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  نتائج البحث: -5

   :نتائج البحث هي كانت أهم

 مت بناء مقياس التفكري لدى ذوي صعوابت التعلم .  -أ

 تتمتع العينة مبستوى متوسط من التفكري .  -ب

   توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفكري وفقاً ملتغري اجلنس ال -ت

 الفصل األول
   مشكلة البحث

مـا هـو السـبب : ائهم يعانون من صعوابت التعلم هـونأبن أبواحد من أهم األسئلة اليت يوجهها اآلابء عندما يعلمون      
ويؤكـد أخصـائيو الصـحة النفسـية أبنه مـا دام ال أحـد يعـرف السـبب الرئيسـي لصـعوابت الـتعلم ؟ فـي حـدوث هـذا املـرض

  (٢٢ص، ٦) فـإن حماولـة اآلبـاء البحـث املتواصـل ملعرفة األسباب احملتملة يكون شيء غري جمدي هلم .

ثية وأتثري اوقد حبث العلماء عدة عوامل تؤدي إىل ظهور إعاقات التعلم منها عيوب يف منو مخ اجلنني والعيوب الور     
   (١٣، ص٤التدخني واخلمور وبعض أنواع العقاقري . )

سـباب قـد تؤدي إىل ضعف القدرة ومن املهم التفرقة دائمًا بـني املشـاكل العاطفيـة واإلجتماعيـة واألسـرية التـي هـي أ    
   (٥٤ص، ١٩على التعلم . )

ك والتفكري لدى الطفل، وهل أن هذه ات النفسية األخرى لتقييم مسـتوى اإلدر اوكذلك ميكن استخدام اإلختبار     
تفكري ذاته هبدف اإلعاقـات هلـا دور فـي إضـعاف القـدرة علـى التفكيـر أو التفكيـر الناقـد خاصـًة إبعتباره التفكري ابل

ه )ليبمان( أبنه منط تفكري حمكوم مبعايري متفق عليها مسبقاً اتنميته وجعل خمرجاته ذات معىن وأمهية للطفل يف حني ير 
   (٣٠ص، ٤أتملي ويهدف إىل احملاكمة العقلية . )، ذايت التقومي )مقوم للذات(

يقع مستوى الذكاء ملن لديهم صعوابت التعلم فوق ان صعوابت التعلم اعاقة مستقلة كغريها من االعاقات االخرى و 
  ( .١٣،ص٢٢مستوى التخلف العقلي وميتد اىل املستوى العادي واملتفوق )

وتندرج صعوابت التعلم من حيث الشدة من البسيطة اىل الشديدة وقد تظهر صعوابت التعلم يف واحدة او   
ك والتفكري وكذلك اللغة الشفوية وتظهر على مدى حياة الفرد ااكثر من العمليات الفكرية كاالنتباه والذاكرة واالدر 

وقـد تـؤثر على النواحي اهلامة حلياة الفـرد كاالجتماعيـة والنفسـية واملهنيـة ، فليست مقصورة على مرحلة الطفولـة او الشـباب
واملوهبني وتظهر بني االوساط وانشـطة احليـاة االخـرى وقـد تكـون مصاحبة ألي اعاقة اخرى كما توجد لدى املتفوقني 

  ( .٢٥،ص١٨املختلفة ثقافياً واقتصادايً واجتماعياً )
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   أمهية البحث

مفهوم التفكري مث  دراسةترى الباحثة عرضها على شكل خطوات متتابعة إبتدئتها من أمهية  دراسةز أمهية هذه الار إلب   
  مفهوم ذوي صعوابت التعلم . دراسة

   :هوم التفكريمف دراسةأمهية : أوالا 

يعد التفكري من املوضوعات اهلامة يف علم الـنفس املعرفـي والـذي أختلفـت الـرؤى حولـه لتعدد أبعاده وتشابكها واليت      
ويوصـف كغيـره مـن املفـاهيم اجملرده كالذكاء مثاًل واليت يصعب علينا قياسها ، تعكـس تعقـد العقـل اإلنسـاين وعملياتـه

اسون أبوصاف ومسميات خمتلفة ليميزوا بني منط وآخر من أمناطه وليؤكدوا يف ر فقد إستخدمه الباحثون والدمباشرة لذا 
فكيف ميكننـا التعـرف علـى تلـك القـدرة املعرفيـة لـدى ذوي مشـكلة الـتعلم فهـي إعاقـة غيـر ، الوقت ذاته على تعقيده

ن إعاقة التعلم هو إختالل يؤثر على ، وإآخرون للمساعدة واملساندةا واضحاً على الطفل حبيث يسرع ر ظاهره وال ترتك أث
ن هذا وإه ويسمعه أو قدرتـه على ربط املعلومات الصادرة من مناطق املخ املختلفة اقدرة الشخص على حتليل ما ير 

ة وكذلك دراسيتـه الار القصور يظهر بعـدة أوجـه مثـل الصـعوابت اخلاصة مع اللغة املنطوقة واملكتوبة مما يؤثر على قد
على التفكيـر ممـا يـؤثر علـى حياتـه اليوميـة وعالقاتـه األسـرية وقدرته  ت املعرفية ومنهـا القـدرةاالصعوابت اليت تتعلق ابلقدر 
   (٢٥ص، ٨على التعامل مع اجملتمع . )

   :مفهوم صعوابت التعلم دراسةأمهية : اثنياا 

النه يف حالة إعاقة ،  يتم كما دحدث يف تشخيص حاالت اجلدري واحلصبةإن تشخيص حاالت صعوبة الـتعلم ال    
ض ختتلف من حالة إىل أخرى وكذلك اكما إن األعر ،  التعلم فإن هذا املصطلح دحتوي وجـود عدة أسباب ممكنة للمرض

  (٦٠ص، ٨العالج ومسار املرض . )

عرفة السبب احلقيقي للمرض كذلك جيـب أن نعلـم فإنه من الصعوبة تشخيص وم، وألن املرض يظهر يف عدة أشكال    
ت العقلية فهناك الكثري مـن اة هـو طفـل يعـاين من صعوابت يف القدر دراسيأنـه لـيس كـل طفـل يعـاين مـن وجـود مشـاكل 

طفال تختلف كما إن النمو الطبيعي لأل،  ت وليس كلهاااألطفـال الـذين يعـانون مـن الـبطء فـي اكتسـاب بعض أنواع املهار 
من طفل ألخر فأحيانـًا مما يبدو إنه إعاقة تعليمية للطفل يظهر فيما بعد على إنه فقط بطء يف عملية النمو فمنها 

التوافق  اضطراابتأخـرى مثـل  اضطراابتاألكادمييـة و  املهارات اضطراابتالنمو الكالمي واللغوي ومنها  اضطراابت
ط يف النشاط أو ااالنتبـاه تكون احلالة مصاحبة إبفر  اضطراابتال الذين يعانون من احلركي حيث أن نسبة كبرية من األطف

،  ض اإلندفاع بسبب كثرة احلركة ونوابت االنفجار واهلياج كل ذلك له عالقة ابلقدرة على التفكريار تظهر على الطفل أع
لدرجة انتباههم قصرية جدًا يعانون كذلك من كما أن قلة االنتباه التـي يعاين منها هؤالء األطفال أي أن املدة الزمنية 
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ر يف لعبة معينة مثاًل وعندما حنـاول جـذب انتبـاههم فإهنم يفقدون القدرة اسرعة التشتت الفكري وال يستطيعون االستمر 
   (٢٣ص، ١٧يف الرتكيز . ) ستمرارعلى اال

حسب درجـة تعقيـد كـل من أمناطه املختلفة ومها وقد ميز الباحثون يف جمال التفكري بني مستويني من أمناط التفكري    
التفكري األساسية تتضمن عمليات  مهاراتالتفكري العليا املركبـة فنجـد أن  مهاراتالتفكري الدنيا األساسية و  مهارات

ضمن كما يت،  عقلية أساسية كاملعرفة )إكتسـاهبا وتـذكرها( واملالحظـة واملقارنة والتصنيف والتفكري احلسي والعمل
املستوايت املعرفية الدنيا يف تصـنيف )بلوم( وهي املعرفة واإلستيعاب والتطبيق حيث أن إجابتها أمر ضـروري قبل اإلنتقال 

   (٣٢ص، ٢إىل مستوايت التفكري املركب أو العليا. )

