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  مقدمـة:
الشــك أن حيــان اننســان تعتمــد إلــع حــد كبيــر عمــع الماــة و الكــعم ر و مــا وســيمت  لمتعبيــر و 

سـان تبـدأ مـك بكـاط الطفـل سـاعة والدتـ  ر و و قد دلت البحوث العممية أن الماة عنـد انن  االتصال
مك مرور األيام يصبح بكاط الصاير أكثر تعبيرًا و اعتمادًا عمع الظروف و المواقـف الاارجيـةو و 
يتطور بكاط الطفل بعد الش ر الاامس أو السادس إلع أصوات يمكـن أن نسـمي ا أصـوات المعـ  ر 

نفسـ  ر و الطفـل وـع سـن عشـرن شـ ور يصـبح قـادرًا و يستادم ا نثارن االنتبـا  إليـ  و التعبيـر عـن 
عمع نطق كممة واحدن ذات معنع ثم تصبح حصـيمت  مـن ثـعث إلـع أربـك كممـات عنـد ن ايـة السـنة 

 (7-3771:6)مالك جرجس ،  األولعو
و عميـــ  ر وـــالكعم و الماـــة يؤديـــان دورًا كبيـــرًا  وـــع مســـاعدن األطفـــال عمـــع النمـــو وـــع كاوـــة 

ن األطفال يكتسبون المعمومات و الابرات المتنوعة وع مراحل العمـر األولـع المجاالت حيث نجد أ
مــن  اعل ــا و يعمــعن عمــع تنميــة القــدرات العقميــة ر و االنفعاليــة ر و االجتماعيــة ر و التحصــيمية 
ــًا وــع تحقيــق النمــو الســو  ل طفــال وــع  لــدي م ر و بالتــالع نجــد أن مــا يمعبــان دورًا رئيســيًا و جويري

 (1:  8006)السيد يس ، و االكاديمية ر و االنفعالية ر و االجتماعيةو  الجوان  الماويةماتمف 
و نــاك بعــط األطفــال ال تنمــو عنــديم الماــة بصــورن تمقائيــةو و بالنســبة ألطفــال و رغــم ذلــك 

آاـرين تظــل الماـة شــبي  إلـع حــد مـا بالبرقيــة ر ألن ـم ال يكتســبون قواعـد الماــة ر و ربمـا يكــون ذلــك 
ر ربما يكون يؤالط األطفال متأارين وـع جوانـ  نمـويم األاـر  و  ًا بسب  تأار النمو الماو أحيان

التـأار الماـو  يكــون جـزطًا مــن عـدم النيـو الــذ  يكـون وــع يـذا الجانـ و و بعــط األطفـال يكــون 
أو ضصــعوبة لاويــة ااصــةض و أطمــق عمي ــا ضصــعوبة ااصــةض بــالرغم مــن أن لاــة  لــدي م ضايــطرا ض

ميــطربة أومتــأارن إال أن ذكــاط  العــام وقدرتــ  ربمــا يكونــان متوســطين أو أعمــع مــن  الطفــل تكــون
 مسـتو  أقرانـ  وــع نفـس الســنو بالنسـبة ل ــؤالط األطفـال وــةن يـذ  الصــعوبة تـؤثر عمــع و م ـم لماــةو

 (Hannah Mortimer   ،8002  :5-6)هانا مورتيمير
بـدو وي ـا الفـروق الفرديـ  عمـع و من ينا تعد مويـوع صـعوبات الـتعمم مـن الموايـيك التـع ت

نحــو درامــاتيكع إذ نجــد التعميــذ الــذين يعــانون مــن يــذ  الحالــة غالبــًا مــا يبــدون طبيعــين مــن معظــم 
الوجــو  إال أن ــم وــع واقــك األمــر يعــانون مــن صــعوبات ااصــة وــع الــتعمم ر وقــد نجــد أطفــااًل يبــدون 

الت ر و ـم يتـأارون وـع تعمـم الكـعم متامفين عقميًا لكن م بمتمكـون قـدرات طبيعيـة وـع بعـط المجـا
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أو يعــانون مــن يــعف وــع إدراك بعــط الععقــات المكانيــة أو و م ــم لمــا يقــال ل ــم ر إال أن ــم وــع 
 (33:  8000)حسين نورى ، ذات الوقت يبدون قدرن طبيعية وع مجاالت أار و 

فــال توجــد وــروق ذات داللــة إحصــائية بــين األط أنــ  (8000عفــراس ســعيد )أكــدت دراســة  و
 األسوياط و المتمعثمين وع متاير تقدير الذات لصالح األطفال األسوياط

 بعــط وــي  صــعوبة و نســتامم ممــا ســبق أن األطفــال ذو  صــعوبات الــتعمم يظ ــرون 

 ر أو و الكتابـة القـراطن  ر أو االنتبـا  اندراك ر أو ر أو التفكيـر ر أو الف م مثل المتصمة بالتعمم العمميات

 ور أو يعانون من صعوبات وع الماة الت جي  الحسابية ر أو إجراط العمميات
و ينـــا تحـــاول الباحثـــة مـــن اـــعل دراســـت ا تنميـــة الماـــة األطفـــال ذو  صـــعوبات الـــتعمم ر و 

 تدريب م عمع كيفية التواصل الجيد بين اآلارينو
 مشكمة الدراسة:

 اآلار وةذا  و الفرد   ردالف بين النفسي االتصال سبل أيم الذ  يعد من  نظرًا أليمية الكعم

وةن  و ل ذا   أوكار ر و و انفعاالت و مشاعر معاني وي ا كاممة حاالت نفسية وةن  ينقل تكمم شام
 من و المحدثين  القدماط شامت  التي  الم مة المويوعات من  و النطق و الكعم  مويوع الماة

  وي العمماط  من  وغيريم  و التربية  ماعاالجت و عمماط  النفس و الكعم و الط  و عمم الماة  عمماط
 (38:  8038و آخرون ،  الديار أبو مسعد)التاصصات الماتمفةو   مجاالت

و مــن ينــا تنبثــق مشــكمة الدراســة الحاليــة لمــا تمثمــ  الماــة مــن أيميــة كبيــرن عمــع الصــعيدين 
جموعـة مـن أطفـال الحيان االجتماعية و التكوين النفسع لطفل صـعوبات الـتعمم ر و مـن أن ينـاك م

المرحمة االبتدائية يعانون من مشكعت وع الماة من ذو  صعوبات التعمم يمكن تنميت ـا مـن اـعل 
 لذا يمكن صياغة مشكمة هذه الدراسة فى التساؤالت التالية؟  برنامو الدراسةو

