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بسم الذي خلق األكوان ورسم األرض باأللوان وسخر كل شيء لخدمة اإلنسان بعد سنوات الجد  

التي  واالمتنان إلى   تقدير  الواالجتياد البد أن يأتي يوم الحصاد ففي يوم كيذا ال أستطيع سوى  
ونصائحيا    حملتني جنينا ورعتني صغيرا وحنت علي كبيرا وكانت لي سندا في حياتي بدعواىا

 وتوجيييا وىان كل شيء في سبيل رضاىا إلى أمي الغالية.

إلى من عجز لساني عن شكره إلى رمز العطاء والتضحية إلى من زرع فيا األخالق والوف اء وجعلني  
 أسير في طريق النجاح والتفوق أبي العزيز.

عزاء إلى كل من يحمل  إلى رياجين دربي أخواتي" فتحية، كنزه، كريمة والكتكوتة إيمان فرح" األ
 لقب "رقيق" و"بلمعازيز"

 إلى كل من يكن لي المودة والمحبة اىتم برعايتي طوال مشواري الدراسي

 والى كل من سندي وساىم في إتمام ىذا العمل  

إلى من تربطني بيم أحلى صلة، إلى رفيق ات دربي رعاىم اهلل" دليلة، سمية، أمينة" والى كل من  
 م ق لمي وورقي  مثليم ق لبي ولم يسعي

 ثمرة جيدي.  للجميع  أىدي
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 وتقدير كلمة شكر    

   

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم    

 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم""ق الوا  

 أشكر اهلل عز وجل على مَنو وكرمو، إذ وفَقني إلتمام ىذه الرسالة التي أرجو أن تكون عونا

 يأتي بعدي  ومرجعا يعتمد عليو من

طيلة    اوإرشاداتي  ابنصائحيا  بخل عليتلم    تيال  ة" تواتي حياة"تقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ  أكما  

 بيذا العمل.   يقيام

أساتذتي الذين اناروا لنا درب العلم في مشواري العلمي  بجامعة عبد الحميد ابن    كل  شكرأو 

 -مستغانم -باديس

 العملر في ىذا  عينة البحث التي ساىمت في الكثي  إلى

 إلى لجنة المناقشة العلمية

 العون من بعيد او من قريب.يد  ي  قدم لو إلى كل من  
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 8ممخص البحث

وليذا  ،جودة حياة تالميذ ذوي صعوبات التعمم األكاديميةمستوى إلى الكشف عن  ىدفت ىذه الدراسة
( تمميذ وتمميذة من 04)ب حجميادر ق التيتالميذ السنة الثالثة ابتدائي عمى عينة من  البحث الغرض طبق

التالية8  استعنا باألدوات .اختيروا بطريقة قصدية( عاديين، 04و)ذوي صعوبات التعمم من ( 04بينيم )
األكاديمية المكيف  ذوي صعوبات التعمممقياس جودة حياة و ، فلجود نو  اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء

ة وىي المتوسط الحسابي، حصائياستخدمنا األساليب اإلي، ، واستخدمنا المنيج الوصفمن طرف الباحثة
مرتفع عند تالميذ ذوي  جودة الحياةإلى أن مستوى  كالتالي8 النتائج وجاءت ، واالنحراف المعياري،Tقيمة 

تالميذ ذوي لذكور واإلناث في جودة الحياة عند وجود فروق بين ات ال. كما أنو األكاديمية صعوبات التعمم
األكاديمية في  ذوي صعوبات التعمم و روق بين تالميذ العادييناألكاديمية، وعدم وجود ف عممصعوبات الت
 .جودة الحياة

 جودة الحياة، ذوي صعوبات التعمم األكاديمية، تالميذ السنة الثالثة ابتدائي8 الكممات المفتاحية

 

Abstract: 
 

 The aim of this study was to reveal the quality of life of students with academic learning difficulties. 

For this purpose, the study was conducted on a sample of primary school students (40 students and 20 

students with learning disabilities and 20 ordinary students) They were deliberately chosen. We used 

the following tools: Man's IQ test for GooNov .And the quality of life of people with academic 

learning difficulties adapted by the researcher, and we used the descriptive approach, we used the 

statistical methods of arithmetic mean, T value, and standard deviation. There are no differences 

between males and females in the quality of life of students with academic learning difficulties, and 

there are no differences between students and academic difficulties in quality of life. 

 Keywords: quality of life, academic learning difficulties, third year primary students 
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 مـقدمـة:

يعتبر التعميم االبتدائي ذو أىمية كبيرة في السمم التعميمي لكونو المرحمة التعميمية األولى التي يتوقف     

مختمف  تمميذاألخرى، ففي ىذه المرحمة يكتسب العمييا بدرجة كبيرة نجاح التمميذ في المراحل التعميمية 

الميارات والعادات السموكية األساسية الالزمة لتكوينو كإنسان متعمم ومثقف، كما يتمكن من تنمية قدراتو 

ويكتسب في ىذه المرحمة كذلك ، واستعداداتو العقمية، ويكتسب الكثير من الميول واالتجاىات في الحياة

 تي تمكنو من تحصيل المعرفة وىي القراءة والكتابة والحساب.الميارات األساسية ال

ويعتبر التحصيل الدراسي لمتمميذ في مختمف مستوياتو التعميمية اليدف األساسي من وراء العممية 

التعميمية، ودليل عمى مدى تحقيق األىداف التعميمية، ونجاح الخطة التربوية، وتعطي المجتمعات الراقية 

 حصيل الدراسي، وتتخذه كمعيار لرقي األمة واتجاىيا نحو تطوير نفسيا ونموىا حضاريا،أىمية كبيرة لمت

طرف الدولة فقط، بل من اآلباء والمعممين و المسؤولين عن العممية التعميمية   ىذا االىتمام من وال يظير

 ومن المجتمع ككل.

اليوم مصدر االىتمام عند جميع أفراد و لكونو الخطوة األولى في طريق التربية، أصبح التعميم االبتدائي 

ا جعل المؤسسات التربوية والتعميمية بوجو خاص في مختمف المجتمعات تيتم برعاية المجتمع، مم  

التالميذ في ىذه المرحمة، نظرا ألىميتيا في حياة األفراد.وعندما يمتحق تالميذ التعميم االبتدائي بالمدرسة، 

ن حيث قدراتيم عمى استيعاب القراءة والكتابة والحساب وغيرىا من يالحظ المعمم وجود فروق بينيم، م

أكاديميا، ومنيم من ىو عادي في تحصيمو   المواد الدراسية، حيث نجد من التالميذ من ىو متفوق

األكاديمي، ومنيم من ىو ضعيف في ذلك. ويتأثر ضعف التحصيل األكاديمي بعوامل متعددة ؛ منيا 

وبالتالي يؤدي إلى ما يعرف بصعوبات   ة و االجتماعية والتربوية و النفسية،العوامل األسرية والصحي

 التعمم األكاديمية لدى التالميذ المرحمة االبتدائية.
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يعتبر موضوع صعوبات التعمم، من الموضوعات الجديدة في ميدان التربية الخاصة، حيث كان      

عاقات األخرى، كاإلعاقة العقمية و السمعية والبصرية اىتمام التربية الخاصة سابقًا منصبًا عمى أشكال اإل

والحركية، و لكن بسبب ظيور مجموعة من األطفال األسوياء في نموىم العقمي و السمعي و البصري و 

الحركي و الذين يعانون من مشكالت تعميمية، بدأ المختصون في التركيز عمى ىذا الجانب بيدف التعرف 

و خاصة في الجوانب األكاديمية، ومشكمة صعوبات التعمم ليست مشكمة   عمى مظاىر صعوبات التعمم

محمية ترتبط بمجتمع معين أو بدولة معينة أو بثقافة أو بمغة معينة، بل ىي مشكمة ذات طابع عالمي 

حيث يشير "طمعت عبد توجد لدى بعض المتعممين من مجتمعات مختمفة ذات ثقافات ولغات متباينة.

أن الطفل الذي يعاني من صعوبة التعمم تقيره مشكالت نفسية، وتستيمك جيده وطاقتو في  إلىالرحيم" 

كسب ثقة المدرسين واألقران، وىذا الجيد  إلىمقاومة التوتر الداخمي وثانييما  إلىاتجاىين:ييدف أوليما 

 ن غيره.أنو أقل مبال شك يفوق قدرة الطفل العادي ويعتقد الطفل الذي يعاني صعوبة في التعمم 

تعد جودة الحياة ىدفا أساسيا لكل شخص لذا تطور اىتمام عمم النفس في السنوات األخيرة في       

الموضوعات التي تؤكد عمى ايجابيات الشخصية اإلنسانية األصمية وذلك بعد أن تجاىل عمماء النفس 

السمبية، ويشدد عمم النفس الجوانب االيجابية لدى اإلنسان لعقود طويمة، وكان جل اىتماميم بالجوانب 

اإلنساني عبر ضرورة أن تكون الحياة الداخمية والخارجية لإلنسان أكثر عمقا وتوافقا مما يجعمو أفضل 

قدرة عمى التعامل الكفء مع أقصى ظروف الحياة المحيطة بو ، كما يعد موضوع جودة حياة من 

ل ذلك يعود إلى شعور الفرد بالسعادة الموضوعات الحيوية التي تمثل لب عمم النفس االيجابي، ولع

بأن جودة (2006)“روق“ ويرى وبالرضا عن حياتو، واإلقبال عمييا بحماس والرغبة الحقيقة في معشيتيا.

ىي اإلحساس اإليجابي بحسن الحال كما يرصد بالمؤشرات السموكية التي تدل عمى ارتفاع   الحياة

ام وسعيو المتواصل لتحقيق أىدافو الشخصية ذات مستويات رضا الفرد عن ذاتو وعن حياتو بشكل ع
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قامتو لعالقات إيجابية مع  ،القيمة والمعنى بالنسبة لو واستقالليتو في تحديد وجية ومسار حياتو وا 

 اآلخرين.

وقد تؤثر خصائص األطفال ذوي صعوبات التعمم في إدراكيم لمحياة التي يعيشونيا، وقد تؤثر     

د نتائج دراسة "لويس" ونتائج دراسة "بومجارتين" عمى أن جودة حياة األفراد عمى جودة حياتيم، فمقد أك

  .ترتبط بالنمو االنفعالي والتحكم في المشاعر السمبية ليم

 تقسيم البحث إلى جانبين أساسين: تم

 ي: ويشمل ثالث فصول:الجانب النظر-

السابقة وتحميميا، إشكالية  الدراساتوخصص لعرض : عبارة عن مدخل إلى الدراسة الفصل األول      

الدراسة و فرضياتيا، أىمية ودوافع اختيار الموضوع، وأىدافو. كما تناولت أىم التعاريف اإلجرائية المتعمقة 

 بالموضوع.

مفيوم جودة الحياة عند بعض  احتوى عمىبحيث   كان حول جودة الحياة،الفصل الثاني:      

قات جودة الحياة كما تناولت أبعاد وقياس واىم اتجاىات النظرية المختصين، مبادئ ومقومات ومعو 

     المفسرة لجودة الحياة. 

لصعوبات تعمم، من حيث مفيوميا وتصنيفيا وأىم خصائص التالميذ ذوي  خصصالفصل الثالث:      

شخيصيا ، وأىم أعراض ليذه الصعوبات، وطريقة تاألكاديمية)الكتابة والقراءة والحساب(صعوبات تعمم 

 وكيفية عالجيا.

 :شمل فصمين  فقد :أّما الجانب التطبيقي    
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الميدانية، نتطرق فيو إلى الدراسة االستطالعية؛ بمنيجية البحث واإلجراءات خاص  الفصل الرابع:     

ثم  تطرقت لمدراسة األساسية ومكان إجرائيا ومدتيا وعينتيا واألدوات المستعممة فييا واألسموب اإلحصائي 

 المتبع في الدراسة.

بعض  وضعت معخصص لعرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة، ثم الخاتمة  الفصل الخامس:    

 المالحق.وعرض التي اعتمدنيا في البحث وعرض المراجع  .االقتراحات
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 الدراسات السابقة الخاصة بصعوبات التعمم: -1

شكالان مصطمح صعوبات التعمم ال يزال محل لبس  التي  واألبحاثفي ظل تعدد الدراسات  وا 

حيث قمنا باختيار بعض الدراسات ولكن ليا عالقة مع متغيرات تعني بدراسة صعوبات التعمم ، 

ة نظر المعممين، وبرامج المقترحة لعالج مختمفة وفي مجالت متعددة منيا صعوبات التعمم من وجي

 صعوبات التعمم لذا قمنا بتمخيص بعض الدراسات فيما يمي:

  يمثل الدراسات السابقة الخاصة بصعوبات التعمم : (:1الجدول رقم )                   

 عينة الدراسة عنوان  الباحث والمرجع

  والمنيج المستخدم

األدوات 

 المستخدمة

 النتيجة 

اسة عميرة در 

( 2002محمد )

مكتبة الفالح 

–لمنشر والتوزيع 

  األردن -عمان

برنامج مقترح 

لعالج صعوبات 

التعمم القراءة 

والكتابة لدى 

التالميذ غرف 

المصادر بالمدرسة 

االبتدائية التأسيسية 

بدولة اإلمارات 

 العربية المتحدة.

طفل وطفمة  060

تم تقسيميم إلى 

مجموعتين األولى 

تجريبية، 

المجموعة الثانية 

الضابطة مناظرة 

 ليا.

اختبار 

تشخيص عسر 

القراءة والكتابة، 

اختبارات 

 التحصيمية 

فروق دالة  وجود

إحصائية بين 

المجموعة الضابطة 

 القراءة  والتجريبية في 

الكتابة لصالح و 

 ةالمجموعة التجريبي

 البرنامج العالجينتيجة 

 المطبق.

دراسة جمال 

( 2006الخطيب)

أثر البرنامج 

التدريبي في تنمية 

معمم  504

 ومعممة 

 اراختب

ألتحصيمي 

أن  إلىتوصمت الدراسة 

المعممين لدييم مستوى 
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معرفة مستوى 

الصفوف العادية 

بالصعوبات 

التعميمية و أثر 

برنامج لتطويره 

في القناعات 

 –التدريسية 

  -األردن

بات المعرفة بصعو 

التعمم عمى مستوى 

معممين ال معرفة

 بصعوبات التعمم 

وصفي المنيج ال

المسحي والمنيج 

 الشبو التجريبي 

ومقياس تقدير 

 رباعي 

متوسط في معرفة 

 بصعوبة التعمم

ىناك تباين ظاىري في 

مستوى المعرفة 

بصعوبات التعمم لدى 

المعممين تبعا لمتغيرات 

 الدراسة 

دراسة عمي أسعد 

( 2000حبايب)

صعوبات التعمم 

القراءة والكتابة 

ظر من وجية ن

معممي الصف 

األول األساسي 

 جامعةمجمة 

 األزىر بغزة  

صعوبات التعمم 

القراءة والكتابة من 

وجية نظر معممي 

الصف األول 

 األساسي 

عينة طبقية 

 021عشوائية  

 معمم ومعممة 

استخدام 

 11االستبانة 

 فقرة 

وجود فروق ذات -

لمتغير  إحصائيةداللة 

  اإلناثالجنس لصالح 

توجد فروق في -

المؤىل العممي لصالح 

 ليسانس 

ال توجد فروق ذات -

تعزى  إحصائيةداللة 

لمتغير الخبرة 

 خصصوالت

دراسة منال بنت 

خالد محمد 

عالقات التقدير 

الذات والدافعية 

والمنيج  استبانو تمميذة  100

المستخدم 

عدم وجود فروق ذات -
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( 2001الجريسي)

عالقات التقدير 

الذات والدافعية 

االنجاز الدراسي 

لدى التمميذات 

ذوات صعوبات 

التعمم 

والسويات.رسالة 

بكمية  رماجستي

العموم االجتماعية 

 اإلمامامعة بج

محمد بن سعود 

 .اإلسالمية

االنجاز الدراسي 

لدى التمميذات 

ذوات صعوبات 

التعمم والسويات 

بمدرسة االبتدائية 

 بمدينة الرياض.

تمميذة من  66

ذوي صعوبات 

من  212التعمم و

 تمميذات السويات 

ج الوصفي المني

 الرتباطي

 والمقارن

بين  إحصائيةداللة 

عينتي الدراسة في كل 

من تقدير الذات 

والدافعية االنجاز 

 الدراسي

عدم وجود فروق ذات 

تعزى  إحصائيةداللة 

اختالف نمط  إلى

صعوبات التعمم 

األكاديمية وعدم وجود 

موجبة  ارتباطيوعالقة 

إحصائية ذات داللة 

قدير الذات بين ت

والدافعية االنجاز 

الدراسي لعينتي 

 الدراسة.

 

 

- 



مدخل الدراسة                            الفصل األول                                              
 

 
20 

 الدراسات السابقة الخاصة لجودة الحياة: 

عمى الرغم من تميز موضوع جودة الحياة بالجدة والحداثة فقد أجريت دراسات في دول العربية 

جات الخاصة، ، ولكن لو عالقة مع متغيرات أخرى وفي ميادين متعددة منيا ذوي االحتياواألجنبية

      . قبل التمدرس والطمبة الجامعيين، والنساء والشيوخ واألطفال

 يمثل الدراسات السابقة لجودة الحياة  (:2جدول رقم)                  

عينة الدراسة  عنوان  الباحث والمرجع

 والمنيج المستخدم

 األدوات

 المستخدمة

 النتيجة

دراسة العادلي 

كاظم 

( 2006كريدي)

يا رغداء ذكرت

( 2000نعيسة )

في دراستيا 

بمجمة جامعة 

المجمد  -دمشق

العدد  -26

-2002-األول

 060-054ص 

 إحساسمدى 

طمبة كمية 

التربية بالرستاق 

بجودة الحياة 

وعالقة ذلك 

ببعض 

 المتغيرات 

شممت الدراسة 

( طالب و 40)

 ( طالبة 051)

اعتمد مقياس 

جودة الحياة أعد 

 ليذا الغرض

وجود فروق في 

جودة الحياة تعزى 

لمتغير الجنس 

والتخصص 

 الدراسي.

وجود عالقة استخدام مقياس تكونت العينة من فعالية الذات ىويدة حنفي 
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محمود وفوزية 

عبد الباقي 

( 2000)الجمالي

امابراك، مجمة 

عممية محكمة 

عن األكاديمية 

العربية لمعموم 

والتكنولوجية، 

 -األولالمجمد 

العدد 

( 2000األول)

  040-60ص 

المدركة ومدى 

تاثيرىا عمى 

ة جودة الحيا

لدى طمبة 

الجامعة من 

المتفوقين 

والمتعثرين 

 دراسيا 

( طالب، 202)

( متفوقين 066)

( من 16)

 المتعثرين.

فعالية الذات 

ومقياس جودة 

 الحياة.

ايجابية بين فعالية 

الذات المدركة 

وجودة الحياة لدى 

طمبة الجامعة، 

ومدى تأثيرىا عمى 

وقين وعدم المتف

وجود فروق تعزى 

 لمتغير التخصص.

صالح  إسماعيل

الفرا وزىير عبد 

الحميد 

( 2002النواجحة)

مجمة جامعة 

األزىر بغزة، 

سمسمة العموم 

- اإلنسانية

الذكاء الوجداني 

وعالقتو بجودة 

الحياة 

والتحصيل 

الدراسي لدى 

 الدارسين

بجامعة القدس 

المفتوحة 

( دارس 100)

 من جامعة القدس 

استخدام المنيج 

 الوصفي.

إعداد مقياسي 

الدراسة وىما  

الذكاء الوجداني 

ومقياس جودة 

الحياة 

 األكاديمية.

وجود عالقة بين 

الذكاء الوجداني 

وجودة الحياة 

والتحصيل 

 األكاديمي 

وجود عالقة بين 

جودة الحياة 

والتحصيل 
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 -05المجمد 

 -2العدد 

 00-41ص

بمنطقة خان 

يونس 

 التعميمية.

 سي.الدرا

وجود فروق ذات 

بين  إحصائيةداللة 

مرتفعي ومنخفضي 

 التحصيل الدراسي.

بحرة 

( 2001كريمة)

مذكرة مقدمة لنيل 

 رالماجستيشيادة 

تخصص التنمية 

البشرية وفعالية 

،  تاالدعاءا

 جامعة وىران

جودة الحياة 

وعالقتيا 

بالتحصيل 

 الدراسي 

( تمميذ 622)

 وتمميذة 

استخدام المنيج 

 الوصفي 

ستخدام مقياس ا

 جودة الحياة

وجود فروق ذات 

بين  إحصائيةداللة 

جودة الحياة 

 والتحصيل الدراسي 

عدم وجود فروق 

في التفاعل الثنائي 

المرتفعين 

 والمنخفضين،

فرق دال في جودة 

الحياة من حيث 

 المستوى المعيشي.
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 الخاصة بصعوبات التعمم:تحميل الدراسات السابقة  -

 لبمد:عامل التاريخ وا

 الصعوبات التعمممن خالل االطالع عمى الدراسات السابقة التي تم عرضيا نالحظ انم تغيير     

كما أن الدراسات معظميا  2001إلى غاية  2002حديث فكانت بداية االىتمام بيذا المتغير سنة 

التسمسل ، وتم االعتماد عمى الدراسات الحديثة، بحيث تم عرضيا عمى اإلماراتو تمت في األردن 

 الزمني.

 عامل المتغيرات:

من خالل الدراسات السابقة نالحظ انم تغيير الدراسات السابقة تمت دراستو من الجوانب     

أثر البرنامج التدريبي في تنمية و ، برنامج مقترح لعالج صعوبات التعمم التالية، وذلك من خالل 

، وعالقات التقدير الذات وبات التعمم المعرفة بصعوبات التعمم عمى مستوى معرفة المعممين بصع

 والدافعية االنجاز الدراسي .

 العينة:

تالميذ من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة فإنيا قد أجريت عمى عينات مختمفة من     

دراسة منال بنت خالد محمد ( 2002دراسة عميرة محمد ) المرحمة االبتدائية مثل

( 2000دراسة عمي أسعد حبايب) ( و2006ة جمال الخطيب)سدراأما دراسة ، (2001الجريسي)

 العشوائية.وتم اختيار أغمب أفراد عينة الدراسات السابقة بالطريقة  .أجريت عمى المعممين
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 المنهج:

المالحظ من الدراسات السابقة أنيا استخدمت مناىج متعددة منيا من استخدم المنيج الوصفي 

 والمسحي التجريبيالشبو ومنيا من استخدم المنيج  ( 2002)عميرة محمد  التحميمي مثل دراسة

الوصفي أالرتباطي والمقارن  المنيج استخدمتأخرى  ةودراس( 2006جمال الخطيب) مثل دراسة

 (.2001دراسة منال بنت خالد محمد الجريسي) مثل

 األدوات:

( 2002رة محمد)اختبارات التشخيص مثل دراسة عميإن أغمبية الدراسات السابقة اعتمدت عمى 

كما قام جمال الخطيب باالعتماد  ،( واستبانو في دراسات األخرى2006ودراسة جمال الخطيب )

  عمى مقياس تقدير الرباعي.

 الخاصة بجودة الحياة:تحميل الدراسات السابقة  -

 عامل التاريخ والبمد:

حديث  جودة الحياةيير تغ من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة التي تم عرضيا نالحظ ان    

كما أن الدراسات معظميا  (2001)إلى غاية  (2006)فكانت بداية االىتمام بيذا المتغير سنة 

وتم االعتماد عمى ( 2001الجزائر مثل دراسة بحرة كريمة )فمسطين، وأخرى في  و دمشقتمت في 

 الدراسات الحديثة، بحيث تم عرضيا عمى التسمسل الزمني.

