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 ملدص الدزاسة: 

وبعض عادات ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف الفروؽ في التفكير التحميمي 
مف تبلميذ المرحمة االبتدائية وفقا لمتغير الجنس,  صعوبات الكتابة العقؿ بيف العادييف وذوي

( مف ذوي 04( مف العادييف , و)04( تمميذا وتمميذة منيـ )44وتكونت عينة الدراسة مف )
وىند عاصـ عبد المجيد, )إعداد : , وتـ استخداـ مقياس التفكير التحميمي صعوبات الكتابة

(  0409إعداد : )عاصـ عبد المجيد, وىند سميـ, ( , ومقياس عادات العقؿ  0409سميـ, 
صعوبات الكتابة وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  العادييف وذوي ,

مف تبلميذ المرحمة االبتدائية عمى مقياس التفكير التحميمي , و مقياس عادات العقؿ ) األبعاد 
رعية والدرجة الكمية( لصالح العادييف , أما بالنسبة لمتغير الجنس , فقد أشارت النتائج الف

تعزى لمتغير صعوبات الكتابة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف العادييف وذوي 
 الجنس.

 .الكتابة صعوبات,  عادات العقؿ,  التفكير التحميميالكممات المفتاحية: 
 

 

 

 

 

 

 

  



 ......................................... التفكير التحليلي وبعض عادات العقل لدى العاديين وذوي صعوبات الكتابة

- 849 - 

 

Analytical thinking and some of the habits of mind in ordinary 

and those with writing disabilities of primary school pupils 

A comparative study"" 

  Dr. Asem Abd_ Elmageed Kamel Ahmed 

Lecturer of Educational psychology 

Faculty of Graduate students for Education - Cairo University. 

 

 Abstract: 

 The Study aimed at Investigating Differences in Analytical thinking and 

some of the habits of mind Between ordinary and those with writing 

disabilities of primary school pupils, According to the gender variable, The 

Study Sample Consisted of (40) of primary school pupils , (20) ordinary 

pupils ,(20) pupils with writing disabilities, the study used  Analytical 

thinking scale  prepared by (Asem Abd_ Elmageed, Hend Seleem, 2020), 

and habits of mind scale prepared by (Asem Abd_ Elmageed, Hend Seleem, 

2020), the results indicated that There are Statistically Significant Differences 

between ordinary and those with writing disabilities on ( Analytical 

thinking scale) and  all sub-dimensions and total degree of (habits of mind 

scale),  According to gender variable there is no Differences Between ordinary 

and those with writing disabilities of primary school pupils. 

Key words: Analytical thinking - habits of mind – writing disabilities 
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 مكدمة:

لمعرفي والنفسي تعتبر المرحمة االبتدائية مف أىـ المراحؿ في نمو الطفؿ ا
واالجتماعي , كما أنيا المرحمة التي تبدأ فييا بوادر المشكبلت األكاديمية بالظيور , ومف ثـ 
فقد استحوذت عمى اىتماـ الباحثيف , وكثرت فييا األبحاث سواء التي تيتـ باكتشاؼ بعض 

, أو عبلج البعض اآلخر , أو التي تيتـ بوصؼ قدرات ىؤالء التبلميذ المعرفية المشكبلت 
 والنفسية واالجتماعية , أو تمؾ التي تيتـ بالمقارنة بيف فئات متعددة مف تبلميذ ىذه المرحمة.
وتأتي ىذه الدراسة استمرارا ليذا االىتماـ مف قبؿ الباحثيف وتأكيدا لو , حيث إف 

مف تبلميذ المرحمة االبتدائية ربما تساعد  وذوي صعوبات الكتابةلعادييف دراسة الفروؽ بيف ا
, أو في وضع الخطط ذوي صعوبات الكتابةبإضافة محكات أخرى لتشخيص واكتشاؼ 

 العبلجية ليـ. 
تمثؿ الكتابة ميارة معقدة تجمع بيف المكونات الحركية والمغوية ويتـ اكتسابيا عمى  و

مدار فترة زمنية طويمة, وتشير النماذج العصبية والنفسية إلى أف المكوف المغوي لمكتابة 
اليدوية  يتمثؿ في تطابؽ الكممات مع تمثيميا الجرافيكي , في حيف أف المكوف غير المغوي 

 ,Houghton & Zorziتمثؿ في ترجمة التمثيؿ اإلمبلئي إلى جمؿ مكتوبة ))الحركي( , ي
2003; Roeltgen et al., 2000 وتعتبر الكتابة اليدوية  أيضا ميارة ميمة تتعمؽ ,)
 (.Feder &  Majnemer, 2007باألداء المدرسي واحتراـ الطفؿ لذاتو)

األطفاؿ في سف  : بيف05و  7وتتراوح معدالت انتشار صعوبات الكتابة بيف  
 ,.Hawke et alالدراسة , وكاتجاه عاـ , يتأثر الذكور في أغمب األحياف أكثر مف اإلناث )

2009; Katusic et al., 2009),  وفي بعض الدراسات , قدرت معدالت انتشار صعوبات
 ,Hamstra-Bletz & Blote):  88و  5الكتابة بيف األطفاؿ في سف المدرسة بيف 

1993; Karlsdottir & Stefansson, 2002; Smits-Engelsman et al., 2001). 
لذلؾ تـ تحديد صعوبات الكتابة كأحد األسباب األكثر شيوًعا إلحالة األطفاؿ في سف 

 ;Bosga-Stork et al., 2009المدرسة إلى خدمات العبلج الطبيعي أو الميني )
Hammerschmidt & Sudsawad, 2004)تـ ذكر صعوبات الكتابة  , عبلوة عمى ذلؾ ,

(, APA, 2000; WHO, 1992كأحد المعايير التشخيصية الضطراب التنسيؽ النمائي )
وأظيرت الممارسات الكمينيكية أف بعض األطفاؿ كانوا قادريف عمى التغمب عمى مشاكؿ خط 
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اليد لدييـ بسيولة , في حيف كاف آخروف يعانوف مف عدـ قدرتيـ عمى التخمص مف ىذه 
شكبلت خاصة في الفئات العمرية , التي يجري فييا التدريب عمى الكتابة اليدوية وتطويرىا الم
(Karlsdottir & Stefansson, 2002.) 

يمر  ةموقؼ أو خبر  أي ويشير مفيـو التفكير عموما إلى عممية البحث عف معنى في
غامضا ) فتحي عبد حينا آخر قد يكوف  ىذا المعنى ظاىرا حينا , وقد يكوف  , و بيا الفرد

 .(88: 0999الرحمف جرواف, 
قدرة تؤدى بالفرد أنو ب ومف يصفمف الباحثيف ىناؾ  فإف مفيـو التفكير التحميمي أما 
يسمح  وىو ماتجزئتو لمكوناتو األصغر , بعد الموقؼ محؿ االىتماـ ,  جزئياتإلى فيـ 

مف يصفو بأنو  يـومن, زاءعمى ىذه األجمثؿ: التصنيؼ والترتيب والتنظيـ بإجراء عمميات 
 يشير إلى أنوأنو عممية متعددة المراحؿ والخطوات , ومنيـ مف  رىقدرة معرفية , ومنيـ مف ي

 .(4 ,0447ميارة يمكف اكتسابيا بالتعمـ والتدريب ) أيمف عامر , 
( إلى أحد أوجو النقد لمممارسات المدرسية وفقا 45, 0448ويشير مجدي حبيب )

التقارير المدرسية الحكومية والذي يتمثؿ في أف الطبلب نادرا ما يطمب منيـ  لما  أظيرتو
 استخداـ ميارات التفكير ذات الرتب األعمى مثؿ: االستدالؿ, االستنباط, التحميؿ, التقويـ.

وعمميات التفكير التحميمي عادة ما تتطمب مجيوًدا ألنيا تعتمد عمى موارد الذاكرة 
تفكير التحميمي في بعض األحياف االستجابات االفتراضية التي تقترحيا العاممة, وقد يتجاوز ال

العمميات البدييية , والتي ُيعتقد أنيا ناشئة بشكؿ مستقؿ عف طريؽ االقتراف بيف استجابة 
( , ومف خبلؿ عممية Evans, 2007, Evans & Stanovich, 2013الحوافز البسيطة)

تفكير التحميمي مف السطحية, وبالتالي قد يقمؿ مف تأييد التجاوز ىذه , قد يقمؿ االنخراط في ال
 & Krueger et al., 2019, Pennycookالعديد مف المعتقدات البدييية وغير المعقولة )

Rand, 2018a, Pennycook & Rand, 2018b.) 
ويشير التفكير التحميمي إلى القدرة عمى التفكير المنطقي , وتقسيـ األشياء والتعرؼ 

( , وتعتبر ميارات التفكير التحميمي مف ميارات التفكير Amer, 2005بب والنتيجة )عمى الس
(, وذلؾ ألف Anderson & Krathwohl, 2001عالية المستوى لمتعمـ في المدرسة  )

ميارات التفكير التحميمي تساعد الطبلب عمى الحصوؿ عمى مزيد مف المعمومات وتصور 
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المعقدة في الوقت الحاضر لتغيير االتجاه في العالـ الكثير مف المعرفة وحؿ المشكبلت 
(Sitthipon, 2017.) 

حؿ ممساعدة في لذلؾ , ىناؾ حاجة ممحة اليـو الستخداـ ميارات التفكير التحميمي ل
 (.Jakus & Zubcić, 2014; Taleb, & Chadwick, 2016المشكبلت مف حولنا )

تحميمي( يرتبط بتأييد األفكار غير وتشير األبحاث إلى أف التفكير البدييي )غير ال 
المعقولة , بما في ذلؾ اإليماف باألفكار المرتبطة بالخداع , ونظريات المؤامرة , والظواىر 

 Barron et al., 2018, Swami et al., 2014; Freeman etالخارقة , واليراء الزائؼ)
al., 2012; Freeman et al., 2014; Pennycook et al., 2012; Pennycook et 

al, 2015; Pennycook & Rand, 2018b). 
وتتفؽ الباحثوف في مجاؿ عمـ النفس المعرفي عمى إدراج ميارات التفكير التحميمي 

 (.88 – 86, 0448ضمف ميارات التفكير العميا )غساف يوسؼ, 
وتصنؼ أحيانا جميع ميارات التفكير العميا ضمف قائمة واحدة يطمؽ عمييا التحميؿ , 

 (.00, 0404حيث يمثؿ ىذا المستوى أعمى مستويات المجاؿ المعرفي )ىناء رجب , 
ويختمؼ مصطمح " عادات العقؿ " عف مصطمح  " العادات السموكية " , كما يختمؼ 
عف مصطمح " القدرات العقمية " : فعندما يمتمؾ الشخص القدرات العقمية فقط فإنو يمتمؾ 

ف ذلؾ فإنو ال يميؿ إلى استخداميا كنمط مميز لو , أما إذا أيضا ميارات التفكير , وبالرغـ م
امتمؾ عادات العقؿ فإنو  بالضرورة يمتمؾ اإلرادة والميؿ الذاتي الستخداـ تمؾ الميارات , و 

: 0446بالتالي تصبح نمطا مميزا لو في كؿ أوقاتو وليس وقت الحاجة فقط .)أيمف حبيب , 
407 ) 

عمى المراحؿ األساسية لمتعميـ بؿ تمتد حتى إلى  وال تقتصر أىمية عادات العقؿ
عمى أف أفضؿ طريقة لقياس  William & Carol (2003)المرحمة الجامعية , حيث يؤكد 

أداء الكميات والجامعات ىي قياس قدرتيا عمى إضافة قيمة لتعميـ الطبلب , مف حيث قدرتيا 
 ,William & Carolمعينة) عمى التغيير ,  وذلؾ مف خبلؿ إكساب طبلبيا عادات عقمية

2003, 30 -31.) 
وعندما يمتحؽ األطفاؿ بالمدرسة , فإنيـ يعتقدوف أنيـ قادريف عمى تعمـ الكتابة , 
ولكف مع استخداـ المعمميف لمقمـ األحمر وتحديد األخطاء ليؤالء التبلميذ , فإنيـ بيذا 
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االعتقاد بأف الكتابة ليست شيًئا يمكف يدمروف ىذه الثقة بالنفس وبالتالي يتحوؿ التبلميذ إلى 
 (Cremin & Oliver, 2016; Zoch et al., 2016). ألي شخص أف ينخرط فيو

يطالبوف بأف  Darling Hammond & Bransford (2017) كبل مف ليذا فإف
الطبلب يستحقوف مدرًسا خبيرًا في السنة األولى حيث إف ىؤالء الطبلب يحؽ ليـ الحصوؿ 

يد وال يمكنيـ تحمؿ خسارة سنة مف التعميـ لمعمـ غير فعاؿ أو يتعمـ مف خبلؿ عمى تعميـ ج
 (.  Darling Hammond & Bransford, 2017, p. 3التجربة والخطأ في الوظيفة)

 مصهلة الدزاسة:

 التعمـ صعوبات مف عدد يندرج تحتو مصطمحا عاما" التعمـ صعوبات" يعد مصطمح
 التعمـ في إعاقة وىو Dysgraphia الكتابة وعسر القراءة ُعسر مثؿ , تحديًدا األكثر األخرى
 التي الرئيسية المشكبلت وتتمثؿ, الدقيقة الحركية والميارات اليدوية الكتابة قدرات عمى تؤثر
 المسافات في االتساؽ عدـ,  الكممات مقروئية انعداـ)  اليدوية الكتابة في مبلحظتيا تمت
 , الضعيفة والتيجئة , الورؽ عمى الضعيؼ المكاني والتخطيط ,  والكممات األحرؼ بيف

 ,Eden)الوقت( نفس في والكتابة التفكير بيف الدمج صعوبة  وكذلؾ الكتابة وصعوبة
Wood, & Stein, 2003). 

عادة لبلتصاؿ تستخدـ وظيفية ميمة اليدوية وتعتبر الكتابة   األفكار ترميز وا 
 ضرورًيا نشاًطا أيًضا اليدوية الكتابة , وتعتبر(Ziviani & Wallen, 2006) والخبرات
 في وقتيـ نصؼ إلى يصؿ ما األطفاؿ يقضي حيث , المدرسية األنشطة في الكاممة لممشاركة
 ,Amundson & Weil) باستخداـ الورؽ وأقبلـ الرصاص يوميا مياـ في يشاركوف الفصؿ
 إجراؤىا يتـ والتي , اليدوية الكتابة أيًضا واالمتحانات الواجبات إكماؿ يتطمب , كما(1996
 (.Tseng & Chow, 2000) طويمة فترات وعمى زمنية قيود ظؿ في غالًبا

 والنفسي, األكاديمي األطفاؿ تطور عمى كبير بشكؿ تؤثر الكتابة صعوبات لذلؾ فإف
 ,Cahill) الدراسي بالتحصيؿ كبير بشكؿ اليد خط جودة ترتبط , الخصوص وجو وعمى

2009; Feder & Majnemer, 2007; Graham & Weintraub, 1996)  والتنبؤ 
 الكتابة صعوبات تؤدي , وقد(Harvey & Henderson, 1997) العامة التعمـ بصعوبات
 ;Berninger et al., 1991) الكتابة نمو القدرة عمى توقؼ إلى األولى السنوات في اليدوية

Graham, 1999; Graham, Harris, & Fink, 2000)الكتابة اليدوية إنتاج , وينطوي 
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 ,Jones & Christensen) والمعرفية الحركية لممطالب متزامنة معالجة عمى الواضحة
1999.) 