ة المجموعة التجريبي أوراددرجات رت  بين متوسطي  حصائياً إ ةق دالو وجد ور تو إلع أ  مد  1
الماة و الدرجة الكمية مقياس كل بعد من أبعاد القياس البعدي وي  وي كل من القياس القبمي و

 لممقياس؟
لتجريبية المجموعة ا أوراددرجات رت  بين متوسطي  حصائياً إ ةق دالو وجد ور تو إلع أ  مد  2

التعرف عمع مقياس كل بعد من أبعاد القياس البعدي وي  و وي كل من القياس القبمي
 صعوبات التعمم و الدرجة الكمية لممقياس؟



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

191 

 

 

 

تكمن أيمية الدراسة الحالية من ناحية النظرية ر و ناحية التطبيقية ر ويما  أهمية الدراسة:
 يمع:

 أواًل: األهمية النظرية: 
 و أن ا نتصد  لمويوع ل  أيمية ر أال و يو تنمية الماة عند طفل ذو  صعوبات التعممو1
 وبات التعمم و ماييت  ر و الماة و ماييت او و إلقاط اليوط عمع صع2

 

 ثانيًا: األهمية التطبيقية: 
مــــة لمتعــــرف عمــــع طفــــل بنــــاط قائ و2لــــد  الطفــــل ذو  صــــعوبات الــــتعمم   و بنــــاط مقيــــاس الماــــة1

 صعوبات التعمم
 و بناط برنامو لتنمية الماة لد  األطفال ذو  صعوبات التعممو3
 ة الحالية وع إعداد برامو أار وو يمكن انستفادن من نتائو الدراس4

ت دف الدراسة الحالية إلع إعداد برنامو تدريبع لتنمية الماة ل طفال ذو  صعوبات  أهداف الدراسة:
 التعمم

 مصطمحات الدراسة:
 

مصطمح شامل يشير إلع جماعة غير  Learning disabilityصعوبات التعمم:  -3
ل الصعوبات التع تعتري ا وع إتقان و إستعمال متجانسة تعانع ااتعالت معينة تظ ر من اع

الماة و الكتابة أو العمميات الحسابية أو الم ارات االجتماعية و يذ  اناتعالت ذاتية متأصمة 
 8006)وليد عبد النبى، وع الفرد و يع ناتجة عن قصور وع وظيفة النظام العصبع المركز و 

 :34) 
وايحة تبعًا لممجتمك الذ  تنتمـع إليـ  ر كمـا أن ـا تعبـر عـن الماة ل ا معانع محددن و   المغة: -8

ــد الــرحمن ، ابــرات الفــرد و معاروــ  و تجاربــ  ض والماــة مــن صــنك المجتمــكو  :  3761)أحمــد عب
365)  
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 اإلطار النظرى:
 

أن التمميذ الذ  يعانع صعوبة وع التعمم يسـ ل وصـفة و  ( 81:  3770سيد أحمد )يقول 
أن مشـكمة الوصـول إلـع  ( 13:  8001)السـيد عبـد الحميـد و يتفـق معـ  لكـن يصـع  تعريفـة ر 

 مف وم وايح و محدد لصعوبات التعمم ر واحدن من أيم المشاكل وع يذا المجالو 
أن األطفـــال ذو  صـــعوبات الـــتعمم ر يـــم األطفـــال  ( 20:  8033)محمـــد النـــوبى و يـــر  

ة ر كمــا تقــاس بااتبــارات الــذكاط ر و أدائ ــم الــذين يظ ــرون تباعــدًا وايــحًا بــين إمكانيــات م المتوقعــ
الفعمــع كمــا يقــاس باالاتبــارات التحصــيمية ر وــع مجــال أو أكثــر مــن المجــاالت األكاديميــة ر حيــث 
يعحظ عمع الطفل قصور وـع أداط الم ـام المرتبطـة ب ـذا المجـال بالمقارنـة بةقرانـ  وـع نفـس العمـر 

يســــتثنع مــــن يــــؤالط األطفــــال ذو  انعاقــــات  الزمنــــع و المســــتو  العقمــــع و الصــــف الدراســــع ر و
ـــًا ر و الميـــطربين  ـــأارين عقمي ـــة ر و كـــذلك المت الحســـية ســـواط أكانـــت ســـمعية أم بصـــرية أم حركي

 انفعاليًا ر و المحرومين ثقاويًا و اقتصاديًاو  
 و يمكن تصنيف صعوبات التعمم إلى: 

 واندراك( -التذكر –أو الصعوبات األولية و تشمل: )االنتبا  
 (77: 8030)هال السعيد ، الماة الشف ية(و  – و الصعوبات الثانوية و تشمل: )التفكير 

 272نطعقــًا مــن يــذا وــةن الطفــل المتوســط يتــألف محصــول  الماــو  عنــد ســن الثانيــة مــن ا
كممـة وـع حـين  2222بينما تتـألف حصـيمت  مـن الكممـات عنـد سـن الاامسـة مـن أكثـر مـن   كممة 

 (330: 8033)فيوليت فؤاد ،  كممة عند إلتحاق الطفل بالمدرسةو 2522تصل عمع حوالع 
 (584: 8030)خالد عبد الرحمن ، والطفل يستامم قواعد الماة من النماذج التع يسمع او 

يجـد ر و    بسـرعةابما يسمع  و وـع اسـتيع من مشكعت وع و مبينما يعانع طفل صعوبات التعمم 
 وباستادام اليمائرصعوبة وع بناط جممة مفيدن ر  أيياً 

و ل ـذا وقـد أيـتم كثيـر مـن المتاصصـين بدراسـة عمميـة التواصـل لـد  اننسـان مركـزين عمـع الماـة 
كوســيمة ل ــذا التواصــل ر و الكــعم كــأدان ل ــذ  الماــة ر و النطــق كتعبيــر عــن كيفيــة إاــراج أصــوات              

 ا يعـــد أمـــرًا عمـــع قـــدر كبيـــر مـــن               الكـــعمو ذلـــك ألن دراســـة الماـــة و نمويـــا و اكتســـاب ا و ايـــطراب
 (  35:  8005العزيز السيد ،  عبد)األيميةو 
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يعتقــد أصــحا  النظريــة الســموكية أن اكتســا  الماــة يــتم بطــرق مشــاب ة لــتعمم االســتجابات غيــر و 
معنـــع  الماويــة بالمحاكـــان ر و التـــرابط ر أو انقتــران ر و التكـــرار ر و التـــدعيم أو التعزيــز ر كمـــا أن