 عامل المتغيرات:

من خالل الدراسات السابقة نالحظ انم تغيير الدراسات السابقة تمت دراستو من الجوانب     

الذكاء ، و (2000منيم ىويدة وعبد الباقي) تقدير الذات وفعالية الذاتالتالية، وذلك من خالل 
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 و بحرة( 2002زىير عبد الحميد النواجحة)والتحصيل الدراسي ل ،سماعيل صالح الفراالوجداني إل

 (. 2001كريمة)

 العينة:

من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة فإنيا قد أجريت عمى عينات مختمفة من طمبة     

، وطمبة الجامعات، وتم اختيار أغمب أفراد عينة الدراسات السابقة بالطريقة األساسية، المرحمة 

 .العشوائية 

 المنهج:

  يج الوصفي .المن المالحظ من الدراسات السابقة أنو استخدم

 األدوات

صممو مثل  ، ومنيم منالخاصة بجودة الحياةإن أغمبية الدراسات السابقة اعتمدت عمى مقياس 

حسب متغيرات دراستو منيا مقياس  إضافية(، ومنيم من استعان بأدوات أخرى 2001بحرة كريمة)

 (.2001 جحة)النوا ( ومقياس الذكاء الوجداني لمفرا و2000فعالية الذات لحنفي وآخرون )

 :االستفادة من الدراسات السابقة -

 فيم العميق لمشكمة الدراسة، والوقوف عمى مستجداتيا.-

  كيفية اختيار عينة الدراسة، وكيفية التعامل معيا. -

 لمعالجة البيانات. المناسبة األساليب اإلحصائية  اختيار-

 ع البيانات.جماختيار األدوات المناسبة ل -
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 يج المستخدم المناسب ليذه الدراسة.المن اختيار -

 :إشكالية_ 2

تفيم ومساعدة مستمرة من  إلىمن أىم المشاكل التي تحتاج  األطفالتعتبر صعوبة التعمم عند 

الفشل في الحياة  إلىالمربيين والمختصين خالل سنوات الدراسة من التعميم االبتدائي ألنيا تؤدي 

ي حيث تعد فئة صعوبات التعمم من الفئات الحديثة نسبيا ويكون ليا تأثير عمى التحصيل األكاديم

أصبحت نسبة صعوبات التعمم في انتشار مستمر، بمغت في  .األخرىقياسا بالفئات الخاصة 

من  %5( حوالي 0065مكتب التربية األمريكي) إحصاءاتالواليات المتحدة األمريكية حسب 

من الذين تمقوا خدمات  %50النسبة حوالي  سنة وتمثل ىذه 20 إلى 1مجموع تالميذ المدارس من 

 (.54: 2001)إبراىيم صالح، إلناث.  %26لمذكور و  %12التربية الخاصة وىي بنسبة 

بالنسبة  %20،6بالنسبة لصعوبة االنتباه والفيم والذاكرة و  %22،6وفي السعودية بمغت النسبة 

( 0005العربية المتحدة ) اإلمارات ( وفي0000لصعوبة القراءة والكتابة والتيجئة وذلك في سنة )

 . %01،6 إلىوصمت نسبة الذين يعانون من صعوبات التعمم 

( عمى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مدينة 2001الدراسة عام ) أجريتأما العراق فقد 

وىي نسبة تقع  %2،5بغداد، أشارت أن نسبة التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعمم ىي 

 (.11: 2006،ريشرة في دول العالم األخرى )الياسالنسبة المنت ضمن حدود

عن واقع صعوبات التعمم في الجزائر، فحالو حال الدول العربية، فالمدرسة الجزائرية تعاني من  أما

المتابعة، ألنيم يعانون سوء التكيف المدرسي، ونجد  إلىوجود تالميذ ذوي صعوبات التعمم بحاجة 
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، فيطمقون عمييم المعممين يخطئون في التمييز بين تالميذ صعوبات التعممفي كثير من األحيان 

 ضعفاء عقميا. أوتسميات خاطئة كمتخمفين 

حيث تكمن صعوبات التعمم األكاديمية في كونيا من الصعوبات البسيطة، فالذين يعانون من صعوبات 

تستوجب تقديم معالجة خاصة  مظاىر غريبة أية األىلالتعمم ىم عادة أسوياء وال يالحظ المعمم أو 

يسمعونو، أو في  أوليم، فيم التالميذ الذين لدييم اضطراب يؤثر في قدراتيم عمى التعبير ما يرونو 

تظير ىذه الصعوبات بصورة صعوبات في المغة  أنربط المعمومات بمراكز المخ وأجزائو، ويمكن 

التي  األساسيةمن المشاكل  كاديميةاألالمسموعة، حيث تعتبر مشكمة صعوبات التعمم  أوالمكتوبة 

من أفراد  %04الى  02يواجييا الكثير من المجتمعات المتقدمة حيث تصل نسبة انتشارىا ما بين 

، ففي دراسة حديثة قامت بيا الرابطة الكويتية لمدسميكسيا بالتعاون مع وزارة التربية نالمتمدرسيالمجتمع 

الصعوبات  أن إلىلصف الثاني والثالث، توصمت الدراسة الكويتية عمى عينة عشوائية من تالميذ ا

 اإلجماليةمن العينة  %11،20الصعوبات شيوعا، فكانت النسبة من  أكثرالقراءة والكتابة تعاني 

تمميذ لدييم مشكالت  11من بين  00 أنلمدراسة تعاني من صعوبات التعمم وىذا المؤشر يدل عمى 

 (.024: 2001) الزيتون، .قرائية وكتابية

ذوي صعوبات التعمم يتميزون ببعض الخصائص السموكية والتي تمثل انحرافا عن  فاألطفال      

ممن ىم في أعمارىم وتمك الخصائص تتوافر وتنتشر بين األطفال  لألطفالمعايير السموك السوي 

و ذوي صعوبات التعمم ويظير تأثيرىا واضحا عمى مستوى تقدم الطفل في المدرسة وعمى قابميت

لمتعمم بل وتؤثر أيضا عمى شخصية الطفل صاحب الصعوبة في التعمم وقدرتو عمى التعامل مع 

التي تبدو أنيا غير  واألنشطةاآلخرين سواء في المدرسة أو خارجيا حيث يبعد نفسو عن واجبات 

 2001آخر )عوض اهلل، إلىغير مرتبطة برغباتو الشخصية المباشرة وتختمف من طفل  ألنياسارة 
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ذوي صعوبات التعمم قد تؤثر  األطفال(. ومثل ىذه الخصائص السابقة والتي يتميز بيا 10-10: 

وموارد متاحة وبمعنى آخر قد  إمكانياتالطفل لمحياة التي يعيشيا وتمنعو بما فييا من  إدراكعمى 

لحياة أكدت نتائج دراسة "لويس" عمى أن مستوى جودة ا تؤثر عمى جودة حياة ليؤالء األطفال، فمقد

 يرتبط بالنمو االنفعالي والتحكم في المشاعر السمبية لمفرد. إنماالذي يدركو الفرد 

تعتبر جودة الحياة أىمية في حياة التمميذ بصفة عامة وتالميذ ذوي صعوبات التعمم بصفة خاصة -

خدمات تساعدىم عمى التوافق مع ظروف الحياة، حيث قام "فوقية احمد  إلىوتحتاج ىذه الفئة 

طفل ذوي صعوبات التعمم وأولياء  40طفل عادي و 40اشتممت  بدراسة" ( 2006لسيد سنة)ا

ذوي صعوبات التعمم  األطفالحيث كان اختالف مستوى جودة حياة عند  000األمور بمغ عددىم 

اليدف الذي ينشده  أنحيث  المرتفع والموقع الجغرافي ومستوى تعميم الوالدين. األسرةلصالح الدخل 

ذوي صعوبات التعمم ولقد بدأ  األطفالمع في الفترة القادمة ىو تحسين جودة الحياة عند مجت أي

ذوي صعوبات التعمم  لألطفالبتحسين جودة الحياة بشكل عام  األجنبيةاالىتمام مؤخرا في الدول 

اصة يطالبوا بمزيد من تحسين واالىتمام خ ايزالو المسؤولين ال  إن إالوعمى الرغم من ىذا االىتمام 

بالتعميم وتنمية الميارات والعمل والقدرة عمى االختيار والمشاركة في الحياة المجتمعية لدى ىؤالء 

 ذوي صعوبات التعمم. األفراد

 التالي:  تحيث تحددت مشكمة بحثنا في التساؤال- 0

 ما مستوى جودة حياة تالميذ ذوي صعوبات التعمم األكاديمية؟-

 ؟الحياة تعزى لمتغير الجنسىل توجد فروق في مستوى جودة -
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ىل يوجد فروق في مستوى جودة الحياة بين تالميذ العاديين وتالميذ ذوي صعوبات التعمم -

 األكاديمي؟

 الفرضيات:-2

 مستوى جودة الحياة عند تالميذ ذوي صعوبات التعمم األكاديمية. انخفاض-

 زى لمتغير الجنس.توجد فروق ذات في جودة الحياة لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم تع-

 توجد فروق في مستوى جودة حياة بين تالميذ العاديين وتالميذ ذوي صعوبات التعمم. -

 ييدف البحث إلى معرفة: أهداف البحث: -3

 صعوبات التعمم األكاديمية.جودة حياة تالميذ ذوي مستوى -

 التعمم األكاديمي. جودة الحياة بين التالميذ العاديين وتالميذ ذوي صعوباتمستوى في الفرق  -

 الفرق في مستوى جودة حياة التالميذ ذوي صعوبات التعمم بين الذكور واإلناث.-

 أهمية البحث ودواعي اختيار البحث: -4

 نرى أن لمبحث الحالي أىمية كبيرة منيا نظرية وأخرى تطبيقية ميدانية وتتمثل فيما يمي:

 عاني منيا تالميذ المرحمة االبتدائية،  التعرف عمى أىم صعوبات التعمم األكاديمية التي ي

 باختالف مستوياتيم الدراسية وجنسيم، ومستوى جودة الحياة لدييم.

 .تحديد الصعوبة األكثر انتشارا في المرحمة االبتدائية 
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  كون الباحثة الحظت وجود عدد كبير من التالميذ الذين  يتمتعون بعوامل جسمية وصحية

يرون صعوبة في تعمم القراءة والكتابة والحساب، و التي تؤدي في أغمب وعقمية  جيدة، إاّل أّنيم يظ

 األحيان إلى فقدان الثقة لدى التالميذ وكرىيم لممواد الدراسية .

  خاص مستوى جودة حياة تالميذ ذوي رغبة الباحثة في التوصل إلى نتائج تخدم بشكل

 صعوبات التعمم األكاديمية.

 :اجرائيا مصطمحات فتعار ي -5

 ة الحياة:جود 

ىي الدرجة التي تظير من خالل اإلجابة عمى مقياس جودة الحياة تمميذ ذوي صعوبات التعمم 

 األكاديمي.

 صعوبة التعمم األكاديمية:

 ىم التالميذ الذين يظيرون انخفاض في الحساب والقراءة والكتابة.
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 تمييد  

عمى موضوع جودة الحياة وأجريت دراسات وبحوث  األخيرةلقد ركز الكثير من الباحثين في الفترة 

في مجاالت مختمفة عربية منيا وأجنبية لمختمف األعمار واألطوار والتخصصات حيث يذكر بأن: 

ذلك نرى جودة الحياة من المفاىيم الحديثة نسبيا عمى مستوى تناوليا في البحث العممي ،ومع 

ليشمل جميع العموم والتخصصات ، فيو ال يرتبط بمجال محدد من مجالت استخدامو قد توسع 

نما امتد ليشمل أغمب المجا . ويدل ، االقتصادية والبيئيةالت الصحية، النفسية واالجتماعيةالحياة وا 

ألفراد بعض األحيان عمى التعبير عن رقي مستوى الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم 

أو أنو يستخدم لمتعبير عن طريقة إدراك األفراد لمدى قدرة ىذه الخدمات عمى إشباع  المجتمع،

 (  6002:602، إبراىيم.)حاجتيم المختمفة
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  تعريف جودة الحياة:/ 1

عمى الرغم من الصعوبات التي واجييا العمماء في تحديد تعريف لجودة الحياة والتداخل الموجود 

 تعاريف نوردىا عمى النحو التالي وبين المفاىيم القريبة منيا إال أنيا حضت بمجموعة من ال بينيما

أجاد أتى  وبذل،فالن سخا  جيدا، وجدصار  جودة:جاد  )مادة: ج و د(تعريف الجودة لغة: -1-1

 (.256: 6002)عبد فميو والزكي، والعمل.بالجيد من القول 

وجاد  الرديء،نقيض  منظور،ثي ججودج، والجيد طبقا البن أصميا الفعل الثال QUALITYفالجودة  

 .(26: 6002بالشيء جودة أي صار جيدا. )كاظم والبيدالي،

 من خالل ىذا يمكننا أن نعرف الجودة بأنيا الرقي والدرجة العالية من اإلتقان.

الرزق  يبة،الطالحياة نقيض الموت والحياة "(:1996)الزاوي أما تعريف الحياة فنورده في قول  -

(.أي تعبر عن الحركة والعيش والتنفس واإلحساس بالوجود 6: 6025، العجمي)ج الحالل أو الجنة 

 في الدنيا. 

 :التعريف االصطالحي لجودة الحياة  1-2

  نتطرق لبعض التعريفات لبعض العمماء والمنظمات لجودة الحياة فيما يمي : 

 .بأنيا الشعور بالرضاج ("1990برى )غولدسوستارك و (1989ليمان ) يعرفيا كل من-

ججودة الحياة بأنيا رضا الفرد بقدره في الحياة والشعور بالراحة  (1990تايمور و روجدان )عرفيا -

     جوالسعادة.

 .جبأنيا امتالك الفرص المناسبة لتحقيق أىداف ذات معنى ج (1990جود)كما عرفيا -
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 .جبالكفاءة و إجادة التعامل مع التحديات بأنيا الشعور الشخصي ج(1994دوسون)وعرفيا  -

 (. 22: 6020)منسي وكاظم،                                                                  

 إدراك  لجودة الحياة بأنيا  ((WHO ,1997تعريف  منظمة الصحة العالمية جىرتمان"آن ذكر  -

وبعالقة مع  ثقافي والنظم القيمة التي يعيش فيياالفرد لوضعو في الحياة في سياق أو المحيط ال

 )و  (WHO,1997) (62: 6005ج)منظمة الصحة العالمية،أىدافو وتوقعاتو ومعاييره وشؤونو.

ANNE HARTMANN,2007 P18-19) 

تمثمة في انجاز األنشطة أن جودة الحياة تتضمن الوظائف الجسمية الم("1998دونفان) ويشير -

لنفسية المتمثمة في األفكار والنفعاالت والنشاط االجتماعي والبيئي، والرضا عن والوظائف ا اليومية 

 .(8:  6002.)بخش،جالحياة بشكل عام

الجوانب الحياة اة بأنيا مفيوما شامال يضم كل من نوعية الحي إلىكما تشير منظمة اليونسكو  -

واإلشباع المعنوي الذي ساسية. األوىو يتسع ليشمل اإلشباع المادي لمحاجات كما يدركيا األفراد، 

، موضوعية، وعمى ذلك فجودة الحياة ليا ظروف ق النفسي لمفرد عبر تحقيقو لذاتويحقق التواف

ومكونات ذاتية ولقد ارتبط ىذا المفيوم منذ البداية بسعي المجتمعات الصناعية نحو التنمية 

لمواجية إشاعات األفراد وتطمعاتيم  واالرتقاء لمتطمبات األفراد عن طريق تحقيق الوفرة االقتصادية

 (6:  6002م.)بخش،وطموحاتي

وصول الفرد لدرجة النضج الشخصي والنفسي الذين يحققان لو  بأنيا("2010)خميس يعرف  -

ومن ثم إيجاد معنى لحياتو من خالل األمل الذي يبعثو عمى كافة إشكال حياتو  الذاتية،السعادة 

 (.55: 6025ا بقة، .)خدام مشجعنيابحيث يصبح راضيا 
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بأنيا الدرجة التي يشعر فييا الفرد بأىمية ما يممك ميما كان "  (2006ريبيكا رينوك )تعريف ج-

 (.505: 6002)عويس،جضئيال ويستمتع بو

شباع ج :يقول مسعوديأما  - بأنيا تتضمن االستمتاع بالظروف المادية واإلحساس بحسن الحال وا 

ياة العاطفية االيجابية إلى جانب الصحة الجسمية االيجابية، الحاجات  والرضا عن الحياة والح

حساسو بمعنى السعادة وصوال إلى عيش حياة متوافقة بين جوىر اإل نسان والقيم السائدة في وا 

 (. 605: 6025مسعودي أمحمد، ).    جالمجتمع

ي ضوء بعدين انو عادة ما يتم تعريف مفيوم جودة الحياة، ف "(2010أبو حالوة، )عرفيا كما ي -

أساسين لكل منيما مؤشرات معينة البعد الذاتي، والبعد الموضوعي لجودة الحياة، ويتضمن البعد 

  .جالموضوعي لجودة الحياة مجموعة من المؤشرات القابمة لممالحظة والقياس المباشر

ليا، رد عمى األداء بدنيا، وانفعاقياس لقدرة الف بأنيا"  (31: 2015)فوزية عن شرشوتعرف  -

 .جلخاصةفي سياق بيئتو عند مستوى يتسق أو يتناغم مع توقعاتو ااجتماعيا 

، مع وجود ة تعريف واحد يتفق عميو الباحثوننستخمص مما سبق ذكره بأنو ليس لجودة الحيا-

بعض المصطمحات والمفاىيم القريبة منيا ىي: ) الرفاه، الرقي، االستمتاع، الرضا عن الحياة، 

ة، التفاؤل.( وان جودة الحياة تتغير حسب تغير األفراد والمواقف التي يعيشيا كل السعادة، القناع

الرقي ومنيا التمتع بالحياة  إلىشعور الفرد بالقناعة وصولو  فرد والزمان والمكان والظروف، فيو

وذلك بشعوره بالرضا والسعادة والرفاه والترف والفرح وعيش حياة خالية من االضطرابات السموكية 

والعقمية تعود عميو باألمن والطمأنينة واالستقرار واالرتياح حتى يخدم نفسو  ،النفسية والصحيةو 

المرض،  يرى جودة حياتو في شفائو من الحياة فالمريضالذي يعيش فيو، فيذه ىي جودة والمجتمع 

لمعاق و واوالمحب لعممو إتقان  ...الخ(النقل.) السكن، المالبس، األكل، والفقير في الغنى المادي
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عن  والمتأخراتعالية من التعميم  درجة إلىاألمي في الوصول و  في سالمة جسمو من اإلعاقة، 

 عمل، والعقيم في  إيجاد، والبطال في األسرةالزواج في تكوين 

والعمل الصالح ، فينا ما يتمتع بجودة الحياة عن قراءتو وتالوتو لمقرآن الكريم، وصالتو اإلنجاب

  راد.وغيرىم من األف

 مبادئ جودة الحياة:-2

تعتبر مبادئ جودة الحياة من األمور المشتركة بين كل األفراد فيي ذات مستوى محدد وثابت نسبيا 

  ميما اختمف األشخاص وتعددت المواقف.

بأن جودة  "(1990)جود  و (52:  6020)الينداوي،أما عن مبادئ جودة الحياة فقد أوضح -

 ن المبادئ منيا:الحياة تعتمد عمى مجموعة م

 .أن ىذه المبادئ مشتركة بين الشخص المعاق وغير المعاق )األسوياء(-

أن جودة الحياة مرتبطة بمجموعة من االحتياجات الرئيسية لإلنسان ومدى قدرتيا عمى تحقيق  -

 أىدافيا في الحياة.

ختمف من شخص أن معاني جودة الحياة تختمف باختالف وجيات النظر اإلنسانية، بمعنى أنيا ت -

 إلى آخر ومن عائمة إلى أخرى ومن برنامج تأىيمي إلى أخر ومن شخص ميني أخر.

  إن مفيوم جودة الحياة لو عالقة وطيدة ومباشرة في البيئة التي يعيش فييا اإلنسان أو ذاك. -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            جنسان و إلى األشخاص المحيطين بيا.لإل قافيمفيوم جودة الحياة يعكس التراث الث إن -
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 مقومات جودة الحياة )العوامل(: -3

لموصول إلى جودة الحياة البد أن تكون عمى قدر من المستوى في بعض المقومات التي ترتبط 

"روت" وأحسن نموذج وضعو كل من  بالفرد، وىي تعرف بالعوامل المساعدة في تحديد جودة لحياة.

جودة الحياة نوضحو في المخطط ج نموذج لجودة الحياة يعرف باسم نموذج العوامل الستة لو"كيس

 التالي:

                  

 

 تتتت

 

 

 

 

 

 (220: 6028تواتي،).يوضح العوامل الستة لجودة الحياة :)1 (شكل رقم

 يوضح الشكل السابق مجموعة من العوامل المساعدة في جودة الحياة التي تمثل ما يمي:

 

 

 تقبل الذات 

ليةاالستقال   

السيطرة عمى  
 البيئة

   العالقات
 االجتماعية

 الحياة اليادفة

 جودة الحياة

 النمو الشخصي
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 :الشخصيالنمو  3-1

 (.286: 6006)رجيعة، الشخصية إلثراء حياتو ولمكانتوعمى تنمية قدراتو ىي قدرة الفرد   

لمتجارب . إدراكو لتطوره وتوسع ذاتو، انفتاحو ر الفرد بالنمو االرتقائي المستمرومن صفاتيا شعو 

الجديدة، إحساسو الواقعي لمحياة، شعوره بتحسين ذاتو وتطور سموكو يوما بعد يوم، سموكو يتغير 

 (. 262-262من معرفتو وفعاليتو الذاتية.) مبارك ب ت:بطرائق تزيد 

 الحياة اليادفة: 3-2

يكون لمفرد ىدف في الحياة، ورؤية توجو تصرفاتو وأفعالو نحو تحقيق ىذا اليدف  ىي تشير إلى أن

 (.286: 6006مع المثابرة واإلصرار.) رجيعة،

الماضية والحاضرة، أن يضع  ومن صفاتيا أن يمتمك الفرد المعتقدات التي تعطي معنى الحياة

أىدافا تجعل حياتو ذات معنى في تحقيقيا، أن يسعى لتحقيق غاياتو في الحياة، أن تكون لو القدرة 

عمى توجيو أىداف حياتو وعمى اإلدراك الواضح ألىداف حياتو، وأن يدرك أن صحتو النفسية تكمن 

 إلى األفرادن كيف يتواصل (. وىي اإلجابة ع262ب ت: )مبارك،في إحساسو بمعنى الحياة 

بالمتعة، وبالغرض من خالل االنضمام واإلسيام في اإليجابي بجودة الحياة، باالنتماء،  اإلحساس

نشاطات وخيرات أوسع وأسمى وأكثر دواما من الذات)مثل: الطبيعة، الجماعات االجتماعية، 

 (.60: 6020، حالوة أبو)لحركات، التقاليد ونظم االعتقاد( المؤسسات، ا

 العالقة االيجابية: 3-3

تدعى بالعالقات المجمعة وىي تؤدي إلى االتفاق واالجتماع وتساىم في تماسك ووحدة وتكامل 

المجتمع، ومن أمثمتيا العالقات االجتماعية التعاونية التي تعتبر سعي مشترك لموصول إلى ىدف 

 مشترك 
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 (.68: 6006توافق.)بن سعيد، وكذا عالقات الصداقة القائمة عمى اإلخالص واالتحاد وال

 تقبل الذات: 3-4

دراكو لحدده وىو اتجاه يكونو المرء الراضي عن  ىو رضا المرء في نفسو وعن صفاتو وقدراتو وا 

 (.222: 2622نفسو وعن استعداده والمدرك لحدود معارفو )عبد المنعم، 

 االستقاللية: 3-5

يعتمد عمى نفسو ويتخذ قراراتو، ويتحمل بأنياجسموك ايجابي يجعل الفرد بياجيو  إلييايشير 

 (.6022المسؤولية في المواقف االجتماعية ج)الحسني والتميمي،

 السيطرة عمى البيئة )الكفاءة البيئية(: 3-6  

 ىي القدرة عمى تخيل واختيار البيئات المناسبة ومرونة الشخصية أثناء التواجد في البيئة.     

دارة نشاطاتو وبيئتو، وقدرتو عمى االستفادة ومن صفاتو الكفاية الذاتية لم فرد، قدرتو عمى التحكم وا 

، وكذا النفسية واالجتماعيةمن الفرص المتاحة لديو، وقدرتو عمى اتخاذ الخيارات المالئمة لحاجتو 

 (.286: 6006)رجيعة،  عمى اختيار قيمة الشخصية والتصرف بما يتناسب ومعايير مجتمعو.

 ت جودة الحياة من ما يمي :وعميو يمكن حصر مقوما

  وتشمل:مقومات جودة الحياة من الناحية الصحية 

 الجسمية: -1

والتي تتمثل في المعافات وخمو الجسم من أي مرض عضوي أو إعاقة جسدية وفي حالة حدثيا 

 مع وضعو الصحي واالستعداد لمعالج.يتكيف 
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 االضطراب النفسي: -2 

إلى الكفاءة الذاتية ط والصراع الداخمي وغيرىا، الوصول حبامنيا القمق أو االكتئاب والخوف واإل

والنضج المذان يساعدانو عمة إحداث التوازن بين متطمبات والحاجات الداخمية والقيم السائدة في 

 بالراحة والطمأنينة يصل إلى جودة الحياة . واإلحساسالمجتمع 

 العقمية: -3 

ت التي تواجيو في أقل وقت وبحكمة والقدرة عمى تتمثل في القدرة عمى التفكير وحل المشكال 

دارة الوقت.  التخطيط وا 

 الصحة العامة:-4

 وىي االىتمام بالجانب النشاط الرياضي، الراحة والنوم، النظافة، وجبات الطعام. 