دام العمليات العقلية التفكري العليا املركبة فتتضمن إستخدام العمليات العقلية املعقدة وتتضمن إستخ مهاراتأما     
اء املعريف وغريها واليت بدورها تعيننا على تفسري وحتليل ر التفكري الناقد والتأملي واإلبداعي وما و  مهاراتاملعقدة وتشمل 

التفكري الدنيا األساسية  مهاراتميكن حلها ابستخدام  املعلومات ومعاجلتها لإلجابة عن السـؤال أو حل مشكلة ال
 املهاراتمن هـذا يتضـح إن هـذه ، ء واستخدام حمكات ومعايري متعددة للوصول إىل النتيجةاعطاء اآلر وإصدار أحكامنا وإ

  (٢٢ص، ٤التفكري الدنيا وابلتايل إمكانية التعرف عليها وقياسها لدى ذوي صعوابت التعلم . ) مهاراتتعتمد على 
   أهداف البحث

   :البحث احلايل إىل يهدف   

 فهوم التفكري لدى ذوي صعوابت التعلم . بناء مقياس مل -1
 تعرف مستوى التفكري لدى ذوي صعوابت التعلم .  -2
 التعرف على داللة الفروق يف مستوى مفهوم التفكري وفقاً ملتغري اجلنس .  -3

   حدود البحث

تـدائي يف مديرية تربية النجف االب األوليتحدد البحث احلايل بعينة من الكـادر التعليمـي الـذي يقـوم بتـدريس الصـف    
  . ٢٠١٤-٢٠١٣ دراسيللعام ال األشرف
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   حتديد املصطلحات
   أوال: التفكري

( إنـه Costaتعريـف )  (١٣ص، ٤أبنه التالعب يف املعلومات يف الدماغ ) (Kosslyn & Rosenbergتعريف )
   (٢٦ص، ٢ك األمور واحلكم عليها )اإدر  املعاجلـة العقلية للمـدخالت احلسـية هبـدف تشكيل األفكـار مـن أجل

مبعناه البسيط ميثل سلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم هبا الدماغ عند تعرضـه ملثري ما بعـد  (Barellتعريف )
، ٢٢استقباله عن طريـق إحدى احلواس اخلمسـة أما مبعناه الواسـع فهي عملية البحث عن املعىن يف املوقف أو اخلربة )

   (٣٣ص

واملعلومات السابقة  رباتاخل هو عملية ذهنية تقوم على توليد األفكار وتعديلها اعتمادًا على :تعريف )أندرسـون وكـنج(
   (١٣ص، ١٩كيب جديدة )ا مما يوصل الفرد إىل أبنية وتر 

   :التعريف النظري للباحثة

  قدرة الفرد على التعامل الناجح مع مشكالت احلياة .    

  :ئياجر التعريف اإل

 ت مقياس التفكري . اهو الدرجة الكلية اليت دحصل عليها املستجيب من خالل إجابته على فقر     

  :صعوابت التعلم: اثنياا 

أن االطفال ذوي صعوابت التعلم هم اولئـك الذين يعانون من  :(١٩٨٦تعريـف احلكومـة االحتادية اإلمريكية )عام 
ات السيكلوجية االساسية املتضمنة يف فهم او استخدام اللغة املنطوقة او املكتوبة ب يف واحدة او اكثر من العمليرااضط

  (.٢١،ص٢٤)
يركز هذا التعريف على األسباب  (INTERNATIONAL MEDICALCORPS 2007التعريـف الطيب: )

  (.١٩،ص١٧العضوية ملظاهر صعوابت التعلم واليت تتمثـل فـي اخللـل العصـيب او تلـف الـدماغ )

العقليـة بطريقـة غيـر منتظمة كما يركز على  قدراتيركـز هـذا التعريـف علـى منـو ال :(٢٠٠١)الروسان  لتعريف الرتبويا
  ( .٣٠،ص١٦مظاهر العجز االكادميي للطفل )

اج هو التباين الشديد بني التحصيل املتوقع والعقلي ينتج عن صعوبة يف معاجلة املعلومات وليس نت :تعريف )السرطاوي(
   (٣٠ص، ٢حركي أو بيئـي . ) ، مسعي، بصري، عقلي، إنفعايل اضطراب

ه ويسمعه أو قدرته على ربط املعلومات الصادرة ار ر على قدرة الشخص على حتليل ما يإختالل يؤث :تعريف )السرطاوي(
 ( ٣٥ص، ٢من مناطق املخ املختلفة . )
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   ( ٢٤ص، ٢ري صعوابت التعلم . )د الذين تنطبق عليهم معاياهم األفر  :تعريف )السرطاوي(
   :التعريف النظري للباحثة

  عدم قدرة الفرد على الربط بني املفاهيم واملفردات اللغوية املوجودة يف بيئته .    

هو  ـــئيًا ويتمثل بامن خالل خربتنا يف التعامل مع اطفال هذه الفئة قد نستطيع ان حندد تعريفًا اجر   :ئياالتعريف اإلجر 
ت مقياس التفكري . وان ذوي صعوابت التعلم هلم اجة الكلية اليت دحصل عليها املستجيب من خالل إجابته على فقر الدر 

  ئداً مظاهر سلوكية معينة .انسبه ذكاء عادية وتدين يف مستوى التحصيل ز 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري  

  Tkinking وال: التفكريأ

نستطيع  داث واملواقف اليت تتطلب التفكري مما دعـا الـبعض الـى القول ابننا المتثل حياة الفرد سلسلة من االح     
 (١٣ص‘٤التوقف عن التفكري واننا نفكر حىت لوكنا ال نستطيع ذلك .)

التفكري اليت تندرج يف مستوايهتا من البسيط كالتعرف واالسـتدعاء  مهاراتوعليه فاننا منارس العديد من اشكال و      
اء املعرفية ر و  والتفكري عايل الرتبة والتفكري املنظم والتفكري ما اإلبداعياملركبة او املعقدة كالتفكري الناقد والتفكري  والفهم اىل

ولعلها مجيعها من مقومـات السـلوك الذكي واليت دعـت بعـض العلمـاء الـى تسـمية مـن ميتلكهـا ابلشـخص احلـاذق او 
وحبثا يف  دراسةابهتمام العديد من الباحثني واملربني حىت ابت من اكثر املوضوعات  اخلبيـر لـذا حظـي موضوع التفكري

وتوصـف اللغـة واملفـاهيم والصـور ابهنـا اللبنـات االساسـية فـي التفكري وتقدم هذه العناصر منفردة  ‘جمال علم النفس الرتبوي
 ( ٤٦ص، ٢اترة وجمتمعة اترة اخرى . )

ويتضمن ‘ ت التفكري ااسية على الفرد ان يتعلمها قبل االنتقال اىل املستوى االعلى من مهار اس مهاراتوللتفكري      
املعرفة واالستيعاب والتطبيق )تصنيف بلوم( وكذلك يتضمن املالحظة وتتمثل بفعالية احلواس وقدرهتا على مجع 

واملهارة االخرى ، زنة يف الذاكرة طويلة املدىاما االستدعاء فيتمثل بقدرة الفرد على اسرتجاع املعلومات املخت، املعلومات
امـا التسـاؤل فيمثل قدرة ، هي وضع االهداف وتتمثل بقـدرة الفـرد علـى حتديـد اهدافـه العامـة واخلاصـة البعيـدة او القريبـة

      (٢٤ص، ٦موضوع كان.) أيالتساؤالت حول  وإاثرةالفرد على طرح االسئلة 
ي التصنيف ويتمثل بقدرة الفرد على وضع االشياء يف جمموعات خمتلفـة تبعـا خلصائصـها ت االخرى هاومـن املهار 

 ( ٤٠،ص٧اخـرى مثـل املقارنـة والتلخـيص والرتميـز واالسـتنتاج والتنبؤ والغرض والتطبيق.) مهاراتو 
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لعمليات الذهنية لكي ميارسـها ا فتتطلب من الفرد مستوى متقدما من املعاجلات العقلية وايت التفكري العلااما مهار     
  (٢٠،ص٨التحليل والرتكيب والتقومي )تصنيف بلوم(.) مهاراتبنجاح وفاعلية ويتضمن 

وكذلك يتضمن التفكري املنظم والذي يتضمن حتديد قائمة بعناصر املوقف وتصنيف هذه العناصر اىل جمموعة    
ه العناصر ويتضمن التفكري املنظم نوعني من التفكري مها التفكري افكار فرعية واجياد الفكرة العامة او النمط العام من هذ

التحليلـي ويعنـي جتزئـة املوقـف اىل اكبـر عدد ممكن مـن العناصـر ويركـز علـى أوجـه االخـتالف بـني العناصـر اكثـر مـن تركيـزه 
عين جتميع عناصـر املوقـف سـواي ومعرفة كيفية علـى اوجـه التشابه ويتضمن التفكري املنظم ايضًا التفكري الرتكييب والذي ي

التشابه بني عناصر املوقف اكثر من  عملها من خالل الرتكيز علـى عمليـة التفاعـل بـني هـذه العناصـر ويركـز علـى أوجـه
 ( ٢٣،ص٢تركيزه على أوجه االختالف .)

