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الدرجة الكلية للمقياس ومقياس بني  طأن قيمة معامل االرتبا نتائجوأظهرت ال

 الصدق التالزمي ألعراض مقبوال  ( ويعترب 8782املهارات اإلدراكية للوقفي بلغ ) تشخيص

، قدمت الدراسة جمموعة من التوصيات أبرزها: االهتمام نتائجضوء هذه ال ويف. للمقياس

 املختلفة. اسيةسصعوبات التعلم يف املباحث األوالتشخيص اخلاصة بذوي  بقضايا القياس

التعلم لتدريبهم  صعوباتتدريبية للعاملني يف جمال القياس والتشخيص يف مراكز  برامج بإعداد

 تطبيق وتصحيح املقياس. على
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 مةداملق

اخلاصة  الرتبية اخلاصة والعاملني يف هذا امليدان على أن الرتبيةيتفق كثري من علماء 

التعليمية اخلاصة بالطالب الذين  واألساليب يةالرتبو تعىن بالدرجة األوىل يف تصميم الربامج 

أجل مساعدهتم على تنمية قدراهتم إىل أقصى حد  وذلك من؛ حيتاجون إىل عناية تربوية خاصة

 اخلاصة فئات عدة هي: الرتبيةويندرج حتت مظلة ، ومساعدهتم يف التكيف ممكن وحتقيق ذواهتم

االنفعالية واإلعاقة احلركية  إلعاقة السمعية واإلعاقةاملوهوبون واإلعاقة العقلية واإلعاقة البصرية وا

موضوع صعوبات التعلم من املوضوعات  ويعترب، واضطرابات النطق وأخريا  صعوبات التعلم

اخلاصة منصبا  على أشكال  الرتبيةإذ كان اهتمام ، اخلاصة الرتبيةاجلديدة نسبيا  يف ميدان 

 .(2899، )هاالهان وكوفمان اإلعاقات األخرى

 كريك م، حيث طرح9392 كان أول ظهور عاملي ملصطلح صعوبات التعلم سنة

(Kirkهذا املصطلح بعد أن كان يطلق على هذه الفئة عدة مسميات مثل )  األطفال ذوي

ذوي اخللل الدماغي البسيط  اإلصابات الدماغية واألطفال ذوي املشكالت اإلدراكية واألطفال

وهذه املصطلحات كانت تتضمن إحياء  سلبيا   إلعاقة اخلفية،واألطفال العاجزين عن التعلم وا

ام عاد كريك ليطرح  399يستطيع الطفل التخلص منها. ويف عام  تؤكد حالة من الدميومة ال

مع  صعوبات التعلم يف مؤمتر اكتشاف مشكالت الطفل املعاق إدراكيا  باالشرتاك مصطلح

مجعيات للعناية  مور الذين كانوا يشكلون( هبدف توحيد جهود أولياء األBitemanبيتمان )

 (.2892)الوقفي،  الرتبويةهبذه الفئة والدفاع عن حقوقها 
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ويشمل  ( إىل أن مصطلح صعوبات التعلم هو مصطلح عام2899وأشارت لرينر )

صعوبات تعلم مهارات  عددا  من املظاهر غري املتجانسة حلاالت صعوبات التعلم واليت تبدو يف

مثل هذه الصعوبات إىل عوامل داخلية يف  وترجع، ادةة والقراءة والكتابة واحلساباإلصغاء واحمل

ولكنها ال تعود إىل عوامل تتعلق باإلعاقات ، العصيب املركزي الفرد، مثل االضطرابات يف اجلهاز

 وقد حددت لرينر، أو البصرية أو إىل عوامل بيئية أو ةقافية أو انفعالية العقلية أو السمعية

 خلصائص اآلتية:ص األطفال ذوي صعوبات التعلم باخصائ

 .احلركة الزائدة -

 قصور يف اإلدراك احلركي. -

 مشاكل انفعالية. -

 احلركي. التآزراضطراب يف  -

 االندفاع. -

 اضطراب يف الذاكرة والتفكري. -

 مشكالت يف القراءة واحلساب. -

 اضطراب يف الكالم واالستماع. -

للمشكالت  احلركي هي إحدى األنواع الرئيسة التآزرات يالحظ مما سبق أن صعوب

صعوبات التعلم النمائية. ويتفق  وهي تندرج حتت، اليت يظهرها األطفال ذوو صعوبات التعلم
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والرتبية اخلاصة على وجه التحديد بضرورة مساعدة الطلبة  والتعليم عامة الرتبيةالعاملون يف جمال 

 إال أن املشكلة األساسية اليت تواجه العاملني يف حقل، حلركيا التآزرصعوبات  الذين يعانون من

الكشف عن  تكمن يف صعوبة وجود املقياس أو األداة العملية اليت تساعدهم على، التعليم

يسبب عدم التشخيص  فكثريا  ما، احلركي التآزرهؤالء الطلبة الذين يعانون من صعوبة يف 

توافر التشخيص الصحيح واخلدمات  تيجة لعدمون. الصحيح نعت الطالب بالكسل واإلمهال

كأن ،  النتائج يف معظم األحيان يف االجتاهات السلبية تكون، اخلاصة واملالئمة لتلك احلاالت

وبالتايل ينخفض حتصيله االكادميية مما يضطره للتغيب املقصود ، التعلم يستسلم الطالب لصعوبة

 طمن اإلحبا ، وميكن أن تؤدي أيضا إىل تراكماتاملدرسة جتنبا  للمواقف الصفية احملبطة له عن

 (.2899)خصاونة، 

الصعوبات اخلاصة  ومن هنا جاءت هذه الدراسة للمساعدة يف بناء اختبار لتشخيص

من صعوبة التعلم يف املرحلة  احلركي التطوري لدى الطلبة الذين يعانون التآزرباضطراب 

ليصار إىل وضع االسرتاتيجيات التعليمية  ؛وذلك هبدف الكشف عن هؤالء الطلبة، األساسية

واملعروف . املساعدة واملناسبة للتغلب على مثل تلك الصعوبة والعمل على توفري املواد، املناسبة

الكشف عن حاالت صعوبة التعلم يف أعمار مبكرة كانت إمكانية معاجلتهم  أنه كلما أمكن

 فعالية. أكثر
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 مربيقياإلطار اإل

قليلة إىل حد ما،  احلركي التطوري التآزرحول موضوع اضطراب  ةالعربيإن الدراسات 

وفيما يأيت استعراض بعض ما تيسر  لكن بعض الدراسات األجنبية ناقشت هذا املوضوع بعمق،

 من دراسات:

األردنيني يف  ( اختبارا  لتشخيص صعوبات التعلم لدى الطلبة9377طور )سامل، 

 The Pupil Rating Scale (Screening for ساملرحلة االبتدائية معتمدا  على مقيا

Learning Disabilities) الذي وضعه مايكل بست Myklebust, 1981) ، واالختبار

جوانب هي: االستيعاب واللغة  الذي طوره سامل كان يكشف عن صعوبات التعلم يف مخسة

ث االختبار على وطبق الباح، الشخصي واالجتماعي واملعرفة العامة والتناسق احلركي والسلوك

نصفهم ذكور والنصف اآلخر إناث موزعني على اةنيت عشرة ؛ وطالبة طالبا   292عينة حجمها 

 وقام الباحث باستخراج دالالت الصدق عن طريق الصدق. منطقة عمان الكربى مدرسة يف

وأظهرت ، الثبات وكذلك استخرج الباحث دالالت، الظاهري وصدق احملتوى والصدق التجرييب

لالختبار كما استخرج له معايري  ائج أن هناك مستوى عاليا  من دالالت الثبات والصدقالنت

 حملية.

