
متقدمة يساعد بشكؿ كبير عمى تأسيس مستقبؿ مشرؽ ليـ كىك ما يطمح لو كؿ أب كأـ.
كقد تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس األتي:
ما درجة الشعور باألمن النفسي وما وعالقتو بدافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة
والطمبة العاديين ؟

 4.7أسئهت انذراست
 )1ما مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف؟
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 )2ما درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف؟
 )3ىؿ تكجد عبلقة ارتباطيو بيف مستكل األمف النفسي كدافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف؟
 )4ىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف باختبلؼ المتغيرات التالية :الجنس ،العمر ،مكاف السكف ،الترتيب
داخؿ األسرة ،معدؿ الفصؿ األكؿ ،المستكل االقتصادم ،تعميـ األب ،تعميـ األـ؟
 )5ىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف باختبلؼ المتغيرات التالية :الجنس ،العمر ،مكاف السكف ،الترتيب
داخؿ األسرة ،معدؿ الفصؿ األكؿ ،المستكل االقتصادم ،تعميـ األب ،تعميـ األـ؟

 3.7فرضيبث انذراست
تحاكؿ ىذه الدراسة إلى فحص الفرضيات الصفرية اآلتية :
 )1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في درجة الشعكر باألمف
النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير الجنس.
 )2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في درجة الشعكر باألمف
النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير العمر.
 )3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في درجة الشعكر باألمف
النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير مكاف السكف.
 )4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في درجة الشعكر باألمف
النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير الترتيب داخؿ األسرة.
 )5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في درجة الشعكر باألمف
النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير معدؿ الفصؿ األكؿ.
 )6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في درجة الشعكر باألمف
النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير المستكل االقتصادم.
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 )7ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في درجة الشعكر باألمف
النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير تعميـ األب.
 )8ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في درجة الشعكر باألمف
النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير تعميـ األـ.
 )9ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في مستكل دافعية التعمـ
لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير الجنس.
 )10ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في مستكل دافعية التعمـ
لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير العمر.
 )11ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في مستكل دافعية التعمـ
لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير مكاف السكف.
 )12ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في مستكل دافعية التعمـ
لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير الترتيب داخؿ األسرة.
 )13ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في مستكل دافعية التعمـ
لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير معدؿ الفصؿ األكؿ.
 )14ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في مستكل دافعية التعمـ
لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير المستكل االقتصادم.
 )15ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في مستكل دافعية التعمـ
لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير تعميـ األب.
 )16ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في مستكل دافعية التعمـ
لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف تعزل لمتغير تعميـ األـ.
 )17ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05بيف الشعكر باألمف
النفسي كدافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف.
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 1.7أهميت انذراست
تكمف أىمية الدراسة في أنيا تحاكؿ التعرؼ عمى العبلقة بيف مستكل الشعكر باألمف النفسي كدافعية
التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف ،كتأتي أىمية الدراسة الحالية فيما يأتي:
أوال :األىمية النظرية:
 )1إثراء األدب التربكم حكؿ مكضكع الدراسة في الشعكر باألمف النفسي كادفعية التعمـ مف كاقع
مجتمعنا الفمسطيني.
 )2تساعد ىذه الدراسة في تكجيو أنظار الباحثيف كالدارسيف إلى ضركرة معرفة المشكبلت التي
يكجييا طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف.
ثانيا :األىمية التطبيقية:
 )1قد تساعد ىذه الدراسة المتخصصيف كالنفسييف كالتربكييف كالمرشديف في المدارس الخاصة
كالمدارس الحككمية في بناء برنامج إرشادم قائـ عمى أساليب التعامؿ مع طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة.
 )2قد تساعد ىذه الدراسة في التنبؤ عمى األسباب التي تككف كراء صعكبات القراءة كالكتابة
لدل الطمبة.

 .6.7أهذاف انذراست
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 )1التعرؼ إلى العبلقة بيف مستكل الشعكر باألمف النفسي كدافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف.
 )2التعرؼ إلى مستكل الشعكر باألمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة
العادييف.
 )3التعرؼ إلى درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف.
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 )4التعرؼ إلى عبلقة بعض المتغيرات في مستكل الشعكر باألمف النفسي كدافعية التعمـ لدل
طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف.

 7.1محذداث انذراست
 المحدد البشري :طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف في مدارس محافظة بيت لحـكأريحا.
 المحدد المكاني :المدارس الخاصة لطمبة العادييف كتمثمت بمدرسة بنات عمراف المختمطة كمدارصعكبات القراءة كالكتابة كتتمثؿ في مدرسة سيرل لصعكبات التعمـ.
 -المحدد الزماني :الفصؿ الدراسي .2015 _2014

 1.7مصطهحبث انذراست
 مفيوم األمن النفسي :تعرؼ شقير( )2005أف األمف النفسي ىك شعكر مركب يحمؿ في طياتوشعكر الفرد بالسعادة كالرضا عف حياتو بما يحقؽ لو الشعكر بالسبلمة كاالطمئناف ،كأنو محبكب
كمتقبؿ مف اآلخريف بما يمكنو مف تحقيؽ قدر أكبر مف االنتماء لآلخريف ،مع إدراكو الىتماـ اآلخريف
بو كثقتيـ فيو حتى يستشعر قد انر كبي انر مف الدؼء كالمكدة كيجعمو في حالة مف اليدكء كاالستقرار،
كيضمف لو قد انر مف الثبات االنفعالي كالتقبؿ الذاتي كاحتراـ الذات ،كمف ثـ إلى تكقع حدكث األحسف
في الحياة مع إمكانية تحقيؽ رغباتو في المستقبؿ بعيدان عف خطر اإلصابة باضطرابات نفسية أك
صراعات أك أم خطر ييدد أمنو كاستق ارره في الحياة.
التعريف االجرائي لألمن النفسي :ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى مقياس (ماسمك)لمشعكر باألمف النفسي.
 الدافعية لمتعمم :حالة داخمية تدفع الطالبة إلى الحرص ك المثابرة عمى ذؿ الجيد مف أجؿ تحقيؽالنجاح الدراسي بدرجة عالية مف اإلتقاف كالتفكؽ ،مف خبلؿ تنظيـ البنية المعرفية لمكصكؿ إلى حالة
االتزاف المعرفي كتحقيؽ االستمتاع بالتعمـ( ".سميـ.)2010،
 التعريف االجرائي لدافعية التعمم :ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى مقياس دافعيةالتعمـ.
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 طمبة صعوبات القراءة والكتابة :ىؤالء التبلميذ الذيف يظيركف تباعدآ سمبيا بيف أدائيـ الفعمي فيمجاؿ أك أكثر مف المجاالت األكاديمية (كما يقاس باالختبارات التحصيمية ) كأدائيـ المتكقع (كما
يقاس باختبارات الذكاء ) كيككف في شكؿ قصكر في أداء المياـ المرتبطة بالمجاؿ االكاديمي،بالمقارنة
بأقرانيـ مف نفس العمر الزمني كالمستكل العقمي كالصؼ الدراسي ،كيستبعد مف ىؤالءالتبلميذ ذكك
االعاقات المختمفة(.مصطفى.)2002،
 الطمبة العاديين :ىـ الطمبة الذيف طبقة عمييـ مقياس ماسمك لشعكر باالمف النفسي كمقياس دافعيةالتعمـ عينة الدراسة مف طمبة المدارس العادية ،كتـ اختيارىـ عمى أساس معيف.
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انفصم انثبني :اإلطبر اننظري ودراسبث انسببقت

 7.1اإلطار النظري.
 1.1الدراسات السابقة:
 7.1.1الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الشعور باآلمن النفسي.
 1.1.1الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت دافعية التعمم.
 4.1.1الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت صعوبات التعمم.
 3.1.1التعقيب عمى الدراسات السابقة.
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الفصل الثاني
_____________________________________________________
اإلطار النظري ودراسات السابقة
 7.1اإلطبر اننظري:
انمحىر األول :األمن اننفسي
 7.7.1مفيوم الشعور باألمن النفسي:
تعدد المفاىيـ التي تناكلت الشعكر باألمف النفسي كمف خبلؿ البحث مف المراجع كالدراسات السابقة
تكصمت الباحثة إلي مجمكعة مف المفاىيـ التي تناكلت الشعكر باألمف النفسي.
نذكر منيا تعريؼ زىراف ( )2002حيث عرفة عمى انو الطمأنينة النفسية كاالنفعالية ،كىك األمف
الشخصي ،أك أمف كؿ فرد عمى حدة ،كحالة يككف فييا إشباع الحاجات مضمكنا ،كغير معرض
لمخطر مثؿ الحاجات الفسيكلكجية ،كالحاجة إلى األمف كالحب كالمحبة ،كالحاجة إلى االنتماء كالمكانة
كالحاجة إلى االنتماء كالمكانة ،كالحاجة إلى تقدير الذات كأحيانا يككف إشباع ىذه الحاجات بدكف
مجيكد،كأحيانا يحتاج إلى السعي كبذؿ الجيد لتحقيقو ،كاألمف النفسي مركب مف اطمئناف الذات،كالثقة
في الذات،كالتأكد مف االنتماء إلى جماعة أمنو.
كما كيرل الجنائي ( :)2007انو الشعكر باألمف كالحماية كالقانكف كالنظاـ كاالستقرار كتجنب االخطار
الخارجية اك ام شيئ قد يؤدم الفرد كالتحرر مف الخكؼ كالقمؽ.
ىذا كعرفة  )2011( Zhang& Wangانو حالة مف االنسجاـ كالتكافؽ بيف الفرد كبيئتو المادية
كاالجتماعية ،كىي حالة تظير في مقدرة الفرد عمى تحقيؽ بعض حاجاتو كحؿ ما يكاجيو مف
مشكبلت يكمية متنكعة كمختمقة حبل منطقيا،كباستجابة مرضية لمتطمبات بيئتو المحيطة.
كما يرل العقيمي ( )2004بأنو شعكر الفرد بأنو محبكب ك مقبكؿ كمقدر مف قبؿ اآلخريف كندرة شعكره
بالخطر كالتيديد كادراكو بأف اآلخريف الذيف ليـ أىمية نفسية في حياتو كخصكصاَ الكالديف مستجيبيف
لحاجاتو كمجكديف معاَ جسمياَ ك نفسياَ لرعايتو كحمايتو كمساندتو كقت األزمات.
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كيرل ) 2010( Mulyadiأف األمف النفسي يعني شعكر الفرد بالراحة كالثقة بالنفس ،كالقدرة عمى
تقدير ذاتو كتحقيؽ قدراتو كتحسيف إبداعاتو.
كما كيعرفو الدكمي ) (2012بأنو شعكر الفرد بالسبلـ الداخمي كىدكء القمب كراحة الباؿ كالصفاء
كعدـ الخكؼ كالقمؽ؛ ألنو يعرؼ أف ما يحدث لو في الحياة خي انر كاف أـ ش انر فإنو بترتيب مف عند اهلل
تعالى.

 1.7.1مكونات األمن النفسي:
أف األمف النفسي مفيكـ معقد نظ ار لتأثرة بالتغيرات التكنكلكجيا كاالجتماعية كاالقتصادية السريعة
كالمتبلحقة في حياة اإلنساف خاصة في الفترة المعاصرة،لذالؾ فدرجة شعكر المرء باألمف النفسي
مرتبطة بحالتو البدنية كعبلقاتو االجتماعية كمدل اشباعة لدكافعو األكلية كالثانكية ،كيرل،جبر انو
يتككف مف مككنيف:
 )1داخمي :يتمثؿ في عممية التكافؽ النفسي مع الذات ،بمعنى قدرة المرء عمى حؿ الصراعات
التي تكاجيو كتحمؿ األزمات كالحرماف.
 )2خارجي :كيتمثؿ في عممية التكيؼ االجتماعي ،بمعنى قدرة المرء عمى التبلؤـ مع البيئة
الخارجية كالتكفيؽ بيف المطالب الغريزية كمتطمبات العالـ الخارجي كاالنا األعمى (جبر،
.)1996
 4.7.1الحاجة بأن يشعر اإلنسان باألمن والطمأنينة:
ظيرت الحاجة إلى األمف لدل اإلنساف منذ فجر الزمف كلكف ربما أصبحت أقكل كأكثر إلحاحا اآلف
مف ذم قبؿ ،ذلؾ أف السرعة المتزايدة لمحياة الحديثة كتعقيداتيا كمتاعبيا المطردة الزيادة ،باإلضافة
إلى الخكؼ المركع مف المستقبؿ غير المأمكف ذلؾ كمو يحدث حالة مف اضطراب انفعالي ركحي شديد
ككمما تقدمت بنا المدينة بدأنا ننزلؽ رجكعا إلى عصكر ما قبؿ التاريخ المظممة حيف كاف الناس
يتزاحمكف في الكيكؼ ليختبئ مف األىكاؿ التي يتعذر عمييـ تخيميا (ىياـ محفكظ.)2001،
أف الحاجة إلى األمف ىي حاجة نفسية جكىرىا السعي المستمر لممحافظة عمى الظركؼ التي تضمف
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إشباع الحاجات الحيكية كالنفسية كما اف حاجة اإلنساف لؤلمف النفسي تأتي بعد حاجاتو الفطرية
األكلية التي تعينو عمى البقاء فإذا ما أشبع المرء تمؾ الحاجات األساسية البيكلكجيو يتجو سمككو نحك
تحقيؽ الحاجة لؤلمف النفسي ك التي مف خبلليا يسعى الفرد لتحقيؽ حاجتو لمحب كاالنتماء ثـ حاجتة
لبلحتراـ ك التقدير ،فالحاجة األسمى في تحقيؽ الذات ،ك الحاجة لؤلمف ىي أكؿ دكافع النفسية
االجتماعية التي تحرؾ السمكؾ اإلنساني كتكجيو نحك غاياتو ك إذا ما أخفؽ في تحقيؽ حاجتو ألمف
فإف ذلؾ يؤدم لعجزه عف التحرؾ كالتكجو نحك تحقيؽ ذاتو ،ك الفشؿ في تحقيؽ الذات يؤدم إلى
اليأس( .بركز)2000 ،

 3.7.1أىميـــة األمــن النفســـي:
تتمثؿ أىمية إشباع الحاجة إلى األمف النفسي ،فالفرد ال يستطيع أف ينمك نمكان نفسيان سميمان دكف
إشباعيا ،فتكافؽ الفرد في مراحؿ نمكه المختمفة يتكقؼ عمى مدل شعكره باألمف النفسي كالطمأنينة في
طفكلتو ،فإذا تربى الفرد في جك أسرم آمف كدافئ مشبع لحاجاتو ،فإنو يميؿ إلى تعميـ ىذا الشعكر
عمى بيئتو االجتماعية ،فيرل أنيا مشبعة لحاجاتو كيرل في الناس الخير كالحب فيتعاكف كيتعامؿ
بصدؽ ،كيتسـ بالتفاؤؿ كالرضا مما يجعمو يحظى بتقدير اآلخريف ،فينعكس ذلؾ عمى تقبمو لذاتو.
(أحبلـ ،أشرؼ)2006،
أف اإلحساس بالراحة كاليدكء كراحة الباؿ تأتي في مصاؼ األكلكيات األكلى لئلنساف ،كاف كؿ فرد
يحاكؿ الكصكؿ إلييا ،كلكف بعض الناس يعتقد أف الكصكؿ لمسعادة عف طريؽ جمع الماؿ أك االىتماـ
بالزينة البدنية أك أم خصائص ذاتية أخرل ،لكف السعادة الحقيقية ىي سعادة الركح ،كالسعادة تختمؼ
باختبلؼ المكاقؼ كالظركؼ بيف الفقر كالغني كالصحة كالمرض ،ككذلؾ حياة القمب كالتي ال يصؿ
إلييا اإلنساف إال باإليماف(Al – Domi, 2012).
 1.7.1مؤشرات إحساس الفرد باألمان:
أف الشخص األمف نفسيا ىك الذم يشعر أف حاجاتو مشبعة،كاف المقكمات األساسية لحياتو غير
معرضة لمخطر.كاإلنساف األمف نفسيا يككف في حالة تكازف أك تكافؽ شامؿ (الطيركام)2007،
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يعد األمف النفسي (الطمأنينة االنفعالية) مف أىـ جكانب الشخصية،كالتي يبدأ تككينيا عند الفرد مف
بداية نشأتو األكلى ،خبلؿ خبرات الطفكلة التي يمر بيا ،كىذا المتغير الياـ كثي ار ما يصير ميددا في
أية مرحمة مف مراحؿ العمر ،إذا تعرض اإلنساف لضغكط نفسية أك اجتماعية أك فكرية ال طاقة لو بيا،
مما يؤدم بو إلى االضطراب النفسي (شقير )2005،لقد حدد ماسمك مجمكعة مف إعراض الطمأنينة
محددة كما يمي:
مظاىر الطمأنينة:
كتتمثؿ في إدراؾ الفرد لمحياة كالعالـ بكصفيا مكانا سار كدافئا يميؿ الناس فيو جميعا إلى التأخير،ك
ادارؾ الفرد لآلخريف بكصفيـ طيبيف خيرييف ،ك شعكر الفرد بالكد كالثقة باآلخريف تعاطؼ كتسامح مع
اآلخريف ك ،ميؿ الفرد نحك السعادة كالرضا،ك ميؿ الفرد إلى تكقع حصكؿ الخير أك التفاؤؿ العاـ،ك
الشعكر باليدكء كاالرتياح كالخمك مف الصراعات كالثبات االنفعالي،ك الميؿ إلى االنطبلؽ كالقدرة عمى
أف يشمؿ الفرد باىتماماتو كؿ العالـ كاألشياء كالمشكبلت بدؿ مف التمركز حكؿ الذات،ك تقبؿ الذات
كالتسامح كازائيا،ك رغبة الفرد في الكفائو كاالقتدار عمى حؿ المشكبلت أكثر مف الرغبة كاالقتدار
كالسيطرة عمى اآلخريف كشعكر قكم في احتراـ الذات قائـ عمى أساس سميـ ،ك الخمك النسبي مف
الميكؿ العصا بيو أك الذىانية كالمكاجية الكاقعية لؤلمكر ،ك اىتمامات اجتماعية ,تعاكف,تعاطؼ,اىتماـ
باآلخريف.
أما المظاىر التي تدؿ عمى عدـ الطمأنينة فيي:
مظاىر عدـ الطمأنينة:
 )1كتتمثؿ في إدراؾ الفرد لمعالـ كالحياة بكصفيما خط ار يتيدده كانيا عدكانيو كمتحديو ,يعمؿ كؿ فرد
ضد األخر،ك إدراؾ الفرد لآلخريف بكصفيـ أشرار أنانييف نكعا مف التيديد كالتحدم لمفرد،ك شعكر
الفرد إزاء اآلخريف بعدـ الثقة كالغيرة كالحسد كالتعصب كالكراىية،ك الميؿ إلى تكقع حدكث األسكأ
كتشاؤـ عاـ،ك ميؿ الفرد نحك عدـ السعادة كىدـ الرضا،ك الشعكر بالتكتر كاإلجياد كما يترتب
عمى التكتر مف نتائج مثؿ العصبية كالتعب كالتييج كاضطرابات السيككسكماتية كالككابيس كعدـ
الثبات االنفعالي كغير ذلؾ،ك ميؿ الفرد إلى أف يركز انتباىو نحك ذاتو بصكرة قيرية كتفحص
الذات بصكرة مرضية شاذة،كالشعكر باإلثـ كالخطيئة,شعكر بإدانة الذات كنزعات انتحارية كالميؿ
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إلي اليأس،كاضطرابات تعترم جكانب تقدير الذات مف قبيؿ اشتياء القكة كالمكانة كالعدكاف المبالغ
فيو ,التعطش إلى الماؿ أك المجد,كالميؿ إلى المنافسة أك مف قبيؿ المظاىر المضادة لذلؾ مثؿ
الميكؿ الماس كنية كاالتكالية المفركطة ,كالخنكع الزائد كمشاعر الدكنية كالعجز،ك التعطش إلى
السبلمة كاألمف كالسعي المتكاصؿ إلى بمكغيا,ميكؿ عصابية مختمفة,أنكاع مف الكؼ المجكء إلى
الميكؿ الدفاعيةػ ميكؿ ىركبية ,ميكؿ ذىانية ىذاءات ىبلكس .األثرة كاألنانية كالفردية
(.حسيف)1987,
 6.7.1العوامل المؤثرة في األمن النفسي:
يذكر عبد المجيد ( )2011أىـ العكامؿ كالمتغيرات المؤثرة في األمف النفسي فيما يأتي:
 )1اإليماف باهلل كالتمسؾ بتعاليـ الديف :حيث يجعؿ اإلنساف في مأمف مف الخكؼ كالقمؽ.
 )2التنشئة االجتماعية :فأساليب التنشئة االجتماعية السكية مثؿ التسامح كالتقبؿ كالتعاكف كاالحتراـ
تنمي اإلحساس باألمف النفسي.
 )3المساندة االجتماعية :فعندما يشعر الفرد أف ىناؾ مف يشد أزره كيقؼ بجانبو كيساعد في اجتياز
المحف كالصعاب كالعقبات ينمك لديو اإلحساس باألمف.
 )4المركنة الفكرية :يرتبط اإلحساس باألمف إيجابان بالتفكير كالمركنة الفكرية كذلؾ في إطار المبادئ
كالقكانيف كما يقره المجتمع كالديف.
 )5الصحة الجسمية :إف الصحة الجسمية ترتبط إيجابان باألمف حيث اإلحساس بالقكة كالقدرة عمى
التحمؿ كالمكاجية كالتعاطي مع األحداث بصبر كمثابرة كمقاكمة.
 )6الصحة النفسية :تقكم الصحة النفسية كالتمتع بيا مع اإلحساس باألمف لدل اإلنساف حيث
التكافؽ مع النفس كالمجتمع ،كالثقة بالنفس كاألفكار اإلبداعية كالمبتكرة كالنضج االنفعالي،
كاالستمتاع بالحياة بكافة مظاىرىا.
 )7العكامؿ االقتصادية :فالدخؿ المادم لؤلفراد يحقؽ إشباع الحاجات كالدكافع كيمبي االحتياجات
المادية كالجسدية كيؤمف القكت كضركرات الحياة ،كما أف الدخؿ االقتصادم يجعؿ الفرد أمف
عمى يكمو كغده كحاضره كمستقبمو كمستقبؿ أكالده.
 )8االستقرار األسرم كاالجتماعي :فاالستقرار األسرم كاالجتماعي يجعؿ اإلنساف أكثر إحساسان
باألمف.
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 1.7.1النظريات التي تناولت األمن النفسي:
األمن النفسي في تفسير النظريات:
.7نظرية التحميل النفسي:
يرل فركيد أف عممية التكافؽ الشخصي غالبا ما تككف ال شعكرية ،أم أف الفرد ال يعي األسباب
الحقيقة لكثير مف سمككياتو ،فالشخص المتكافؽ ىك مف يستطيع إشباع المتطمبات الضركرية لميك
بكسائؿ مقبكلة اجتماعيا ،كيرل فركيد أف الصعاب كالذىاف ما ىما إال عبارة عف شكؿ مف أشكاؿ سكء
التكافؽ كيقرر أف السمات األساسية لمشخصية المتكافقة ك المتمتعة بالصحة النفسية تتمثؿ في ثبلث
سمات ىي :قكة األنا ،القدرة عمى العمؿ ،القدرة عمى الحب (العنزم.)2006 ،
كحسب نظرية فركيد الشخصية تتككنف مف ثبلثة أبنية نفسية ىي " اليك كاألنا كاألنا األعمى" كمثؿ
اليك رغباتنا كحاجاتنا كدكافعنا األساسية كىك بيذا مخزف لمطاقة الجنسية ،كيعمؿ اليك بناء عمى مبدأ
المذة كالذم يبحث عف تحقيؽ سريع الكتر دكف مراعاة العكامؿ االجتماعية كيمكف إشباع رغبات اليك
عف طريؽ الفعؿ أك التصرؼ البلإرادم ،كعمى العكس مف ذلؾ يعمؿ األنا كفؽ مبدأ الكاقع ،حيث
يعمؿ عمى تحقيؽ حاجات الفرد بطريقة عقبلنية مقبكلة لدل العالـ الخارجي ،فاألنا ىك العنصر
التنفيذم في الشخصية يكبح اليك كيحتفظ باالتصاالت مع العالـ الخارجي مف أجؿ تحقيؽ الرغبات
الشخصية المتكاممة ،كيمثؿ األنا األعمى مخزنا لمقيـ المغركسة كالمثؿ كالمعايير األخبلقية االجتماعية،
كاألنا األعمى يتككف مف الضمير األنا المثالية فالضمير ينسب إلى القدرة عمى التقييـ الذاتي كاالنتقاد
الذاتي كاالنتقاد كالتأنيب ،أما األنا المثالية فما ىي إال تصكر ذاتي مثالي يتككف مف سمككيات مقبكلة
كمستحسنة ،كعمى أساس ما تقدـ يربط فركيد التكافؽ بقكة األنا ،حيث يككف المنقذ الرئيسي فيك يتحكـ
كيسيطر عمى اليك كاألنا األعمى كيعمؿ ككسيط بيف العالـ الخارجي كمتطمباتيـ (العقيمي.)2004 ،
 .1نظرية إريكسون في النمو النفسي االجتماعي:
يرل إريكسكف أف األمف النفسي كالحب كالثقة في اآلخريف يقابميا حاجات أساسية يؤدم إشباعيا
خاصة في السنكات المبكرة مف الطفكلة إلى سيادة اإلحساس بالطمأنينة النفسية في المراحؿ البلحقة.
فالمرحمة األكلى (الثقة مقابؿ عدـ الثقة) كالمرحمة السادسة (الكد مقابؿ االنعزاؿ) في تصنيؼ إريكسكف
لممراحؿ الثماف في النمك النفسي االجتماعي تعكس ىذه الرؤية .فالطفؿ في السنتيف األكؿ إف لـ
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يتحقؽ لو الحب كيشعر باألمف فقد ثقتو في العالـ مف حكلو كطكر مشاعر مف عدـ الثقة في اآلخريف
باالنعزاؿ كاالبتعاد عنيـ ككذلؾ الحاؿ في بداية سف العشرينات ،ففشؿ المراىؽ في تطكير عبلقات
حميمة مع اآلخريف يجعمو يميؿ إلى الكحدة كالعزلة (الرقاص،الرافعي.)،2010 ،
 .4نظرية الحاجات ؿ ماسمك :
يرل ماسمك أف االنساف يكلد كمعة حاجات خمسة تؤثر في كؿ ما يقكـ بو كيفعمة ،كلكف أحيانا يككف
إلحداىا اك لبعضيا السيادة عمى سمكؾ الفرد،كىذه الحاجات كما رتبيا ماسمك :
 -1الحاجات العضكية اك الفسيكلكجية .
 -2الحاجة إلى أف يشعر الفرد باالمف كالطمأنينة .
 -3الحاجة إلى أف يشعر االنساف أنة عضك في جماعة .
 -4الحاجة إلى أف يشعر االنساف بالقيمة كاالحتراـ.
 -5الحاجة الي تحقيؽ الذات (.الطكيؿ)1999،
 .4نظرية الحاجات ل كارل روجرز:
اف األمف النفسي حاجة الفرد إلى الشعكر بأنو محبكب ك مقبكؿ كحبكب
يؤكد كارؿ ركجرز في نظريتو ّ