 وغيرىـ الكتابة صعوبات مف يعانوف الذيف األطفاؿ بيف وضوحا األكثر الفروؽ وتتمثؿ
 األطوؿ الحركة وقت تفسير يمكف وال,  الجمؿ إنتاج في يقضونو الذي الطويؿ الكمي الوقت في
 ;Feder et al., 2000) فقط الجمؿ انتاج سرعة انخفاض خبلؿ مف منيجي بشكؿ ىذا

Kushki et al., 2011) , عدـ:  تشمؿ أخرى عوامؿ أربعة أيًضا الفروؽ مظاىر تتضمف و 
 الكتابة في طويؿ وقت واستغراؽ (,Hamstra-Bletz & Blo¨te, 1993) الكتابة حجـ ضبط

(Rosenblum, Parush, and Weiss (2003b ,), أثناء الورقة عمى بالقمـ والتوقؼ 
 يرى اإلطار ىذا , وفي (Rosenblum et al, 2006) اليد خط حركات واختبلؿ , الكتابة
 , اليجائية األخطاء معالجة في طاقتيـ استثمار إلى األطفاؿ يحتاج بينما أنو الباحثيف بعض
 والتخطيط التفكير ليـ يتاح ال فإنيـ , الورقة عمى مواقعيا وضبط الحروؼ أشكاؿ تنظيـ مثؿ

 (.Badian, 2000; Graham et al., 2006) الكتابة لمحتوى
 مراحؿ ىي المعرفي التطور مراحؿ أف إلى( 068, 0408) قطامي يوسؼ ويشير

 محكية تكوف قد المغة وأف,  والمجرد,  العمميو ,  الحسحركي التفكير مف بدءا التفكير تطور
 ىي المحكية المغة إف إذ,  المكتوبة المغة قبؿ عادة تنمو المحكية المغة ولكف مكتوبة أو

 .العمر مع المكتوبة المغة لتصبح وتتطور تنمو أنيا حيف في,  حسية مفردات
 تعمؿ عمى تنمية ال الفصؿ في الشائعة والتعمـ التعميـ والجدير بالذكر أف أنشطة

 , حيث إف ميارات(Zulfah, & Aznam, 2018) الطبلب لدى التحميمي التفكير ميارات
تجعؿ الطبلب يقوموف باالستجابة لممشكبلت التعميمية باستخداـ  المنخفضة التحميمي التفكير
 أجراىا التي الدراسة في موضح ىو كما العميا التفكير ميارات تنمو لدييـ ال وبالتالي الحفظ ,

(Siahaan & Samsudin, 2017). 
 القراءة)  المغة بميارات العميا التفكير ميارات بعبلقة المتعمقة الدراسات أكدت وقد

 الشفيي االتصاؿ ميارات تحسف عمى(  Kovacevich et al., 1999) دراسة: مثؿ( والكتابة
 خبلؿ مف التنبؤ إمكانية إلى باإلضافة,  العميا التفكير ميارات مستوى ارتفاع نتيجة والكتابي
, 0448, حبيب مجدي. )والكتابي الشفيي االتصاؿ ميارات بكفاءة العميا التفكير ميارات
576 -578.) 
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 في التحميمي التفكير دور إلى أيضا( DeWyngaert, 2016) دراسة أشارت وقد 
 التنفيذي األداء ميارات ارتباط عمى أكدت كما,  التنفيذي األداء ميارات بعد وما القرائي الفيـ

 .بالتفكير والتخطيط المعرفية المرونة خاصةً  ,
 خبلؿ مف يقوـ  التحميمي التفكير يمارس الذي التمميذ أف عمى التأكيد ينبغي و 
 والتنبؤ, االستقراء, عمى باالعتماد االجرائي والجانب الموضوعية المعطيات عمى التركيز

 واستخداـ,  التخطيط إلى اىتمامو يوجو فإنو,  ما مشكمة بحؿ قيامو عند أنو كما والعقبلنية
 .(Lee, & Tsai, 2004, 35)  المستقبمية لمتغيرات والتوقع,  لمبحث طريقة أفضؿ

مف خبلؿ  ة ىذا النمط مف التفكيرتنميلذلؾ , فإنو مف المفيد اإلشارة إلى إمكانية 
تعمؿ عمى إتاحة الفرصة لمتبلميذ  ىذه المناىج  وذلؾ إذا كانتالمناىج التعميمية المختمفة , 

 فرص, وتوفر ليـ  عمؿ عمى استثارة التفكير لدييـتتحدى عقوليـ وتمتعددة ممارسة أنشطة ل
 .(Sitthipon, 2012, 3340)معالجة  المشكبلت بطريقة عممية. 

لممواقؼ والعناصر مع  ويمكف القوؿ إف أىـ ما يميز التفكير التحميمي ىو التجزيء
مراعاة الروابط التي توجد بيف ىذه العناصر والعمؿ عمى جمع المعمومات المتعمقة بيا والتي 
قد تشمؿ خصائصيا وشكميا الظاىري ولو كانت ىذه العناصر عبارة عف كممات , فإنيا تشمؿ 

ة وآخرىا , أيضا الطريقة الصحيحة لكتابتيا , وأشكاؿ الحروؼ في أوؿ الكممة ووسط الكمم
 الكتابة صعوباتوفي حاالت االتصاؿ واالنفصاؿ عف الحروؼ األخرى , وقد يكوف أحد أسباب 

 ىو عدـ قدرة التمميذ عمى ممارسة ميارات التفكير التحميمي أثناء الكتابة.
:  أوليا المبادئ مف مجموعة كوستا يضع الكتابة ميارات لتنمية سعيو إطار وفي

 خرائط استخداـ: ثالثا ثـ,  الصمة ذات العقؿ عادات استخداـ:  وثانييا,  العميؽ التفكير
 الكمية"  بيا يقصد , األمريكي التراث لقاموس وفًقا , المعرفة أف إلى يشير كما,  الكتابة
 وأف", والتخيؿ والتفكير والحكـ واالعتقاد والتقرير اإلدراؾ تشمؿ والتي , لممعرفة العقمية
 , لذلؾ",  المغوية والقواعد, السموؾ لقواعد وفًقا مًعا والجمؿ الكممات وضع فف" يعني التركيب

 لمتواصؿ مًعا والجمؿ الكممات لوضع الكاممة العقمية كمياتنا يستخدـ المعرفي التكويف فإف
 تكويف لتوجيو الماىر التفكير إشراؾ عمى ينطوي المعرفي التكويف فإف , أخرى وبعبارة, الفعاؿ
 عممية تسييؿ عمى والمثمرة المبلئمة العقؿ عادات تعمؿ , السياؽ ىذا وفي, الكتابة مف قطعة
 (. Costa & Kallick, 2009, 152 -153. )كبير بشكؿ الكتابة
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 عدد عمى نركز التقميدي التعميـ في أننا إلى  Arthur et al. (2008)ويشير
 عندما الطبلب بسموؾ نيتـ فإننا,  العقؿ عادات باستخداـ بينما, الطالب يعرفيا التي اإلجابات

 بدال المعرفة الطبلب بيا ينتج التي الطرؽ تعزيز يتـ حيث,  اإلجابة معرفة مف يتمكنوف ال
 والتفكير والكتابة االستفسار عمى الطبلب تدريب ذلؾ ويشمؿ,  بالفعؿ إنتاجيا عمى التركيز مف

 عمى حصوليـ فقط ليس لؤلذكياء المميزة السمة وتعتبر,  اآلخريف خبرات مف والتعمـ بمرونة
 (.Arthur et al., 2008, 16)حياليا التصرؼ كيفية ولكف,  المعمومات

 عند , والمدرسيف األمور وأولياء لمطبلب يمكف أنو  Arthur et al. (2008) ويؤكد
 بطرح ىذه العقؿ عادات مف أكثر أو واحدة عادةً  يستخدموا أف , ما لمشكمة مواجيتيـ
 Arthur")اآلف؟ فعمو يمكنني الذي ذكاءً  األكثر الشيء ىو ما" , أنفسيـ عمى التالي التساؤؿ

et al., 2008, 38.) 
أف بعض عادات العقؿ  قد تسيـ في توجيو نشاط التمميذ وتجدر اإلشارة إلى 

وتحسيف فاعميتو وتمده بأساليب وطرؽ متعددة لمواجية مشكبلتو بالشكؿ الذي يسيـ في 
يجاد حموؿ ليا, وقد يرجع أيضا تفاقـ مشكمة العسر الكتابي لدى التمميذ إلى التغمب  عمييا وا 

فقد  عدـ امتبلكو لعادات عقؿ تساعده عمى التعرؼ عمى مشكمتو والسعي لحميا والتغمب عمييا
 ميارات أىمية عادات العقؿ في تنمية القدرة عمىعمى  Daniels, S. (2018)أكدت دراسة 

 الكتابة.
وتعتبر الخصائص السموكية أحد المحكات اليامة في تشخيص ذوي االحتياجات ىذا  

الخاصة سواء منيا ما يتعمؽ بالجانب المعرفي أو الوجداني أو المياري , وىو ما يعطي 
 أىمية بارزة لمدراسات الفارقة بينيـ وبيف العادييف في الجوانب السابقة.

ونظرا لؤلىمية التي أكدتيا الدراسات السابقة واألدب النظري لكؿ مف التفكير التحميمي 
وعادات العقؿ في توجيو النشاط العقمي وصقمو وتصحيح مساره , فإنو مف المتوقع وجود 

في كؿ مف التفكير التحميمي وبعض عادات العقؿ إذا ما  الكتابة صعوباتقصور لدى ذوى 
 .العادييف قورنوا بزمبلئيـ مف 

ضمنيا إلى وجود مشكمة لدى ىؤالء ر المرتبطة بصعوبات الكتابة وتشير المظاى
ممارسة التفكير التحميمي ربما أيضا في  التبلميذ في معالجة المعمومات الخاصة بالكتابة و

 الكتابة ذوي صعوباتامتبلؾ تشير أيضا ضمنيا إلى عدـ ربما  أثناء ممارسة الكتابة , وكذلؾ 
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بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد عقؿ تساعدىـ عمى التغمب عمى ىذه المشكبلت , و  لعادات
اىتمت بدراسة التفكير التحميمي وبعض عادات العقؿ لدى كؿ  -في حدود عمـ الباحث –أنيا 

مف العادييف وذوي صعوبات التعمـ لكنيا لـ تتطرؽ إلى التعرؼ عمى الفروؽ في التفكير 
ىو ما دفع و تحديدا ,  الكتابة صعوباتالعقؿ بيف العادييف وذوي التحميمي وبعض عادات 

 الكتابة صعوباتالباحث إلى إجراء ىذه الدراسة لمتأكد مف وجود فروؽ بيف العادييف وذوي 
مف تبلميذ المرحمة االبتدائية في كؿ مف التفكير التحميمي وبعض عادات العقؿ , السيما وقد 

 مف مثؿ ىذه الدراسة. -في حدود عمـ الباحث –خمت المكتبة العربية 
 :وتسعى الدراسة الحالية لئلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي

ىؿ توجد فروؽ في التفكير التحميمي وبعض عادات العقؿ بيف العادييف وذوي  -
 صعوبات الكتابة مف تبلميذ المرحمة االبتدائية؟

 التالية: ويتفرع مف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية
 العادييف وذوي صعوبات الكتابة مف تبلميذ المرحمة االبتدائيةىؿ توجد فروؽ بيف  -

  التفكير التحميمي؟عمى مقياس 
 العادييف وذوي صعوبات الكتابة مف تبلميذ المرحمة االبتدائيةىؿ توجد فروؽ بيف  -

 تعزى لمتغير الجنس؟ التفكير التحميميعمى مقياس 
 العادييف وذوي صعوبات الكتابة مف تبلميذ المرحمة االبتدائيةىؿ توجد فروؽ بيف  -

 عمى مقياس عادات العقؿ؟ 
 العادييف وذوي صعوبات الكتابة مف تبلميذ المرحمة االبتدائيةىؿ توجد فروؽ بيف  -

 عمى مقياس عادات العقؿ تعزى لمتغير الجنس؟
 أٍداف الدزاسة:

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى :
 مف تبلميذ المرحمة االبتدائية. التفكير التحميمي لدى العادييفالكشؼ عف مستوى  -
الدرجة  –المرونة  –االستقبللية  –)المثابرة  بعض عادات العقؿ مستوى عف الكشؼ -

 .االبتدائية المرحمة تبلميذ مف العادييف لدى الكمية(
المرحمة مف تبلميذ  الكتابة صعوبات ذوي الكشؼ عف مستوى التفكير التحميمي لدى -

 االبتدائية.
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الدرجة  –المرونة  –االستقبللية  –)المثابرة الكشؼ عف مستوى بعض عادات العقؿ  -
 مف تبلميذ المرحمة االبتدائية. الكتابة ذوي صعوباتلدى الكمية( 

مف تبلميذ المرحمة  الكتابة ذوي صعوبات العادييف والتحقؽ مف وجود فروؽ بيف  -
 .التحميميالتفكير في  االبتدائية

مف تبلميذ المرحمة  الكتابة ذوي صعوبات والعادييف التحقؽ مف وجود فروؽ بيف  -
 تعزى لمتغير الجنس.التفكير التحميمي في  االبتدائية

مف تبلميذ المرحمة  الكتابة ذوي صعوبات العادييف والتحقؽ مف وجود فروؽ بيف  -
 .الدرجة الكمية( –المرونة  –االستقبللية  –)المثابرة في عادات العقؿ االبتدائية

مف تبلميذ المرحمة  الكتابة ذوي صعوبات العادييف والتحقؽ مف وجود فروؽ بيف  -
تعزى الدرجة الكمية(  –المرونة  –االستقبللية  –)المثابرة في عادات العقؿ  االبتدائية

 لمتغير الجنس.
 أٍنية الدزاسة:

تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مف خبلؿ الموضوعات التي تتناوليا , وىي التفكير 
, ومف خبلؿ العينة التي تطبؽ عمييا الدراسة الكتابة صعوبات التحميمي, و عادات العقؿ , و

, ويمكف تفصيؿ ذلؾ الكتابة ذوي صعوباتأيضا وىـ تبلميذ المرحمة االبتدائية العادييف و 
 لي:عمى النحو التا

 األٍنية اليظسية:

, والكشؼ عف الكتابة ذوي صعوباتإلقاء  مزيد مف الضوء عمى فئة التبلميذ  -
مستوى كؿ مف التفكير التحميمي وبعض عادات العقؿ لدييـ وىو ما تفتقر إليو 
المكتبة العربية , ويسيـ بشكؿ كبير في زيادة فيمنا لمعوامؿ المؤثرة في العسر 

 الكتابي.
والعادييف مف تبلميذ المرحمة  الكتابة ذوي صعوباتاألدب النظري الخاص ب إثراء -

مف خبلؿ دراسة مستوى كؿ مف التفكير التحميمي وبعض عادات العقؿ  االبتدائية
 لدييـ.

إثراء المكتبة التربوية بالنتائج المتعمقة بالفروؽ في مستوى التفكير التحميمي وبعض  -
مف تبلميذ المرحمة االبتدائية  الكتابة صعوبات ذوي بيف العادييف وعادات العقؿ 
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, وىو ما يسيـ في زيادة فيمنا ليذا االضطراب ودراسة أثر الجنس في ىذه الفروؽ
 . , ومعرفة مدى تأثير جنس التمميذ في ىذه المتغيرات

 األٍنية التطبيكية:

لدى تبلميذ المرحمة  وبعض عادات العقؿ لقياس التفكير التحميميتوفر مقاييس  -
 االبتدائية.

 الكتابة ذوي صعوبات و الفروؽ بيف العادييفتساعد النتائج المتعمقة بالكشؼ عف  -
مف التفكير التحميمي وبعض عادات العقؿ في توجيو الباحثيف وصناع القرار  في كؿ

والمعمميف , إلى تضميف ىذه المتغيرات في البرامج التي يعدونيا لمتغمب عمى  
 ر الكتابي لدى التبلميذ.العس

في  الكتابة ذوي صعوبات الفروؽ بيف العادييف وتوفر النتائج المتعمقة بالكشؼ عف  -
مداخؿ جديدة لمقياـ بأنشطة بحثية  كؿ مف التفكير التحميمي وبعض عادات العقؿ

لدى تبلميذ  الكتابة صعوباتتقوـ عمى إعداد برامج تدريبية ودراسة أثرىا في تخفيؼ 
 االبتدائية. المرحمة

تساعد النتائج المرتبطة بالكشؼ عف الفروؽ في التفكير التحميمي وبعض عادات  -
والتي تعود لمجنس , عمى مراعاة ذلؾ مف قبؿ  الكتابة ذوي صعوباتالعقؿ لدى 

 الباحثيف والمعمميف وصناع القرار التربوي عند تقديـ الدعـ ليذه الفئة.
 مصطلشات الدزاسة:

 :التفهري التشليلي

, قدرة الفرد عمى التصور والتعبير بأنو يعني (Jakus & Zubcic, 2014, 5)يعرفو 
والتحميؿ لممشكبلت والموضوعات , باإلضافة إلى وضع حموؿ لتمؾ المشكبلت , والتعرؼ عمى 

 األسباب مف خبلؿ المتاح مف المعمومات, والقدرة عمى اتخاذ القرارات.
 التفكير التحميميتحدد إجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ عمى مقياس يو 
 (. 0404عاصـ عبد المجيد, ىند سميـ , إعداد )
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 :عادات العكل

بأنيا أنماط األداء العقمي التي تتصؼ  (Costa & Kallick, 2009, 1-7)يعرفيا
والتي تيدؼ إلى التوصؿ إلى سموؾ يتسـ بالعقبلنية في مواجية المواقؼ  بالثبات واالستمرارية
 .والمشكبلت المختمفة

 –االستقبللية  –)المثابرة  عادات العقؿ التالية: وسوؼ تقتصر الدراسة الحالية عمى
 المرونة(

إعداد مقياس عادات العقؿ وتتحدد إجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ عمى 
 (. 0404)عاصـ عبد المجيد, ىند سميـ , 