للطلبة  لغوية–( دراسة هدفت إىل تشخيص القدرات النفس 9339وأجرت سامل )

ومشلت عينة . الكربى ذوي الصعوبات التعليمية اللغوية يف املرحلة االبتدائية يف منطقة عمان

وأشارت النتائج إىل أن هناك فروقا   ب وطالبة من ذوي صعوبات التعلم،( طال988الدراسة )
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بني أداء الطلبة العاديني وذوي  (á =87889) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 عشر كافة. االةينالفرعية  على االختبارات، صعوبات التعلم

فت هد راسة( دReynolds & Kamphaus, 1992) كما أجرى رونالد وكامفس

من اضطراب ضعف  إىل تطوير مقياس تقييم سلوك األطفال لتشخيص األطفال الذين يعانون

 ,The Behavioral Assessment System for Children) الزائد النشاطاالنتباه و 

BASC)  وطبقت . والطالب واآلباءاملدرسني  رتك يف أدائها جمموعة من الفاحصني مثليشو

 سنة. يتألف املقياس اخلاص باملدرسني( 97 -2) أعمارهم ترتاوحالدراسة على األطفال الذين 

 مرتبطة باألبعاد األربعة وهي: االضطرابات السلوكية واالضطرابات املرتبطة ( فقرة927من )

أما أبعاد املقياس  االضطرابات املرتبطة بالتكيف واالضطرابات املرتبطة باملدرسة،، بالشخصية

واالضطرابات املرتبطة ، بالتكيف االضطرابات املرتبطة، التعلماخلاص باآلباء، فهي: مشكالت 

أبعاد املقياس اخلاص بالطالب الذي يتناول التقدير  وهناك، بالشخصية واالضطرابات السلوكية

، واملشكالت االنفعالية، والتوافق الشخصي، سوء التوافق املدرسي الذايت للشخصية ويشمل:

 - 98تاج هذا املقياس لتطبيقه مدة زمنية ترتاوح ما بني )وحي. الطيب والعالجي وسوء التوافق

الدراسة من  تكونت عينة. ( دقيقة من قبل فاحصني متدربني ومؤهلني بدرجة عالية24

العاملي لكل مقياس على  وتوافرت دالالت صدق بأسلوب التحليل، ( طالب وطالبة9888)

كان مفسرا  بشكل واضح بقدرته على  حده، واتضح من النتائج بأن التحليل العاملي للمقياس

الزائد، ويعود ذلك إىل التقييم الشامل  النشاطاالنتباه و  متييز األطفال ذوي اضطراب ضعف
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 واالنفعالية العقلية للمفحوص، وتوافرت دالالت صدق تالزمي للمقياس مع للجوانب السلوكية

للمقياس بطريقة  ةبات(، وتوافرت دالالت 8774) االرتباطقوائم كونرز حيث بلغ معامل 

 (، وبطريقة االتساق الداخلي8738 -8788االختبار واإلعادة إذ كان معامل الثبات ما بني )

مما يربهن على أن املقياس يتمتع بدالالت صدق ؛ (8778 -8788بلغ معامل الثبات ما بني )

 وةبات عالية.

 ;Kline; Snyder كما أجرى )كالين وسندر وجوليمت وكاستيالنوس

Guilmette & Castellans, 1993) الظاهري  دراسة هدفت إىل التعرف على الصدق

ومقياس رسم املكعبات  بينيه الصورة الرابعة ومقياس كوفمان التحصيلي -ملقياس ستانفورد 

( طالبا  929عينة الدراسة من ) وتكونت. )ويسك( وذلك لتصنيف ذوي صعوبات التعلم

 ( من%89واحتوت العينة على )، حتصيلهم فاض درجاتالذين أحيلوا للتقييم الخن، وطالبة

( يف فصول %24و)، منهم مدجمون يف فصول خاصة (%84)، ( من اإلناث%23الذكور و)

، ( يف الفئة البينية%3( درجة )88على نسب ذكاء أقل من ) ( منهم%2وحصل ). عادية

 ،( درجة983 -38( متوسطني )%22)، ( درجة73 -78املتوسط ) ( حتت23%)

 ( درجة.993 -998املتوسط ) ( فوق99%)

 -ملقياس ستانفورد  أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقات دالة بني االختبارات الفرعية

الربوفيل املعريف لذوي صعوبات التعلم  نكما أوضحت أ. بينيه وبطارية كوفمان لتقييم األطفال

وأشارت . اخلاصة الرتبيةصل ذوي صعوبات التعلم يف ف يف الفصول العادية خمتلف عن بروفيل
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 بينيه بالتبادل مع مقياس رسم املكعبات -إمكانية استخدام مقياس ستانفورد  النتائج كذلك إىل

 )ويسك(.

 ,Woodsworth; Defries & Fulker) وأجرى ودسورث وديفرز وفلكر

كلورادو  دراسة هدفت إىل حتديد خصائص ذوي صعوبات التعلم باستخدام مقياس( 1993

 39 -من الذكور 977) ،وطالبة مقسمة إىل ةالث جمموعات ( طالبا  924عينة قوامها )على 

 من 988 -من الذكور  999و)، سنوات ( من ذوي صعوبات التعلم يف سن سبعن اإلناثم

 ( من ذويمن اإلناث 99 -من الذكور  93و) اإلناث( من العاديني يف سن سبع سنوات،

من اإلناث( من العاديني يف سن  22 -من الذكور  49و) ( سنة،92صعوبات تعلم يف سن )

  ( سنة.92)

من العاديني  أظهرت نتائج الدراسة أن ذوي صعوبات التعلم حصلوا على درجات أقل

ملقياس رسم املكعبات )ويسك(  يف مقياس كلورادو، ويف كل من مقياس الذكاء اللفظي والعملي

( عاما  كما حصلوا على 92يف سن ) فقط ويف نسبة الذكاء اللفظية، ( سنوات8يف سن )

واملعلومات وبناء املعادالت مما يؤكد إمكانية إعداد  درجات منخفضة يف احلساب والنسخ

 بروفيل معريف مميز هلم.

بدالالت  ( دراسة هدفت إىل تطوير أداة مسحية تتمتع9334وأجرى السرطاوي )

التعلم واملشكالت  متخصصة تسهم يف الكشف عن صعوبات صدق وةبات مقبولة كأداة

( 239وتكونت عينة الدراسة من ) املدرسية اليت يعاين منها بعض الطلبة يف املرحلة االبتدائية،
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مبراكز املعاقني وطلبة الفصول اخلاصة وطلبة الصف  طالبا  وطالبة من جمموع طلبة فصول املعاقني

أظهرت نتائج الدراسة إىل أن و . املدارس احلكومية بدولة اإلمارات من االبتدائياألول والثاين 

تتمتع بدرجات عالية من الصدق يف البناء الداخلي والثبات بطريقة إعادة  األداة املطورة

صعوبات  مما جيعلها أداة مسحية مناسبة تسهم يف الكشف عن حاالت األطفال ذوي االختبار

 .ة( فقر 92التعلم واملشكالت الدراسية بصورهتا النهائية املكونة من )

لتشخيص نن دراسة هدفت إىل بناء مقياس مق( Gilliam, 1995) جرى جيلياموأ
 Attention) احلادة الزائد واالضطرابات السلوكية النشاطاضطراب ضعف االنتباه و 

Deficit/ Hyperactivity Disorder Test, ADHDT) ،األساس النظري يف  اعتمد
التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات  الدليلبناء املقياس على اخلصائص واملعايري اليت وردت يف 

، ( عن اجلمعية األمريكية للطب النفسي9332) الطبعة الرابعة الصادرة يف عام -العقلية 
الزائد  النشاط( فردا  يعانون من اضطراب ضعف االنتباه و 9283) تكونت عينة الدراسة من

 عالية ومن العاديني الذينصعوبات التعلم واإلعاقة العقلية واالضطرابات االنف لدى حاالت
والية من الواليات  ( سنة، حيث مشلت عينة الدراسة سبعا  وأربعني29-9ترتاوح أعمارهم من )

هي: ضعف االنتباه وعدد فقراته  املتحدة األمريكية وكندا، تألف املقياس من ةالةة أبعاد رئيسة
االندفاعية وعدد فقراته عشر و ، فقراته ةالث عشرة فقرة الزائد وعدد ، النشاطةالث عشرة فقرة

الضطراب جييب عنها والدا الطفل عشرة أسئلة خاصة باملعايري وخصائص ا إضافة إىل، فقرات
ضمن ةالةة األوىل  الذي يعتين بالطفل وتتم االستجابة على األبعاد الثالةة يباملعلم أو املر  أو

حظ الفاحص سلوك ويال بدرجة شديدة(،، بدرجة متوسطة، تقديرات هي اال تشكل مشكلة
الطفل عن ستة شهور، وتوافرت دالالت صدق  وال تقل مدة التعامل مع، الطفل بطريقة مباشرة

العاملي لكل بعد من أبعاد املقياس وهذا ما يربهن على صدق  بناء االختبار بأسلوب التحليل
 اب ضعفوأشار الباحث أن الفقرات اخلاصة بكل بعد قادرة على متييز اضطر  بناء االختبار.