اجتماعياَ كتكمف جذكر ىذه الحاجة في أعماؽ حياتنا الطكيمة ،فالطفؿ األمف ىك الذم يحصؿ عمى
الحب كالرعاية كالدؼء العاطفي كىك الذم يشعر بحماية مف يحيطكف بو فيرل بيئتو األسرية بيئة أمنو
كيميؿ إلى تعميـ ىذا الشعكر فيرل البيئة االجتماعية بيئة مشبعة لحاجاتو،كيرل في الناس الخير
كالحب كيتعاكف معيـ كيحظى بتقديرىـ فيتقبمو اآلخركف كينعكس ذلؾ عمى تقبمو لذاتو ألف ىنالؾ
عبلقة إجابية بيف تقبؿ الذات كتقبؿ اآلخريف ،أما الطفؿ غير األمف فيك الذم يشعر باإلىماؿ
االنفعالي كيشعر دائما بالنقص العاطفي أم أنو ال يشعر بحماية مف حكلو ىذا الطفؿ أثناء نمكه يميؿ
ألف يرل بيئتو مميئة بالمخاطر كالمخاكؼ فتتكلد لديو بالتدريج األنانية كالخكؼ مف المستقبؿ فيفقد بذلؾ
الشعكر باألمف النفسي كيرل الناس أش ار ار كانو ال يكجد في ىذا العالـ مف يستحؽ ثقتو( .السرسي،عبد
المقصكد.)2001،
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انمحىر انثبني :دافعيت انتعهم:
 1.7.1مفيوم الدافعية:
تعرؼ الدافعية لمتعمـ كما يذكر " بيمر" ك "سنرماف" ( )1990أنيا  " :الحالة الداخمية أك الخارجية
لدل المتعمـ التي تحرؾ سمككو كأدائو كتعمؿ عمى استم ارره كتكجييو نحك تحقيؽ ىدؼ معيف أك غاية
محددة"( .الزغبي)2005،
كما كتعرؼ أيضا عمى أنيا حالة داخمية تدفع الطالبة إلى الحرص ك المثابرة عمى ذؿ الجيد مف أجؿ
تحقيؽ النجاح الدراسي بدرجة عالية مف اإلتقاف ك التفكؽ ،مف خبلؿ تنظيـ البنية المعرفية لمكصكؿ
إلى حالة االتزاف المعرفي كتحقيؽ االستمتاع بالتعمـ (سميـ .)،2010
بينما تعرفيا العناني بأنيا  ":حالة داخمية في المتعمـ تستثير سمككو ،ك تدفعو لبلستجابة في المكقؼ
التعميمي كتعمؿ عمى استمرار ىذا السمكؾ كىذه االستجابة حتى يحدث التعمـ" (العناني)،2005،
كلقد قاـ كؿ مف تكؽ ،كقطامي ،كعدس بتعريؼ الدافعية لتعمـ عمى أنيا حالة داخمية لدل المتعمـ
تدفعو إلى االنتباه لممكقؼ التعميمي ،ك اإلقباؿ عميو بنشاط مجو ،كاالستمرار في ىذا النشاط حتى
يتحقؽ التعمـ (تكؽ ك قطامي كعدس)2003 ،
كما ترل جبر أف الدافعية :ىي مفيكـ نظرم يستخدـ لتفسير المبادرة كالمثابرة،كبخاصة السمكؾ
المكجو نحك ىدؼ كفي نطاؽ الدراسة كيستخدـ مفيكـ الدافعية لتفسير الدرجة التي يقكـ عندىا
الطمبة باستثمار انتباىيـ كمجيكدىـ في المكقؼ الصفي(.جبر)2008،

 4.1.7.1شروط دافعية التعمم :
ىناؾ العديد مف الشركط التي يجب أف تتكفر مع الدافعية كىي :
 )1االستمرار في النشاط كالمحافظة عميو.
 )2القياـ بنشاط مكجو نحك ىذه العناصر.
 )3تحقيؽ ىدؼ التعمـ.
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 )4االنتباه إلى بعض العناصر الميمة في المكاقؼ التعميمي(.الخطيب)2006،
 3.1.7.1عناصر الدافعية:
ىناؾ عدة عناصر تشير إلى دافعية التعمـ لدل المتعمـ كىذه العناصر ىي:
 ) 1حب االستطبلع :اإلف راد فضكليكف بطبعيـ ,فيـ يبحثكف عف خب رات جديدة كيستمتعكف
بتعمميا ,كيشعركف بالرضا عند حؿ اإللغاز كتطكير ميا راتيـ ككفايتيـ الذاتية ,اف الميمة
األساسية لمتعمـ ىي تربيو حب االستطبلع عند الطمبة كاستخداـ االستطبلع كدافع لمتعمـ.
 ) 2الكفاية الذاتيو :يعني ىذا المفيكـ اعتقاد الفرد أف بإمكانو تنفيذ ميمات محددة ،أك
الكصكؿ إل ى أىداؼ معينة ،كيمكف تطبيؽ ىذا المفيكـ عمى الطمبة الذيف لدييـ شؾ في
قد راتيـ كليست لدييـ دافعية التعمـ.
 ) 3االتجاه :يعتبر اتجاه الطمبة نحك التعمـ خاصية داخمية كال يظير دائما مف خبلؿ
السمكؾ ،فالسمكؾ االيجابي لدل الطمبة قد يظير فقط بكجكد المدرس كال يظير في
األكقات األخرل.
 ) 4الحاجة  :يعرفيا " مكرفي "  " Murphyبأنيا الشعكر بنقص شػيء معػيف كتختمػؼ الحاجات
مف فرد آلخر ،كقد تحدث " ماسمك "  Maslowعف حاجات ىي  :الحاجات الفسيكلكجية-
حاجات األمف -حاجات الحب كاالنتماء -حاجات تقدير الذات .
 ) 5الكفاية  :ىي دافع داخمي يرتبط بشكؿ كبير مع الكفاية الذاتية كالفرد يشعر بالسعادة عند
إنجا زه لمميمات بنجاح  ( .ثائر غبارم)2008 ،

 1.1.7.1وظائف الدافعية :
يذكر(دم سيسكك) في تكؽ كآخركف ( )2003أربعة كظائؼ لمدافعية ىي :
أوال  :الوظائف االستثارية  :يكجد عبلقة مباشرة بيف التعمـ الصفي كدرجة كؿ مف االستثارة كالنشاط
العاـ لمفرد ،كتعتبر الدرجة المتكسطة مف االستثارة ىي األفضؿ ،ألنيا تؤدم إلى أفضؿ تعمـ.
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ثانيا  :الوظيفة التوقعية لمدوافع  :إف الكظيفة التكقعية لمدكافع تتطمب مف المعمـ أف يقكـ بشرح ما
يمكف عممو بعد إنياء الطالب لكحدة دراسية معينة ،كىذا يرتبط باألىداؼ التعميمة ،كتككف تكقعات
الطبلب إما أنية أك متكسطة أ كبعيدة المدل كىذه التكقعات يمكف أف تتغير في حياة اإلنساف،
كيمكف لممعمـ أف يعمؿ عمى تغيير تكقعات الطبلب إذا كجد أنيا غير كاقعية مف خبلؿ إعطاء
معمكمات عف احتماالت النجاح كالفشؿ في الميمات التي يعتزـ القياـ بيا.
ثالثا :الوظيفة ألباعثيو لمدوافع  :إف أنكاع البكاعث في التعمـ الصفي متعددة كأغمبيا مف أنكاع الدفع
الخارجي التي يمكف لممعمـ أف يتحكـ بيا بشكؿ مباشر ،كمف ىذه البكاعث المكافآت التي ليا دكر
ميـ في كؿ أنكاع التعمـ داخؿ المدرسة كخارجيا،كما أف التغذية الراجعة تعتبر إحدل أنكاع البكاعث
التي يمكف لممعمـ أف يتحكـ بيا.
رابعا  :الوظيفة العقابية لمدوافع  :يعتبر العقاب مؤثر سمبي يسعى الفرد إلى التخمص منو ،كما أف
أثر العقاب كأسمكبو يختمؼ باالختبلؼ االستجابة المعاقبة( .عدس،كتكؽ)2003،
 6.1.7.1المؤشرات التي تدل عمى مستويات الدافعية عند الطمبة:
لقد أشارت نتائج بعض الدراسات أف دكافع التعمـ تكجد لدل المتعممات بمستكيات مختمفة ،منيف ذات
الدافعية المرتفعة ،كمنيـ ذات الدافعية المنخفضة لمتعمـ ،كما حددت تمؾ الدراسات صفات كخصائص
المترفعات كالمنخفضات في الدافعية لمتعمـ ،تستطيع المعممة كالطالبة مف خبلليا تحديد مستكل
الدافعية العالية عند الطالبات منيا ما يمي:
 )1سعداء متحمسكف في المكاقؼ التعميمية.
 )2ينتبيكف لممعمـ /المعممة ك الكاجبات المطمكبة منيـ.
 )3حؿ الكاجبات المطمكبة منيـ فك ار كحدىـ دكف أف يذكرىـ المعمـ بذلؾ.
 )4يختاركف مياما تتحدل قدراتيـ.
 )5يعممكف بجد حتى عندما ال تككف الميمة جزءا مف العبلمة (التؿ ك آخركف)2004،
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 1.1.7.1النظريات المفسرة لمدافعية:
.7نظرية التحميل النفسي:
يرل "فركيد" أف معظـ جكانب السمكؾ اإلنساني مدفكعة بدافعيف غريزييف  :الجنس ،كالعدكاف ،كما
تطرح النظرية مفيكـ الدكافع البلشعكرية الي تفسير الكثير مف أنماط السمكؾ الي يصعب عزكىا إلى
سبب كاضح أك دكافع ظاىرة ،كما تؤكد النظرية عمى خبرات الطفكلة كتعاظـ آثارىا عمى الدافعية كعمى
شخصية األفراد طكاؿ حياتيـ ،ك يفترض المنحى التحميمي أف الفرد مدفكع في سمككو بيدؼ تحقيؽ
المذة ،ك يككف ىذا دافعا لؤلنجاز السريع كالجيد (الحامد.)2003،
.1النظرية السموكية:
يطمؽ عمى ىذا النظرية االرتباطية أك نظرية المثير /االستجابة كلقد عرفت الدافعية بأنيا الحالة
الداخمية أك الحاجة لدل المتمعـ التي تحرؾ سمككو ك أداءه كتعمؿ عمى استم ارره ك تكجييو نحك
تحقيؽ ىدؽ أك غاية معينة كمف بيف زعماء ىذه المدرسة "ثكرندايؾ" ،سكنر" كقد اعتمد "ثكرندايؾ"
عمى مبدأ مفاده أف اإلشباع الذم يككف االستجابة يؤدم إلى تعمـ ىذه االستجابة كتقكيتيا في حيف
يؤدم عدـ اإلشباع إلى االنزعاج كما يكرف أف نشاط العضكية (المتعمـ) مرتبطة بكمية حرمانيا ،حيث
يؤدم التعزيز إلى تقكية االستجابة التي تخفض كمية الحرماف فالتعزيز الذم يمي استجابة ما يزيد مف
احتمالية حدكثيا ثانية إزالة مثير مؤلـ يزيد مف احتمالية حدكث االستجابة التي أدت إلي إزالة ىذا
المثير ،لذلؾ ليس ىناؾ أم مبرر الفتراض أية عكامؿ داخمية محددة لمسمكؾ (ككافحة.)2004،
.4نظرية حفظ الحافز:
تعرؼ ىذه النظرية الدافع عمى أنو حالة عامة مف اإلثارة ناتجة عف حالو جسمية أك نسيجيو كالحاجة
لمغذاء ،كىذه الحالة مف اإلثارة تحفز العضكية لمقياـ بسمكؾ يشبع الحاجة ،كقد سادت ىذه النظرية
في القرف الماضي إثر أعماؿ عالـ النفس (ىؿ) كمساعدكه كمف أىـ األمكر في نظرية خفض الحافز
مبدأ االتزاف ،كنقطة االنطبلؽ في ىذا المبدأ ىي تمؾ النزعة التي يحافظ فييا الجسـ عمى محيط
داخمي ثابت ،كمف ىذا المنظكر يمكف اعتبار الجكع كالعطش ميكانيزمات إتزانية ،ألنيا تثير سمككا
معيف الستعادة التكازف لعناصر معينة في الدـ(.الكقفي)2003،
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. 3النظرية المعرفية  :كمف بيف ىذه النظريات نجد:
أ  -نظرية االرتداد :قدـ ىذه النظرية "ابتر"  Ipitraكالتي إبتر " Ipitraكالتي تجمع كتكضح
العبلقة بيف السمكؾ كالعمميات العقمية ،كتعتمد ىذه النظرية في الدافعية عمى مستكل االستثارة التي
يحس بيا الشخص كالمتمثمة في أربعة أنكاع كىي :االبتياج ،القمؽ ،االرتياح كالممؿ .حيث يمثؿ
القمؽ استثارة عالية غير سارة ،بينما يمثؿ االبتياج استثارة عالية سارة ،أما الممؿ فيمثؿ استثارة
منخفضة غير سارة ،كيمثؿ االرتياح استثارة منخفضة سارة .كتؤكد ىذه النظرية عمى أف لئلنساف
أسمكبيف :األكؿ يبحث عف االبتياج ،كالثاني يحاكؿ تجنب القمؽ.
ب-

نظرية التنافر المعرفي :قدـ ىذه النظرية فسيتجر الذم يرل انو إذا تصارعت األفكار
اك المدركات كؿ منيا مع األخرل فإف األشخاص يشعركف بعدـ االرتياح ،كفي نفس الكقت

يشع ركف بالدافعية الختزاؿ ىذا التنافر في المعارؼ ،كبالتالي سيبحثكف عف معمكمات جديدة لتغير
سمككيـ أك تبديؿ اتجاىيـ .كلقد أشار "فسيتنجر " Festingerإلى ثبلثة مكاقؼ تشير إلى التنافر

المعرفي كىي:
 -يحدث التنافر المعرفي عندما ال تتفؽ معارؼ الشخص مع المعايير االجتماعية.

 ينشأ التنافر المعرفي عندما يتكقع الشخص حدثنا مفيد كيحدث اآلخر بدال عنو. يحدث التنافر عندما يقكـ الشخص بسمكؾ يختمؼ عف اتجاىاتو العامة.ج -نظرية العزك :تعد نظرية العزك أك السببية إحدل أكثر النظريات اإلدراكية تأثي ار فيما يتصؿ
بالدافعية ،كقد طكر ىذه النظرية برنارد ،حيث يقكؿ " إف المسممة المركزية لنظرية العزك تتمثؿ
في البحث عف االستيعاب باعتباره دافعيا أساسيا لمعمؿ .كيعتقد "كاينر " Wienerأف الناس
يحاكلكف معرفة األسباب التي دعت األمكر ألف تحدث عمى الشكؿ الذم حدثت فيو ،أم أف
يقكمكا بعزك األشياء إلى أسباب معينة( .عبد اليادم.)2004 ،
.1نظرية التقرير الذاتي:
تؤكد ىذه النظرية عمى الدافعية الداخمية كعمى االستقبلؿ الذاتي ،عمى أف الطمبة يدفعكف داخميا لتنمية
كفايتيـ ،كأف مشاعر الكفاية تزيد االىتماـ الداخمي باألنشطة .إال أنيـ إضافة حاجة فطرية أخرل ىي
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الحاجة الف يتمتعكا بالقرير الذاتي ،بمعنى أف يقرركا بأنفسيـ فمقد افتراض عمماء ىذه النظرية أف
الطمبة يميمكف بصكرة فطرية لمرغبة في االعتقاد بأنيـ يشترككف في األنشطة ،كليس عف طريؽ فرض
االشتراؾ في األنشطة عمييـ .كيفرؽ عمماء ىذه النظرية بيف المكاقؼ التي يدرؾ فييا الطمبة أنفسيـ
كعمى أنيـ السبب في سمككياتيـ ،كالتي يشيركف إلييا بمصدر الضبط الداخمي .كبيف المكاقؼ التي
يعتقد الطمبة أنيـ يشترككف في سمككياتيـ مف اجؿ الحصكؿ عمى المكافآت ،أك إسعاد شخص أخر،
كالتي يستشيركف ليا بمصدر الضبط الخارجي ،حيث يدعي ىؤالء العمماء بأف الناس أكثر حبا ألف
يدفعكا داخميا ،لبلشتراؾ في نشاط عندما يككف مصدر الضبط لدييـ داخميا عنو عندما يككف مصدر
الضبط لدييـ خارجيا( .زايد)2003،