المفظ ينشأ من عممية اقتران بين المفظ الدال عمع يـذا المفـظو بمعنـع أن المثيـرات المفظيـة )أصـوات 
كعمية( تقترن مك مثيرات شيئية اقترانـًا منتظمـًا متكـررًاو مثـال ذلـك حينمـا تقـول األم كممـة قطـة وـع 

 (Dale,1976 : 137)حيور القطةو  
 الدراسات السابقة:

قـــام الباحـــث بدراســـة بعنـــوان: برنـــامو تااطـــ  بـــالكمبيوتر لتنميـــة  (8005يوســـف لطفـــى ) دراســـة
عمميات الكعم و الف م الماو  لد  األطفـال ذو  صـعوبات الـتعمم الكعميـة و القرائيـة وـع المرحمـة العمريـة 

ســنواتو ت ــدف الدراســة إلــع تنميــة عمميــات الكــعم و الف ــم الماــو  لــد  األطفــال متــأار  النمــو  8-6مــن 
و  لعـــعج ذو  صــعوبات الـــتعمم القرائيــة و ذلـــك بتصــميم برنـــامجين بواســطة الكمبيـــوتر رو قــد تكونـــت الماــ

( سنوات من األطفال الذين يعانون من 8:  6( طفًع و طفمة ممن تتراوح أعماريم ما بين )42العينة من )
أاـر  يـابطة قـوام  مشكعت تأار نمو الماة و صعوبات تعمم قرائية تـم تقسـيم م إلـع مجموعـة تجريبيـة و

( طفل و طفمةو و قد استادم الباحث: استمارن جمك البيانات األولية الااصة بالطفل)إعداد/ 22كل من م )
الباحث( ر مقياس المسـتو  االجتمـاعع و االقتصـاد  ل سـرن)إعداد و تعـديل/ عبـد العزيـز السـيد الشـام 

كاط )تعري  وتقنين/ لويس كامل مميكـة( ر مقيـاس ( ااتبار استانفورد بينية الصورن الرابعة لقياس الذ1995
عـــــداد/ مصـــــطفع كامـــــل( ااتبـــــار الماـــــة  تقـــــدير ســـــموك التمميـــــذ لفـــــرز حـــــاالت صـــــعوبات التعمم)إقتبـــــاس وا 

( ر ااتبـار الف ـم الماو )إعـداد/ سـيد أحمـد أحمـد الب ـام 1994العربع)إعداد/ ن مة عبـد العزيـز الروـاعع 
و قد توصـمت   T. Testر ااتبار مان ويتنع ر ااتبار  ويمكوكس ( ر و قد استعان الباحث بااتبار2222

نتــائو الدراســة إلــع أنــ  يوجــد تايــر دال إحصــائيًا بــين درجــات أوــراد المجموعــة التجريبيــة قبــل و بعــد تطبيــق 
البرنــامو الععجــع لحــاالت تــأار النمــو الماــو  عمــع ااتبــار الف ــم الماــو  لصــالح القيــاس البعــد  ر يوجــد 

ـــر دال إ ـــق البرنـــامو الععجـــع تاي ـــة و اليـــابطة بعـــد تطبي حصـــائيًا بـــين درجـــات أوـــراد المجموعـــة التجريبي
لحاالت تأار النمو الماو  عمع ااتبار الف م الماو  لصالح أوراد المجموعة التجريبية ر ال يوجد تاير دال 

االت تـأار النمـو إحصـائيًا بـين درجـات أوـراد المجموعـة اليـابطة قبـل و بعـد تطبيـق البرنـامو الععجـع لحـ
 الماو  عمع ااتبار الف م الماو و 

قامـــت الباحثـــة بدراســـة بعنـــوان: وعاليـــة برنـــامو وـــع الحـــد مـــن  (8006هـــدى عمـــى ) دراســـة
ــتعمم لــد  أطفــال الرويــة ر ت ــدف الدراســة إلــع تحديــد أيــم  القصــور الماــو  كمؤشــر لصــعوبات ال
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ة و الــــوعع الصــــوتع كمؤشــــر جوانــــ  القصــــور الماــــو  ببعديــــة التعــــرف عمــــع الحــــروف ال جائيــــ
لصــعوبات الــتعمم لــد  أطفــال الرويــة ر و إعــداد برنــامو لمحــد مــن القصــور الماــو  ببعديــة ر و قــد 

( ر تـــم K.G( طفـــًع مـــن الـــذكور و اننـــاث مـــن أطفـــال الصـــف الثـــانع )14تكونـــت العينـــة مـــن )
و المســـتو  تقســـيم م إلـــع مجمـــوعتين متكـــاوئتين مـــن حيـــث العمـــر الزمنـــع ر و مســـتو  الـــذكاط ر 

االجتماعع االقتصاد  الثقاوع ل سرن ر و مستو  القصور الماو  ببعدية ر التعـرف عمـع الحـروف 
( ســـنوات برويـــات الرعايـــة 7: 5و5ال جائيـــة ر و الـــوعع الصـــوتعو تراوحـــت أعمـــاريم مـــا بـــين )

ـــتم أمـــا المجموعـــة اليـــابطة   المتكاممـــة بمدينـــة الزقـــازيق بمحاوظـــة الشـــرقية كمجموعـــة تجريبيـــة  و
ااتياريا من رويتع عمر الفاروق ر و روية الماات التجريبية بمدينة الزقازيق بمحاوظـة الشـرقية 

يــاريس لمــذكاط ر مقيــاس -ر و قــد اســتادمت الباحثــة األدوات التاليــة: ااتبــار رســم الرجــل لجودانــف
ااتبـارات (   بطاريـة 2222المستو  االجتماعع االقتصاد  الثقاوع ل سرنو )إعداد/ محمد بيـومع 

الم ارات قبل األكاديمية كمؤشرات لصعوبات التعمم لـد  أطفـال الرويـة ر )إعـداد/ عـادل عبـد ا  
( ر البرنــــامو التدريبع)إعــــداد/ الباحثــــة( ر و قــــد اســــتعانت الباحثــــة باألســــالي  انحصـــــائية 2225

الدراســة إلــع  ( ر و قــد توصــمت نتــائو Zالتاليــة: ااتبــار مــان ويتنــع ر ااتبــار ويمكوكســن ر قيمــة )
توجد وروق ذات داللة إحصائية بين متوسطع رت  درجات المجموعتين التجريبيـة و اليـابطة وـع 
القياس البعد  لمسـتو  القصـور الماـو  ببعديـة التعـرف عمـع الحـروف ال جائيـة و الـوعع الصـوتع 
لصــــالح المجموعــــة التجريبيــــة ر توجــــد وــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين متوســــطع رتــــ  درجــــات 
المجموعــة التجريبيــة وــع القياســين القبمــع و البعــد  لمســتو  القصــور الماــو  ببعديــة التعــرف عمــع 
الحروف ال جائية و الـوعع الصـوتع لصـالح القيـاس البعـد  ر ال توجـد وـروق ذات داللـة إحصـائية 
بــين متوســطع رتــ  درجــات المجموعــة اليــابطة وــع القياســين القبمــع و البعــد  لمســتو  القصــور 