الداخلي   الزائد، كذلك توافرت للمقياس دالالت ةبات بطريقة االتساق النشاطاالنتباه و 
( لبعد ضعف 8732) ( لبعد االندفاعية8739الزائد، ) النشاط( لبعد 8732) كرونباخ ألفا
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على قوة وقدرة املقياس يف تشخيص  واعتربت الدراسة أن معامالت الثبات العالية دليل، االنتباه
كذلك توافرت للمقياس دالالت ةبات بطريقة  الزائد، النشاططراب ضعف االنتباه و اض

( منهم 7( منهم ذكور و)99( طفال ، )29تكونت من ) االختبار واعادة االختبار على عينة
(، 8789االختبار األول وأشارت النتائج إىل درجة عالية زادت عن ) اسبوعني من إناةا  بفارق
من  هذه االداة قادرة على متييز األطفال الذين يعانون من هذا االضطرابعلى أن  وهذا يربهن

 .يعانون من اضطرابات سلوكية أخرى األطفال الذين

تشخيص  دراسة هدفت إىل استقصاء درجة التوافق يف( 2882وأجرت الساكت )
. التحصيل الفعلي واملتوقع صعوبات التعلم باستخدام مقاييس التقدير ومؤشر الفارق بني

نتائج الدراسة أن مقياس التقدير ملايكل  وأظهرت. ( حالة928وتكونت عينة الدراسة من )
(، وشخص املقياس أربع حاالت من %9877نسبته ) ( حالة أي ما89بست قد شخص )

أما احلاالت اليت شخصت باستخدام مؤشر الفارق ، ( حالة99البالغة ) عينة مرتفعي التحصيل
الدراسة  ( من عينة%34( حالة مبستوى ةقة )99توقع فقد بلغت )التحصيل الفعلي وامل بني

 (.%2477( حالة أي ما نسبته )928البالغة )

تقييم  دراسة هدفت إىل تصميم أداة( Mc Carney, 2004) كما أجرى ماكارين
 ,Attention Deficit Disorders Evaluation Scale) اضطراب ضعف االنتباه

HDDES-3)  ضعف االنتباه  األطفال الذين يعانون من اضطرابهبدف التعرف على
أن هذا االضطراب يؤةر على  اشار الباحث إىل، الزائد لدى حاالت صعوبات التعلم النشاطو 

اعتمد األساس النظري على اخلصائص . متنوعة ويسبب له مشكالت تعليمية، حتصيل الطالب
مشلت عينة الدراسة على ، بات العقليةالتشخيصي اإلحصائي لالضطرا واملعايري الواردة يف الدليل

ويتألف  ( طالبا  وطالبة،9389إذ تكونت عينة الدراسة من )، وعشرين والية أمريكية ست
وهي ضعف االنتباه ، الرئيسة ويتضمن األبعاد، املقياس من صورتني صورة منزلية وصورة مدرسية

( 94) ق( فقرة ويستغر 98ية )الصورة املدرس وبلغت عدد فقرات، الزائد واالندفاعية النشاطو 
( 92) ( فقرة وحيتاج تطبيقها إىل29فبلغ عدد الفقرات ) أما الصورة املنزلية، دقيقة لتطبيقه

وبطريقة االتساق الداخلي ، دالالت ةبات بطريقة االختبار واإلعادة وقد توافرت. دقيقة
األطفال  لية على متييزوذكر مكارين أن املقياس يتمتع بقدرة عا. والتحليل العاملي للفقرات،
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كما توافرت دالالت  الزائد من األطفال العاديني، النشاطذوي اضطراب ضعف االنتباه و 
على قدرهتا على قياس خصائص هذا  صدق بطريقة صدق البناء للفقرات يف كل بعد، مما يربهن

 االضطراب.

لة  مقبو  تناولت بعض الدراسات تطوير أداة مسحية تتمتع بدالالت صدق وةبات
(، ودراسة  9377) كدراسة سامل،  كأداة متخصصة تسهم يف الكشف عن صعوبات التعلم

 ودراسة( Kline; Synder; Guilmette & Castellanos, 1993) كالين وآخرين
 .(Mc Carney, 2004) ماكارين

للطلبة ذوي  واهتمت بعض الدراسات بتشخيص القدرات املعرفية والصعوبات النمائية
 & Reynolds) (، ودراسة رونالد وكامفس9339سة سامل )الصعوبات كدرا

Kamphaus, 1992) ،ودراسة ودسورث وديفرز وفلكر (Woodsworth; Defries & 

Fulker, 1993) ودراسة جيليام (Gilliam, 1995.) 

صعوبات التعلم   وسعت بعض الدراسات إىل الكشف عن درجة التوافق يف تشخيص
 (.2882كدراسة الساكت )

مقاييس  الدراسة احلالية من الدراسات السابقة من خالل االطالع علىأفادت 
فيما يتعلق بتشخيص  واالطالع على األدب النظري، تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم

جانبا  مهما  من صعوبات التعلم اليت مل  تغطي الدراسة اليت قام هبا الباحث. صعوبات التعلم
الباحث ببناء مقياس نابع من الصعوبات اليت أشارت إليها  املذا ق، تغطيها الدراسات السابقة

 واألدب النظري اليت تعترب مؤشرات على صعوبات التعلم. الدراسات التجريبية

التعلم هو أنه  وأما ما مييز املقياس الذي بناه الباحث عن املقاييس االخرى لصعوبات
، اليه الدراسات السابقة تتطرق ومل، احلركي التطوري التآزريهدف إىل الكشف عن اضطراب 

هتدف إىل بناء مقياس للكشف عن  االوىل اليت العربيةويف حدود علم الباحث فهذه الدراسة 
 احلركي التطوري. التآزراضطراب 
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها
التطوري لدى  احلركي التآزرهدفت هذه الدراسة إىل بناء اختبار لتشخيص اضطراب 

وبشكل خاص . منطقة حائل ون من صعوبة التعلم يف املرحلة األساسية يفالطلبة الذين يعان
 هتدف هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

التطوري لدى الطلبة  احلركي التآزرما فاعلية الفقرات املكونة ملقياس تشخيص اضطراب  - 9
 الذين يعانون من صعوبات التعلم يف املرحلة األساسية؟

التطوري لدى  احلركي التآزرالصدق املتحققة ملقياس تشخيص اضطراب  ما مؤشرات - 2
 الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم يف املرحلة األساسية؟

التطوري لدى الطلبة  احلركي التآزرما دالالت الثبات املتحققة ملقياس تشخيص اضطراب  - 9
 الذين يعانون من صعوبات التعلم يف املرحلة األساسية؟

 مية الدراسةأه
 التالية: طتكمن أهمية هذه الدراسة في النقا

بشكل خاص،   احلركي التطوري التآزرإن مسألة تشخيص صعوبات التعلم بشكل عام، ويف  -
املختصني لتطوير أدوات تساعد  كانت وما تزال مسألة حتتاج إىل بذل املزيد من اجلهد من قبل

يص هذه الصعوبات حىت يتمكنوا من اقرتاح تشخ اخلاصة على الرتبيةالعاملني يف ميدان 
 اآلليات املناسبة لعالجها.

من اضطراب  غياب املقاييس املتخصصة اليت تساعد يف الكشف عن الطلبة الذين يعانون -
 النقص يف ذلك. حيث ستعمل هذه الدراسة على سد، احلركي التطوري التآزر

اضطراب  ئمة للتغلب على صعوباتاإلسهام يف وضع اسرتاتيجيات تعليمية وتعلمية مال -
 احلركي التطوري )الدسرباكسيا( لدى هذه الفئة. التآزر

إرشادية وعالجية  وأولياء أمور وغريهم على بناء برامج تربوينيمساعدة املعنيني من مشرفني  -
 من صعوبات التعلم. احلركي لدى الطلبة الذين يعانون التآزرملواجهة مشكالت 
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 حمددات الدراسة
واخلامس  يف الصفوف الرابع التعلمتصرت هذه الدراسة على ذوي صعوبات اق

والتعليم  الرتبيةالتابعة ملديرية  للمدارس التعلموامللتحقني بغرف صعوبات ، والسادس األساسي
  .2892/2899الثاين  واملسجلني يف الفصل الدراسي، ملنطقة حائل

 مصطلحات الدراسة
 ت يمكن تعريفها إجرائياً كما يلي:اشتملت الدراسة على عدة مصطلحا

األساسية يف النظام  هي غرفة صفية ملحقة بعدد من مدارس املرحلة :غرفة المصادر
وأةاث مناسب يعمل فيها  تربوية التعليمي تكون جمهزة مبا يلزم من وسائل تعليمية وألعاب

ت اخلاصة ودوام مع الطلبة ذوي االحتياجا معلمون أو معلمات مدربون تدريبا  خاصا  للعمل
برنامج خاص. ويف هذه الدراسة هي صف دراسي جمهز خبدمات  الطلبة يكون دواما  جزئيا  وفق

واحد أو  الطلبة الذين يصنفون بأن لديهم صعوبات تعلم يف واحتياجاتخاصة تتناسب  تربوية
الدراسي حسب عدد  وينفذ الربنامج داخل هذا الصف، أكثر من مظاهر صعوبات التعلم

 صص اليت حيتاجها الطالب.احل

أو أكثر  هم أولئك الذين تظهر لديهم اضطرابات يف واحدة :التعلمذوي صعوبات 
املنطوقة واستعماهلا، وتظهر  واليت تتضمن فهم اللغة املكتوبة أمن العمليات النفسية األساسية 

إصابة وظيفية يف وتعود إىل ، والتهجئة واحلساب يف اضطرابات السمع والتفكري والكالم والقراءة
سواء أكانت عقلية أم مسعية أم بصرية ، بأي إعاقة من اإلعاقات وليس هلا أي عالقة، الدماغ

الذين   بأهنم األطفال التعلمويف هذه الدراسة يعّرف الطلبة ذوو صعوبات . (2012 )الوقفي،
حائل  منطقة كشف عنهم باستخدام االختبارات املعتمدة من مديرية الرتبية والتعليم يف

  وامللحقني يف مدارسها.