المحور الثالث :صعوبات التعمم
مفيوم صعوبات التعمم:
 4.7.1صعوبات التعمم بشكل عام:
جاء تعريؼ صعكبات التعمـ عمى أنيا :تشمؿ صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة،كالحساب في المدرسة
االبتدائية كما سيتتبعيا مف صعكبات تعمـ في تعمـ المكاد الدراسية المختمفة في المرحمة التعميمية
اآلتية.كمف ثـ تعتبر صعكبات التعمـ الدراسية نتيجة لصعكبات التعمـ اإلنمائية أك النفسي( .الركساف،
)1999
كصعكبات التعمـ ىي اضطرابا في كاحدة أك أكثر مف العمميات النفسية األساسية ذات العبلقة بفيـ
المغة أك الكتابة أك القراءة أك الحساب أك التيجئة ،التي ترتبط بضعؼ االنتباه أك حؿ المشكبلت أك
التذكر ،أك تطكير المفاىيـ ،كأىـ ما يميز صعكبات التعمـ الفارؽ أك التبايف بيف قابمية الطفؿ كانجازاتو
كقدراتو الفعمية كذلؾ فإف صعكبات التعمـ ال تنجـ عف حالة مف حاالت اإلعاقة األخرل المعركفة،
فالطفؿ ليس لديو إعاقة عقمية أك ضعؼ سمعي أك ضعؼ بصرم أك غير ذلؾ (الخطيب )2004
نسبة صعوبات التعمم :
إف نسبة الطبلب ذكم صعكبات التعمـ في الكاليات المتحدة األمريكية في السنة الدراسية -1992
 1993لطمبة المدارس الذيف تراكحت أعمارىـ بيف  12-6ىي ( )4.09مف عدد سكاف الكاليات
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المتحدة إما بالنسبة النتشار صعكبات التعمـ مف بيف اإلعاقات األخرل فقد بمغت ( )%51.1بمعنى
إف أكثر مف نصؼ الطمبة المخدكميف مف ضمف طمبة التربية الخاصة ىـ مف ذكم صعكبات التعميمية
اإلحصاءات تؤكد االعتقاد السائد بأنو نسبة شيكع صعكبات التعمـ لدل الذككر ( )%72بينما اإلناث
( )%28مف مجمكع ذكم صعكبات التعمـ الذيف يتمقكف خدمات تربكية خاصة(.سميث كاخركف،
)2001
كتتمثؿ نسبة حاالت صعكبات التعمـ في نظـ التعميـ العربية يجد أنيا ليست باليينة فنتائج بعض
الدراسات المسحية التي أجريت في مصر كالسعكدية كاإلمارات كالبحريف كاألردف كبعيدا عف إجراءات
كأدكات التشخيص في تمؾ الدراسات ،فإنيا جميعيا تشير إلى ارتفاع نسبة مف يحتمؿ أنيـ يعانكف
مف صعكبات تعمـ في البيئة العربية ،كربما تفكؽ نسب ىؤالء الطمبة في البيئة العربية النسب العالمية
ليـ ،كقد تراكحت نسبتيـ ما بيف ( .%46 _ %13عكاد)2009 ،
أنواع صعوبات التعمم :
تصنف صعوبات التعمم إلى:
 -7صعوبات تعمم نمائية :
كىي تتعمؽ بنمك القدرات العقمية كالعمميات المسؤكلو عف التكافؽ الدراسي لمطالب ،كتكافقو الشخصي
كاالجتماعي كالميني كتشمؿ صعكبات (االنتباه كاالدراؾ كالتفكير كالتذكر كحؿ المشكمة).
اضطرابات النمك الكبلمي كالمغكم:
تعد اضطرابات الكبلـ كالمغة مف المؤشرات المبكرة عمى كجكد صعكبات التعمـ فاألشخاص الذيف
يعانكف مف اضطرابات الكبلـ كالمغة تككف لدييـ صعكبة في إخراج أصكات الكبلـ،كاستخداـ المغة
المنطكقة في المحادثة كالحكار،كفيـ ما يقكلو اآلخركف:
كحسب نكع المشكمة فإف التشخيص المحدد يككف في :
أ.اضطرابات إخراج المغة النمائي:
حيث يبلحظ لدل الطفؿ :
 -1فشؿ ثابت في نمك استخداـ أصكات الكبلـ المتكقع لو ،مثؿ فشؿ طفؿ ،عمره 3سنكات ،في نطؽ
حرؼ "الباء" ،كفشؿ طفؿ ،عمره  6سنكات ،في نطؽ حرؼ "الراء أك الشيف أك التاء ".
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 -2ليس سبب ذلؾ اضطرابا بسبب النمك أك التخمؼ العقمي،أك خمؿ السمع أك اضطراب آليات الكبلـ
أك اضطراب عصبي ( .صالح.)2004،
ب .اضطراب القراءة النمائي :
كىذا النكع مف االضطراب يسمى ايضآ عسر القراءة كىك نكع ينتشر بيف األطفاؿ،حيث إف معدؿ
انتشاره بيف أطفاؿ المدارس االبتدائية يقدر بحكالي  %8-2كيكثر انتشاره بيف أقارب الدرجة األكلى
عنو،بيف عامة الناس ،كىك أكثر انتشار بيف الذككر عنو بيف اإلناث بنسبة  3:1كيحتاج الطفؿ،لكي
يستطيع القراءة إلى إف يتحكـ في ىذه العمميات العقمية في نفس الكقت (صالح) 2004،
ج .اضطراب الكتابة النمائي :
يحتاج اإلنساف حتى يستطيع الكتابة إلى استخداـ عدة كظائؼ مف كظائؼ المخ كبذالؾ ينبغي أال يككف
ىناؾ خمؿ عصبي،أك كظيفي في شبكة االتصاالت،داخؿ المخ المسئكلة عف المناطؽ التي تتعامؿ مع
المعمكمات المستخدمة في الكتابة ،مثؿ المغة،كالنحك ،كحركة اليد كالذاكرة لذالؾ فاف اضطراب الكتابة
النمائي يمكف أف يحدث بسبب مشاكؿ في أم مف تمؾ األماكف.
إف اضطراب المغة الذم يشار إليو ب " عجز القراءة المحدد" يعرؼ عمى أنو فشؿ محدد دائـ ،كغير
متكقع الكتساب الميارات المطمكبة لمتعمـ ،سكاء في القراءة ،أك الكتابة أك اإلمبلء ،أك األرقاـ ،عمى
الرغـ مف كجكد التعميـ المناسب ،كالذكاء المطمكب كتحقؽ المستكل االجتماعي المعركؼ
(.الكتار)2001،
 -2الصعكبات األكاديمية :
كالتي تركز عمى المشكبلت التي تبرز لدل األطفاؿ في المدارس أثناء عمميات التعمـ كتشمؿ :
أ .القراءة
ب.الكتابة
ج .التيجئة
د.التعبير الكتابي كالشفكم
ك.الرياضيات (الحساب )( .البطاينة،كآخركف)2005،
األسباب كالعكامؿ المؤثرة في صعكبات التعمـ
ىناؾ تنكع كأسباب مختمفة لصعكبات التعمـ أىميا :
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اتفؽ معظـ العمماء في مجاؿ صعكبات التعمـ عمى العكامؿ المؤثرة في صعكبات التعمـ ،مع اختبلفيـ
في التصنيؼ ليا .
 -1العكامؿ العضكية كالبيكلكجية منيا :
 العكامؿ الكراثية . عكامؿ جينية ككالدية ،كقد أشارت بعض الدراسات التي أجريت عمى بعض حاالت التكائـ إليانتشار صعكبات التعمـ في عائبلت معينة .
 خمؿ كظيفي بسيط في الدماغ . النضج ،عدـ سير النضج في مجراه الطبيعي يؤثر عمى الجياز العصبي المركزم . سكء التغذية ،مشاكؿ التمكث كالبيئة . األمراض كالعدكل ،مثؿ الحصبة األلمانية . -2العكامؿ النفسية ،اضطرابات في الكظائؼ النفسية األساسية كاالدراؾ كالتذكر كتككيف المفاىيـ.
 -3العكامؿ المدرسية ،إف نجاح الطبلب ذكم صعكبات التعمـ أك فشميـ في المدرسة ناجـ عف
التفاعؿ بيف نقاط القكة كالضعؼ لدييـ ،كبيف العكامؿ الصفية التي يكاجيكنيا بما فييا الفركؽ الفردية
بيف المعمـ كطرؽ التدريس المختمفة .
 -4العكامؿ البيئية ،حيث ليا تأثير عمى صعكبات التعمـ البيئية التي تمثؿ العكامؿ الخارجية التي
تؤثر تأثيرآ مباش ار أك غير مباشر عمى الطفؿ ،كالعكامؿ منيا المنزلية ،كالمادية ،كاالجتماعية ،كالثقافية،
كالحضارية .
 -5العكامؿ التربكية ،كمف أىميا عدـ مبلئمة المادة التعميمية لقدرات الطالب،كالنقص في إتقاف
ميارات التعمـ ،كالتركيز عمى بعض الميارات دكف االخرل ،كعدـ إثراء البيئية التعميمية ،كازدحاـ
الصفكؼ الدراسية يشكؿ ال يمكف المعمميف مف تكييؼ اساليب كخبرات التعمـ مع حاجات الطالب
(.عبيد)2009،
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صعوبة القراءة:
كتتمثؿ الصعكبو في القراءة األساسية حيث يظير الطالب صعكبة في القراءة الشفكية كتككف قراءتو
متكترة كال ينتبو لمنقاط كالفكاصؿ كتكصؼ قراءتو بأنيا تكازم قراءة طفؿ أقؿ منو عمرا ،كفي فيـ
المسمكع حيث ينطؽ الطالب الكممات بطريقة سميمة كلكنو ال يفيـ ما يقرأ ،.كقد تشمؿ مشاكؿ
االستيعاب كاحدة مف المشكبلت في تعييف الفكرة األساسية ،أك استذكار الحقائؽ كاألحداث األساسية
بالتسمسؿ ،أك استدالؿ مما ق أر أك تقييـ ما ق أر أك مجمكعو منيا أك جميعيا مجتمعو (سميث،كآخركف،
.)2001
تعريؼ صعكبة القراءة :يعرفو "فريرسكف" )1967( Friersonبأنو عجز جزئي في القدرة عمى قراءة أك
فيـ ما يقكـ الفرد بقراءتو قراءة صامتة أك جيرية .
أنكاع صعكبة القراءة :
تقترح" بكدر " )1970(Boderثبلثة أنكاع مف صعكبة القراءة :
 -1النكع األكؿ يضـ األطفاؿ الذيف يعانكف مف العيكب الصكتية الذم يظير فييا عيب أكلى في
التكامؿ بيف أصكات الحركؼ كىؤالء يعانكف مف عجز في قراءة الكممات كىجائيا .
 -2النكع الثاني كيضـ األطفاؿ الذيف يعانكف مف عيكب أكلية في القدرة عمى إدراؾ الكممات ككميات
كىؤالء يعانكف مف صعكبة في نطؽ الكممات غير المألكفة كما لك كانكا يكاجيكنيا ؿ أكؿ مرة كما
يجدكف صعكبة في ىجائيا عند الكتابة .
النكع الثالث كيضـ األطفاؿ الذيف يعانكف مف الصعكبات الصكتية (النكع األكؿ )كالصعكبات في
اإلدراؾ الكمي لمكممات (النكع الثاني) معا كلذا يجدكف صعكبة في إدراؾ الكممات ككميات (.عبد
الرحيـ.)1990،
مظاىر صعوبة القراءة :
 -1كجكد قدرة عقمية متكسطة أك أعمى ،كلكف يصاحبيا تحصيؿ دراسي منخفض ال يتسؽ مع
مستكاىا .
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 -2ظيكر اضطرابات في تركيز االنتباه .
 -3قصكر في اإلدراؾ البصرم ينعكس في سكء تنسيؽ بيف حركة اليد كالعيف أك صعكبة في تمييز
الشكؿ كاألرضية كعدـ إدراؾ العبلقة المكانية .
 -4قصكر في اإلدراؾ السمعي كيتمثؿ في اضطراب أك صعكبة دمج األصكات كتتابع الكممات .
 -5قصكر في عمميات تككيف المفاىيـ التي تصكر المدركات البيئية .
 -6كصكؿ المعمكمات إلي المخ كمدخبلت (مثيرات مبلئمة) لكف يكجد اضطراب في األداء الكظيفي
في العمميات المرتبطة بالمخرجات (االستجابات) أم بالمثي ارت الحسية (البصرية ،كالسمعية،
كالممسية).
 -7ظيكر اضطراب في النطؽ بدرجات متفاكتة الحدة مثؿ الحبسة كالمجمجة كابداؿ الحركؼ .
 -8ظيكر اضطرابات انفعالية عند الطفؿ بسبب شعكره باإلحباط الناتج عف عجزه عف نطؽ الكممات
كقراءتيا (.عبيد)2009 ،
تشخيص وتقييم صعوبة القراءة :
إف تشخيص الصعكبات التي تكاجو األطفاؿ في القراءة ،تمثؿ احد المداخؿ الميمة لمراجعة النظـ
التربكية كتقكيـ فعاليتيا ،كاحد الركائز الميمة لتحسينيا ،كفي ضكء ذلؾ تصبح الحاجة إلي تحديد ىذه
الصعكبات مف كجية نظر المعمميف ،ألنيـ أكثر قدرة عمى تحديدىا مف األطفاؿ أنفسيـ .
كيراعى عند تشخيص ىذه الصعكبات إف يككف مستكل أداء الطفؿ في ميارة قرائية أك أكثر ،دكف
متكسط اقرأنو ممف ىـ في مثؿ عمره الزمني كالعقمي كصفة الدراسي كاف أخفاقة في المياـ القرائية أك
ادئة المنخفض يحدث رغـ تمتعو بمقدرات حاسية كبصرية كسمعية عادية كمستكل ذكاء عادم .
كمف األساسيات في االختبارات المستخدمة في تقييـ الذيف يعانكف مف صعكبة القراءة ما يمي :
 -1التعرؼ عمى الحركؼ (تسمية الحركؼ األبجدية )
 -2معرفة أصكات الحركؼ
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 -3الذاكرة المفظية (إعادة سرد قصة ذكرت فكرا).
 -4التسمية السريعة لمجمكعة مف األشكاؿ (.عبيد)2009،
صعوبة الكتابة :
إف صعكبات الكتابة تقع ضمف صعكبات التعمـ في المغة كالتي تعني اضطرابا في عممية أك أكثر
مف العمميات السيككلكجية األساسية في فيـ المغة المنطكقة أك المكتكبة أك في استخداميا كالذم قد
يظير في قدرة غير سميمة في اإلصغاء كالتفكير كالتحدث كالقراءة كالكتابة كاليجاء (.مارتف ىنمي،
كاخركف)2004،
كما كعرفتيا شقير ( )2005بانيا ىي نقؿ الكممات بصكرة خاطئة مف المكح كعكس الرقـ كالحركؼ
عند الكتابة ككذلؾ التعرؼ عمى اليميف أك الشماؿ(.شقير)2005،
مظاىر كاشكاؿ صعكبة الكتابة :
 -1عدـ القدرة عمى الكتابة بشكؿ كاضح (الصعكبة في التعبير الكتابي )
 -2الصعكبة في فيـ ما يكتب .
 -3صعكبة الكتابة بالحركؼ المتصمة .
 -4صعكبة الكتابة بالحركؼ المتصمة .
 -5صعكبة في مسؾ أدكات الكتابة ،ككضع الكرقة بشكؿ صحيح .
 -6صعكبة في إنتاج أشكاؿ الحركؼ الكبيرة كالصغيرة .
 -7صعكبة في التحكـ بالسرعة بالكتابة .
 -8صعكبة في رسـ األشكاؿ المباشرة
-9صعكبة في نسخ األعداد الحسابية كتصغير أك تكبير الحركؼ أكثر مف البلزـ كذالؾ الكتابة
المعككسة أك الكتابة بدكف تنقيط(.عبيد)2009،
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العكامؿ المسببة بصعكبة الكتابة :
تقسـ العكامؿ المسببة بصعكبة الكتابة الي نكعيف :
 -1العكامؿ الفردية :كتتعمؽ بالطفؿ ذم صعكبة الكتابة كتشمؿ :
 التخمؽ العقمي كالتأخر الدراسي . اضطراب الضبط الحركي . اضطراب اإلدراؾ البصرم .اضطراب الذاكرة البصرية . -2العكامؿ البيئية كىي العكامؿ الخاصة بكؿ مف المدرسة كالمنزؿ كتشمؿ :
طرؽ التدريس السيئة . استخداـ اليد اليسرل .متابعة المنزؿ لكتابة الطفؿ (.حافظ)2006،تقييـ كتشخيص صعكبة الكتابة :
يستمزـ تشخيص صعكبات الكتابة لدل الطفؿ عددا مف الفحكص المتكاممة تشمؿ الجكانب النفسية
كالجسمية كاالجتماعية،فضبل عف التعرؼ عمى الميارات األساسية التالية لمكتابة :
 -1معرفة اليد المفضمة في الكتابة لدل الطالب .
 -2تقكيـ اخطاء الكتابة .
 -3التعرؼ عمى ميارات الكتابة .
 -4نكعية الخط (.عبيد)2009،
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 1.1انذراسبث انسببقت:
قامت الباحثة بعمؿ مسح مكتبي بكافة كسائؿ البحث العممي المتاحة سكاء الكسائؿ التكنكلكجية أك
العادية ،حيث تناكلت الباحثة الدراسات السابقة التي عنيت بمكضكع الدراسة كىي الشعكر باألمف
النفسي كدافعية التعمـ كصعكبات القراءة كالكتابة
 7.1.1الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الشعور باألمن النفسي:
دراسة عمر( )1073وعنوانيا :األمن النفسي وعالقتو بالدافعية لمتعمم.
ىدفت الدراسة لكشؼ العبلقة بيف الشعكر باألمف النفسي كالدافعية لمتعمـ لدل تبلميذ األقساـ النيائية
بمرحمة التعميـ الثانكم في الجزائر في ظؿ متغيريف آخريف

يعزل فييا االختبلؼ منيا الجنس

(ذككر_إناث) ثـ التخصص كتكصمت النتائج إلي أف ىناؾ عبلقة بيف الشعكر باألمف النفسي كالدافعية
لتعمـ كال تختمؼ ىذه العبلقة باختبلؼ الجنس كالتخصص حيث كانت متشابيا كانو ال يكجد تأثير
مابيف الشعكر باألمف النفسي كالدافعية لمتعمـ تعزل لمتغير الجنس كالتخصص
دراسة الشريفين ( )1071وعنوانيا  :الشعور بالوحدة النفسية واآلمن النفسي والعالقة بينيما لدى
عينة من الطمبة الوافدين في جامعة اليرموك.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الشعكر بالكحدة النفسية كاألمف النفسي لدل عينة مف
الطمبة الكافديف الدارسيف في جامعة اليرمكؾ .تككنت عينة الدراسة مف ( )158طالبا كطالبة تـ
اختيارىـ بالطريقة القصديو مف طمبة جامعة اليرمكؾ .كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ بناء مقياسيف لقياس
الشعكر بالكحدة كاألمف النفسي .أشارت نتائج الدراسة الى إف مستكل الكحدة النفسية لدل الطمبة
الكافديف كاف متكسطا .,كأظيرت النتائج أيضا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الكحدة
النفسية ككؿ،كفي مجالي العبلقات االسريو كالمشاعر الذاتية تعزل لمجنس كلصالح اإلناث،ككجدت
كذلؾ فركؽ في مستكل الكحدة النفسية تعزل لممستكل ألتحصيمي ,كلصالح ذكم التحصيؿ الممتاز
كذكم التحصيؿ المتدني(المقبكؿ) ،أضافو إلى كجكد فرؽ في مستكل الشعكر باألمف النفسي ع
المقياس ككؿ كعمى مجاالتو جميعيا تعزل لمجنس كلصالح الذككر.
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دراسة نعيسة (،)1077عنوانيا :االغتراب النفسي وعالقتو باألمن النفسي.
ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف الشعكر باالغتراب النفسي كاألمف النفسي ,
ككذلؾ الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط درجات طمبة المرحمة الجامعية كالدراسات العميا عمي مقياس
األمف النفسي كمقياس االغتراب النفسي تبعان لممتغيرات التالية (الجنسية -المستكل التعميمي) لدل طمبة
جامعة دمشؽ القاطنيف بالمدينة الجامعية .كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخداـ االدكات التالية  :استبياف
لقياس ظاىرة األمف النفسي مف إعداد فيد عبد اهلل الدليـ كآخركف .كاستبياف لقياس ظاىرة االغتراب
النفسي مف اعداد الباحثة بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة كدراسة سميرة حسف أبكر
كآخركف.كتتككف عينة الدراسة مف ( )370طالبان مف طمبة مدينة السكف الجامعي .كتمثؿ ىذه العينة ما
نسبة ( )%3مف مجتمع البحث األصمي.
كقد تكصمت الدراسة إلي النتائج اآلتية كجكد اغتراب نفسي لدل طمبة الجامعة بدرجة متكسطة ككذلؾ
تكجد عبلقة ارتباطيو عكسية سمبية ذات داللة إحصائية بيف درجات الطمبة عمى مقياس األمف النفسي
كدرجاتيـ عمى مقياس االغتراب النفسي كما كتكجد تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات الطمبة عمى
مقياس األمف النفسي تعزم إلى متغير المستكل التعميمي لصالح طمبة "الدراسات العميا متغير الجنسية
لصالح السكرييف.
دراسة خويطر ( ،)1070وعنوانيا :األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأة الفمسطينية
(المطمقة واألرممة) وعالقتيا ببعض المتغي ارت
ىدفت الدراسة إلى معرفة مستكل األمف النفسي كالشعكر بالكحدة النفسية المرأة (المطمقة كاألرممة),
كمدل تأثره ببعض المتغيرات مثؿ :الحالة االجتماعية ,كنمط السكف ,كالمؤىؿ العممي ,كالعمؿ ,كعدد
األبناء  ,كقد بمغت عينة الدراسة  %10مف عينة الدراسة ,أم  237امرأة ك 146أرممة ,ك 91مطمقة
مف محافظة غزة .أظيرت نتائج الدراسة كجكد مستكل مرتفع نسبياَ مف األمف النفسي لممرأة الفمسطينية
المطمقة ,ككذؿ كجكد عبلقة ارتباطيو عكسية ,عند مستكل الداللة ,بيف كؿ مستكل مف مستكل األمف
النفسي ,كالشعكر بالكحدة النفسية لدل المرأة الفمسطينية (المطمقة كاألرممة) ,حيث أظيرت النتائج أف
درجة الكحدة النفسية لدل المرأة في مدينة غزة كانت متكسطة كقد بمغت  ,%61.17مف جية ثانيو,
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إشارات النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية في مستكل األمف النفسي فيما يتعمؽ بمتغير
الحالة االجتماعية لصالح المرأة االرممو أكثر شعك ار باألمف النفسي.
دراسة المومني ( )1006عنوانيا :اثر نمط التنشئة االسريو في األمن النفسي لدى األحداث
الجانحين في األردن.
كقد ىدفت ىذة الدراسة الى الكشؼ عف اثر انماط التنشئة االسريو في االمف النفسي لدل األحداث
الجانحيف في االردف ,كمعرفة الفركؽ في مستكل الشعكر باالمف النفسي بف ابناء األسر المتسامحة في
تنشئتيا ,كابناء االسر المتشددة في تنشئتيا ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )309إحداث مف المتكاجديف في
مراكز رعاية كتأىيؿ األحداث الجانحيف التابعة لك ازرة الشؤكف االجتماعية في االردف كتتراكح اعمارىـ بيف
( )17-12سنة .كتشر نتائج الدراسة الى نمط التنشئة األسرية المتشددة كىك األكثر شيكعا كانتشا ار لدل
اسر الجانيف مف النمط المتسامح في التنشئة ,كاف االطفاؿ الذيف نشأكا في االسر المتسامحة كانكا كثر
شعك ار باالمف النفسي مف األفراد الذيف نشئكا في اسر متسمطة.
دراسة التمي ( ،)1006وعنوانيا :األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحمة
الثانوية (مرحمة المراىقة).
كىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف األمف النفسي كالتحصيؿ ,كعبلقتو بيف األمف النفسي
كالقدرات التحصيمية .كلقد طبقت عمى عينة بمغ قكاميا ( )70طالبة ,كلقد تكصمت الباحثة إلى نتائج
أىميا كجك عبلقة طردية مكجبة بيف األمف النفسي كالتحصيؿ الدراسي كعدـ كجكد فركؽ دالة
إحصائية في التحصيؿ الدراسي لدل طمبة طالبات المرحمة الثانكية بالنسبة لرجة إحساسيف بقيف في
الحياة  ,كاف الثقة بالنفس تؤثر ايجابيا في التحصيؿ الدراسي لدل الطالبات.
دراسة السيمي(،)1001عنوانيا  :األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى طالب رعاية
األيتام.
ىدفت الدراسة إلي معرفة عبلقة األمف النفسي بالدافعية لمتعمـ لدل طبلب رعاية األيتاـ بالرياض
كالتي استعمؿ فييا

مقياس الطمأنينة (األمف النفسي) إعداد فيد الدليـ ك آخركف ك الذم قمنا

باستعمالو في دراستنا معدال مف قبؿ أحمد عبد المطيؼ أبك السعد( ،)2009ككاف ييدؼ مف خبلؿ
ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األمف النفسي كعبلقتو بالدافعية لمتعمـ لدل طبلب دكر رعاية األيتاـ
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بمدينة الرياض ،كشممت الدراسة( )95طالبا نزالء بدكر رعاية األيتاـ تتراكح أعمارىـ بيف ()23-3
سنة ،تكصؿ في نتائج دراستو إلى كجكد عبلقة ارتباطيو سالبة عند مستكل ( )0.01بيف األمف النفسي
كالتحصيؿ الدراسي لدل طبلب دكر رعاية األيتاـ ،أم أف الطالب كمما كاف مطمئنا ارتفع تحصيمو
دراسة االقرع ( ،)1001وعنوانيا :الشعور باألمن النفسي وتأثيره ببعض المتغيرات لدى طمبة جامعة
النجاح الوطنية.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الشعكر باألمف النفسي كتأثيره ببعض المتغيرات لدل طمبة جامعة
النجاح الكطنية ،كما ىدفت إلى التحقؽ مف دكر متغيرات الدراسة ،كقد كاف طمبة الجامعة يمثمكف
مجتمع الدراسة ،كقد تـ اختيار عينة الدراسة بنسبة %10مف مجتمع الدراسة ،كتككنت مف 1002
طالب كطالبة مف طمبة الجامعة ،كقد استخدـ الباحث مقياس ماسمك لمشعكر باألمف النفسي.
كقد تكصمت الدراسة إلي إف ىناؾ تدنيا في مستكل الشعكر باألمف النفسي لدل طمبة جامعة النجاح
الكطنية ،حيث كانت النسبة المئكية ( ،)%49.9ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ في مستكل األمف النفسي
لدل طمبة الجامعة تعزل لمتغير الجنس ،الكمية،مكاف السكف،المعدؿ التراكمي كالمستكل التعميمي
كالتفاعؿ بيف متغير الجنس مع بقية المتغيرات.
دراسة عبد المجيد (،)1003وعنوانيا :إساءة المعاممة واألمن النفسي لدى عينة من تالميذ
المدارس االبتدائية.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف األمف النفسي كاساءة المعاممة لدرل عينة قكاميا ()331
مف تبلميذ المدارس االبتدائية الحككمية كالخاصة ,كأظيرت النتائج كجكد عبلقة سالبة بيف سكء
المعاممة كاألمف النفسي ,كعانى الذككر مف سكء المعاممة أكثر مف اإلناث ,كما أظيرت النتائج كجكد
تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف الجنس كنكع المعاممة كاألمف النفسي.
دراسة العقيمي ( )1003وعنوانيا :االغتراب وعالقتو باألمن النفسي.
االغتراب كعبلقتو باألمف النفسي لدل،طبلب جامعة اإلماـ محمد بف سعكد كىدفت إلي فحص
ا لعبلقة بيف االغتراب كقد استخدمت الدراسة مقياس األمف النفسي مف إعداد الدليـ كآخريف كمقياس
االغتراب النفسي مف إعداد أبكر كتككنت عينة الدراسة مف ()517طالبا مف جامعة اإلماـ محمد بف
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سعكد ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد عبلقة سالبة عكسية دالة إحصائيا بيف ظاىرة االغتراب
النفسي كاألمف النفسي.
دراسة مخيمر ( ،)1004وعنوانيا :إدراك األطفال لألمن النفسي من الوالدين وعالقتو بالقمق
واليأس.
قاـ بدراسة عف إدراؾ األطفاؿ لؤلمف النفسي مف الكالديف كعبلقتو بالقمؽ كاليأس .شممت عينة الدراسة
( )102طفبل ك ( )104طفمة ،تراكحت أعمارىـ بيف ( )12-9سنة مف طمبة ك طالبات المدارس
االبتدائية كاإلعدادية .ك استخدمت استمارة بيانات عامة إعداد الباحث ،ك مقياس األمف النفسي إعداده
أيضا ،ك مقياس القمؽ الصريح لؤلطفاؿ تأليؼ كاستانيدا كأخريف كترجمة فيكال البببلكل ،كمقياس اليأس
لدل األطفاؿ إعداد كازدف ك آخريف كتعريب محمد عبد الرحمف .كتبيف أف اإلناث أعمى في القمؽ مف
الذككر ،بينما لـ تظير فركؽ في إدراؾ األمف النفسي مف األب اك األـ في اليأس .ك تبيف كجكد ارتباط
سالب داؿ إحصائيا بيف درجات كؿ مف الذككر ك اإلناث عمى مقياس األمف النفسي مف األب ك األـ
 .ككجد أثر داؿ لتفاعؿ الجنس مع إدراؾ األمف النفسي مف األب عمى اليأس .كما تبيف كجكد أثر داؿ
النخفاض مستكل األمف النفسي المدرؾ مف األب عمى القمؽ حيث بمغت قيمة "ت" بيف منخفضي
األمف ك مرتفعو ( 6.45بداللة  )0.01في اتجاه أف المنخفضيف أكثر قمقا مف المرتفعيف .كذلؾ كجدت
فركؽ دالة بيف الجنسيف في القمؽ حيث كانت اإلناث أعمى مف الذككر.
دراسة جاكستون ( )Jackson, 2000وعنوانيا :تقدير الذات وعالقتو باألمن النفسي لدى
المتزوجين.
ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف تقدير الذات كاألمف النفسي حيث تركز الدراسة عمى شعكر
الشخص بالثقة كاألمف النفسي كاالحتراـ ألكالدم كاشباع الرغبة يغزز تقدير الذات .كتككنت عينة
الدراسة مف ( )105مف المتزكجيف استمرت عبلقتيـ عاميف عمى األقؿ حتى يمكف أف يقدـ كصؼ
لؤلخر .كاستخدمت الدراسة المقاييس التالية :استبانو نمكذج يتضمف تقدير الذات – تبادؿ االحتراـ
ككصفة كمقياس الرضا ،كمقياس الصفات الشخصية ككذلؾ مقياس عزك الذات كتكصمت النتائج الى
اف إدراؾ االحتراـ المتبادؿ بيف الزكجيف يؤدم إلى زيادة تقدير الذات كذلؾ ارتفاع الدرجة عمى تقدير
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الذات لدل النساء المتزكجات نتيجة لئلدراؾ االيجابي مف شريؾ الحياة ككذلؾ كجد في انخفاض في
تقدير الذات لمزكج لئلدراؾ السمبي مف شريؾ الحياة.
دراسة جروت ( :)Grout, 1999وعنوانيا :مستوى األمن النفسي وعالقتو بالتفكير النقدي
اإلبداعي.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل األمف النفسي في جامعة كالية إيمينكم الكسطى في الكاليات
المتحدة األمريكية ،حيث تـ اختيار كعينو عشكائية طبقية مف مجمكع طمبة الجامعة .أشارت نتائج
الدراسة إلى تمتع الطمبة بمستكل مرتفع مف األمف النفسي،كعدـ كجكد فركؽ في مستكل األمف النفسي
بيف الطمبة يعكد الختبلؼ تخصصاتيـ األكاديمية في الجامعة ككجكد ارتباط بيف درجات الطمبة الذيف
حصمكا عمى اقؿ الدرجات في األمف النفسي كدرجاتيـ في مستكل التفكير النقدم كاإلبداعي.
دراسة سعد( )7111وعنوانيا :مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة بيف مفيكـ األمف النفسي ,كالتفكؽ الدراسي .كقد أجريت الدراسة
عمى عينة قكاميا ( )39طالب متفكؽ)44(،طالبة متفكقة نسبة  %53مف عدد المتفكقيف كالمتفكقات
بجامعة دمشؽ ك()80طالب غير متفكؽ ( )92طالبة غير متفكقة بنسبة %3مف الطمبة الطالبة بكميات
العمكـ الطبية ،كاليندسية ,كالتطبيقية ,كالعمكـ االنسانيو بجامعة دمشؽ ,كاستخدـ الباحث اختبار ماسمك
لمشعكر باألمف كعدمو أداة لمدراسة كالذم قاـ بتعريبو بنفسو كتكصمت النتائج اف ىناؾ عبلقة ايجابية
بيف األمف النفسي كالتحصيؿ الدراسي حيث انو كمما زاد األمف النفسي أدل ذلؾ إلى زيادة التحصيؿ
الدراسي.