 واالقتصادية: المقومات المادية -5

 وىي كل ما يتعمق بالمسكن والممبس، الدواء، الشغل، النقل....الخ.

 لمقومات االجتماعية واألسرية:ا-6

منيا أفراد األسرة والزمالء في العمل، واألصدقاء والجيران ة مع اآلخرين وتتمثل في العالقات الطيب 

باألمن  اإلحساسوكل أفراد المجتمع بصفة عامة مع االحترام المتبادل والوظائف االجتماعية، مع 

 واألمان.

ن ، الشعور بأخصية، استمتاع بالحياة، التفاؤل، المرحالتميز بكفاءة الش السعادة الشخصية:-7

 ليا معنى، الطموح لممستقبل، الشعور الداخمي بالسعادة.الحياة 
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 المقومات األكاديمية:-8

توفير الظروف المناسبة لمدراسة منيا الرغبة وحب الدراسة والقدرة عمى مزاولتيا عندما يكون الفرد  

ة الضغوط والمواقف بحكمة مع القدرة عمى التحكم في يمتمك ميارات حل المشكالت ومواجي

والرضا عن حياتو المعيشية والمادية في حدود أمكانتو وظروفو الصحية. وينجح في  انفعاالتو

حداث التوازن بين الحجات والمتطمبات الداخمية  تكوين عالقات مع اآلخرين من قريب ومن بعيد وا 

الذي يعيش فيو فعندىا يسعد  عم والمعايير السائدة في المجتموالخارجية في نفس الوقت االلتزام بالقي

 (.222: 6028)تواتي،  ومنيا يرتقي بالجودة الحياة.

 معوقات جودة الحياة: -4

إن كل ما يخالف ويعاكس مقومات جودة الحياة أو يحول دونيا يصبح من ال محالة من معوقاتيا 

 كننا ذكرىا في النقاط التالية:والتي تعمل عمى العرقمة والتوصل لجودة حياة يم

 الصحة العامة: 4-1

باأللم، قمة النوم، فقدان شيية، األكل، عدم تخصيص وقت لمنشاطات  اإلحساسونذكر منيا  

 الرياضية وغيرىا.

 الصحية:  4-2

وىي اإلصابة بالمرض أو وجود إعاقة )إعاقة حركية أو بصرية أو سمعية وغيرىا( عدم تقبل 

 وعدم الرضا عن حالتو وعدم تكيفو معيا مع رفض العالج. المرض أو اإلعاقة

دارة الوقت، عدم القدرة عمى العقمية:  4-3 عدم القدرة عمى مواجية المواقف وسوء التخطيط وا 

 التفكير وحل المشكالت.
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 النفسية:  4-4

خوف ونذكر من اإلحساس بالخوف والقمق والتوتر، الفشل و اإلحباط، عدم الثقة وتقدير الذات، ال

 من المستقبل....الخ.

 الحالة الشخصية:  4-5

 الشعور بعدم كفاءة الشخصية، عدم التمتع بالحياة، اإلحباط، التشاؤم، الخوف من المستقبل.

 عدم الرضا عن الحياة: 4-6

 وذلك من خالل الشعور بعدم الكفاية المادية واالقتصادية )من السكن، والمأكل والممبس... الخ(.

 االجتماعية:األسرة و  4-7

مع عدم  اآلخريننقص المساندة األسرية، عدم تقبل األسرة واالنتماء إلييا، سوء العالقات مع  

 بتقديرىم. اإلحساسكسب ثقتيم،  وعدم 

 الدينية: 4-8

 وأداءوااللتزام بالقيم والمعايير السائدة في المجتمع  باألخالقنقص الوازع الديني وعدم التقيد  

  الكره.، والحقد و اآلخرين

عدم توفر الظروف المناسبة والظروف المعيشية السيئة، وعدم توفر المسكن االقتصادية:  4-9

 المناسب والدخل القميل.
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 األكاديمية :  4-10

عدم القدرة عمى التكوين األكاديمي المناسب، عدم توفير الظروف واإلمكانيات المادية والنفسية 

 (. 226: 6028)تواتي،  . ساندة االيجابية لذلكالمناسبة لمدراسة، مع عدم وجود الم

 أبعاد جودة الحياة: -5 

تشير الدراسات إلى أن جودة الحياة مرادفة لمدرجة أو المستوى وان جودة الحياة بوجو عام تشير 

إلى الحياة النفسية، حتى عمى الرغم من تضمين الظروف البيئية ثم تقييمو من خالل ثالث ظروف 

 ىي:

 من خالل التقدير الذاتي لمرضا عن الحياة بوجو عام )السعادة واالستمتاع(. .2

التقدير الذاتي لمرضا في مجاالت أو جوانب معينة )العمل، الصحة، العالقات مع  .6

 اآلخرين(.

 .االجتماعية، والموارد أو العوائقالمؤشرات بالنسبة لجودة الحياة  البيانات الديموغرافية .5

                                                                 (Frisch, al 2005) 

 

  وعادة ما يتحدد في مؤشرين: 

إن غالبية الباحثين ركزوا عمى المؤشرات الخاصة بالبعد البعد الموضوعي والبعد الذاتي: / 1

اشر مثل الموضوعي لجودة الحياة ويتضمن مجموعة من المؤشرات القابمة لممالحظة والقياس المب

أوضاع العمل ومستوى الدخل، المكانة االجتماعية واالقتصادية وحجم المساندة المتاح من شبكة 

 العالقات االجتماعية.
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ومع ذلك تظير نتائج البحوث أن التركيز عمى المؤشرات لجودة الحياة إال في جزء صغير من -

 دين لجودة الحياة ىما:ومن ىنا يتحدد بعي التقديرات الكمية لجودة الحياة، التباين ف

ويقصد بيا مدى الرضا الشخصي بالحياة، وشعور الفرد بجودة الحياة، شعور البعد الذاتي: / 2

 الشخص بالسعادة.

وتشمل الصحة البدنية، العالقات االجتماعية، األنشطة المجتمعية، العمل،  البعد الموضوعي:-

   األسرية، الصحة النفسية، التعميم. فمسفة الحياة، وقت الفراغ، مستوى المعيشة، العالقات

                                                                                      (.62: 2662العارف باهلل  الغندور، )                                                         

 حسب جفالوفيمدج:مؤشرات جودة الحياة: -6

وتتبدى في شعور الفرد بالقمق واالكتئاب أو التوافق مع المرض أو لمؤشرات النفسية: ا 6-1

 الشعور بالسعادة.

وتتضح من خالل العالقات الشخصية ونوعيتيا فضال عن ممارسة المؤشرات االجتماعية:  6-2

  الفرد لألنشطة االجتماعية والترفييية.

عن مينتو وحبو ليا والقدرة عمى تنفيذ ميام  تتمثل بدرجة رضا الفردالمؤشرات المينية:  6-3

 وظيفتو، وقدرتو عمى التوافق مع واجبات عممو.

وتتمثل بدرجة رضا الفرد عن حالتو الصحية والتعايش مع المؤشرات الجسمية والبدنية:  6-4

 .اآلالم والنوم والشيية في تناول الغذاء والقدرة الجنس
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 العاممين أساسين في جودة الحياة                           

 العامل الثاني                                                      العامل األول      

 القيام بأنشطة ايجابية مقدرة                                    القدرة عمى التوافق المواجية

                         

 سمبيي           ايجابي                                                              

ىنا تمعب دور الحياة والخبرات المتباينة التي نتعرض ليا في كل مرحمة من مراحل حياتنا دورا 

شديد األىمية في واقع األمر في ثبات أو تغير رؤيتنا لجودة وعمى الرغم من أن لكل شخص 

 عاتو الكيفية الخاصة.توق
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 االتجاىات النظرية المفسرة لجودة الحياة: -7

النفسي والمعرفي واالتجاه الفمسفي لقد تعددت االتجاىات النظرية المفسرة لجودة الحياة منيا االتجاه 

 واالتجاه االجتماعي والطبي والديني والتكاممي وغيرىا من االتجاىات نوضحيا فيما يمي:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح بعض االتجاىات النظرية المفسرة لجودة الحياة. (:2الشكل رقم )           

  االتجاه النفسي: 7-1

يعبر االتجاه النفسي عن الحاجات النفسية لألفراد وتحقيق الذات والطموح ويتجمى ىذا من خالل 

شباع حاجتو إدراك الفرد لما يدور حولو في البيئة التي يعيش فييا وكذا  قدرتو عمى التكيف معيا وا 

 وراحتو وكذا شعوره الداخمي بالسعادة والتوازن النفسي. النفسية 

 االتجاه النفسي

 االتجاه المعرفي

التجاه الدينيا  

الطبي هاالتجا االتجاه الفلسفي  

 االتجاه التكاملي

 االتجاه االجتماعي

االتجاهات النظرية 

المفسرة لجودة 

 الحياة
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الفرد كمحدد أساسي  إدراكيركز االتجاه النفسي عمى (:"18-17: 2010أبو حالوة،)حيث يقول -

شباعيا، األخرى، وأىميا القيم والحاجات النفسيلممفيوم وعالقة المفيوم بالمفاىيم النفسية  ة وا 

وتحقيق الذات ومستوى الطموح لدى األفراد، وبالتالي فالعنصر األساسي لجودة الحياة يتضح في 

العالقة االنفعالية القوية بين الفرد وبيئتو، ىذه العالقة تتوسطيا مشاعر وأحاسيس الفرد ومدركاتو، 

 الليا نوعية حياة الفرد.جفاإلدراك ومعو بقية المؤشرات النفسية تمثل المخرجات التي تظير من خ

أن إشباع الحاجات ىو المكون األساسي لجودة ابرىام ماسمو"كما يضيف في ىذا الخصوص  -

الحياة، ولقد وضحيا في ىرم ماسمو لمحاجات اإلنسانية ورتبيا حسب أىميتيا من الحاجات 

دير وفي األخير الحاجة االجتماعية وبعدىا الحاجة لمتق إلىالفسيولوجية وتمييا حاجات األمان 

يعني بعد تمبية الحاجات األساسية يسعى اإلنسان إلى تحقيق الذات والبحث الحاجة لتحقيق الذات، 

 (.628: 6022عن السعادة واالنجاز من الشعور بالرضا.)العمرات والرفوع، 

 االتجاه المعرفي: 7-2 

كات معرفية مرتبطة بالعمميات يركز االتجاه المعرفي المفسر لجودة الحياة عمى الجوانب عقمية ومدر 

العقمية وبأسس التفكير السميم لممواقف والمشكالت التي تواجو الفرد في البيئة التي يعيش فييا، ىذه 

 األشياءالمواقف كمما ارتبطت بالعقل والتفكير كمما اتجيت اتجاه المعرفة الواعية المبصرة لمكامن 

عمى أن ج االتجاه المعرفي يركز عمى  (723) بشرى عناد، ب ت: وفي ىذا الخصوص تشير 

الفرد ىي التي تحدد درجة  إدراك: أن طبيعة األولىفكرتين أساسيتين في تفسير جودة الحياة، الفكرة 

شعوره بجودة الحياة وىذه تتوافق مع االتجاه النفسي. والفكرة الثانية:في إطار االختالف اإلدراكي 

ية ىي األقوى األثر من العوامل الموضوعية في درجة الحاصل بين اإلفراد، فان العوامل الذات

  شعورىم بجودة الحياة.ج
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 االتجاه اإلسالمي )االتجاه الديني(: 7-3

أول من تطرق لمفيوم جودة الحياة ىو القرآن الكريم الذي أشار إلييا بأنيا السعادة والطمأنينة 

وة القرآن أي راحة في الدنيا والسكينة، بحيث ىناك من يرى جودة حياتو في العمل لصالح وتال

 والفوز بالجنة.

واالطمئنان النفسي  أن الدين يوفر قاعدة وجدانية تضمن األمن إلى(:"2007الحديبي)يقول -

والتفاؤل وحب الحياة ورضاه عنيا، كما يوفر إحساس بمعنى الحياة اليومية،فيو والتوازن االنفعالي 

ض طريق الفرد.ج كما أن الشعور الديني يؤدي إلى يخفف من وطأة الكوارث واألزمات  التي تعتر 

اإلحساس بالسعادة والرضا عن الحياة والقناعة واإليمان بالقضاء والقدر خيره وشره واليقين بان اهلل 

عز وجل يتدخل في األحداث الميمة من اجل األفضل دائما، ويتحقق ذلك من خالل الدعاء 

 (.56:  6026دعم والطمأنينة .)شقورة،والصالة والشكر. مما يوفر لو أسمى صور ال

 االتجاه االجتماعي: 7-4

يرتبط االتجاه االجتماعي لجودة الحياة بالعالقات التي تسير عمل مجموعة وتنظميا، فيي مقرونة 

أنو بدأ االىتمام بدراسات (" 1984ىانكس)بأداء ميمة معينة في داخل مجموعة، وليذا يشير 

ويمة بحيث ركزت عل المؤشرات الموضوعية لمحياة مثل معدالت جودة الحياة منذ فترة زمنية ط

المواليد والوافيات وضحايا المرضى ونوعية السكن ومستوى التعميمي والدخل ألفراد، بحيث أن ىذه 

الحياة بطبيعة العمل الذي يقوم بو الفرد وما المؤشرات تختمف باختالف المجتمعات، وترتبط جودة 

راء عممو والمكانة المينية لمفرد وتأثير عمى الحياة ويرى العديد من يجنيو من عائد مادي من و 

 الباحثين أن عالقة الفرد مع الزمالء تعد من العوامل الفعالة في تحقيق جودة الحياة.

  (.25: 6020)صالح إسماعيل، 
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 االتجاه الفمسفي: 7-5

تحميق في عالم التسامح تعتبر جودة الحياة من المنظور الفمسفي عن المثالية والوصول إلى ال

واإلبداع المثمر والخيالي والذي يعبر عميو السعادة ال محدودة والتي ليست ليا حدود وال فواصل، 

ج حق : يؤكد االتجاه الفمسفي عمى أن جودة الحياة (2010) أبو حالوةوفي ىذا الخصوص يقول 

فمسفي جاء من أجل وضع جودة الحياة حسب المنظور ال فمفيوممتكافئ في الحياة واالزدىارج.

ضمن الثالثية البرجماتية المشيورة، والمتمثمة في أن الفكرة ال يمكن أن تتحول إلى مفاىيم السعادة 

اعتقاد إال إذا أثبتت نجاحيا عمى المستوى العممي أو القيمة الفورية والمستوى العممي أقرب إلى 

 .ية الشخصية منو إلى أي مفيوم آخرمفيوم السعادة والرفاى

لم يرتبط بالمثالية والشعور بيا ال يعبر عن  أنفالتعبير عنيا يعتبر مجرد كالم ال يرقي لمسعادة 

يدركو الفرد، بل يجب أن يرتبط بالواقعية والعممية التي تدور في كتف المحقق القابل المأمول الذي 

ياة من منظور فمسفي جودة الح إلىلممحسوس والمرتبط بالقوة الداخمية الخارجية لمفرد، بحيث ينظر 

حرر نفسو من أسرار الواقع والتحميق  إذاالحصول عمييا  إلنسانعمى أن السعادة المأمولة ال يمكن 

تدفع باإلنسان إلى التسامي عمى ذلك الواقع وترك العنان لمحظات من خيال في فضاء المثالية 

تممسا لمسعادة متخيمة يعيش فييا إبداعي ثري، وبالتالي فجودة لحياة من ىذا المنظور مفارقة لمواقع 

اإلنسان حالة من التجاىل التام ألالم ومصاعب الحياة والذوبان في صفاء روحي مفارق لكل قيمة 

 (65: 6022مادية.)بحرة كريمة، 

 االتجاه الطبي:  7-6

تعتبر جودة الحياة من المنظور الطبي بأنيا العالقة بين الصحة وسعادتو وذلك بالرضا عنيا 

 بيا، أي يدرك جودة حياتو من خالل واقعو المعاش وليذا جاء االىتمام بالمرضى. تيا وقناع
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بأنو بدأ االىتمام بمفيوم جودة الحياة في المجال الطبي، "  (2011المالكي )وفي ىذا الصدد يذكر 

حيث الحظ األطباء العالقة بين الحالة الصحية لمفرد وجودة الحياة من خالل معايير الجودة في 

لرعاية الصحية، وضرورة االىتمام بقضايا الحياة لدى المرضى، حيث يدرك المرض جودة الحياة ا

بصورة تختمف عن األسوياء، والعمل عمى تنمية شبكة العالقات االجتماعية لدييم من خالل 

استراتيجيات فعالة.ج وىي تعطينا مؤشرات واضحة عن مدى إدراك الفرد لمسعادة من خالل السالمة 

  (55: 6025دية والعقمية المرتبطة بصحتو. )خدام، الجس

 االتجاه التكاممي: 7-7

يعتبر االتجاه التكاممي لجودة الحياة عمى أن العناصر المرتبطة بالفرد ليست متفرقة بل ىي وحدة 

واحدة متكاممة ال نستطيع التفرقة بين العناصر والمركبات المختمفة ليا، في ىذا الخصوص يشار 

ا االتجاه يرى جودة الحياة بأنيا الحياة الجيدة وىي نفسيا مثل العيش في حياة ذات عمى أنج ىذ

نوعية عالية، بحيث أن ىذه النظرية متعددة الجوانب وشاممة، تتضمن نظريات واقعية، ىي الرفاه، 

، الرضا عن الحياة، السعادة معنى الحياة، نظام المعمومات البيولوجية)األقران(، إدراك قوة الحياة

 (. 22: 6020)محمود والجمالي، إشباع الحاجات، وأيضا العوامل الموضوعية.

من خالل قول رواد ىذا االتجاه منيم االتجاه التكاممي  ( "728)بشرى عناد، ب ت:وقد لخصت 

الذي طرح شرح تكامميا لجودة الحياة وأن إدراك الفرد لحياتو يجعمو يقيم شخصيا ( 2003أندرسون)

ما يمكنو من أن يكون أفكار لكي يصل إلى الرضا عن الحياة، وان يكون ثالثة ما يدور حولو، ك

سمات مجتمعة معا تؤدي إلى الشعور بجودة الحياة. األولى: تتعمق باألفكار ذات العالقة باليدف 

الشخصي الذي يسعى الفرد إلى تحقيقو. والثانية: المعنى الوجودي الذي يتصف العالقات بين 

 اف. والثالثة: الشخصية والعمق.األفكار و األىد
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 :قياس جودة الحياة -8

نظرا لعدم وجود معايير واضحة ومحددة لقياس مفيوم جودة الحياة، لذا كان ىناك حذر شديد لعمل 

قياس لجودة الحياة مع ضرورة ىذا القياس، ونجد أن العمماء والباحثين استخدموا العديد من 

نميز ىذا المفيوم عن  أناقشة مفيوم جودة الحياة من الميم وعند من الحياةالمقاييس لقياس جودة 

 اإلدراكمفاىيم ذات عالقة ولكن تختمف من حيث المضمون ما بين الثقافة وجودة الحياة ألن 

 لجودة الحياة ارتباط وثيق مع الحدود الثقافية والتي تختمف من مجتمع آلخر.

لحياة وىي األمور يمكن قياسيا مثل: ىناك بعض األمور التي يمكن من خالليا قياس جودة ا

الحالة الصحية، قابمية الحركة، جودة الحياة المنزل وغيرىا. وىناك أمور أخرى لقياس جودة الحياة 

عن طريق الحصول عمى معمومات دقيقة عن حياة الشخص أو مدى كفاءة وفعالية النظام الذي 

 ل.يحييا اإلنسان مثل: التوحيد، توزيع الدخل، توفر الوصو 

 أنواع قياس جودة الحياة إلى ثالث أنواع:                                     ويكال ندقسم أدوات قياس جودة الحياة: -

صمم أسموبو العام من اجل قياس جودة الحياة بصورة متكاممة وشاممة وىذا قد القياس العالمي: /1

 حياة الذي يسأل الناس عن رضاىم يكون سؤاال وحيدا يتم سؤالو لمشخص لحساب مقياس جودة ال

لو أمور مشتركة مع القياس العالمي وصمم من اجل ميام وظيفتو في الرعاية القياس العام: ب/

الصحية تم تحديده ليكون بصورة شاممة مثل: احتمالية تأثير المرض أو أعراض ىذا لمرض عمى 

 حياة المرضى.

 حاالت خاصة وىذه الخطوات محصورة عالج فيتم تطويره لمراقبة ردة فعل لمالخاص: القياس ج/ 

لمشاكل تميز مجموعة خاصة مع المرض، حيث يكون ليؤالء المرضى حساسية لمتغيير وكذلك قمة 

 التصور لدييم في الربط مع تعريف معنى جودة الحياة
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وىو يقيس الرضا عن الحياة، جودة الحياة، ويتضمن مقياس مقياس جودة الحياة لفريتش:  -

مجال لمحياة مثل: العمل والصحة، وقت الفراغ، العالقات مع األصدقاء واألبناء،  22الذاتية الجودة 

من ومستوى المعيشة وفمسفة الحياة والعالقات مع األقارب والجيران والعمل... الخ حيث يطالب 

ال بالنسبة المفحوص وتقدير الرضا في مجال معين من الحياة وكذلك قيمة أو أىمية ذلك المج

 (       65-66: 6025سعادة العامة لمفرد.  )شيخي مريم، لم
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 خالصة 

من خالل ما تطرقنا إليو في ىذا الفصل بأن جودة الحياة من المفاىيم الجديدة من حيث البحث، 

والذي اختمف الباحثين في تحديد مفيوم دقيق لو وىذا نظرا الختالف التخصصات وتعدد 

ميز ببعض المؤشرات منيا الموضوعية والذاتية والوجودية، وليا عوامل المجاالت، حيث أنيا تت

ومقومات تساعد الفرد ف ان يرتقي بجودة الحياة وبعض المعوقات التي تسيم في تدينيا ويتم 

قياسيا ببعض المقاييس الخاصة بجودة الحياة وليا أىمية في حياة الفرد فإدراك الواقع المعاش 

التوافق النفسي واالجتماعي واالنفعالي ومنو ثمة تخطي صعوبة الحياة والرضا عنو ىو ما يحقق 

 والعيش بسعادة.



 الفصل الثالث: صعوبات التعمم.                                     

 تمهيد.

 تعريف صعوبات التعمم.

 تصنيف صعوبات التعمم.

 صعوبات التعمم النمائية. 

 صعوبات التعمم األكاديمية.

 تعريف صعوبات التعمم األكاديمية.

 تصنيف صعوبات التعمم األكاديمة.

 تعريف صعوبة تعمم القراءة.

 عوامل صعوبة القراءة. 

 أعراض صعوبة القراءة.

 خصائص االطفال ذوي صعوبة القراءة.

 تعريف صعوبة الكتابة. 

 عوامل صعوبة الكتابة.

 أعراض صعوبة الكتابة.

 خصائص األطفال ذوي صعوبة الكتابة.

 تعريف صعوبة الحساب

 عوامل صعوبة الحساب.