تصرف  الدسرباكسيا نوع من اضطراب النمو، وصعوبة يف اكتساب الدسبراكسيا:
تتطلب مهارة االعضاء  التصرفات اليت يقوم به معظم االطفال من السن نفسها خصوصا  

 ياملشيواجه مشكلة يف  بالدسرباكسيا ال كاليد واالصابع. والالفت ان الطفل املصاب  الدقيقة
  الدقيقةاليت تتطلب منه استعمال عضالته  باألمورالقيام  يف صعوبة. ولكن يواجه السباحةأو 
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 فإن دماغة ال؛ املختصون ذلك أنه عندما يدرك جيدا  ماذا عليه إجنازه كالكتاب مثال ، ويفسر
 (.Amanda, 2012) أن يأمر أعضاء جسمه بالتنفيذ بشكل منظم يستطيع

املصادر، وذلك من  توى السلوك الذي يصدر عن طفل غرفويعرف إجرائيا  بأنه مس
 التآزراملعلمة على مقياس اضطراب  خالل الدرجة اليت حيصل عليها الطالب من تقدير املعلم/

 احلركي التطوري الذي أعدَّ هلذه الغاية.

 منهج الدراسة
املتعلق  تأسيسا  على األدب النظري، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي

إضافة إىل بناء مقياس  والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة،، بصعوبات التعلم
، من أجل حتقيق أغراض هذه الدراسة احلركي التطوري لذوي صعوبات التعلم التآزراضطراب 

 ومناقشة نتائجها.، الدراسة ومن مث حتليلها، واإلجابة عن تساؤالت
 الطريقة واإلجراءات

 وعينتهامجتمع الدراسة 
التابعني  التعلمتتكّون جمتمع الدراسة من أطفال غرف املصادر من ذوي صعوبات 

( طالبا  وطالبة من 929) والتعليم يف منطقة حائل الذين بلغ عددهم الرتبيةملدارس مديرية 
موزعون على ةالث وةالةني غرفة من غرف  وهم، الرابع واخلامس والسادس: الصفوف االبتدائية

واختري األطفال ذوو صعوبات التعلم بطريقة قصدية من   مدارس منطقة حائل.املصادر يف
( طالبا  وطالبة  موزعني كما هو 222املصادر التابعة هلذه املدارس بواقع ) امللتحقني يف غرف

 (.9يف اجلدول رقم ) موضح

 (1جدول رقم )
 ر التعلممجتمع الدراسة بما فيها َأسماء المدارس ومواقعها وَأسماء غرف مصاد

 الموقع اسم المدرسة الرقم
 عدد الطلبة

 المجموع
 إناث ذكور

 98 - 98 حائل أحد 9
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 98 - 98 حائل ابن ماجه االبتدائية 2
 98 - 98 حائل اخلماشية 9
 98 - 98 حائل ابن قدامة 2
 7 - 7 حائل معن ابن زائدة 4
 98 - 98 حائل االبتدائيةعمر بن اخلطاب  9
 98 - 98 حائل لعاصعمرو بن ا 8
 7 - 7 حائل عبد الرمحن بن عوف 7
 98 - 98 حائل اجلزيرة 3

 98 - 98 حائل االندلس االبتدائية 98
 7 - 7 حائل حممد بن عبد الوهاب 99
 98 - 98 حائل ابن سريين 92
 98 - 98 حائل احملمدية االبتدائية 99
 98 - 98 حائل حطني 92
 98 - 98 حائل حامت الطائي 94
 98 - 98 حائل النووي االبتدائية 99
 98 - 98 حائل مشار 98
 98 - 98 الشنان الشنان 97
 98 - 98 الغزالة جعفر الطيار 93
 98  98 الشملي احلفريه 28
 98  98 بقعاء حممد الفاتح 29
 98  98 حائل ابن تيميه 22
 98  98 بقعاء الثقافة 29
 98  98 حائل ابن حزم 22
 98  98 حائل وديةالسع 24
 98  98 حائل الوليد بن عبد امللك 29
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 92 92 - حائل السادسة االبتدائية 28
 92 92 - حائل التاسعة االبتدائية 27
 92 92 - حائل االبتدائية الثالثة والعشرون 23
 92 92 - حائل 92 االبتدائية 98
 92 92 - حائل 99 االبتدائية 99
 92 92 - حائل 98 االبتدائية 92
 929 82 242  اجملموع 99

 
 اإلحصائيةاملعاجلات 

 .spssمت استخدام الرزمة االحصائية 

 أداة الدراسة
يف الصفوف  احلركي التطوري لدى الطلبة التآزرقام الباحث ببناء مقياس اضطراب 

 التعلم وفق اخلطوات التالية: الرابع واخلامس والسادس األساسي الذين يعانون من صعوبات

 تحديد المجاالت: -ولى لخطوة األا
اليت يسعى  احلركي التطوري التآزرمت يف هذه اخلطوة التوصل إىل قائمة باضطراب 

اخلطوة حتديد املوضوعات  ومت أيضا  يف هذه، املقياس لقياسها لكل مستوى صفي ولكل جمال
ومت ذلك بالرجوع إىل  اليت مت التوصل إليها. اليت سوف يغطيها املقياس بناء  على قائمة اجملاالت

 بالكشف عن صعوبات التعلم مثل مقياس مايكل بست. عدد من املقاييس اخلاصة
 بناء المقياس: -الخطوة الثانية 

واملوضوعات اليت سيتم  احلركي التطوري التآزربعد أن مت حتديد جماالت اضطراب 
على معلمي  سؤال من خالل طرح تناوهلا لقياس هذه الصعوبات قام الباحث ببناء املقياس

، وبناء  على dyspraxia احلركي التطوري التآزر صعوبات التعلم بتحديد خصائص اضطراب
 بصورته النهائية. ذلك مت صياغة فقرات املقياس
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 :Pilot Study الدراسة االستطالعية -الخطوة الثالثة 
طالبا   (98مت تطبيقه على عينة مكونة من )، بعد أن مت االنتهاء من بناء املقياس

صفي، ومت التعرف على  وطالبة خمتارة عشوائيا  من بني طلبة الصفوف الواقعة يف كل مستوى
عن طريق حساب معامل صعوبة كل فقرة  والتحقق من فاعلية الفقرات، مدى وضوح التعليمات

(، وحذف الفقرات 879الفقرات اليت يقل معامل متييزها عن ) ومعامل متييزها حيث مت حذف
 (.872تقل عن ) ( أو873صعوبتها على ) زيد معاملاليت ي

 التحقق من دالالت الصدق: -الخطوة الرابعة 

 احملتوى مت التوصل إىل مؤشرات صدق االختبار عن طريق التحقق من صدق
(Content Validity) ،،وكما مت عرض  من خالل اإلجراءات اليت اتبعت يف بناء االختبار

آرائهم فيما يتعلق مبدى   ذوي اخلربة واالختصاص وأخذاالختبار على عدد من احملكمني
من الصياغة أعدت لقياسها وذلك للتأكد  ة الفقرات يف بنيتها وصياغتها للنواتج اليتءممال

 اليت اشتمل عليها. تها للمجاالتءماللغوية للفقرات ومال

 :التحقق من دالالت الثبات -خامسة الخطوة ال
  ةبات املقياس بالطرق التالية:مت التوصل إىل: دالالت الثبات

 .(Test- Retest Reliability) عادة االختباروإطريقة االختبار  - 9

 .(Cronbach Alpha) طريقة كرونباخ ألفا - 2
 النتائج ومناقشتها

املكونة  ما فاعلية الفقرات" أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص:
يعانون من صعوبات التعلم  حلركي التطوري لدى الطلبة الذينا التآزرملقياس تشخيص اضطراب 

 يف املرحلة األساسية؟".