 1.1.1الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت دافعية التعمم:
دراسة الخوالده و آخرون ( ،)1074عنوانيا :دافعية تعمم المغة العربية لدى الناطقين لغيرىا في
األردن وعالقتيا ببعض المتغيرات.
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل دافعية تعمـ المغة العربية لدل الناطقيف بغيرىا في
األردف،كما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05في دافعتييـ تعزل
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لمتغير جنس الطالب ،كجنسيتو ،كالفترة الزمنية التي قضاىا في األردف .تككنت عينة الدراسة مف
( ) 90طالبا ك طالبة مف الطمبة األجانب الذيف ينتمكف إلى جنسيات متنكعة مف الطمبة الممتحقيف
ببرنامج تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا في مركزم المغات في الجامعة األردنية ،كجامعة اليرمكؾ.
أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل دافعية الطمبة نحك تعمـ المغة العربية جاء مرتفعا .كأظيرت النتائج
كذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لدافعية الطمبة تعزم لمتغير الجنس ،ك
لمتغير الجنسية ،ك لمتغير الفترة الزمنية التي قضاىا الطالب في األردف .كفيما يتعمؽ ببعدم
المقياس ،فقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدافعية الكسيمة تعزم
لمتغير الجنسية بيف طمبة ككريا مف جية ،ك طمبة كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية ك االتحاد
األكركبي مف جية أخرل ،ك لصالح طمبة ككريا ،كفي مستكل الدافعية التكاممية تعزل لمتغير الجنسية
بيف طمب الكاليات المتحدة األمريكية مف جية ،ك طمبة ككريا ك االتحاد األكركبي مف جية أخرل
لصالح طمبة الكاليات المتحدة األمريكية .كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في مستكل الدافعية الكسيمة ك التكاممية لمطمبة تعزل لمتغير الجنس كالفترة الزمنية.
دراسة أكرم وغاني ( ،)1074عنوانيا :اثر الجنس في دافعية الطمبة نحو تعمم المغة االنجميزية
واتجاىاتيم نحوىا.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف اثر الجنس في دافعية الطمبة نحك تعمـ المغة االنجميزية كاتجاىاتيـ
نحكىا ،كفي الكفاءة المغكية .ك لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف مقياس الدافعية كاالتجاىات
"لجاردنر" ،كاختيار كفاءة في المغة اإلنجميزية .تككنت عينة الدراسة مف ( )240طالبا ك طالبة مف
طمبة الصؼ الثاني عشر في لباكستاف ممف يتعممكف المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية .أظيرت نتائج
الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دافعية الطمبة كاتجاىاتيـ نحك تعمـ المغة اإلنجميزية
كالكفاءة المغكية تعزم لمجنس.
دراسة مسعود( ،)1071وعنوانيا :األساليب التي يستخدميا المعممون لزيادة دافعية وانتباه التالميذ
ذوي اإلعاقة الفكري نحو التعمم.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة استخداـ المعمميف ألساليب زيادة دافعية كانتباه التبلميذ ذكم
اإلعاقة الفكرية نحك التعمـ كعبلقة ىذه األساليب ك ارتباطيا بمتغيرات الدراسة (مكاف العمؿ ،المستكل
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التعميمي لممعمميف ،تخصص المعمميف ،درجة إعاقة التبلميذ

كمستكل المدرسة) .كتككنت عينة

الدراسة مف  198معمما %74.2 ،منيـ يعممكف في برامج التربية الفكرية بمدارس التعميـ العاـ ك
 %21.3منيـ يعممكف في معاىد التربية الفكرية .ك بمغت نسبة المعمميف المتخصصيف بالتربية
الخاصة  %84.3في حيف بمغت نسبة الحاصميف عمى درجة البكالكريكس  %81.3أظيرت نتائج
الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المعمميف في استخداـ أساليب زيادة الدافعية ك
االنتباه كفقا لمتغيرات مكاف العمؿ ك المستكل التعميمي لممعمميف ،بينما أظيرت النتائج كجكد فركؽ
دالة تعكد لمتغيرات الخبرة كالتخصص ك درجة إعاقة التبلميذ ك مستكل المدرسة .كما أظيرت نتائج
الدراسة أف خمسة مف أصؿ إحدل عشر إجراء مف إجراءات زيادة انتباه التبلميذ قد حصمت عمى
معدالت حدكث تجاكزت  ،%50في حيف حصمت ستة مف إجراءات زيادة الدافعية عمى معدالت
حدكث تجاكزت  .%50كتبيف أخي ار مف نتائج الدراسة كجكد اىتماـ مف المعمميف ألىمية األساليب التي
أكردتيا الدراسة إال أف مستكل استخداـ ىذه األساليب جاء ضعيفا كليس بالمستكل المأمكؿ.
دراسة جديتاوي وآخرون ( ،)1077عنوانيا :العالقة بين الدافعية وتعمم القرءة والكتابة لدى طمبة
الصف السادس االبتدائي الدارسين في المدارس الحكومية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الدافعية كتعمـ القراءة ك الكتابة لدل طمبة الصؼ السادس
االبتدائي الدارسيف في المدارس الحككمية في المممكة األردنية الياشمية ،تككف مجتمع الدارسة مف
جميع طبلب الصؼ السادس في األردف ،ك استخدمت المعاينة العشكائية متعددة المراحؿ مف أجؿ
اختيار أفراد العينة المككنة مف( )852طالبا كطالبة منيـ ( )460طالبا ك ( )392طالبة .استخدمت
األدكات التالية؛ اختبار دافعية اإلنجاز ليبرمانز ،اختبار تحصيمي مف إعداد الباحث ،كتكصمت نتائج
الدراسة إلى أف المتكسط الحسابي الكمي لمدافعية جاء بمستكل مرتفع بمغت قيمتو ( ،)3.91كأف
المتكسط الحسابي لتعمـ القراءة الكتابة اآلف بمستكل مرتفع بمغت قيمتو ( ،)11.92كأشارت النتائج
إلى كجكد عبلقة ارتباطيو إيجابية بيف الدافعية كتعمـ القراءة ك الكتابة بمغت( )0.268كىك داؿ
إحصائية عند مستكل الداللة ( ،)0.01آما أشارت النتائج إلى كجكد أثر لمدافعية عمى تعمـ القراءة
كالكتابة حيث فسرت الدافعية ( )%7.2مف التبايف المفسر الكمي لتعمـ القراءة ك الكتابة.
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دراسة الربيع (،)1077عنوانيا :دافعية التعمم لدى طمبة الصف العاشر األساسي باألردن وعالقتيا
ببعض المتغيرات.
ىدفت الدراسة إلي كشؼ العبلقة بيف مستكل دافعية التعمـ كعبلقتيا مع بعض المتغيرات (جنس
الطالب ،كمستكل تحصيمو ،كمستكل دخؿ األسرة ،كمستكل تعمـ الكالديف ،كالمسار األكاديمي المنكم
اختياره (عممي ،أدبي ،إدارة معمكمات،ميني) ،كبمغت عينة الدراسة ()216طالبا كطالبة )90(،طالبا،
( )126طالبة ،كاختيرت عشكائيا مف المدارس األردنية لكاء الرمثا،كاستخدـ الباحث أداة لقياس دافعية
التعمـ مف إعداده بشكؿ عشكائي ،كمف أىـ النتائج التي

خمصت إلييا الدراسة  :أف مستكل دافعية

التعمـ في لكاء الرمثا في األردف كاف كبي ار .ككما أف اإلناث يتفكقف عمى الذككر .كأف ىناؾ فركقا في
مستكل دافعية التعمـ يعزل إلى متغير مستكل التحصيؿ لصالح ذكم التحصيؿ المرتفع (الممتاز).
كعدـ كجكد أثر لكؿ مف مستكل تعميـ الكالديف كمستكل دخؿ األسرة االقتصادم عمى مستكل دافعية
التعمـ لدل طمبة الصؼ العاشر .كيتبيف مف ذلؾ تدني مستكل الدافعية لدل الطمبة الذككر أكثر مف
اإلناث مع عدـ كجكد أثر لممستكل التعميمي لمكالديف كمستكل دخؿ األسرة عمى تدني الدافعية.
دراسة التميمي (،)1001عنوانيا :طبيعة العالقة بين جودة أداء المعممات والدافعية لمتعمم من
وجية نظر الطالبات.
ييدؼ ىذا البحث إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة القائمة بيف جكدة أداء المعممات ك الدافعية لمتعمـ
مف كجية نظر الطالبات لدل عينة مف طالبات الصؼ الثالث ثانكم بقسميو العممي ك األدبي ،قكاميا
( )400طالبة ،ك اختيرت العينة طبقية عشكائية بمدارس التعميـ العالـ بمحافظة الطائؼ ،كقد
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي بشقيو أالرتباطي ك السيني المقارف ،كمف األدكات  :مقياس الدافعية
لمتعمـ (تعريب سميماف )1989،ك (تقنيف الرافعي )2009،عمى البيئة السعكدية ،ك مقياس جكدة أداء
المعممة (إعداد الباحثة) الذم يتألؼ مف ( )89عبارة تمثؿ مؤشرات تتكزع عمى سبعة معايير لمجكدة
الشاممة ألداء المعممة ،كمف األساليب اإلحصائية  :النسب المئكية ،كالمتكسط الحسابي ،كمعامبلت
االرتباط ،ك اختبار"ت" ،ك تحميؿ التبايف األحادم،كاالنحدار المتعدد .ك قد تمت اإلجابة عمى
التساؤالت ك التحقؽ مف الفركض.

38

دراسة المعايطة (،)1001عنوانيا :أثر المستوى االقتصادي التعميمي لموالدين في مستوى الدافعية
لمتعمم واالتجاىات نحو المدرة لدى الطمبة الممتحقين بغرف المصادر في المدارس األردنية.
ىدفت الدراسة إلي معرفة إثر المستكل االقتصادم كالتعميمي لمكالديف في مستكل الدافعية لمتعمـ
كاالتجاىات نحك المدرسة لدل الطمبة الممتحقيف بغرؼ المصادر في المدارس األردنية كيتمثؿ مجتمع
الدراسة الطمبة األردنييف الممتحقيف بغرفة المصادر في محافظة الكرؾ كيتمثؿ في عينة مككنة مف
 360طالبا كطالبة ككانت نسبة العينة  %62مف مجتمع الدراسة كتـ نحك التعمـ كمقياس المستكل
االقتصادم كالتعميمي لمكالديف كمقياس االتجاىات نحك الدراسة كلمعرفة النتائج استخدمت الباحثة
التحميؿ اإلحصائي المناسب،مف خبلؿ اختيار العينة العشكائية البسيطة كلمعرفة نتائج الدراسة طبقة
الباحثة مقياس الدافعية كقد خمصت الدراسة بمجمكعة مف النتائج كىي عدـ كجكد اثر لممستكل
االقتصادم كالتعميمي لؤلسرة في مستكل دافعية نحك التعمـ كعدـ كجكد أثر لممستكل االقتصادم
كالتعميمي لؤلسرة في مستكل االتجاىات نحك المدرسة.

دراسة ديفز ،وينسمر ،مدلتون ( :)Winsler & Middleton & Davis, 2006عنوانيا :العالقة
بين المكافآت الممنوحة من قبل المعممين واألىل والدافعية لمتعمم والتحصيل.
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدل العبلقة بيف المكافآت الممنكحة مف قبؿ المعمميف كاألىؿ كالدافعية
لمتعمـ كالتحصيؿ .كتككنت عينة الدراسة مف ( )60طالبا كطالبة ممف يدرسكف في كمتي العمكـ
كاآلداب بجامعة الحككمية بكسط أمريكا كأظيرت النتائج التي خمصت إلييا الدراسة  :أف مستكل
الدافعية الخارجية لمتعمـ كانت أعمى مف مستكل الدافعية الداخمية ،أف المعدؿ التراكمي ارتبط ارتباط
ايجابيا بالدافعية الداخمية لمتعمـ كمع األىداؼ األكاديمية لمطمبة ،كاف ىناؾ عبلقة ارتباطيو ايجابية ما
بيف المكافآت التي يتمقاىا الطمبة مف األىؿ كدافعية التعمـ.
دراسة جوي ( :)Guey, 2005عنوانيا :الدافعية األكاديمية لدى طمبة المدارس في كندا.
ىدفت الدراسة إلى تقييـ الدافعية األكاديمية لدل طمبة المدارس في كندا .ككانت عينة الدراسة ()426
طالب كطالبة مف الصؼ األكؿ كالثاني ككاف مجتمع الدراسة يتككف مف طمبة (كندييف ،فرنسييف).
كلغرض الدراسة،طكر الباحث مقياسا لمدافعية األكاديمية يتناسب كالمرحمة العمرية لتقييـ الدافعية
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الداخمية لمتعمـ كمع األىداؼ األكاديمية لمطمبة،كاف ىناؾ عبلقة ارتباطيو ايجابية مابيف المكافآت التي
يتمقاىا الطمبة مف األىؿ كدافعية التعمـ.
دراسة المغربي ( )1004وعنوانيا :العالقة بين دافعية التعمم وكل من التحصيل واالتجاه نحو
المدرسة لدى طمبة الصفين الثامن والعاشر في المدارس الحكومية في مدينة أريحا.
ىدفت الدراسة الحالية إلى كشؼ عف طبيعة العبلقة بيف دافعية التعمـ كاالتجاه نحك المدرسة ،كمستكل
التحصيؿ الدراسي ،لدل عينة عشكائية طبقية مككنة مف ( )263طالبا كطالبة مف الصفيف الثامف
كالعاشر في المدارس الحككمية في مدينة أريحا ،كما ىدفت إلى استقصاء الفركؽ ذات الداللة
اإلحصائية في كؿ مف دافعية التعمـ كالتجاه نجك المدرسة لدل الطمبة كالتي تعزل إلى جنس الطمبة
كالمرحمة الصفية (ثامف-عاشر) كالمستكل االقتصادم لؤلسرة كالمستكل التعميمي لكؿ مف األـ كاألب
كالتفاعؿ بينيما .استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادم كتحميؿ التبايف الثنائي،كمعامؿ االرتباط
(بيرسكف) .أشارت النتائج إلي كجكد ارتباط داؿ إحصائيا بيف دافعية التعمـ لدل طمبة ،كمقياس
االتجاه نحك المدرسة ،كمستكل التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة ،كلـ يكف لمجنس كال لممرحمة الصفية
أثر داؿ إحصائيا عمى دافعية التعمـ ،لدل طمبة ،إال انو لـ يكف ىناؾ تأثير لمستكل تعميـ األـ كال
لمتفاعؿ بيف مستكل تعميـ األب كمستكل تعميـ األـ عمى دافعية التعمـ ،كاالتجاه نحك المدرسة لدل
الطمبة ،ككاف المستكل االقتصادم لؤلسرة تأثير داؿ إحصائيا عمى دافعية التعمـ كاالتجاه نحك
المدرسة.
دراسة ثوماس وىارفي (  )Thomas and Harvey, 2001وعنوانيا :مدى تأثير كل من
مواضيع الضبط ،الضبط الذاتي ومسؤولية الطالب نحو تعممو عمى الدافعية الداخمية األكاديمية
لمطمبة.
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تأثير كؿ مف مكاضيع الضبط ،الضبط الذاتي كمسؤكلية الطالب نحك
تعممو عمى الدافعية الداخمية األكاديمية لمطمبة.حيث تـ استفتاء ( )193طالب جامعي مف منتصؼ
المنطقة الغربية في الكاليات المتحدة ،حكالي ( )133طالبة ك( )60طالب ،كتراكحت أعمارىـ مابيف
()18-47سنة باستخداـ استبيانات لقياس (دافعية التعمـ لدييـ ،المسؤكلية الشخصية لدل الطمبة تجاه
التعمـ ككؿ مف المراقبة الذاتية ،كمكضع الضبط باإلضافة إلي بعض االستفتاءات الديمكغرافيو) .كقد
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أظيرت نتائج الدراسة كجكد ارتباط بيف الدافعية كمكضع الضبط كالمسؤكلية كالضبط الذاتي لدل
الطمبة ،كذلؾ عمى العكس مف ذكم المسؤكلية المنخفضة حيث كاف مستكل دافعيتيـ األكاديمية اقؿ.
دراسة تيون وشن ( )Tuan and Chin, 2000عنوانيا :مستوى دافعية الطمبة نحو تعمم مادة
العموم لدى طمبة الصفوف الثانوية في وسط تايوان.
ىدفت الدراسة عمى التعرؼ عمى مستكل دافعية الطمبة نحك تعمـ مادة العمكـ لدل طمبة الصفكؼ
الثانكية في كسط تايكاف ،كقد شمؿ مقياس دافعية التعمـ قياس اإلبعاد التالية لدل الطالبة (مستكل
االنجاز ،االنتماء ،مفيكـ الذات ،مستكل اإلتقاف ،مكضكع الضبط).
كقد أظيرت نتائج الدراسة أنو عمى الرغـ كجكد فضكؿ لدل الطمبة بخصكص الظكاىر الطبيعية مف
حكليـ ،إال أنيـ لـ يعممكا ،كلـ يثابركا مف اجؿ تكسع إدراكيـ كفيميـ لمادة العمكـ ،كذلؾ خارج نطاؽ
الصؼ كىذا كاف لو اثر عمى نتائج تعميميـ كمستكل انجازىـ في مادة العمكـ ،حيث كانت عبلماتيـ
متدنية في ىذه المادة ،إلي جانب ذلؾ ظير أيضا انخفاض في مستكل دافعية اإلتقاف لدل الطمبة،
كقد أكضح الطمبة إف تكجياتيـ في بيئات تعمـ تعتبر اقؿ ضغطا بالنسبة ليـ،يمكف أف تزيد مف مستكل
دافعتييـ نحك التعمـ ،كافؽ الطمبة أيضا عمى أف أسمكب تعميـ المعمميف ليـ يؤثر في دافعتييـ نحك
التعمـ.
دراسة غورثي وفونسيكر(  )Guthrie.and Vonsecker ,2000عنوانيا :تعزيز وتقوية الدافعية
الداخمية لمقراءة عبر تطبيق برنامج تدريسي لمقراءة.
ىدفت الدراسة عمى التركيز عمى طرؽ تعزيز كتقكية الدافعية الداخمية لمقراءة عبر تطبيؽ برنامج
تدريسي لمقراءة تـ تصميمو كمقارنتو مع األسمكب التقميدم الجارم استخدامو في تدريس القراءة كقد
تضمف البرنامج الذم تـ تصميمو ،تقكية اإلبعاد التالية لدل الطمبة  :االستقبللية كالمقدرة كأىداؼ
التعمـ كالتفاعؿ مع الكاقع .كتـ تطبيؽ ىذا البرنامج عمى أربعة صفكؼ مف المرحمة األساسية (صفيف
مف مرحمة الصؼ الثالث األساسي ،كصفيتف مف مرحمة الصؼ الخامس ألساسي)،
كقد أشارت نتائج الدراسة إلي أف :الطمبة الذيف تمقكا البرنامج التدريسي لمقراءة  :كاف مستكل الطمكح
لدييـ نحك القراءة أعمى ،ككذلؾ كانكا أكثر استخداما إلستراتيجية التقرير الذاتي مف نظرائيـ الذيف تمقكا
تدريسا تقميديا لمقراءة،كما ظير ىناؾ اختبلؼ بيف المجمكعتيف في جكانب الدافعية الخارجية ،إما
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بالنسبة لمتغير المرحمة الصفية فقد كاف لو أثر عمى جكانب الدافعية الخارجية كلـ يكف لو أثر عمى
جكانب الدافعية الداخمية لدل الطمبة.
 4.1.1الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت صعوبات القراءة والكتابة:
دراسة مصطفى ،عروم وافية(،)1071وعنوانيا :صعوبات تعمم القراءة لدى تالميذ السنتين الثانية
والثالثة ابتدائي.
ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أنكاع صعكبات القراءة التي يعاني منيا تبلميذ الصفيف الثاني كالثالث
مف المرحمة االبتدائية كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف ىذيف المستكييف ككذالؾ الفركؽ بيف الجنسيف في
صعكبات تعمـ القراءة .كقد تككنت عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ الثاني ( )31تمميذ كالثالث ()33
تمميذ ينتمكف إلي ثبلث مدارس ابتدائية كلقياس درجة صعكبات تعمـ القراءة لدييـ تـ تطبيؽ اختبار
تشخيص صعكبات تعمـ القراءة لمدكتكر صبلح عميرة كقد بينت النتائج انو تكجد فركؽ دالة إحصائيا
بيف الجنسيف في صعكبات تعمـ القراءة جاءت لصالح الذككر كانو تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف
تبلميذ السنة الثانية كالثالثة جاءت لصالح تبلميذ السنة الثانية.
دراسة العممي( ،)1070وعنوانيا :فصائل الدم وبعض االضطرابات النفسية لدى عينة الطالب
والطالبات ذوي صعوبات التعمم والعاديين في المرحمة االبتدائية.
ىدفت الدراسة إلى إيجاد العبلقة بيف فصائؿ الدـ كصعكبات التعمـ كبعض االضطرابات النفسية لدل
ذكم صعكبات التعمـ كالعادييف مف طبلب كطالبات المرحمة االبتدائية كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى
فصائؿ الدـ كاالضطرابات النفسية (االكتئاب كالقمؽ كالعدكاف) كقد بمغ حجـ العينة( )517طالب
كطالبة كبينت النتائج أنو ال تكجد فركؽ إحصائية بيف طبلب صعكبات التعمـ كالطمبة العادييف في
االكتئاب كتبيف ارتفاع مستكل القمؽ لدل إفراد العينة كاف ىناؾ تأثير كاضح لمجنس.
دراسة شارما ( )Sharma,1003وعنوانيا :اختبار الصفات الشخصية لطمبة ذوي صعوبات التعمم
والطمبة العاديين.
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار الصفات الشخصية ؿ( )180طالب كطالبة مف أعمار ( )8,9,10مف
ذكم صعكبات التعمـ في الصفكؼ الثالث كالرابع كالخامس في مارس أساسية في مناطؽ حضرية
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كقركية في اليند .تـ تحديد العينة مف خبلؿ اختبارات اإلمبلء كالقراءة الشفكية كقراءة االستيعاب التي
تتضمف الجكانب السمككية كاإلدراكية كالحساب باإلضافة إلى اختبار ريفف لممصفكفات .تـ استخداـ
استبياف خاص بالصفات الشخصية لؤلطفاؿ كذلؾ مف اجؿ المقارنة بيف الطمبة العادييف كذكم
صعكبات التعمـ.
تكصؿ شارما إلى إف الطمبة العادييف كانكا فضؿ مف الطمبة ذكم صعكبات التعمـ في األداء عمى
جميع االختبارات الخاصة بالصفات الشخصية ,كاف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ كاف لدييـ مشاكؿ
في التكيؼ االجتماعي كاالنفعالي كالسمككي .كما إف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ األكبر سنا كاظيركا
تكيفا مف الصفات السمككية أكثر مف األصغر سنا ,كؽ تبيف أيضا إف الفركقات في ىذه الصفات
تعزل إلى الجنس.
دراسة أبو ىدروس ( ،)1003وعنوانيا :الحاجات النفسية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم
والعاديين في مرحمة التعميم األساسي
ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أكثر الحاجات النفسية شيكعا لدل فئة التبلميذ ذكم صعكبات
التعمـ في مادتي المغة العربية كالرياضيات مف الصؼ السادس األساسي كالتعرؼ عمى تأثير بعض
المتغيرات عمى مدل إشباع ىذه الحاجات لدل أفراد العينة مكضع الدراسة مثؿ الجنس كعمؿ األب
كطبيعة ىذا العمؿ عمى مستكل تعميـ األب كتعميـ األـ كعدد إفراد األسرة كترتيب التمميذ الذم يعاني
مف صعكبات التعمـ كانقسمت الدراسة إلي مجمكعتيف مجمكعة صعكبات التعمـ كتتككف مف ()106
كمجمكعة التمميذ مف المدارس الحككمية تتككف مف ( )126كقد بينت النتائج أف االىتماـ ألكالدم يأتي
في المرتبة األكلى بينما ال تكجد فركؽ إحصائيا في متغير الجنس كتكجد فركؽ إحصائيا في متغير
تعميـ األب كاالـ كما كتكجد فركؽ في متغير ترتيب التبلميذ في األسرة.
مكنماما ار ( )McNamara, 2003وعنوانيا :مقارنة الطمبة ذوي صعوبات التعمم والطمبة العاديين
في القدرة عمى تذكر المعمومات األكاديمية والحياتية.
ىدفت الدراسة إلى مقارنة الطمبة ذكم صعكبات التعمـ كالطبمة العادييف فيما يتعمؽ بالقدرة عمى تذكر
المعمكمات االكاديم يو كالحياتية (المتعمقة بالحياة اليكمية) .كقد تـ استخداـ االختبار السمعي كاسع
المدل كاختبار عمؿ الذاكرة كالكممات ذات نفس القافية لتذكر المعمكمات االكاديميو .أما فيما يتعمؽ
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بتذكر المعمكمات الحياتية فقد تـ استخداـ اختبارات استدعاء األشياء المألكفة مثؿ القطع النقية
كالتمفكف .أظيرت النتائج إف الطمبة ذكم صعكبات التعمـ كانكا اقؿ قدرة عمى التذكر مف الطمبة
العادييف سكاء في المجاؿ االكاديمي أك الحياتي .كىذا يؤكد إف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ يعانكف
مف مشاكؿ في عمؿ الذاكرة
دراسة دريت بان ) )Aldrete-phan, 2002وعوانيا:مقارنة استجابات التوتر لدى لألطفال ذوي
صعوبات التعمم واألطفال الذين ال يعانون من صعوبات تعمم.
ىدفت الدراسة إلى مقارنة استجابات التكتر لدل لؤلطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ كاألطفاؿ الذيف ال
يعانكف مف صعكبات تعمـ كتـ استخداـ قياس التعبير عف الذات لؤلطفاؿ كاختبار تحديد التكتر داخؿ
المكقؼ المدرسي كقد اشتممت عينة الدراسة عمى طمبة الصفكؼ مف ( )12-6مف طبقات اجتماعية
فقيرة كمتكسطة كغنية كأشارت النتائج أف الطبلب الذيف صنفكا مف ذكم االحتياجات الخاصة لمتعمـ
كالذيف يتمقكا خدمات تربكية خاصة حصمكا عمى نتائج سيئة في التكافؽ إذا ما قكرنكا بقرنائيـ غير
المصنفيف في التعميـ المنتظـ كمجمؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف المعمميف لدييـ إدراؾ
حكؿ تكتر الطبلب كاألساليب كاالستراتيجيات المتبعة لمتغمب عمى المشكبلت لدل األطفاؿ كانت
أكثر مما كاف متكقعا.
دراسة الياجري ( ،)1001وعنوانيا :الخصائص الشخصية واالنفعالية لدى عينة من ذوي صعوبات
التعمم في القراءة،والعاديين بالمرحمة االبتدائية.
ىدفت الدراسة إلي معرفة الفركؽ بيف التمميذات العاديات كذكات صعكبات التعمـ في القراءة مف حيث
الخصائص الشخصية كاالنفعالية لدييف في المتغيرات اآلتية  :القمؽ كاالكتئاب كاالنبساط كالعصابية
كذلؾ مف خبلؿ استخداـ أدكات كمقاييس لمكشؼ عف مدل تكاجدىا لدييـ منيا :اختبار الذكاء
المصفكفات المتتابعة لرأفف العادم كمقياس اختبار تحصيمي في ميارات القراءة لمصؼ الثالث،
كمقياس قمؽ األطفاؿ،كاختبار ايزيؾ لشخصية األطفاؿ كأجريت الدراسة عمى عينة مف ( )100تمميذة
مناصفة بيف تمميذات صعكبات التعمـ كالعاديات مف خمس مدارس حككمية مف مناطؽ مختمفة بمممكة
البحريف كقد بينت النتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل ( )01،0في متغير القمؽ
كاالكتئاب.
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 1.1.3التعقيب عمى الدراسات السابقة:
لقد تعدد أىداؼ الدراسات السابقة باختبلؼ المكضكع قيد البحث كتـ تقسيـ الدراسات إلي ثبلثة أقساـ
دراسات ىدفت إلي التعرؼ عمى الشعكر باألمف النفسي كدراسة (عمر )2014 ،ك(الشريفيف،
مصطفى )2012 ،ك(نعيسة )2011 ،ك(خكيطر )2010 ،ك(التمي ) 2006،ك(المكمني)2006 ،
ك(اقرع )2005 ،ك(عبد المجيد )2004،ك(العقيمي )2004،ك(مخيمر )2003،ك (جاكسكف)2000،
ك(جركت )1999،ك(سعد .)1998،كدراسات تناكلت دافعية التعمـ كدراسة (مسعكد)2012،
ك(جديتاكم )2011،ك(السيمي )2005،ك(التميمي )2008،ك(الخكالده كآخركف )2013،ك (أكرـ
كغاني )2013،ك (الربيع )2011،ك(المعايطو )2007،ك(جكم)2005،ك (ديفز كآخركف)2006،
ك(تيكف كشف )2000،ك(غكرثي كفكنسيكر )2000،ك(ثكماس كىارفي )2001،ك(المغربي.)2003،
كالقسـ الثالث تناكؿ دراسات عف صعكبات التعمـ كدراسة(شارما)2004،ك (مكنمامارا )2003،ك(دريت
باف )2002،ك(العممي )2010،ك(الياجرم )2002،ك(ابك ىدركس )2004 ،ك(مصطفى.)2015،
أقتصرت العينات التي تناكلت الدراسات عمى الطبلب كالطالبات كدراسة (الربيع2011 ،ـ ؛ الخكالدة
كاخركف2013 ،ـ ؛ جديتاكم2011 ،ـ ؛ مصطفى 2015 ،؛ مسعكد 2012 ،؛ أكرـ كغاني ،؛ديفز
كآخركف )2006 ،في حيف استخدـ خكيطر (2010ـ) المرأة األرممة كالمطمقة ،بينما استخدـ
جاكسكف (2000ـ) المتزكجيف في عينتو ،كاستخدـ المكمني( )2006االحداث الجانحيف ،أما الدراسة
الحالية فستتناكؿ طمبة صعكبات التعمـ كالطمبة العادييف.
استخدـ كؿ مف (اقرع )2005 :كالباحثة ليذه الدراسة مقياس الشعكر باألمف النفسي ؿ ماسمك،
كاستخدـ (الشريفيف كمصطفى )2012 :مقياس الشعكر بالكحدة النفسية كمقياس الشعكر باألمف
النفسي ،كاستخدـ (مخيمر )2003:مقياس القمؽ الصريح لؤلطفاؿ كمقياس اليأس لدل األطفاؿ،
كاستخدـ (جاكسكف )2000 :مقاييس عدة منيا مقياس الرضا ،كمقياس الصفات الشخصية،كمقياس
عزك الذات ،كاستخدـ (جديتاكم آخركف )2011 :مقياس دافعية االنجاز ،كاستخدـ (التميمي)2008:
مقياس الدافعية لمتعمـ ،كاستخدـ (أكرـ كغاني)2013:

مقياس الدافعية كاالتجاىات ،كاستخدـ

(مكنمامارا )2003:االختبار السمعي كاسع المدل كاختبار عمؿ الذاكرة ،كاستخدـ (دريت باف)2002:
التعبير عف الذات لؤلطفاؿ كمقياس تحديد التكتر داخؿ المكقؼ المدرسي ،كاستخدـ (الياجرم:
 )2002مقاييس متعددة منيا اختبار الذكاء المصفكفات كمقياس تحصيمي في ميارات القراءة كمقياس
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قمؽ األطفاؿ كاختبار ايزيؾ لشخصية األطفاؿ ،كاستخدـ (مصطفى كعرـ )2015:اختبار تشخيص
صعكبات تعمـ القراءة.
ط بقت معظـ الدراسات في بيئات أجنبية أك عربية تختمؼ عف البيئة الحالية كىي عمى النحك التالي:
في البيئة الفمسطينية (خكيطر2010 ،ـ) ك (اقرع2005 ،ـ) ك(التمي2006،ـ) ك (ابك ىدركس،
2004ـ) ك (المغربي2003،ـ) ؛ كفي البيئة األردنية( :المكمني2006،ـ) ك (الشريفيف2012،ـ)
ك(االمعايطة2007،ـ) ك(التميمي2008 ،ـ) ك(الخكالدة كاخركف )2013،ك(جديتاكم كآخركف،
)2011؛ كفي البيئة الخميجية( :العقيمي2004،ـ) ك(السيمي2005 ،ـ) ك (العممي2010 ،ـ) ك
(الياجرم،)2002 ،كفي البيئة المصرية( :الربيع2011 ،ـ) ،كفي البيئة الجزائرية (:مصطفى،
2015ـ)( ،عمر ،)2014،كفي البيئة السكرية (:نعيسة2011،ـ)،كفي البيئة األجنبية :في الكاليات
المتحدة األمريكية (جركت1999 ،ـ) ك (جاكسكف2000 ،ـ) ك(تكماس كىارفي2001 ،ـ) ك(ديفز
كآخركف)2006،ك(دريت باف)2002،؛ كفي البيئةاليندية( :شارما2004،ـ) ،كفي البيئة الكندية:
(جكم2005 ،ـ) ،كفي البيئة الصينية (:تيكف كشف2000 ،ـ).
جاءت نتائج الدراسات التي تناكلت الشعكر باألمف النفسي كدافعية التعمـ فنجد أف نتائج دراسة
(السيمي)2000 :حيث تكصمت إلى أنة يكجد عبلقة ارتباطيو سالبة بيف األمف النفسي كالتحصيؿ ،ك
إما دراسة (المكمني)2006:تكصمت إلى أف األسر المتشددة يعاني أبنائيا مف الجنكح كقمة األمف
النفسي ،كدراسة (العقيمي ) 2004:تشير النتائج إلى أف كجكد عبلقة سالبة بيف األمف النفسي
كاالغتراب النفسي،إما دراسة (جديتاكم كآخركف )2011:كتشير الدراسة إلى كجكد عبلقة ايجابية بيف
الدافعية كتعمـ القراءة ،إما دراسة (الربيع )2011:تكصمت نتائجيا إلى عدـ كجكد اثر لممستكل تعميـ
األب كاألـ كالمستكل االقتصادم عمى مستكل دافعية التعمـ أما عمى مستكل نتائج الدراسات التي
تناكلت صعكبات التعمـ فنجد أف دراسة (شارما )2004:تشير النتائج إلى الطمبة العادييف كانكا فضؿ
مف طمبة ذكم صعكبات التعمـ،إما دراسة (مكنمامارا )2003:فقد تكصمت إلي أف طمبة ذكم
صعكبات التعمـ لدييـ قدرة اقؿ عمى التذكر مف الطمبة العادييف ،أما (دراسة عمر )2014:تشير
النتائج انو يكجد عبلقة بيف الشعكر باألمف النفسي كدافعية التعمـ كاف متغير الجنس كالتخصص ال
يؤثر في العبلقة.
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تم يزت ىذه الدراسة باختبلؼ زمانيا كمكانيا كالعينة التي طبقت عمييا عف الدراسات السابقة حيث أنيا
أجريت في العاـ 2014ـ كفي منطقة أريحا كبيت لحـ،طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف
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انفصم انثبنث :منهجيت وإجراءاث انذراست

 7.4منيج الدراسة.
 1.4مجتمع الدراسة.
 4.4عينة الدراسة.
 3.4وصف متغيرات الدراسة.
 1.4ادوات الدراسة
 6.4صدق األداة.
 1.4ثبات الدراسة.
 1.4اجراءات الدراسة.
 1.4المعالجة اإلحصائية.
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الفصل الثالث:
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الطريقة واإلجراءات
قامت الباحثة في ىذا الفصؿ مف الدراسة بتناكؿ عرضان لمخطكات كالمراحؿ كفقا لممنيج العممي ،مف
خبلؿ تحديد مجتمع الدراسة كعينتو ،كاألدكات المستخدمة كمتغيرات الدراسة المستقمة ،كاجراءات
التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا ،كالكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعمقة
باستجابة أفراد العينة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 7 .4منهج انذراست
لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف ىذه الدراسة ،اتبعت الباحثة المنيج الكصفي االرتباطي ،كىك المنيج
الذم ييدؼ إلى كصؼ خصائص الظاىرة كجمع معمكمات عنيا ،فقد تـ استخداـ ىذا المنيج في
صكرتو ألنو يتبلئـ مع

طبيعة كأىداؼ الدراسة معتمدان عمى أسمكب الدراسة الميدانية في جمع

المعمكمات ،ليفي بأغراضيا كيحقؽ أىدافيا كاختبار صحة فرضياتيا كتفسير نتائجيا.

 1 .4مجتمع انذراست
تمثؿ المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف ،كالبالغ
عددىـ ( )160لصعكبات القراءة كالكتابة مقسميف عمى محافظة أريحا كبيت لحـ مف مدرسة سي ار
ك( )270طالبآ كطالبة مف المدارس العادية مف مدرسة بنات عمراف المختمطة لمعاـ الدراسي
2015/2014

 4 .4عينت انذراست
قامت الباحثة باستخداـ عينة مف مجتمع الدراسة ،بمغ عددىا ( )160فرد مف مجتمع الدراسة ،أم
بنسبة ( )%37مف مجتمع الدراسة مقسميف ( )81لكؿ فئة مف طبلب صعكبات القراءة كالكتابة
كالطمبة العادييف.
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 3 .4وصف متغيراث أفراد عينت انذراست
يبيف الجدكؿ ( )1.3تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس اف نسبة  %44.4لمذككر ،كنسبة
 %55.6لئلناث .كيبيف متغير العمر أف نسبة  %25.6مف  ،9-8كنسبة  %49.4مف،11-10
كنسبة  %25مف  .12-11كيبيف متغير مكاف السكف أف نسبة  %51.9لممدينة ،كنسبة %19.4
لمقرل ،كنسبة  %28.8لممخيمات .كيبيف متغير الترتيب داخؿ األسرة أف نسبة  %22.5لؤلكؿ ،كنسبة
 %20لمثاني ،كنسبة  %32.5لؤلكسط ،كنسبة  %25لؤلخير .كيبيف متغير معدؿ الفصؿ األكؿ أف
نسبة  %10.6لمقبكؿ ،كنسبة  %29.4لجيد ،كنسبة  %35.6لجيد جدان ،كنسبة  %24.4لممتاز.
كيبيف متغير المستكل االقتصادم أف نسبة  %10.6لمتدني ،كنسبة  %55.6لمتكسط ،كنسبة
 %33.8لمرتفع .كيبيف متغير تعميـ األب أف نسبة  %2.5لؤلمييف ،كنسبة  %15.6لبلبتدائي،
كنسبة  %38.1لمثانكم ،كنسبة  %43.8لمجامعي .كيبيف متغير تعميـ األـ أف نسبة  %3.8لؤلمييف،
كنسبة  %9.4لبلبتدائي ،كنسبة  %38.1لمثانكم ،كنسبة  %48.8لمجامعي.
جدول ( :)7.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
المتغير

المستوى

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

71

44.4

أنثى

89

55.6

9-8

41

25.6

11-10

79

49.4

12-11

40

25.0

مدينة

83

51.9

قرية

31

19.4

مخيـ

46

28.8

األكؿ

36

22.5

الثاني

32

20.0

األكسط

52

32.5

األخير

40

25.0

مقبكؿ

17

10.6

جيد

47

29.4

جيد جدان

57

35.6

39

24.4

العمر

مكان السكن

الترتيب داخل األسرة

معدل الفصل األول

ممتاز

51

المستوى االقتصادي

تعميم األب

تعميم األم

متدني

17

10.6

متكسط

89

55.6

مرتفع

54

33.8

أمي

4

2.5

ابتدائي

25

15.6

ثانكم

61

38.1

جامعي

70

43.8

أمي

6

3.8

ابتدائي

15

9.4

ثانكم

61

38.1

جامعي

78

48.8

 1.4أدواث انذراست
أوال :مقياس الشعور باألمن النفسي:
لقد تـ االستعانة بمقياس ماسمك لمشعكر باألمف النفسي لمتعرؼ إلى درجة األمف النفسي لدل أفراد
العينة ) (Maslow’s Security-InscurityInventory,1942كالذم عربة كقننو لمبيئة األردنية
دكاني كديراني ( .)1983كيتككف المقياس مف ثبلث مجمكعات تشمؿ كؿ منيا ( )25فقرة  ,كقد
صممت ىذه المجمكعات لتشكؿ اختبارات مستقمة ،إال أنيا استخدمت في مقياس كاحد متكامؿ عدد
فقراتو ( )75فقرة ،كذلؾ الرتباطيا المرتفع مع بعضيا ،حيث يبمغ معامؿ االرتباط ( ،)0.90كلكؿ فقرة
ثبلثة إجابات (نعـ،ال،غير متأكد) بحيث يختار المستجيب كاحدة فقط مف ىذه اإلجابات ،كذلؾ حسب
انطباؽ أك عدـ انطباؽ مضمكف الفقرة عمية ،فإذا انطبؽ مضمكف الفقرة عمى المستجيب يختار إجابة
(نعـ) كاال يختار إجابة (ال) كاذا لـ يكف متأكد يختار إجابة (غير متأكد) كيكجد لممقياس مفتاح
التصحيح الثبلثي ( 1،2،3في الدرجات االيجابية 3-،2-،1-،في الدرجات السمبية ).
ثانياً :مقياس دافعية التعمم :
تـ استخداـ ىذا المقياس لقياس دافعية التعمـ لدل عينة الدراسة الذم أعده عربو (قطامي )1993،كىك
معدؿ لمبيئة األردنية التي ال تختمؼ عف البيئة الفمسطينية كثي ار ،كيتضمف المقياس ( )36فقرة تطمب
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االستجابة (أكافؽ بشدة،أكافؽ،متردد ،أعارض ،أعارض بشدة) ،كلحساب استجابات الطبلب عمى
فقرات المقياس تـ استخداـ مقياس (ليكرت) الخماسي مف (أكافؽ بشدة -أعارض بشدة) ،كيقيس مقياس
دافعية التعمـ الجكانب التالية :الجنس ،كمستكل اإلنجاز ،كمفيكـ الذات لمقدرة األكاديمية.

 6.4صذق األداة
قامت الباحثة بتصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية ،كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا
عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة ،كالذيف ابدكا بعض المبلحظات
حكليا ،كتـ تكزيع العينة االستطبلعية كالخركج بالنتائج ،ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة
بصكرتيا النيائية.
مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف لفقرات االستبانة
مع الدرجة الكمية لؤلداة ،كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة كيدؿ عمى أف ىناؾ
االتساؽ داخمي بيف الفقرات .كالجدكليف التالييف يبينا ذلؾ:
جدول ( :)1.4نتائج معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط فقرات
استمارة الشعور باألمن النفسي لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين
قيمة R

الرقم

الدالة

اإلحصائية

الرقم

0.054

26

0.000

27

0.095

0.232

**

0.251

0.001

0.000

29

**

0.277

30

**

0.205

1
2

**

0.302

3

**

0.401

4

**

0.370

5

0.107

0.179

6

**

0.216

0.006

7

**

0.333

8

*

9

**

0.000

0.000
0.028

28

31
32
33

*

0.243

*

0.013

0.000

11

0.149

0.060

35

**

0.205

11

0.109

0.168

36

*

0.175

12

**

0.309

0.000

*

0.155

13

**

0.258

0.001

0.022

0.150

34

38

52

0.059

0.246

37

0.002

0.009

0.196

**

0.002
0.009
0.027
0.050
0.001

0.264

52

الرقم
51

0.000

0.181

**

0.277

اإلحصائية

**

0.152

0.174

قيمة R

الدالة

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

قيمة R

الدالة

اإلحصائية

**

0.303

0.000

**

0.237

0.002

**

0.204

**

0.333

**

0.371

**

0.290

0.010
0.000
0.000
0.000

0.056

0.481

**

0.271

0.001

**

0.234

**

0.264

*

0.156

*

0.197

**

0.309

0.003
0.001
0.049
0.012
0.000

قيمة R

الرقم

الدالة

اإلحصائية

14

**

15

0.137

0.085

16

0.128

0.107

17

**

0.340

0.000

18

**

0.344

19

**

0.283

21

0.077

0.334

21

**

0.315

قيمة R

الرقم

اإلحصائية

0.000

39

**

40

0.126

0.113

41

**

0.295

0.000

**

0.278

**

0.265

0.000

44

**

0.354

45

**

0.215

0.000

42
43

0.292

0.006

46

*

22

0.098

0.216

47

**

0.241

23

**

0.271

0.001

**

0.250

24

**

0.248

**

0.263

25

**

0.357

**

0.219

0.218

الدالة

0.002
0.000

48
49
50

الرقم

0.000

64

**

0.212

65

**

0.314

**

0.406

**

0.299

**

0.292

**

0.239

0.000
0.001
0.000
0.006
0.013

0.196

قيمة R

0.002
0.001
0.001
0.005

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

الدالة

اإلحصائية
0.007
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002

0.044

0.581

**

0.006

0.216

0.087

0.274

0.155

0.050

**

0.204

0.010

**

0.234

0.003

جدول ( :)4.4نتائج معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط فقرات
دافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين
الرقـ

Rقيمة

الدالة

الرقـ

الدالة

Rقيمة

اإلحصائية

الرقـ

Rقيمة

اإلحصائية

الدالة
اإلحصائية

1

**

0.239

0.002

13

**

0.318

0.000

25

**

0.229

0.004

2

**

0.441

0.000

14

**

0.366

0.000

26

**

0.346

0.000

3

**

0.337

0.000

15

**

0.386

0.000

27

*

0.200

0.011

4

**

0.415

0.000

16

**

0.258

0.001

28

**

0.356

0.000

5

**

0.239

0.002

17

**

0.325

0.000

29

**

0.390

0.000

6

**

0.342

0.000

18

**

0.372

0.000

30

**

0.373

0.000

7

**

0.296

0.000

19

**

0.257

0.001

31

**

0.431

0.000

8

**

0.287

0.000

20

**

0.216

0.006

32

**

0.329

0.000

9

**

0.292

0.000

21

**

0.281

0.000

33

**

0.356

0.000

11

**

0.353

0.000

22

**

0.289

0.000

34

**

0.393

0.000

11

**

0.388

0.000

23

**

0.319

0.000

35

**

0.359

0.000

12

**

0.336

0.000

24

**

0.345

0.000

36

**

0.327

0.000
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 1.4ثببث انذراست
قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة ،مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،
لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا ،ككانت الدرجة الكمية لؤلمف النفسي (،)0.765
ك( )0.763لدافعية التعمـ ،كىذه النتيجة تشير إلى تمتع ىذه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة.