 :الهتابة صعوبات

: انحراؼ في استجابات التبلميذ عف مقاييس االستخداـ  ابأني الكتابة صعوباتعرؼ ت
المغوي الصحيح يحوؿ دوف اكتسابيـ لميارات الكتابة بطريقة صحيحة .)أحمد سيد , 

 ( 04 , 0404وآخروف , 
تحدد إجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ عمى اختبار تشخيص العسر تو 

 (.0998الكتابي  إعداد: عبد الوىاب كامؿ )
 :للدزاسة اليظسي اإلطاز

 :التشليلي التفهري:  أوال

 تعسيف التفهري التشليلي:

بأنو القدرة عمى تمييز العناصر المختمفة لممشكمة أو  (Montaku, 2011, 3)يعرفو 
الموضوع , والقدرة عمى تجزيء عناصر المشكمة أو الموضوع إلى مكونات فرعية و تحديد 

 العبلقات التي تربط بيف ىذه العناصر , والتوصؿ مف خبلليا لؤلسباب الحقيقية. 
ويشير التفكير التحميمي أيضا إلى تجزئة المعمومات المركبة والمعقدة إلى أجزاء 

قامة عبلقات مناسبة بيف األجزاء واتخاذ القرارات صغيرة مع تحديد مسمياتيا وأصنا فيا وا 
 (.067, 0449المتعمقة بعمميات أخرى )ثائر حسيف , 

كما أنو يشير إلى قدرة المتعمـ عمى مواجية المشكبلت بحذر وبطريقة منيجية 
واالىتماـ بالتفاصيؿ والتخطيط بحرص قبؿ اتخاذ القرار باإلضافة إلى جمع أكبر قدر مف 
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مات , ويممؾ قدرة عمى المساىمة في توضيح األشياء حتى يتمكف مف الحصوؿ عمى المعمو 
 (.44, 0448استنتاجات عقمية مف خبلؿ الحقائؽ التي يعرفيا )سوسف شاكر, 

( بأنو القدرة عمى مواجية المشكبلت بحرص و 08, 0447وتعرفو أنوار عمر )
اصيؿ , والحرص في التخطيط قبؿ باستخداـ طريقة منيجية , باإلضافة إلى االىتماـ بالتف

 اتخاذ القرار, وجمع أكبر قدر مف المعمومات واالبتعاد عف النظرة الشمولية.
مف خبلؿ ما سبؽ عرضو فإف التفكير التحميمي يمكف تعريفو بأنو" نمط  إجرائي مف 
ؿ التفكير عالي الرتبة يساعد الفرد عمى تنظيـ معموماتو , بحيث يمكنو توظيؼ المعطيات بشك

صحيح وفقا لمنيج محدد يعتمد عمى تجزئة العناصر إلى مكوناتيا األولية بيدؼ الوصوؿ إلى 
 استنتاجات تتسـ بالعقبلنية, وفيـ أعمؽ لمعبلقات والروابط , وقدرة عمى التنبؤ والتعميـ."

 أٍنية التفهري التشليلي : 

 تتمثؿ أىمية التفكير التحميمي بالنسبة لمتبلميذ فيما يمي: 
يساعد عمى النظر إلى المشكبلت نظرة تحميمية فاحصة يمكف لمفرد  مف خبلليا  -

التعرؼ عمى التفاصيؿ الدقيقة لممشكبلت وتحديد كافة أبعادىا , و يمكف بالتالي 
اتباع اإلجراءات العممية المنظمة التي تيدؼ  إلى الوصوؿ إلى حموؿ  دقيقة ليذه 

 (Shobatat, et al.,2010, 580).المشكبلت 
كذلؾ فإف ىذا النمط مف التفكير يمكف التمميذ مف دراسة  المواقؼ واألفكار وذلؾ مف   -

 خبلؿ تجزئتيا إلى مكوناتيا الفرعية , وتقييميا بيدؼ الوصوؿ إلى قرار سميـ بشأنيا
  .(00 , 0408,  شحاتة)شريف 

عمى  كذلؾ فإف التمميذ الذى يمتمؾ القدرة عمى التفكير التحميمي يكوف أكثر قدرة -
التخطيط الدقيؽ قبؿ اتخاذ القرار , و يكوف قادرا عمى جمع أكبر قدر ممكف مف 
المعمومات دوف تكويف نظرة شمولية عنيا , واالىتماـ بالنظريات عمى حساب 
مكانية التنبؤ والعقبلنية , والتجزيء والحكـ عمى األشياء في إطار عاـ ,  الحقائؽ , وا 

عبد يمكف الوصوؿ إلى استنتاجات . )إبراىيـ  والمساىمة في توضيح األشياء حتى
 ( 047 , 0408, العزيز

كما يساعد التفكير التحميمي عمى تحميؿ المواقؼ والمشكبلت التي يتعرض ليا التمميذ  -
في حياتو  تحميبل دقيقا , وممارسة ميارات مختمفة مف التفكير بيدؼ الوصوؿ إلى 
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 & ,Noncholera)لمعالجتيا)الحؿ المناسب ليا , واستخداـ أساليب بديمة 

Thomasena,  2009,  83). 

 مَازات التفهري التشليلي:

 ( إلى أف ميارات التفكير التحميمي تشمؿ ما يمي:089- 088, 0405يشير محسف عمي )
 تحديد سمات األشياء التي تعتبر أساسية لوصفيا. -
 تحديد الخصائص الخاصة باألشياء واألشخاص والفئات. -
 المبلحظة بوصفيا أساسية في جمع المعمومات. -
 تحديد أوجو التشابو واالختبلؼ بيف األشياء واألحداث والموضوعات. -
 الموازنة بيف شيئيف أو عدة أشياء. -
 تبويب األشياء أو البيانات في فئات أو مجموعات وفقا لخصائص محددة. -
 وفقا لسماتيا المشتركة. تصنيؼ األشياء والمعمومات في فئات أو مجموعات -
 بناء معيار لمحكـ عمى مدى جودة وأىمية العناصر. -
 الترتيب وتحديد األولويات وتسمسميا. -
 تحديد العبلقات بيف العمميات واألشياء. -
 إيجاد البراىيف. -
 نقد البراىيف. -
 التنبؤ أو التوقع. -
 تحديد األسباب والنتائج. -
 القياس. -

مف خبلؿ مراجعتو لؤلدبيات النظرية (  07 – 06, 0407وتوصؿ جماؿ حسف )
والدراسات والبحوث المرتبطة بالتفكير التحميمي إلى مجموعة مف الميارات الخاصة بالتفكير 

 التحميمي تتمثؿ فيما يمي: 
يجاد الفروؽ: وتشير إلى قدرة الفرد عمى المقارنة بيف مفيوميف أو  - ميارة المقارنة وا 

 وجو التشابو واالختبلؼ.موضوعيف أو مشكمتيف مف خبلؿ تحديد أ
ميارة تحديد العبلقات السببية :, وتشير إلى قدرة الفرد عمى تحديد مسببات المشكمة  -

دراؾ العبلقة بيف األسباب والمسببات.  أو القضية , وا 
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ميارة تحديد الخصائص : وتشير إلى القدرة عمى تحديد الصفات والسمات المميزة  -
 لممشكمة أو الموضوع.

عمى وجيات النظر الشخصية واالستدالؿ والبرىنة عمييا: وتشير ىذه ميارة التعرؼ  -
الميارة إلى القدرة عمى التعبير عف الرأي الشخصي تجاه قضية أو مشكمة أو موضوع 

 وتدعيـ ىذا الرأي باألدلة والبراىيف.
ميارة تحميؿ المكونات: وتشير إلى قدرة الفرد عمى تحميؿ المشكمة أو القضية في  -

 الكيفي(. –الزماني  –المكاني  –مف األبعاد تشمؿ ) الجوىري  ضوء مجموعة
ميارة تحميؿ أخطاء التفكير لدى اآلخريف: وتشير إلى قدرة الفرد عمى اكتشاؼ  -

 المغالطات في تفكير اآلخريف مف خبلؿ النظر في دوافعو وتفنيدىا, ونقد النتائج.
 مهوىات التفهري التشليلي:

 ( إلى عدة مكونات لمتفكير التحميمي تتمثؿ فيما يمي:56,0449تشير ثناء عبد المنعـ )
المكوف المعرفي: ويشير إلى كؿ ما يتعمؽ بمحتوى المادة مف معمومات وحقائؽ  -

 ومفاىيـ.
دراؾ  - المكوف اإلدراكي : ويشير إلى العمميات العقمية المتمثمة في االنتباه والوعي , وا 

 األىمية.
الخصائص الذاتية لمفرد والتي تشمؿ الثقة المكوف الوجداني: ويشير إلى مجموعة  -

 بالنفس والدافعية والصبر باإلضافة إلى االسترخاء والتركيز.
المكوف التنسيقي: ويشير إلى التنسيؽ الذي يحدث بيف الجوانب العقمية والعضمية  -

 واالستجابات الحركية , والحركات العصبية.
 خصائص التفهري التشليلي:

( إلى مجموعة مف العناصر التي يتضمنيا 7, 0405وآخروف )تشير سوزاف عبد الفتاح 
 التفكير التحميمي , وتشمؿ:

الحرص في مواجية المشكبلت , واالىتماـ بالتفاصيؿ, واستخداـ طريقة منيجية في  -
 تناوؿ المشكبلت.

 الحرص في التخطيط قبؿ اتخاذ القرارات. -
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واالبتعاد عف النظرة الشمولية  الحرص عمى جمع أكبر قدر مف المعمومات , -
 لممشكبلت.

 االىتماـ بالتنظير عمى حساب الحقائؽ. -
 العقبلنية والقابمية لمتنبؤ. -
 إمكانية التجزئة والحكـ عمى األشياء والموضوعات في إطار عاـ. -
 المساىمة في توضيح األشياء والموضوعات بيدؼ الوصوؿ إلى استنتاجات. -

 ثاىيا : عادات العكل :

 ادات العكل:تعسيف ع

بأنيا أنماط مف األداء العقمي قد يكوف ثابتا أو  Costa & Kallick (2000)يعرفيا 
مستمرا يمارسو الفرد بيدؼ الوصوؿ إلى سموؾ يتسـ بالذكاء والعقبلنية في مواجية المواقؼ 

 .(Costa & Kallick, 2000, 16)المختمفة في الحياة
نيا محصمة فيـ الفرد المرتبط باستعمالو وتقييمو أب Matheu (2004)ويعرفيا 

لممعرفة ونقميا لآلخريف , حيث إف المعرفة تحتوي عمى عدد كبير مف الروابط التي تربط بيف 
أجزائيا , وحينئذ تكوف عادات العقؿ ىي التي تساعد عمى تحديد شكؿ المعرفة التي يريد 

 .(Matheu, 2004, 5)الفرد استعماليا 
( بأنيا مجموعة مف الميارات واالتجاىات والقيـ تمكف 0448محمد بكر )كما يعرفيا 

الفرد مف بناء تفضيؿ مف األداءات أو السموكيات الذكية بناء عمى المثيرات أو المنبيات التي 
 (.67, 0448يتعرض ليا بحيث تقود إلى انتقاء عممية ذىنية) محمد بكر , 

أنيا أنماط مف السموؾ الذكي تدير وتنظـ ( ب7- 6, 0404ويعرفيا عبد اهلل إبراىيـ )
وترتب العمميات العقمية , وتتكوف مف خبلؿ استجابات الفرد إلى أنماط معينة مف المشكبلت 
تحتاج إلى تفكير وتأمؿ , وأف ىذه االستجابات التي تتحوؿ إلى عادات بفعؿ التدريب والتكرار 

 لمشكمة بسرعة ودقة.تتنادى فييا الميارات الذىنية عند مواجية المواقؼ ا
ومف خبلؿ مراجعة التعريفات السابقة يتضح أنيا تشير إلى اتجاىات متعددة في تفسير 
مصطمح عادات العقؿ حيث تعددت زوايا النظر إلييا , فبعضيـ يركز عمى الجانب المعرفي 
ؿ وبعضيـ يركز عمى ارتباطيا بالمجاؿ الوجداني , والبعض اآلخر يركز عمى ارتباطيا بالمجا
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السموكي , كما أف ىناؾ شبو إجماع عمى أنيا تفضيبلت سموكية تتسـ بالذكاء , وتحمؿ في 
 داخميا إشارة إلى اتجاىات وقيـ معينة , وأداءات عقمية مميزة.

وبناء عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ عادات العقؿ بأنيا: نمط  مف األداء العقمي المتأثر 
عمى تكويف نمط مميز مف السموؾ المعرفي والعقمي باتجاىات وقيـ وميوؿ الفرد يساعد الفرد 

أثناء التفكير في حؿ مشكمة ما تواجو الفرد باالعتماد عمى التوظيؼ المميز لمقدرات العقمية 
 واالستفادة مف الخبرة السابقة.

 تصييف عادات العكل: 

 - Kerr, 2019, 410 -413; Arthur et al., 2008, 18يشير كؿ مف
( إلى وجود ست عشرة عادة عقمية تناولتيا 80- 04, 0404, و)عبد اهلل إبراىيـ , ( (38

 البحوث والدراسات السابقة واألدبيات النظرية , وىي عمى النحو التالي:
 . المثابرة: وتشير إلى االلتزاـ في الميمة  والتركيز فييا حتى االنتياء منيا.0
وتشير إلى التفكير قبؿ التصرؼ ؛ واليدوء والتروي  , . إدارة االندفاع ) التحكـ بالتيور( :  0

 ودراسة البدائؿ , والحرص قبؿ إصدار األحكاـ.
تكريس طاقتو العقمية لفيـ أفكار اآلخريف , والتعرؼ  وتشير إلى . االستماع بفيـ وتعاطؼ:8

 عمى وجيات نظرىـ , والتجاوب مع أفكارىـ واحتراميا. 
القدرة عمى تغيير وجيات النظر, وتوليد البدائؿ , والنظر في  وتشير إلى . التفكير بمرونة:4

 الخيارات.
إدراؾ الفرد ألفكاره , ومشاعره  وتشير إلى . التفكير في التفكير )ما وراء المعرفة(:5

 واإلجراءات التي يتبعيا , وتأثيراتيا عمى اآلخريف.
ة خطواتو مف أجؿ الوصوؿ . الكفاح لتحقيؽ الدقة:  وتشير إلى الرغبة في الدقة , ومراجع6

 إلى المعيار المحدد, والصدؽ , واإلخبلص , والحرفية.
. التساؤؿ وطرح المشكبلت: وتشير إلى ممارسة التساؤؿ؛ والسعي لمعرفة البيانات 7

 المطموبة ووضع استراتيجيات طرح األسئمة لتوليد المعمومات.
الوصوؿ إلى المعرفة السابقة  إلىوتشير  . تطبيؽ المعرفة السابقة عمى المواقؼ الجديدة:8

وتوظيفيا في الموقؼ الحالي ؛  بمعنى نقؿ المعرفة إلى أبعد مف الموقؼ الذي تـ تعمميا 
 فيو.
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السعي مف أجؿ التواصؿ الدقيؽ في كؿ مف  وتشير إلى . التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة:9
 تشوىات والحذؼ.طرؽ التعبير  الكتابية والشفوية ؛ تجنب اإلفراط في التعميـ وال

تجميع البيانات مف خبلؿ المسارات وتشير إلى . تجميع البيانات مف خبلؿ جميع الحواس: 04
 الحسية  المختمفة )الشمية , الممسية , الحركية , السمعية , والبصرية(.

توليد أفكار جديدة تتميز بالمرونة , والطبلقة , وتشير إلى  . اإلبداع والخياؿ  واالبتكار: 00
 ألصالة.وا

التأمؿ في المشكبلت والمواقؼ ذات العناصر  وتشير إلى . االستجابة بدىشة ورىبة:00 
 المدىشة والغامضة. والسعي إلدراؾ مظاىر الدىشة والجماؿ.

زالة الغموض الذي 08 . تحمؿ المخاطر والمسؤولية: وتشير إلى إقداـ الفرد عمى كشؼ وا 
 قبوؿ التحدي المبني عمى الشعور بالكفاءة.يكتنؼ المشكمة التي تواجيو , واإلقداـ و 

. إيجاد الدعابة: وتشير إلى قدرة الفرد عمى اكتشاؼ المفارقات وحاالت عدـ التطابؽ بما 04 
 يدعو لشيوع روح المرح والفكاىة .

القدرة عمى العمؿ والتعمـ مف اآلخريف في المواقؼ وتشير إلى  . التفكير التبادلي: 05
 المتبادلة.

االنفتاح واالستعداد الدائـ لمتعمـ:  وتشير إلى التواضع واالعتراؼ بالحاجة إلى التعمـ , . 06
 والسعي لتطوير الذات ؛ ومقاومة الرضا عف النفس.