ض أن التفكيـر اكثـر مـن جمرد تذكر املعرفـة واملعلومـات التفكري العليا هو التفكري عايل الرتبة حيث يفتـر  مهاراتومن       
وميكننـا هـذا النـوع مـن التفكيـر مـن فهـم العامل من حولنا، ويرى )ليبمان( أن التفكري عايل الرتبة  وامنـا التالعـب هبـا ايضـاً 

 ( ٥٢ً،ص٦يكافئ التفكري الناقد واالبداعي معا . )

وأنـه  ثة للتفكري فهي التفكري اإلبداعي وهي طريقة غريبة أو جديدة لرؤية أو حتمل األشـياءاما املهارة العليا الثال     
 ( ٣٠،ص٢) العمليـة التـي نسـتخدمها عنـدما نـأيت بفكـرة جديـدة وقـد تكـون عرضـية أو متعمدة ومقصودة .

حتديـد صـحة ودقـة وقيمـة املعلومات واملعرفة واملهارة االخرى هـي التفكيـر الناقـد حيـث يـرى )بـاير( أنـه عمليـة     
 ( ٣٢،ص٢املوجودة. )

اء املعرفـي حيـث يـرى )ويلسـون( أهنـا معرفـة الفـرد ووعيه بعمليـات ر أما املهـارة االخـرى فهـي التفكيـر مـا و     
واهنـا التعلم بشأن كيف وملاذا يفعل الفرد ما تيجيات التفكيـر قدرتـه علـى التقيـيم وتنظـيم العمليـات اخلاصـة بـه ذاتيـا اواسـرت 

 ( ٤٠،ص٢يفعل .)

أمـا املفكـر املتغطرس فهو دحط من قيمة ، ومن أمنـاط املفكـرين فهنـاك املفكـر املغـرور ويعتقـد دائمـا أنـه علـى صـواب    
ثق فيعتقـد أن احلقيقـة املطلقـة تقـع أما املفكر الوا، االخرين ويعتربهم أغبياء وجهلة ومتعاٍل جدا على من يتعاملون معه

وأنه مبزيد من التعلم يعرف جزء منها وهو شخص حذر  وأهنا غري مكتشفة خـارج ذاتـه وخـارج اجملموعـة التـي ينتمـي إليها
 لدى مجاعتهوال يتأمل أو تخجل عند اخلطأ ويصـحح أخطائـه أمـا املفكـر املرتكـز حـول مجاعتـه فيعتقـد أن احلقيقـة املطلقـة 

أيخذ بوجهات نظر  املفكر األانين يعتقد أنه ميتلك احلقيقة املطلقة وال اوأخري  وأهنم على صواب واالخرون على خطأ
  (٣٤،ص٦اآلخرين . )
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  :اثنيا: ذوي صعوابت التعلم

ءة اهتم على القر شيوعا لدى ذوي صعوابت التعلم تلك اليت يعاين التالميذ منهـا فـي أتخر قدر  ضطراابتإن أكثر اال    
  ت احلسابية بسنوات عن زمالئهم يف نفس السن .اوالكتابة والقدر 

  اىل: ضطرابوينقسم التشخيص يف هذا اال

  ءة النمائي .االقر  اضطراب -1

   الكتابة النمائي . اضطراب -2

 ( ١٨،ص٤مهارة احلساب النمائي. ) اضطراب -3

يسمى أيضاً  ضطرابائي حيث أن هذا النوع من االءة النماالقر  اضطرابشيوعا هو  ضطراابتوأن أكثر هذه اال
( وهـو نـوع ينتشـر بـني األطفـال حيـث أن معدل إنتشاره بني أقارب الدرجة األوىل عنـه بـني Dyslexiaءة( )ا)عسر القـر 

  (٢٢،ص٦(. )١:٣بني األانث بنسبة ) بـني الـذكور عنـه راعامـة النـاس وهـو أكثـر إنتشـا
  :ءة ان يتحكم يف هذه العمليات العقلية يف نفس الوقتايستطيع القر  ودحتاج الطفل لكي

  تركيز اإلنتباه على احلروف املطبوعة والتحكم يف حركة العينني خالل سطور الصفحة . -أ

  التعرف على األصوات املرتبطة بتلك احلروف . -ب

  (٣٠،ص٤اهبا يف اجلملة .)ر فهم معاين الكلمات وٕاع -ت

كز البصر ا العقلية حتتاج اىل شبكة سليمة وقوية من اخلالاي العصـبية لكـي تربط مر  وتلك احليل او العمليات
  (١٤،ص٢واللغة والذاكرة ابملخ . )

يكون لديه إختالل يف واحد أو أكثر من تلك العمليات العقلية التـي يقـوم هبـا  القراءةوالطفل الذي يعاين من صعوبة      
 القراءةوقـد اكتشـف العلمـاء ان عـدد كبيار من االطفال الذين يعانون من صعوبة ، يمةالسـل القراءةاملـخ للوصـول اىل 

  (٣٣،ص٨) يكون لديهم إعاقة مشرتكة وهي عدم القدرة على التعرف او التفرقة بني االصوات يف الكلمات املنطوقة.

حىت  قراءةعليـه فـي السـابق لكنه ال يستطيع الكلمـات التـي مـرت  قراءةقـد يسـتطيع  القراءةوان الطفل املصاب بعسر     
 قراءةوٕاذا كان التعليم املبكر للطفل يعتمد على النظر للكلمات ولفظها فإنه قد يستطيع ، أبسط الكلمات اجلديدة

  (٤٠،ص٨العديد من الكلمات لكنه يف هذه احلالة يتعرف عليها من شكلها الكلي. )

تعمال احلروف كمكوانت للكلمات وان تكوينه للحروف ضعيف جدا حتـى وهـو يسـتطيع اسـ كما يتميز بكونه ال    
يعـرف الطفـل ميينـه مـن يسـاره ممـا يواجـه صـعوبة فـي معرفـة حركة عقارب الساعة وابلتايل صعوبة يف معرفة  ينسـخ وقـد ال

  (٢٣،ص١٧ضية .)ئـد والناقص وغريها من الرموز الراياالوقت ولديه صعوابت يف معرفة عالمات الز 
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ر وجيـب ا( هـو أن يـتعلم الطفـل احلـروف األجبديـة كـال منهـا علـى حـدة وبـالتكر القراءةمج العالجية لـ)عسر اومن الرب      
ان دحفظ الكلمـات عـن ظهـر قلـب مع تلقينـه جمموعـات مـن احلروف اليت تكون الكلمات وتكون بسيطة جدا يف 

ظهر قلب إن هذه الكلمة تعنـي كلمـة معينـة  ت عديـدة إلـى أن يـتمكن من التعرف عناك مـر ر ذلـاتكوينها وجيـب تكر 
ءة(. ابـدال مـن إسـتخدام مـزيج مـن الـذاكرة والصوتيات كما هي احلال عند معظم األطفال الذين ال يعانون من )عسر القر 

  (٣٣،ص١٧)

والتمرن على ما  ستمراررين مـع اختيار ما تعلمه الطفل حديثا ابوان هذا النوع من العالج جيب ان يتخذ شكل التم     
وهنـا فـإن مفهـوم )عمـى ، جيد صعوبة فائقة يف تذكر هذه األشياء (القراءةيعرفه من قبل ذلك الن الطفل املصاب بـ)عسر 