 1 .4إجراءاث انذراست
بعد التأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة ،كتحديد عينة الدراسة ،تـ تطبيؽ األداة عمى أفراد عينة
الدراسة ،كبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبيانات مف أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة
صحيحة ،تبيف أف عدد االستبيانات المستردة الصالحة كالتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي)160( :
استبانو حيث أف التطبيؽ اخذ العديد مف اإلجراءات كفؽ الخطكات اآلتية:
 .1الذىاب الى المراكز الخاصة كالمدارس المعنية كخاصة صعكبات التعمـ كتحديد عدد الطبلب
الذيف يحصمكف عمى تشخيص بأف لدييـ صعكبات قراءة ككتابة كبعد االطبلع عمى طرؽ
التشخيص كالتأكد بأف ىناؾ أساس عمى اختيار الطبلب كتصنيفيـ تـ اختيار العدد.
 .2الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف قسـ الدراسات العميا في جامعة القدس مكجة الي
المؤسسات المعنية .
 .3إعداد األدكات البلزمة التي سيتـ استخداميا في ىذه الدراسة.
 .4عرض أداتي الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف.
 .5إعداد أداتي الدراسة بصكرتيما النيائية.
 .6تكزيع أداة الدراسة المقاييس عمى الطمبة في مدرسة سي ار لصعكبات التعمـ كمدرسة بنات عمراف
المختمطة.
 .7بعد جمع االستبيانات تـ تفريغ البيانات لمعالجتيا إحصائيا.
 .8بعد معالجة البيانات كاستخراج النتائج كتفسيرىا كعمؿ مقارنة بينيا كبيف الدراسات السابقة كالخركج
بتكصيات لمدراسة.
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 4.1انمعبنجت اإلحصبئيت
بعد جمع االستبيانات كالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا (إعطائيا أرقاـ معينة) ،كذلؾ تمييدا
إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة ،كتحميؿ البيانات
كفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة ،كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانو ،كاختبار (ت) ( ،)t- testكاختبار التبايف
األحادم ( ،)One Way ANOVAكمعامؿ ارتباط بيرسكف ،كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا
( ،)Cronbach Alphaكذلؾ باستخداـ الرزـ اإلحصائية (Statistical Package For ( )SPSS
)Social Sciences
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انفصم انرابع :نتبئج انذراست
 7.3تمييد.
 1.3نتائج أسئمة الدراسة:
 7.1.3النتائج المتعمقة بالسؤال األول.
 1.1.3النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني.
 4.1.3النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث.
 7.3النتائج المتعمقة بفحص فرضيات الدراسة.
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الفصل الرابع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتائج الدراسة:
 7 .3تمهيذ
تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة ،التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك " األمن
النفسي وعالقتو بدافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين " كبياف أثر كؿ
مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة ،كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ
الحصكؿ عمييا .كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات
التالية:
الدرجة (األمن النفسي)

مدى متوسطيا الحسابي

منخفضة

 1.66فأقؿ

متكسطة

2.33-1.67

عالية

 2.34فأعمى

الدرجة (دافعية التعمم)

مدى متوسطيا الحسابي

منخفضة

 2.33فأقؿ

متكسطة

3.67-2.34

عالية

 3.68فأعمى
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 1 .3نتبئج أسئهت انذراست
 7.1.3النتائج المتعمقة بالسؤال األول
ما مستوى األمن النفسي لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين ؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف.
جدول ( :)7.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لألمن
النفسي لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين
الفقرات

الرقم

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

1

ىؿ ترغب عادة أف تككف مع اآلخريف عمى أف تككف لكحدؾ؟

2.74

0.566

عالية

19

ىؿ أنت عمكمآ طالب سعيد؟

2.57

0.641

عالية

6

ىؿ تفكر بأف الناس يحبكنؾ كمحبتيـ لآلخريف؟

2.54

0.653

عالية

27

ىؿ تشعر بأنؾ طالب نافع في ىذا العالـ ؟

2.51

0.718

عالية

2

ىؿ ترتاح لممكاقؼ االجتماعية ؟

2.50

0.718

عالية

20

ىؿ أنت عادة كاثؽ مف نفسؾ ؟

2.50

0.727

عالية

8

ىؿ يمكنؾ أف تككف مرتاحآ مع نفسؾ ؟

2.49

0.718

عالية

56

ىؿ تتصرؼ عمى طبيعتؾ؟

2.47

0.735

عالية

25

ىؿ لديؾ إيماف كاؼ بنفسؾ؟

2.45

0.716

عالية

67

ىؿ تشعر بأنؾ مكضكع احتراـ الناس عمى كجو العمكـ ؟

2.45

0.751

عالية

9

ىؿ أنت عمى كجو العمكـ طالب غير أناني؟

2.44

0.715

عالية

15

ىؿ تشعر عادة بالكد نحك معظـ الناس؟

2.44

0.750

عالية

30

ىؿ تشعر عادة بالصحة الجيدة كالقكة ؟

2.44

0.791

عالية

58

ىؿ كانت طفكلتؾ سعيدة ؟

2.44

0.791

عالية

34

ىؿ تفرح عادة لسعادة اآلخريف كحسف حظيـ؟

2.43

0.790

عالية

37

ىؿ تعتقد عمى كجو العمكـ بأف ىذا العالـ مكاف جميؿ لمعيش فيو ؟

2.42

0.765

عالية

28

ىؿ تنسجـ عادة مع اآلخريف ؟

2.41

0.756

عالية

48

ىؿ تشعر عامة بمعنكياتؾ مرتفعة؟

2.41

0.721

عالية

54

ىؿ تشعر اآلخريف معؾ باالرتياح ؟

2.41

0.739

عالية
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الفقرات

الرقم

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

39

ىؿ كثيرآ ما تفكر بنفسؾ؟

2.40

0.746

عالية

4

ىؿ تشعر بأنؾ تحصؿ عمى قدر كاؼ مف الثناء؟

2.39

0.753

عالية

42

ىؿ تعتقد بأنؾ ناجح في دراستؾ؟

2.39

0.777

عالية

52

ىؿ تشعر باالرتياح في ىذا العالـ ؟

2.39

0.785

عالية

59

ىؿ لؾ الكثير مف األصدقاء المخمصيف؟

2.39

0.817

عالية

31

ىؿ أنت متحدث جيد؟

2.37

0.806

عالية

40

ىؿ تشعر بأنؾ تعيش كما تريد كليس كما يريد اآلخريف ؟

2.36

0.712

عالية

21

ىؿ تدرؾ غالبآ ما تفعمو؟

2.34

0.769

عالية

29

ىؿ تقضي كقتآ طكيآل بالقمؽ عمى المستقبؿ ؟

2.34

0.817

عالية

65

ىؿ تشعر عادة بالرضا ؟

2.32

0.804

متوسطة

17

ىؿ أنت عمى كجو العمكـ متفائؿ ؟

2.29

0.774

متوسطة

43

ىؿ مف عاداتؾ أف تدع اآلخريف يركنؾ عمى حقيقتؾ؟

2.29

0.780

متوسطة

44

ىؿ تشعر بأنؾ غير متكيؼ مع الحياة بشكؿ مرض؟

2.29

0.804

متوسطة

62

ىؿ تشعر بالسعادة في مكاف إقامتؾ؟

2.29

0.798

متوسطة

68

ىؿ باستطاعتؾ العمؿ بانسجاـ مع اآلخريف ؟

2.29

0.813

متوسطة

41

ىؿ تشعر باألسؼ كالشفقة عمى نفسؾ عندما تسير األمكر بشكؿ خاطئ؟

2.28

0.833

متوسطة

45

ىؿ تقكـ عادة بعممؾ عمى افتراض أف األمكر ستنتيي عمى ما يراـ؟

2.27

0.814

متوسطة

53

ىؿ أنت قمؽ بالنسبة لما لديؾ مف ذكاء ؟

2.27

0.785

متوسطة

46

ىؿ تشعر بأف الحياة عبء ثقيؿ؟

2.26

0.828

متوسطة

49

ىؿ تنسجـ مع الجنس اآلخر ؟

2.26

0.797

متوسطة

57

ىؿ تشعر عمكمآ بأنؾ طالب محظكظ؟

2.26

0.805

متوسطة

71

ىؿ أنت بشكؿ عاـ طالب مرتاح األعصاب (غير متكتر)؟

2.26

0.771

متوسطة

26

ىؿ تشعر عمى كجو العمكـ بأنو يمكنؾ الثقة بمعظـ الناس؟

2.25

0.718

متوسطة

47

ىؿ يقمقؾ الشعكر بالنقص؟

2.25

0.869

متوسطة

18

ىؿ تعتبر نفسؾ طالبآ عصبيآ نكعآ ما ؟

2.22

0.806

متوسطة

55

ىؿ لديؾ خكؼ غامض مف المستقبؿ ؟

2.18

0.880

متوسطة

60

ىؿ تشعر بعدـ االرتياح في معظـ األحياف؟

2.17

0.856

متوسطة

66

ىؿ لديؾ تقمب في المزاج ؟

2.17

0.818

متوسطة

74

ىؿ سبؽ أف تعرضت م اررآ لئلىانات؟

2.17

0.841

متوسطة

50

ىؿ حدث أف انتابؾ شعكر بالقمؽ مف أف الناس في الشارع يراقبكنؾ؟

2.16

0.800

متوسطة

72

عمى كجو العمكـ ،ىؿ تشعر بأف العالـ مف حكلؾ يعاممؾ معاممة عادلة؟

2.16

0.789

متوسطة

59

الفقرات

الرقم

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

70

ىؿ تشعر أحيانآ بأف الناس يسحركف منؾ ؟

2.14

0.828

متوسطة

51

ىؿ يجرح شعكرؾ بسيكلة ؟

2.13

0.852

متوسطة

63

ىؿ تقمؽ كثيرآ مف أف يصيبؾ سكء الحظ في المستقبؿ؟

2.13

0.833

متوسطة

22

ىؿ أنت غير راض عف نفسؾ ؟

2.12

0.886

متوسطة

7

ىؿ تقمؽ لمدة طكيمة مف بعض اإلىانات التي تتعرض ليا ؟

2.09

0.872

متوسطة

75

ىؿ تعتقد أف اآلخريف كثيراما يعتبركنؾ تختمؼ عنيـ ؟

2.09

0.853

متوسطة

73

ىؿ سبؽ أف أزعجؾ،شعكر بأف األشياء غير حقيقة ؟

2.07

0.848

متوسطة

33

ىؿ تجد صعكبة في التعبير عف مشاعرؾ؟

2.04

0.875

متوسطة

69

ىؿ تشعر بأنؾ ال تستطيع السيطرة عمى مشاعرؾ ؟

2.04

0.871

متوسطة

61

ىؿ تميؿ إلى الخكؼ مف المنافسة ؟

2.03

0.879

متوسطة

5

ىؿ تحس م اررآ بأنؾ مستاء مف العالـ ؟

2.02

0.793

متوسطة

12

ىؿ تشعر بأنؾ حاصؿ عمى حقؾ في ىذه الحياة ؟

2.02

0.907

متوسطة

38

ىؿ تغضب كتثكر بسيكلة؟

2.01

0.865

متوسطة

13

ىؿ مف عادتؾ أف تتقبؿ نقد أصدقائؾ بركح طيبة ؟

1.99

0.883

متوسطة

64

ىؿ كثيرآ ما تصبح منزعجآ مف الناس ؟

1.96

0.827

متوسطة

16

ىؿ كثيرآ ما تشعر بأف ىذه الحياة ال تستحؽ أف يعيشيا اإلنساف؟

1.94

0.834

متوسطة

24

عندما تمتقي مع اآلخريف ألكؿ مرة ،ىؿ تشعر عادة بأنيـ لف يحبكؾ؟

1.93

0.843

متوسطة

32

ىؿ لديؾ شعكر بأنؾ عبء عمى اآلخريف؟

1.93

0.833

متوسطة

36

ىؿ تميؿ ألف تككف طالباشكاكا؟

1.91

0.815

متوسطة

35

ىؿ تشعر غالبآ بأنؾ ميمؿ كال تحظى باالىتماـ البلزـ؟

1.87

0.825

متوسطة

23

ىؿ كثيرآ ما تككف معنكياتؾ منخفضة ؟

1.86

0.831

متوسطة

14

ىؿ تثبط عزيمتؾ بسيكلة؟

1.78

0.861

متوسطة

10

ىؿ تميؿ إلى تجنب األشياء غير السارة بالتيرب منيا ؟

1.70

0.860

متوسطة

3

ىؿ تنقصؾ الثقة بالنفس؟

1.64

0.755

منخفضة

11

ىؿ ينتابؾ م اررآ شعكر بالكحدة حتى لك كنت بيف الناس؟

1.61

0.824

منخفضة

2.2243

0.18618

متوسطة

الدرجة الكمية

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد
عينة الدراسة عمى األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف أف المتكسط
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الحسابي لمدرجة الكمية( )2.224كانحراؼ معيارم ( )0.186كىذا يدؿ عمى أف األمف النفسي لدل
طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف جاءت بدرجة متكسطة.
كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ ( )1.4أف ( )28فقرة جاءت بدرجة عالية ك( )45فقرة جاءت بدرجة
متكسطة ،كفقرتيف جاءتا بدرجة منخفضة .كحصمت الفقرة " ىؿ ترغب عادة أف تككف مع اآلخريف عمى
أف تككف لكحدؾ " عمى أعمى متكسط حسابي ( ،)2.74كيمييا فقرة " ىؿ أنت عمكما طالب سعيد "
بمتكسط حسابي ( .)2.57كحصمت الفقرة " ىؿ ينتابؾ م ار ار شعكر بالكحدة حتى لك كنت بيف الناس "
عمى أقؿ متكسط حسابي ( ،)1.61يمييا الفقرة " ىؿ تنقصؾ الثقة بالنفس " بمتكسط حسابي (.)1.64

 1.1.3النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
ما درجة دافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين ؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف.
جدول ( :)1.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدافعية
التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين
الفقرات

الرقم

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

23

يسعدني أف تعطى المكافآت لمطمبة بمقدار الجيد المبذكؿ

3.99

1.157

عالية

19

أشعر بالرضا عندما أقكـ بتطكير معمكماتي كمياراتي المدرسية.

3.97

1.329

عالية

5

أستمتع باألفكار الجديدة التي أتعمميا في المدرسة

3.93

1.250

عالية

24

أحرص عمى تنفيذ ما يطمبو مني المعممكف كالكالداف بخصكص الكاجبات 3.91

1.189

عالية

1

أشعر بالسعادة عندما أككف مكجكد في المدرسة

3.85

1.150

عالية

36

أقكـ بكؿ ما يطمب مني في نطاؽ المدرسة

3.85

1.199

عالية

8

أكاجو المكاقؼ الدراسية المختمفة بمسؤكلية تامة

3.80

1.278

عالية

2

يندر أف ييتـ كالدام بعبلماتي المدرسية.

3.77

1.388

عالية

المدرسية.
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9

يصغي إلى كالدام عندما أتحدث عف مشكبلتي الدراسية.

3.72

1.365

عالية

35

تعاكني مع زمبلئي في حؿ كاجباتي المدرسية يعكد عمي المنفعة.

3.72

1.346

عالية

20

أفضؿ أف يعطينا المعمـ أسئمة صعبة تحتاج إلى تفكير.

3.69

1.379

عالية

27

أقكـ بالكثير مف النشاطات المدرسية كأشارؾ في الجمعيات الطبلبية.

3.68

1.290

عالية

26

أشعر بأف االلتزاـ بقكانيف المدرسة يخمؽ جكا دراسيا مريحا

3.67

1.334

متوسطة

25

كثي ار ما أشعر بأف مساىمتي في عمؿ أشياء جديدة في المدرسة تميؿ إلى 3.66

1.223

متوسطة

22

أحرص عمى أف أتقيد بالسمكؾ الذم تطمبو المدرسة.

3.65

1.318

متوسطة

34

العمؿ مع الزمبلء في المدرسة يمكنني مف الحصكؿ عمى عبلمات أعمى.

3.64

1.286

متوسطة

15

ييتـ كالدم بمعرفة حقيقة مشاعرم جاه المدرسة.

3.59

1.352

متوسطة

31

يحرص كالدام عمى قيامي بأداء كاجباتي المدرسية.

3.57

1.301

متوسطة

7

أحب القياـ بمسؤكلياتي في المدرسة بغض النظر عف النتائج.

3.51

1.364

متوسطة

12

أحب أف يرضى عني جميع زمبلئي في المدرسة.

3.49

1.374

متوسطة

3

أفضؿ القياـ بالعمؿ الدراسي ضمف مجمكعة مف الزمبلء عمى أف أقكـ بو 3.48

1.496

متوسطة

4

اىتمامي ببعض المكاضيع الدراسية يؤدم إلى إىماؿ كؿ ما يدكر حكلي

3.48

1.410

متوسطة

16

أشعر بأف بعض الزمبلء في المدرسة ىـ سبب المشاكؿ التي أتعرض ليا.

3.48

1.341

متوسطة

21

أفضؿ أف أىتـ بالمكاضيع المدرسية عمى أم شيء آخر.

3.46

1.364

متوسطة

30

لدم رغبة قكية لبلستفسار عف المكاضيع في المدرسة.

3.41

1.403

متوسطة

17

أشعر بالضيؽ داء الكاجبات المدرسية التي تتطمب العمؿ مع الزمبلء في 3.34

1.423

متوسطة

33

سرعاف ما أشعر بالممؿ عندما أقكـ بالكاجبات المدرسية.

3.29

1.456

متوسطة

6

لدم الرغبة في ترؾ المدرسة بسبب قكانينيا الصارمة.

3.27

1.570

متوسطة

18

أشعر بالبلمباالة أحيانا فيما يتصؿ بأداء الكاجبات المدرسية

3.24

1.588

متوسطة

14

ال استحسف إنزاؿ العقكبات عمى طمبة المدرسة بغض النظر عف األسباب.

3.23

1.415

متوسطة

10

يصعب عمي االنتباه لشرح المدرس كمتابعتو

3.19

1.498

متوسطة

11

أشعر بأف غالبية الدركس التي تقدميا المدرسة غير مثيرة.

3.19

1.518

متوسطة

13

أتجنب المكاقؼ المدرسية التي تتطمب تحمؿ المسؤكلية.

3.18

1.449

متوسطة

32

ال ييتـ كالدام باألفكار التي أتعمميا في المدرسة.

3.14

1.436

متوسطة

28

ال يأبو كالدام عندما أتحدث إلييما عف عبلماتي المدرسية.

3.13

1.428

متوسطة

29

يصعب عمي تككيف صداقة بسرعة مع الزمبلء في المدرسة.

3.10

1.351

متوسطة

3.5358

0.44816

متوسطة

اليبكط

منفردا

المدرسة.

الدرجة الكمية
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يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد
عينة الدراسة عمى دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف أف المتكسط
الحسابي لمدرجة الكمية( )3.535كانحراؼ معيارم ( )0.448كىذا يدؿ عمى أف دافعية التعمـ لدل
طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف جاءت بدرجة متكسطة.
كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ ( )2.4أف ( )12فقرة جاءت بدرجة عالية ك( )24فقرة جاءت بدرجة
متكسطة .كحصمت الفقرة " يسعدني أف تعطى المكافآت لمطمبة بمقدار الجيد المبذكؿ " عمى أعمى
متكسط حسابي ( ،)3.99كيمييا فقرة " أشعر بالرضا عندما أقكـ بتطكير معمكماتي كمياراتي المدرسية
" بمتكسط حسابي ( .)3.97كحصمت الفقرة " يصعب عمي تككيف صداقة بسرعة مع الزمبلء في
المدرسة " عمى أقؿ متكسط حسابي ( ،)3.10يمييا الفقرة " ال يأبو كالدام عندما أتحدث إلييما عف
عبلماتي المدرسية ".بمتكسط حسابي (.)3.13

 4.1.3النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
ىل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في مستوى األمن النفسي لدى طمبة صعوبات
القراءة والكتابة والطمبة العاديين باختالف المتغيرات التالية :الجنس ،العمر ،مكان السكن ،الترتيب
داخل األسرة ،معدل الفصل األول ،المستوى االقتصادي ،تعميم األب ،تعميم األم؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو إلى األسئمة الفرعية التالية:
نتائج الفرضية األولى:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 ≥ αفي مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الجنس "
تـ فحص الفرضية الصفرية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد
عينة الدراسة في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل
لمتغير الجنس.
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جدول ( :)4.4نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الجنس
الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

71

2.2257

0.20549

أنثى

89

2.2232

0.17040

قيمة""t

مستوى
الداللة

18184

18933

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ( ،)0.084كمستكل الداللة ( ،)0.933أم
أنو ال تكجد فركؽ في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل
لمتغير الجنس .كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى.

نتائج الفرضية الثانية:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير العمر "
كلفحص الفرضية الصفرية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير العمر.
جدول ( :)3.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى
األمن النفسي لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير العمر
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

العمر
9-8

41

2.2315

0.19136

11-10

79

2.2268

0.16947

12-11

40

2.2120

0.21469
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يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )4.4كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير العمر ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف
األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :)4.5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير العمر
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

مستوى

بيف المجمكعات

.0090

2

.0040

.1240

.8830

داخؿ

5.503

157

.0350

5.511

159

المجمكعات
المجمكع

المربعات

الحرية

المربعات المحسوبة

الداللة

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )0.124كمستكل الداللة ( )0.883كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير العمر ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية.
نتائج الفرضية الثالثة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير مكان السكن"
كلفحص الفرضية الصفرية الثالثة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مكاف السكف.
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جدول ( :)6.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى
األمن النفسي لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير مكان السكن
العدد

مكان السكن

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مدينة

83

2.1957

0.18353

قرية

31

2.2770

0.19589

مخيـ

46

2.2406

0.17838

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )6.4كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مكاف السكف ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ
التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :)4.5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير مكان السكن
مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

بيف المجمكعات

0.166

2

0.083

داخؿ المجمكعات

5.345

157

0.034

المجمكع

5.511

159

قيمة "ف"

مستوى

2.443

0.090

المحسوبة الداللة

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )2.443كمستكل الداللة ( )0.090كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مكاف السكف.
نتائج الفرضية الرابعة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الترتيب داخل األسرة"
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كلفحص الفرضية الصفرية الرابعة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الترتيب داخؿ
األسرة.
جدول ( :)1.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى األمن
النفسي لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الترتيب داخل األسرة
الترتيب داخل األسرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األكؿ

36

2.2630

.200920

الثاني

32

2.2208

.179680

األكسط

52

2.2044

.208440

األخير

40

2.2183

.143720

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )8.4كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الترتيب داخؿ األسرة ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ
تحميؿ التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :)4.5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الترتيب داخل األسرة
مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

بيف المجمكعات

.0760

3

.0250

داخؿ المجمكعات

5.435

156

.0350

المجمكع

5.511

159

قيمة "ف"

مستوى

.7300

.5360

المحسوبة الداللة

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )0.730كمستكل الداللة ( )0.534كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الترتيب داخؿ األسرة.
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نتائج الفرضية الخامسة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير معدل الفصل األول"
كلفحص الفرضية الصفرية الخامسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير معدؿ الفصؿ
األكؿ.
جدول ( :)70.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى
األمن النفسي لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير معدل الفصل األول
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معدل الفصل األول
مقبكؿ

17

2.1812

.255950

جيد

47

2.2403

.194600

جيد جدا

57

2.2159

.190410

ممتاز

39

2.2362

.129520

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )10.4كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير معدؿ الفصؿ األكؿ ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ
تحميؿ التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :)...5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير معدل الفصل األول
درجات

متوسط

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بيف المجمكعات

.0530

3

.0180

داخؿ المجمكعات

5.458

156

.0350

المجمكع

5.511

159
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المربعات

قيمة "ف"

مستوى

.5070

.6780

المحسوبة الداللة

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )0.507كمستكل الداللة ( )0.678كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير معدؿ الفصؿ األكؿ ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الخامسة.
نتائج الفرضية السادسة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير المستوى االقتصادي"
كلفحص الفرضية الصفرية السادسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل
االقتصادم.
جدول ( :)71.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى األمن
النفسي لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير المستوى االقتصادي
المستوى االقتصادي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

متدني

17

2.1820

.271540

متكسط

89

2.2045

.184410

مرتفع

54

2.2704

.147870

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )12.4كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل االقتصادم ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ
تحميؿ التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :)...5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير المستوى االقتصادي
مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

بيف المجمكعات

.1800

2

.0900

داخؿ المجمكعات

5.331

157

.0340

المجمكع

5.511

159
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قيمة "ف"

مستوى

2.650

.0740

المحسوبة الداللة

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية ( )2.650كمستكل الداللة ( )0.074كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل االقتصادم ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية السادسة.
نتائج الفرضية السابعة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األب"
كلفحص الفرضية الصفرية السابعة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األب.
جدول ( :)73.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى
األمن النفسي لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األب
تعميم األب

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ابتدائي فأقؿ

29

2.1982

.210900

ثانكم

61

2.1904

.133270

جامعي

70

2.2648

.208360

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )14.4كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األب ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ
التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :).4.5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األب
مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

بيف المجمكعات

.2050

2

.1020

داخؿ المجمكعات

5.307

157

.0340

المجمكع

5.511

159

71

قيمة "ف"

مستوى

3.026

.0510

المحسوبة الداللة

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )3.026كمستكل الداللة ( )0.051كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األب ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية السابعة.
نتائج الفرضية الثامنة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األم"
كلفحص الفرضية الصفرية الثامنة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األـ.
جدول ( :)76.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى
األمن النفسي لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األم
تعميم األم

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ابتدائي فأقؿ

21

2.1848

.235220

ثانكم

61

2.2199

.126970

جامعي

78

2.2385

.209750

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )16.4كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األـ ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ
التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :).4.5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األمن النفسي
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األم
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة الداللة

بيف المجمكعات

.0500

2

.0250

داخؿ المجمكعات

5.462

157

.0350

المجمكع

5.511

159

71

.7140

مستوى
.4910

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )0.714كمستكل الداللة ( )0.491كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األـ ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثامنة.
 4.1.3النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
ىل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في درجة دافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة
والكتابة والطمبة العاديين باختالف المتغيرات التالية :الجنس ،العمر ،مكان السكن ،الترتيب داخل
األسرة ،معدل الفصل األول ،المستوى االقتصادي ،تعميم األب ،تعميم األم؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو إلى األسئمة الفرعية التالية:
نتائج الفرضية األولى:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الجنس "
تـ فحص الفرضية الصفرية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد
عينة الدراسة في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير
الجنس.
جدول ( :)71.4نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في درجة دافعية التعمم
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الجنس
الجنس

العدد

المتوسط

ذكر

71

0.942 0.073 .457090 3.5329

أنثى

89

.443480 3.5381

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة""t

مستوى
الداللة

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ( ،)0.073كمستكل الداللة ( ،)0.942أم
أنو ال تكجد فركؽ في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل
لمتغير الجنس .كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى.
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نتائج الفرضية الثانية:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير العمر "
كلفحص الفرضية الصفرية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير العمر.
جدول ( :)71.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة
دافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير العمر
العمر

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

9-8

41

3.4519

.480850

11-10

79

3.5777

.398920

12-11

40

3.5389

.502440

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )19.4كجكد فركؽ ظاىره في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير العمر ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم
( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :)4..5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة دافعية التعمم
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير العمر
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة الداللة

بيف المجمكعات

.4280

2

.2140

داخؿ المجمكعات

31.506

157

.2010

المجمكع

31.934

159

1.066

مستوى
.3470

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية ( )1.066كمستكل الداللة ( )0.347كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير العمر ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية.
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نتائج الفرضية الثالثة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير مكان السكن"
كلفحص الفرضية الصفرية الثالثة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مكاف السكف.
جدول ( :)17.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة
دافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير مكان السكن
مكان السكن

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مدينة

83

3.5268

.432150

قرية

31

3.4857

.493310

مخيـ

46

3.5857

.450190

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )21.4كجكد فركؽ ظاىره في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مكاف السكف ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف
األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :)44.5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة دافعية التعمم
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير مكان السكن
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة الداللة