العدالة  –عادات العقؿ إلى ) االنفتاح العقمي  Daniels, (1994, 165)ويصنؼ 
 ستفسار والنقد(.الميؿ إلى التساؤؿ واال –االستقبللية العقمية  –العقمية 

 خصائص األشداص الريً يظَسوٌ عادات العكل:

يتميز األشخاص الذيف يظيروف امتبلكيـ لعادات العقؿ بمجموعة مف الخصائص 
 تتمثؿ فيما يمي:

الميوؿ: وتعني نزوع الفرد إلى التفكير بحرص وعناية بشأف ما يواجيو مف مشكبلت  -
 وأحداث.

 وتعني شعور الفرد بقيمة وأىمية ممارستو لمتفكير ودراسة البدائؿ ونقدىا. القيمة : -
الحساسية: وتشير إلى إدراؾ الفرد لنوع ونمط  التفكير المناسب لممشكمة أو  -

 الموضوع أو الميمة التي يتصدى ليا.
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القدرة: وتعني قدرة الفرد عمى تنمية ميارات التفكير التي يحتاجيا لمواجية المشكبلت  -
 لمواقؼ.وا

االلتزاـ: ويشير إلى حرص الفرد عمى تعمـ الميارات والمعارؼ الجديدة باستمرار) خير  -
قوانيف عادات  (Costa & Kallick, 2000, 1)(, 06 – 04, 0404سميماف , 

 العقؿ:
 الكتساب عادات العقؿ قوانيف تتمثؿ فيما يمي:

العقمية يكوف بالتكرار , قانوف تفريؽ التمرينات:  ويشير إلى أف اكتساب العادات  - -
ولكف ىذا التكرار ال يكوف مجديا إال إذا فرقنا بيف التمرينات بفواصؿ زمنية ليست 

 طويمة المدى وال قصيرة المدى.
قانوف النضج: ويشير إلى أف العادة ال تثبت إال بعد أف  تثبت التغييرات الفسيولوجية  -

 في األعضاء ورسوخ آثارىا في الجممة العصبية .
نوف تدريج الصعوبات: ويشير إلى تقسيـ العمؿ المعقد إلى أجزاء , إذ يتعمـ قا -

اإلنساف كؿ جزء عمى حده ثـ يمضي في تعممو مف البسيط إلى المركب , ومف 
 (48 -40, 0405السيؿ إلى الصعب )إيماف عباس, نور فيصؿ, 

 عالقة عادات العكل بالتفهري:

السنوات األخيرة شيدت اىتماما بالغا ( إلى أف 78  -77, 0405يشير خالد محمد )
بدمج ميارات التفكير بالمنيج والتدريس , وذلؾ مف خبلؿ تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة 
حوؿ المعمومات واألفكار, وتساعد عادات العقؿ عمى تعمـ الكيفية التي يتـ مف خبلليا تحديد 

فاع عنيا, وفيـ العبلقات بيف االفتراضات غير المحددة, وبناء وطرح األفكار الجديدة والد
الحوادث واألفكار المختمفة , فالتفكير عممية ذىنية تمارس بحيوية وفاعمية, ويكوف الفرد فعاال 
وحيويا بقدر ممارستو ليذه العادات الذىنية التي تسمى بعادات العقؿ, كما يشير إلى أف 

تفكير عند اإلنساف , حيث عادات العقؿ ىي ميارات عقمية اكتشفيا " كوستا" بيدؼ تنمية ال
إف مف يمتمؾ ىذه الميارات يمكنو أف يطور قدراتو العقمية بصورة مستمرة , ويحقؽ درجة 
أعمى مف القدرة عمى النفاذ إلى جواىر األشياء, ويؤكد عمى أف عادات العقؿ تسمو فوؽ 

القمة جميع األشياء التي يتعمميا الفرد في المدرسة , فيي خصائص تميز مف يصموف إلى 
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في أدائيـ في جميع األماكف ) المنازؿ والمدارس والمبلعب والشركات( , فالعادات تعمـ 
 الحقيقة وتجعؿ الطبلب مبدعيف.

وىناؾ مجموعة مف المبادئ التي تساعد عمى تنمية ميارات التفكير وعادات العقؿ, 
 منيا:
االعتقاد في قدرة المعمميف عمى تنمية ميارات التفكير لدى طبلبيـ شرط مسبؽ لتعميـ  -

 عادات العقؿ.
 التفكير ىدؼ تربوي ينبغي السعي لتحقيقو عف طريؽ إتقاف الطمبة لعادات العقؿ. -
 تعريض الطمبة إلى مشكبلت تتحدى قدراتيـ التفكيرية. -
ة المراد اكتسابيا مف قبؿ الطمبة مع مراحؿ ضرورة مناسبة ميارة التفكير أو العادة العقمي -

 (.58 – 46,  0404نموىـ )عبد اهلل إبراىيـ , 
(  إلى أف عادات العقؿ تقدـ 085 - 084,  0409ومف ثـ يشير) ضاري خميس, 

النزعات الضرورية لممارسة التفكير الماىر ضمف جدار الغرفة الصفية وخارجيا , والعبلقة 
 التفكير عبلقة ىرمية يوضحيا الشكؿ التالي: بيف عادات العقؿ وميارات

 

 ( يوضح العبلقة بيف عادات العقؿ وميارات التفكير0شكؿ )
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 :الهتابة صعوباتثالجا : 

الكتابة ىي وسيمة ميمة مف وسائؿ التعبير التي يتميز بيا اإلنساف عف غيره مف 
وىي أحد أىـ أوجو النشاط المعرفي لمفرد والذي يرتبط بقدرتو عمى التعبير  الكائنات األخرى ,

 مف خبلؿ الرموز المكتوبة عف أفكاره وآرائو وما يجوؿ بذىنو.
والقصور في ميارات الكتابة قد يؤثر بشكؿ كبير عمى أداء التمميذ , وقد يعطي 

لعدـ قدرتو عمى التعبير عف  انطباعا خاطئا لدى المعمميف عف أداء التمميذ األكاديمي نظرا
 المعمومات التي يمتمكيا بشكؿ جيد , خاصة في ظؿ استخداـ وسائؿ وطرؽ تقويـ تقميدية.

إلى الكتساب ميارات الكتابة  التي ينبغي إتقانياالميارات األولية وتتمايز 
 :نوعيف

 مَازات الهتابة األولية :  (1)
ؾ العبلقات المكانية مثؿ : ادر أيضا إ دراؾ المسافات بيف الحروؼ وإو تتمثؿ في 

 ناسبوضع الورقة بالشكؿ المو القمـ بشكؿ صحيح , بؾ امسكما تتمثؿ في اإلتحت , فوؽ , 
فبلتيا القدرة عمى الممس تشمؿ , و  عند الرغبة في الكتابة  , ومد اليد ,  وومسؾ األشياء وا 

عمى التمميذ قدرة  كما تشمؿالقدرة عمى تمييز األشكاؿ واألحجاـ المختمفة , تشمؿ أيضا 
 .الدقيقة وعضبلتفي التحكـ 
 مَازة مشو أداة الهتابة الكله :  (2)

اإلبياـ إمساكو باستخداـ  القمـ وبخاصة ب اإلمساؾمرونة األصابع في وتشمؿ 
تشمؿ أيضا  وانسيابيا عمى السطر , و ة األصابعسيولة حرككما تشمؿ والسبابة والوسطى , 

القدرة عمى كما تشمؿ بشكؿ دائري , التحريؾ  واألسفؿ , و تحريؾ أداة الكتابة إلى األعمى
 ( 067:  0407. )عبد الحميد حسف ,  حسيف الصمادي , نسخ الحروؼ

 تعسيف صعوبات الهتابة:

( بأنيا صعوبة تعمـ نمائية والسيما 044, 0400يعرفيا مسعد أبو الديار وآخروف )
الحركية الدقيقة لدى الفرد الذي يعاني في الكتابة, تظير عمى شكؿ صعوبات في الميارات 

عسر الكتابة مما يعيؽ تقدـ عممية الكتابة لديو , ويظير عسر الكتابة في شكؿ صعوبات في 
 التيجئة , وضعؼ الكتابة اليدوية , وصعوبات في التعبير الكتابي.
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( بأنيا انحراؼ في استجابات التبلميذ عف 005, 0404ويعرفيا محمد أبو زىرة )
 س االستخداـ المغوي الصحيح يحوؿ دوف اكتسابيـ لميارات الكتابة بطريقة صحيحة.مقايي

( بأنيا صعوبات في آلية تذكر تعاقب الحروؼ 070, 0447ويعرفيا فتحي الزيات )
وتتابعيا , ومف ثـ تناغـ العضبلت والحركات المطموبة تعقبيا أو تتابعيا لكتابة الحروؼ 

جمؿ والصياغات المعبرة عف المعاني والمشاعر واألفكار واألرقاـ , وتكويف الكممات وال
 والمواقؼ مف خبلؿ التعبير الكتابي.

أحد أنواع صعوبات التعمـ األكاديمية ومف خبلؿ العرض السابؽ يعرفيا الباحث بأنيا 
والتي تظير مف خبلؿ األداء الكتابي لمتمميذ بحيث يكوف ىذا األداء غير متفؽ مع القواعد 

تابة والتي تشمؿ التنظيـ المكاني لؤلحرؼ والكممات, واليجاء الصحيح, الصحيحة لمك
 والوضوح, والدقة , والمقروئية. 

 مظاٍس صعوبات الهتابة:

 تتجمى مظاىر صعوبات الكتابة في كؿ أو بعض المظاىر التالية:
 التكويف السيء لمحروؼ. -0
 حروؼ ذات حجـ كبير جدا ,أو صغير جدا, أو غير ثابتة الحجـ. -0
 خداـ غير صحيح لمحروؼ الكبيرة والصغيرة.است -8
 تزاحـ الحروؼ وانعقافيا. -4
 مسافات غير ثابتة مف الحروؼ. -5
تنظيـ أو اصطفاؼ غير صحيح لمحروؼ بحيث ال ترتكز جميعيا عمى خط قاعدي  -6

 واحد.
 ميؿ غير صحيح أو غير ثابت لمحروؼ المتصمة. -7
 نقص أو قصور الطبلقة في الكتابة. -8
عندما نطمب منو أف يكتب بسرعة بقدر اإلمكاف )ىاالىاف وآخروف  الكتابة ببطء حتى  -9

 ,0447 ,574.) 
( إلى أف مظاىر صعوبات الكتابة تتمثؿ في الكتابة 85, 0404وتشير أحبلـ حسف )

بخط غير واضح , وصعوبة تنظيـ الكتابة , واألخطاء اإلمبلئية, وصعوبة التحكـ في السرعة 
 األعداد. المناسبة لمكتابة , وصعوبة نسخ
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 :وتشمؿ األخرى تتعمؽ باإلمبلء المظاىر بعض( 00, 0406) محمد مي وتضيؼ
 .ضروري غير حرؼ إضافة -
 .الكممة مف حرؼ حذؼ -
 .الشمسية البلـ حذؼ -
 وضع نوف مكاف التنويف أو العكس. -
 وضع تاء مفتوحة مكاف التاء المربوطة أو العكس. -
 عدـ القدرة عمى التفريؽ بيف المد والحركة. -

( أيضا إلى مجموعة مف المظاىر تتمثؿ 488 – 487, 0406ويشير عادؿ صبلح )
 فيما يمي:

عكس الحروؼ واألعداد بحيث تكوف كما تبدو لو في المرآة , فالحرؼ )ح( مثبل قد يكتبو  -
التمميذ الذي يعاني مف صعوبة تعمـ مف اليميف إلى اليسار أي بطريقة عكسية , كذلؾ 

يكتبو مف يسار الرقـ إلى اليميف , وأحياف يقـو بكتابة المقاطع والكممات  (3)الرقـ 
 والجمؿ بأكمميا بصورة معكوسة مف اليسار إلى اليميف , فتكوف كما تكوف في مرآة.

ترتيب أحرؼ الكممات والمقاطع بصورة غير صحيحة عند الكتابة , فكممة )ربيع( قد  -
 األحرؼ فكممة )دار( قد يكتبيا )راد(. يكتبيا )ريبع( , وأحيانا قد يعكس ترتيب

 يخمط في الكتابة بيف األحرؼ المتشابية فقد يرى كممة )باب( ولكنو يكتبيا) ناب(. -
 يحذؼ بعض الحروؼ مف الكممة أو كممة مف الجممة أثناء الكتابة اإلمبلئية. -
 يضيؼ حروفا إلى الكممة غير ضرورية أو إضافة كممة إلى الجممة غير ضرورية أثناء -

 الكتابة اإلمبلئية.
 خصائص ذوي صعوبات الهتابة:

( إلى مجموعة 068, 0444( , وىدى عبد اهلل )040 -044, 0446يشير ) محمد عمي, 
 مف الخصائص التي تميز ذوي صعوبات الكتابة, والتي تتمثؿ فيما يمي:

استخداـ دفاترىـ وأوراقيـ مميئة بالعديد مف األخطاء في اإلمبلء والقواعد والتراكيب , و  -
 عبلمات الترقيـ , وتشابؾ الحروؼ.

كتاباتيـ غير عادية وغير منضبطة وال تسير وفقا ألي قاعدة , فتراىـ يحذفوف بعض  -
 حروؼ البداية أو الوسط أو النياية, أو يضيفوف مع إشباع الحركة بالمدود.
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لمعرفية تشير كتاباتيـ إلى صعوبات في إعماؿ عمميات الضبط التنفيذي لمعظـ العمميات ا -
 والتي تشمؿ توليد المحتوى وانتاج النص , واألفكار , والتخطيط لمكتابة, ومراجعتيا.

ىؤالء ال يعطوف أي اعتبارات لمقارئ حيث يكتبوف ما يرد عمى أذىانيـ سواء أكاف مرتبطا  -
 بموضع الكتابة أـ ال , وجمميـ قصيرة ومفككة , وتفتقر إلى المعنى والمضموف.

 شكؿ آلي أو عدـ مباالة, وىـ أقؿ فيما وتقديرا لتمؾ األخطاء.يصححوف أخطاءىـ ب -
 أسباب صعوبات الهتابة:

( إلى مجموعة مف األسباب 40, 0407يشير ) عمى محمد , صياح إبراىيـ, 
 لصعوبات الكتابة تتمثؿ فيما يمي:

 مشكبلت في الذاكرة البصرية. - أ
 اليد(. –خمؿ أو ضعؼ في التآزر الصري الحركي) العيف  - ب
 مشاكؿ في االنتظاـ بالحيز. - ت
 عدـ القدرة عمى التحكـ بالعضبلت الدقيقة باليد. - ث
 أسباب نفسية أو خارجية كالمدرسة وأسموب التعمـ المستخدـ. - ج

 اسرتاتيذية حتليل املَاو ملوادَة صعوبات الهتابة :

( 084 – 088, 0405ىي إحدى االستراتيجيات التي أشار إلييا جماؿ مثقاؿ )
مختمفة مف صعوبات التعمـ , وىي مف االستراتيجيات التي تنبني عمى التفكير  لمواجية أنواع

 التحميمي في كؿ خطواتيا , ويمكف تنفيذىا عمى النحو التالي:
 مراقبة األخطاء التي يقع فييا الطفؿ وتحديدىا. -0
 وضع وتحديد األىداؼ الخاصة بكؿ خطأ. -0
 فرعية(.تجزئة الميمة التعميمية إلى وحدات صغيرة ) ميارات  -8
 تحديد نوع المعزز المستخدـ عند إتقاف الميارات الفرعية. -4
البدء مف  –بدأ التدريس بالميارات الفرعية بالتسمسؿ حسب الترتيب اليرمي لمميمة  -5

 السيؿ وانتياء بكافة الميمة.
  