 خصائص تالميذ ذوي صعوبات الحساب

 لتعمم.عالج صعوبات ا

 خالصة.
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 تمييد

مف الموضوعات الجديدة في مجاؿ التربية الخاصة، التي شيدت نموا   يعد موضوع صعوبات التعمـ

متسرعا واىتماما متزايدا بحيث أصبح محورا لمعديد مف األبحاث والدراسات، حيث كاف اىتماـ التربية 

والحركية ولكف سبب  الخاصة سابقا منصبا عمى أشكاؿ اإلعاقات، كاإلعاقة العقمية والسمعية والبصرية

ظيور مجموعة مف األطفاؿ األسوياء في نموىـ العقمي والسمعي والبصري والحركي والذيف يعانوف مف 

مشكالت تعميمية، فقد بدأ المختصوف في التركيز عمى ىذا الجانب بيدؼ التعرؼ عمى مظاىر 

شيوعا، إذ يعكس عجز  صعوبات التعمـ خاصة في الجوانب األكاديمية والتي تعد مف أبرز الصعوبات

المتعمـ عف تمقي أو معالجة المغة المسموعة أو المقروءة في عدـ إنتاج لغة التحدث أو الكتابة أو 

 الحساب، ثـ تغمؽ أماـ مفاتيح المعرفة والتعمـ في مختمؼ المجاالت األساسية.
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 مفيوم صعوبات التعمم:-1

اوؿ العمميات ما قبؿ األكاديمية، والتي تتمثؿ بالعمميات تمؾ الصعوبات التي تتنبصعوبات التعمـ  يقصد

المعرفية المتعمقة باالنتباه واإلدراؾ والذاكرة والتفكير والمغة، وىذه العمميات تشكؿ أىـ األسس التي يقـو 

عمييا النشاط العقمي المعرفي لمفرد ومف ثـ فاف أي اضطراب أو خمؿ يصيب واحدة أو أكثر مف ىذه 

 ز بالضرورة العديد مف الصعوبات األكاديمية ويكوف السبب الرئيسي ليا.العمميات يفر 

مصطمح عاـ يصؼ مجموعة مف التالميذ في الفصؿ الدراسي  بأنياصعوبات التعمـ  إلى عميرة أشار

العادي الذيف يظيروف انخفاض في التحصيؿ الدراسي مقارنة مع زمالئيـ العادييف مع أنيـ يتمتعوف 

لمتوسط، إال أنيـ يظيروف صعوبة في بعض العمميات المتصمة بالتعمـ كالفيـ أو بذكاء عادي فوؽ ا

التفكير، أو اإلدراؾ أو االنتباه أو القراءة، أو الكتابة أو التيجي أو النطؽ، أو إجراء العمميات الحسابية 

اإلعاقة أو في الميارات المتصمة بكؿ مف العمميات السابقة ويستبعد مف حاالت صعوبات التعمـ ذوي 

والمضطربوف انفعاليا أو المصابوف بأمراض العيوف وعيوب السمع وذوي اإلعاقات المتعددة حيث اف 

 (33-23: 2015إعاقتيـ قد تكوف سببا مباشرا لمصعوبات التي يعانوف منيا.)عميرة، 

اإلدراؾ أنيا اضطراب في العمميات العقمية، أو النفسية األساسية التي تشمؿ االنتباه و بكما عرفت  -

وتكويف المفيـو والتذكر وحؿ المشكالت يظير أثره في عدـ القدرة عمى القراءة والكتابة والحساب وما 

يترتب عميو سواء في المدرسة االبتدائية أساسا أو فيما بعد مف قصور في تعمـ المواد الدراسية 

  ( 65: 2003المختمفة.)كولينجفورد، 

ينص تعريفيا (: 1661رشراف لم  األطفا  المعويي  أمريكا  تعريف المجنة الوطنية األمريكية إل-

عمى أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ىـ أولئؾ الذيف يعانوف مف قصور في واحدة أو أكثر مف 

العمميات النفسية األساسية التي تدخؿ في فيـ أو استخداـ المغة المكتوبة أو المنطوقة وقد تظير في 
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ر أو الكالـ أو القراءة، الكتابة أو التيجئة أو العمميات الحسابية ويتضمف اضطرابات اإلصغاء أو التفكي

 ىذا التعريؼ مصطمح اإلعاقة اإلدراكية أو اإلصابة الدماغية أو الخمؿ الوظيفي الطفيؼ. 

 (85: 1999)عبد الباري، 

 أف صعوبات التعمـ تمثؿ أصعب المشكالت المدرسية، ذوي صعوبات(: 2006تعريف كارولينا  -

التعمـ ىـ التالميذ الذيف يعانوف مف اضطرابات في المغة المكتوبة أو المنطوقة وتؤثر عمى اكتسابيـ 

 (163: 2007لمقراءة أو الكتابة أو الحساب.)ممحـ، 

 تصنيف صعوبات التعمم: -2

 تصنؼ صعوبات التعمـ إلى قسميف أساسيا صعوبات التعمـ النمائية وصعوبات التعمـ األكاديمية. 

 صعوبات التعمم النمائية:  2-1

بالوظائؼ الدماغية وبالعمميات العقمية والمعرفية التي  تتعمؽىذه الصعوبات اف ب "يذكر السيد السيد

يحتاجيا الطفؿ في تحصيمو األكاديمي، وقد تكوف سبب حدوثيا اضطرابات وظيفية تخص الجياز 

قبؿ األكاديمية التي تتمثؿ في  يات ماالعصبي المركزي، ويقصد بيا تمؾ الصعوبات التي تتناوؿ العمم

العمميات المعرفية المتعمقة باالنتباه واإلدراؾ والذاكرة والتفكير والمغة، والتي يعتمد عمييا التمميذ في 

تحصيمو األكاديمي وىي مف أىـ األسس التي يقوـ عمييا النشاط العقمي المعرفي لمفرد ويمكف إف تقسـ 

 إلى قسميف:

 نتباه واإلدراؾ، والذاكرة.مثؿ االأولية: -1

 مثؿ التفكير، والفيـ والمغة الشفويةثانوية: -2
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 صعوبات التعمم األكاديمية: -2-2

يقصد بيا صعوبات األداء المدرسي، المعرفي، األكاديمي والتي تتمثؿ في صعوبات القراءة والكتابة 

عمـ النمائية، فمثال تعمـ القراءة والتيجئة والتعبير الكتابي والحساب وترتبط إلى حد كبير بصعوبات الت

يتطمب الكفاءة والقدرة عمى الفيـ واستخداـ المغة وميارة اإلدراؾ السمعي لمتعرؼ عمى أصوات حروؼ 

 (90: 1999الكممات والقدرة البصرية عمى التمييز وتحديد الحروؼ.)البيي، 

إذا حدث اضطرابا لدى  تظير عند تالميذ المدارس وتبدو واضحة مشكالتال ونظيؼ عف عدس بأنيا-

األطفاؿ في العمميات النفسية السابؽ ذكرىا)الصعوبات النمائية( بدرجة واضحة ويعجز تعويضيا مف 

خالليا وظائؼ أخرى، حيث يكوف عندئذ صعوبة في تعمـ الكتابة أو التيجي أو القراءة أو إجراء 

 (238: 1998العمميات الحسابية)عدس، 

االضطراب الواضح في تعمـ القراءة والكتابة والحساب أو ثبات  بأنياب عبد الوىا إلييا أشاركما  -

 العمر ألتحصيمي ليذه الميارات، ويمكف مالحظة ىذه الصعوبات بوضوح في عمؿ المدرسة.

 ( 113: 2003)عبد الوىاب،                                                                     

بات التعمـ األكاديمية إلى االضطراب الواضح في تعمـ القراءة أو الكتابة أو كما تشير مصطمح صعو  -

التيجي أو الحساب وتبدو واضحة إذا حدث اضطراب لدى الطفؿ في العمميات النفسية النمائية، فتعمـ 

القراءة يتطمب القدرة عمى فيـ واستخداـ المفردات المغوية والقدرة عمى التمييز البصري بيف الحروؼ 

الكممات وكذلؾ القدرة عمى التمييز السمعي بيف أصوات الكالـ باإلضافة إلى إدراؾ الشكؿ مف خالؿ و 

األرضية.  وكذلؾ فاف تعمـ الكتابة يتطمب العديد مف العمميات النمائية مثؿ القدرة عمى إدراؾ التتابع 

رية، فكؿ ىذه العمميات والتآزر بيف حركة العيف واليد وكذلؾ التكامؿ البصري الحركي والذاكرة البص

متطمبات أساسية الزمة لنجاح عممية الكتابة وبالمثؿ فاف تعمـ الحساب يتطمب قدرة عمى التصور 
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البصري وتعد الذاكرة البصرية والتمييز بيف الشكؿ مف أكثر العمميات أىمية في تعمـ الحساب واليندسة 

 ( 14:  2006لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ.)سالـ وآخروف، 

 وعميو نقوـ بالتفصيؿ في تصنيفيا. األكاديميةفي البحث الحالي نركز عمى الصعوبات 

 صعوبات التعمم األكاديمية: / تصنيفات2

 أ صعوبات القراءة:  لسر القراءة الديسمكسيا(-2-2

 / تعريف صعوبة القراءة:1

ئية والذي يشكؿ حالة تعرؼ صعوبة القراءة أو عسر القراءة بأنو اضطراب أو قصور أو صعوبات نما

 (56: 2005حادة مف صعوبات التعمـ القراءة لبعض األطفاؿ.)البطانية وآخروف، 

يفيـ عسر القراءة كالسيكيا عمى أنو مجمؿ الصعوبات المحددة التي تعترض التمميذ في تعمـ القراءة  -

النوعي أو التطوري بمعزؿ عف مستواه الفكري وعف توازنو العاطفي، ونجد بشكؿ عاـ في عسر القراءة 

 (56: 1999قصورا في مجاؿ اإلدراؾ البصري والسمعي وفي التوجو الزمني والمكاني.)كاغالر، 

نتاج المغة  - كما يتمثؿ العسر في القراءة في اضطراب القدرة عمى القراءة، أو صعوبة في معرفة وا 

  (MARIE, DRUVAUD, 1997 ; P415)المكتوبة بعيدا عف كؿ تأخر عقمي أو حسي.

كما عرؼ عسر القراءة في الفترات األولى مف انتشاره عمى أنو مرض، كما وصفو آنذاؾ العالـ  -

بأنو مرض العصر ويقصد بو األطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطرابات خاصة في "ميكائي " أمريكي 

 .(A.A.TOMATIS ,1978 :P14)القراءة
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 / لوام  صعوبة القراءة:2

 العوام  الجسمية:  2-1

العوامؿ الجسمية إلى تمؾ العوامؿ التي تعزى إلى التراكيب الوظيفية والعضوية أو الفيزيولوجية  تشير

التي تشيع بيف األطفاؿ ممف يعانوف مف صعوبات التعمـ بصفة عامة وصعوبات القراءة عمى وجو 

 الخصوص.

راب السيطرة أو إف األطفاؿ الذيف يعانوف مف نوع مف االختالؿ العصبي الوظيفي، التي تمثؿ اضط -

السيادة المخية أو ما يسمى بالجانبية، وتوضح الدراسات والبحوث التي أجريت حوؿ ىذه الجوانب إلى 

غزو صعوبات التعمـ القراءة إلى العوامؿ الوراثية أو الجنينية وأف ىناؾ ارتباطات أسرية قوية في 

األطفاؿ الذيف تنخفض مستويات صعوبات التعمـ القراءة بيف أفراد وأبناء ىذه األسر، خاصة لدى 

 (297-296: 2002ذكاءىـ عف زمالئيـ العادييف.)ممحـ،

 العوام  البيئية: 2-2

وتشكؿ العوامؿ البيئية سببا رئيسيا آخر في ضعؼ القراءة لدى األطفاؿ ويرى عدد مف التربوييف أف  

ا مف خالؿ عمميات فشؿ األطفاؿ في اكتساب ميارات القراءة يرجع أساسا إلى عدـ تدريبيـ عميي

ممارسات بعض المعمميف الخاطئة  أفالتعميـ التي يقوـ بيا المعمموف عمى نحو فعاؿ ومالئـ، كما 

 تساعد عمى تكويف صعوبات القراءة لدى األطفاؿ، ومف ىذه الممارسات:

 ممارسات التعميـ ال يتفؽ مع االستعدادات النوعية الخاصة بيؤالء األطفاؿ. -

أو التفاعؿ مع األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات القراءة بالقدر الذي يتـ مع غيرىـ إىماؿ التعامؿ  -

 مف األطفاؿ العادييف.
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استخداـ مواد تعميمية صعبة إلى الحد الذي يعيب األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات القراءة  -

 باإلحباط.

لئؾ الذيف يعانوف مف صعوبات ممارسة تعميـ القراءة بمعدؿ يفوؽ استيعاب األطفاؿ ليا خاصة أو  -

 القراءة.

تجاىؿ األخطاء النوعية المتكررة التي تصدر مف بعض األطفاؿ لتصبح بعد ذلؾ عادة سموكية  -

 مكتسبة أو معممة مف قبميـ.

الفشؿ في مالحظة أخطاء القراءة التي تصدر عف الطفؿ أو إىماليا وعدـ االىتماـ ليا لسبب  -

 لتصحيحيا. تكرارىا وما تتطمبو مف جيد

وال شؾ بأف الفروؽ الثقافية أو الحرماف الثقافي واالختالؿ المغوي واالضطرابات األسرية والمشكالت 

االنفعالية، التي يمر بيا بعض األطفاؿ تشكؿ ىي أيضا عوامؿ ىامة في تكويف صعوبات القراءة 

 (297: 2002)ممحـ،  لدييـ.

 العوام  النفسية:  2-3

 ؿ النفسية التي تقؼ وراء صعوبات القراءة تتمايز فيما يمي:يمكف القوؿ أف العوام

 أ/ اضطراب اإلدراك السمعي: 

إف عممية اإلدراؾ تبدأ باستشارة حواس الفرد مف خالؿ السمع أو البصر أو بيما معا وخالؿ عمميات 

إلى أف االستقباؿ ينتقي المخ تنظيمات أو تراكيب ليذه المثيرات أو االستشارات، وتشير الدراسات 

القراءة تمثؿ دائرة مغمقة أو مستمرة مف االستشارة واالستجابة، وبيا تنتج كؿ لحظة إدراكية أثرىا 

 ألتتابعي مت التمييز واإلدراؾ لممعنى، واف القراءة ترتبط بالخصائص اإلدراكية المتمثمة في: 
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 التمييز بيف األشكاؿ واألرضية واإلغالؽ السمعي والبصري. -

 تعمـ والتمييز والتمايز والتكامؿ اإلدراكييف.التعميـ وال -

 تمييز الكممات  -

 تمييز األصوات خالؿ الكممات  -

 اإلغالؽ السمعي -

  القدرة عمى المزج أو الدمج. -

 اضطراب اإلدراك البصري: ب/ 

أوضحت الدراسات اف األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات القراءة بصفة خاصة وصعوبات التعمـ 

وصعوبات التعمـ بصفة عامة يعانوف مف صعوبات في التمييز بيف الشكؿ واألرضية  بصفة خاصة

دراؾ العالقات المكانية. دراؾ الوضع في الفراغ، وا   وضعؼ اإلغالؽ البصري، وثبات الشكؿ وا 

 ج/االضطرابات المغوية: 

ادة المطبوعة أو فالحصيمة المغوية لمطفؿ وقاموسو المغوي يؤثراف بشكؿ مباشر عمى تعممو وتفسيره لمم

المقروءة وفيمو ليا. فقد يفيـ بعض األطفاؿ المغة المنطوقة أو المسموعة ولكنيـ ال يستطيعوف فيـ 

استخداـ المغة في الكالـ والتعبير وتنظيـ األفكار، وىذا يعكس بالضرورة انفصاال ممموسا بيف الفكرة 

 والمغة، باإلضافة إلى سوء استخداـ الكممات والمفاىيـ. 
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 د/اضطراب الذاكرة: 

أوضحت الدراسات أف األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات القراءة يجدوف صعوبة في االسترجاع  

ألتتابعي لممثيرات المرئية، كما أنيـ يحققوف درجات منخفضة عمـ اختبارات الذاكرة البصرية وذلؾ 

ة المعرفية ىي التي تقؼ وراء نتيجة لعدـ كفاءة عمميات االنتباه االنتقائي وقد تكوف وظائؼ العصبي

ىذا الفشؿ وتتمايز اضطرابات الذاكرة في نوعيف كالىما يؤدي إلى صعوبات القراءة وىما اضطراب 

 الذاكرة البصرية واضطراب الذاكرة السمعية.

  ه/اضطراب مستوى الذكاء:

ة ىـ ذوي الذكاء بينت الدراسات والبحوث إلى أف العديد مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات القراء

العادي، مما يشير إلى انو ليس مف الضرورة أف يكوف مستوى الذكاء الطفؿ الذي يعاني مف صعوبات 

القراءة منخفض بينما أشارت دراسات أخرى إلى ارتباط داؿ ايجابيا بيف التحصيؿ القرائي والذكاء، 

قراءة أكثر قابمية لمعالج مف بمعنى أف الذكاء يرتبط عمى موجب بالتحصيؿ القرائي، واف صعوبات ال

  .خالؿ التدريب والتعميـ المبرج، والمعمموف ىـ أكثر العناصر إسياما في ذلؾ

 (299-298،ص 2002ممحـ، )                                                            

 االجتمالية:  -العوام  االيتصادية 2-4

لبا ما تكوف مرتبطة ارتباطا وثيقا، فمف المستحيؿ تحديد نسبة إف العوامؿ االقتصادية واالجتماعية غا

معينة كحاالت صعوبة القراءة الناجمة عف أي عامؿ مف العوامؿ بمفرده فمف العوامؿ االقتصادية 

واالجتماعية غالبا التي تؤثر عمى صعوبات القراءة المستوى االجتماعي واالقتصادي لمفرد، وجود األب 

خوة بعضيـ ببعض وعالقات ابآباء واألبناء، فنحف غالبا ما نحمؿ مف أىمية ىذه بالمنزؿ، عالقات األ
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العوامؿ وكأنيا عوامؿ ليا تأثير ضعيؼ في صعوبات القراءة، إال أف ذلؾ عكس الواقع، وىنا تستطيع 

أف نقوؿ تأكيد انو يبدو إف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ االجتماعية واالقتصادية التي تتفاعؿ مع بعضيا 

 البعض وتؤثر في القدرة عمى القراءة.

 العوام  التربوية:  2-5

أف ىناؾ عددا مف العوامؿ  يذكروفكثير مف الباحثيف ( باف 152-151: 2006يشير سالـ وآخروف)

التربوية التي تكوف سببا مف أسباب صعوبات القراءة منيا طرؽ تدريس القراءة، شخصية المعمـ، 

التربوية   ـ ألخر، حجـ وكثافة الفصؿ الدراسي، وفي ضوء العوامؿسياسة النقؿ في المدرسة مف عا

التي تساىـ في صعوبات القراءة نجد أف ىؤالء التالميذ يفتقدوف القدرة عمى القراءة ، فالبد مف إيجاد 

طرؽ التدريس مالئمة مع تحميؿ كامؿ لمميارات التي يجب أف يعرفيا المعمـ مف أجؿ التمكف مف 

بدوف ىذا التحميؿ الكامؿ لكؿ لميارات الفرعية ال يستطيع المعمـ التمكف مف طرؽ تدريس القراءة، و 

 تدريس القراءة.

 ألراض صعوبة القراءة:-3  

 ألراض صعوبة القراءة في النقاط التالية: JOSEPH ET AUTRE, 1999 )نذكر ل  جوزيف  

 خمط في شكؿ الحروؼ المتشابية أو التي ليا رسـو متشابية. -

 ي األصوات أو خمط في الكتابة الصوتية، خاصة الحروؼ المتشابية صوتيا.خمط ف -

 قمب الحروؼ وصعوبة في تشفير األصوات المركبة. -

 إىماؿ الحروؼ أو الكممات كاممة. -

 صعوبة في القياـ بالربط بيف األصوات المسموعة المغة المنطوقة والحروؼ المعروضة  -
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 مى إعادة إنتاج الترانيـ اإليقاعية. مشكؿ اإليقاع يعني عدـ القدرة ع -

 JOSEPH ET AUTRE, 1999 ; P284 ) ) ترؾ السطور، ترؾ عدة كممات -

 خصائص األطفا  ذوي صعوبات القراءة:-4

  . دوميميإلييايتميز أطفاؿ ذوي صعوبات القراءة بمجموعة مف الخصائص يشير        

(DOMELLY, 2002 ;P28) 

ونوف أذكياء وطبيعيوف مف الناحية الجسمية والعقمية ولدييـ رغبة في تعمـ كثير مف ىؤالء األطفاؿ يك-

 القراءة.

يعاني ىؤالء األطفاؿ مف صعوبة في جعؿ ابآخريف يفيموف ما يريدوف وىـ يفيموف ما يقولو  -

 ابآخريف إال أنيـ يفشموف في إتباع التوجييات المقدمة ليـ.

 و شفويا.يواجيوف صعوبة في شرح أفكارىـ كتابيا أ -

 يسار. -لدييـ ضعؼ في التوجو يميف -

 ب/ صعوبة الكتابة: -2-2

 / تعريف صعوبة الكتابة:1

ىي الشكؿ الثاني مف أشكاؿ صعوبات التعمـ األكاديمية، فنحف نرى أف الطفؿ يبدأ منذ السنوات األولى 

الخربشة، وىو في العادة باستخداـ األقالـ العادية كأقالـ الرصاص وأقالـ التمويف في البيت بما يسمى ب

ال يعمـ أف الكبار يستخدموف الرموز لمتعبير عف معاني محددة، حتى يتعمـ ذلؾ في رياض األطفاؿ أو 

 (128: 2003المدارس االبتدائية.)كوافحة وآخروف، 
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ىي الصعوبة التي تتعمؽ بالمغة المكتوبة وتوصؼ في ىذه الحالة بأنيا الفشؿ في انتاج لغة مقبولة -

ة لمفيـ والقراءة بشكؿ تعكس المعرفة بالموضوع، الذي كتب عنو، ويواجو التالميذ ذوي صعوبات وقابم

التعمـ مشاكؿ في الخط، حيث أف كتابتيـ بخط اليد عادة ما تكوف بطيئة وغير مقروءة وفي مجاؿ 

 .األسموبيةالتعبير الكتابي، فاف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يرتكبوف الكثير مف األخطاء القوا عدية 

 (216: 2007) البطانية وآخروف، 

_ عسر الكتابة أو صعوبات الكتابة ىي عسر أو اضطراب الكتابة الذي يعكس اضطراب في العديد 

 ( 516: 1997مف الميارات أو القدرات األخرى.)الزيات، 

 لوام  صعوبة الكتابة:-2

 تتدخؿ مجموعة مف العوامؿ في صعوبة الكتابة نذكر منيا:

 لعوام  المتعمقة بالطالب:ا 2-1

العوامؿ المتعمقة بالطالب منيا العوامؿ المعرفية والعقمية ، والعوامؿ   (310: 2002يذكر الممحـ )

 النفسية والعصبية:

 أ/ العوام  المعرفية والعقمية:

عمية تشير إلى مستوى ذكاء التمميذ وقدراتو، واستعداداتو العقمية وخمقية أو بنية معرفية، وكفاءة وفا 

عمميات المعرفة، المتمثمة في انتباه، و إدراؾ والذاكرة، باإلضافة إلى مدى كفاءة نظاـ تجييز 

المعمومات لديو وقد اتفقت العديد مف الدراسات عمى أف التالميذ عمى اف التالميذ ذوي صعوبات التعمـ 

ي ترتبط بالكتابة عامة وذوي صعوبات الكتابة خاصة، يفتقروف إلى القدرات النوعية الخاصة الت

 كالذاكرة البصرية والقدرة عمى استرجاع مف الذاكرة إلى جانب القدرة عمى إدراؾ العالقات المكانية.
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 ب/ العوام  النفسية والعصبية:

أوضحت الدراسات المتعمقة في ىذا المجاؿ أف حدوث أي خمؿ او قصور أو اضطراب في الجياز  

دراكية العصبي المركزي لدى الطفؿ يؤدي إلى ق صور أو خمؿ أو اضطرابات في الوظائؼ المعرفية وا 

 والمغوية واألكاديمية والميارات السموكية ومنيا ميارات الكتابة. 

 ج/ العوام  االنفعالية: 

لقد أشارت الدراسات والبحوث إلى آف االضطراب العصبي المركزي والبعض  ونظيؼ عف الزيات

ات التعمـ تترؾ بصماتو عمى النواحي االنفعالية الدافعية، الوظائؼ النفسية العصبية لدى ذوي صعوب

فيبدو الطفؿ مكتئبا ومحبطا ويميؿ إلى االنسحاب مف مواقؼ التنافس ألتحصيمي، القائـ عمى استخداـ 

الكتابة وتظير عمييـ بعض عالمات الميؿ إلى العدواف المستقر أو الكامف أو الصريح.)الزيات، 

1998 :496) 

( فيضيؼ اضطراب اإلدراؾ البصري اضطرابات الذاكرة 173-172: 2006سالـ وآخروف)  أما

 البصرية نقص الدافعية واستخداـ اليد اليسرى:

 د/اضطراب اإلدراك البصري: 

إف تعمـ الكتابة يتطمب مف الطفؿ أف يعرؼ يميز بصريا بيف األشكاؿ والحروؼ والكممات واألعداد 

اليميف واليسار ويميز الخط الرأسي والخط األفقي ومطابقة األشكاؿ وكذلؾ يميز بيف االتجاىيف 

والحروؼ واألعداد والكممات عمى نماذجيا ورسـ الخرائط واستخداميا وكؿ ىذا اف لـ يتعممو الطفؿ 

 يؤدي إلى صعوبات في تعمـ الكتابة.
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 ه/ اضطرابات الذاكرة البصرية:

والحروؼ والكممات بصريا قد تكوف لدييـ صعوبات  إف األطفاؿ الذيف ال يستطيعوف تذكر األشكاؿ 

في تعمـ الكتابة وتسمى ىذه العممية بفقداف الذاكرة البصرية، وقد يعود ذلؾ إلى ضعؼ استخداـ التخيؿ 

 والتصور لدى ىؤالء األطفاؿ وغالبا تظير ىذه العممية في مرحمة الطفولة المبكرة.