لكل فقرة  للتعرف على قدرة الفقرات على التمييز حسب كل من معامالت التمييز
مع كل من درجة اجملال  من فقرات املقياس بدراسة العالقة االرتباطية بني األداء على الفقرة
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صف من الصفوف الثالةة اليت مشلتها  ة والدرجة الكلية للمقياس لكلالذي تنتمي إليه الفقر 
 الدراسة على النحو التايل:

 فاعلية الفقرات الخاصة بالصف الرابع: - أوالً 
واجملال الذي  بني األداء على كل فقرة االرتباط( أن معامالت 2يتبني من اجلدول رقم )

املعامالت بني األداء على   حت قيم هذه(، كما تراو 8773 -8728تنتمي إليه تراوحت بني )
ومجيع هذه املعامالت كانت ذات  (،8773 -8799كل فقرة ومقياس الصف ككل بني )

 SYSTAT باستخدام الربجمية اإلحصائية (8784داللة إحصائية عند مستوى أقل من )

فاعلية هذا املقياس حيث يؤشر كل ذلك على مدى جتانس و  لتحليل البيانات الناجتة من تطبيق
 .هلذا املقياس الفقرات املكونة

 (6جدول رقم )
للصف  بين الفقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية طمعامالت االرتبا

 األساسيالرابع 
معامل االرتباط 

 مع المجال
معامل االرتباط مع 

 رقم الفقرة الدرجة الكلية
معامل االرتباط 

 مع المجال
معامل االرتباط مع 

 المجال رقم الفقرة رجة الكليةالد

87792 87298 2 87499 87779 9 

سيا
رباك

دس
ة لل

أولي
صد 

ة ر
ائم

ق
 

87939 87299 2 87288 87829 9 
87979 87423 9 87922 87738 4 
87493 87772 7 87787 87249 8 
87447 87434 98 87274 87994 3 
87229 87839 92 87298 87444 99 
87848 87792 92 87888 87482 99 
87299 87994 99 87787 87492 94 
87899 87724 97 87892 87822 98 
87789 87249 28 87248 87228 93 
87292 87799 22 87488 87423 29 
قا 9 87994 87499 2 87484 87924 ئم ة  ر  ص د  ال قرا  ءة
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معامل االرتباط 
 مع المجال

معامل االرتباط مع 
 رقم الفقرة الدرجة الكلية

معامل االرتباط 
 مع المجال

معامل االرتباط مع 
 المجال رقم الفقرة رجة الكليةالد

87494 87998 2 87787 87222 9 
87742 87999 9 87228 87942 4 
87898 87224 7 87782 87897 8 
87787 87778 98 87929 87497 3 
87778 87484 92 87782 87422 99 
87939 87297 92 87892 87228 99 
87872 87998 99 87249 87897 94 
   87272 87939 98 

87928 87833 2 87922 87444 9 

وي
اليد

ط 
 اخل

صد
ة ر

ائم
ق

 

87989 87993 2 87948 87932 9 
87442 87793 9 87782 87223 4 
87297 87422 7 87938 87972 8 
87989 87722 98 87889 87243 3 
87474 87898 92 87889 87439 99 
87892 87839 92 87233 87989 99 
87948 87979 99 87793 87488 94 
87772 87877 97 87872 87449 98 
87238 87299 28 87222 87232 93 
   87289 87828 29 

87722 87979 2 87827 87729 9 

ت(
ضيا

الريا
ة )

سابي
 احل

رات
لقرا

د ا
رص

مة 
قائ

 

87293 87237 2 87793 87484 9 
87293 87989 9 87782 87429 4 
87222 87829 7 87998 87999 8 
87948 87492 98 87739 87892 3 
87788 87499 92 87292 87947 99 
87899 87979 92 87924 87249 99 
87923 87988 99 87289 87992 94 
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معامل االرتباط 
 مع المجال

معامل االرتباط مع 
 رقم الفقرة الدرجة الكلية

معامل االرتباط 
 مع المجال

معامل االرتباط مع 
 المجال رقم الفقرة رجة الكليةالد

87899 87879 97 87923 87723 98 
87229 87839 2 87428 87792 9 

دنية
 الب

رتبية
د ال

رص
مة 

قائ
 

87982 87792 2 87739 87832 9 
87498 87992 9 87779 87794 4 
87482 87482 7 87499 87942 8 
87297 87889 98 87299 87822 3 
87934 87937 92 87738 87722 99 
87738 87888 92 87798 87487 99 
87799 87274 99 87882 87849 94 
87492 87474 97 87774 87293 98 
87989 87939 9 87937 87793 93 

ظية
اللف

سيا 
رباك

دس
د ال

رص
مة 

قائ
 

87879 87928 9 87997 87423 2 
87789 87829 4 87299 87878 2 
87248 87224 8 87482 87749 9 
87899 87889 3 87498 87728 7 
87993 87493 99 87477 87728 98 
87247 87997 99 87882 87288 92 
87997 87888 94 87449 87982 92 
87798 87299 2 87292 87472 9 

صل
لتوا

ة وا
اعي

جتم
 اال

رات
ملها

د ا
رص

مة 
قائ

 

87883 87423 2 87778 87934 9 
87779 87772 9 87938 87294 4 
87722 87434 7 87497 87922 8 
87798 87839 98 87482 87798 3 
87798 87792 92 87479 87874 99 
87293 87994 92 87998 87423 99 
87483 87724 99 87937 879282 94 
87478 87249 97 87848 87893 98 
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معامل االرتباط 
 مع المجال

معامل االرتباط مع 
 رقم الفقرة الدرجة الكلية

معامل االرتباط 
 مع المجال

معامل االرتباط مع 
 المجال رقم الفقرة رجة الكليةالد

87792 87799 28 87479 87922 93 
87939 87484 22 87232 87299 29 
87979 87998 22 87427 87492 29 

 

 فاعلية الفقرات الخاصة بالصف الخامس: - انياً ث
واجملال الذي  بني األداء على كل فقرة االرتباط( أن معامالت 9يتبني من اجلدول رقم )

الفقرة مع الدرجة  طارتبا (، كما تراوحت معامالت8738 – 8798تنتمي إليه تراوحت بني )
يعها ذات داللة إحصائية عند ومج (8739 – 8799الكلية ملقياس الصف اخلامس بني )

 لتحليل البيانات الناجتة SYSTAT الربجمية اإلحصائية (، باستخدام8784مستوى أقل من )
 حيث يؤشر كل ذلك إىل مدى جتانس وفاعلية الفقرات املكونة هلذا، املقياس عن تطبيق هذا

 .املقياس
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 (9جدول رقم )
للصف  ي تنتمي إليه والدرجة الكليةبين الفقرة ودرجة المجال الذ طمعامالت االرتبا

 األساسيالخامس 
معامل االرتباط 

 مع المجال
معامل االرتباط مع 

 رقم الفقرة الدرجة الكلية
معامل االرتباط 

 مع المجال
معامل االرتباط مع 

 المجال رقم الفقرة الدرجة الكلية

87782 87722 2 87499 87442 9 

سيا
رباك

دس
ة لل

أولي
صد 

ة ر
ائم

ق
 

87822 87978 2 87249 87499 9 
87892 87277 9 87288 87498 4 
87439 87493 7 87779 87477 8 
87222 87998 98 87289 87889 3 
87822 87889 92 87893 87424 99 
87943 87479 92 87948 87279 99 
87929 87729 99 87988 87282 94 
87879 87899 97 87244 87239 98 
87838 87799 28 87899 87248 93 
87942 87287 22 87798 87783 29 
87942 87932 2 8798 87723 9 

راءة
 الق

صد
ة ر

ائم
ق

 

87477 87884 2 87229 87244 9 
87429 87749 9 87849 87999 4 
87829 87742 7 87987 87222 8 
87434 87787 98 87487 87998 3 
87733 87449 92 87999 87989 99 
87929 87743 92 87894 87428 99 
87883 87279 99 87834 87229 94 
   87994 87292 98 

87878 87228 2 87933 87778 9 

صد 
ة ر

ائم
ق

وي
اليد

ط 
اخل

 

87932 87888 2 87922 87827 9 
87929 87279 9 87432 87999 4 
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معامل االرتباط 
 مع المجال

معامل االرتباط مع 
 رقم الفقرة الدرجة الكلية

معامل االرتباط 
 مع المجال

معامل االرتباط مع 
 المجال رقم الفقرة الدرجة الكلية

87782 87499 7 87489 87248 8 
87797 87872 98 87498 87288 3 
87429 87228 92 87998 87492 99 
87429 87289 92 87839 87398 99 
87894 87289 99 87928 87999 94 
87289 87923 97 87899 87988 98 
87949 87887 28 87889 87972 93 
   87499 87998 29 

87499 87428 2 87428 87792 9 

ت(
ضيا

الريا
ة )

سابي
 احل

رات
لقرا

د ا
رص

مة 
قائ

 

87882 87889 2 87999 87448 9 
87388 87929 9 87894 87892 4 
87298 87987 7 87972 87788 8 
87297 87298 98 87932 87283 3 
87479 87983 92 87992 87498 99 
87428 87299 92 87227 87427 99 
87792 87744 99 87774 87728 94 
87784 87799 97 87494 87988 98 
87494 87728 2 87279 87479 9 