 ......................................... التفكير التحليلي وبعض عادات العقل لدى العاديين وذوي صعوبات الكتابة

- 878 - 

 الدزاسات سابكة :

 تياولت التفهري التشليلي:اليت دزاسات أوال: ال

 تينية يف وفاعليتُ التشليلي التفهري لتعليه مكرتح بسىامر"  بعيواٌ( 2002) امليعه عبد ثياء دزاسة-

 "اإلعدادية املسسلة تالمير لدى التفهري بعنليات والوعي الكسائي الفَه

 في فاعميتو عمى والتعرؼ التحميمي التفكير لتعميـ برنامج إعداد إلى الدراسة وىدفت
 واستخدمت,  اإلعدادية المرحمة تبلميذ لدى التفكير بعمميات والوعي القرائي الفيـ تنمية

 شبو والمنيج,  وتحميميا وتصنيفيا البيانات جمع في التحميمي الوصفي المنيج الدراسة
,  التحميمي التفكير لتعميـ برنامجا الدراسة واستخدمت,  البرنامج فاعمية الختبار التجريبي
 بعمميات لموعي ومقياسا,  التحميمي التفكير بميارات المدمجة القرائي الفيـ ميارات وقائمة
,  مجموعتيف عمى مقسمة  تمميذا( 94) مف الدراسة عينة وتكونت,  التحميمي التفكير
 فاعمية إلى الدراسة نتائج توصمت وقد,  تمميذا( 45) وضابطة,  تمميذا( 45) تجريبية
 .التحميمي التفكير اتبميار  والوعي, القرائي الفيـ ميارات تنمية في المقترح البرنامج

 نوستا ميظوز وفل العلوو يف مكرتسة وسدة فعالية" بعيواٌ( 2013) العزيز عبد إبساٍيه دزاسة-

 املتوسط األول الصف تالمير لدى العلنية وامليول التشليلي التفهري تينية يف العكل لعادات وناليو

 "الشعودية العسبية باملنلهة

 تدريسية استراتيجيات باستخداـ تدريسية وحدة تدريس أثر استقصاء إلى وىدفت 
 األوؿ الصؼ تبلميذ لدى العممية والميوؿ التحميمي التفكير في العقؿ عادات عمى قائمة

 ومقياس,  التحميمي التفكير اختبار الدراسة واستخدمت, السعودية العربية بالمممكة المتوسط
,   العقؿ عادات عمى قائمة تدريسية اتاستراتيجي باستخداـ تدريسية ووحدة,  العممية الميوؿ
 وتوصمت,  التجريبي المنيج واستخدمت,  تمميذا( 44) قواميا عينة عمى الدراسة وطبقت
 عينة لدى العممية والميوؿ التحميمي التفكير تحسيف في المقترحة الوحدة فاعمية إلى  الدراسة
 .الدراسة
 التشليلي والتفهري الكساءة مؤشسات ( بعيواٌ " تهامل (Santhitiwanich, 2014دزاسة  -

 اخلاصة باحملتوى"  املؤشسات مع الهتابة وقدزات

 الكتابة وقدرة , التحميمي والتفكير , القراءة مؤشرات دمج ىو الدراسة ىذه وىدفت 
 تحميؿ خبلؿ مف التاسع وتـ ذلؾ الصؼ طبلب يدرسيا التي الرياضيات تقييـ مؤشرات مع
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 ووجدت , لممعمميف و إجراء مسح األساسية الجوانب بدراسة وذلؾالمؤشريف,  كبل محتوى
 مف القراءة قدرة مؤشرا, تتألؼ عشر وأحد قدرات ثبلث مف يتألؼ المؤشرات تكامؿ أف الدراسة
 مف التحميمي التفكير قدرة القراءة, وتتألؼ وتفسير لمنص الرئيسية الفكرة تمخيص: مؤشريف
 واإلبداع,  والتفكير , المشكبلت وحؿ , العددي والتحميؿ , القراءة تحميؿ: مؤشرات خمسة
 ورسـ , القصة قراءة عف الناشئة المناقشة: مؤشرات أربعة مف الكتابة عمى القدرة تتألؼ
 لقياس مفيد التقييـ ىذا. البيانات وعرض البيانات بتحميؿ المرتبطة والكتابة , البياني الرسـ
 مؤشرات بيف لمتكامؿ االختبار مادة مواصفات وتطوير , الرياضيات دراسة نتيجة وتقييـ
 . موضوع محتوى ومؤشرات الكتابة وقدرات , التحميمي والتفكير , القراءة
 يف التشليلي التفهري على قائه بسىامر فاعلية"  بعيواٌ( 2012) حمند وديَاٌ,  حمند ىاٍد دزاسة-

 "اجلامعية املسسلة طالبات لدى الهتابي التعبري مَازات بعض تينية

 تنمية في أثره ودراسة التحميمي التفكير عمى قائـ برنامج إعداد إلى الدراسة وىدفت
 مف طالبة( 64) مف العينة وتكونت,  الجامعة طالبات لدى الكتابي التعبير ميارات بعض
( 80) تجريبية مجموعتيف عمى مقسمة الجبيؿ في التربية كمية في التحضيرية السنة طالبات
 وحدتيف مف تكوف,  التحميمي التفكير عمى قائما برنامجا الدراسة واستخدمت( , 80) وضابطة
 ميارات تدني إلى االستطبلعية الدراسة وتوصمت,  دروس ثبلثة مف منيما وحدة كؿ تكونت
 تدريس في الحديثة الطرؽ استخداـ في نقص ووجود,  الدراسة عينة لدى الكتابي التعبير
 في المستخدـ البرنامج فاعمية إلى التجريبية شبو الدراسة وتوصمت,  الكتابي التعبير مقرر
 .المضموف – المغة – الشكؿ) الفرعية ومياراتيا ككؿ الكتابي التعبير ميارات تنمية
 التعله على الكائنة البيولوديا وسدة فاعلية" بعيواٌ( Prawita, et al., 2019)  دزاسة-

 "الكساءة دافع ومستفعي ميدفطي الطالب لدى التشليلي التفهري مَازات لتششني التوليفي

 العاـ التعمـ عمى القائمة البيولوجيا وحدة فعالية دراسة إلى وىدفت ىذه الدراسة
 كانت. ومنخفض مرتفع قراءة دافع لدييـ الذيف الطبلب لدى التحميمي التفكير ميارات لتحسيف
 مف ( طالًبا054, وتكونت العينة مف) (0×  0 التجريبي ) التصميـ ىي المستخدمة الطريقة
 التي الضابطة المجموعة وىما , مجموعتيف إلى العينة تقسيـ , تـ عشر الحادي الفصؿ
 عمى القائمة البيولوجيا وحدات تستخدـ التي التجريبية والمجموعة تقميدية وحدات تستخدـ
 الدوافع مجموعة تضـ ذوي مجموعتيف إلى العينات مف مجموعة كؿ تقسيـ وتـ , العاـ التعميـ
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 كانت ,(LRM) المنخفضة القراءة ومجموعة تضـ ذوي دوافع( HRM) القراءة في العالية
, واستبياف  مقاؿ اختبار بمثابة التحميؿ عمى القدرة بيانات عمى لمحصوؿ المستخدمة األداة

 التعميـ عمى القائمة البيولوجيا وحدة تنفيذ فعالية البيانات تحميؿ نتائج دوافع القراءة ,أظيرت
كما أكدت النتائج وجود أثر لميارات التفكير  الطبلب, لدى التحميمي التفكير ميارات عمى العاـ

 . القراءة تحفيز عمى التحميمي 
 :األول احملوز دزاسات على التعليل

 حيث,  العينة في تنوع وجود يتضح األوؿ بالمحور الخاصة السابقة الدراسات إلى بالنظر -
( , 0408) محمد وجيياف,  محمد ناىد دراسة في كما الجامعية المرحمة شممت

براىيـ( , 0409) المنعـ عبد ثناء دراسة في كما واإلعدادية  و(, 0408) العزيز عبد وا 
 ,Prawita, et al) دراسة في كما والثانويةSanthitiwanich  (2014 , )  دراسة

 العزيز عبد إبراىيـ دراسة في كما( 44) بيف ما العينة حجـ تراوح وقد(, 2019
 (.Prawita, et al, 2019)  دراسة في كما( 054) إلى( 0408)

 التفكير عمى قائمة برامج بإعداد بعضيا اىتمت فقد الدراسات ىذه لموضوع وبالنظر -
 محمد وجيياف,  محمد ناىد دراسة مثؿ الكتابي التعبير ميارات لتنمية التحميمي

( 0449) المنعـ عبد ثناء دراسة مثؿ التفكير بعمميات والوعي القرائي والفيـ( , 0408)
 عادات مف طؿ بيف العبلقة عمى دليبل( 0408) العزيز عبد إبراىيـ  دراسة قدمت كما, 

 كوستا منظور وفؽ العمـو في مقترحة وحدة تقديـ خبلؿ مف التحميمي التفكير و العقؿ
 دراسة أما,  العممية والميوؿ التحميمي التفكير في أثرىا ودراسة العقؿ لعادات وكاليؾ

Santhitiwanich, 2014  ,الخاصة المؤشرات بيف التكاممية العبلقة عمى أكدت فقد 
 الخاصة والمؤشرات جية مف بالكتابة الخاصة والقدرات التحميمي بالقراءة والتفكير

 ىذه تنمية في التحميمي التفكير أىمية عمى يؤكد ما وىو, أخرى جية مف بالمحتوى
 المدخؿ فاعمية عمى Prawita, et al (2019)  دراسة أكدت كما, واكتسابيا القدرات
 عمى أيضا يدؿ ما وىو,  لمقراءة والدافع التحميمي التفكير ميارات تحسيف في التوليفي
 (.والكتابة القراءة) األكاديمية بالجوانب التحميمي التفكير ارتباط

 صعوبات وذوي العادييف بيف فروؽ وجود احتمالية عمى المحور ىذا دراسات أكدت وقد -
 القراءة عمى القدرة بنمو التحميمي التفكير الرتباط نظرا التحميمي التفكير في الكتابة
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 بيف الفروؽ أو الجنسيف بيف الفروؽ يتناوؿ لـ الدراسات ىذه مف أيا أف إال والكتابة
 الدراسات تطرؽ عدـ عف فضبل,  التحميمي التفكير في الكتابة صعوبات وذوي العادييف
 .الكتابة صعوبات ذوي لدى التحميمي التفكير لدراسة المحور بيذا الخاصة

 ثاىيا: الدزاسات اليت تياولت عادات العكل:

عادات العكل وعالقاتَا مبعتكدات الهفاءة  ( بعيواٌ "2011)ميتصس صالح , وإماو مصطفى دزاسة -

 "الراتية األنادميية : دزاسة مكازىة للتالمير املوٍوبني والعاديني وذوي صعوبات التعله
وىدفت إلى التعرؼ عمى بعض عادات العقؿ لدى الموىوبيف والعادييف وذوي 

ر المصفوفات صعوبات التعمـ مف تبلميذ المرحمة االبتدائية , واستخدمت الدراسة اختبا
المتتابعة لرافف, ومقياس تقدير الخصائص السموكية , واختبار األداء القرائي, واستبياف 

واختبار معتقدات  عادات العقؿ, ومقياس الذكاءات المتعددة, وبطاقة مبلحظة أداء المعمـ,
خامس ( تمميذا مف تبلميذ الصؼ ال45وتكونت عينة الدراسة مف ) الكفاءة الذاتية األكاديمية,

( مف الموىوبيف , 05( مف ذوي صعوبات التعمـ, و)05( مف العادييف , و)05االبتدائي )
كشفت النتائج عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة بيف درجات كؿ مف العادييف وذوي و 

صعوبات التعمـ والموىوبيف عمى استبياف عادات العقؿ , ودرجاتيـ عمى اختبار معتقدات 
, كما وجدت الدراسة فروقا دالة إحصائيا بيف تبلميذ المجموعات  األكاديميةالكفاءة الذاتية 

الثبلث في كؿ مف عادات العقؿ , ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية لصالح الموىوبيف , 
كما أشارت النتائج إلى إمكانية  التنبؤ باألداء القرائي لمموىوبيف , والعادييف , وذوي صعوبات 

 ي صعوبات القراءة مف عادات العقؿ , ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية.التعمـ , وذو 
 صعوبات بعض عالز فى العكل عادات على قائه بسىامر " فاعلية بعيواٌ( 2012) فؤاد حمند دزاسة-

 " األطفال لدى األنادميية التعله

في  العقؿ عادات بعض الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمى إلى الدراسة وىدفت
,واستخدمت الدراسة مقياس  والكتابة( القراءة ) التعمـ األكاديمية عبلج بعض صعوبات

 العزيز عبد إعداد/ االقتصادي – االجتماعي المستوى المصفوفات المتتابعة لرافف , ومقياس
 ,( 0400) , عواد أحمد إعداد/ العربية المغة تعمـ صعوبات ومقياس ,(  0400) الشخص
 ومحمد , الطنطاوى ومحمود , الشخص العزيز عبد لؤلطفاؿ إعداد/ عقؿال عادات ومقياس

 لدى والكتابة القراءة تعمـ صعوبات لعبلج العقؿ عادات عمى قائما وبرنامجا ,(  0405) فؤاد
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 الخامس تمميذا وتمميذة مف تبلميذ الصفيف (04قواميا ) وطبقت الدراسة عمى عينة , األطفاؿ
 مستوى لدييـ و والكتابة القراءة تعمـ في صعوبات يعانوف مف ممف االبتدائي والسادس

 و , ( تبلميذ04) تجريبية مجموعتيف إلى وتـ تقسيميـ العقؿ عادات منخفض عمى مقياس
بعض  ( تبلميذ , وكشؼ نتائج الدراسة عف فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية04) ضابطة
 . لدييـ التعمـ صعوبات وعبلج , التجريبية المجموعة أطفاؿ لدى العقؿ عادات
 تينية يف التفهري خسائط اسرتاتيذية على قائه بسىامر "أثس بعيواٌ( 2012) أمحد غادة دزاسة-

 " االبتدائية احللكة يف التعله صعوبات لروى والتشصيل املعسفية العكل عادات بعض

 التفكير خرائط استراتيجية عمى قائـ برنامج فاعمية الكشؼ عف إلى الدراسة وىدفت
 االبتدائية المرحمة في التعمـ صعوبات لذوى والتحصيؿ المعرفية العقؿ عادات بعض تنمية في
,  المعرفية العقؿ عادات , ومقياس( 00- 9) العقمية القدرات اختبار الدراسة واستخدمت ,

 قائـ تدريبي وبرنامج , الثقافي االجتماعي االقتصادي المستوى ومقياس تحصيمي, واختبار
 ذوى مف وتمميذة تمميذاً  (44قواميا) عينة , وطبقت الدراسة عمى التفكير خرائط عمى

 , , وضابطة تجريبية مجموعتيف إلى تقسيميـ تـ , االبتدائية المرحمة في التعمـ صعوبات
 عادات تنمية في التفكير خرائط استراتيجية عمى القائـ البرنامج فاعمية عف النتائج وكشفت
, حيث كشفت عف وجود فروؽ دالة  التجريبية المجموعة أفراد لدى والتحصيؿ المعرفية العقؿ

إحصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية في 
كما كشفت عف عدـ وجود فروؽ بيف  , كؿ مف عادات العقؿ المعرفية والتحصيؿ الدراسي

 . جموعة التجريبيةالقياس البعدي والتتبعي لدى الم
( بعيواٌ" بسىامر تدزييب قائه على بعض عادات العكل يف تينية التفاؤل 2012دزاسة زمطاٌ على )-

 لدى ذوي صعوبات التعله مً تالمير املسسلة االبتدائية"
وىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج قائـ عمى بعض عادات العقؿ في تنمية 
التفاؤؿ لدى ذوي صعوبات التعمـ مف تبلميذ المرحمة االبتدائية, واستخدـ الباحث اختبار 
المصفوفات المتتابعة لرافف , واختبار المسح النيورولوجي السريع , ومقياسا لمتفاؤؿ مف 

( تمميذا وتمميذة 04ئما عمى بعض عادات العقؿ, وتكونت العينة مف )إعداده , وبرنامجا قا
( 04( تبلميذ , وضابطة )04مف ذوي صعوبات التعمـ مقسميف عمى مجموعتيف , تجريبية )

تبلميذ , وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في التفاؤؿ بيف المجموعتيف 
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ح التجريبية , وكذا توصمت الدراسة إلى وجود التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصال
فروؽ دالة إحصائيا في التفاؤؿ بيف المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لصالح 

 القياس البعدي.
 مً للشد العكل عادات بعض لتينية بسىامر "فاعلية بعيواٌ (2012) وآخسوٌ , فؤاد فيوليت دزاسة-

 االبتدائية" املسسلة تالمير مً عيية لدى بةوالهتا الكساءة تعله صعوبات

 تبلميذ لدى  العقؿ عادات بعض الكشؼ عف أثر برنامج لتنمية إلى الدراسة وىدفت

 ستانفورد واستخدمت الدراسة مقياس  , والكتابة القراءة تعمـ صعوبات ذوى االبتدائية المرحمة
 ميارات ومقياس , االبتدائية المرحمة لتبلميذ العقؿ عادات ومقياس , الخامسة الصورة بينيو
 والكتابة القراءة تعمـ صعوبات مف لمحد العقؿ عادات عمى قائما وبرنامجا , والكتابة القراءة
مف تبلميذ  وتمميذة تمميذاً  (04مف) عينة الدراسة االبتدائية, وتكونت المرحمة تبلميذ لدى

 و والكتابة القراءة تعمـ صعوبات ذوى مف والسادس( االبتدائي والخامس الرابع الصفوؼ)
 تجريبية مجموعتيف إلى تقسيميـ تـ , العقؿ عادات عمى مقياس منخفض مستوى لدييـ

 فاعمية عف وكشفت نتائج الدراسة , وتمميذة, تمميذاً  (00) ضابطة و , وتمميذة تمميذا (00)
القبمي والبعدي , حيث أكدت وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف  التدريبي البرنامج

كما كشفت عف فاعمية  , لصالح القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية في عادات العقؿ
 البرنامج التدريبي في عبلج صعوبات القراءة والكتابة لدى عينة الدراسة.