 و/ نقص الدافعية:

في صعوبات التعمـ الكتابة حيث يبدو الطفؿ محبط والمالحظ عمى الطفؿ  يعتبر مف األسباب اليامة 

كثرة الغياب في حصص اإلمالء والتعبير وتظير عميو عالمات االضطراب االنفعالي اتجاه عممية 

الكتابة وقد يرجع ىذا إلى دور كؿ مف المعمميف والوالديف المنعدـ وذلؾ في تشجيع الطفؿ واستشارتو 

 مو خطوة خطوة فضال عف ميمو لمحركة الزائدة وفرط التشاؤـ والميو والمعب.ومكافئتو وتعمي

 ز/ استخدام اليد ليسرى:

ال يعتد بتفضيؿ الطفؿ إحدى اليديف في الكتابة قبؿ مرور عدة سنوات مف عمر الطفؿ ويالحظ أف  

اليد اليسرى  يستخدموف % 9منيـ يفضموف استخداـ اليد اليمنى وحوالي  % 90غالبية األطفاؿ حوالي 

ال يؤدي إلى أي صعوبة في الكتابة ولكف ما يسبب تمؾ الصعوبات ىو فشؿ عممية التدريس في تزويد 

 في وسط كؿ مف فيو يكتبوف باليمنىالطفؿ أف يستخدـ يده ليسرى وتصحيح كتابتو في المراحؿ المبكرة 

  العوام  المتعمقة بنمط التعميم وأنرشطتو وبرامجو: -2

أف العديد مف العوامؿ التي تقؼ خمؼ صعوبات التعمـ بصفة عامة وصعوبات الكتابة عمى الرغـ مف 

بصفة خاصة تقع خارج نطاؽ مجاؿ سيطرة المدرس، إال إف الدراسات والبحوث تشير إلى إف دور 

 (496: 1998المدرس ونوعية التدريس يظالف العامالف الرئيسياف المدعماف لتعمـ التمميذ.)الزيات، 
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   األسرية واالجتمالية والبيئية:العوام -3

يرى المربوف والمتخصصوف المشغموف بصعوبات التعمـ أنو يتعيف أال يقتصر تناوؿ صعوبات التعمـ 

مف الجانب األكاديمي فقد بمعزؿ عف المؤثرات األسرية والبيئية ذلؾ اف العديد مف المربيف يالحظوف 

ات أثار سمبية ومشكالت تتجاوز النواحي األكاديمية إف صعوبات التعمـ ظاىرة متعددة األبعاد وأنيا ذ

إلى النواحي أخرى اجتماعية وانفعالية تترؾ بصماتيا عمى مجمؿ شخصية الطفؿ مف كافة النواحي 

 مما زاد 

  .مف اىتماـ الباحثيف لمعوامؿ األسرية ومدى فاعميتيا في تنمية وتطوير عممية التعمـ عند الطفؿ 

 (311: 2002)ممحـ،                                                                            

 ألراض صعوبة الكتابة:-3

توجد عدة أشكاؿ مف الصعوبات في قدرة األفراد ذوي صعوبات   بأنو( 216: 2007يذكر البطانية)

 التعمـ التعميمية عمى كتابة الموضوعات التعبيرية تتمثؿ في:

 عدـ تنظيـ الكتابة -

 مشكمة في التعبير عف األفكار الجيدة عمى الورقة  -

 يفتقر إلى العرض الواضح في الكتابة -

 خط اليد غير واضح ومشوه بشكؿ يصعب عمى القراءة -

 حجـ األحرؼ وتباعدىا غير مالئما -

 ضعؼ القابمية لمرسـ  -
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 استعماؿ غير مالئـ لتراكيب النص-

 الجمؿ  األخطاء النحوية وأخطاء الترقيـ داخؿ -

 التنظيـ الرديء لمفقرات -

  .حذؼ األحرؼ أو الكممات -

 / خصائص األطفا  ذوي صعوبات التعمم: 4

يمتاز ذوي صعوبات التعمـ الكتابة بالعديد مف الخصائص السموكية التي تميزىـ عف غيرىـ مف 

 (:168:  2005حسب )البطانية، األطفاؿ األسوياء نذكر منيا

 .النسخ بصورة غير دقيقة-

 الحاجة إلى الوقت طويؿ بصورة مفرطة إلكماؿ العمؿ الكتابي. -

 كتابة الحروؼ المتصمة في الكممة بصورة منفصمة. -

 يجعموف العيوف قريبة مف الصفحة عند الكتابة. -

 يمسؾ القمـ بصورة خاطئة. -

 نسة.عدـ تجانس الحروؼ عند الكتابة وخمط ما بيف الحروؼ الكبيرة و الصغيرة بصورة متجا -

 يرتكب أخطاء عكس الحروؼ بصورة متكررة. -

 تشويو صورة الحرؼ عند الكتابة. -

 يرتكب أخطاء في ترتيب الكممات في الجممة. -
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 يواجو مشكالت في تفسير و تركيب الجمؿ. -

 يواجو صعوبة في إكماؿ الفراغات في الجمؿ. -

 بطء في معالجة المغة الشفيية أو الكتابية أو كميا. -

 ة في استخالص أفكار مف النص.صعوب -

 يتأخر كثيرا عند محاولة تذكر الكممات. -

 يواجو مشكالت في فيـ قواعد و استخداـ المغة. -

  .العجز في تصويب األخطاء التي يرتكبيا -

 التالميذ ذوي صعوبات الكتابة غالبا ما يظير لدييـ أربع خصائص عمى النحو التالي: " آ "يشير 

 قبض عمى القمـ( يكوف بطريقة الشاذة و غير العادية.إمساؾ القمـ )ال-

 األصابع تقترب بشدة مف بيف القمـ. -

 صعوبة في تنفيذ كممات الشطب و المحو لكممات غير المرغوب فييا. -

 اضطرابات في محاذاة األحرؼ. -

ة كبيرة أف الغالبية العظمى مف التالميذ ذوي صعوبات التعمـ لدييـ مشكالت ذات درج جراىامويرى 

 التالميذ يشير إلى: فالكتابة، و يضيؼ إف االختبار الذي تـ عف النتائج الكتابي ليؤالء 

 ػػػػ أوراقيـ غالبا تحتوي عمى أخطاء في النص و استعماؿ الفواصؿ و النقاط و الحروؼ االستياللية.

 ػػػػ تميؿ كتابتيـ إلى تكوف مكتوبة بطريقة غير عادية قصيرة و ضعيفة التنظيـ.
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 ػػ إلييـ صعوبة في تنفيذ العمميات المعرفية الالزمة لمكتابة الفعالة.

 ػػػ مراجعتيـ لكتابتيـ تبدو غير فعالة و تتميز بالتبسيط في اكتشاؼ و تصحيح األخطاء الميكانيكية.

  ػػ يظيروف انتباه قميؿ لعمؿ و تنفيذ التغيرات البديمة.

   لسر الحساب(: الحساب صعوبة -3

ساب أكثر المجاالت الميممة في البحث المتعمؽ بصعوبات التعمـ، حيث ركزت الدراسات صعوبات الح

عمى صعوبة القراءة مع إىماؿ الصعوبات الحساب بشكؿ واضح وبال مبرر، ورغـ أف الصعوبات 

الحساب شائعة بشكؿ واضح كالصعوبات في المجاالت الرئيسية األخرى، و توضح نتائج الدراسات أف 

  .األطفاؿ في عمر المدرسة قد يكوف لدييـ صعوبات تعميمية خطيرة في الحساب مف % 6حوالي

 (160: 2006)سالـ،                                                                      

 تعريف صعوبة الحساب: 3-1      

وي صعوبات التعمـ وتيتـ تعتبر الصعوبة في الرياضيات مف أشكاؿ الصعوبات التعميمية الشائعة بيف ذ

، فالتمميذ ال يستطيع أف يميز درة الشخص عؿ استخداـ ىذه الرموزالرياضيات باستخداـ الرموز و ق

عدـ قدرة التمميذ عمى التعامؿ مع  أيبيف ىذه األرقاـ أو الرموز و ىوا ما يسمى تعتبر الرياضيات 

أو  6، 2رة التمميذ عمى التعامؿ مع األرقاـ وكذلؾ المعادالت الرياضية و مف مظاىرىا عدـ قد  األرقاـ

كما أنو ال يستطيع الفروؽ بيف إشارات  543=5+4+3، وفي عمميات الجمع أيضا قد يجمع 7-8

 (129: 2003أو الجمع)+(. )كوافحة،  (X) الضرب
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 لوام  صعوبة الحساب: 3-2

 إلى أشارفقد  عوامؿ المجموعة مف يمكف إرجاع عوامؿ وأسباب صعوبة التعمـ الرياضيات إلى  

 :( 161: 2006 )بعض منيا عوض اهلل ال

 إصابة المخ: / 3-2-1

لجا المنظروف القدامى إلى افتراض أنو إصابة المخ أحد أسباب صعوبات الحساب، حيث تؤثر 

االضطرابات التي تصيب المخ في اكتساب الميارات الرياضية، وقد أوضح الباحثوف أنيـ استطاعوا 

ائؼ معينة إلى األجزاء المختمفة لمعقؿ بواسطة اختبار الصدمات المختمفة واألوراـ نسب أو غزو وظ

المتنوعة حيث وجد بعض الباحثيف أف ىناؾ مراكز معينة في مخ اإلنساف مسؤولة عف إجراء 

الرياضيات وقد استنتجت بعض الدراسات بعد فحص جثث البالغيف بعد الوفاة ضعؼ القدرة عمى 

إصابة في العظـ لجداري أو األجزاء الصدغية لقشرة المخ، أف األداء الرياضي  الحساب قد ينشأ مف

 الجيد يتطمب سالمة العديد مف ىذه المناطؽ القشرية وتعكس مشكالت الحساب الخمؿ الوظيفي لممخ.

 الالتماث  بي  نصفي المخ:  /3-2-2

مة ببعض األفكار إف فيـ أسباب صعوبات الحساب لدى األطفاؿ يتطمب عمى األقؿ معرفة عا

والقضايا المحيطة بعدـ التماثؿ الذىني، ولقد كاف معروفا أف النصؼ األيسر لمدماغ يختمؼ عند 

النصؼ األيمف وليس ضرورة مرآة دقيقة لبعضيا، وىذا مطابؽ لتركيبيا ووظيفتيا فكؿ نصؼ لو 

ا يكوف ميما بالوظائؼ وظائفو الخاصة بو أما الفرؽ المعروؼ جيدا بينيما ىو أف النصؼ األيسر دائم

المغوية، بينما يميؿ النصؼ األيمف إلى المعالجة الشكمية، ويؤدي االضطراب في النصؼ الشمالي إلى 

قصور في حؿ المشكالت بينما يؤدي االضطراب في النصؼ األيمف لممخ إلى عيوب القدرة عمى 

 رة .التعامؿ مع األرقاـ مثؿ استخداـ العالمات العشرية والجمع واالستعا
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 ( نسبة الذكاء و صعوبة االنتباه:83: 1998عبد الفتاح)  وأضاؼ

 نسبة الذكاء: /3-2-3

فقد أشار العديد مف العمماء إلى إف تعمـ الرياضيات يرتبط بنسبة ذكاء ال تقؿ عف المتوسط وما يرتبط  

درة االستداللية ورغـ بيا مف قدرات رياضية مثؿ القدرة العددية والقدرة المكانية والقدرات اليندسية والق

نما ىـ اقرب إلى  أف التسميـ باف ذوي صعوبات التعمـ ال يدخموف ضمف فئات المتخمفيف عقميا وا 

 المتأخريف دراسيا وبطيء التعمـ.

 صعوبة االنتباه: /3-2-4

حيث يعاني التالميذ مف مشكالت المداومة والنشاط الزائد فال يركزوف في تمييز ومقارنة األعداد  

  كاؿ اليندسية والرموز الجبرية وفيـ المطموب مف المسائؿ الرياضية.واألش

 ( الصعوبات المغوية  والقصور اإلدراكي:163: 2006ونضيؼ عف عوض اهلل ) 

  الصعوبات المغوية: /3-2-5

أف المغة تؤثر في الحساب وفي فيـ األلفاظ الموجودة بالمسألة وفيـ المفردات المغوية  "كو "اعتبر 

يضا عمى القدرة عمى قراءة المسألة، ويبدو أف الكفاءة في المغة والقدرة المفظية ذات تأثير ميـ وتؤثر أ

عمى االنجاز الحسابي عموما بالنسبة ألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ واألطفاؿ الذيف يجدوف صعوبة في 

 التعمـ واقترح أف العيوب المغوية التي تعيؽ القراءة قد تعيؽ الحساب.

  ور اإلدراكي:القص /3-2-6
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اإلدراؾ الحسي ىو العممية التي يتعرؼ الطفؿ بواسطتيا عمى المعمومات أو يستمد المعمومات مما 

ذا كانت ىذه األعضاء سميمة ولـ تزؿ المعمومات غير قادرة عمى االنتقاؿ  يستقبمو مف أعضاء الحس وا 

وتشير مشاكؿ اإلدراؾ  فمف المفترض أف يكوف ىناؾ اختالؿ وظيفي في الجياز العصبي المركزي،

الحسي بيف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ فيحدث تحريؼ الرموز والعالمات والكممات وعمى سبيؿ 

( ويخمط آخروف 2-، 2( والبعض يخمط بيف العالمات )+-المثاؿ: يخمط األطفاؿ بيف عمميتي )+،

الحسابية وىناؾ أطفاؿ ( وغالبا ما يعرؼ الطفؿ الكسور 5،8( وبيف )3،8( أو بيف )6،9بيف رقمي )

( وآخروف يخمطوف بيف المربع وبيف أربع خطوط غير متصمة لقطعة دائرية 71،17يخمطوف بيف )

 ومنيـ مف يعجز عف قراءة األعداد أو المتتالية بصورة صحيحة. 

 مشكالت الشكؿ واألرضية و صعوبة التذكر وصعوبة المشكمة: إلى( 83: 1998عبد الفتاح)  وأشار

 الرشك  واألرضية: مرشكالت  أ/

ويبدو واضحا في عدـ القدرة بعض التالميذ عمى التمييز بيف المثيرات المونية المتعددة الموجودة عمى 

 األرضية وعد القدرة عمى حؿ المشكالت أو المسائؿ الرياضية الموجودة في صفحة مزدحمة.

 صعوبة التذكر: وترشم : ب/

 األرقاـ واألشكاؿ والتعرؼ عمييا. المتعمقة باستدعاءصعوبة التذكر البصري:  /1

المتعمقة بالشروح التدريسية واسترجاع مضمونيا عند حؿ المسائؿ صعوبة التذكر السمعي:  /2

  الحسابية.
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وىو خاص بحؿ المسائؿ الحسابية، ىؿ يعتمد عمى المحاولة والخطأ أـ يعتمد صعوبة المرشكمة: ج/ 

في إطار التربوي والتأمؿ أـ يتأمؿ في إطار االندفاع؟ عمى المجردات واالستدالؿ واالستنتاج؟ ىؿ يتـ 

 .ىؿ يسير وفؽ خطوات متسمسمة تقضي منطقيا إلى الحؿ أو يتفؽ وفؽ خطوات عشوائية متخبطة؟ 

مجموعة مف العوامؿ منيا قصور التوجو العاـ و العوامؿ  أضاؼ( 118: 2005البطانية )  أما

 الوراثية.المدرسية و العوامؿ االجتماعية  والعوامؿ 

 يصور التوجو العام: /1

يعتبر الزمف والمكاف والكمية والمقدار والترتيب والحجـ والمسافة والطوؿ مف المفاىيـ غير المحسوسة 

وأيضا مف األساسيات الميمة المرتبطة بتعمـ الحساب ويعاني التالميذ ذوي صعوبات التعمـ مف ضعؼ 

 القات مثؿ أعمى و أسفؿ أو فوؽ وتحت.الشعور وقمة اإلدراؾ لممفاىيـ المتصمة بالع

 العوام  المدرسية: /2

إف االىتماـ الكبير بالعالمات التي يجب الحصوؿ عمييا مف قبؿ الطالب والتي تحدد مستقبؿ الطالب 

التعميمي سواء أكاف في مراحؿ التعميـ الثانوي أو الجامعي، حيث يتـ تحديد مستقبؿ الطالب وفقا لما 

ات في مراحمو الدراسية حتى انعكس ذلؾ األمر عمى اىتمامات األسرة ليصبح يحصؿ عميو مف عالم

منصبا نحو العالمات بدال مف مقدار المعرفة التي جناىا الطالب مف المنياج والطريقة التي يقدـ بيا 

والذي أفرز لنا ظواىر سمبية اقتصادية وتربوية واجتماعية باإلضافة إلى الظواىر النفسية التي تترؾ 

ارىا عمى الطالب واألسرة سواء عمى المدى القريب أو البعيد والذي يصبح حمال ثقيال عمى الطالب أث

نفسو مما يدفعو إلى تكويف صورة سمبية عف نفسو وعف المادة التعميمية ولقد أفرزت عمميات االىتماـ 

تشار الممخصات بالعالمات كمؤشر لمتحصيؿ العديد مف الظواىر التربوية السمبية كاف مف بينيما ان

وتقمص جيد الطالب ودوره في استيعاب المادة العممية وظاىرة التركيز عمى العالمات النيائية والتفوؽ 
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الزائد وغيرىا مف الظواىر التي تسيـ في تأخير واستخداـ الرياضيات كوظيفة حياتية وعممية عقمية 

 معرفية مما يساىـ في زيادة صعوبة تعمـ الرياضيات

 االجتمالية:العوام   /3

تمعب الثقافة االجتماعية دورا ىاما وبارزا عمى تطمعات وطموح الطالب وتوجييو في الحياة وما يختاره 

فالتنافس القائـ في ىذا الجمؿ يمقي بثقمو عمى كاىؿ الطالب الذي أصبح ينظر الى الرياضيات نظرة 

ياضيات مما يدفع العديد مف الطمبة سمبية، ولقد ازدادت ىذه وضوحا عندما تـ تقميص الوزف النسبي لمر 

الى التحوؿ عف اختيار الرياضيات الختيار مواد أخرى ليا نفس الوزف النسبي في توزيع العالمات 

والذي يتضح مف خالؿ عدد الشعب والطمبة الذيف يتجيوف اتجاه الرياضيات قياسا مع المواد األخرى، 

 ت في زيادة إمكانية صعوبة تعمـ الرياضيات.اف كؿ ىذه الممارسات االجتماعية والتربوية أسيم

 العوام  الوراثية: /4

تسعى المنظومة التعميمية نحو إعداد الطالب إعداد كامال مف حيث المستوى التعميمي والمحتوى 

التعميمي ونواتج عمميات التعميـ المعرفية لكف اتجاىات الطالب وميولو ىي التي توجو الطالب نحو 

ديمي فاختيار الطالب لتخصص ما إنما ىو نتيجة منطقية الىتمامو، لذلؾ فإننا نوعية االعدا األكا

نالحظ عزوؼ بعض الطالب عف دراسة الرياضيات عمى الرغـ مف أىمية النمط األكاديمي في إعداد 

الطالب المستقبؿ التعميمي ليتجو نحو التخصص آخر يتناسب مع ميولو والتي قد تعود إلى ضعؼ 

مفاىيـ والعالقات والقواعد والقوانيف الرياضية أو عدـ اىتماـ الطالب المبكر في اكتساب الطالب لم

توظيؼ الخبرات واألنشطة الرياضية في الحياة اليومية مما يجعميا تمثؿ عبئا ثقيال عميو في المستقبؿ 

 مما يفقده الفيـ التراكمي لمرياضيات وتوظيؼ ذلؾ في الحياة اليومية.

 



األكاديميةصعوبات التعلم                         الفصل الثالث                                      
 

 
78 

 ي صعوبات تعمم الحساب:ذو  خصائص التالميذ -3

فنذكر نقال  الخصائص  مجموعة مف إف التالميذ الذيف يعانوف مف صعوبات في تعمـ الحساب لدييـ

 :(منيا مايمي186: 2007البطانية)  عف )

 ػػػػػ ضعؼ في القدرات العقمية الحسابية و صعوبة في التعامؿ معا األرقاـ.1

 اسية القائمة عمى االستخالؼ.ػػػػ يواجو صعوبة في إجراء العمميات الحس2

 ػػػػ صعوبة في إجراء العمميات الحسابية مثؿ الجمع أو الطرح .3

 ػػػػ لديو صعوبة في تعمـ المفاىيـ الحسابية. 4

 أخطاء شائعة في قراءة و كتابة و استرجاع األرقاـ في الجمع و القسمة و الطرح و الضرب. ػػػ5

 سبب لو صعوبة في استيعاب و تجييز العمميات الحسابية.ضعؼ في الذاكرة قصيرة المدى مما  ػػػ6

ػػػػ ضعؼ في الذاكرة الرقمية، و التي تبرز عمى صورة عدـ القدرة عمى حفظ و تذكر المفاىيـ 7

 الحسابية وترتيبيا.

 ػػػػ صعوبة في إدراؾ الصورة الكمية، أو عالقة الكؿ بالجزء أو الجزء بالكؿ.8

 و الحقائؽ التاريخية و نتائجيا. ػػػػ صعوبة في تذكر األحداث9

 ػػػػ صعوبة في إدراؾ األطواؿ و المساحات و األحجاـ مما يصعب عميو تقديرىا.10

 ػػػػػ صعوبة في تذكر القوانيف الرياضية.11

 ػػػػػ صعوبة في تحويؿ وحدات األطواؿ، و المساحات و األحجاـ.12
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 ػػػػ صعوبة في قراءة المسائؿ الرياضية.13

 ؽ و خوؼ دائـ مف مادة الحساب، و يأس مف تعمميا، ولديو مفيوـ سمبي نحو تعمـ الحساب.ػػػػ قم14

ػػػػ ضعؼ في معالجة المعمومات الحسابية و التي تبرز عمى صورة ضعؼ في التحصيؿ إلى 15

 ضعؼ االنتباه و الذاكرة.

 ؽ.ػػػػ صعوبة في تقدير الزمف، و االتجاىات يميف ػػػػػ يسار ػػػػ تحت ػػػ فو 16

 ـــ لالج صعوبات التعمم:  4

حسب  وىذا التكفؿ بذوي صعوبات التعمـ و عالجيـ يعتمد عمى عدة طرؽ و أساليب يمكف إجماليا -

 :(139: 2010،يوسؼ إبراىيـ )ما جاء بو

 ػػػػػ مراعاة الفروؽ الفردية و نواحي القصور الخاصة لدى كؿ حالة.1

 التعبير، االستيعاب، اإلعادة.... الخ (. ثمف حي ػػػػ مراعاة المستوى المغوي لمطفؿ 2

 ػػػػ استخداـ الطريقة الكمية و الجزئية في التعمـ.3

 ػػػػػ االعتماد عمى األدوات الحسية في التعمـ )ألواف، مكعبات، شفافية....الخ(.4

  ػػػػػ تكثيؼ األنشطة المعتمدة عمى كؿ مف اإلدراؾ البصري والسمعي5

 استخداـ أسموب التعزيز.و  وضعية التعمـ.توظيؼ جميع الحواس في  -6
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  :الخالصة

تكمف  ،مشكمة كبيرة جدا ي فصؿ صعوبات التعمـ اكتشفنا بأنياف إليومف خالؿ ما تطرقنا   

، شخصية الطفؿلدافعية مف ا بية العميقة الجوانب االنفعالية ويراتيا السمثىذه المشكمة في تأ خطورة

استبداد وشعور الطفؿ باإلحباط  ، حيث يتزايد معمدرسي و تحصيموحاسما في أدائو الالتي تمعب دور 

في الدراسة، و فشمو في   والقمؽ وعدـ الثقة بالنفس نظرا لعجزه عف مسايرة زمالئو و مجاراتيـ  التوترو 

تقديره لذاتو وربما يتميز مفيوميا سالبا عف الذات و ىذا ما يجعؿ   تحسيف معدؿ تحصيمو، تبدي

مجاؿ ذو أىمية كثيرة وبالغة الف الطفؿ ذوي صعوبات التعمـ يحتاج إلى رعاية صعوبات التعمـ 

  خاصة.

 



 .بحثالفصل الرابع: إجراءات المنهجية لل                       

 تمهيد

 الدراسة االستطالعية.

 الهدف من الدراسة االستطالعية.

 أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء اجراء دراستنا.

 عينة الدراسة االستطالعية.

 أدوات الدراسة االستطالعية.

 الدراسة األساسية.

 منهج الدراسة.