دنية
 الب

رتبية
د ال

رص
مة 

قائ
 

87482 87789 2 87898 87994 9 
87488 87288 9 87999 87887 4 
87798 87889 7 87739 87797 8 
87428 87482 98 87799 87472 3 
87422 87847 92 87283 87728 99 
87298 87288 92 87289 87988 99 
87283 87849 99 87929 87229 94 
87273 87239 97 87497 87223 98 
قا 93 87992 87439    ئم ة  ر  ص د  ال د س برا ك س يا  ال ل ف ظ  ية
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معامل االرتباط 
 مع المجال

معامل االرتباط مع 
 رقم الفقرة الدرجة الكلية

معامل االرتباط 
 مع المجال

معامل االرتباط مع 
 المجال رقم الفقرة الدرجة الكلية

87294 87889 2 87494 87278 9 
87482 87878 2 87479 87223 9 
87789 87882 9 87788 87422 4 
87224 87427 7 87299 87848 8 
87884 87222 98 87497 87782 3 
87782 87778 92 87929 87897 99 
87822 87724 92 87838 87293 99 
   87498 87898 94 

87439 87898 2 87493 87489 9 

صل
لتوا

ة وا
اعي

جتم
 اال

رات
ملها

د ا
رص

مة 
قائ

 

87222 87999 2 87439 87488 9 
87822 87982 9 87798 87422 4 
87943 87782 7 87874 87892 8 
87929 87482 98 87449 87924 3 
87879 87227 92 87493 87232 99 
87838 87283 92 87784 87498 99 
87942 87984 99 87742 87279 94 
87942 87999 97 87998 87798 98 
87477 87487 28 87987 87739 93 
87429 87224 22 87884 87493 29 
87829 87999 22 87242 87497 29 

 فاعلية الفقرات الخاصة بالصف السادس: - الثاً ث
واجملال الذي  بني األداء على كل فقرة االرتباط( أن معامالت 2يتبني من اجلدول رقم )

املعامالت بني األداء على   (، كما تراوحت قيم هذه8738 – 8793تنتمي إليه تراوحت بني )
ومجيع هذه املعامالت كانت ذات  (،8773 – 8799كل فقرة ومقياس الصف ككل بني )

 SYSTAT باستخدام الربجمية اإلحصائية (8784ى أقل من )داللة إحصائية عند مستو 
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حيث يؤشر كل ذلك إىل مدى جتانس وفاعلية ، هذا املقياس لتحليل البيانات الناجتة عن تطبيق
 هلذا املقياس. الفقرات املكونة

 (4جدول رقم )

للصف  بين الفقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية طمعامالت االرتبا
 األساسيس داسلا

معامل 
االرتباط مع 

 المجال

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 رقم الفقرة
معامل 

االرتباط مع 
 المجال

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 المجال رقم الفقرة

87739 87889 2 87894 87728 9 

قائمة رصد 
أولية 

 للدسرباكسيا

87442 87829 2 87829 87289 9 
87942 87223 9 87799 87929 4 
87288 87229 7 87298 87297 8 
87798 87989 98 87497 87779 3 
87792 87992 92 87897 87892 99 
87492 87229 92 87999 87842 99 
87938 87878 99 87479 87887 94 
87989 87722 97 87799 87989 98 
87289 87939 28 87897 87289 93 
87889 87839 22 87789 87298 29 
87873 87429 2 87998 87898 9 

قائمة رصد 
 القراءة

87282 87232 2 87294 87999 9 
87938 87882 9 87478 87999 4 
87988 87292 7 87724 87832 8 
87794 87939 98 87794 87993 3 
87492 87422 92 87277 87783 99 
87484 87292 92 87388 87839 99 
87923 87822 99 87898 87992 94 
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   87492 87999 98 
87999 87727 2 87482 87828 9 

قائمة رصد 
 اخلط اليدوي

87492 87974 2 87484 87779 9 
87228 87878 9 87829 87499 4 
87279 87449 7 87948 87499 8 
87973 87989 98 87489 87422 3 
87749 87798 92 87828 87787 99 
87922 87428 92 87298 87283 99 
87228 87927 99 87729 87279 94 
87999 87289 97 87292 87722 98 
87984 87829 28 87223 87289 93 
   87293 87997 29 

87723 87439 2 87798 87428 9 

قائمة رصد 
القرارات 
احلسابية 

 )الرياضيات(

87983 87788 2 87893 87789 9 
87833 87892 9 87999 87299 4 
87897 87293 7 87792 87822 8 
87273 87829 98 87727 87897 3 
87429 87449 92 87223 87729 99 
87889 87989 92 87488 87422 99 
87978 87794 99 87889 87972 94 
87279 87777 97 87838 87799 98 
87477 87482 2 87494 87242 9 

قائمة رصد 
 الرتبية البدنية

87494 87889 2 87783 87838 9 
87784 87229 9 87999 87738 4 
87739 87839 7 87739 87499 8 
87979 87838 98 87299 87422 3 
87829 87297 92 87287 87897 99 
87488 87987 92 87782 87442 99 
87822 87799 99 87824 87449 94 



 6112يونيو  -الجزء الثاني -111العدد  المجلة التربوية  د. أحمد خصاونة و د. محمد الخوالدة 

 المجلد الثالثون                                                              932

87487 87449 97 87929 87849 98 
   87839 87882 93 

87874 87889 2 87499 87849 9 

قائمة رصد 
الدسرباكسيا 

 اللفظية

87292 87499 2 87429 87898 9 
87299 87499 9 87898 87827 4 
87478 87424 7 87492 87499 8 
87828 87272 98 87828 87822 3 
87843 87749 92 87299 87998 99 
87788 87877 92 87892 87499 99 
   87423 87928 94 

87878 87298 2 87928 87432 9 

قائمة رصد 
املهارات 

االجتماعية 
 والتواصل

87942 87489 2 87933 87728 9 
87798 87239 9 87887 87289 4 
87284 87484 7 87774 87929 8 
87478 87299 98 87848 87297 3 
87479 87499 92 87849 87779 99 
87928 87934 92 87222 87892 99 
87738 87778 99 87922 87842 94 
87844 87429 97 87793 87887 98 
8794 87728 28 87977 87989 93 

87299 87299 22 87482 87289 29 
87422 87299 22 87429 87298 29 

الصف الرابع  كل فقرة مع الدرجة الكلية ملقياس  طأظهرت النتائج أن معامالت ارتبا
إحصائية عالية وهذا يؤكد  لصف اخلامس والصف السادس كانت متجانسة وذات داللةوا

العايل بني كل جمال واملقياس يقدم  االرتباط نحيث إ، صدق انتماء هذه الفقرات للمقياس
 االختبار يف أي جمال هي ما يقيسه املقياس بشكل عام. دليال  على أن السمة اليت يقيسها

، الدراسة اختيار فقرات تتناسب مع كل جمال من جماالت وتعزى هذه النتائج إىل
مساعدات إدارية اليت متثلت  باإلضافة إىل توافر املعلومات والبيانات الالزمة لدراسة املشكلة من
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على املعلومات من خالل توفري اجلو املالئم  يف التسهيالت اليت حيتاجها الباحث يف حصوله
 لالختبار.

صعوبتها مع  إىل اختيار أنواع خمتلفة من الفقرات تتناسب يفوقد تعزى هذه النتائج 
باإلضافة إىل . ومنها الصعب تباين قدرات الطلبة املختلفة فمنها السهل ومنها املتوسط الصعوبة

ورة كبريِة يف تنقيح واالختصاص الذين أسهموا وبص عرض االختبار على األشخاص ذوي اخلربة
جمال من اجملاالت اليت تنتمي إليها. كما أن أسئلة االختبار  مع كل لتها لتتوافقبالفقرات وغر 

يعاين منها  وميكن بواسطتها حتديد الصعوبات اليت، جماالت كثرية من صعوبات التعلم تغطي
نتائج هذه الدراسة حول مدى  وهبذا اتفقت. الطالبة مما يساعد يف تشخيص هذه الصعوبات

ط ( مبعامالت ارتبا9338دراسة )الوقفي،  ت معفاعلية الفقرات اليت تنتمي إىل ست جماال
كما تتفق هذه الدراسة فيما ،  فيما خيص اجملاالت الست عالية مع للفقرات مع الدرجة الكلية

 ( من خالل أسلوب حتليل الفقرات.1988 الفقرات مع دراسة )سامل، يتعلق مبدى فاعلية

مؤشرات  ما" الذي نصه:النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني  -ثانيًا 
لدى األطفال الذين يعانون  احلركي التطوري التآزرالصدق املتحققة ملقياس تشخيص اضطراب 

 من صعوبات التعلم يف املرحلة األساسية؟".