 لتطويس العكل عادات بعيواٌ "استدداو Koura,  A. &  ; Zahran,  F. (2017)دزاسة -

 الراتي". واحلهه أديبية نلغة اإلجنليزية اللغة يف الهتابة مَازات
العقؿ  عادات عمى القائمة تأثير االستراتيجيات إلى الكشؼ عف الدراسة ىذه وىدفت

واالستقبللية , وسعت الدراسة إلى اإلجابة عمى مجموعة  الكتابة في الطبلب ميارات في تنمية
 لطبلب المناسبة العقؿ تحديد عادات( 0) منيا: الدراسة مف الغرض مف التساؤالت لتحقيؽ

 كتابة أداء الطبلب عمى اختبار في االختبلفات معرفة( 0. )أجنبية كمغة اإلنجميزية المغة
. والضابطة التجريبية بيف المجموعة يتعمؽ فيما( EFL) أجنبية كمغة اإلنجميزية لمغة الطبلب

 المجموعة بيف كؿ مف استقبللية أداء الطبلب عمى مقياس في االختبلفات معرفة( 8)
 أدوات أربعة استخداـ وتـ ( طالبا ,88مف ) الدراسة عينة وتكونت. والضابطة التجريبية
 تفوقوا التجريبية المجموعة طبلب أف إلى النتائج البيانات, وأشارت لجمع الباحثوف صمميا

http://0810owogt.1103.y.http.apps.webofknowledge.com.mplbci.ekb.eg/OutboundService.do?SID=F3yB6L3iTC6KqCz5CrN&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=24512632
http://0810owogt.1103.y.http.apps.webofknowledge.com.mplbci.ekb.eg/OutboundService.do?SID=F3yB6L3iTC6KqCz5CrN&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=6204497
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 مقياس ودرجات EFL الكتابة أداء اختبار في الضابطة المجموعة في نظرائيـ عمى
 العقؿ عادات عمى القائمة االستراتيجياتتأثير  االستقبللية كما أكدت النتائج عمى أف حجـ 

 كاف كبيرا. الطبلب لدى واالستقبللية الكتابة ميارات عمى
 :الجاىي احملوز دزاسات على التعليل

 ,Koura,  A. &  ; Zahran دراسة مثؿ الجامعية المرحمة تناولت الدراسات ىذه بعض -
 F. (2017 , )( 0406) عمى رمضاف دراسة مثؿ االبتدائية المرحمة بعضيا تناولت كما

 و( , 0405) فؤاد محمد دراسة و( , 0400) صبلح ومنتصر,  مصطفى إماـ ودراسة, 
 (.0407) وآخروف , فؤاد فيوليت دراسة و(, 0406) أحمد غادة دراسة

 في كما الكتابة ميارات عمى العقؿ عادات استخداـ أثر بدراسة الدراسات ىذه بعض اىتمت -
 أثر بدراسة اىتمت وبعضياKoura,  A. &  ; Zahran,  F. (2017 , ) دراسة
 ودراسة( , 0405) فؤاد محمد دراسة مثؿ األكاديمية التعمـ صعوبات عمى العقؿ عادات
 عادات أثر بدراسة الدراسات ىذه بعض اىتمت كما( , 0407) وآخروف , فؤاد فيوليت
 رمضاف دراسة مثؿ عموما التعمـ صعوبات ذوي لدى النفسية المتغيرات بعض عمى العقؿ
 بدراسة الدراسات ىذه بعض اىتمت كما,  التفاؤؿ بدراسة اىتمت والتي( 0406) عمى

 باستخداـ تأثرىا دراسة خبلؿ مف التعمـ صعوبات ذوي لدى تابع كمتغير العقؿ عادات
,  مصطفى إماـ دراسة اىتمت كما( , 0406) أحمد غادة دراسة مثؿ التفكير خرائط

 األكاديمية الذاتية الكفاءة بمعتقدات العقؿ عادات عبلقة بدراسة( 0400) صبلح ومنتصر
 . التعمـ صعوبات وذوي والموىوبيف العادييف مف كؿ لدى

 , فؤاد فيوليت دراسة و( , 0405) فؤاد محمد دراسة مثؿ التجريبية البحوث نتائج أكدت-
 صعوبات عبلج في العقؿ عادات بعض عمى التدريب فاعمية عمى( 0407) وآخروف
 .التعمـ

 عادات في الفروؽ دراسة إلى المحور بيذا الخاصة السابقة الدراسات مف أي تتطرؽ لـ -
 الفروؽ دراسة إلى منيا أي تتطرؽ لـ كما,  الكتابة صعوبات وذوي العادييف بيف العقؿ
 .العقؿ عادات في واإلناث الذكور بيف
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 فسوض الدزاسة:

النظري والدراسات السابقة توصؿ الباحث إلى صياغة الفروض بعد االطبلع عمى اإلطار 
 التالية لمدراسة:

العادييف وذوي متوسطي درجات كؿ مف ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف   -
مف تبلميذ المرحمة االبتدائية في األداء عمى مقياس التفكير صعوبات الكتابة 

 التحميمي.
العادييف وذوي  متوسطي درجات كؿ مف ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف -

مف تبلميذ المرحمة االبتدائية في األداء عمى مقياس التفكير صعوبات الكتابة 
 التحميمي تعزى لمتغير الجنس.

 وذوي العادييف متوسطي درجات كؿ مف بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
عادات العقؿ  مقياس عمى األداء في االبتدائية المرحمة تبلميذ مفصعوبات الكتابة 

 .الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية()
 وذوي العادييفمتوسطي درجات كؿ مف  بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -

عادات العقؿ  مقياس عمى األداء في االبتدائية المرحمة تبلميذ مفصعوبات الكتابة 
 .الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية( تعزى لمتغير الجنس)
 الدزاسة: عيية

( تمميذا 84( تمميذا وتمميذة مف العادييف, و)84تكونت عينة الدراسة األساسية مف )
بإدارة شرؽ كفر الشيخ  الصؼ الثالث االبتدائيمف تبلميذ صعوبات الكتابة وتمميذة مف ذوى 

الجدوؿ التالي يوضح أسماء المدارس وعدد التبلميذ في كؿ مدرسة قبؿ اختيار , و التعميمية
 نة:العي

 ٕٚضخ أظًاء انًدازض انتٙ تى اختٛاز انعُٛت يٍ بُٛٓا ٔأعداد انتاليٛر بكم يدزظت (1)جدٔل 

 انًجًٕع عدد انتاليٛر اظى انًدزظت و

  بُاث بٍُٛ

 321 171 151 انشٓٛد يذًد عبد انذًٛد فؤاد 1

 215 115 111 انًسابعٍٛ تعهٛى أظاظٙ 2

 126 63 63 لساجت تعهٛى أظاظٙ 3

 662 انًجًٕع
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 خطوات اختياز العيية: 

عداد لينوف " لمقدرة العقمية ترجمة  -قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار "أوتيس  - , إماـ حنفي) وا 
( 004 – 94, وتـ اختيار مف تتراوح نسبة ذكاؤىـ ما بيف ) (0986, كامؿ ومصطفى

الذكاء وعمى إثر ذلؾ تـ استبعاد مف كاف مستوى ذكائيـ أعمى أو أقؿ مف  متوسطووىـ 
 ( تمميذا وتمميذة.009ذلؾ وعددىـ )

 إعداد تـ تطبيؽ استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لؤلسرة إعداد لؤلسرة -
, وتـ اختيار مف يقعوف ضمف المستوى المتوسط  (0446, عبد العزيز الشخص)

( تمميذا 096مف ىـ أعمى أو أقؿ مف ذلؾ , وعمى إثر ذلؾ تـ استبعاد ) واستبعاد
 وتمميذة.

األطفاؿ  عند التعمـ صعوبات لتشخيص السريع النيورولوجي المسح اختبارتـ تطبيؽ  -
, وعمى إثر ذلؾ تـ فرز التبلميذ إلى مجموعتيف (0989إعداد وتقنيف عبد الوىاب كامؿ )

, ( 54 – 05ممف يقعوف في المدى ) ( تمميذا وتمميذة 89)المجموعة األولى  تضـ 
( أي 05 – 4ممف يقعوف في المدى ), ( تمميذا وتمميذة 058تضـ )والمجموعة األخرى 

فأكثر( وىـ مف 54( , أو في المدي )008ليس لدييـ صعوبات تعمـ, وكاف عددىـ )
المخ وعددىـ لدييـ صعوبات تعمـ ترجع إلى أسباب تتعمؽ بوجود قصور عصبي في 

(84). 
 (0998, كامؿ محمد الوىاب عبد) إعداد: الكتابي العسر تشخيص تـ تطبيؽ اختبار  -

( تمميذا وتمميذة تـ تشخيصيـ عمى أنيـ مف ذوي 89عمى المجموعة التي تضـ )
 ( تمميذا وتمميذة.57صعوبات التعمـ وتـ استبعاد )

( مف التبلميذ بناء عمى رغبتيـ في عدـ المشاركة في الدراسة , 0تـ استبعاد عدد ) -
 ( تمميذا وتمميذة.84وبذلؾ أصبح العدد الكمي لعينة ذوي صعوبات الكتابة )

( تمميذا وتمميذة 000تـ استطبلع رأي التبلميذ مف مجموعة العادييف والتي تضـ ) -
( تمميذا وتمميذة ليمثموا 84ـ تـ اختيار )لممشاركة في الدراسة , وبناء عمى رغبتي

 مجموعة العادييف.
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( مف 06( تمميذا وتمميذة مف العادييف منيـ )84تكونت عينة الدراسة النيائية مف ) -
( تمميذا وتمميذة مف ذويي صعوبات الكتابة منيـ 84( مف اإلناث , و)04و), الذكور

 ( مف اإلناث.06( مف الذكور , و)04)
 ميَر الدزاسة:

تستخدـ الدراسة الحالية المنيج الوصفي , وذلؾ لمناسبتو لموضوع الدراسة ,  وذلؾ 
مف تبلميذ المرحمة االبتدائية في كؿ  صعوبات الكتابةلمكشؼ عف الفروؽ بيف العادييف وذوي 

 مف التفكير التحميمي , وبعض عادات العقؿ.
 األساليب اإلسصائية:

المتوسطات )تيا الدراسة الحالية في تتمثؿ األساليب اإلحصائية التي استخدم
 (. T Testواالنحرافات المعيارية, واختبار "ت" 

 أدوات الدزاسة:

عداد ترجمة سنوات( 04- 6) العقمية لمقدرة"  لينوف  - أوتيس" اختبار-  وا 
 (.0986, كامؿ ومصطفى, إماـ حنفي)

 تعطى,  أجزاء ثبلثة عمى موزعة فقرة( 84) عدد مف االختبار يتكوف :االختباز وصف
, الجزء األوؿ يتكوف مف   التبلميذ لدى العامة العقمية لمقدرة شامؿ وتقدير كاممة صورة

( فقرة يطمب فييا مف الطفؿ إدراؾ أوجو التشابو بيف مجموعة مف الصور أو الرسـو 04)
( فقرة تقيس االستدالؿ, والجزء 04وتحديد الصورة المختمفة, والجزء الثاني يتكوف مف )

 .( فقرة تقيس القدرة عمى فيـ التعميمات وتنفيذىا04الث يتكوف مف )الث
 :لالختباز مرتية الشيهو اخلصائص

 بمغػػت وقػد,  التطبيػػؽ إعػادة طريقػػة باسػتخداـ الثبػػات بحسػاب االختبػػار معػدا قػػاـ :الجبـات 
 التجزئػػة طريقػػة باسػػتخداـ أيضػػا الثبػػات بحسػػاب قامػػا كمػػا( , 4,69) الثبػػات معامػػؿ قيمػػة

 (.4,67) الثبات معامؿ قيمة بمغت وقد,  النصفية
 بحساب وذلؾ,  الخارجي المحؾ صدؽ باستخداـ صدقو بحساب االختبار معدا قاـ :الصدم
 ستانفورد"  اختبار عمى ودرجاتيـ االختبار ىذا عمى التبلميذ درجات بيف االرتباط معامؿ قيمة
 بيف االرتباط معامؿ قيمة حساب تـ كما( , 4,600) االرتباط معامؿ قيمة بمغت وقد"  بينيو-
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 معامؿ قيمة كانت,  والحساب القراءة في التحصيمية ودرجاتيـ  االختبار عمى التبلميذ درجات
 (.4,77) االرتباط

 (2002) الصدص الشيد العزيز لألسسة إعداد: عبد االقتصادي االدتناعي املشتوى مكياس-

 األسرة وضع تحدد التي الدرجة عمى التعرؼ إلى المقياس وييدؼ :اهلدف مً املكياس 
 ضوئيا في يتـ تنبؤية معادلة المقياس معد وضع وقد,  لؤلسر العاـ لممستوى بالنسبة
 :مؤشرات ثبلثة عف الكشؼ تتضمف,  المستوى ىذا تحديد
 .مستويات( 8) عمى ويشتمؿ,  األسرة ربة أو األسرة رب تعميـ مستوى -
 .مستويات( 9) يضـ,  األسرة ربة أو رب وظيفة أو مينة مستوى -
 .مستويات( 7) ويضـ,  الشيري األسرة دخؿ مستوى -

 طسيكة التصشيح : 

 المعادلة في التعويض ثـ السابقة الثبلثة المؤشرات مف البيانات عمى الحصوؿ يتـ
 :التالية
+   8س×  4.040+   0س×  4.084+   0س×  4.064+  4.478=  ص

  04×  الناتج ضرب ثـ 5س×  4.005+  4س×  4.064
 . لؤلسرة االقتصادي  االجتماعي المستوى:  ص حيث
 .الشيري الفرد دخؿ متوسط: 0س
 .األسرة رب وظيفة: 0س
 .األسرة رب تعميـ مستوى: 8س
 .األسرة ربة وظيفة: 4س
 األسرة ربة تعميـ مستوى: 5س

( 006 – 48) الدرجات مف متصؿ إلى التنبؤية المعادلة خبلؿ مف التوصؿ تـو 
 معد اعتبر وقد,  الدرجات مف معينا مدى منيا تجمع كؿ يضـ تجمعات سبعة في

 األسرة تشغمو أف يمكف معيف مستوى إلى يشير التجمعات ىذه مف تجمع كؿ أف المقياس
 ,.لممجتمع واالقتصادي االجتماعي التركيب في
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 االجتماعية التبلميذ مستويات تكوف,  المقياس عمى النيائية الدرجة خبلؿ ومف
 المتوسط دوف – منخفضيف – جدا منخفضيف)  مستويات( 7) عمى موزعة واالقتصادية

 (جدا مرتفع – مرتفع – المتوسط فوؽ – متوسط –
 :الشيهومرتية اخلصائص

 وىي( 4.885) قيمتو وبمغت المتعدد االرتباط معامؿ باستخداـ الثبات حساب تـ :الجبات
 معامبلت وكذلؾ,  الثابت قيمة استخراج وتـ( , 4.40) مستوى عند إحصائيا دالة قيمة

 ".الوىمي المتغير"  طريقة باستخداـ واالقتصادي االجتماعي لممستوى المكونة المتغيرات
 تراوحت وقد,  المحكميف صدؽ عمى الصدؽ حساب في المقياس معد اعتمد :الصدم
 %(.90) إلى%( 75) بيف ما المحكميف بيف االتفاؽ نسب
 األطفال: عيد التعله صعوبات لتصديص الشسيع الييوزولودي املشح اختباز-

عداد واقتباس( 0978) وآخروف موتي. ـ وضع مف   كامؿ وتقنيف عبد الوىاب  وا 
 (  دقيقة عشريف 04 حوالي تطبيقو يستغرؽ) مختصر فردي اختبار وىو ,(0989)
 أثناء المفحوص مبلحظة يمكف فرعيا, اختبارا 05 مف المقياس يتكوف : االختباز وصف
 وىذه سنوات( 5)سف مف بداية التعمـ, صعوبات أصحاب األفراد تعرؼ بيدؼ , أدائو

 بالممس يرسـ حيف شكؿ تعرؼ/ ونسخو شكؿ تعرؼ/ اليد ميارة اختبار:) ىي االختبارات
 باألصبع دائرة عمؿ/ األصوات محاكاة/ بالعيف متحرؾ شيء متابعة/ اليد راحة عمي

 والمتكررة السريعة الحركات/ نفسو الوقت في والخد اليد لمس/ األصابع وبقية اإلبياـ
/  واحدة رجؿ عمي الوقوؼ/ التبادلي المشي/ والرجميف الذراعيف فرد/ لميديف والعكسية
 بيف التمييز/ السبابة باألصبع األنؼ لمس/ الشاذ السموؾ أنماط/ واحدة رجؿ عمي الوثب
 (.واليسار اليميف
 ,عف االختبار عمي الكمية الدرجة عمي الحصوؿ يتـ التصشيح وسشاب الدزدة:طسيكة 
 عشرة, الخمس الفرعية االختبارات في التمميذ عمييا حصؿ التي الدرجات جمع طريؽ