بيف المجمكعات

.1990

2

.1000

داخؿ المجمكعات

31.735

157

.2020

المجمكع

31.934

159

.4930

مستوى
.6120

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )0.493كمستكل الداللة ( )0.612كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مكاف السكف ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة.
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نتائج الفرضية الرابعة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الترتيب داخل األسرة"
كلفحص الفرضية الصفرية الرابعة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الترتيب داخؿ
األسرة.
جدول ( :)14.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة
دافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الترتيب داخل األسرة
الترتيب داخل األسرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األكؿ

36

3.6088

.411390

الثاني

32

3.5799

.396230

األكسط

52

3.5021

.470850

األخير

40

3.4785

.490750

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )23.4كجكد فركؽ ظاىره في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الترتيب داخؿ األسرة ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ
التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :)45.5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة دافعية التعمم
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الترتيب داخل األسرة
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة الداللة

بيف المجمكعات

.4440

3

.1480

داخؿ المجمكعات

31.490

156

.2020

المجمكع

31.934

159

.7340

مستوى
.5330

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )0.734كمستكل الداللة ( )0.533كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الترتيب داخؿ األسرة ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الرابعة.
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نتائج الفرضية الخامسة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير معدل الفصل األول"
كلفحص الفرضية الصفرية الخامسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير معدؿ الفصؿ
األكؿ.
جدول ( :)11.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة
دافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير معدل الفصل األول
معدل الفصل األول

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مقبكؿ

17

3.5882

.489990

جيد

47

3.4498

.509820

جيد جدا

57

3.5614

.432810

ممتاز

39

3.5791

.367830

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )25.4كجكد فركؽ ظاىره في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير معدؿ الفصؿ األكؿ ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ
التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :)4..5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة دافعية التعمم
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير معدل الفصل األول
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة الداللة

بيف المجمكعات

.5050

3

.1680

داخؿ المجمكعات

31.429

156

.2010

المجمكع

31.934

159

.8360

مستوى
.4760

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )0.836كمستكل الداللة ( )0.476كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير معدؿ الفصؿ األكؿ ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الخامسة.
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نتائج الفرضية السادسة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير المستوى االقتصادي"
كلفحص الفرضية الصفرية السادسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل
االقتصادم.
جدول ( :)11.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة
دافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير المستوى االقتصادي
المستوى االقتصادي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

متدني

17

3.5082

.371610

متكسط

89

3.4376

.459980

مرتفع

54

3.7063

.404330

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )27.4كجكد فركؽ ظاىره في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل االقتصادم ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ
التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :)4..5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة دافعية التعمم
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير المستوى االقتصادي
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة الدال لة

بيف المجمكعات

2.441

2

1.220

داخؿ المجمكعات

29.493

157

.1880

المجمكع

31.934

159

6.497

مستوى
.0020

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )6.497كمستكل الداللة ( )0.002كىي أقؿ مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل االقتصادم ،ككانت الفركؽ لصالح المستوى
االقتصادي المرتفع ،كبذلؾ تـ رفض الفرضية السادسة .كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.
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الجدول ( :)11.3نتائج اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد
عينة الدراسة حسب المستوى االقتصادي
المتغيرات
متدني
متكسط

الفروق
المتوسطات

الداللة

متكسط

.070590

.5390

مرتفع

.19811-0-

.1020

متدني

.07059-0-

.5390

.0000 .26870-*0-

مرتفع
مرتفع

في مستوى

متدني

.1020

.198110

.26870*0

متكسط

.0000

نتائج الفرضية السابعة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األب"
كلفحص الفرضية الصفرية السابعة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األب.
جدول ( :)40.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة
دافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األب
تعميم األب

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ابتدائي فأقؿ

29

3.5354

.466820

ثانكم

61

3.4180

.375000

جامعي

70

3.6385

.478690

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )31.4كجكد فركؽ ظاىره في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األب ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف
األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
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جدول( :)...3نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة دافعية التعمم
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األب
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة الداللة

بيف المجمكعات

1.584

2

.7920

داخؿ المجمكعات

30.350

157

.1930

المجمكع

31.934

159

4.098

مستوى
.0180

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )4.098كمستكل الداللة ( )0.018كىي أقؿ مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األب ،ككانت الفركؽ لصالح الجامعي ،كبذلؾ تـ رفض
الفرضية السابعة .كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.
الجدول ( :)41.3نتائج اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد
عينة الدراسة حسب تعميم األب
المتغيرات
ابتدائي فأقؿ
ثانكم

الفروق
المتوسطات

الداللة

ثانكم

.117410

.2380

جامعي

.10305-0-

.2900

ابتدائي فأقؿ

.11741-0-

.2380

.0050 .22046-*0-

جامعي
جامعي

في مستوى

.103050

ابتدائي فأقؿ

.22046*0

ثانكم

.2900
.0050

نتائج الفرضية الثامنة:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األم"
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كلفحص الفرضية الصفرية الثامنة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى
درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األـ.
جدول ( :)44.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة
دافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األم
تعميم األم

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ابتدائي فأقؿ

21

3.6257

.482140

ثانكم

61

3.4913

.361090

جامعي

78

3.5463

.498870

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )34.4كجكد فركؽ ظاىره في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األـ ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف
األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ التالي:
جدول( :).5.3نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة دافعية التعمم
لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األم
درجات

متوسط

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بيف المجمكعات

.2990

2

.1490

داخؿ المجمكعات

31.636

157

.2020

المجمكع

31.934

159

المربعات

قيمة "ف"

مستوى

.7410

.4780

المحسوبة الداللة

يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية( )0.741كمستكل الداللة ( )0.478كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير تعميـ األـ ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثامنة.
 1.1.3النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:
ىل توجد عالقة ارتباطيو بين مستوى األمن النفسي ودافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة
والكتابة والطمبة العاديين ؟
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لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحكيمو إلى الفرضية التالية:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a≤...4بين مستوى األمن النفسي
ودافعية التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين.
كبذلؾ تـ حساب قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف(ر) كالداللة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة
بيف مستكل األمف النفسي كدافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف ،كالجدكؿ
التالي يبيف ذلؾ:
جدول رقم ( :)41.3معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية بين مستوى األمن النفسي ودافعية
التعمم لدى طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين
قيمة معامل االرتباط الداللة اإلحصائية

المتغيرات

(ر)
األمن النفسي

0.310

دافعية التعمم

*0.000

يبلحظ مف الجدكؿ ( )36.4أف معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ( ،)0.480كبمغ مستكل الداللة
اإلحصائية ( )0.000كىي قيمة دالة إحصائيان ،لذا يتـ رفض الفرضية القائمة بعدـ ككجكد عبلقة
معنكية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( )a≤1815بيف مستكل األمف النفسي كدافعية التعمـ لدل طمبة
صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف ،حيث تبيف كجكد عبلقة طردية بينيما ،أم أنو كمما زاد
مستكل األمف النفسي زاد ذلؾ مف دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف.
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انفصم انخبمس :اننتبئج ومنبقشتهب ومقترحبث

 1.5مناقشة النتائج كالتعميؽ عمييا:
 مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بأسئمة الدراسة:
 1.1.5مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة األكؿ.
2.1.5

مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الثاني.

 2.5مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة.
 3.5التكصيات.
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الفصل الخامس
_____________________________________________________
مناقشة النتائج والتوصيات:
 7.1انمقذمت
يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الشعكر باألمف النفسي كعبلقتو بدافعية
التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف ،كما يتضمف الفصؿ التكصيات التي تراىا
الباحثة في ضكء نتائج الدراسة.

 7.7.1مناقشة نتائج الدراسة :
 7.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
كالذم نصو ما مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف ؟
أظيرت النتيجة أف درجة الشعكر باألمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف
جاءت بدرجة متكسطة.
كقد تعارضت الدراسة مع دراسة اقرع ( )2005التي بينت اف ىناؾ تدنيا في مستكل الشعكر باألمف
النفسي لدل طمبة جامعة النجاح الكطنية ،حيث كانت النسبة المئكية ( )%49.9ككذلؾ دراسة خكيطر
( )2010أظيرت نتائج الدراسة كجكد مستكل مرتفع نسبياَ مف األمف النفسي لممرأة الفمسطينية المطمقة.
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الشعكر باألمف النفسي ليس ثابت كانما يحكمو العديد مف العكامؿ
التي تؤثر بمقدار الشعكر باألمف إما بسبب المكاقؼ التي يمر بيا الفرد أك الخبرات التي يمتمكيا كأف
البيئة التي يعيش فييا الفرد كخاصة في البيئة الفمسطينية ال تشجع بأف تككف نسبة األمف النفسي
مرتفع كلكف نجد أف ىناؾ إقباؿ كبير عمى التعميـ كاالىتماـ باألطفاؿ سكاء العادييف أك ذكم صعكبات
التعمـ مما يشجع عمى تككيف بيئة تسمح بكجكد األمف النفسي كمف خبلؿ الدراسة كالمبلحظة تبيف أف
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األىؿ يحاكلكا بشكؿ كبير تكفير بيئة مناسبة مف األمف النفسي تسمح بتطكير قد ارتيـ كخمؽ جيؿ جديد
قادر عمى مكاجية مشاكمو حتى لك كاف يعاني مف صعكبات في التعمـ.
 1.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
كالذم نصو :ما درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف ؟
أظيرت النتيجة أف درجة دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف جاءت
بدرجة متكسطة.
كقد تعارضت الدراسة مع دراسة الخكالده ( )2013حيث أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل دافعية
الطمبة نحك تعمـ المغة العربية جاء مرتفعا .ككذلؾ دراسة جديتاكم( )2011أظيرت نتائج الدراسة كجكد
مستكل مرتفع بيف الدافعية كتعمـ القراءة ك الكتابة.
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الدافعية ىي مف أىـ محركات السمكؾ لدل اإلنساف كبما أف العينة
التي تـ اختيارىا ىي مف األطفاؿ فاف األطفاؿ بشكؿ عاـ لدييـ محدكدية في طمكحاتيـ داخؿ المدرسة
حيث أنيـ يككف لديو مشاركو في أنشطة كتفاعبلت أكثر مف الدافعية لتعمـ كقد كانت الدافعية لتعمـ
عند طمبة صعكبات التعمـ أكثر مف الطمبة العادييف كذلؾ ألنيـ يسعكف جاىديف الف ال يككف ىناؾ
فرؽ بينيـ كبيف الطمبة العادييف كما كاف أجكاء المؤسسات التعميمة كأنظمة التعميـ ال تكفر أنشطة
كفعاليات بشكؿ كبير كتركز عمى منيج كبير أكبر مف قدرات الطمبة كمعمكمات في بعض األحياف ال
تتناسب مع أعمارىـ كفي المقابؿ نحف نعيش في مجتمع فمسطيني العمـ يعتبر فيو سبلح قكم كأصبح
البد مف االىتماـ في التعميـ كتجد األىؿ يدفعكف أبنائيـ عمى الدراسة كالمثابرة مف اجؿ الكصكؿ إلي
مراكز عاليو في العمـ.
.4.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة:
ىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف باختبلؼ المتغيرات التالية :الجنس ،العمر ،مكاف السكف ،الترتيب داخؿ
األسرة ،معدؿ الفصؿ األكؿ ،المستكل االقتصادم ،تعميـ األب ،تعميـ األـ؟
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7.4.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األول والتي نصيا :
ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل األمف النفسي لدل
طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الجنس.
أظيرت نتائج فحص الفرضية أنو ال تكجد فركؽ في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الجنس.
اتفقت الدراسة مع دراسة اقرع ( )2005حيث تكصمت إلي عدـ كجكد فركؽ في مستكل األمف النفسي
لدل طمبة الجامعة تعزل لمتغير الجنس
كقد تعارضت الدراسة مع دراسة الشريفيف ( )2012حيث تبيف كجكد فرؽ في مستكل الشعكر باألمف
النفسي ع المقياس ككؿ كعمى مجاالتو جميعيا تعزل لمجنس لصالح الذككر.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلي أف البيئة التي يعيش فييا الفرد كالعكامؿ كافة ىي مف تؤثر باألفراد سكاء
كانكا ذككر أك إناث كاف الفئة التي طبقت عمييا الدراسة كانت في بيئة شبييا سكاء في الحياة المدرسية
أك المنطقة التي يعيشكف فييا حيث أننا نجد االىتماـ األسرم ال يفرؽ بيف ذككر كاناث كأسمكب
التربية أصبح أكثر كعي حيث أف اإلناث تأخذ نفس حقكؽ الذككر كيقدـ ليا الخدمات المتساكية ىذا
مف شئنو أف يكفر شعكر باألمف النفسي المساكم بيف الذككر كاإلناث.
 1.4.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية والتي نصيا :
ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل األمف النفسي لدل
طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير العمر.
أظيرت نتيجة فحص الفرضية أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل األمف النفسي لدل طمبة
صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير العمر.
تتفؽ الدراسة مع دراسة اقرع ( )2005حيث اظير النتائج إلي عدـ كجكد فركؽ لمشعكر باألمف
النفسي كمتغير العمر.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الفئة العمرية التي تـ اتخاذىا في الدراسة متقاربة جدا كالعمر يمثؿ
المرحمة األساسية ،كمتطمبات األمف النفسي مكحده حيث إف األمف النفسي لدييـ يشكؿ العيش مع
الكالديف كاألسرة كأف تككف األسرة تيتـ بيـ كتراعي احتياجاتيـ ككجكدىـ في داخؿ المدرسة كككنيا
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إطار مغمؽ يعرفكف بعظميـ فيو فاف ىذا يشجع عمى زيادة األمف النفسي لدييـ كال يشكؿ اختبلؼ
بينيـ كادراكيـ لؤلمكر تككف متقاربة.
 4.4.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة والتي نصيا:
ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل األمف النفسي لدل
طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مكاف السكف.
أظيرت نتيجة فحص الفرضية أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل األمف النفسي لدل طمبة
صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مكاف السكف.
لـ يتـ طرح دراسات تناكلت مكضكع السكف كاألمف النفسي.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أننا نعيش في مجتمع فمسطيني كالظركؼ التي يعيشيا الطمبة سكاء
كانت في المخيـ أك القرية أك المدينة متقاربة كظركؼ االحتبلؿ التي تفرض عمى الشعب كحتى فئة
األطفاؿ تؤدم إلي عدـ كجكد تفاكت في نسب األمف النفسي كالشعكر بو كنستطيع معرفة ذالؾ مف
حديث األطفاؿ الذيف رغـ صغر عمرىـ يتحدثكف في أمكر سياسية كأخبار كاحداث سكاء شييد أك
اعتقاؿ كال يختمؼ ذالؾ في مكاف السكف بيف مكاف كأخر حيث أف العينة كانت مف مجتمع كاحد كىك
المجتمع الفمسطيني حيث إف ىناؾ عمكميات تؤثر عمى كافة اإلفراد بغض النظر عف مكاف سكنيـ
كذلؾ يرجع إلي أف الثقافة مكحده كنمط العيش كمتطمبات الحياة حتى لك كاف ىناؾ تفاكت كلكف
اإلطار العاـ يككف مكحد.
 3.4.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة والتي نصيا :
اليكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل األمف النفسي لدل
طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الترتيب داخؿ األسرة.
حيث أظيرت النتائج انو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الترتيب داخؿ األسرة.
تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة المكمني( )2006حيث أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ لمشعكر باألمف
النفسي كالترتيب داخؿ األسرة حيث بينة أف أسمكب التنشئة األسرية لو تأثير اكبر
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كتعزك الباحثة ىذه النتائج إلي انو رغـ األىمية الكبيرة لترتيب الفرد داخؿ األسرة حيث أف المكلكد
األكؿ يككف لو شخصية مختمفة عف المتكسط كاألخير ككما ذكر في العديد مف النظريات في عمـ
النفس حيث تـ تناكؿ ترتيب الشخصية كالعبلمة فارقة في حياة األشخاص كسمات شخصيتو حيث إف
الطفؿ األكؿ يككف بالعادة متحمؿ لممسؤكلية كمسئكؿ أكثر مف باقي إخكتو بينما يككف الطفؿ المتكسط
مثابر يحاكؿ أف يثبت نفسو كيككف الطفؿ األخير مدلؿ إال أف جك األسرة بشكؿ عاـ كالبيئة التي يعيش
فييا تشكؿ األمف النفسي كاف الطفؿ إذا شعر في الحب كاالطمئناف داخؿ األسرة فأف األمف النفسي
يككف مرتفع ميما كاف الترتيب داخؿ األسرة.
 1.4.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة والتي نصيا:
ال يكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل األمف النفسي لدل
طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير معدؿ الفصؿ األكؿ.
أظيرت نتيجة فحص الفرضية عدـ كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير معدؿ الفصؿ األكؿ
تتفؽ الدراسة مع دراسة اقرع( )2005مع الدراسة الحالية حيث تبيف النتائج عدـ كجكد فركؽ في
مستكل األمف النفسي لمتغير المعدؿ التراكمي بينما تتعارض مع دراسة السيمي ( )2005حيث
أظيرت النتائج كجكد عبلقة طردية سالبة بيف األمف النفسي كالتحصيؿ الدراسي كذالؾ مع دراسة
التمي( )2006كأظيرت النتائج كجكد عبلقة طردية مكجبة بيف األمف النفسي كالتحصيؿ الدراسي كما
أف دراسة سعد ( )1999أظيرت أيضا عبلقة طردية مكجبة بيف األمف النفسي كالتحصيؿ الدراسي.
كتعزك الباحثة النتيجة إلي أف تحصيؿ الطالب مرتبط بقدراتو العقمية كاألكاديمية كاستعداده لتعمـ كمف
خبلؿ المبلحظة إثناء القياـ في الدراسة لقد تبيف إف طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كاف لدييـ ثقة في
النفس كقدرة عمى تقديـ أنفسيـ عمى الرغـ مف قدراتيـ المتدنية بنسبة ؿ اقرأنيـ كحبيـ لتطكير مف
أنفسيـ كالشعكر بقدرتيـ عمى تمبية احتياجاتيـ األكاديمية كاف أسمكب التقييـ داخؿ المدرسة العادية
يختمؼ عف مدارس صعكبات التعمـ مف حيث الشكؿ كالقدرات حتى في داخؿ الصؼ نفسو ىناؾ
اختبلؼ كفركؽ فردية في القدرات التي تشكؿ اختبلؼ في مستكل التحصيؿ .
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 6.4.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة والتي نصيا:
" ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ()a≤0.05في مستكل األمف النفسي لدل
طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل االقتصادم"
حيث أظيرت النتائج إلي عدـ كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل االقتصادم.
لـ تظيره ىذه الدراسة أم اختبلؼ أك اتفاؽ مع غيرىا مف الدراسات كذلؾ لعدـ كجكد المتغير في
الدراسات السابقة.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلي إف المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ ىك مف الطبقات المتكسطة الذم
يتراكح معدؿ الدخؿ فييا  3000شيقؿ شيريا مما يؤد إلي عدـ كجكد فركؽ جذرية في المستكل
االقتصادم أفراد العينة كفي ظؿ الظركؼ التي تعيش فييا المنطقة فأف تكفير المتطمبات األساسية
ىك اليدؼ األكؿ لكؿ أسرة حيث إف تكفير مستمزمات الفرد األساسية ىي شكؿ مف إشكاؿ األمف
النفسي كالراحة كالطمأنينة.
 1.7.7.1.مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة والتي نصيا:
ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )a≤0.05في مستوى األمن النفسي لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األب"
حيث أظيرت النتائج إلي عدـ كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مستكل تعميـ األب.
تكافقت الدراسة مع دراسة اقرع ( )2005حيث ظيرت النتائج انو ال يكجد فركؽ بيف متكسطات درجات
الطمبة عمى مقياس األمف النفسي تعزم إلى متغير المستكل التعميمي بينما تعارضت مع دراسة
نعيسة( )2011حيث أظيرت انو تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات الطمبة عمى مقياس األمف النفسي
تعزم إلى متغير المستكل التعميمي لصالح طمبة "الدراسات العميا
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تعزك الباحثة ىذه النتائج إلي أف تعميـ األب ليس بضركرة يشكؿ األمف النفسي كخاصة بأف االىتماـ
في التعميـ أصبح مكجكد بكثرة ىذه األياـ كنرل كعي ثقافي كبير حتى لك لـ يكف األب عمى مستكل
تعميمي عالي كاف مف متطمبات األب العمؿ كايجاد مصدر دخؿ يغض النظر عف مستكاه التعميمي
كبما أف األطفاؿ يقضكف ساعات اكبر مع األـ فأف أكثر الميارات التي يقكمكف باكتسابيا كالعادات
تككف مصدرىا األـ أكثر مف األب.
 1.7.7.1.مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثامنة والتي نصيا:
ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )a≤0.05في مستوى األمن النفسي لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير تعميم األم
حيث أظيرت النتائج إلي عدـ كجكد فركؽ ظاىره في مستكل األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مستكل تعميـ األـ.
تكافقت الدراسة مع دراسة اقرع ( )2005حيث ظيرت النتائج انو ال يكجد فركؽ بيف متكسطات درجات
الطمبة عمى مقياس األمف النفسي تعزم إلى متغير المستكل التعميمي بينما تعارضت مع دراسة نعيسة
( )2011حيث أظيرت انو تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات الطمبة عمى مقياس األمف النفسي تعزم
إلى متغير المستكل التعميمي لصالح طمبة "الدراسات العميا
تعزك الباحثة ىذه النتائج إلي إف زيادة مستكل تعميـ األـ يجعؿ منيا امرأة عاممة تغادر المنزؿ لساعات
طكيمة مما يؤدم إلي تغير في مفيكـ األمف النفسي كاف األطفاؿ ال يجدكا مف يكجييـ بشكؿ مستمر
أك يراقب تصرفاتيـ مما يؤدم إلي اكتسابيـ ميارات خارج اإلطار األسرم كبالكقت نفسو إف الزيادة
في نسبة تعميـ األـ تختمؼ في أسمكب تفكير الطفؿ حيث إف أطفاؿ األـ األمية أك ذات التعميـ
المنخفض تحد مف اكتسابيـ مفاىيـ تزيد مف نسبو األمف النفسي لدييـ بسبب عدـ اطبلعيا
 1.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية التاسعة والتي نصيا:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )a≤0.05في درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير الجنس "
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حيث أظيرت النتائج الي عدـ كجكد فركؽ ظاىره في مستكل دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الجنس.
كقد اتفقت النتائج مع دراسة الخكالدة ( )2013حيث أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في مستكل
الدافعية يعزل لمتغير الجنس ككذلؾ دراسة أكرـ كغاني ( )2013حيث أظيرت النتائج عدـ كجكد
فركؽ في مستكل الدافعية يعزل لمتغير الجنس بينما تعارضت الدراسة مع دراسة الربيع( )2011حيث
بينت النتائج تدني الدافعية لدل الطمبة الذككر أكثر مف األثاث
كتعزك الباحثة ىذه النتائج إلي إف الدافعية مف األمكر الداخمية التي تحرؾ الفرد كنسبة الدافعية تككف
تبعا لطمكحو كأىدافو حيث يككف ىناؾ فركؽ فرديو مف ناحية الدكافع بيف كؿ فرد كأخر بغض النظر
عف الجنس ككذالؾ ىناؾ اختبلؼ ما بيف دكافع الذككر كاإلناث تعبآ لبلحتياجات التي يردكنيا.
 70.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية العاشرة والتي نصيا:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )a≤0.05في درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير العمر"
حيث أظيرت النتائج إلي عدـ كجكد فركؽ ظاىره في مستكل دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير العمر.
لـ تظيره ىذه الدراسة أم اختبلؼ أك اتفاؽ مع غيرىا مف الدراسات كذلؾ لعدـ كجكد المتغير في
الدراسات السابقة.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلي أف كؿ مرحمة عمرية يمر فييا الفرد تختمؼ فييا دكافعو كميكلو كاف
الدافع ىك حالة داخمية تدفع الطالبة إلى الحرص ك المثابرة عمى بذؿ الجيد مف أجؿ تحقيؽ النجاح
الدراسي بدرجة عالية مف اإلتقاف ك التفكؽ ،مف خبلؿ تنظيـ البنية المعرفية لمكصكؿ إلى حالة االتزاف
المعرفي كتحقيؽ االستمتاع بالتعمـ كىنا يمعب دكر الفركؽ الفردية حيث أف الدراسة طبقت عمى عينة
ذات فئات عمرية متقاربة مما يؤدم إلي عدـ كجكد فركؽ أك تككف الفركؽ قميمو مع التفاؽ عمى
المضمكف العاـ لمتطمبات الفئة العمرية.
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 77.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الحادية عشر والتي نصيا:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )a≤0.05في درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير مكان السكن "
حيث أظيرت النتائج إلي عدـ كجكد فركؽ ظاىره في مستكل دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مكاف السكف.
لـ ت ظيره ىذه الدراسة أم اختبلؼ أك اتفاؽ مع غيرىا مف الدراسات كذلؾ لعدـ كجكد المتغير في
الدراسات السابقة.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلي إف الدافعية عند الطمبة تتككف نتيجة مصدر داخمي كاف الطمبة أنفسيـ
يككنكا مصدر داخمي لسمككياتيـ حسب المكاقؼ التي يمركف فييا كالحاجة كتتشكؿ الدكافع لدييـ عمى
حسب البيئة الخارجية التي تسمح بتككيف دافع كتككف البيئة الخارجية األكثر تأثير ىي دكر األسرة اك
التنشئة أكثر مف تأثير مكاف السكف.
 71.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية عشر والتي نصيا:
" ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )a≤0.05في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة
صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الترتيب داخؿ األسرة "
حيث أظيرت النتائج إلي عدـ كجكد فركؽ ظاىره في مستكل دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير الترتيب داخؿ األسرة.
لـ تظيره ىذه الدراسة أم اختبلؼ أك اتفاؽ مع غيرىا مف الدراسات كذلؾ لعدـ كجكد المتغير في
الدراسات السابقة.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلي أف ىناؾ انفراد في حاجات كؿ مرحمة يمر فييا الطالب كالدكافع تشكؿ
لديو أىداؼ يريد تحقيقيا كعمى الرغـ مف كجكد تأثير لترتيب داخؿ األسرة مف ناحية نظريات نفسيو
كاف ىناؾ العديد منيا فسرت دكر الترتيب داخؿ األسرة حيث اف الطفؿ األكؿ يككف لدية ميكؿ لمقيادة
كتحمؿ المسؤكلية كالطفؿ المتكسط يككف لديو ميكؿ لتحقيؽ الذات كالعمؿ بجد كمثابرة كالطفؿ األخير
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يككف مدلؿ كغير مسئكؿ كلكف نأخذ بعيف االعتبار الفركؽ الفردية كالبيئة التي يعيش فييا كؿ طالب
كلكف التأثير األقكل يككف داخمي ال يرتبط بترتيب أك مكقع الطالب داخؿ أسرتو.
 74.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة عشر والتي نصيا:
" ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )a≤0.05في درجة دافعية التعمم لدى
طمبة صعوبات القراءة والكتابة والطمبة العاديين يعزى لمتغير معدل الفصل األول "
حيث أظيرت النتائج إلي عدـ كجكد فركؽ ظاىره في مستكل دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير معدؿ الفصؿ األكؿ
تعارضت ىذه النتيجة مع دراسة الربيع ( )2011تبيف أف ىناؾ فركؽ في مستكل دافعية التعمـ تعزل
إلي متغير التحصيؿ لصالح ذكم التحصيؿ المرتفع.
كتعزك الباحثة ىذه النتائج إلي أف الدافعية لتعمـ كؿ ما ىك جديد مكجكدة في طبيعة اإلنساف سكاء
كاف ىذا مف ناحية تعمـ ميارات الحياة أك الناحية االكاديميو حيث تعد الدكافع محركات السمكؾ كال
يستطيع الفرد االنجاز في الحياة إال إذا كاف لدية دكافع أم انو ال يعني أف الطالب إف لـ يحصؿ
عمى درجات مرتفعو يككف ىذا مانع لو مف تطكير قدراتو كمحقو في التعمـ كىذا يفسر عدـ كجكد فركؽ
مف ناحية الدافعية تعزل لتحصيؿ.
 73.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة عشر والتي نصيا:
" ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )a≤0.05في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة
صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل االقتصادم".
حيث أظيرت النتائج إلي كجكد فركؽ ظاىره في مستكل دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير المستكل االقتصادم.
تكافقت ىذه النتيجة مع دراسة المغربي ( )2003حيث انو كاف ىناؾ تأثير لدافعية عمى المستكل
االقتصادم لصالح الدخؿ المرتفع.
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بينما تعارضت مع دراسة الربيع ( )2011حيث تبيف عدـ كجكد أثر لممستكل االقتصادم عمى
مستكل الدافعية كذلؾ مع دراسة المعايطة( )2007حيث تبيف عدـ كجكد أثر لممستكل االقتصادم
عمى مستكل الدافعية.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلي أف تحقيؽ رغبات كحاجات الطمبة التي تكلدىا لدييـ الدكافع تحتاج إلي
مستكل اقتصادم مناسب حتى يتكفر لدييـ متطمبات تحقيؽ الدافع كبسبب ارتفاع األسعار كالمستكل
المعيشي أصبح مف الضركرم تكفير مستكل اقتصادم مناسب حيث أننا نجد أف الطالب الذم يتكفر
لديو كؿ مستمزمات التعمـ ككؿ الكسائؿ يستطيع أف ينجز بشكؿ أفضؿ كتككف لديو دافعية كتطمع
أفضؿ لممستقبؿ مف اجؿ التعميـ.
 71.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة عشر والتي نصيا :
" ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )a≤0.05في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة
صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير لمستكل تعميـ األب".
حيث أظيرت النتائج إلي كجكد فركؽ ظاىره في مستكل دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مستكل تعميـ األب لصالح األب الجامعي.
تعارضت نتائج الدراسة مع دراسة المغربي( )2003حيث لـ يكف ىناؾ تأثير عمى مستكل تعميـ األب
في الدافعية نحك التعمـ ككذلؾ دراسة المعا يطو ( )2007حيث بينت بدـ كجكد تأثير بيف مستكل
التعميـ كالدافعية ككذالؾ دراسة الربيع ( )2011تبيف عدـ كجكد اثر بيف مستكل التعميـ لؤلب كتدني
الدافعية.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلي أف األب الجامعي يككف لديو اىتماـ ككعي اكبر ألىمية التعميـ كيككف
لديو أسمكب أفضؿ في طريقة تككيف الدكافع لدل أبنائو ككذلؾ يككف مستكل تعميـ األب المرتفع
كقدكة كنمكذج حيث أف التعميـ عف طريؽ النمذجة لو أىمية في تكزيف دكافع ايجابية نحك التعمـ كاف
األب الجامعي يككف لديو ميارات يستطيع مف خبلليا تكصيؿ معمكمات كتبيف أىمية التعمـ حتى
يتككف دافعية عاليو لتعمـ.