يف ذاكرته لالبد إال إذا الكلمـات( الـذي كـان يسـتعمل قـدميا يصف هذه احلالة بدقة فمجرد حفظ كلمة معينة ال تثبت 
  (٢٤،ص٦.)ستمرارمسامعه اب تكررت على

   اسات السابقةر الد
 )على  االجتماعيـة الدراساتهدفت إلـى التعـرف علـى مـدى تركيـز معلمـي  دراسةب ١٩٩٠قام )نيومان

لى أن هناك بعض املظاهر التفكري لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية ودلت النتائج ع مهاراتءات الصفية اليت تنمي ااإلجر 
  (٢٦،ص٢١. )االسلوكية ال حتدث داخل الصف إال اندر 

  )هدفت إىل الكشف عن التفكري اإلبداعي وعالقته ببعض األنشطة  دراسة ١٩٩٧أجرى )غونز اليس وكومربس
ت النتـائج علـى (سـنة ودلـ١٢_٦وح أعمارهم بـني )ا( تلميذاً أو تلميذة ترت ٥٦٠سة من )راالذهنية حيث تكونت عينة الد

  (٤٥،ص٢٤أن هنـاك فروقـا ذات داللـة احصـائية فـي األداء الكلي على التفكري اإلبداعي يعزى لصاحل األانث. )

 ء مقارنـة بـني جممـوعتني مـن التالميـذ أحدمها بطيئي اهـدفت إلـى إجر  ١٩٩٨ها )جادزيال وماسـنت( اأجر  دراسة
ا وكانت املقارنة يف القـدرة علـى التفكيـر الناقد وقد أظهـرت النتـائج أن هنـاك فروقـا راسيدالتعلم واجملموعة الثانية متفوقني 

  (٤٠،ص١٩ا. )دراسيذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات إختبـار التفكيـر الناقد ولصاحل املتفوقني 

  )ت أظهرت النتائج اض املتغري بـبع وعالقتههدفت إىل الكشف عن التفكري التـأملي  دراسةب ٢٠٠٠قام)ويتنبريغ
ومتغري العمر .  دراسيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف األداء على التفكري التأملي تعزى إىل متغري املستوى ال

  (٣٠،ص٢١)
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 الفصل الثالث

  وإجراءاتهمنهجيـة البحث 
 البحث: تءاإجر 

وأسلوب  ليت إتبعتها الباحثة لتحقيق أهداف حبثها هذاءات اايتضـمن هذا الفصل وصفا جملتمع البحث وعيناته واإلجر     
  وأهـم الوسـائل االحصائية ملعاجلتها وحتليلها. إختيار العينة واألدوات املستعملة جلمـع البيانـات

  جمتمع البحثPopulation of the research  

ف اتربية مدينة النجف االشر  تكون جمتمع البحث احلايل من معلمي ومعلمات الصف األول اإلبتدائي يف مديرية
( معلم ومعلمة مـوزعني على عدد من املدارس تقع ضـمن ٥٢٠إذ بلغ العدد الكلي ) ٢٠١٥_٢٠١٤ دراسيللعام ال

  ( يوضح جمتمع البحث .١القاطع الشمايل ومركز النجف والقاطع اجلنويب بشكل عشوائي. وجدول رقم )

 (١جدول رقم )

 جمتمع البحث

 ت القاطع االبتدائي األولعلمات للصف عدد املعلمني وامل

 ١ الشمايل ١٨٠

 ٢ املركز ٢٠٠

 ٣ اجلنويب ١٤٠

 اجملموع  ٥٢٠

  :بناء املقياس إجراءات

البناء البد من توضيح األسس اليت  جراءاتوقبل البدء إب، يتطلب البحث احلايل مقياس )أداة( ملفهوم التفكري     
  ايل وكما اييت:أعتمدت يف عملية البناء للمقياس احل

  نوع القياس . -1

   إسلوب القياس . -2

  طريقة القياس . -3

  :ض مفصل لألسس اعالهاوفيما يلي إستعر 
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  نوع القياس: -1

( الذي يقوم على مقارنة درجة Psychometry إعتمدت الباحثة يف حبثها احلايل على القياس )السايكومرتي    
ت متيز هذا النوع من القياس اذا ماقورن بغريه من اين وهنـاك عـدة مميز الشخص املفحوص بـدرجات املتوسـط العـام لآلخـر 

  :أنواع القياس وهي

   ئق متعددةاهذا النوع من القياس ميتاز ابملوضوعية ويف إمكانية حتقيق صدق املقياس وثباته بطر  -أ

  (٣٤،ص١٤ملارد قياسها. )ء الظواهر ااد يف اجلماعة الواحدة إز اقدرة هذا النوع من القياس يف التميز بني األفر  -ب

  إسلوب القياس: -2

( لكونه يبعد الباحثة عن الذاتية يف احلصول على  Self _reportأستعملت الباحثة إسلوب )التقرير الذايت      
  (٢٦،ص١٥البياانت فضال عن سهولة التصحيح وتقليل اجلهد والوقت .)

  طريقة القياس: -3

ت على املفحوص ايف القياس واليت تقوم على عرض جمموعة الفقر  (Likert)إعتمدت الباحثة طريقة ليكرت      
أيه علما أن ر  تتضمن مواقف لفظية ميكن أن يتعـرض هلـا كـل فـرد والطلـب منـه إختيـار أحد بدائل اإلجابة اليت تعرب عن

  ت:اا من مميز ئـق الشـائعة واملثبتـة فـي بناء املقاييس النفسية وذلك ملا هلاهذه الطريقة هي من الطر 

  تتميز بسهولة البناء والتصحيح . -أ

  توفر مقياسا يتميز ابلتجانس. -ب

  (٣٠،ص٩تعطي حرية اكرب للمستجيب يف إظهار شدة مشاعره حنو املوضوع. ) -ت

 ته تقيس حالة واحدة( اتساعد الباحثة يف التأكد من أن املقياس أحادي البعد )أي أن مجيع فقر  -ث

  (٣٥،ص١٠من احملكمني. ) اري ال تتطلب هذه الطريقة عددا كب -ج

  (٤٦،ص٢٤توفر ثباات جيدا ويعود ذلك اىل املدى الكبري يف األستجاابت املسموح هبا للمستجيب . ) -ح

  (٥٥،ص٣د. )اتتميز أبهنا تسمح أبكرب تباين بني إستجاابت األفر  -خ

 –)موافق : لمقيـاس احلايل وهيت لافقد مت وضع ثالثة بدائل لإلجابة على الفقر  liekert) ستنادا لطريقة )ليكرتوإ    
  موافق( . غري –متاكد  غري

  خطوات بناء املقياس:

  اسات السابقة واملقاييس ذات العالقة مبفاهيم البحث.ر إن بناء املقاييس يتطلب االطالع على الد     
 



  بناء مقياس التفكري عند ذوي صعوابت التعلم لدى تالميذ الصف األول االبتدائي ـ 

   421    2/ العدد 4اجمللد اببل للدراسات اإلنسانية     جملة مركز

  ت املقياس:اصياغة فقر  -

  :ت البحث احلايل قامت مبا اييتااليت تناولت متغري  اسات السابقة واملقاييس واألدبياتر الد بعد إطالع الباحثة على     

  ت على مااييت:ا( فقرة بشكل اويل ومبا يغطـي مجيـع جمـاالت التفكيـر وحرصـت الباحثـة فـي صـياغة الفقر ٣٠صياغة )

  أن ال تكون الفقرة حتمل أكثر من معىن واحد أو فكرة واحدة . -أ

  ضها اآلخر كان يف اإلجتاه السليب .ت كانت يف األجتاه اإلجيايب وبعابعض الفقر  -ب

  صياغة الفقرة بصيغة املتكلم . -ت

  (٣٦،ص١د العينة . )اأن تكون الفقرة ممثلة كمواقف من احلياة اليومية ألفر  -ث

  ت:اصالحية الفقر  -

ولتحقيق ذلك  رباءبفحـص املقيـاس مـن قبـل اخل وصـدقها يتحقـق الفقراتإىل إن صالحية  Allen)ويشري )الن     
ت اواحملكمـني ذوي اخلربة يف هذا اجملال بعـد أن أرفقت فقر  رباءقامت الباحثة بعرض مقياس حبثها علـى جمموعـة مـن اخل