 :مستويات ثبلث إلي االختبار عمي الدرجة وتصنؼ
 ال أنيـ عمى عمييا يحصموف الذيف األطفاؿ ويصنؼ(  05 - 4: ) العادية الدرجة - أ

 ىذه عمي الحاصموف األفراد ويعتبر معينة, تعمـ صعوبات لدييـ يكوف أف يحتمؿ
 . المخ في بسيط وظيفي خمؿ أي يعانوف وال العصبية, الناحية مف أسوياء الدرجة



 ......................................... التفكير التحليلي وبعض عادات العقل لدى العاديين وذوي صعوبات الكتابة

- 885 - 

 عرضا كاف سواء أكثر, أو عرض وجود إلي وتشير( : 54 -05) الشؾ درجة - ب
 .الطفؿ لعمر وفقا عصبيا عرضا أو بالنمو خاصا

 في مشكبلت مف الطفؿ يعاني أف  احتمالية إلي وتشير( فأكثر54) العالية الدرجة - ت
 عمي أيضا العالية الدرجة ىذه تشمؿ أف وينبغي العادية, الدراسة حجرة داخؿ التعمـ,
 . الفرعية االختبارات بعض في عالية درجات
 : لالختباز الشيهومرتية اخلصائص

 باستخداـ الثبات بحساب كامؿ مصطفي قاـ : العسبية صوزتُ يف االختباز ثبات: الجبات
 زمني بفاصؿ , االبتدائي الرابع الصؼ في طفبل( 09)عمي التطبيؽ إعادة طريقة
 ( .4ر50)الثبات معامؿ وكاف يوما,( 40)قدره
 استخداـ تـ حيث,  االختبار صدؽ مف لمتأكد طرؽ عدة استخداـ تـ: االختباز صدم

, 00 – 9,0) مف العمرية الفئة لدى التمييز معامؿ قيمة تراوحت وقد,  التمييزي الصدؽ
 تـ كما( , 4,40) مستوى عند دالة قيـ وىي( , 7,57) و( , 6,68) بيف ما( 00

 البصري لئلدراؾ لتاجشط بندر اختبار استخداـ تـ وقد,  المحؾ باستخداـ الصدؽ حساب
,  المخ بإصابة المرتبطة والعوامؿ الكمية الدرجة بيف موجبا االرتباط معامؿ وكاف كمحؾ
( 00)عمي المدى واسع التحصيؿ واختبار االختبار بيف االرتباط معامؿ حساب تـ كما

 الفرز اختبار عمى ودرجاتيـ والتيجي القراءة في درجاتيـ بيف االرتباط معامؿ وبمغ تمميذا
( 70) عمي تطبيقو تـ العربية البيئة وفي( , 4,54) و( , 4,48) السريع العصبي
( 88=ف) والكتابة( 88=ف)القراءة في التعمـ صعوبات أصحاب الذكور مف تمميذا

 السف في ليـ مضاىية العادييف مف ومجموعة ,(شيور 4 سنوات,9 بمتوسطات)
 وجاءت,  التمييزي الصدؽ حساب وتـ,  االجتماعي االقتصادي والمستوي , والجنس
 .إحصائيا دالة الكمية والدرجة  الفرعية االختبارات في  التمييز معامؿ قيـ جميع
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 (1222,  نامل حمند الوٍاب عبد) إعداد: الهتابي العشس تصديص اختباز-

 :االختباز مً اهلدف

 .الكتابي األداء في االضطرابات عف والكشؼ لمطفؿ الكتابي األداء تقييـ
ــاز وصــف , والنسػػخ,  اإلمػػبلء) وىػػي,  مختمفػػة ميػػاـ ثػػبلث عمػػى االختبػػار يشػػتمؿ:االختب
 وأثنػػاء, الكتػػابي التعبيػػر وأثنػػاء,  اإلمػػبلء أثنػػاء الكتابيػػة االضػػطرابات وتقػػيس( , والتعبيػػر
 صػػعوبات مػػف التمميػػذ معانػػاة إلػػى االختبػػار ىػػذا عمػػى المرتفعػػة الدرجػػة وتشػػير,  النسػػخ
 .الكتابة

  :لالختباز الشيهومرتية اخلصائص

ــات  عينػػة عمػػى" كرونبػػاخ ألفػػا"  طريقػػة باسػػتخداـ ثباتػػو بحسػػاب االختبػػار معػػد قػػاـ :الجب
 معامػؿ قيمػة بمغػت وقػد,  االبتدائيػة المرحمػة تبلميػذ مف وتمميذة تمميذا( 054) مف مكونة
,  الكتابػػػة أثنػػػاء الطفػػػؿ أداء بتقيػػػيـ الخاصػػػة لمػػػدرجات بالنسػػػبة( 4,8080) ألفػػػا ثبػػػات

 ( .4,8895) الثبات معامؿ بمغ الكتابة بسرعة الخاصة لمدرجات وبالنسبة
 معامػػؿ حسػػاب خػػبلؿ مػػف الخػػارجي المحػػؾ صػػدؽ باسػػتخداـ االختبػػار معػػد قػػاـ :الصــدم
 السػموكية المبلحظات قائمة عمى ودرجاتيـ االختبار ىذا عمى التبلميذ درجات بيف االرتباط
(, 4,88) و( , 4,64) بػيف االرتباط معامؿ قيـ تراوحت وقد, التعمـ صعوبات ذوي لتحديد
 .االختبار نتائج في الثقة عمى يدؿ ما وىو
 (:2020إعداد )عاصه عبد اجمليد , وٍيد سليه ,  مكياس التفهري التشليلي-

 قياس التفكير التحميمي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية. :اهلدف مً املكياس
 خطوات إعداد املكياس:

 تمثمت فيما يمي: قاـ الباحثاف بالخطوات التالية إلعداد المقياس والتي
االطبلع عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة التي اىتمت بالتفكير التحميمي ,  -

 والمقاييس التي استخدمتيا لقياسو.
 االطبلع عمى خصائص العينة ) طبلب المرحمة االبتدائية(. -
 إعداد مفردات االختبار في صورتيا األولية. -
 عرض االختبار عمى السادة المحكميف. -
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 ب الخصائص السيكومترية لممقياس.حسا -
 إخراج االختبار في صورتو النيائية. -

( عبارة , تصؼ ميمة أو مشكمة تواجو التمميذ 04عدد ) يتكوف المقياس  مف :وصف املكياس
ويطمب منو اختيار الموقؼ الذي يمثؿ السموؾ المرغوب بالنسبة إليو في حاؿ تعرض ليذه 

 المشكمة أو تـ تكميفو بيذه الميمة , مف بيف موقفيف أماـ كؿ عبارة.
يعطى الطالب درجة واحدة في حاؿ اختار اإلجابة التي تتفؽ مع مفتاح : طسيكة التصشيح

التصحيح , وصفر في حاؿ اختار اإلجابة التي ال تتفؽ مع مفتاح التصحيح المرفؽ مع 
 (. 4( , وأقؿ درجة )04االختبار , وبذلؾ تكوف أعمى درجة )
 اخلصائص الشيهو مرتية للنكياس:

عػادة تـ التحقؽ م :ثبات املكياسأوال:   ف ثبات المقياس بثبلث طرؽ ىي  :" ألفا كرونباخ ", وا 
التطبيػػؽ , و التجزئػػة النصػػفية , وجػػاءت قػػيـ معػػامبلت الثبػػات بػػالطرؽ الػػثبلث كمػػا ىػػو مبػػيف 

     التالي:بالجدوؿ 
 ( ثباث يمٛاض انتفكٛس انتذهٛه2ٙجدٔل ) 

 

 انتفكٛس انتذهٛهٙ

 انتجصئت انُصفٛت إعادة انتطبٛك أنفا كسَٔبار

18,,7 18030 14045 

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ قػػيـ معػػامبلت الثبػػات لبلختبػػار باسػػتخداـ ثػػبلث طػػرؽ ,  
 الثبػات معامػؿ بمػغ وقػد"  , كرونبػاخ ألفػا" ثبػات معامػؿ بطريقػة المقيػاس حيث تـ حساب ثبػات

 عينػػة عمػػي االختبػػار تطبيػػؽ إعػػادة أيضػػا بطريقػػة  المقيػػاس ثبػػات حسػػاب وتػػـ ,( 0,,78)
, (4.989) , وبمػػغ معامػػؿ الثبػػات مػػف تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة وتمميػػذة تمميػػذاً ( 84) قواميػػا

 االرتبػاط معامػؿ بحسػاب وذلػؾ النصػفية كما تـ حساب الثبات أيضػا باسػتخداـ  طريقػة التجزئػة
 بػػيف االرتبػػاط معامػػؿ قيمػػة فبمغػػت , الزوجيػػة العبػػارات ودرجػػات الفرديػػة العبػػارات درجػػات بػػيف

مرتفػػع , جميػػع قػػيـ معػػامبلت الثبػػات دالػػة عنػػد  ثبػػات معامػػؿ وىػػو (749.0) المقيػػاس نصػػفي
 (.4,40مستوى )
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 ثاىيا : الصدم:

بإعداد عبارات المقياس في صورتيا المبدئية وعرضيا عمى عشػرة  افقاـ الباحث :صدم احملهنني
مػػػف المتخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ الػػػنفس, حيػػػث عػػػرض عمػػػييـ تعريػػػؼ التفكيػػػر التحميمػػػي 

 ومياراتو, وطريقة تصحيح المقياس , , وطمب منيـ ابداء الرأي فيما يمى: 
 دقة الصياغة المغوية.  -0
 وضوح التعميمات. -0
 المقياس لقياس التفكير التحميمي لدى التبلميذ.مناسبة فقرات  -8

 كما طمب مف كؿ محكـ كتابة ما يراه مف مقترحات أو تعديبلت أخرى . 
 بيف المحكميف : االتفاؽنسبة  لمتعرؼ عمىالمعادلة التالية  وقاـ الباحثاف بتطبيؽ 

 
 

 

   

 

 (.092, 4102, شعبان في )محمد 

 .السابؽ التحكيـ عناصر عمى المحكميف اتفاؽ نسب يوضح التالي والجدوؿ
 اتفاق انًذكًٍٛ عهٗ عُاصس انتذكٛى نًمٛاض انتفكٛس انتذهٛهٙ ( َعب3جدٔل )

 َعب االتفاق عُاصس انتذكٛى و

 %111 دلت انصٛاغت انهغٕٚت4  1

 %111 ٔضٕح انتعهًٛاث4 2

 %111 يُاظبت فمساث انًمٛاض نمٛاض انتفكٛس انتذهٛهٙ ندٖ انتاليٛر4 3

%( ,  044يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسب االتفاؽ عمػى عناصػر الػتحكـ بمغػت ) 
 ولـ يوص أي مف السادة المحكميف بتعديؿ العبارات.

قاو الباسح احلالي بالتشكل مً صدم املكياس عً طسيل إجيـاد قينـة معامـل االزتبـا      : وصدم احمل

 صػبلح رائػدة انتفكٛاس فاٙ انماساءة   إعادادبٍٛ دزجاث انتاليٛر عهٗ انًمٛاض انذاانٙ   ٔ اختبااز 
وهييق ميميية  اليية تويي  م ييتو   (4,898, وقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط )(0400) حمػػاد

(74704). 
بيف درجات كؿ  معامؿ االرتباطلمعرفة االتساؽ الداخمي لممقياس تـ حساب  :االتشام الداخلي

والجدوؿ التالي يوضح معامؿ االرتباط لكؿ عبارة مف عبارات   لممقياس ,والدرجة الكمية  عبارة
 المقياس بالدرجة الكمية. 

 االتفاقعدد يساث 

 111×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  االتفاقَعبت 

  االختالف+عد يساث  االتفاقعدد يساث                         
 



 ......................................... التفكير التحليلي وبعض عادات العقل لدى العاديين وذوي صعوبات الكتابة

- 889 - 

 ( يعايم االزتباط نكم عبازة يٍ عبازاث انتفكٛس انتذهٛهٙ ٔدالنتٓا االدصائٛت4جدٔل )

لًٛت يعايم  زلى انفمسة

 االزتباط

يعتٕٖ 

 اندالنت

لًٛت يعايم  زلى انفمسة

 االزتباط

يعتٕٖ 

 اندالنت

1 14035 1811 11 18,60 1811 

2 18030 1811 12 180,, 1811 

3 18042 1811 13 18,25 1811 

4 18,60 1811 14 18,35 1811 

5 18,43 1811 15 18,43 1811 

6 18071 1811 16 18,03 1811 

7 18055 1811 17 18,46 1811 

, 18,22 1811 1, 18,56 1811 

0 1801, 1811 10 18042 1811 

11 18,11 1811 21 18,01 1811 

التفكير لعبارات مقياس  معامبلت االرتباط قيـ أف  السابؽالجدوؿ مف  ضح توي
ويدؿ ذلؾ عمي قوة التماسؾ الداخمي لفقرات , ( 4,40دالة إحصائياً عند مستوى ) التحميمي

بدرجة بناء عمى ما سبؽ , فإف المقياس يتسـ تقيس مفيوما واحدا , و  ياو أن المقياس ,
  اتساؽ جيدة تدعو إلى الثقة في نتائجو.

 (:2020إعداد )عاصه عبد اجمليد , وٍيد سليه ,  مكياس عادات العكل-

المرونة ( لدى  –االستقبللية  –قياس بعض عادات العقؿ ) المثابرة  :اهلدف مً املكياس
 تبلميذ المرحمة االبتدائية.

 الخطوات التالية إلعداد المقياس:قاـ الباحثاف باتباع  خطوات إعداد املكياس:
 االطبلع عمى األدبيات النظرية والدراسات السابقة التي تناولت عادات العقؿ (0

 .والمقاييس التي وردت بيا
ذوي  إعداد استبياف لعادات العقؿ المناسبة لتبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي (0

  .المرونة( –االستقبللية  –عف اختيار )المثابرة  صعوبات الكتابة أسفر
 إعداد المقياس في صورتو األولية. (8
 عرض المقياس عمى السادة المحكميف. (4
 التحقؽ مف الخصائص السيكو مترية لممقياس. (5
 إخراج المقياس في صورتو النيائية. (6
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( فقرة موزعة عمى ثبلثة أبعاد ىي 84يتكوف المقياس مف ) وصف املكياس وطسيكة تصشيشُ:
( فقرات , مف نوع التقرير الذاتي , 04المرونة( , وكؿ بعد تمثمو ) –االستقبللية  –) المثابرة 

وتكوف اإلجابة عمى فقرات المقياس باختيار بديؿ مف بيف ثبلثة بدائؿ أماـ كؿ فقرة ىي )غالبا 
( عمى الترتيب , وبذلؾ تصبح أعمى درجة عمى 0, 0, 8ات )نادرا( تأخذ الدرج –أحيانا  –

( وتدؿ عمى أف التمميذ يتميز بمستوى مرتفع جدا مف عادات العقؿ الممثمة في 94المقياس )
( تعني أف 64( وتدؿ عمى المستوى المنخفض , والدرجة )84المقياس , وأقؿ درجة ىي )

 التمميذ لديو مستوى متوسط مف عادات العقؿ.

 ائص الشيهومرتية للنكياس: اخلص-

( تمميذًا وتمميذة مف تبلميذ 64قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عدد ) : ثبات املكياس:أوال
 المرحمة االبتدائية , وتـ استخراج معامؿ ثبات االستبياف بعدة طرؽ عمى النحو التالي:

:  , حيث قاـ الباحثاف بحساب الثبات باستخداـ طريقة  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ -
ألفا كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد المقياس  والدرجة الكمية , وذلؾ كما في الجدوؿ 

 التالي : 

 عاداث انعمم( يعايالث انثباث كم بعد يٍ  ألبعاد يمٛاض 5 جدٔل زلى )

 أنفا كسَٔباريعايم ثباث  االبعاد  و 

 18,02   انًثابسة 1

 3,1,,   االظتمالنٛت   2

 72,1,   انًسَٔت 3

 18,73   اندزجت انكهٛت

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات لمقياس عادات العقؿ ) األبعاد 
 والدرجة الكمية(   مرتفعة لذا فإف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف الثقة.