ككـل و م ـارن الـوعع الصـوتع بينمـا توجـد وـروق دالـة إحصـائيًا بـين متوسـطع رتـ  درجـات  الماو 
 المجموعة اليابطة لمقياسين القبمع و البعد  لم ارن التعرف عمع الحروف ال جائيةو

قامـت الباحثـة بدراسـة  Buchheit, Christine Lynn (8001)لـين شيرسـتين  دراسـة
تــاريم مــن ايــطرابات النطــق و الكــعم ر ت ــدف الدراســة إلــع  بعنــوان: دراســة تتبعيــة لطــع  لــدي م

طــع  و تــم تقســيم م إلـــع  8عــعج ايــطرابات النطــق لــد  األطفــال ر و قــد تكونــت العينــة مــن 
ولـد و األاـر  يـابطة ر و قـد توصـمت نتـائو  2بنـت و  2مجموعتين أحدايما تجريبية تتكون من 
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ل وــع القيــاس القبمـع و القيــاس البعــد  الاتبــار الدراسـة إلــع وجــود وـروق بــين متوســط درجــات الطفـ
 الماة لصالح القياس البعد و

قـام الباحثـان  Rvachew, Susa, Grawbury  (8004)رفاشـو و جروبيـرج  دراسـة
بدراسة بعنوان: بعط المتايرات المرتبطة بم ارات الـوعع الصـوتع لـد  أطفـال   مـا قبـل المدرسـة 

الكــــعم ر ت ـــدف الدراســــة إلـــع التعــــرف عمـــع بعــــط  الـــذين يعـــانون مــــن ايـــطرابات وــــع أصـــوات
المتايــــرات المتمثمــــة وــــع إدراك الكــــعم ر النطــــق     م ــــارات المماــــة االســــتقبالية و م ــــارات الماــــة 
التعبيرية ر م ارات ما قبل القراطن و ما قبل الكتابـة و التـع قـد تسـ م وـع قصـور و يـعف م ـارات 

لـذين يعـانون مـن ايـطرابات أصـوات الكـعم ر و قـد الوعع الصـوتع لـد  أطفـال مـا قبـل المدرسـة ا
( مــن اننـاث وـع مرحمـة مــا 33( مـن الـذكور ر )62( طفـًع و طفمــة مـن م )95تكونـت العينـة مـن )

قبــل المدرســة الــذين يعــانون مــن ايــطرابات وــع أصــوات الكــعم ر ممــن تتــراوح أعمــاريم الزمنيــة مــا 
ع المســـــتو  االجتمـــــاعع و االقتصـــــاد  و ( شـــــ رًا ر و تمـــــت المجانســـــة بيـــــن م وـــــ67:  48بـــــين )

وريســـتو لمنطـــق ضالطبعـــة الثانيـــة ر ااتبـــار  –التعميمـــع ر و قـــد اســـتادم الباحثـــان ااتبـــار جولـــدمان 
بيبــود  لممفــردات المصــورن ضالطبعــة الثالثــةض ر تقيــيم الكــعم  و نظــام الــتعمم التفــاعمع لمتعــرف عمــع 

ر و قـد توصـمت  (Preparation/ Sails & Avaaz 1999)قـدرات الطفـل عمـع إدراك الكـعمو
نتـــائو الدراســـة إلـــع يتعـــرط األطفـــال الـــذين يعـــانون مـــن ايـــطرابات أصـــوات الكـــعم ضايـــطرابات 
النطقض لاطر تأار نمو م ارات الوعع الصوتع إذا كانوا يعانون مـن قصـور أو يـعف وـع القـدرن 

التنبــؤ بم ــارات و ــم و إدراك عمــع إدراك الكــعم و قصــور وــع م ــارات الماــة االســتقبالية ر و يمكــن 
ـــوعع  ـــذين يعـــانون مـــن تـــأار نمـــو م ـــارات ال الكـــعم و م ـــارات الماـــة االســـتقبالية لـــد  األطفـــال ال
الصوتع ر إن إدراك الكعم متاير جوير  و ل  تأثير مباشر عمـع م ـارات الـوعع الصـوتع ر و لـ  

أثير مباشــر عمــع م ــارات تــأثير غيــر مباشــر عمــع الم ــارات الماويــة   النطــق الصــحيح لــيس لــ  تــ
 الوعع الصوتعو

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
( 95إلع )لين شيرستين ( طع  كما يو وع دراسة 8و أن حجم عينة الدراسات قد تفاوت من )1

و قد شممت العينة وع معظم الدراسات عمع  رواشو و جروبيرجطفًع كما يو وع دراسة 
 الجنسين معًا 
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لتع أستادمت وع تمك الدراسات و البحوث السابقة قد تنوعت ما بين قياس و أن أدوات القياس ا2
المستو  االجتماعع االقتصاد  الثقاوع ل سرن ر البرنامو التدريبع ر ااتبار رسم الرجل 

ياريس لمذكاط ااتبار بيبود  لممفردات المصورن ضالطبعة الثالثة ر إلع ااتبار -لجودانف
 بعة الثانية وريستو لمنطق ضالط –جولدمان 

و أن أيم النتائو التع أسفرت عن ا يذ  الدراسات إلع وجود وروق بين متوسط درجات الطفل 3 
وع القياس القبمع و القياس البعد  الاتبار الماة لصالح القياس البعد  ر و إن إدراك الكعم 

اشر عمع متاير جوير  و ل  تأثير مباشر عمع م ارات الوعع الصوتع ر و ل  تأثير غير مب
 الم ارات الماوية ر النطق الصحيح ليس ل  تأثير مباشر عمع م ارات الوعع الصوتعو

 فروض الدراسة:
المجموعــة التجريبيــة وــي كــل مـــن  أوــراددرجـــات رتــ  بــين متوســطي  يوجــد وــرق دال احصــائياً . 3

 ممقيــاسالماــة و الدرجــة الكميــة لمقيــاس كــل بعــد مــن أبعــاد القيــاس البعــدي وــي  القيــاس القبمــي و
  لصالح القياس البعديو