وقد طلبت الباحثـة فـي ، املقياس بورقة تعليمات تضمنت التعريف النظري ملفهوم التفكري ومفهوم ذوي صعوابت التعلم
  :كمني ما اييتواحمل رباءورقـة التعليمـات مـن السادة اخل

احلكم على مدى صالحية كل فقرة من كوهنا صاحلة او غري صاحلة يف قياسها مفهوم التفكري لدى ذوي  -1
  يرونه مناسبا يف حقل التعديل . صعوابت التعلم وتدوين ما

احثة وكل احلكم على بدائل االجابة كوهنا مناسبة او غري مناسبة يف املقياس ومن خالل النقـاش الـذي دار بني الب -2
  :من السادة احملكمني، ومت التوصل اىل مااييت

اليت حصلت على أقل من  الفقراتبعاد وإ ( فأكثر%٨٠مت االبقاء على الفقرة اليت حصلت على نسبة إتفاق )
حلصوهلا على أعلى من النسبة للقبول أعاله كما مت تعديل  الفقراتعلى ذلك مت اإلبقاء على مجيع  هذه النسبة وبناءاً 

  (٥٤،ص١٨. ) الفقراتبعض 
  تعليمات االجابة:

  :إن تعليمات اإلجابة تعد الـدليل للمفحوص أو املستجيب وحرصت الباحثة يف إعداد املقياس على ما أييت     

  ان تكون واضحة وسهلة الفهم ومناسبة ملستوى عينة البحث . -1

 . ت صادقة وغري صادقةإخفاء الباحثة الغرض من املقياس وذلك من أجل احلصول على بياان -2

 طلبت الباحثة من املستجيب عدم ذكر إمسه لكي يكون مطمئنا على سرية املعلومات وللتقليل من املرغوبية -3
  اإلجتماعية .
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  أكدت الباحثة على ضرورة اإلجابة بسرعة ومن دون تفكري طويل . -4

ء اـي وجهـات نظـر لكل فرد آز جابة خاطئـة بـل هوإ أوضحت الباحثة للمستجيب أبنه ال توجد إجابة صحيحة -5
  املواقف اليت يتضمنها املقياس.

  لإلجابة كمثال يقتدي به املستجيب يف إجابته على املقياس . عرضت الباحثة يف ورقة التعليمات منوذجاً  -6

  إسلوب تصحيح املقياس: -

( حسب ١-٣وحت بني )ار سليب( وبثالث بدائل أعطيت أوازن ت -إن املقياس صيغت فقارته إبجتاهني )إجيايب      
( ٢ت السلبية واجلدول رقم )ا( للفقر ٣-١وحت بني )اوأيضًا أعطيت أوازن تر  ت اإلجيابيةاتسلسل اإلجابة ابلنسبة للفقر 

  يوضح ذلك .

 ( ٢جدول رقم )
 السلبية( –)اإلجيابية  الفقراتن از أو  

 موافق غري متاكد غري موافق
 بدائل االجابة 

 وزن الفقرة

 اإلجتاه االجيايب ٣ ٢ ١

 اإلجتاه السليب ١ ٢ ٣

  :عينة التجربة اإلستطالعية -

  هتدف الباحثة من هذه التجربة مااييت:  

  .تغرقه إجاابت العينة على املقياسوالزمن الذي تس الفقراتالتحقق من وضوح تعليمات اإلجابة ووضوح  -1

واحملكمني للمقياس ايضًا ولغرض  رباءق عليها اخلالتحقق من صالحية صيغة البدائل اليت اقرتحتها الباحثة وواف -2
من معلمـي ومعلمـات الصـف األول االبتـدائي بلـغ  التحقـق مـن األهـداف أعـاله قامـت الباحثـة بعـرض املقيـاس علـى عينـة

  :اإلستطالعية وكانـت نتـائج التجربة، ومعلمـة ( معلمـاً ٢٧عـددها )

( ٣٥ - ٢٥أما الـزمن املسـتغرق لإلجابـة كـان مناسـباً إذ إستغرق ) واضحة للعينةته اكانت تعليمات املقياس وفقر  -أ
  ( دقيقة.٣٠أي مبتوسط مقداره )

  كانت بدائل األجابة للمقياس واضحة للعينة . -ب

  :التجربة االساسية -

اإلحصائية على  ء العملياتاض إجر هتدف الباحثة مـن هـذه التجربـة تطبيـق املقيـاس علـى عينـة ممثلـة جملتمـع البحـث لغـر    
  . املقياس ملعرفة صدقه وثباته
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  :عينة التجربة االساسية -

بعد أن مت تقسيم املـدارس فـي تربيـة مدينـة النجـف االشـرف إلـى ثـالث قطاعـات )القـاطع الشمايل ومركز النجف و      
من املعلمـني  د العينةااملطلوب منها وقد بلغ عدد أفر  القاطع اجلنويب( مت إختيار عدد منها عشوائيا ومبا دحقق العدد

معلمًا ومعلمة ويعد حجم العينة جيدًا أو مناسًب إذا كان ال يقل عن  (٥٢٠واملعلمـات للصـف األول اإلبتـدائي )
  (٤٤،ص٣) ( فرداً.٤٠٠)

-٥كـون أو ال يقل عن نسبة )املقيـاس جيـب أن ي فقراتد العينة إىل ا( إىل أن نسبة عدد أفر Nunnallyويشري )    
  (٤٦،ص٣فرد ولكل فقرة وذلك لتقليل وقوع الصدفة . ) (١٠

 ( يوضح تفاصيل العينة٣واجلدول رقم )

 القاطع االبتدائي األولمعلم  االبتدائي األولمعلمة 

 الشمايل ٨٠ ١٠٠

 مركز النجف ٩٠ ١١٠

 اجلنويب ٦٠ ٨٠

 اجملموع ٢٥٠ ٢٧٠

  :حليل االحصائيتطبيق املقياس لتجربة الت -

د العينة وحثت الباحثة العينة على ابعد أن مت حتديد عينة التجربة األساسية قامت الباحثة بتطبيق املقياس على أفر      
  م ابلتعليمات يف اإلجابة .ااإللتز 

  :تصحيح اإلجاابت -

( إستمارة ١٧وقد مت رفض )، ( إستمارة ملقياس التفكري٥٢٠ت البالغ عددها )اقامت الباحثة بتصحيح اإلستمار       
ت املتبقية واليت ميكن اوهبذا فان اإلستمار ، لعدم إكتمال اإلجابـة فيهـا أو ألهنـا حتمـل أكثـر مـن إجابـة علـى الفقـرة الواحدة

من  د العينةاالدرجة الكلية للمقياس ولكل فرد من أفر  ستخراج( إسـتمارة ثـم قامـت الباحثة أب٥٠٢إخضـاعها للتحليـل )
  ت.ان للفقر اخالل مجع تلك األوز 

  الصدق والثبات: تامؤشر 

  Validity of scale: صدق املقياس أوال
هو خاصية من أهـم اخلصـائص السـايكومرتية التـي يتطلـب توفرهـا فـي املقيـاس النفسـي كونه يكشف عن مدى  :الصدق

ت اقد استخرجت الباحثة ملقياس حبثها عدد من مؤشر و  (٤٠،ص٢١جيب قياسه فعال . ) قدرة املقياس النفسي على ما
  :الصدق وهي
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  الصدق الظاهري: -أ

 واملختصني رباءالصدق الظاهري هي قيام عدد من اخل ستخراج( إىل أن افضل وسيلة إل Ebel ١٩٧٩يشـري )ايبل     
 مع تعليماته على جمموعة ثة املقياس( وهلذا عرضت الباحEbelد قياسـها )ااملقيـاس للصـيغة املر  فقرات بتقدير مـدى متثيـل

  ( ( يوضح ذلك .١يف جمال علم النفس واللغة العربية )ملحق ) رباءمن اخل

  صدق البناء: -ب

  (.٥٢،ص١٥للمفهوم النظري ) د قياسها وفقاً اويقصد به مدى قدرة املقياس على قياس السمة أو الظاهرة املر   

اسلوب إرتباط درجة الفقرة و  ب إرتباط درجة الفقرة ابلدرجة الكلية للمقياسواسلو  ويعد إسلوب اجملموعتني املتطرقني    
  ( .٣٠،ص١٤ت هذا النوع من الصدق )اابجملال الذي ينتمي إليه احدى مؤشر 