 وعينة الدراسة األساسية مجتمع

 تحديد متغيرات الدراسة

 وصف أدوات الدراسة

 األساليب اإلحصائية المستعملة.
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 تمهيد:

ال يخمو أي بحث عممي من الدراسة االستطالعية حيث يعد ىذا النوع من الدراسة أولى مراحل التي 

يعتمد عمييا الباحث في كل دراسة عممية في مختمف المجاالت وخاصة اإلنسانية واالجتماعية، إذ 

نا بطرحو في نسعى من خالليا إلى إلقاء نظرة عممية عمى تواجد جدية الموضوع الذي سبق وأن قم

الجانب النظري، فيي تساعدنا في الكشف عن التغيرات التي يمكن أن تكون ليا عالقة بأحد متغيرات 

 البحث أو أكثر من متغير بنسبة ارتباط معينة.

 الدراسة االستطالعية:-

 / أهداف الدراسة االستطالعية:1

 تحديد موضوع الدراسة بدقة -

 المراد دراستيا  تعطينا نظرة أولية حول المتغيرات -

 التعرف عمى ميدان البحث خاصة فيما يتعمق بتوقيت التدريس  -

 التأكد من توفر الخصائص العينة المناسبة لمدراسة الحالية. -

 أخذ نظرة أولية وعامة عن الحاالت وكيفية التعامل معيا، ليتسنى لمباحث التطبيق.-

 تحديد وضبط فرضيات البحث من منظور عممي تطبيقي. -

 اختيار األدوات المناسبة والتعرف عمى طريقة تطبيق االختبار. -
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 مجال المكاني لمدراسة االستطالعية:  /2

يعتبر مكان إجراء البحث من الركائز األساسية التي يجب أن ينطمق منيا الباحث لبناء بحث 

ينتو عممي دقيق ألنو يمكن الباحث من أن يخطو خطوات عممية مضبوطة ويسيل عميو ضبط ع

 واستعمال مختمف التقنيات العممية.

مدرسة "بمقاسم بمحموش"،  االبتدائية لوالية مست غانم  تيمدارس إجراء ىذه الدراسة عمى مستوى تم

 "بمبشير حمو" بعدما قمنا بأخذ إذن التربص من مديري المؤسسة.

 / المجال الزمني لمدراسة االستطالعية:3

 2019ابريل 18إلى غاية  2019مارس 17اية امتدت الدراسة االستطالعية من بد-

 / مجال البشري لمدراسة االستطالعية:4

تمميذ وتمميذة في مدرستي االبتدائية، اختيرت من أربعة أقسام  50تمثمت عينة الدراسة االستطالعية 

السنة الثالثة ابتدائي ذات التحصيل الدراسي المتدني في المواد األساسية) الرياضيات، القراءة، 

 الكتابة(.

 / أدوات الدراسة االستطالعية:5

اعتمدنا في الدراسة االستطالعية عمى أداتين وىذا بيدف التشخيص الختيار العينة المناسبة 

 وىي:  األساسية لمدراسة 

 .نتائج التحصيل في المواد األساسية /1
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 لقياس الذكاء اختبار رسم رجل ل جودا نف /2

 انظر الممحق رقم)( بمبشير معمريةن وجية نظر المعممين. / مقياس تشخيص صعوبات التعمم م3

 / نتائج التحصيل في المواد األساسية:أ

        ة(التحصيل العاديين في المواد )الرياضيات والمغ نتائج(: يوضح 1جدول رقم)           

رقم 

 الحالة

المغة 

 العربية

رقم  الرياضيات

 الحالة

المغة 

 العربية

الرياضيا

 ت

1 9000 10000 11 10000 9000 

2 8050 10000 12 9000 10000 

3 8000 9050 13 9000 7050 

4 10000 9000 14 7050 8000 

5 10000 7050 15 8000 8000 

6 9000 8000 16 8050 9050 

7 9050 7000 17 7000 8050 

8 8050 10000 18 9000 9000 

9 8000 9000 19 9050 10000 

10 8000 10000 20 8050 10000 
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 األساسية.(: يوضح نتائج التحصيل لذوي صعوبات التعمم في المواد 2جدول رقم )

رقم 

 الحالة

المغة 

 العربية

المغة  رقم الحالة الرياضيات

 العربية

الرياضيا

 ت

1 3000 2000 12 2000 4000 

2 4000 1050 13 2000 1050 

3 3050 1050 14 3050 1000 

4 2050 2000 15 105 3000 

6 3000 1000 16 2050 2000 

7 4000 4050 17 1050 3000 

8 1050 2000 18 2000 2000 

9 3000 4000 19 4000 3050 

10 2000 2050 20 405 1000 

 الرجل لجود انف:   اختبار رسم/ب

 الهدف منه:-

 .سنة 13سنوات إلى  4وىو اختبار يصمح لقياس ذكاء األطفال من   تحديد معامل ذكاء الطفل، 

 وصف األداة:-

صاحب اختبار رسم رجل "جودا نف" يعتبر اختبار الرجل من المحاوالت األولى لمباحثة يجعل 

قياس الذكاء بطريقة سيمة وواضحة، ىو من األدوات التي تعرف انتشار واسع في بمدان العالم، وعمى 

ىد، قامت جودا نف أكثر صعيد نفسي، وأيضا وسيمة من وسائل البحث العممي في الجامعات، والمعا

    (، وقد حظي باىتمام بالغ واستخدم كمؤشر أولي لذكاء.1926بوضع ىذا االختبار سنة )
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 (.188: 2012) جنون،                                                                    

في المالحظة  ( ويؤكد ىذا التعديل ما االختبار األصمي، عمى دقة الطفل1936وقد تم تعديمو) 

وارتقاء تفكيره المجرد وليس الميارة الفنية في الرسم، باإلضافة إلى ذلك ىو من االختبارات التي يسيل 

تطبيقيا وتصحيحيا والتي تضمن تعاون الطفل واندماجو في أدائو كما أنو غير لفظي ال يعتمد عمى 

األجسام بواسطة الرموز والصور عمى األساسي لالختبار ىو معرفة األشياء و   القدرة المغوية فالمبدأ

 (121: 2008حسينة0 )  مزيد من الذكاء. 

 الخصائص السيكومترية لالختبار: )الصدق والثبات(-ج

 / ثبات االختبار:1

 أن معامل الثبات تم حسابو بطريقتين:  ماكرتي نقال عن (2017)أشارت ممياني

 . 0،68اوي : عن طريق تطبيق المقياس وكان معامل الثبات يساألولى

 .0،89:عن طريق تطبيق التجزئة النصفية وكان معامل الثبات يساوي الثانية

 / تعميمات االختبار: 2

تتمخص تعميمات ىذا االختبار الشفوية في أن يطمب من األطفال المراد قياس ذكاءىم استبعاد كل 

رسم رجال في الورقة ما قد يوجد أماميم، ما عدا قمم الرصاص وورقة بيضاء ويطمب من الطفل أن ي

البيضاء التي أمامو مع عدم استخدام الممحاة حيث يكون نص التعميمة كالتالي: سأعطيك ورقة وترسم 

 عمييا رجال، وتفعل ذلك بأحسن ما عندك ولك الوقت الكافي لفعل ذلك.
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 تصحيح االختبار:/ 3

 تعطى درجة واحدة عن خط يضعو المفحوص طبقا لمتفاصيل السابق ذكرىا.

 جمع الدرجات وتحول إلى العمر العقمي المقابل ليا طبقا لمجدول الذي سنقوم بتوضيحو الحقا.ت

عام يعتبر كأقصى عمر زمني الستخراج معامل الذكاء  13إذا زاد العمر الزمني لممفحوص عن 

            (شيرا 156) 13

 ( توضح فيه مستوى الذكاء3جدول رقم)                           

 معامل الذكاء العمر الزمني العمر العقمي الدرجة  االت الح

1 27 117 106 110 

2 25 111 100 111 

3 34 138 99 139 

4 29 123 122 100 

5 24 108 104 103 

6 30 126 100 126 

7 23 105 108 97 

8 27 117 117 100 

9 40 156 114 136 

10 32 132 98 134 

11 28 120 98 122 

12 31 129 110 117 
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13 33 135 106 127 

14 26 114 109 104 

15 29 123 106 116 

16 30 126 100 126 

17 35 141 108 130 

18 33 135 120 113 

19 28 120 106 113 

20 36 144 107 134 

 

 تصنيف معامالت الذكاء  -  

 : متوسط110-90      ط.أقل من المتوس: 90-80   عمى حدود الضعف العقمي. :70-80

 فما فوق: عبقري. 140          : ذكي جدا.140-120     : فوق المتوسط.110-120

 التعميق:

تدني في التحصيل  لدييم( تمميذ وتمميذة الذين 50لقد تم تطبيق اختبار رسم لقياس الذكاء عمى )

الذكاء اقل من المتوسط ، تم قبول مستوى لدييم استبعدنا التالميذ الذين  األساسيةالدراسي في المواد 

ىذا كما ىو موضح  في الجدول السابق أكثر من المتوسط التالميذ الذين نسبة ذكاءىم متوسطة و 

أن العينة ال تعاني من تدني مستوى الذكاء، الن تالميذ الذين يعانون من صعوبات  والذي يوضح 

. حيث تم حساب نسبة الذكاء وفق التعمم يجب أن يتمتعون بمستوى ذكاء متوسط وفوق المتوسط

100×العمر العقمي/ العمر الزمني  :المعادلة التالية  
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  مقياس جودة الحياة:-

جودة حياة تالميذ ذوي صعوبات التعمم لدى األطفال والمراىقين كومينس مقياس قام بتصميم   

(1997 cumins ,.وقام بتعريبو وتقنينو فوقية السيد ومحمد حسين ) 

 وصف المقياس: -

أبعاد  07ي ييتم بجمع المعمومات المرتبطة بالطفل يتكون من الجانب الموضوع الجزء األول:

السعادة الوجدانية،  االرتياح المادي، الصحة ، اإلنتاجية، األلفة، األمان، المكانة االجتماعية،فرعية 

 أسئمة فرعية. 03وكل بعد يتكون من 

حيث درجة  يركز عمى شعور الطفل نحو بعض الجوانب المتعددة في حياتو من الجزء الثاني:

 األىمية والرضا.

 ثبات المقياس:-

( بتقنينو والذي قام بحساب معامالت ثبات مقياس جودة الحياة 2018قام أحمد الموغاني وآخرون ) 

 التالميذ )الجانب الموضوعي( باستخدام معامل ألفا لكرونباخ

 : عاد الجانب الموضوعيأب( 1

أالمان،  0,52*أآللفة،  0,47*نتاجية، اإل 0,51**، 0.49الصحة  *،0.5االرتياح المادي 

  .*0.54السعادة الوجدانية  *، 4880المكانة االجتماعية 
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 عاد الجانب الذاتي:(أبب2

 معامالت ثبات مقياس جودة الحياة األطفال )الجانب الذاتي( باستخدام معامل ألفا لكرونباخ

  0,5*7، الرضا 0,51*األىمية

معامالت ألفا كرونباخ ذات داللة إحصائية عند مستوى  يتضح من النتائج السابقة أن جميع

 ( لكل من جانبي مقياس جودة الحياة األطفال، مما يدل عمى أنو عمى درجة مقبولة من الثبات.0801)

 صدق المقياس:-

( مما يدل 0.01( وىو معامل دال إحصائيا عند مستوى الداللة )0.50وقدر صدق المقياس ب )

ياة التالميذ عمى درجة مقبولة من الصدق، من خالل ىذه النتائج أصبح عمى أن مقياس جودة الح

 المقياس صالح لمتطبيق. 

 المقياس جودة حياة تالميذ دوي صعوبات التعمم: كييفت-

استخدمت الباحثة مقياس صعوبات التعمم األكاديمية لممرحمة اإلبتدائية لمدكتور بشير معمرية       
بجامعة الحاج لخضر بباتنة )الجزائر(.  إن التمميد الذي تقع درجتو في مختص في عمم النفس التربوي 

( أّنو تمميذ يعاني من صعوبات تعمم أكاديمية قميمة ويمكن اعتباره تمميذ عادي ، و 94االختبار )
 ( فما فوق ىو تمميذ يعاني من صعوبات تعمم أكاديمية بصورة كبيرة.94التمميذ الذي تقع درجتو من) 

 فقرة مقسمة إلى ثالثّة أبعاد كالتالي: 47مى يحتوي ع  

 فقرة. 16البعد األول : بعد صعوبة القراءة يحتوي عمى 
 فقرة .12البعد الثاني : بعد صعوبة الكتابة يحتوي عمى 
 فقرة . 19البعد الثالث: بعد صعوبة الحساب يحتوي عمى 
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بتدائية بيدف اإلجابة عميو ؛ فكل ىذا المقياس موجو لممعممين الذين يدّرسون في المرحمة اال       
معمم يقرأ المقياس يختار استجابة من بين االستجابات الثالثة لكل فقرة ،بحيث تمنح لكل استجابة 

 درجة كالتالي :

  . اإلجابة بقميل تعطى لو درجة واحدة 
 . اإلجابة بمتوسط تعطى لو درجتان 
 .اإلجابة بكثير تعطى لو ثالث درجات 
 :(06)أنظر الممحق رقموالحصول عمى الدرجات الخام. طريق التصحيح  4

× لمحصول عمى الدرجة الخام لممقياس تضرب العالمات التي يضعيا المعمم في الخانة كالتالي :قميال 
؛ ثّم تجمع نتائج حاصل الضرب والمجموع ىو الدرجة الخام لممفحوص  3× ،كثيرا  2× ، متوسطا 1

( ويعني ارتفاع الدرجة الخام ارتفاع صعوبات التعمم األكاديمية 141و 47بين )عمى المقياس وتتراوح 
 ،و يعتبر التمميذ الذي يقع تحت الدرجة المتوسطة 

 . حساب صدق وثبات المقياس: 5

 . صدق المقياس :  أ

إعتمدت الباحثة ؛في دراستيا لمعرفة مدى صدق المقياس عمى صدق المحكمين وصدق التناسق      
 مي.الداخ

 _ صدق المحكمين: ب

لحساب صدق المحكمين عرض المقياس عمى سبعة أساتذة  مختصين في عمم النفس والتربية        
 و واحد من المركز الجامعي بغيمزان،( 2)، وأربعة من جامعة وىران(  1)اثنان من جامعة مستغانم

 وضح إجابات المحكمين عمى المقياسو الجدول التالي ي 

% عمى كل فقرة من فقراتو ؛ بحيث اعتبرت نسبة اتفاق 86مقياس عمى نسبة موافقة بتحصل ال     
المحكمين عمى عبارات المقياس معيارا لصدقو؛  كما ركزت الباحثة  عمى العبارات  الغير المناسبة 
 تماما والغير المناسبة وبما أّنو ال توجد أي عبارة غير مناسبة نقبل المقياس عمى ما ىو عميو مكون

 فقرة. 47من 
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 _ صدق التناسق الداخمي    ج   

 ثبات المقياس: 

   لمتأكد من ثبات المقياس تّم تطبيقو عمى عينة الدراسة االستطالعية وذلك بحساب معامل ارتباط   
بيرسون ، واعتمادا عمى التجزئة النصفية  قسم كل بعد إلى قسمين واعتبر القسم األول المتغير )س( 

لمتغير )ص( ؛ حيث حسبت الباحثة معامل ارتباط كل بعد عمى حدا و معامل ارتباط والقسم الثاني ا
المقياس ككل ثم تّم تصحيح معامل االرتباط عن طريق معادلة سبيرمان براون ؛االختبار يدل عمى  

  ثباتو ،و  صدق االختبار يدل عمى  ثباتو 

 :األسس العممية لمقياس جودة الحياة-1

يذ دوي صعوبات التعمم  والعاديين المتمدرسين في أقسام السنة الثالثة ابتدائي تالمعينة التقنين: -

 ( تمميذ وتمميذة.30قدر حجميم ب)

 صدق االتساق الداخمي-

 (  يوضح بعد المادي4الجدول رقم )                               

 مستوى الداللة معامل االرتباط العــــــبارات الرقم

 0.01 **625, ي تعيش فيونوع المسكن الذ 1

ىل يممك الوالدين مكان المعيشة  2
 خاص بيم

,808** 0.01 

كم تممك من مالبس وألعاب مقارنة  3
 باألخرين من نفس عمرك.

,765** 0.01 

 - 1 البعد المادي -
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 (  يوضح بعد الجانب الصحة5الجدول رقم )                            

 مستوى الداللة عامل االرتباطم العــــــبارات الرقم

كم عدد مرات التي ترددت فييا عمى  1
 الطبيب في الثالث شيور الماضية

,444* 0.05 

 0.01 **644, ىل لديك مشكالت صحية مستمرة. 2

 0.01 **775, ىل يوجد عالج تاخذه كل يوم بانتظام 3

 - 1 البعد الصحة -

 دال عند مستوى الداللة: 0.05 .*

 دال عند مستوى الداللة: 0.01 .**

 (  يوضح بعد االنتاجية6الجدول رقم )                            

 مستوى الداللة معامل االرتباط العــــــبارات الرقم

المداومة عمى الدراسة في  1
 المدرسة.

,958** 0.01 

في المتوسط كم عدد  2
تشاىد فييا  سعات التي
 التمفاز يوميا

,481** 0.01 

 - 1 لبعد االنتاجيةا -

 دال عند مستوى الداللة: 0.01 .**

 (  يوضح بعد األلفة7الجدول رقم )                           

 مستوى الداللة معامل االرتباط العــــــبارات الرقم

كم عدد المرات التي تتحدث فييا الى  1
 صديق مقرب الى قمبك.

,868** 0.01 

االحباط، فكم اذا كنت تشعر بالحزن أو  2
 ؟مرة يجدي فييا شخص في القيام بو

,702** 0.01 
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عند قيامك بشيء خاص بك فيل يساعدك  3
 شخص في القيام بو

,885** ,053 

 - 1 االلفةالبعد  -

 دال عند مستوى الداللة: 0.01 .**

 (  يوضح بعد االمان8الجدول رقم )                                   

 مستوى الداللة معامل االرتباط العــــــبارات الرقم

 0.01 **789, كم عدد مرات التي تقضييا في النوم جيدا؟ 1

 0.01 **791, ىل تشعر باألمان في المنزل؟ 2

 0.01 **672, كم مرة تشعر فييا بالقمق خالل اليوم؟ 3

 - 1 بعد االمان -

 دال عند مستوى الداللة: 0.01 .**

 (  يوضح بعد المكانة االجتماعية9الجدول رقم )                           

 مستوى الداللة معامل االرتباط العــــــبارات الرقم

 0.01 **640, الذىاب الى الجمعيات الرياضية 1

 0.01 **601, االلتقاء مع االصدقاء 2

مشاىدة األحداث الرياضية واقعيا  3
)في الممعب( وليس من خالل 

 التمفاز

,656** 0.01 

 0.01 **723, التسامر مع الجيران 4

 0.01 **672, األكل بالخارج  5

 0.01 **682, الذىاب الى السينما 6

 0.01 **532, زيارة العائمة  7
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 0.01 **668, ممارسة الرياضة 8

 - 1 بعد المكانة االجتماعية -

 دال عند مستوى الداللة: 0.01 .**

 

 (  يوضح بعد الجانب السعادة10الجدول رقم )                           

 مستوى الداللة معامل االرتباط العــــــبارات الرقم

د فعال كم مرة تستطيع فييا القيام باالشياء التي تري 1
 القيام بيا؟

,816** 0.01 

تتمنى أن تبقى عندما تستيقظ في الصباح كم مرة  2
 مستمقي في السرير طوال الوقت؟

,933** 0.01 

 0.01 **923, كم مرة تكون لديك أمنيات ال تحقق؟ 3

 - 1 البعد السعادة -

 دال عند مستوى الداللة: 0.01 .**

 (  يوضح بعد األهمية11لجدول رقم )ا                                  

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط العــــــبارات الرقم

 غير دال 282, 203, اىتم باألشياء التي أممكيا  1

 دال 0.05 *397, اىتم بصحتي. 2

اىتم بما أقوم بو وما أنجزه  3
 في الحياة.

 غير دال 970, 007,-

ني اىتم بالعالقات التي تربط 4
 بأسرتي و بأصدقائي

 دال 0.05 *415,

 غير دال 118, 292, أشعر باألمان  7

اىتم بمساعدة اآلخرين خارج  8
 المنزل

 دال 0.01 **553,
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 دال  0.01 **634, اىتم بسعادتي الشخصية 9

  - 1 بعد األهمية -

 

 0.01 .**دال عند مستوى الداللة

 0.05 .* دال عند مستوى الداللة:    

 (  يوضح بعد الرضا12الجدول رقم )                                 

 مستوى الداللة معامل االرتباط العــــــبارات الرقم

 370, 170, انا راض عن االشياء التي امتمكيا 1

 0.01 **565, انا راض عن حالتي الصحية 2

 0.01 **656, انا راض عن عما أنجزه في الحياة. 3

العالقات التي تربطني انا راض عن  4
 بأسرتي وبأصدقائي

,378* 0.05 

 860, 034, أشعر باألمان  5

انا راض عن قيامي بأشياء بالتعاون مع  6
 اآلخرين خارج المنزل.

,372* 0.05 

 0.01 **782, انا راض عن سعادتي الشخصية. 7

 - 1 بعد الرضا -

 دال عند مستوى الداللة: 0.01 .**

 0.05 .* ند مستوى الداللة:دال ع           

بعد حساب اتساق البنود مع المحاور والمحاور مع أداة القياس تم حذف البنود غير المتسقة مع 

 .محاورىا أصبح المقياس في شكمو األول 
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 :الثبـــــــــات

 تم حساب ثبات أداة القياس من خالل طريقتين ىما:

 523,معامل ألفا كرونباخ: -أوال

 التجزئة النصفية:طريقة  -ثانيا

  375, ,سبيرمان براون 

 545,: معامل جوتمان وبعد معادلة التصحيح يصبح

أصبح   بعد االنتياء من تقدير صدق وثبات تم االحتفاظ بالبنود التي أظيرت اتساق داخمي جيد،

 الشكل النيائي لممقياس. الممحق رقم )(المقياس قابل لمتطبيق. انظر 

 لتي واجهتنا أثناء إعداد البحث:العراقيل والصعوبات ا -8

 . عدم إرجاع بعض التالميذ لألدوات الدراسة-

 .بسبب تراكم ساعات الدراسة بالنسبة لمباحثة ضيق الوقت -

 .عمى عدد من الفقرات واألبعاد  التالميذ إجابةعدم  -

 قمة الدراسات والبحوث خاصة التي تربط بالمتغيرين جودة الحياة وصعوبات التعمم.-
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 الدراسة األساسية:-

 منهج الدراسة: /1

إن المنيج المستخدم في ىذا البحث ىو المنيج الوصفي وىو المناسب لوصف وتحميل الظواىر 

التربوية، وتحميل العوامل المختمفة بيدف الكشف والتفسير واستخالص المالحظات والنتائج، ومن اجل 

 بجوانبو المختمفة.االطالع واإللمام الجيد بموضوع الدراسة واإلحاطة 

 / مجاالت الدراسة األساسية:2

 المجتمع والعينة: 2-1

أربعة أقسام من السنة الثالثة من : تالميذ ذوي صعوبات التعمم والتالميذ العاديين المجتمع -

 تمميذ. 150ابتدائي وقدر عددىم 

تمميذ  20ة منيا وتمميذ تمميذ( 40) قدر حجم عينة الدراسة األساسيةعينة الدراسة األساسية:  -

 تم اختيارىم بطريقة قصدية . تمميذ عادي. 20ذوي صعوبات التعمم ومن 
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 العينةحجم  المجتمع و(: يوضح 13جدول رقم)                

 التالميذ                  

  األقسام 

 العينة              المجتمع   

 دوي صعوبات التعمم العاديين

 3 5 38 القسم األول

 7 5 40 القسم الثاني

 8 5 35 القسم الثالث

 2 5 37 القسم الرابع

 40 150 المجموع

 المعايير التي تم عمى أساسها اختيار عينة البحث: / 4

 تالميذ العاديين                تالميذ ذوي صعوبات التعمم          

 مستوى الذكاء أكثر من المتوسط   مستوى ذكاء أكثر من متوسط

 غير معيد السنة  معيد السنة الثانية

مقياس تشخيص صعوبة التعمم األكاديمية من وجية 

 نظر المعممين 

 يدرس في السنة الثالثة من نفس القسم.

 سنوات 10سنوات إلى  8العمر الزمني من سنوات  10سنوات إلى  8العمر الزمني من 

    حصيل الدراسي لممواد األساسيةتدني في الت

 لرياضيات، المغة(.) ا  

مستوى التحصيل متوسط أو فوق المتوسط في 

 المواد األساسية )الرياضيات والمغة.(

 يوضح المعايير التي تم عمى أساسها اختيار عينة البحث (14)الجدول رقم                  
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 / المجال الزمني الدراسة األساسية:5

 . 2019ماي16إلى غاية  2019ابريل21امتدت الدراسة االستطالعية من بداية -

 /المجال المكاني لمدراسة األساسية: 6

مدرسة "بمقاسم   تم إجراء ىذه الدراسة عمى مستوى بعض مدارس االبتدائية لوالية مست غانم

 بمحموش" 

 "بالبشير حمو" بعدما قمنا بأخذ إذن التربص من مديري المؤسسة.