المجموعــة التجريبيــة وــي كــل مــن  أوــراددرجــات رتــ  بــين متوســطي  يوجــد وــرق دال احصــائياً و  2
التعــرف عمــع صــعوبات الــتعمم و مقيــاس كــل بعــد مــن أبعــاد القيــاس القبمــي والقيــاس البعــدي وــي 

 لصالح القياس البعديو الدرجة الكمية لممقياس
   وع اآلتع:تمثل  إجراسات الدراسة:

 المن و التجريبعو منهج الدراسة:  و1
 

( طفــل مــن ذو  صــعوبات الــتعمم 122أجريــت يــذ  الدراســة عمــع عينــة تكونــت مــن ) العينــة:و 2 
( عامــًا ر و تـم تطبيــق 12 –6الـذين يعـانون مــن مشـاكل وــع الماـة تراوحــت أعمـاريم مــا بـين )

 و  كمجموعة تجريبية واحدن( أطفال 12برنامو عمع )
 مقياس لماة )ر و قائمة لمتعرف عمع طفل صعوبات التعمم )إعداد الباحثة(و أدوات الدراسة:  و 3

   :تقنين أدوات القياس السيكومترية 
 قامت الباحثة تقنين ل دان كما يمع :أواًل: قائمة التعرف عمى طفل صعوبات التعمم: 

 تم حساب صدق المقياس بطريقتان هما:      
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 ي االستكشافىأ. التحميل العامم
لممقيــاس  Factorial Structure يــدوت يــذ  الاطــون إلــي الكشــف عــن البنيــة العامميــة
( طالــ  و طالبــة و و اســـتادم  122وتحديــد العوامــل المتمــايزن ويـــ  ر و قــد طبــق المقيــاس عمـــي )

ـــــاس )  ـــــل العـــــاممي االستكشـــــاوي لمفـــــردات المقي ـــــات األساســـــية  55التحمي مفـــــردن ( بطريقـــــة المكون
Principal Components (PC)  ل ـوتمينو و التـدوير المتعامـد بطريقـة الفـاريمكسVarimax  

                ( التالع :1و و يمكن عرط نتائو التحميل العاممي وي الجدول )
 

 بعد التدوير باستخدام التحليل العاملي االستكشافي مقياسمفردات 
 الثالث الثاني األول م

23 07.0   
32 07.0   
52 07..   
4 07.2   

40 07.0   
0 0720   

50 0720   
44 072.   
4. 072.   
2 0744   

50 0743   
50 0743   
4. 0720   
3 072.   

20 072.   
25 0724   
5 0724   

20 0723   
0 0723   

52 0723   
30 0725   
54 0725   
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 الثالث الثاني األول م
22 0720   
5.  07.5  
22  07.0  
3.  07.5  
2  0720  

2.  0720  
25  072.  
32  0725  
3.  074.  
55  0742  
30  0744  
.  0742  

24  0743  
35  0745  
2.  0740  
40  0722  
33  0723  
42   07.0 
42   07.2 
22   0720 
34   072. 
23   0722 
22   0723 
20   0720 
24   0740 
43   074. 
53   074. 
.   0742 

40   0743 
20   0745 
30   0740 
45   0720 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

121 

 

 

 

 الثالث الثاني األول م
5.   0722 

 57.2 3703 4730 القيمة المميزة
 0732 55723 53704 % للتباين المفسر لكل عامل

 22720 قيمة التباين المفسر للمقياس ككل                                               

 23: كـان عـدد المفـردات التـع تشـبعت عميـ   األول: ( ظ ـور ثعثـة عوامـل 1يتيح مـن جـدول ) 
% مـن التبـاين الكمـي المفسـر 84و12ر و وسـر يـذا العامـل  72و2إلـي  32و2مفردن امتـدت تشـبعات ا مـن 

( ر و يمكن تسمية يذا العامل وع يوط أعمع تشبعات  28و4و بمات قيمت  المميزن )   بواسطة المقياس  
مفـردن امتـدت تشـبعات ا  16كان عدد المفردات التع تشـبعت عميـ    :الثانىو  ض كاديميةاأل التعمم صعوبات

% مــن التبــاين الكمــي المفســر بواســطة المقيــاس  ر و  52و11و وســر يــذا العامــل  71و2إلــي  32و2مــن 
 الــتعمم صــعوباتو يمكــن تســمية يــذا العامــل وــع يــوط أعمــع تشــبعات ض  ( 22و2) بماــت قيمتــ  المميــزن 

 ونمائيةال
ــو  و  69و2إلــي  33و2مفــردن امتــدت تشــبعات ا مــن  16كــان عــدد المفــردات التــع تشــبعت عميــ    :ثالثال

(  75و1% من التباين الكمي المفسر بواسطة المقياس ر و بماـت قيمتـ  المميـزن )  23و9وسر يذا العامل 
 ضواالنفعالية/المشكعت السموكيةو يمكن تسمية يذا العامل وع يوط أعمع تشبعات ض 

 ج. االتساق الداخمى
تم حساب  عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين العبارن والدرجة الكمية لمبعد الذ  تنتمـع إليـ  

 (3جدول )          والجدول التالع يويح يذ  المعامعت:
  االتساق الداخلي 

 (500)ن =  التعرف على طفل صعوبات التعلملعبارات مقياس 
 االنفعالية/المشكالت السلوكية نمائيةال التعلم عوباتص كاديميةاأل التعلم صعوبات
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

5 07.2** 2 07.3** . 07.2** 
3 0724** . 07.2** 53 07.2** 
2 07.4** 55 07.3** 5. 0702** 
4 07.0** 5. 0740** 34 07.0** 
0 07.4** 35 0742** 30 07.2** 
0 07.0** 33 0744** 22 07.3** 

50 07.4** 32 0720** 20 07.0** 
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52 07.3** 3. 0743** 45 07.2** 
54 07.3** 3. 0725** 43 07.0** 
52 07.0** 30 07.0** 42 0740** 
50 07.4** 22 07.5** 42 0740** 
50 0742** 24 0743** 40 074.** 
30 07.2** 2. 0705** 20 0740** 
32 07.2** 2. 07.4** 23 07..** 
20 07.0** 40 07..** 24 07.4** 
25 07.2** 25 0705** 22 0725** 
23 07.0**     
20 07.3**     
40 07.2**     
44 0705**     
4. 07..**     
4. 07.3**     
22 07.2**     

 21و2** دالة عند                  
ر    21و2( أن جميـك مفـردات أبعـاد المقيـاس كانـت دالـة  عنـد مسـتو  2جـدول )يتيح من 