كما أن الصدق العاملي ،  (٢٠،ص١أعاله ) ة وفق األساليب الثالثةز ته ممياعندما تكون فقر  ويعد املقيـاس صادقاً بنائيـاً    
   ( .٥٣،ص١٦الصدق ) حد أنواعيعد أ

  :التالية جراءاتولتحقيق هذا النوع من الصدق قامت الباحثة ابإل  

  :هبذا اإلسلوب اتبعت الباحثة اخلطوات التالية القوة التميزية ستخراجلغرض ا

  رتبت الدرجات الكلية ترتيبا تنازليا من اعلى درجة اىل ادىن درجة من املقياس. -1

( من الدرجات أطلق عليها %٢٧( من الدرجات اطلق عليها )اجملموعة العليا( وأدىن )%٢٧مت اختيار أعلى ) -2
  . )اجملموعة الدنيا(

لعينتـني مسـتقلتني ملعرفـة داللـة الفـروق بـني اجملمـوعتني يف درجات كل فقرة  T_ test)استخدم االختبار التائي ) -3
  ت املقياس .امن فقر 

( إبستثناء فقـرة واحـدة كانت غري مميزة حتمل ٠٥.٠املقياس مميزة عند مستوى داللة )ت اوأتضح من النتائج إن فقر    
  ( .١٧التسلسل )

  ج_ إسلوب عالقة الفقرة ابلدرجة الكلية للمقياس:

ت املقياس ايعد هذا اإلسلوب املؤشر الثاين للصـدق البنـائي للمقيـاس ويقـوم علـى إرتبـاط درجـة كـل فقـرة من فقر      
ء ات حيث أن إجر اء يزود املقياس بعدة مميز اويشار إىل أن هذا اإلجر ، (٣٥،ص١٠لدرجة الكلية للمقياس نفسه )اب

،  (٢٢،ص٩فيما بينها ) الفقراتبط االفقـرة ابلدرجـة الكليـة للمقيـاس )اإلتساق الداخلي( يظهر مدى تر  إرتبـاط درجـة
تقـيس نفـس السـمة التـي يسعى  تـهارتـه مـن حيـث أن كـل فقـرة مـن فقر فـي قد جيعل املقياس متجانسـا ءاكما إن هذا اإلجر 

  ( .٣٦،ص٢٣) املقياس لقياسها
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 د العينةابني درجات أفر  person)احلايل مت أسـتعمال معامل إرتباط )بريسون  ء ملقياس البحثاولتحقيق هذا اإلجر    
دالة عند مسـتوى  الفقراتاحلاسب اآليل وقد ظهر أن مجيع  ت املقياس ولكل املقياس ايضا بواسطةاعلى كل فقرة من فقر 

  ( واجلـدول يوضـح ذلك .٠٥.٠)

 (٤جدول )

 يوضح ارتباط درجة الفقرة ابلدرجة الكلية ملقياس التفكري لدى ذوي صعوابت التعلم

 تسلسل الفقرة درجة اإلرتباط تسلسل الفقرة درجة اإلرتباط

١ ٠.٣٨ ١٦ ٠.٤١ 

٢ ٠.٤٢ ١٧ ٠.٤٥ 

٣ ٠.٤٣ ١٨ ٠.٥٢ 

٤ ٠.٢٧ ١٩ ٠.٤٦ 

٥ ٠.٤٢ ٢٠ ٠.٤٧ 

٦ ٠.٧٢ ٢١ ٠.٥٢ 

٧ ٠.٤٧ ٢٢ ٠.٣٧ 

٨ ٠.٤٣ ٢٣ ٠.٤٣ 

٩ ٠.٦٣ ٢٤ ٠.٤٣ 

١٠ ٠.٤١ ٢٥ ٠.٣٨ 

١١ ٠.٣٤ ٢٦ ٠.٣٧ 

١٢ ٠.٤١ ٢٧ ٠.٦٢ 

١٣ ٠.٥٦ ٢٨ ٠.٣١ 

١٤ ٠.٥٢ ٢٩ ٠.٣٨ 

١٥ ٠.٣٨ ٣٠ ٠.٤٧ 

  الصدق العاملي: -د

كمـا إنـه يشـري إلـى التقصي عن العوامل املؤثرة ،  (٥٦،ص٣لي أحـد الفـروع التطبيقيـة لإلحصـاء )يعد التحليـل العـام     
  :يف الظاهرة اليت ترتبط ببعضها البعض ويشري )ايزنك( إىل أن التحليل العاملي يسعى إىل ثالث أهداف

                (٣٠،ص١١) فروض جديدة للبياانت. حا إقرت  -ج   الربهنة على الغرض-ب   الوصف-أ
طريقة املكوانت االساسية ، ئق املستعملة يف حتقيق الصدق العاملي ومنها الطريقة املركزيةاوقد تعددت الطر 

  وطريقة احملاور االساسية وغريها .

وكابرز( أو املعيار املزدوج  comb )كومب ويوجود مخسة وعشرون فحصا ميكن استخدامها هلذا الغرض مثل حمك     
  (٢٣،ص٣) . ر )كلفورد( وغريهاومعيا
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وحتديد ، املعتمد للمقياس سـايكولوجيا فـي ضـوء االطـار النظـري كما أن العوامـل املسـتخرجة جيـب إعطائهـا معنـى      
   :التشبعات املرتفعة والدالة ووحدة مضموهنا كمايلي

 الفقراترة ذات تشـبع عـال ابلعامـل العام ماعدا ( فقـ٣٠مقيـاس التفكيـر البـالغ عـددها ) فقراتتبني أن مجيـع      
  (٤٤،ص١٣السابقة . ) جراءاتيف اإل ( حمذوفة أصالً ١٧( علماً أن الفقرة )٢٣-١٧)

  اثنيا: الثبات:

كما ان الثبـات يعد ،  (١٣،ص١٠ء الثبات ضرورة على الرغم مـن أن مقياس الصدق هو مقياسا اثبتًا )ايعد إجر      
هيم االساسية يف القياس يستلزم توفره يف املقياس لكي يكون صاحلا لالسـتعمال إذ تعتمـد املقـاييس مفهوما من املفا

ء للمقياس احلايل اولغرض حتقيق هذا اإلجر ، (٤٦،ص١٠ت فـي دقتهـا علـى مـدى ثبـات وصدق نتائجهـا .)اواإلختبـار 
  :عدة أساليب فقد استعملت الباحثة طريقة االتساق الداخلي وتشمل هذه الطريقة

يعد هذا االسلوب من االساليب شائعة االستعمال يف التحقق من ثبات املقياس : اسلوب التجزئة النصفية -أ
ت العينة االساسية بعد ا( وللتحقق من ثبات مقياس البحث يف هذا االسلوب مت إخضاع مجيـع إستمار ٦٠،ص١٥)

 -ت املقياس اىل صنفني بطريقة )الفردي اثـم قسمت فقر ، الصـدق للمقيـاس إجراءاتغري الصادقة ضمن  الفقراتحذف 
الزوجي( بعد أن أتكدت الباحثة من عدم وجود تباين دال احصائيًا بني نصفي املقياس إذ بلغت القيمة الفائية ملقياس 

 االرتباط كانت ( وقد اظهرت النتائج ان معامالت٩٨.١( وهي أقل من القيمة اجلدولية البالغة )٧٢.٠التفكري )
ابرون  -( وملا كانت الدرجة املستخرجة هي لنصف االختبار فقد مت تعديله ابستعمال معادلة )سبريمان٧٦.٠)

(Sperman_ brown ( وهي قيمة ثبات عالية اذا ما قورنت بقيم ثبات ملقاييس أخرى %٨٣فبلغت قيمة االرتباط )
  (٥٠،ص٣)  .