93

 76.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة عشر والتي نصيا:
" ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )a≤0.05في درجة دافعية التعمـ لدل طمبة
صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير لمستكل تعميـ األـ".
حيث أظيرت النتائج إلي عدـ كجكد فركؽ ظاىره في مستكل دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة
كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير مستكل تعميـ األـ.
تكافقت نتائج الدراسة مع دراسة المغربي( )2003حيث لـ يكف ىناؾ تأثير عمى مستكل تعميـ األـ في
الدافعية نحك التعمـ ككذلؾ دراسة المعا يطو ( )2007حيث بينت عدـ كجكد تأثير بيف مستكل التعميـ
كالدافعية ككذالؾ دراسة الربيع ( )2011تبيف عدـ كجكد اثر بيف مستكل التعميـ لؤلـ كتدني الدافعية.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلي أف في الطبيعة الفطرية لبلـ تعمـ عمى تعزيز أطفاليا نحك التعمـ كتعتبر
األـ المدرسة األكلى كالمعممة األكلى التي يمتقي فييا أم طفؿ باختبلؼ مستكاىا التعميمي حيث أف أم
أـ ميما كانت قدراتيا التعميمي تمتمؾ قدرة عمى تحمؿ مسؤكلية كتعميـ الطالب كىذا يفسر عدـ كجكد
فركؽ مف ناحية تعميـ األـ كاف كاف ىناؾ اختبلؼ أك فركؽ فيككف سببو مقد ار الخبرات كالميارات التي
تمتمكيا كؿ أـ كاألسمكب الذم تتبعو في تككيف الدافعية لطالب.
 71.7.7.1مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة عشر والتي نصيا:
ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )a≤0.05بيف مستكل األمف النفسي كدافعية
التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف.
حيث أظيرت النتائج إلي ككجكد عبلقة بيف مستكل األمف النفسي كدافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات
القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف ،حيث تبيف كجكد عبلقة طردية بينيما ،أم أنو كمما زاد مستكل األمف
النفسي زاد ذلؾ مف دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف لذا يتـ رفض
الفرضية.
تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة عمر ( )2014حيث تبيف كجكد عبلقة بيف الشعكر باألمف النفسي
كالدافعية لمتعمـ.
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كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلي أف الشعكر باألمف النفسي متطمب يحتاجو اإلنساف في حياتو بشكؿ
عاـ كيتكلد األمف النفسي أذا تكفرت احتياجاتو كاالحتياجات تككنيا الدكافع كراء أم سمكؾ حيث أف
العممية ألتعميمو لطالب تحتاج منو دكافع حتى يتعمـ كتككف الدافعية لديو مرتفعو أذا شعر باألمف
كنحف ىنا نتحدث عف حاجات أساسية في تككيف شخصية أم إنساف فمك أخذنا بعيف االعتبار ىرمية
ماسمك نجد أف الشعكر باألمف كالدكافع تمثؿ عناصر ميمة ال يمكف التحدث عنيا بشكؿ منفصؿ.

 1.1انمقترحبث:
كمف اىـ المقترحات ما يمي :
 .1العمؿ عمى تطبيؽ برامج إرشادية نفسية كتربكية عمى طمبة صعكبات التعمـ كذلؾ مف أجؿ التطكير
الفعمي لقدراتيـ.
 .2زيادة المؤسسات التي تيتـ بيذه الفئة كتكثيؼ الجيكد مف أجؿ تطكير مقاييس تطبؽ عمييـ.
 .3تطكير غرؼ المصادر في المدارس الحككمية بما يناسب كؿ فئة مف فئات صعكبات التعمـ البسيط
حتى يتمكف الطالب مف مكاصمة مشكاره التعميمي بدكف كجكد معكقات.
. 4التنسيؽ عمى أعمى المستكيات بيف المؤسسات الحككمية كمؤسسات المجتمع المدني مف أجؿ دمج
الطبلب الذيف يتـ تحكيميـ داخؿ الصفكؼ العادية5.
 .5إدخاؿ أساليب تعميمية قادرة عمى تكصيؿ اليدؼ مف التعمـ كامكانية استخداـ الطالب ليا بسيكلة
.6أقامت دكرات ك كرشات عمؿ لتمكيف كتطكير المعمـ ليصبح أكثر كفاءة كقدرة في التعامؿ مع طمبة
صعكبات التعمـ.
 .7إنشاء المؤسسات التي تيتـ قي اكتشاؼ فئة صعكبات التعمـ .
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المالحق

114

الممحق ( :)7قائمة بأسماء المحكمين:
قائمة لجنة المحكميف لمقياس (ماسمك) لؤلمف النفسي كمقياس دافعية التعمـ :
 )1الدكتكرة فدكل حمبية _جامعة القدس
 )2الدكتكرة أميرة الريماكم _جامعة القدس
 )3الدكتكر إبراىيـ الصميبي_جامعة القدس
 )4الدكتكر إبراىيـ عرماف _جامعة القدس
 )5الدكتكر اياد الحبلؽ_ جامعة القدس
 )6الدكتكر عمر الريماكم _جامعة القدس
 )7الدكتكر نبيؿ عبد اليادم _ جامعة القدس
 )8الدكتكرة إيناس ناصر _جامعة القدس
 )9الدكتكر عفيؼ زيداف _جامعة القدس
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ممحؽ ( :)2كرقة التحكيـ لمقياس (ماسمك) لمشعكر باألمف النفسي كمقياس دافعية التعمـ

جامعة القدس
عمادة الدراسات العلٌا
الدكتور المحكم/ة ..............................................................حفظة هللا
تحٌة طٌبة وبعد :
تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنٌل درجة الماجستٌر فً تخصص اإلرشاد النفسً(،بعنوان الشعور
باألمن النفسي وعالقته بدافعية التعلم لدى طلبة صعوبات القراءة والكتابة والطلبة العاديين).
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى درجة الشعور باألمن النفسً ومستوى دافعٌة التعلم وتؤثٌرهما
ببعض المتغٌرات لدى طلبة صعوبات القراءة والكتابة والطلبة العادٌٌن فً محافظات أرٌحا وبٌت
لحم.
أوال:مقٌاس ماسلو للشعور باألمن النفسً ٌتكون المقٌاس من ( )75فقرة ٌتم اإلجابة عنها "نعم " أو
"ال"
ثانٌا :مقٌاس دافعٌة التعلم وٌتكون المقٌاس من ( )36فقرة ٌتم اإلجابة عنه " أوافق بشدة " أو
"أوفق" أو "متردد" أو" أعارض " أو " أعارض بشدة ".
والذي ستقوم الباحثة بتوزٌعها على عٌنة الدراسة وعلٌة فإن الباحث ٌرجو من سٌادتكم التكرم
باالطالع على بنود المقٌاسان إلبداء الرأي فً مناسبتها وتعدٌل بعض كلمات الفقرات التً بحاجة
إلى تعدٌل،علما بؤن لرأٌكم أهمٌة كبرى فً إتمام هذه الرسالة.
ولكم جزٌل الشكر

الباحثة
مً خالد ٌوسف عفانة
جامعة القدس
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ممحؽ ( :)3مقٌاس (ماسلو) للشعور باألمن النفسً ومقٌاس دافعٌة التعلم
بسم هللا الرحمن الرحٌم
مقٌاس (ماسلو) للشعور باألمن النفسً ومقٌاس دافعٌة التعلم
أعزائً الطلبة:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
تقوم الباحثة بإجراء دراسة تهدف إلى معرفة عالقة الشعور باألمن النفسً بدافعٌة التعلم لدى طلبة
صعوبات القراءة والكتابة والطلبة العادٌٌن .من أجل هذه الغاٌة تضع الباحثة بٌن أٌدٌكم هذان
المقٌاسان وهما مقٌاس (ماسلو) للشعور باألمن النفسً ،ومقٌاس دافعٌة التعلم .وترجو منكم اإلجابة
عن جمٌع الفقرات،وذلك بوضع (ْ ْ×) أمام العبارة وفً العمود المناسب محددا أنسب اإلجابات
بالنسبة لك متوخٌا الدقة ،علما بان إجابتك سوف تستخدم ألغراض البحث العلمً فقط.

شاكرٌن حسن تعاونكم
الباحثة
مً خالد عفانه
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اوآل :المعلومات األولٌة :
-1الجنس:

أ .ذكر

-2العمر:

أ .من 9-8

ب .أنثى
ب11 -10 .

-3مكان السكن :أ .مدٌنة

ج13_12 .

ب .قرٌة

 -4الترتٌب داخل األسرة  :أ .األول
ج.االوسط

ج.مخٌم
ب .الثانً
د.االخٌر

 -5معدل الفصل األول  :أ.مقبول ()%69.9 -%50
ب .جٌد ()%80-%70
ج.جٌد جدا(-%80إلى اقل من )%90
د .ممتاز (%90فؤعلى)

-6المستوى االقتصادي  :أ.متدنً
 -7تعلٌم األب  :أ .أمً
 -8تعلٌم األم :أ .أمً

ب .متوسط

ب.ابتدائً
ب.ابتدائً

ج .ثانوي
ج .ثانوي
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ج.مرتفع
د.جامعً
د.جامعً

مقٌاس الشعور باألمن النفسً
ثانٌآٌ :رجى وضع(×) فً المربع الذي ٌتفق ورأٌك أمام كل فقرة من الفقرات التالٌة :
الفقرة
الرقم
 1هل ترغب عادة أن تكون مع اآلخرٌن على أن تكون لوحدك؟
 2هل ترتاح للمواقف االجتماعٌة ؟
 3هل تنقصك الثقة بالنفس؟
 4هل تشعر بؤنك تحصل على قدر كاف من الثناء؟
 5هل تحس مرارا بؤنك مستاء من العالم ؟
 6هل تفكر بؤن الناس ٌحبونك كمحبتهم لآلخرٌن؟
 7هل تقلق لمدة طوٌلة من بعض اإلهانات التً تتعرض لها ؟
 8هل ٌمكنك أن تكون مرتاحا مع نفسك ؟
 9هل أنت على وجه العموم طالب غٌر أنانً؟
 11هل تمٌل إلى تجنب األشٌاء غٌر السارة بالتهرب منها ؟
 11هل ٌنتابك مرارا شعور بالوحدة حتى لو كنت بٌن الناس؟
 12هل تشعر بؤنك حاصل على حقك فً هذه الحٌاة ؟
 13هل من عادتك أن تتقبل نقد أصدقائك بروح طٌبة ؟
 14هل تثبط عزٌمتك بسهولة؟
 15هل تشعر عادة بالود نحو معظم الناس؟
 16هل كثٌرا ما تشعر بؤن هذه الحٌاة ال تستحق أن ٌعٌشها
اإلنسان؟
 17هل أنت على وجه العموم متفائل ؟
 18هل تعتبر نفسك طالبآ عصبٌا نوعا ما ؟
 19هل أنت عموما طالب سعٌد؟
 21هل أنت عادة واثق من نفسك ؟
 21هل تدرك غالبآ ما تفعله؟
 22هل أنت غٌر راض عن نفسك ؟
 23هل كثٌرآ ما تكون معنوٌاتك منخفضة ؟
 24عندما تلتقً مع اآلخرٌن ألول مرة ،هل تشعر عادة بؤنهم لن
ٌحبوك؟
 25هل لدٌك إٌمان كاف بنفسك؟
 26هل تشعر على وجه العموم بؤنه ٌمكنك الثقة بمعظم الناس؟
 27هل تشعر بؤنك طالب نافع فً هذا العالم ؟
 28هل تنسجم عادة مع اآلخرٌن ؟
 29هل تقضً وقتآ طوٌآل بالقلق على المستقبل ؟
 31هل تشعر عادة بالصحة الجٌدة والقوة ؟
 31هل أنت متحدث جٌد؟
 32هل لدٌك شعور بؤنك عبء على اآلخرٌن؟
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نعم

غٌر متؤكد

ال

33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
61
62
63
64
65
66
67
68

هل تجد صعوبة فً التعبٌر عن مشاعرك؟
هل تفرح عادة لسعادة اآلخرٌن وحسن حظهم؟
هل تشعر غالبآ بؤنك مهمل وال تحظى باالهتمام الالزم؟
هل تمٌل ألن تكون طالبا شكاكا؟
هل تعتقد على وجه العموم بؤن هذا العالم مكان جمٌل للعٌش
فٌه ؟
هل تغضب وتثور بسهولة؟
هل كثٌرآ ما تفكر بنفسك؟
هل تشعر بؤنك تعٌش كما ترٌد ولٌس كما ٌرٌد اآلخرٌن ؟
هل تشعر باألسف والشفقة على نفسك عندما تسٌر األمور
بشكل خاطئ؟
هل تعتقد بؤنك ناجح فً دراستك؟
هل من عاداتك أن تدع اآلخرٌن ٌرونك على حقٌقتك؟
هل تشعر بؤنك غٌر متكٌف مع الحٌاة بشكل مرض؟
هل تقوم عادة بعملك على افتراض أن األمور ستنتهً على ما
ٌرام؟
هل تشعر بؤن الحٌاة عبء ثقٌل؟
هل ٌقلقك الشعور بالنقص؟
هل تشعر عامة بمعنوٌاتك مرتفعة؟
هل تنسجم مع الجنس اآلخر ؟
هل حدث أن انتابك شعور بالقلق من أن الناس فً الشارع
ٌراقبونك؟
هل ٌجرح شعورك بسهولة ؟
هل تشعر باالرتٌاح فً هذا العالم ؟
هل أنت قلق بالنسبة لما لدٌك من ذكاء ؟
هل تشعر اآلخرٌن معك باالرتٌاح ؟
هل لدٌك خوف غامض من المستقبل ؟
هل تتصرف على طبٌعتك؟
هل تشعر عمومآ بؤنك طالب محظوظ؟
هل كانت طفولتك سعٌدة ؟
هل لك الكثٌر من األصدقاء المخلصٌن؟
هل تشعر بعدم االرتٌاح فً معظم األحٌان؟
هل تمٌل إلى الخوف من المنافسة ؟
هل تشعر بالسعادة فً مكان إقامتك؟
هل تقلق كثٌرا من أن ٌصٌبك سوء الحظ فً المستقبل؟
هل كثٌرا ما تصبح منزعجا من الناس ؟
هل تشعر عادة بالرضا ؟
هل لدٌك تقلب فً المزاج ؟
هل تشعر بؤنك موضوع احترام الناس على وجه العموم ؟
هل باستطاعتك العمل بانسجام مع اآلخرٌن ؟
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69
71
71
72
73
74
75

هل تشعر بؤنك ال تستطٌع السٌطرة على مشاعرك ؟
هل تشعر أحٌانا بؤن الناس ٌسخرون منك ؟
هل أنت بشكل عام طالب مرتاح األعصاب (غٌر متوتر)؟
على وجه العموم ،هل تشعر بؤن العالم من حولك ٌعاملك
معاملة عادلة؟
هل سبق أن أزعجك،شعور بؤن األشٌاء غٌر حقٌقة ؟
هل سبق أن تعرضت مرارآ لإلهانات؟
هل تعتقد أن اآلخرٌن كثٌراما ٌعتبرونك تختلف عنهم ؟
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مقٌاس دافعٌة التعلم
ثالثآٌ:رجى وضع (×)فً المربع الذي ٌتفق ورأٌك أمام كل فقرة من الفقرات التالٌة:
الرقم

الفقرة

1

أشعر بالسعادة عندما أكون موجود فً
المدرسة
ٌندر أن ٌهتم والداي بعالماتً المدرسٌة.
أفضل القٌام بالعمل الدراسً ضمن
مجموعة من الزمالء على أن أقوم به
منفردا
اهتمامً ببعض المواضٌع الدراسٌة ٌإدي
إلى إهمال كل ما ٌدور حولً
أستمتع باألفكار الجدٌدة التً أتعلمها فً
المدرسة
لدي الرغبة فً ترك المدرسة بسبب
.قوانٌنها الصارمة
أحب القٌام بمسإولٌاتً فً المدرسة بغض
.النظر عن النتائج
أواجه المواقف الدراسٌة المختلفة بمسإولٌة
تامة
ٌصغً إلى والداي عندما أتحدث عن
.مشكالتً الدراسٌة
ٌصعب علً االنتباه لشرح المدرس
ومتابعته
أشعر بؤن غالبٌة الدروس التً تقدمها
.المدرسة غٌر مثٌرة
أحب أن ٌرضى عنً جمٌع زمالئً فً
.المدرسة
أتجنب المواقف المدرسٌة التً تتطلب
تحمل المسإولٌة.
ال استحسن إنزال العقوبات على طلبة
المدرسة بغض النظر عن األسباب.
ٌهتم والدي بمعرفة حقٌقة مشاعري جاه
المدرسة.
أشعر بؤن بعض الزمالء فً المدرسة هم
.سبب المشاكل التً أتعرض لها
أشعر بالضٌق داء الواجبات المدرسٌة التً
تتطلب العمل مع الزمالء فً المدرسة.
أشعر بالالمباالة أحٌانا فً ما ٌتصل بؤداء

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

أوافق
بشدة
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أوافق

متردد أعارض أعارض
بشدة

19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36

الواجبات المدرسٌة
أشعر بالرضا عندما أقوم بتطوٌر
.معلوماتً ومهاراتً المدرسٌة
أفضل أن ٌعطٌنا المعلم أسئلة صعبة تحتاج
.إلى تفكٌر
أفضل أن أهتم بالمواضٌع المدرسٌة على
أي شًء آخر.
أحرص على أن أتقٌد بالسلوك الذي تطلبه
.المدرسة
ٌسعدنً أن تعطى المكافآت للطلبة بمقدار
الجهد المبذول
أحرص على تنفٌذ ما ٌطلبه منً المعلمون
.والوالدان بخصوص الواجبات المدرسٌة
كثٌرا ما أشعر بؤن مساهمتً فً عمل
أشٌاء جدٌدة فً المدرسة تمٌل إلى الهبوط
أشعر بؤن االلتزام بقوانٌن المدرسة ٌخلق
جوا دراسٌا مرٌحا
أقوم بالكثٌر من النشاطات المدرسٌة
.وأشارك فً الجمعٌات الطالبٌة
ال ٌؤبه والداي عندما أتحدث إلٌهما عن
.عالماتً المدرسٌة
ٌصعب علً تكوٌن صداقة بسرعة مع
الزمالء فً المدرسة.
لدي رغبة قوٌة لالستفسار عن المواضٌع
.فً المدرسة
ٌحرص والداي على قٌامً بؤداء واجباتً
.المدرسٌة
ال ٌهتم والداي باألفكار التً أتعلمها فً
.المدرسة
سرعان ما أشعر بالملل عندما أقوم
.بالواجبات المدرسٌة
العمل مع الزمالء فً المدرسة ٌمكننً من
الحصول على عالمات أعلى.
تعاونً مع زمالئً فً حل واجباتً
المدرسٌة ٌعود علً المنفعة.
أقوم بكل ما ٌطلب منً فً نطاق المدرسة
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ممحق رقم ( :)3كتب تسييل الميمة:

114
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فيرس المالحق:
عنوان الممحق

الرقم

الصفحة

1

قائمة بأسماء المحكميف

105

2

كرقة التحكيـ لمقياس (ماسمك) لمشعكر باألمف النفسي كمقياس دافعية

106

3
4

التعمـ
مقٌاس (ماسلو) للشعور باألمن النفسً ومقٌاس دافعٌة التعلم
كتب تسييؿ الميمة

107
114

116

فيرس الجداول:
عنوان الجدول

الرقم

الصفحة

3.1

تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

50

3.2

نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlationلمصفكفة ارتباط

52

فقرات استمارة الشعكر باألمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة
كالطمبة العادييف

3.3

نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlationلمصفكفة ارتباط

53

فقرات دافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف
4.1

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لؤلمف

58

النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف
4.2

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

61

لدافعية التعمـ لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف
4.3

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل األمف

64

النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير

الجنس
4.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستكل

األمف النفسي لدل طمبة صعكبات القراءة كالكتابة كالطمبة العادييف يعزل لمتغير

64

العمر
4.5

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل األمف
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