و الــذ  يؤكــد االتســاق الــداامي لممقيــاسر كمــا تــم حســا  االرتبــاط بــين األبعــاد الفرعيــة و الدرجــة 
 (2جدول )            و كانت النتائو كما بالجدول التالي:           الكمية لممقياس

 يوضح االتساق الداخلى
 (500لمقياس التعرف على طفل صعوبات التعلم ) ن = 

 

   معامل االرتباط البعد

   **07.0 صعوبات التعلم األكاديمية

   **0703 صعوبات التعلم النمائية

   **07.0 المشكالت السلوكية/االنفعالية
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 0705** دالة عند 
 

 صدق المقارنة الطرفية  ) الصدق التميزى ( :
%( مــن أوــراد العينــة 25بقصــد بــ  المقارنــة بــين الفئــة العميــا ) أعمــع مــن والصــدق التمييــزي 
%( مـــن أوــراد العينـــة عمــع أبعـــاد المقيـــاس  و المجمــوع الكمـــع لممقيـــاس 25والفئــة الـــدنيا )أقــل مـــن 

   والجدول التالي يويح يذ  المقارنة:
 صعوبات التعلم التعرف على طفلالصدق التميزي  بين أفراد العينة في أبعاد مقياس  (4جدول )

المتوسط  العدد المجموعة أبعاد المقياس
 الحسابى

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة "ت" المعيارى

 7.2. .2272 32 الفئة الدنيا صعوبات التعلم األكاديمية
 0705دالة عند مستوى  55722

 .270 22740 32 الفئة العليا

 صعوبات التعلم النمائية
 4722 307.0 32 الفئة الدنيا

 0705دالة عند مستوى  53732
 4720 227.4 32 الفئة العليا

المشكالت 
 السلوكية/االنفعالية

 2704 327.4 32 الفئة الدنيا
 0705دالة عند مستوى  53733

 47.3 20740 32 الفئة العليا

 55724 7.0.. 32 الفئة الدنيا الدرجة الكلية
 0705دالة عند مستوى  5.702

 0754 53.7.0 32 علياالفئة ال

ر  21و2(  أن جميـــك قـــيم ضتض دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتو  4يتيـــح مـــن الجـــدول الســـابق )
 والذ  يدل عمع الصدق التميز  ألبعاد المقياس و المقياس ككل ويذا يؤكد صعحيتة لمتطبيقو

 

  : التعرف علي طفل صعوبات التعلمثبات مقياس 
 

 (2جدول )
 ف على طفل صعوبات التعلميوضح ثبات مقياس التعر 

 (500بطريقة ألفا كرونباخ و طريقة التجزئة النصفية ) ن= 

التجزئة النصفية ) سبيرمان  معامل ألفا كرونباخ البعد
 براون (

  

   0700 0703 صعوبات التعلم األكاديمية

 0704 .070 صعوبات التعلم النمائية
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   0705 0703 المشكالت السلوكية/االنفعالية

 0700 0703 المقياس ككل
  

(  أن جميـــك معـــامعت الثبـــات مرتفعـــة والـــذ  يؤكـــد ثبـــات 5يتيـــح مـــن الجـــدول الســـابق )
 مقياس التعرف عمع طفل صعوبات التعممو

 

 :مقياس اضطرابات النطقصدق 
 تم حساب صدق المقياس بطريقتان هما:

لممقياس  Factorial Structure يدوت يذ  الاطون إلي الكشف عن البنية العاممية     
( تمميذ ن تمميذنو و استادم  122وتحديد العوامل المتمايزن وي  ر و قد طبق المقياس عمي )

مفردن ( بطريقة المكونات األساسية  42التحميل العاممي االستكشاوي لمفردات المقياس ) 
Principal Components (PC)  ل وتمينو و التدوير المتعامد بطريقة الفاريمكسVarimax 

               و يمكن عرط نتائو التحميل العاممي وي الجدول التالع :ر 
 التحميل العاممي االستكشافي اضطرابات النطق بعد التدوير باستخداممقياس مفردات  (4جدول )

 الرابك الثالث الثاني األول م
    52و2 .5
    52و2 4

    51و2 32
    46و2 5

    33و2 53
   58و2  52
   58و2  30
   55و2  3

   54و2  .5
   49و2  2

  75و2   50
  67و2   54
  55و2   0
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 الرابك الثالث الثاني األول م
  51و2   .3
  52و2   .
  49و2   2

  49و2   35
  39و2   50
 58و2    34
 55و2    0

 53و2    50
 43و2    32
 41و2    55
 42و2    33
 35و2    .

52    2312 

 12و2 47و2 26و3 22و6 القيمة المميزن
% لمتباين المفسر لكل 

 عامل
 54و6 9و8 2و9 56و9

قيمة التباين المفسر 
 لممقياس ككل                                               
 2و34

 

 5: كـان عـدد المفـردات التـع تشـبعت عميـ    األول( ظ ور أربعة عوامل : 6يتيح من جدول )  
% مـن التبـاين الكمـي المفسـر 56و9ر و وسـر يـذا العامـل  52و2إلـي  33و2مفردات امتدت تشبعات ا مـن 

(  ر و يمكن تسمية يذا العامل وع يوط أعمع تشبعات 22و6و بمات قيمت  المميزن )   بواسطة المقياس 
 وبـ ض اننتبان السمعع ض

                58و2 إلـــي 49و2مفــردات امتــدت تشــبعات ا مــن  5: كــان عــدد المفــردات التــع تشــبعت عميــ    الثــانىو 
             (  26و3% من التباين الكمي المفسر بواسطة المقياس  ر و بمات قيمت  المميزن ) 2و9و وسر يذا العامل 

 و يمكن تسمية يذا العامل وع يوط أعمع تشبعات بـ ض اندراك السمعع ض و
         75و2إلــي  39و2تشــبعات ا مــن مفــردن امتــدت  8:  كــان عــدد المفــردات التــع تشــبعت عميــ    الثالــثو  

                 ( 47و2% من التباين الكمي المفسر بواسطة المقيـاس  ر و بماـت قيمتـ  المميـزن ) 9و8و وسر يذا العامل 
 و يمكن تسمية يذا العامل وع يوط أعمع تشبعات بـ ض التمييز السمعع ض و
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                58و2إلــــي 32و2مفـــردات امتــــدت تشـــبعات ا مــــن  8: كــــان عـــدد المفــــردات التــــع تشـــبعت عميــــ    والرابـــ 
% مـــن التبـــاين الكمـــي المفســـر بواســـطة المقيـــاس  ر و بماـــت قيمتـــ  المميـــزن )  54و6و وســـر يـــذا العامـــل 