  إسلوب إعادة اإلختبار: -ب

ء قامت اولتحقيق هذا األجر ، (٢٢،ص١٣يف حساب الثبات ) ثر األساليب استعماالً يعد هذا األسلوب من أك     
إبعادة التطبيق للمقياس مرة أخرى على عينة  الباحثة وبعد مرور إسبوعني على التطبيق األول )عينة التحليل االحصائية(

النجف االشرف مث حسب معامل إرتباط ( معلـم ومعلمـة للصـف األول اإلبتدائي يف مديرية تربية مدينة ٢٢بلغ عـددها )
الثبات  أي)بريسون( بني درجات أفارد العينة يف التطبيق األول وبني درجاهتم يف التطبيـق الثـاين وبلغـت قيمـة االرتبـاط 

  (٣٦،ص١٤ت العقلية .)ا( للمقياس وهذا يعين متتع املقياس بثبات جيد وهذه النسبة مقبولة يف االختبـار %٨٧٥)
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  (Cronbach _alpha) لفاكرونباخإسلوب ا-ج

الثبات إبستعمال معامل )الفاكرونباخ( الذي إشـتقه كصـورة عامـة ملعادلـة معامل الثبات على أساس  ستخراجمت إ      
  (٥٤،ص١٣اتيشاردنون( . ) -معادلة )كيورد 

  :وكانت النتائج كما اييت

  ي درجة عالية يف الثبات .(وه%٨٨بلغت درجة ثبات مقياس التفكري هبذا االسلوب )    

  التطبيق النهائي:

الباحثة بتطبيقها على عينـة  السابقة قامت جراءاتبعد أن مت التأكد من صدق وثبات مقياس البحث احلايل وفق اإل    
 لمة(معلم ومع٥٠٢االبتـدائي فـي مديريـة تربيـة مدينـة النجف االشرف بلغ عددها ) األولمـن معلمـي ومعلمـات الصـف 
ذلك للتأكد من عـدم أتثري اي شخص آخر على إجابة  حـل التطبيـق بنفسـها واتبعتاوأشرفت الباحثة علـى كـل مر 

  يوضح تفاصيل عينة التطبيق النهائي . (٥املعلمني واملعلمات على املقياس واجلدول رقم )

  (٥جدول رقم )
 عينة التطبيق النهائية

 القاطع معلم معلمة

 مشايل ٨١ ٨٠

 املركز ٩٠ ٦١

 اجلنويب ١٠٠ ٩٠

 اجملموع ٢٧١ ٢٣١

٥٠٢   

 Statistical procedures: الوسائل االحصائية

  :مت استخدام الوسـائل االحصـائية التاليـة لغـرض معاجلـة البيانـات احصـائيا مبـا يتحقـق واهداف البحث     

  .T _testاالختبار التائي لعينتني مستقلتني  -أ

 Person correlation coefficientاط بريسون معامل إرتب . -ب

 Spearman - brown formalas .  ونابر  –معادلة سبريمان   -ت

 T _test one sample case االختبار التائي لعينة واحدة -ث

  . Cronbach alphaمعادلة الفاكرونباخ لالتساق الداخلي  -ج
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  . Two_ way variance analysisحتليل التباين الثنائي  -ح

  :تائجعرض الن

ء التحليالت االحصائية اليت مت احلصول عليها وتطبيـق أدوات )مقاييس( البحث بصيغتها النهائية وسوف ابعد إجر      
احلالية ومناقشتها وفقا لألهداف املذكورة يف الفصل االول  دراسةيتم يف هذا الفصل عرض النتائج اليت توصلت إليها ال

  :وكما أييت

   :اهلدف االول -أ

  ناء مقياس التفكري لدى ذوي صعوابت التعلم.ب     

البحث احلايل يف الفصل الثالث علمـًا إن املقيـاس يتمتع بـأنواع  إجراءاتلقد حتقق هذا اهلدف لبناء املقياس ضمن     
  . من الصـدق كان أمههـا التحليـل العاملي وكـذلك يتمتع بـأنواع من الثبات

  :اهلدف الثاين -ب

   التفكري لدى ذوي صعوابت التعلم .تعرف مستوى      

  ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة ابستخدام احلاسب االيل كما أييت:    

د عينـة البحث احلايل ا( فقرة وجلميع أفر ٣٠حساب متوسط الدرجات الكلية على مقياس التفكري املكون من ) -1
  (.٨٥.١٧ف معياري )ا( وإبحنر ٩٠( معلم ومعلمة فبلغ )٥٠٢البالغ عددهم )

  (٣٤،ص٩)  ف معياري بلغ )صفر( .اابحنر  (٦٠حساب املتوسط النظري ملقياس التفكري فبلغ ) -2

                                (٥٣،ص١٣.)T .test))لعينة واحدة  مت إستعمال اإلختبار التائي ولغرض إجياد داللة الفـرق إحصائيا -3
  ( يوضح ذلك .٦وجدول رقم )

  (٦جدول رقم )
 مستوى التفكري لدى ذوي صعوابت التعلميوضح 

 مستوى الداللة
 القيمة التائية

 العينة ملتوسط احلسايبا املعياري فااالحنر  املتوسط النظري
 احملسوبة اجلدولية

٥٠٢ ١٥٢.٢ ١٧.٨٥ ١٢٥ ١.٩٦ ٢٠.٥ ٠.٠٥ 

  (يتضح ماأييت:٦ومن خالل النظر اىل جدول رقم )

( ١٢٥) ( مـع املتوسـط النظـري للمقيـاس الذي بلغ٢.١٥٢رجات العينـة والبـالغ )عند مقارنة املتوسط احلسايب لد -1
  يتبني ان املتوسط احلسايب لدرجات العينة أعلى من املتوسط النظري.
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( بينما كانت القيمة اجلدولية ٥٥.٢٠إذ بلغت القيمة التائية احملسوبة ) ، ان الفرق بـني املتوسطني دال إحصائياً  -2
( وهذا يعين ان ذوي صعوابت التعلم لديهم قدرة على التفكري وهذا مؤشر إجيايب ٠٥.٠مستوى داللة )( عند ٩٦.١)

  (٤٢،ص٧يدعوان للتفاؤل كونه يفيد يف التنبؤ بسالمة اجلانب النفسي والعقلي لألطفال ذوي صعوابت التعلم. )

  درة على التفكري واالبداع .قي من قاوتعتقد الباحثة ان هذه النتيجة متوقعة ملا ميتلكه الفرد العر 

  :اهلدف الثالث-ح

  تعرف مستوى التفكري لدى ذوي صعوابت التعلم وفقا ملتغري اجلنس .      

اآليل ظهرت النتائج  احلاسب وعن طريق احصائية ولتحقيق هذا اهلدف مت استعمال حتليل التباين الثنائي كوسيلة    
  ( .٧يف جدول رقم ) التالية واملوضحة

 (٧رقم ) جدول

 يوضح الفروق يف مستوى التفكري وفقا ملتغري اجلنس

 اجلنس املتوسط احلسايب ف املعياريااالحنر  العدد

 ذكور ١٤٢.٣٣ ٢٠.٠٢ ٢٧١

 اانث ١٤٠.٢٣ ١٧.٦١ ٢٣١

  ( يتضح ماأييت:٧من خالل النظر للجدول رقم )   

( وهي ٧١١.٢إذ بلغت القيمة الفائية احملسوبة ) اانث( -ال توجد فروق دالة احصائيًا وفقا ملتغري اجلنس )ذكور    
على أن ذوي  ( مما يدل١(وبدرجة حرية )٠٥.٠ليست بذي داللة احصائية يف جدول االحتمالية عند مستوى داللة )

   ال تختلفـون فـي مستوى التفكري عند بعضهما.اثأو أان راصـعوابت الـتعلم ذكـو 

  االستنتاجات:

   لتعلم يتمتعون مبستوى تفكري عال.ان االطفال ذوي صعوابت ا -1

  ملتغري اجلنس . توجد فروق دالة احصائيا ملستوى التفكري وفقاً  ال -2

  التوصيات:

  :يف ضوء النتائج اليت توصل اليها البحث احلايل مت التوصل إىل ماأييت    

  ل العلمي هلم .ر على اإلهتمام ابلتحصياتوجيه أوليـاء أمور االطفال ذوي صعوابت التعلم إىل اإلصر  -1

  بـذوي إعاقة الـتعلم واملـدارس االبتدائيـة االعتياديـة مـن خالل اتباع سياسة الدمج. التعـاون بـني املـدارس اخلاصـة -2

  فتح أقسام لإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبـوي فـي املـدارس االبتدائيـة ملعلمـي ومعلمـات الصـف االول االبتدائي. -3
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  احلاالت النفسية االجتماعية. اليت جترى على طلبة املدارس االبتدائية وخاصة تلك اليت تتناولاالهتمام ابلبحوث  -4

  املقرتحات:

  تتناول التفكري الناقد لدى ذوي صعوابت التعلم . دراسةء اإجر  -1

  تتناول العالقة بني التفكري املركب والتفكري التأملي لدى ذوي صعوابت التعلم . دراسةء اإجر  -2
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 (1) ملحق
 واحملكمني وعناوينهم ءاخلربايوضح امساء 

 ت االسم الكلية  اجلامعة

 ١ عليوي احسانا.م.د  ابن اهليثم/كلية تربية  بغداد

 ٢ ا.م.د انور حسني ابن اهليثم/كلية تربية  بغداد

 ٣ ا.م.د حسني ربيع كلية الرتبية  اببل

 ٤ عبداحلمزة ا.م.د محيدة كلية تربية االساسية  اببل

 ٥ عبداالمري ا.م.د فاطمة كلية الرتبية  دبغدا

 ٦ فاهم الطردحي د.ا.م كلية الرتبية  اببل

 ٧ ا.م.د انجي حممود كلية الرتبية  بغداد

 ٨ ا.م.د اندية حسني كلية الرتبية  بغداد
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 (2) ملحق

 الصورة النهائية ملقياس التفكري لدى ذوي صعوابت التعلم

  جامعة الكوفة
  تكلية الرتبية للبنا

   قسم العلوم الرتبوية والنفسية

 استبيان

   ..اخيت اخي
  حتية طيبة ....

ء حبث علمي عن )قياس التفكري لدى ذوي صعوابت الـتعلم مـن وجهـة نظر معلمي ومعلمات اتروم الباحثة إجر      
ت اعدد من العبار  فقد مت مجع، ض البحث كجزء من متطلبات البحث احلايلاألغر  الصف االول االبتدائي( وحتقيقاً 

  .أوىلاملتعلقة بذلك إبستبيان مفتوح مت تطبيقه سابقا وحتليل بياانته كخطوة 

بوضع  تاء مضمون كل واحدة من هذه العبار ايرجى تفضلكم بتحديد موقفكم آز ، تاوندرج فيما يلي هذه العبار     
غري ، غري متأكد، دائل الثالثة التالية )موافقالذي يعرب عن وجهة نظـركم مـن بـني الب ( حتت البديل املناسبΤاشارة )

   ض علمية حبتة لذلك ال حاجة لذكر امسكم .اموافق( علماً إن بياانت هذا البحث سوف ال تستخدم إال ألغر 

 الباحثة

   م.د. اندية جودت حسن اجلميل
 قسم العلوم الرتبوية والنفسية
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 ت الفقرات موافق غري متاكد غري موافق

 ١   التعلم ان يتأمل بشكل معقول يع ذوي صعوابتيستط      

 ٢  ر ايتميز ذوي صعوابت التعلم بعدم قدرته على اختاذ القر       

 ٣   يتمكن من التمييز بني االفكار السليمة واخلاطئة ال      

 ٤  يتميز نشاطه الذهين ابلتأمل       

 ٥   هاحمليط واختبار  يتميز ابلقدرة على فحص العامل      

 ٦  ان ذوي صعوابت التعلم قـادر علـى صـياغة إسـتنتاجات يف مواقف معينة       

 ٧   لديه القدرة على استخدام عقله بدال من عواطفه      

 ٨  ان ذوي صعوابت التعلم لديهم القدرة على التفكري الناقد       

على توفر مقدمتني  الـتعلم إىل نتيجة مـا إعتماداً  يتوصل ذوي صعوابت      
 منطقيتني 

 ٩ 

 ١٠  التعلم من صياغة التعميمات  ذوي صعوابت تمكني ال      

 ١١  سابقة  خرباتيتمكن من توليد افكار جديدة من       

 ١٢   بتغري املواقف لديه القدرة على تغيري احلالة الذهنية      

 ١٣  الفكرة يستطيع ذوي صعوابت التعلم التمييز والتفرد يف       

 ١٤   لديه القدرة على استخدام خمزونه املعريف      

 ١٥  ميتلك سعة خيال       

 ١٦   يتميز ذوي صعوابت التعلم بعدم القدرة على حتمل الغموض      

 ١٧  لديه االستعداد لتحمل النقد       

 ١٨   ميتلك ذوي صعوابت التعلم الدافعية العالية ال      

 ١٩   تزداد قدرته على التفكري الناقد بزايدة العمر      

 ٢٠   قدرته على التفكري يوجد أثر ملتغري اجلنس يف ال      

 ٢١   دراسياىل متغري املستوى ال ميكن ان يعزى منط التفكري      

 ٢٢   يتميز بطيء التعلم بعدم اخلوف من الفشل      

 ٢٣  املقارنة والتصنيف ميتلك بطيء التعلم القدرة على       

 ٢٤  يفتقد اىل التفكري احلسي       

 ٢٥  ميتلك بطيء التعلم القدرة على صياغة التعميمات  ال      

 ٢٦  يستطيع فهم وجهات النظر بعقلية متفتحة       

 ٢٧  يسهم املناخ الصفي يف تطوير التفكري لدى بطيء التعلم       
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 ت الفقرات موافق غري متاكد غري موافق

 ٢٨   التعلم والرتبية الوالدية على تفكري ذوي صعوابت تؤثر طبيعة التعلم      

 ٢٩   ستمرارتعزيز بطيء التعلم اجيابيا اب      

 ٣٠  ينبغي جتنب التوبيخ والتقريع       
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Summary  

1- Aims of the Research  

a. Frame a thinking measure for those who suffer from learning difficulties.  

b. Measuring the standard of thinking of those who suffer from learning 

difficulties from the point of view of the teachers of the first primary level.  

c. Knowing the standard of thinking of those who suffer from learning difficulties 

according to sex variation.  

2- Limits of the Research:  

 This research confines a sample of teachers of both sexes who teach the first 

primary level in the Directorate General of Education of An Najaf for 2013-

2014.  

3- The Research Procedures:  

 The researcher has built a measure of (30) items for those who suffer from 

learning difficulties. Three alternatives have been assigned to answer the 

articles of the measurement. The researcher has processed statistical analyses 

to contrived psychometric measurement. Their kinds have been achieved 

through (the ostensible truthfulness, and the truth got by means of the two 

extreme groups, and by means of the correlated relation between the mark of 

the article and the total mark of the measurement. The researcher has also 

contrived stability by means of (dividing by halves, and by means of repeating 

the test), then the researcher has experimented the measurement on (520) 

teachers of both sexes to vouch the aims of the research concerning dividing 

the results.  

4- The Statistical Means     
 (the T-Test, Person Coefficient Factor, and Spearman –Brown Equation) are 

some of the statistical means which have been used to tackle the data.  

5- The Research Results  

 The most important results of the research are:  

 A scientific measure has been done for those who suffer from learning 

difficulties.  

 The sample has got a medium level of thinking.  

 There have been no differences of statistical indication concerning the thinking 

level of the sex variation.   

Summary  

1- Aims of the Research  

a. Frame a thinking measure for those who suffer from learning difficulties.  
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b. Measuring the standard of thinking of those who suffer from learning 

difficulties from the point of view of the teachers of the first primary level.  

c. Knowing the standard of thinking of those who suffer from learning difficulties 

according to sex variation.  

2- Limits of the Research:  

 This research confines a sample of teachers of both sexes who teach the first 

primary level in the Directorate General of Education of An Najaf for 2013-2014.  

3- The Research Procedures:  

 The researcher has built a measure of (30) items for those who suffer from 

learning difficulties. Three alternatives have been assigned to answer the articles of 

the measurement. The researcher has processed statistical analyses to contrived 

psychometric measurement. Their kinds have been achieved through (the ostensible 

truthfulness, and the truth got by means of the two extreme groups, and by means of 

the correlated relation between the mark of the article and the total mark of the 

measurement. The researcher has also contrived stability by means of (dividing by 

halves, and by means of repeating the test), then the researcher has experimented the 

measurement on (520) teachers of both sexes to vouch the aims of the research 

concerning dividing the results.  

4- The Statistical Means     
 (the T-Test, Person Coefficient Factor, and Spearman –Brown Equation) are 

some of the statistical means which have been used to tackle the data.  

5- The Research Results  

 The most important results of the research are:  

 A scientific measure has been done for those who suffer from learning 

difficulties.  

The sample has got a medium level of thinking.  

 There have been no differences of statistical indication concerning the thinking 

level of the sex variation.   
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