 تحقق من صدق المقياس باستخدام الطرق اآلتية:

 يقصد بصدق االختبار التقصي :(Content Validity) صدق المحتوى - 1
وهيجن،  وليس شيئا  آخر )ةورندايك، كان االختبار يقيس ما أردنا له أن يقيسعما إذا  
مقياس تشخيص "حتكيم  (. توصل إىل دالالت صدق احملتوى من خالل تفريغ مناذج9373

حتقق صدق احملتوى من خالل عرضه  ، وقد"dyspraxia احلركي التطوري التآزراضطراب 
 ( حمكما  من ذوي االختصاص.94على )

مالحظات  أي أن، من احملكمني معيارا  لقبول الفقرة %78مد الباحث على إمجاع اعت
وبناء  على ذلك ، الفقرات ضافة بعضإ وكان معيارا  كافيا  لتعديل أَو حذف أ  %28َأكثر من 

واقتصرت مالحظاهتم على تعديل ، أي فقرة مجعت مالحظات احملكمني اخلرباء كافة ومل حتذف
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بينت النتائج املتعلقة بالسؤال األول أن نسبة املوافقة بني  ليمات التطبيق.الصياغة اللغوية لتع
 الصياغة اللغوية لفقرات اجملاالت الست كانت مرتفعة. احملكمني على

جماالت  وقد تعزى هذه النتائج إىل االطالع على األدب النظري حبيث لتقّسم إىل
من احملكمني من أصحاب  قياس على عينةلنتائج إىل عرض املكما قد تعزى هذه ا،  شاملة وممثلة

صدق املضمون ال على الصدق الظاهري  اخلربة واالختصاص يستندون يف حتكيم املقياس على
 احلركي التطوري املراد قياسه. التآزر واضطراباالختبار  والذي يعين مدى متثيل فقرات

تقيسها يف أي من  تها للصعوبة اليتءمأما فيما خيص ارتباطات الفقرة بكل جمال ومال
جتمع كبري من الفقرات وانتقاء  وقد يعزى ذلك إىل بناء؛ اجملاالت الست فقد كانت مرتفعة

، قادرة على أن تقيس ما وضع االختبار لقياسه الفقرات االكثر مالءمة  وجتميعها يف جماالت
وبالتايل ، من أجل احلصول على توزيع أوسع للدرجات حيث صمِّمت األسئلة عن قصد

 تنتمي إليه. الءمتها للمجال الذيم

 حسبت معامالت :(Concurrent Validity) دالالت الصدق التالزمي
تشخيص املهارات  بني األداء على جماالت مقياس الدراسة احلالية وجماالت مقياس االرتباط

الكلية على عينة استطالعية  اإلدراكية لذوي صعوبات التعلم الذي بناه )الوقفي( والدرجة
( 4ويبني اجلدول رقم ). عينة الدراسة ( طالبا  وطالبة وتشبه يف خصائصها98مها )حج

 اخلاصة بذلك. االرتباطمعامالت 

 (5جدول رقم )
 للوقفي على مقياس الدراسة ومقياس تشخيص المهارات اإلدراكية طمعامالت االرتبا

التحليل  التميز السمعي المجال
 السمعي

سعة الذاكرة 
 السمعية

كرة سعة الذا 
 التتابعية

التداعي 
البصري 
 الحركي

التكامل 
البصري 
 الحركي

التحليل 
 البصري

الدرجة 
 الكلية

 87783 87887 87978 87877 87923 87798 87822 87824 خصائص أولية للدسرباكسيا
 87898 87892 87988 87988 87922 87992 87983 87992 القراءة

 87882 87892 87782 87982 87899 87899 87899 87997 اخلط اليدوي
 87899 87799 87999 87922 87898 87844 87877 87879 القدرات احلسابية

 87839 87822 87722 87837 87799 87798 87892 87849 الدسرباكسيا اللفظية
 87898 87789 87878 87847 87999 87748 87794 87788 املهارات االجتماعية والتواصل
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 87793 87972 87787 87932 87729 87847 87797 87873 الدرجة الكلية
 .8784 ذات داللة إحصائية عند مستوى االرتباطمجيع معامالت 

للمقياس  بني الدرجة الكلية االرتباط( أن قيمة معامل 4يالحظ من اجلدول رقم )
ألغراض توافر الصدق  ( ويعترب مقبوال  87793ومقياس تشخيص املهارات اإلدراكية للوقفي )

ملقياس التالزمي لدرجات اجملاالت املختلفة  كما تراوحت معامالت الصدق،  الزمي للمقياسالت
 -87923املهارات اإلدراكية الذي بناه )الوقفي( بني ) هذه الدراسة ومقياس تشخيص

 -87997جملال القراءة و) (87898 -87992أولية للدسرباكسيا و) ( جملال خصائص87798
 -87892و) ( جملال القدرات احلسابية87799 -87999و) اخلط اليدوي ( جملال87782
 ( جملال املهارات االجتماعية87788 -87999جملال الدسرباكسيا اللفظية و) (87798
ملقياس تشخيص  كما تبني أن معامالت الصدق التالزمي لدرجات اجملاالت املختلفة. والتواصل

يص املهارات اإلدراكية للوقفي  تشخ ومقياس dyspraxia احلركي التطوري التآزراضطراب 
 (، مما يؤكد صدق مقياس الدراسة.8784αمستوى ) كانت مجيعها ذات داللة إحصائية عند

الدراسة أن  أما بالنسبة للنتائج املتعلقة بدالالت الصدق التالزمي فقد بينت نتائج
ات اإلدراكية  تشخيص املهار  بني األداء على مقياس الدراسة احلالية ومقياس االرتباطمعامل 

 كان صادقا .

فقرات االختبار  بني األداء على االرتباطوقد تعزى هذه النتائج إىل مدى التطابق أو 
النتائج إىل اتباع اخلطوات الرئيسة  كما قد تعزى هذه،  واألداء على فقرات اختبار احملك، احلايل

اف من أسئلة باإلضافة إىل استخدام عدد كبري وك من أجل التحقق من صدق احملتوى،
احلركي االكثر شيوعا  للحصول على نتائج  التآزرمظاهر اضطراب  االختبار لكل مظهر من

للظروف نفسها  خضاعهاوإاالعتماد عليها، باإلضافة إىل أن اختيار عينة الدراسة املمثلة  ميكن
 صادقة لالختبار. يف االختبارين كان له األةر الكبري يف احلصول على نتائج

العديد من  فقت نتائج هذه الدراسة املرتبطة بدالالت الصدق مع نتائجوهبذا ات
 Kline; Synder; Guilmette)الدراسات كدراسة كالين وسندر وجوليمت وكاستيالنوس 

& Castellanos, 1993 )بني االختبارات الفرعية  اليت أشارت إىل وجود عالقات دالة
وكذلك اتفقت هذه الدراسة مع ، األطفال ييمبينيه وبطارية كوفمان لتق -ملقياس ستانفورد 
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إىل تشخيص القدرات النفس لغوية للطلبة ذوي  ( دراسة هدفت9339دراسة سامل )
 املرحلة االبتدائية يف منطقة عمان من حيث الصدق التالزمي. الصعوبات التعليمية اللغوية يف

املقياس  علىحِسبت املتوسطات احلسابية للدرجات الكلية  :الصدق التمييزي - 6
 (.9بالنسبة للفقرات املشرتكة كما هو موضح يف اجلدول رقم )

 (2جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية للفقرات المشتركة للصفوف الثالثة على مجاالت المقياس

 الصف
 المجال

 الرابع الخامس السادس

 8789 92749 94729 خصائص أولية للدسرباكسيا
 4797 98728 99724 القراءة

 8799 99729 92729 ط اليدويخلا
 9792 7792 99792 القدرات احلسابية

 4729 3722 92744 الدسرباكسيا اللفظية
 9797 98794 99722 املهارات االجتماعية والتواصل

 9729 98799 99798 الدرجة الكلية
املشرتكة على  ويالحظ من هذا اجلدول أن الفروق بني متوسط الدرجة الكلية للفقرات

 قياس لكل صف والصف األعلى منه كانت على النحو التايل:امل

 (.2794متوسط درجة الصف الرابع يساوي ) -متوسط درجة الصف اخلامس 

 (.8783متوسط درجة الصف الرابع يساوي ) -متوسط درجة الصف السادس 

 (.2732)متوسط درجة الصف اخلامس يساوي  -متوسط درجة الصف السادس 

عند  الدالالت اإلحصائية هلذه الفروق ( ملعرفةt- test) ت""وباستخدام اختبار 
 انمما ميكن؛ إحصائية ( تبني أن مجيع هذه الفروق كانت ذات داللة8784α) مستوى داللة
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 (dyspraxia) احلركي التطوري التآزر من استنتاج صدق هذا املقياس يف تشخيص اضطراب
 لصفوف هذه الدراسة.