 ( و يمكن تسمية يذا العامل وع يوط أعمع تشبعات بـ ض التذكر السمعع ض و12و2
 النطك : تاالتساق الداخلي لمقياس اضطرابا

م حســاب  عــن طريــق إيجــاد معامــل االرتبــاط بــين العبــارن والدرجــة الكميــة لمبعــد الــذ  تنتمــع تــ
 ( .جدول )       إلي  والجدول التالع يويح يذ  المعامعت:

 (500)ن =  النطق تاضطرابااالتساق الداخلي لعبارات مقياس  
 التذكر السمعى التمييز السمعى اإلدراك السمعى اإلنتباة السمعى

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط م العبارةرق
5 07.0** 3 07..** 2 0740** . 07..** 
4 07.4** 2 0720** . 0720** 0 070.** 

53 07.0** 52 07.0** 0 0740** 55 07.0** 
5. 07.0** 5. 0740** 50 0723** 52 07.0** 
32 072.** 30 072.** 54 0720** 50 07.0** 
    50 0704** 33 0720** 
    35 07.5** 34 0740** 
    3. 07.0** 32 0742** 

قيـاس كانـت دالـة  عنـد مسـتو  ( أن جميـك مفـردات أبعـاد الم7يتيح من جـدول )  21و2** دالة عند                  
لممقيــاسر كمــا تــم حســا  االرتبــاط بــين األبعــاد الفرعيــة و الدرجــة  و الــذ  يؤكــد االتســاق الــداامي 21و2

    الكمية لممقياس و كانت النتائو كما بالجدول التالي:
 (.جدول )

 (500النطق) ن =  تيوضح االتساق الداخلى لمقياس اضطرابا 

   معامل االرتباط  البعد

   .070** اإلنتباة السمعى

   0700** اإلدراك السمعى

   .070** ييز السمعىالتم

 **0703 التذكر السمعى
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 0705** دالة عند   

 صدق المقارنة الطرفية  ) الصدق التميزى ( :

%( مــن أوــراد العينــة 25والصــدق التمييــزي بقصــد بــ  المقارنــة بــين الفئــة العميــا ) أعمــع مــن 
الكمـــع لممقيـــاس  %( مـــن أوــراد العينـــة عمــع أبعـــاد المقيـــاس  و المجمــوع25والفئــة الـــدنيا )أقــل مـــن 

                           والجدول التالي يويح يذ  المقارنة:
 (0جدول )

 اضطرابات النطقالصدق التميزي  بين أفراد العينة في أبعاد مقياس 

المتوسط  العدد المجموعة أبعاد المقياس
 الحسابى

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة "ت" المعيارى

 703. 57.0 0704 32 دنياالفئة ال اإلنتباة السمعى
 0705دالة عند مستوى 

 5745 53703 32 الفئة العليا

 اإلدراك السمعى

 .5072 5720 744. 32 الفئة الدنيا
 0705دالة عند مستوى 

 3704 55700 32 الفئة العليا

 720. 5744 52730 32 الفئة الدنيا التمييز السمعى
 0705دالة عند مستوى 

 3732 5.7.3 32 الفئة العليا

 07.2 3703 55723 32 الفئة الدنيا التذكر السمعى
 0705دالة عند مستوى 

 37.5 .5072 32 الفئة العليا
 30755 2724 45700 32 الفئة الدنيا الدرجة الكلية

 0705دالة عند مستوى 
 .270 20700 32 الفئة العليا

ر  21و2دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتو   (  أن جميـــك قـــيم ضتض8يتيـــح مـــن الجـــدول الســـابق )
 والذ  يدل عمع الصدق التميز  ألبعاد المقياس و المقياس ككل ويذا يؤكد صعحيتة لمتطبيقو

                النطك : تاضطراباثبات مقياس 
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 (0جدول )

 النطق تيوضح ثبات مقياس اضطرابا 
 (500بطريقة ألفا كرونباخ و طريقة التجزئة النصفية ) ن=  

   التجزئة النصفية ) سبيرمان براون ( معامل ألفا كرونباخ البعد

   0702 .070 اإلنتباة السمعى

 07.0 0705 اإلدراك السمعى
  

   0700 0704 التمييز السمعى

 .070 0700 التذكر السمعى
 0700 0702 المقياس ككل

  

 تة والــذ  يؤكــد ثبــات مقيــاس ايــطرابا( أن جميــك معــامعت الثبــات مرتفعــ9يتيــح مــن الجــدول الســابق )
 النطقو

 . نتائج التحقق من الفرض األول:3نتائج الدراسة: 
 المجموعـــة أوـــراددرجـــات رتـــ  بـــين متوســـطي  يوجـــد وـــرق دال احصـــائياً يـــنم الفـــرط عمـــع أنـــ : 

ايــطرابات مقيــاس كــل بعــد مــن أبعــاد التجريبيــة وــي كــل مــن القيــاس القبمــي والقيــاس البعــدي وــي 
و لمتحقــق مــن صــحة يــذا الفــرط قامــت  لصــالح القيــاس البعــديو درجــة الكميــة لممقيــاسالنطــق و ال

لمكشـف عـن داللـة الفـروق بـين القياسـين  Wilcoxon Test الباحثة باستادام ااتبار ويمكوكسـون 
 ( ما توصمت إلي  الباحثة من نتائو وع يذا الصدد:   12ر ويويح الجدول  ) 
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 (30جدول )
 فروق بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل و بعد تطبيق البرنامج  عمى مقياس   اضطرابات النطقيوضح داللة ال

 البعد
 نتائج القياس

 متوسط الرتب المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد
مجموع 

 الرتب
 Zقيمة 

مستوى 

 بعدى/  قبلى الداللة

 اإلنتباة السمعى

 

 22700 2720 5723 53750 50 البةالرتب الس

3705 

دالة عند 

مستوى 

0705 

 0 0 .573 740. 0 الرتب الموجبة

     0 الرتب المتعادلة

     50 اإلجمالى

 اإلدراك السمعى

 

 22700 2720 .373 53720 50 الرتب السالبة

3703 

دالة عند 

مستوى 

0705 

 0 0 07.0 2740 0 الرتب الموجبة

     0 ب المتعادلةالرت

     50 اإلجمالى

 التمييز السمعى

 

 22700 2720 3740 5.700 50 الرتب السالبة

3702 

دالة عند 

مستوى 

0705 

 0 0 5740 52730 0 الرتب الموجبة

     0 الرتب المتعادلة

     50 اإلجمالى

 التذكر السمعى

 