 ات التعمم.مقياس جودة حياة تالميذ ذوي صعوب/ األدوات: 4

 اإلحصائية:  /األساليب5

 .االنحراف المعياري

 .المتوسط الحسابي 

  TEST .Tاختبار  



 الفصل الخامس: عرض ومناقشة نتائج البحث                 

 عرض نتائج ومناقشة الفرضية العامة.

 عرض نتائج ومناقشة الفرضية االولى.

 عرض نتائج ومناقشة الفرضية الثانية.

 خاتمة.

 التوصيات.
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 نتائج<العرض -

 عرض نتائج الفرضية العامة< 

 .تالميذ ذوي صعوبات التعمم مرتفع عند حياةالجودة أن مستوى  إلىالتي تشير الفرضية العامة< 

         مجاالت ومستويات جودة الحياةيوضح  (59رقم ) جدول              

 المجاالت المستويات

 6:6-7> اقل من المتوسطمستوى 

 987-6:7 من المتوسط أكثرمستوى 

               

 (  يوضح المتوسط الحسابي الفرضي لمقياس جودة الحياة:5جدول رقم )                

 ;6;         داالمتوسط الحسابي الفرضي لالبع

 >;:5        المتوسط الفرضي لممقياس ككل

  لكل محور من محاور المقياسيارية ( يوضح المتوسطات واالنحرافات المع;5جدول رقم )       

مجموع  عدد الفقرات األبعاد الرقم

 االستجابات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

 4 3.247 285. 63 443 ; االرتياح المادي 5

 5 6.218 333. 77 232 3 الصحة 2

 9 6.442 41.5 83 2 اإلنتاجية 3

 6 620. 6 87.666 263 3 األلفة 4

 7 6.164 76 228 3 أالمان 5
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 1 7.541 60.333 543 9 المكانة 6

 8 5.944 70.666 212 3 السعادة 7

 2 2.906 59.125 473 8 األهمية 8

 3 3.233 62.714 439 7 الرضا 9

 - 315. 48 598.679 2916 45 9 المجموع

 التعميق:

( 41،5-87،66وح بين) يتضح لنا من خالل الجدول أن المتوسطات الحسابية ألبعاد المقياس تترا

 األولىبعد المكانة االجتماعية في المرتبة  جاء (. وقد2،90-7،64بانحراف معياري ترواح بين )

ثم جاء في المرتبة الثانية بعد (، 7.541وانحراف معياري ) (60.333) قدرهحسابي بمتوسط 

أما في الرتبة (، 2.906واالنحراف المعياري ب)( 59.125األىمية قدر المتوسط الحسابي ب )

(، 3.233واالنحراف المعياري ب )( 62.714الثالثة جاء بعد الرضا قدر المتوسط الحسابي ب)

واالنحراف المعياري ( 3.233وفي الرتبة الرابعة بعد االرتياح المادي قدر المتوسط الحسابي ب)

اف حر ( واالن333. 77اما بعد الصحة جاء في المرتبة الخامسة قدر ب)(، 3.247قدر ب)

أما المرتبة السادسة جاء بعد األلفة قدر المتوسط الحسابي (، 6.218المعياري قدر ب)

(، وفي المرتبة السابعة جاء بعد األمان قدر 620. 6( واالنحراف المعياري قدر ب)87.666ب)

(، وجاء في المرتبة الثامنة بعد 6.164( واالنحراف المعياري قدر ب)76المتوسط الحسابي ب)

(، أما في 5،944( واالنحراف المعياري قدرة ب)70،666در المتوسط الحسابي ب)السعادة ق

( واالنحراف المعياري قدر ب 41،5األخيرة جاء بعد اإلنتاجية قدر المتوسط الحسابي ب)المرتبة 

(6.442). 
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 مناقشة الفرضية العامة<

والمتمثمة في م والتي تشير أن مستوى جودة الحياة مرتفع عند تالميذ ذوي صعوبات التعم  

 اإلنتاجية،  االرتياح المادي، الصحة، األمان، األلفة، المكانة االجتماعية، السعادة، األىمية و الرضا. 

( والذي يمثل مستويات جودة حياة تالميذ ذوي 17ومن خالل النتائج المتوصل إلييا في الجدول رقم )

اة تالميذ ذوي صعوبات التعمم وىذا صعوبات التعمم، والتي أفضت إلى مستوى مرتفع في جودة حي

راجع الى اختالف مستوى جودة الحياة األطفال ذي صعوبات التعمم  باختالف مستوى دخل األسرة و 

المستوى المعيشي ومستوى التعميمي لموالدين، حيث اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة زقاوة أحمد 

الشخصية لدى تالميذ التعميم الثانوي"، حيث ( حول "جودة الحياة وعالقتيا ببعض المتغيرات 2018)

توصمت النتائج إلى أن التالميذ يتمتعون بمستوى جودة حياة مرتفع .كما اتفقت مع دراسة بحرة 

( حول جودة حياة تمميذ وعالقتيا بالتحصيل الدراسي، حيث توصمت النتائج الى مستوى 2013كريمة)

رية واالجتماعية يميو المدرسية والنفسية واالرتياح النفسي. جودة الحياة كان مرتفعا في جودة الحياة األس

( حول "جودة حياة لدى طمبة 2010وكانت النتائج الدراسة الحالية معارضة مع دراسة رغداء نعيسة )

جامعتي دمشق" حيث توصمت النتائج إلى وجود مستوى متدٍن من جودة الحياة الجامعية لدى طمبة كل 

 . من جامعتي دمـشق وتشرين

 رض نتائج الفرضية األولى< ع-

 بين تالميذ العاديين وذوي صعوبات التعمم لجودة الحياة. إحصائية: ال توجد فروق ذات داللة األولىنص الفرضية 
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 <نوالعادييالفرق بين ذوي صعوبات التعمم -

 االنحراف المعياري المتوسط العينة مجموعة

صعوبات التعمم                 مادي

 يينالعاد

62 

62 

3 ,8660 

3,7665 

,80484 

,76505 

 صعوبات التعمم  الصحة

 العاديين

20 

20 

3,4335 

3 ,5335 

,88071 

,56584 

 صعوبات التعمم إنتاجية 

 العاديين

62 

62 

2,1000 

2,6750 

1,08337 

,90721 

 صعوبات التعمم   ألفة 

 العاديين

20 

20 

4,2175 

4,3830 

,73527 

,94583 

 لتعمماألمان  صعوبات ا

 العاديين

62 

62 

3,8165 

3,9005 

 

,74567 

,53014 

 مكانة  صعوبات التعمم

 العاديين

20 

20 

3,0265 

2,7835 

,73602 

,62604 

 سعادة   صعوبات التعمم

 العاديين

20 

20 

3,6170 

3,7835 

,90126 

1,00538 

 أهمية  صعوبات التعمم

 العاديين

62 

20 

 

3,4142 

3,3200 

,37451 

,37577 

 عوبات التعممالرضا ص

 العاديين

22 

20 

3 ,1360 

2,9565 

,60831 

,45875 
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           نين ذوي صعوبات التعمم والعاديييوضح الفروق ب <(>5جدول رقم)                         

    

  
اختبار ليفين عمى المساواة بين 

 الفروق

 
 اختبار المتوسط الحسابي 

 
 

 

االنحراف 
     المعياري

حصائية الداللة اال
(sig) 

   درجة الحرية tقيمة 
  

 

 فرضية الفروق
 المتساوية

 المادي
 فرضية الفروق
 الغير المتساوية

0،008 0،928   0،401 38  
   

 
 

0،401 
 
 

 
 
 37،9 
   
03 

 

فرضية الفروق         
 المتساوية

 الصحة
فرضية الفروق    الغير 

 المتساوية

 
3،248 

 

 
0،079 

-42 
7 
 
-42 
7  

 
38 
 

32،4 
02 

 فرضية الفروق المتساوية
 إنتاجية

فرضية الفروق الغير 
 المتساوية

 

1،224  
0،276 

-1،8 
20 
-1،8 

63  

 
38 

36،8 
63 

 فرضية الفروق المتساوية
 األلفة

فرضية الفروق الغير 
 المتساوية

0،928 
 

35،8 
21 

0،341 
 
-0،61 
8 

-0،61 
8 

 
38 
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 فرضية الفروق   المتساوية
 أمان

روق الغير فرضية الف
 المتساوية

 
1،235 

 

 
0،273 

-0،41 
1 
 

0،41- 
1 

 
38 
 

34،2 
99 

 فرضية الفروق المتساوية
 مكانة

فرضية الفروق الغير 
 المتساوية

 
0،972 

 

 
0،330 

 
 

1،12 
5 
 

1،12 
5 

38 
 
 

37،0 
46 

 فرضية الفروق المتساوية
 سعادة

فرضية الفروق الغير 
 المتساوية

 
0،243 

 
0،625 

-0،55 
1 
 
-0،55 
1 

38 
 
 

37،5 
55 

 

 المتساوية فرضية الفروق 
 أىمية

 
فرضية الفروق الغير 

 المتساوية

0،068 
 
 

0،796 0،792 
 
 

0،792 

38 
 
 

38،0 
00 

 فرضية الفروق المتساوية
 الرضا

    فرضية الفروق الغير 
 المتساوية

 
1،407 

 
0،243 

1،05 
4   
 

1،05 
4  

38 
   
 

    35،3 
30 

(2،29عند مستوى داللة )  

( يوضح اختبار ليفين والمتوسط الحسابي لمفروق بين ذوي  صعوبات التعمم =5جدول رقم )

 العاديين
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 التعميق<   

من خالل حساب ة بين تالميذ العاديين وذوي صعوبات التعمم نخالل الجدول الذي يوضح لنا مقار  من

عند درجة  1،05ن كانت قيمتيا لمعينتين المستقمتيقيمة"ت" حيث كانت النتائج كالتالي: اختبار "ت" 

 .0،05وىي أكبر من الداللة  0،24( وداللة احصائية 38الحرية )

 مناقشة الفرضية األولى<

التي تشير انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة لدى تالميذ ذوي   

ألمان، األلفة، المكانة صعوبات التعمم والعاديين والمتمثمة في اإلنتاجية، المادي، الصحة، ا

 االجتماعية، السعادة، األىمية والرضا.

( والذي يمثل مقارنة بين ذوي صعوبات 18من خالل نتائج البحث المتوصل إلييا في الجدول رقم) 

التعمم والعاديين في مستوى جودة الحياة، والتي أفضت عمى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند 

ذا يعني أن تالميذ ذوي صعوبات التعمم ليم مستوى جودة حياة وشعور ( . وى0.05مستوى الداللة )

جيد نحو حياتيم المدرسية ورضاىم عن مستواىم التعميمي واالجتماعي من خالل المعب مع األصدقاء 

( والتي كانت 2013وزيارة األقارب، حيث تعارضت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة محمد أبو الرب )

لدى المعاقين سمعيا مقارنة بالعاديين حيث توصمت النتائج الى وجود داللة حول  "جودة حياة 

( 2018إحصائية بين المعاقين والعاديين في جميع أبعاد جودة الحياة"، كما تعارضت مع دراسة لبنى)

ستيا حول "جودة الحياة ذوي اضطرابات التعمم حيث أضفت النتائج الى وجود فرق دال والتي كانت درا

 إحصائي بين تالميذ العاديين وتالميذ ذوي اضطرابات التعمم.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة لدى  تحققت فرضية البحث التي تشير

مثمة في اإلنتاجية، المادي، الصحة، األمان، األلفة، المكانة تالميذ ذوي صعوبات التعمم والعاديين والمت

 االجتماعية، السعادة، األىمية والرضا.

 <عرض نتائج الفرضية الثانية-      

في  واإلناثبين ذكور  إحصائيةذات داللة ال توجد فروق  أنو إلى: التي تشير نص الفرضية الثانية

 مم مستوى جودة حياة تالميذ ذوي صعوبات التع

 ذوي صعوبات التعمم واإلناثالفروق بين الذكور  يوضح (62)جدول                

 االنحراف المعياري المتوسط العينة مجموعة
 ذكور    

 مادي
                                                إناث              

52 
 

52 

7،===2 
 

7،;772 

<2599، 
 

<6<2=، 
 ذكور       

 الصحة
 إناث      

52 
 

52 

7،===2 
 

7،;772 

<2599، 
 

<6<2=، 
 ذكور       

 إنتاجية
 إناث      

52 
 

52 

5،=922 
 

6،6922 

<:886، 
 

5،6=:7: 
 ذكور        

 األلفة
 إناث       

52 
 

52 

8،8782 
 

8،2252 

:8<=6، 
 

;<8<=، 
 ذكور         

 األمان
 إناث        

52 
 

52 

7،<:<2 
 

3,9005 

:;2=:، 
 

5،29;88 
 ذكور        

 مكانة
 إناث       

52 
 

52 

3,0265 
 

7،;:;2 

8978;، 
 

<:772، 
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 ذكور              
 سعادة   
 إناث              

52 
 

52 

7،;252 
 

7،9772 
 

;:65<، 
 

1,00538 

 ذكور        
 أهمية        

 إناث      

52 
 

52 

3,9582 
 

3,7582 

6=956، 
 

8765<، 
 ذكور        
 الرضا 
 إناث      

52 
 

52 

3 ,1252 
 

7،5;52 

;266:، 
 

97857، 
 التعميق<

( الذي يوضح لنا مجموع المتوسطات لإلبعاد في استجابات التالميذ عمى  5من خالل الجدول رقم) 

أبعاد المتوسطات الحسابية مقياس جودة الحياة و االنحراف المعياري لجودة الحياة حسب الجنس حيث 

وقد ،(29512( و)29512،1( بانحراف معياري يترواح ما بين)1،9500و 3،9990تتراوح ما بين)

( واالنحراف المعياري 43404،4حيث قدر المتوسط الحسابي ب) األولىجاء بعد األلفة في المرتبة 

( واالنحراف المعياري قدر 4،0010،( لمذكور وقدر المتوسط الحسابي إلناث ب)64892)قدر ب

   ،(78489ب)
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اختبار ليفين عمى المساواة 
 بين الفروق

 اختبار المتوسط الحسابي 
 
 

االنحراف 
   المعياري

  

داللة احصائية 
SIG 

 
 

   درجة الحرية قيمة "ت"
  

 

 فرضية الفروق
 المتساوية

 المادي
 فرضية الفروق
 الغير المتساوية

262،   ,615 ,730 18 
   

 
 

,730 
 
 

 
 
  

17 ,981   
 

 

روق         فرضية الف
 المتساوية

 الصحة
فرضية الفروق    

 الغير المتساوية

 
,262 

 

 
,615 

,730 
 
  
 

,730 

 
18 
 
 

17,981 

فرضية الفروق 
 المتساوية

 إنتاجية
فرضية الفروق الغير 

 المتساوية
 

 
2 ,673 

 
,119 

-,60 
9 
 

-,60 
 
9  

 
38 
 
 

15,682 

فرضية الفروق 
 المتساوية

 األلفة
فرضية الفروق الغير 

 المتساوية

 
,367 

 
 

 
,552 

 
 

 
1,34 

5 
 

1 ,34 
5 

 
38 
 
 

17,386 
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فرضية الفروق   
 المتساوية

 أمان
فرضية الفروق الغير 

 المتساوية

 
,304 

 

 
,588 

,290 
 
 
 

,290 

 
18 
 
 

17,100 

فرضية الفروق 
 المتساوية

 مكانة
فرضية الفروق الغير 

 المتساوية

 
3,882 

 

 
,064 

 
 

1 ,91 
0 
 

1,91 
0 

18 
 
 
 

13,615 

فرضية الفروق 
 المتساوية

 سعادة
فرضية الفروق الغير 

 المتساوية

 
1,051 

 
,319 

 
,408     

 
,408 

 
18 
 
 

   16,364 

فرضية الفروق  
 المتساوية

 أىمية
فرضية الفروق الغير 

 المتساوية

1,122 
 
 

,304 1,20 
9 
 
 

1,20 
9 

38 
 
 
 

15,894 

فرضية الفروق 
 المتساوية

 الرضا
ر  فرضية الفروق الغي

 المتساوية

 
1,845 

 
,191 

-,25   
1 
 

-,25 
1  

18 
   
 

    
16,802 

 0،05مستوى داللة 

 ( يوضح اختبار المتوسط الحسابي واختبار ليفين لمفروق بين  الجنسين                                 65جدول رقم )     
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 <التعميق

ذوي صعوبات التعمم من خالل حساب ث الذكور واإلناة بين نمن خالل الجدول الذي يوضح لنا مقار 

عند درجة الحرية  1قيمة"ت" حيث كانت النتائج كالتالي: اختبار "ت" لمعينتين المستقمتين كانت قيمتيا 

 .0،05وىي أكبر من الداللة  0،19( وداللة احصائية 18)

 مناقشة الفرضية الثانية<  

جد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة حسب نتائج الدراسة الحالية والتي أضفت إلى أنو ال تو 

حياة تالميذ ذوي صعوبات التعمم تعزى لمتغير الجنس)ذكور/ ايناث( ، و المتمثمة في كل من المحور 

الذاتي والمحور الموضوعي، وىذا يعني أن ذوي صعوبات التعمم ذكور ليم نفس الخصائص مع 

 اإلناث.

( حول جودة الحياة وعالقتيا باألفكار 2015سة داىم )حيث اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع درا

الالعقالنية المرتبطة بقمق االمتحان لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي حيث توصمت نتائج إلى ال توجد 

فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحياة لدى أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس. ودراسة محمد 

دى أساتذة التعميم االبتدائي توصمت النتائج الى عدم وجود فروق  ذات حول واقع جودة الحياة ل 2017

جودة  ( حول دراسة "2018داللة احصائية لجودة الحياة ترجع الى الجنس، كما اتفقت مع دراسة لبنى)

أنثى -حياة ذوي اضطرابات التعمم النمائية توصمت الدراسة إلى عدم وجود عالقة بين الجنسين ذكر

 لدييم.وجودة الحياة 
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( حول "جودة الحياة وعالقتيا ببعض 2018ولقد عارضت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة زقاوة احمد)

المتغيرات الشخصية لدى تالميذ التعميم الثانوي" حيث توصمت النتائج الى وجود فروق دالة تعزى 

 لمتغير الجنس في جودة الحياة.
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 خاتمة  

يا التي اىتم بيا المختصون في عمم النفس وعموم التربية ،ألّنو األساس في يعتبر التعمم من القضا

اكتساب الميارات ، وأي عائق يعترضو يحول دون تحقيق أىدفو وال شك أّن صعوبات التعمم 

 .األكاديمية من أىم  ىذه العوائق التي تعتبر مشكمة تربوية  يعاني منيا األطفال

مّما يؤدي إلى عجز مواد األساسية كالقراءة والكتابة  والحساب ،في تعلم ال تتجمى ىذه الصعوبات 

التمميذ في مزاولة دراستو في المراحل الالحقة التي تنتج عنو فشل دراسي قد يتحول إلى فشل 

 . لذا البد من اىتمام المعمم  بيذه المشكمة باعتباره المشخص األول بحكم قربو من التمميذ ،اجتماعي

أنو حتى يصل التمميذ إلى تجويد حياتو عميو توظيف عمم النفس االيجابي في حياة ومن خالل الدراسة 

والتي تشير الى أن الحياة مميئة بكل ماىو جميل وتحمل معنى الفضائل والقوة االيجابية حتى يصل 

 الى درجة الرضا عن الحياة والتفاؤل بالمستقبل والنظرة االيجابية نحوه.

الدراسة الحالية، فانو يمكن تقديم مجموعة من االقتراحات عمى النحو  في ضوء ما أسفرت عنو نتائج

 التالي:

 إعداد برامج إرشادية وعالجية لذوي صعوبات التعمم .-

 حسن إعداد الطفل فبل التمدرس ببرامج تفمل من نسبة ذوي صعوبات التعمم.-

 حسن متابعة مسار الدراسي ووضع مناىج ووسائل مناسبة.-

مية المجتمع ومحاولة توفير جميع اإلمكانيات التي من شأنيا أن تسيم في جودة حياة االىتمام بتن -

 األطفال، كتوفير المكتبات العامة، والمتنزىات والمراكز التجارية بصفة خاصة في المناطق الريفية.



لخاتمةوا الفصل الخامس                                               عرض ومناقشة النتائج  
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تؤكد نتائج الدراسة الحالية عمى أىمية إجراء المزيد من الدراسات لمتعرف عمى العالقات بين -

المصادر المتاحة في المجتمع والجوانب االقتصادية من جانب وجودة حياة األطفال بصفة عامة 

 واألطفال ذوي صعوبات التعمم بصفة خاصة.

التكفل بفئة ذوي صعوبات التعمم من خالل إعداد المعممين وتحسين تكوينيم في مظاىر الصعوبات -

عداد برامج دراسية مبنية عمى أسس تر   بوية.وتشخيصيا ، وا 

 إجراء دراسات مسحية عن ذوي صعوبات التعمم بالمدارس الجزائرية، خاصة االبتدائي . -

 تأخير سن التمدرس حتى سن السادسة لتمكين الطفل من النضج والنمو السميم والمعب.-
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Corrélations 

1س مادي  2س  3س   

Corrélation de Pearson 1 ,625 مادي
**
 ,808

**
 ,765

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 

1س  Corrélation de Pearson ,625
**
 1 ,152 ,041 

Sig. (bilatérale) ,000  ,424 ,830 

N 30 30 30 30 

2س  Corrélation de Pearson ,808
**
 ,152 1 ,753

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,424  ,000 

N 30 30 30 30 

3س  Corrélation de Pearson ,765
**
 ,041 ,753

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,830 ,000  

N 30 30 30 30 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=  صحة  5س  4س  3س   

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

 30 74963, 3,8889 مادي

1س  3,8333 1,23409 30 

2س  4,1333 ,86037 30 

3س  3,7000 1,02217 30 



  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

 30 80301, 3,4333 صحة

4س  3,2000 1,42393 30 

5س  3,2667 1,41259 30 

6س  3,8333 1,11675 30 

 

 

Corrélations 

4س صحة  5س  6س   

Corrélation de Pearson 1 ,444 صحة
*
 ,644

**
 ,775

**
 

Sig. (bilatérale)  ,014 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 

4س  Corrélation de Pearson ,444
*
 1 -,285 ,043 

Sig. (bilatérale) ,014  ,127 ,820 

N 30 30 30 30 

5س  Corrélation de Pearson ,644
**
 -,285 1 ,488

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,127  ,006 

N 30 30 30 30 

6س  Corrélation de Pearson ,775
**
 ,043 ,488

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,820 ,006  

N 30 30 30 30 

 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=  االنتاجية  8س  7س   



  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

 30 1,12303 2,3500 االنتاجية

8س  2,3667 1,15917 30 

9س  4,2000 1,21485 30 

 

Corrélations 

8س االنتاجية  9س   

Corrélation de Pearson 1 ,958 االنتاجية
**
 -,281 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,133 

N 30 30 30 

8س  Corrélation de Pearson ,958
**
 1 -,348 

Sig. (bilatérale) ,000  ,060 

N 30 30 30 

9س  Corrélation de Pearson ,481** -,348 1 

Sig. (bilatérale) ,133 ,060  

N 30 30 30 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=  االلفة  01س  00س  01س   

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 



Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

 30 88271, 4,1889 االلفة

11س  4,1333 1,10589 30 

11س  4,2333 1,04000 30 

12س  3,3000 1,05536 30 

 

Corrélations 

11س االلفة  11س  12س   

Corrélation de Pearson 1 ,868 االلفة
**
 ,702

**
 ,085 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,655 

N 30 30 30 30 

11س  Corrélation de Pearson ,868
**
 1 ,482

**
 ,053 

Sig. (bilatérale) ,000  ,007 ,780 

N 30 30 30 30 

11س  Corrélation de Pearson ,702
**
 ,482

**
 1 ,311 

Sig. (bilatérale) ,000 ,007  ,094 

N 30 30 30 30 

12س  Corrélation de Pearson ,885** ,053 ,311 1 

Sig. (bilatérale) ,655 ,780 ,094  

N 30 30 30 30 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=  االمان  04س  03س  02س   

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 



Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

 30 67058, 3,8556 االمان

13س  4,1667 ,69893 30 

14س  4,1000 ,95953 30 

15س  2,7667 1,00630 30 

 