الثبات املتحققة  ما دالالت"ثالث والذي نصه: عن السؤال ال النتائج املتعلقة باإلجابة
األفراد الذين يعانون من  ( لدىdyspraxiaاحلركي التطوري ) التآزرملقياس اضطراب 

 صعوبات التعلم يف املرحلة األساسية؟"

 توصل إلى دالالت ثبات المقياس بالطرق اآلتية:

 :(Test- Retest Reliabilityعادة االختبار )إطريقة االختبار و  -1
املفحوصني  بني درجات االرتباطتوصل إىل دالالت ةبات املقياس حبساب معامالت 

( طالبا  38مكونة من ) حيث متت إعادة االختبار على عينة، يف التطبيقني األول والثاين
واستخرجت . تطبيق االختبار الرئيس ( يوما  من28و  94بعد فرتة تراوحت بني )، وطالبة

( نتائج حساب معامل الثبات 8ويوضح اجلدول رقم ) الثبات باستخدام طريقة بريسون.معامل 
املكونة للمقياس والدرجة الكلية للصفوف الثالةة بطريقة إعادة  لكل جمال من اجملاالت

 االختبار.

 (3جدول رقم )
بطريقة  معامالت ثبات المجاالت المكونة للمقياس والدرجة الكلية للصفوف الثالثة

 عادةاإل

 المجال
 معامل االرتباط

 السادس الخامس الرابع
 87739 87394 87397 خصائص أولية للدسرباكسيا

 87398 87399 87399 القراءة
 87329 87329 87739 خلط اليدويا

 87399 87372 87739 القدرات احلسابية
 87392 87322 87782 الدسرباكسيا اللفظية

 87394 87328 87779 املهارات االجتماعية والتواصل
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 87323 87322 87384 الدرجة الكلية
بني  االرتباط ( بالنسبة للصف الرابع أن أعلى معامالت8يتضح من اجلدول رقم )

(، وأدىن 87399جمال القراءة ) التطبيق األول والثاين على اجملاالت املكونة للمقياس كان على
 (، وعلى الدرجة الكلية بلغ معامل87782) كان على الدسرباكسيا اللفظية  طمعامل ارتبا

على جمال القدرات  االرتباطاخلامس فكان أعلى معامالت  (، أما الصف87384) االرتباط
 (، وعلى87329كان على جمال اخلط اليدوي )  ط(، وأدىن معامل ارتبا87372) احلسابية

معامالت  (، أما الصف السادس فكان أعلى87322) االرتباطالدرجة الكلية بلغ معامل 
 كان على  طمعامل ارتبا (، وأدىن87394على جمال املهارات االجتماعية والتواصل ) االرتباط

 االرتباطالدرجة الكلية بلغ معامل  (، وعلى87739جمال خصائص أولية للدسرباكسيا )
وهذا ، استقرار الدرجات بني التطبيق األول والثاين (. وهي تعكس درجة عالية من87323)

 (.8789بداللة ةبات عالية إىل حد ما عند مستوى داللة أقل من ) متتع املقياسيشري إىل 

من الصفوف  بني أداء طلبة كل االرتباطأظهرت نتائج الدراسة فيما يتعلق مبعامالت 
أن تكون هذه االضطرابات  الثالةة يف التطبيق األول واإلعادة يف التطبيق الثاين إىل احتمالية

إىل أّن الطلبة يزداد  باإلضافةالتقدم يف العمر  هذه االضطرابات تقل مع منائية مبعىن أّن حدة
حيث يتناسب النضج مع االستيعاب تناسبا  طرديا ، إذ أن  استيعاهبم مع زيادة النضج،

 ( اللذينبالنمو العقلي والذي يرتبط عادة بالنضج )العقلي واجلسمي االستيعاب له عالقة
تعقيدا   تايل فإن إدراك طلبة الصف السادس ملفهوم القراءة يعد أقلوبال، العمر الزمين ينموان مع

 من إدراك الطلبة جملال املهارات االجتماعية والتواصل.

 (:Cronbach Alpha) طريقة كرونباخ ألفا - 6
 ( طالبا  222) حِسب معامل كرونباخ ألفا وذلك جلميع أفراد عينة الدراسة املكونة من

( 7ويوضح اجلدول رقم ) ا  وطالبة لكل صف من الصفوف الثالةة.( طالب82وطالبة بواقع )
 وللمقياس مبجمله للصفوف الثالةة. معامالت الثبات للمجاالت األربعة املكونة للمقياس
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 (3جدول رقم )
 للصفوف الثالثة عة المكونة للمقياس وللمقياس بمجملهبمعامالت الثبات للمجاالت االر 

 المجال
 معامل االرتباط

 السادس الخامس رابعال
 87383 87328 87384 خصائص أولية للدسرباكسيا

 87399 87393 87398 القراءة
 87388 87392 87388 خلط اليدويا

 87399 87328 87394 القدرات احلسابية
 87387 87399 87399 الدسرباكسيا اللفظية

 87388 87328 87324 املهارات االجتماعية والتواصل
 87398 87397 87328 ةالدرجة الكلي

( 87328) ( أن قيمة معامل الثبات للمقياس ككل بلغت7يتضح من اجلدول رقم )
وكما تراوحت ، السادس ( للصف87398و)، ( للصف اخلامس87397و)، للصف الرابع

 -87392و)، ( للصف الرابع87324 -87388معامالت الثبات للمجاالت املكونة له بني )
( للصف السادسة مما يقدم مؤشرات على 87324 -87388)و، ( للصف اخلامس87399

  ةبات مرتفعة وفق هذه الطريقة. أن املقياس يتمتع بداللة

الصفوف  أظهرت نتائج الدراسة أن معامل الثبات كان عاليا  جلميع اختبارات طلبة
ضمينها الصعوبات املراد قياسها وت وقد تعزى هذه النتائج إىل حتديد. الرابع واخلامس والسادس

خضاع االختبارات وإاملراد إجراء االختبارات فيها  والتحديد السليم للمجاالت، يف االختبارات
أسهم يف أن تقيس االختبارات مجيعها السمة نفسها، وقياس ما  مما؛ مجيعها للظروف كافة

 كما أنه قد تعزى هذه النتائج إىل خلو األسئلة من الغموض الذي يقف. لقياسه وضعت
أدى إىل زيادة  مما؛ دون فهم األسئلة فهما  صحيحا ، وبالتايل كانت اإلجابات متقاربة حائال  

  .معامل الثبات
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 التوصيات
 بما يلي: انطالقاً من هذه الدراسة وما توصلت إليه من نتائج فإنه يمكن التوصية

هم يف وتشخيص استخدام املقياس الذي مت بناؤه للتعّرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم -
وأية جهة تعىن بالطلبة ذوي صعوبات  اخلاصة، الرتبيةومراكز ، السعودية العربيةمدارس اململكة 

 التعرف على صعوبات التعلم وتشخيصها. كأحد املقاييس املستخدمة يف،  التعلم

 املباحث املختلفة. خلاصة بذوي صعوبات التعلم يفاالهتمام بقضايا القياس والتشخيص ا -

مدى وجود  وكذلك التحقق من، سات للتحقق من مدى وجود فروق بني اجلنسنيإجراء درا -
 فروق بني السلطات املشرفة على التعليم.

 صعوبات التعلم. إعداد برامج تدريبية للعاملني يف جمال القياس والتشخيص يف مراكز -

الطلبة ذوي  على إجراء املزيد من الدراسات للتعّرف. لتدريبهم على تطبيق وتصحيح املقياس -
 يتناوهلا املقياس الذي مت بناؤه. صعوبات التعلم وتشخيصهم يف األبعاد املعرفية اليت مل
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Constructing a Multi-Dimensional Scale For 

Developmental Motor Coordination Disorder 

(dyspraxia): Identification and Diagnosis As of 

Learning Disabilities Students in Ha’il 

Dr. Ahmed M. khasawneh Dr. Mohammed A. Al-khawaldeh 

College of Education - Ha’il University K.S.A 

 

Abstract 

This study aims at constructing a multi- dimensional scale to 

detect motor coordination disorder in children with learning 

disabilities in Ha’il area. List of initial dyspraxia monitoring, and 

list of reading monitoring, and a list of monitoring Computing 

Capacity (mathematics) and list of monitoring physical education, 

and list of monitoring verbal dyspraxia, And list of monitoring 

Social and Communication Skills. This Study was applied (222) 

male and female Student with learning disabilities belonging to 

Directorate of Education in Ha’il. The results showed that the 

percentage of approval of the wording of paragraphs of each 

dimension ranged between (87% - 93%), regarding Correlation 

Paragraph to each dimension and its Suitability of difficulty 

measured by ratio between (80% - 98%), and was generally (91%) 

which is considered high percentage. 

The results showed that the value of Correlation Coefficient 

between the total score of the scale and VVagfi’s Scale Cognitive 

skills diagnosis reached (0.72), which is considered acceptable for 

concurrent validity. 

In light of these findings, the study provided aset of 

recommendations, drawing: attention to issues of measurement and 

diagnosis for individuals with learning disabilities in the various 

basic courses, and the preparation of training programs for teachers 
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in the field of measurement and diagnostic in learning disabilities 

centers to be trained on the application of these measures. 
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