 22700 2720 3725 50700 50 الرتب السالبة

3705 

دالة عند 

مستوى 

0705 

 0 0 .570 50720 0 الرتب الموجبة

     0 الرتب المتعادلة

     50 اإلجمالى

 الدرجة الكلية

 22700 2720 .472 20720 50 الرتب السالبة

3705 

دالة عند 

مستوى 

0705 

 0 0 57.0 2.700 0 الرتب الموجبة

     0 الرتب المتعادلة

     50 ىاإلجمال
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أو تعدت  ( إذا وصمت25و2( المحسوبة تكون دالة احصائيا عند مستوي )zأن قيمة ) ( 12)  يتيح من جدول 
أو تعدت القيمة  ( إذا وصمت21و2( المحسوبة تكون دالة احصائيا عند مستوي )zقيمة )ر  (96و1القيمة )

 و(58و2)
متوسطع ُرت  درجات أوراد المجموعة  يتيح من الجدول السابق وجود وروق دالة إحصائيًا بين

ويي دالة  81وZ  =3التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامو عمع بعد اننتبان السمعع حيث كانت قيمة 
لصالح القياس البعد ر و توجد وروق دالة إحصائيًا بين متوسطي ُرت   21و2إحصائيًا عند مستو  

 Zالبرنامو عمع بعد اندراك السمعع حيث كانت قيمة  درجات أوراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق
لصالح القياس البعد ر و توجد وروق دالة إحصائيًا  21و2و يي دالة إحصائيًا عند مستو   82و2= 

بين متوسطي ُرت  درجات أوراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامو عمع بعد التمييز السمعع 
لصالح القياس البعد ر و يِتيح  21و2ي دالة إحصائيًا عند مستو  وي 83وZ  =2حيث كانت قيمة 

من الجدول السابق وجود وروق دالة إحصائيًا بين متوسطع ُرت  درجات أوراد المجموعة التجريبية قبل 
ويي دالة إحصائيًا عند  81وZ  =2وبعد تطبيق البرنامو عمع بعد التذكر السمعع حيث كانت قيمة 

القياس البعد ر وتوجد وروق دالة إحصائيًا بين متوسطي ُرت  درجات أوراد لصالح  21و2مستو  
و يي   81وZ  =2المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامو عمع الدرجة الكمية حيث كانت قيمة 

 لصالح القياس البعد و 21و2دالة إحصائيًا عند مستو  

 ثالثًا: فيما يتعمق بالفرض الثالث:
المجموعـة التجريبيـة  أوـراددرجـات رتـ  يوجد ورق دال احصائيا بـين متوسـطي  ينم الفرط عمع:

التعــرف عمــع صــعوبات الــتعمم مقيــاس كــل بعــد مــن ابعــاد وــي كــل مــن القيــاس القبمــي والقيــاس البعــدي وــي 
و لمتحقـق مـن صـحة يـذا الفـرط قامـت الباحثـة باسـتادام  لصالح القيـاس البعـديو والدرجة الكمية لممقياس

لمكشـف عـن داللـة الفـروق بـين القياسـين ر ويويـح الجـدول التـالع Wilcoxon Test يمكوكسون ااتبار و 
 ( 33جدول )                              :ما توصمت إلي  الباحثة من نتائو وع يذا الصدد

ى مقياس التعرف عمى صعوبات يوضح داللة الفروق بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج  عم

 التعمم

 البعد
 نتائج القياس

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد

 بعدى/  قبلى

دالة عند  3703 22700 2720 2700 22750 50 الرتب السالبة صعوبات التعلم األكاديمية
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 البعد
 نتائج القياس

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد

 بعدى/  قبلى

 0705مستوى  0 0 4734 2.730 0 الموجبة الرتب 

     0 الرتب المتعادلة

     50 اإلجمالى

 صعوبات التعلم النمائية

 

 22700 2720 .474 2.7.0 50 الرتب السالبة

3705 
دالة عند 

 0705مستوى 

 0 0 3730 30700 0 الرتب الموجبة

     0 الرتب المتعادلة

     50 اإلجمالى

 سلوكية/االنفعاليةالمشكالت ال

 

 22700 2720 .270 20700 50 الرتب السالبة

3700 

دالة عند 

 0705مستوى 

 0 0 37.4 32730 0 الرتب الموجبة

     0 الرتب المتعادلة

     50 اإلجمالى

 الدرجة الكلية

 22700 2720 0720 5237.0 50 الرتب السالبة

3700 

دالة عند 

 0705مستوى 

 0 0 4700 00730 0 جبةالرتب المو 

     0 الرتب المتعادلة

     50 اإلجمالى
 

( إذا وصـــمت أو تعـــدت 25و2عنـــد مســتوي ) ( المحســوبة تكـــون دالـــة احصــائياً zأن قيمـــة ) ( 11)  يتيــح مـــن جــدول 
 و(58و2يمة )أو تعدت الق ( إذا وصمت21و2عند مستوي ) ( المحسوبة تكون دالة احصائياً zقيمة )ر  (96و1القيمة )

يتيح من الجدول السابق وجود وروق دالـة إحصـائيًا بـين متوسـطع ُرتـ  درجـات أوـراد المجموعـة التجريبيـة 
ويــي دالــة إحصــائيًا  82وZ  =3قبـل وبعــد تطبيــق البرنــامو عمــع بعــد صــعوبات الـتعمم األكاديميــة حيــث كانــت قيمــة 

إحصائيًا بين متوسطي ُرتـ  درجـات أوـراد المجموعـة لصالح القياس البعد ر و توجد وروق دالة  21و2عند مستو  
و يــي دالــة  81وZ  =2التجريبيــة قبــل وبعــد تطبيــق البرنــامو عمــع بعــد صــعوبات الــتعمم النمائيــة حيــث كانــت قيمــة 

لصالح القياس البعـد ر و توجـد وـروق دالـة إحصـائيًا بـين متوسـطي ُرتـ  درجـات أوـراد  21و2إحصائيًا عند مستو  
 82وZ  =2ريبية قبل وبعد تطبيق البرنامو عمع بعد المشكعت السموكية/االنفعالية حيث كانت قيمـة المجموعة التج

لصــالح القيــاس البعــد ر وتوجــد وــروق دالــة إحصــائيًا بــين متوســطي ُرتــ   21و2ويــي دالــة إحصــائيًا عنــد مســتو  
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و   82وZ  =2ة حيــث كانــت قيمــة درجــات أوــراد المجموعــة التجريبيــة قبــل وبعــد تطبيــق البرنــامو عمــع الدرجــة الكميــ
 لصالح القياس البعد و 21و2يي دالة إحصائيًا عند مستو  
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