Corrélations 

13س االمان  14س  15س   

Corrélation de Pearson 1 ,789 االمان
**
 ,791

**
 ,272 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,146 

N 30 30 30 30 

13س  Corrélation de Pearson ,789
**
 1 ,694

**
 ,057 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,764 

N 30 30 30 30 

14س  Corrélation de Pearson ,791
**
 ,694

**
 1 -,011 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,955 

N 30 30 30 30 

15س  Corrélation de Pearson ,672** ,057 -,011 1 

Sig. (bilatérale) ,146 ,764 ,955  

N 30 30 30 30 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=  مكانةاجتما  13س  12س  11س  10س  11س  07س  06س  05س   

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE 

 



Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

 30 74427, 2,9556 مكانةاجتما

16س  2,5333 1,13664 30 

17س  1,9000 1,15520 30 

18س  2,4333 1,50134 30 

21س  2,5667 1,22287 30 

21س  3,2667 1,11211 30 

22س  3,4667 1,10589 30 

23س  3,6333 1,12903 30 

24س  4,0333 1,09807 30 

 

Corrélations 

 
مكانةاجت

16س ما 17س  18س  21س   

مكانةاج
 تما

Corrélation de 
Pearson 

1 ,640
**
 ,601

**
 ,656

**
 ,723

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

16س  Corrélation de 
Pearson 

,640
**
 1 ,462

*
 ,325 ,395

*
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,010 ,080 ,031 

N 30 30 30 30 30 

17س  Corrélation de 
Pearson 

,601
**
 ,462

*
 1 ,583

**
 ,481

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,010  ,001 ,007 

N 30 30 30 30 30 

18س  Corrélation de 
Pearson 

,656
**
 ,325 ,583

**
 1 ,688

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,080 ,001  ,000 

N 30 30 30 30 30 

21س  Corrélation de 
Pearson 

,723
**
 ,395

*
 ,481

**
 ,688

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,031 ,007 ,000  



N 30 30 30 30 30 

21س  Corrélation de 
Pearson 

,672
**
 ,211 ,183 ,403

*
 ,367

*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,263 ,334 ,027 ,046 

N 30 30 30 30 30 

22س  Corrélation de 
Pearson 

,682
**
 ,097 ,119 ,269 ,461

*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,610 ,532 ,151 ,010 

N 30 30 30 30 30 

23س  Corrélation de 
Pearson 

,532
**
 ,185 -,029 ,016 ,231 

Sig. (bilatérale) ,002 ,329 ,879 ,935 ,220 

N 30 30 30 30 30 

24س  Corrélation de 
Pearson 

,668
**
 ,344 ,193 ,179 ,191 

Sig. (bilatérale) ,000 ,062 ,307 ,343 ,312 

N 30 30 30 30 30 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=  سعادة  16س  15س  14س   

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE 

 

 Moyenne Ecart type N 

 30 89443, 3,7333 سعادة

25س  3,5333 ,97320 30 

26س  3,8333 ,94989 30 

27س  3,8333 1,08543 30 

 



Corrélations 

25س سعادة  26س  27س   

Corrélation de Pearson 1 ,816 سعادة
**
 ,933

**
 ,923

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 

25س  Corrélation de Pearson ,816
**
 1 ,622

**
 ,577

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,001 

N 30 30 30 30 

26س  Corrélation de Pearson ,933
**
 ,622

**
 1 ,875

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 

27س  Corrélation de Pearson ,923
**
 ,577

**
 ,875

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,000  

N 30 30 30 30 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=  االهمية  23س  22س  21س  20س  21س  18س  17س   

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

 30 33990, 3,4048 االهمية

28س  3,7000 ,74971 30 

29س  3,7333 ,82768 30 

31س  2,5000 1,00858 30 

31س  2,5667 1,00630 30 

32س  3,2000 1,24291 30 

33س  4,2000 ,99655 30 



34س  3,9333 ,90719 30 

 

Corrélations 

28س االهمية  29س  31س  31س      

االهمي
 ة

Corrélation de 
Pearson 

1 ,203 ,397
*
 -,007 ,415

*
 
   

Sig. (bilatérale)  ,282 ,030 ,970 ,022    

N 30 30 30 30 30    

28س  Corrélation de 
Pearson 

,203 1 ,200 -,433
*
 ,142 

   

Sig. (bilatérale) ,282  ,289 ,017 ,455    

N 30 30 30 30 30    

29س  Corrélation de 
Pearson 

,397
*
 ,200 1 -,496

**
 -,019 

   

Sig. (bilatérale) ,030 ,289  ,005 ,919    

N 30 30 30 30 30    

31س  Corrélation de 
Pearson 

-,007 -,433
*
 -,496

**
 1 ,221 

   

Sig. (bilatérale) ,970 ,017 ,005  ,241    

N 30 30 30 30 30    

31س  Corrélation de 
Pearson 

,415
*
 ,142 -,019 ,221 1 

   

Sig. (bilatérale) ,022 ,455 ,919 ,241     

N 30 30 30 30 30    

32س  Corrélation de 
Pearson 

,292 -,414
*
 -,382

*
 ,220 -,039 

   

Sig. (bilatérale) ,118 ,023 ,037 ,243 ,840    

N 30 30 30 30 30    

33س  Corrélation de 
Pearson 

,553
**
 ,222 ,527

**
 -,549

**
 -,083 

   

Sig. (bilatérale) ,002 ,239 ,003 ,002 ,665    

N 30 30 30 30 30    

34س  Corrélation de 
Pearson 

,634
**
 ,172 ,481

**
 -,264 -,222 

   

Sig. (bilatérale) ,000 ,362 ,007 ,159 ,239    



N 30 30 30 30 30    

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

 30 59168, 3,0667 الرضا

35س  3,5667 ,93526 30 

36س  2,9667 1,09807 30 

37س  3,0667 1,25762 30 

38س  2,6667 1,15470 30 

39س  2,5667 1,52414 30 

41س  3,6000 1,47625 30 

41س  3,0333 1,37674 30 

 

Corrélations 

35س الرضا  36س  37س  38س      

 Corrélation de الرضا
Pearson 

1 ,170 ,565
**
 ,378

*
 ,034 

   

Sig. (bilatérale)  ,370 ,001 ,040 ,860    

N 30 30 30 30 30    

35س  Corrélation de 
Pearson 

,170 1 -,115 ,143 -,170 
   

Sig. (bilatérale) ,370  ,544 ,452 ,368    

N 30 30 30 30 30    

36س  Corrélation de 
Pearson 

,565
**
 -,115 1 -,223 ,181 

   

Sig. (bilatérale) ,001 ,544  ,236 ,338    

N 30 30 30 30 30    

37س  Corrélation de 
Pearson 

,378
*
 ,143 -,223 1 ,182 

   

Sig. (bilatérale) ,040 ,452 ,236  ,336    

N 30 30 30 30 30    

38س  Corrélation de 
Pearson 

,034 -,170 ,181 ,182 1 
   

Sig. (bilatérale) ,860 ,368 ,338 ,336     



N 30 30 30 30 30    

39س  Corrélation de 
Pearson 

,372
*
 ,033 ,073 -,146 -,496

**
 
   

Sig. (bilatérale) ,043 ,862 ,700 ,440 ,005    

N 30 30 30 30 30    

41س  Corrélation de 
Pearson 

,782
**
 -,055 ,374

*
 ,182 -,223 

   

Sig. (bilatérale) ,000 ,773 ,042 ,336 ,237    

N 30 30 30 30 30    

41س  Corrélation de 
Pearson 

,820
**
 -,042 ,548

**
 ,118 -,145 

   

Sig. (bilatérale) ,000 ,826 ,002 ,534 ,446    

N 30 30 30 30 30    

 

 

Echelle : ALL VARIABLE 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 30 100,0 

Exclu
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,523 

Nombre d'éléments 20
a
 

Partie 2 Valeur ,550 

Nombre d'éléments 20
b
 

Nombre total d'éléments 40 

Corrélation entre les sous-échelles ,375 

Coefficient de Spearman- Longueur égale ,545 



Brown Longueur inégale ,545 

Coefficient de Guttman ,545 

 

a. Les éléments sont : 12, س11, س11, س9, س8, س7, س6, س5, س4, س3, س2, س1س ,
21, س21, س18, س17, س16, س15, س14, س13س . 

b. Les éléments sont : 31, س31, س29, س28, س27, س26, س25, س24, س23, س22س ,
41, س41, س39, س38, س37, س36, س35, س34, س33, س32س . 

 

DATASET ACTIVATE Jeu_de_données0. 

 

SAVE OUTFILE='C:\Users\mpi 0518\Documents\نتائج طالبة حياة.sav' 

  /COMPRESSED. 

DATASET ACTIVATE Jeu_de_données0. 

 

SAVE OUTFILE='C:\Users\mpi 0518\Documents\نتائج طالبة حياة.sav' 

  /COMPRESSED. 

NEW FILE. 

DATASET NAME Jeu_de_données1 WINDOW=FRONT. 

 

SAVE OUTFILE='C:\Users\mpi 0518\Documents\ 1نتائج طلبة حياة  .sav' 

  /COMPRESSED. 

T-TEST GROUPS=  (  1   2)مجموعة 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=  المادي   الصحة   انتاجية   الفة   امان   مكانة   سعاده   أهمية   رضا 

  /CRITERIA=CI(. 95 ). 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart type مجموعة

Moyenne erreur 
standard 

 17997, 80484, 3,8660 20 صعوبات التعلم المادي

 17107, 76505, 3,7665 20 عادين

 19693, 88071, 3,4335 20 صعوبات التعلم الصحة

 12652, 56584, 3,5335 20 عادين



التعلم صعوبات انتاجية  20 2,1000 1,08337 ,24225 

 20286, 90721, 2,6750 20 عادين

 16441, 73527, 4,2175 20 صعوبات التعلم الفة

 21149, 94583, 4,3830 20 عادين

 16674, 74567, 3,8165 20 صعوبات التعلم امان

 11854, 53014, 3,9005 20 عادين

 16458, 73602, 3,0265 20 صعوبات التعلم مكانة

 13999, 62604, 2,7835 20 عادين

 20153, 90126, 3,6170 20 صعوبات التعلم سعاده

 22481, 1,00538 3,7835 20 عادين

 08374, 37451, 3,4140 20 صعوبات التعلم أهمية

 08402, 37577, 3,3200 20 عادين

 13602, 60831, 3,1360 20 صعوبات التعلم رضا

 10258, 45875, 2,9565 20 عادين

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances 

Test t pour 
égalité des 
moyennes 

     

F Sig. t ddl 

     

     

 Hypothèse de المادي
variances 
égales 

,008 ,928 ,401 38 
     

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  ,401 
37,9

03 

     

 Hypothèse de الصحة
variances 
égales 

3,248 ,079 
-

,427 
38 

     

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
-

,427 
32,4

02 

     

 Hypothèse de انتاجية
variances 
égales 

1,224 ,276 
-

1,82
0 

38 
     

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
-

1,82
0 

36,8
63 

     



 Hypothèse de الفة
variances 
égales 

,928 ,341 
-

,618 
38 

     

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
-

,618 
35,8

21 

     

 Hypothèse de امان
variances 
égales 

1,235 ,273 
-

,411 
38 

     

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
-

,411 
34,2

99 

     

 Hypothèse de مكانة
variances 
égales 

,972 ,330 
1,12

5 
38 

     

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
1,12

5 
37,0

46 

     

 Hypothèse de سعاده
variances 
égales 

,243 ,625 
-

,551 
38 

     

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
-

,551 
37,5

55 

     

 Hypothèse de أهمية
variances 
égales 

,068 ,796 ,792 38 
     

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  ,792 
38,0

00 

     

 Hypothèse de رضا
variances 
égales 

1,407 ,243 
1,05

4 
38 

     

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
1,05

4 
35,3

30 

     

 

 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart type الجنس

Moyenne erreur 
standard 

 25347, 80155, 3,9990 10 ذكور المادي

 26187, 82809, 3,7330 10 اناث

 25347, 80155, 3,9990 10 ذكور الصحة



 26187, 82809, 3,7330 10 اناث

 27335, 86442, 1,9500 10 ذكور انتاجية

 40995, 1,29636 2,2500 10 اناث

 20521, 64892, 4,4340 10 ذكور الفة

 24820, 78489, 4,0010 10 اناث

 21217, 67096, 3,8660 10 ذكور امان

 26799, 84747, 3,7670 10 اناث

 14340, 45347, 3,3210 10 ذكور مكانة

 27300, 86330, 2,7320 10 اناث

 24102, 76218, 3,7010 10 ذكور سعاده

 33439, 1,05744 3,5330 10 اناث

 09332, 29512, 3,5140 10 ذكور أهمية

 13667, 43218, 3,3140 10 اناث

 22207, 70226, 3,1010 10 ذكور رضا

 16891, 53413, 3,1710 10 اناث

 

 

 

Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances 
Test t pour égalité 

des moyennes 

 

F Sig. t ddl 

 

 

الما
 دي

Hypothèse de 
variances 
égales 

,262 ,615 ,730 18 
 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  ,730 17,981 
 

ال
ص
 حة

Hypothèse de 
variances 
égales 

,262 ,615 ,730 18 
 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  ,730 17,981 
 

انتا
 جية

Hypothèse de 
variances 
égales 

2,673 ,119 
-

,609 
18 

 



Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
-

,609 
15,682 

 

 Hypothèse de الفة
variances 
égales 

,367 ,552 
1,34

5 
18 

 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
1,34

5 
17,386 

 

 Hypothèse de امان
variances 
égales 

,304 ,588 ,290 18 
 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  ,290 17,100 
 

مكا
 نة

Hypothèse de 
variances 
égales 

3,882 ,064 
1,91

0 
18 

 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
1,91

0 
13,615 

 

سعا
 ده

Hypothèse de 
variances 
égales 

1,051 ,319 ,408 18 
 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  ,408 16,364 
 

أهمي
 ة

Hypothèse de 
variances 
égales 

1,122 ,304 
1,20

9 
18 

 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
1,20

9 
15,894 

 

ر
 ضا

Hypothèse de 
variances 
égales 

1,845 ,191 
-

,251 
18 

 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
-

,251 
16,802 

 

 

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

 

 



 

Test t pour égalité des moyennes 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Supérieur 

 Hypothèse de variances égales 1,03167 المادي

Hypothèse de variances inégales 1,03173 

 Hypothèse de variances égales 1,03167 الصحة

Hypothèse de variances inégales 1,03173 

 Hypothèse de variances égales ,73518 انتاجية

Hypothèse de variances inégales ,74625 

 Hypothèse de variances égales 1,10960 الفة

Hypothèse de variances inégales 1,11132 

 Hypothèse de variances égales ,81713 امان

Hypothèse de variances inégales ,81985 

 Hypothèse de variances égales 1,23686 مكانة

Hypothèse de variances inégales 1,25215 

 Hypothèse de variances égales 1,03400 سعاده

Hypothèse de variances inégales 1,04025 

 Hypothèse de variances égales ,54769 أهمية

Hypothèse de variances inégales ,55102 

 Hypothèse de variances égales ,51618 رضا

Hypothèse de variances inégales ,51919 

 

 

 

 

 

 



 ( 2الممحق رقم)                    

 تحويل الدرجات الى العمر العقمي.               
 الدرجة

 
 العمر العقمي المقابل الدرجة    العمر العقمي المقابل

 السنة الشير  السنة الشير
1 3 3 26 6 9 
2 6 3 27 9 9 
3 9 3 28 - 10 
4 - 4 29 3 10 
5 3 4 30 6 10 
6 6 4 31 9 10 
7 9 4 32 - 11 
8 - 5 33 3 11 
9 3 5 34 6 11 

10 6 5 35 9 11 
11 9 5 36 - 12 
12 - 6 37 3 12 
13 3 6 38 6 12 
14 6 6 39 9 12 
15 9 6 40 - 13 
16 - 7 41 - 13 
17 3 7 42 - 13 
18 6 7 43 - 13 
19 9 7 44 - 13 
20 - 8 45 - 13 
21 3 8 46 - 13 
22 6 8 47 - 13 
23 9 8 48 - 13 



24 - 9 49 - 13 
25 3 9 50 - 13 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 3الممحق )                              
 جامعة عبد الحميد ابن باديس

 عمم النفس  شعبة 

 تخصص االرشاد والتوجيو 

 .... عزيزتي التمميذة عزيزي التمميذ . 

 ( أمام القوس المناسب عند اإلجابة التي  تراىا مناسبة لك عند كل سؤال.xضع عالمة )

من فضمك اطمب المساعدة إذا وجدت أي شيء غير مفيوم وأجب عن كل األسئمة وال تستغرق وقتا طويال في 
 اإلجابة عنيا.

 االسم  :.........................................

 المدرسة  : 

 السنة الثانية) (                        السنة الثالثة )   (القسم  : 

 تاريخ الميالد:...........................................

 ذكر )   (               أنثى )   (الجنس   :           

 الجزء األول: ) الجانب الموضوعي(:

( أمام القوس الذي يصف بدقة xعن جوانب متعددة من حياتك . من فضمك ضع عالمة ) يطمب ىذا الجزء تقديم معمومات
 موقفك.

 االرتياح المادي :-1
 أين تعيش؟ نوع المسكن الذي تقيم فيو.-أ

 حجرة   )    ( نوع اخر........)   (   منزل في عمارة         )   ( فمة     منزل في االرض   )   ( 
    )  ( ممك خاص(ان المعيشة  )_ ىل يممك الوالدين مك

 إجابة أخرى ............. -مع العائمة ) (        يقيمون -         يقوموا بدفع إيجار )  ( -

 تقريبا أكثر من كل فرد    )  (  كم تممك من مالبس وألعاب مقارنة باآلخرين من نفس عمرك؟-ب

 تقريبا أقل من كل فرد )  ( أقل من أغمب الناس   )  ( أكثر من أغمب الناس      )  ( متوسط    )  (   

 إذا كان أحد والديك لديو وظيفة . من فضمك أذكر اسم الوظيفة. -ج

 وظيفة األب :...................................................



 وظيفة األم :.................................................... 

 الصحة: -2

 لمرات التي ترددت فييا عمى الطبيب في الثالث شيور الماضية؟كم عدد ا - أ
 ) تقريبا مرة في الشير( 4-3 )  (وال مرة                               )  ( 
 أو أكثر)تقريبا مرة في األسبوع أو أكثر( 8 )  ()تقريبا مرة في األسبوع أو أكثر(       5-7)  ( 

 )دائمة(؟ ىل لديك أي مشكالت صحية مستمرة -ب

 )  ( نعم                             )  ( ال 
 )سمعية، بصرية، بدنية، صحية، تواصمية... الخ( إذا كانت اإلجابة بنعم من فضمك حدد نوعيا:

 نوع الحالة الصحية:.....................
 ىل يوجد عالج تأخذه كل يوم بانتظام؟ -ج

 نعم )  (                                   ال)  (              
 إذا كانت اإلجابة بنعم من فضمك حدد نوعو:

 تتطمب...........  -)  (  تتطمب نظارات لمقراءة   )  ( تتطمب حقن يومي   )  (  تتطمب عالج يومي  
 االنتاجية:-3
 )المتوسط في الثالث شيور الماضية (كم عدد الساعات التي تقضييا فيما يمي كل أسبوع؟ - أ

 المداومة عمى الدراسة في المدرسة:  -1

 )  ( طول الوقت     )  (عادة       )  (أحيانا      )  ( ليس دائما             )  ( تقريبا وال مرة  نادرا                

 في المتوسط كم عدد ساعات التي تشاىد فييا التمفاز يوميا ؟ -ج

 ساعات فأكثر 6ساعات    )  ( من 5-3ساعة    )  ( من  2 -1 يوجد        )  ( من )  ( ال

 األلفة:-4

 كم عدد المرات التي تتحدث فييا إلى صديق مقرب إلى قمبك؟ - أ
 )  ( يوميا  )  ( مرات متعددة أسبوعيا )  ( مرة في األسبوع  )  ( مرة في الشير )   ( أقل من مرة في الشير 

 عر بالحزن أو اإلحباط، فكم مرة يجدي فييا شخص اىتمامو بك؟  إذا كنت تش-ب
 )  ( طول الوقت       )  ( عادة        )  ( أحيانا       )  ( ليس دائما           )  ( تقريبا وال مرة 

 عند قيامك بشيء خاص بك فيل يساعدك شخص في القيام بو؟-ج
 نعم )  (                                   ال)  (              

 إذا كانت اإلجابة بنعم من فضمك حدد كم مرة:
 )  ( طول الوقت        )  ( عادة         )  ( أحيانا      )  ( ليس دائما       )  ( تقريبا وال مرة   
 األمان: -5
 ا ؟كم عدد المرات التي تقضييا في النوم جيد - أ



 )  ( طول الوقت        )  ( عادة        )  ( أحيانا    )  ( ليس دائما         )  ( تقريبا وال مرة 

 ىل تشعر باألمان في المنزل ؟ –ب     

 )  ( طول الوقت       )  ( عادة          )  ( أحيانا     )  ( ليس دائما       )  ( تقريبا وال مرة   

 ييا بالقمق خالل اليوم ؟ كم مرة تشعر ف -ج  

 )  ( طول الوقت      )  ( عادة          )  ( أحيانا        )  ( ليس دائما      )  ( تقريبا وال مرة   

 المكانة االجتماعية : - 6

فيما يمي قائمة باألنشطة التي يمكن قضاء وقت الفراغ فييا،ضع عالمة )( لتحدد كم عدد المرات التي تقضييا في  - أ
 توسط شيريا في الحضور أو القيام بأي منيا :الم

 
 عدد المرات شيريا     النشاط                

  الذىاب إلى الجمعيات الرياضية
  االلتقاء مع األصدقاء 

مشاىدة األحداث الرياضية واقعيا )في الممعب( وليس من 
 خالل التمفاز 

 

  التسامر مع الجيران 
  األكل بالخارج 

  الذىاب إلى السينما 
  زيارة العائمة 

  ممارسة رياضة 
  نشاطات أخرى................................ 

 كم عدد المرات التي يطمب منك فييا اآلخرين خارج المنزل أن تسدي ليم نصيحة ؟ - 

 )  ( طول الوقت      )  ( عادة      )  ( أحيانا     )  ( ليس دائما          )  ( تقريبا وال مرة  

 السعادة الوجدانية :-7

 كم مرة تستطيع فييا القيام باألشياء التي تريد فعال القيام بيا؟ - أ
 )  ( تقريبا وال مرة           )  ( طول الوقت         )  ( عادة       )  ( أحيانا       )  ( ليس دائما    

 عندما تستيقظ في الصباح كم مرة تتمنى أن تبقى مستمقي في السرير طوال اليوم؟-ب

 )  ( طول الوقت        )  ( عادة        )  ( أحيانا        )  ( ليس دائما           )  ( تقريبا وال مرة  

 كم مرة تكون لديك أمنيات ال تتحقق ؟ -ج



 )  ( طول الوقت     )  ( عادة       )  ( أحيانا      )  ( ليس دائما             )  ( تقريبا وال مرة      

 الجزء الثاني :) الجانب الذاتي(:

 األىمية:-1

 ما أىمية كل مما يمي من جوانب الحياة بالنسبة لك ؟ 

اسبة أمام كل سؤال، الحظ أنو ال توجد إجابة صحيحة ( أمام القوس في الخانة المنxمن فضمك أجب من خالل وضع عالمة)
 وأخرى خاطئة لذا أختار إجابة واحدة  يعبر بدقة عن أىمية كل مجال بالنسبة لك:

درجة األىمية                    جوانب                 
 الحياة  

بدرجة 
 كبيرة جدا

 بدرجة
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة

 بدرجة
 ضعيفة جدا

      اىتم باألشياء التي اممكيا. 

      اىتم بصحتي. 

      اىتم بما أقوم بو وما أنجزه في الحياة.

      اىتم بالعالقات التي تربطني بأسرتي وبأصدقائي.

      أشعر باالمان.

      اىتم بمساعدة اآلخرين خارج المنزل. 

      اىتم بسعادتي الشخصية.

 الرضا: -

أمام  )  xما مدى رضاك عما يمي من جوانب الحياة، الحظ أنو ال توجد إجابات صحيحة،  لذا من فضمك ضع عالمة )
 القوس الذي يصف بدقة مدى رضاك عن كل جانب :

درجة األىمية                                    
 جوانب الحياة  

بدرجة  دائما 
 كبيرة جدا

 بدرجة
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة

 بدرجة
 ضعيفة جدا

 أبدا

        ما أنا راض عن األشياء التي امتمكيا. 

        أنا راض عن حالتي الصحية.

        أنا راض عن عما أنجزه في الحياة.

        أنا راض عن العالقات التي تربطني بأسرتي وبأصدقائي.



        اشعر باألمان.

أنا راض عن قيامي بأشياء بالتعاون مع اآلخرين خارج 
 المنزل. 

       

        أنا راض عن سعادتي الشخصية. 
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