حيث قاـ الباحثاف بإعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة  الجبات عً طسيل إعادة التطبيل:
( تمميذا وتمميذة بعد فاصؿ زمني قدره شيرا مف التطبيؽ األوؿ , وبمغت قيمة معامؿ 64)

 ( , وىي قيمة مرتفعة لمثبات.4.980الثبات )

حيث قاـ الباحثاف بتجزئة المقياس إلى نصفيف , حيث الجبات عً طسيل التذزئة اليصفية: 
معامؿ الثبات بيف نصفي المقياس ) األسئمة الفردية , واألسئمة الزوجية( وبمغت تـ حساب 

 ( , وىي قيمة مرتفعة أيضا لمثبات.4,900قيمة معامؿ الثبات )

 ثاىيا: الصدم 
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كإحدى طرؽ التأكد مف صدؽ  صدؽ المحكميف قاـ الباحثاف باستخداـ : صدم احملهنني -أ
عمى  ( مفردة86وىو يتكوف مف ) صورتو األوليةفي تـ عرض المقياس , حيث  المقياس

إلى بعض التعديبلت في صياغة بعض  بعضيـ أشاروقد , ( 04السادة المحكميف وعددىـ )
 لضعؼ الصياغة , أو لعدـ تمثيميا لمبعد الذي تقيسومفردات وحذؼ بعض المفردات األخرى ال

 افقاـ الباحث ء التعديبلتوبعد إجراإضافة بعض المفردات الجديدة , بعضيـ  , كما اقترح
فاتفقوا عمى أف جميع مفردات المقياس   المحكميف السادةعمى مقياس مرة أخرى بعرض ال
( مفردة مناسبة مف حيث الدقة واالنتماء لمبعد الذي تمثمو , و الوضوح 84وعددىا )

 والمناسبة لمعينة.
 كميف والتعديؿ المقترح:والجدوؿ التالي يوضح العبارات التي لـ تحظ باتفاؽ السادة المح

 ( ٕٚضخ انًفسداث انتٙ تتطهب إجساء تعدٚالث بًمٛاض عاداث انعمم6جدٔل )  -

زلى  انبعد

 انًفسدة

 انتعدٚم انًمتسح انًفسدة لبم انتعدٚم

 انًثابسة 

أكسز عًم َفط انشٙء يساث عدٚدة  3

 دتٗ أَجصِ 

عُديا أفشم فٙ أداء يًٓت 

فئَُٙ أشداد إصسازا عهٗ 

 إَجاشْا

 انذرف أيٛم إنٗ انصبس عهٗ إَجاش انًٓاو 5

أدب شيالئٙ انرٍٚ ٚبرنٌٕ جٓدا فٙ  0

 تذمٛك أْدافٓى

 انذرف

 االظتمالنٛت
 انذرف ال أْتى بًعاَدة ٔدعى اٜخسٍٚ نٙ 15

 انذرف أشعس بسغبت فٙ االظتمالل عٍ األظسة 17

   انًسَٔت 

نٛط ند٘ طسٚمت ٔاددة نًٕاجٓت  26

 يشكالتٙ

أظتطٛع تطبٛك أكثس يٍ دم 

 نهًشكالث انتٙ تٕاجُٓٙ

 

أزٖ أَّ يٍ انضسٔز٘ تغٛٛس أفكاز٘  ,2

 باظتًساز

 انذرف

 انذرف نٛط ند٘ ياَع يٍ يسالبت تفكٛس٘ 31

عدد مفردات  ( مفردات أشار السادة المحكموف بحذفيا  أصبح6وبعد عممية حذؼ عدد )
( مفردة ويتكوف منيا المقياس في صورتو النيائية وىي المفردات التي نالت  84المقياس ) 

 % والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.84درجة اتفاؽ مف جانب السادة المحكميف ال تقؿ عف نسبة 
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 انًذكًٍٛ عهٗ  يفسداث يمٛاض عاداث انعمم َعبت االتفاق( ٕٚضخ  7جدٔل )

 انثالثت نًمٛاض عاداث انعمماالبعاد 

 انًسَٔت   االظتمالنٛت   انًثابسة 

زلى 

 انفمسة

َعبت 

 االتفاق

 

 زلى انفمسة
 َعبت االتفاق

 

 زلى انفمسة
َعبت 

 االتفاق

 

1 01% 11 01% 21 111% 

2 ,1% 12 01% 22 111% 

3 111% 13 111% 23 ,1% 

4 111% 14 111% 24 111% 

5 111% 15 01% 25 01% 

6 111% 16 111% 26 111% 

7 111% 17 111% 27 01% 

, 111% 1, ,1% 2, 111% 

0 111% 10 ,1% 20 01% 

11 111% 21 01% 31 111% 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة اتفاؽ السادة المحكميف عمى مفردات أبعاد    
( %044 -% 84نسبة تتراوح ما بيف ) فنجد أف ال االستبياف العادات العقمية كانت مرتفعة ,

 .( مفردة 84لكؿ مفردة مف مفردات المقياس,  و بذلؾ أصبح عدد مفردات المقياس )
معامؿ حساب  خبلؿ مف بحساب االتساؽ الداخمي الحالي  قاـ الباحث  :االتشام الداخلي

عمى وقد بمغت قيـ معامبلت االرتباط لممقياس والدرجة الكمية  بيف درجات كؿ بعد االرتباط
  .(4.40وىي قيـ دالة عند مستوى ) (4.985 – 4,968 – 4.978التوالي ) 

 الدزاسة: اتددحم

 –المػرابعيف تعمػيـ أساسػي  –فػؤاد  الحميػد عبػد محمد مدارس )الشييد :املهاىية اتدداحمل
 قراجة تعميـ أساسي( إدارة شرؽ كفر الشيخ التعميمية.

 .0409/ 0408الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  :الزماىية احملددات
 –االسػػػػتقبللية  –عػػػػادات العقػػػػؿ )المثػػػػابرة  –التفكيػػػػر التحميمػػػػي  :املوضــــوعية احملــــددات
 المرونة(.
 تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي مف العادييف وذوي صعوبات الكتابة. :البصسية احملددات

 خطوات الدزاسة:
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باالطبلع عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع قاـ الباحث  -
 الدراسة.

 , كما سبؽ بيانو.صعوبات الكتابةقاـ الباحث باختيار العينة مف العادييف وذوي  -

قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس التفكير التحميمي , ومقياس عادات العقؿ عمى عينة  -
 تحقؽ مف صحة فروض الدراسة.الدراسة األساسية , واستخدـ اختبار )ت( لم

 قاـ الباحث بعرض ومناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. -

 ثـ قاـ الباحث بتقديـ التوصيات والبحوث المقترحة. -

 ىتائر الدزاسة:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  والذى ينص عمى أنو" أوال: ىتائر الفسض األول:
مف تبلميذ المرحمة االبتدائية في األداء عمى مقياس التفكير  ةالكتاب صعوباتالعادييف وذوي 

 التحميمي.".
ولمتأكد مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بحساب قيمة )ت( , لمتأكد مف وجود فروؽ 

 مف تبلميذ المرحمة االبتدائية.     صعوبات الكتابة في التفكير التحميمي بيف العادييف وذوي 
الي يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية , وقيمة قيمة )ت( وداللتيا  لمفروؽ والجدوؿ الت

 مف تبلميذ المرحمة االبتدائية. صعوبات الكتابةبيف العادييف وذوي 
( انًتٕظطاث ٔاالَذسافاث انًعٛازٚت   ٔلًٛت لًٛت )ث( ٔدالنتٓا  نهفسٔق بٍٛ بٍٛ  ,جدٔل ) 

 انتفكٛس انتذهٛه4ٙيمٛاض عهٗ صعٕباث انكتابت انعادٍٚٛ ٔذٔ٘ 

االَذساف  انًتٕظظ انًجًٕعت

 انًعٛاز٘

 يعتٕٖ اندالنت لًٛت "ث"

 1411 ,58,1 4812 13436 انعادٍٚٛ

 2822 841, صعٕباث انكتابتذٔ٘ 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ في متوسط الدرجات عمى مقياس التفكير 
دالة إحصائيا عند  جاءت قيمة "ت"التحميمي بيف العادييف و ذوى صعوبات الكتابة, حيث 

( , والشكؿ التالي يوضح الفروؽ بيف العادييف وذوي صعوبات الكتابة عمى 4,40مستوى )
 مقياس التفكير التحميمي:
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 ( انفسٔق بٍٛ ذٔ٘ صعٕباث انكتابت ٔانعادٍٚٛ فٙ انتفكٛس انتذهٛه2ٙشكم )

 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد والذي ينص عمى أنو " ال : ثاىيا: ىتائر الفسض الجاىي
 التفكير مقياس عمى األداء في االبتدائية المرحمة تبلميذ مف صعوبات الكتابة وذوي العادييف
 .الجنس" لمتغير تعزى التحميمي

ولمتأكد مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية 
ناث( وذوي  ناث(, صعوبات الكتابة وقيمة )ت(  لكؿ مف عينة العادييف )ذكور وا  )ذكور وا 

لمتأكد مف وجود فروؽ في التفكير التحميمي بيف العادييف وذوي العسر الكتابي مف تبلميذ 
 ة االبتدائية تعزي لمتغير الجنس.     المرحم

والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية , وقيمة )ت( وداللتيا  لمفروؽ 
ناث( وذوي  ناث(  مف تبلميذ المرحمة صعوبات الكتابة بيف العادييف )ذكور وا  )ذكور وا 

 االبتدائية.
ٔ لًٛت )ث( ٔدالنتٓا  نهفسٔق بٍٛ انعادٍٚٛ  ( انًتٕظطاث ٔاالَذسافاث انًعٛازٚت  0جدٔل) 

عهٗ يمٛاض  )ذكٕز ٔإَاث(  يٍ تاليٛر انًسدهت االبتدائٛتصعٕباث انكتابت )ذكٕز ٔإَاث( ٔذٔ٘ 

 4انتفكٛس انتذهٛهٙ

االَذساف  انًتٕظظ انًجًٕعت

 انًعٛاز٘

 يعتٕٖ اندالنت لًٛت "ث"

 إَاث ذكٕز إَاث ذكٕز

 غٛس دانت 186,4 3856 ,482 11842 138,7 انعادٍٚٛ

صعٕباث ذٔ٘ 

 انكتابت

 غٛس دانت ,,185 2817 2862 78,1 0817
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التفكير  مقياس عمى الدرجات متوسط في فروؽ عدـ وجود  السابؽ الجدوؿ مف يتضح
جاءت جميع قيـ  حيث,  الكتابة تعزى لمتغير الجنس صعوبات وذوى العادييف بيف التحميمي

يوضح الفروؽ بيف الذكور واإلناث مف العادييف وذوي صعوبات , والشكؿ التالي "ت" غير دالة
 الكتابة عمى مقياس التفكير التحميمي .

 
 ( انفسٔق بٍٛ انركٕز ٔاإلَاث يٍ ذٔ٘ صعٕباث انكتابت ٔانعادٍٚٛ فٙ انتفكٛس انتذهٛه3ٙشكم )

 مياقصة ىتائر الفسضني األول والجاىي:

وجود فروؽ في متوسط الدرجات عمى مقياس  (0وشكؿ ) (04يتضح مف جدوؿ )
التفكير التحميمي بيف العادييف و ذوى صعوبات الكتابة, حيث أظيرت النتائج فروقا في متوسط 
أداء التبلميذ عمى مقياس التفكير التحميمي )الدرجة الكمية( لصالح العادييف, حيث بمغ 

( , وبمغت 8,44بات الكتابة )( , وبالنسبة لذوي صعو 08,86المتوسط بالنسبة لمعادييف )
ويتضح مف (, 4,40( , وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )5,848قيمة "ت" )

عدـ وجود فروؽ في متوسط الدرجات عمى مقياس التفكير التحميمي  (8وشكؿ ) (00جدوؿ)
بيف العادييف وذوى صعوبات الكتابة تعزى لمتغير الجنس , حيث بمغ متوسط درجات الذكور 

( , وبمغت قيمة 00,40( , ومتوسط درجات اإلناث )08,87عادييف عمى المقياس )مف ال
( , وىي قيمة غير دالة إحصائيا, كما بمغ متوسط درجات ذوي صعوبات الكتابة 0,684"ت" )

( , 7,80( , ومتوسط درجات اإلناث )9,47مف الذكور عمى مقياس التفكير التحميمي )
وتتفؽ ىذه النتائج مع ما ورد  مة غير دالة إحصائيا,( , وىي قي0,588وبمغت قيمة "ت" )

, حيث أشارت تعريفات التفكير التحميمي إلى أنو  في اإلطار النظري لمدراسة والدراسة السابقة
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القدرة عمى تمييز العناصر المختمفة لممشكمة أو الموضوع , والقدرة عمى تجزيء يتضمف 
و تحديد العبلقات التي تربط بيف ىذه  عناصر المشكمة أو الموضوع إلى مكونات فرعية

العناصر , باإلضافة إلى تضمنو لتجزئ المعمومات المركبة والمعقدة واالىتماـ بالتفاصيؿ , 
والمساىمة في توضيح األشياء , وبيذا فإف التفكير التحميمي يساعد عمى التصور الصحيح 

ابي والرسـ اإلمبلئي الصحيح , لمحروؼ والتعرؼ عمى الطريقة الصحيحة لمكتابة والتعبير الكت
 كما أف مف أىـ ميارات التفكير التحميمي:

 تحديد سمات األشياء التي تعتبر أساسية لوصفيا. -
 تحديد الخصائص الخاصة باألشياء واألشخاص والفئات. -
 المبلحظة بوصفيا أساسية في جمع المعمومات. -
 والموضوعات.تحديد أوجو التشابو واالختبلؼ بيف األشياء واألحداث  -
 الموازنة بيف شيئيف أو عدة أشياء. -
 تبويب األشياء أو البيانات في فئات أو مجموعات وفقا لخصائص محددة. -
 تصنيؼ األشياء والمعمومات في فئات أو مجموعات وفقا لسماتيا المشتركة. -
 بناء معيار لمحكـ عمى مدى جودة وأىمية العناصر. -
 الترتيب وتحديد األولويات وتسمسميا. -

وتساعد ىذه الميارات في التعرؼ عمى أشكاؿ الحروؼ والتفريؽ بيف الحروؼ في 
دراؾ أوجو التشابو واالختبلؼ بيف الحروؼ  أوضاعيا المختمفة في الكممة والجممة , وا 
المختمفة , كما تفيد في ضبط عممية الكتابة , حيث تجعؿ التمميذ قادرا عمى وضع معايير 

ا , كما أنيا تجعمو قادرا عمى المبلحظة الدقيقة لمنماذج الجيدة مف لجودة الكتابة وااللتزاـ بي
دراؾ أوجو القصور والسعي لتحسينيا, كما أف مكونات التفكير  الكتابات ومقارنتيا بكتابتو , وا 

 –(, والتي تشمؿ: )المكوف المعرفي 56,0449التحميمي والتي أشارت إلييا ثناء عبد المنعـ )
المكوف التنسيقي( تشير جميعا إلى التفاعؿ الذي  –كوف الوجداني الم –المكوف اإلدراكي 

يحدث بيف الجوانب المعرفية واإلدراكية والوجدانية والنفسحركية والتي تساعد في النياية عمى 
 ووجودإنتاج نص مكتوب بطريقة صحيحة مف الناحية اإلمبلئية والتنسيقية والتعبيرية , 

صعوبات في الميارات الحركية الدقيقة  تسبب في ظيوريمكف أف يقصور في ىذه المكونات 
لدى الفرد الذي يعاني عسر الكتابة مما يعيؽ تقدـ عممية الكتابة لديو , و صعوبات في 
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مسعد أبو الديار  كما أشارالتيجئة , وضعؼ الكتابة اليدوية , وصعوبات في التعبير الكتابي, 
بة, ويؤكد ذلؾ ما ذكره فتحي الزيات ( في تعريفو لصعوبات الكتا044, 0400وآخروف )

( حينما عرؼ صعوبات الكتابة بأنيا صعوبات في آلية تذكر تعاقب الحروؼ 070, 0447)
وتتابعيا , ومف ثـ تناغـ العضبلت والحركات المطموبة تعقبيا أو تتابعيا لكتابة الحروؼ 

لمشاعر واألفكار واألرقاـ , وتكويف الكممات والجمؿ والصياغات المعبرة عف المعاني وا
والمواقؼ مف خبلؿ التعبير الكتابي, وىو ىنا يشير إلى ضعؼ في القدرة عمى إدراؾ التفاصيؿ 
دراؾ العبلقات , وقصور في الجانب المعرفي والوجداني والتنسيقي , وتؤكد المظاىر  , وا 

تفكير المختمفة لصعوبات الكتابة عمى فقر واضح لدى ىذه الفئة مف التبلميذ في ميارات ال
التحميمي تتجمي في عكس بعض الحروؼ والخمط بيف المتشابو منيا , وحذؼ بعض الحروؼ 
ضافة بعضيا في غير موضعو , والكتابة ببطء ونقص أو قصور الطبلقة , وانعداـ الجانب  وا 

 التنسيقي , باإلضافة إلى مشكبلت تتعمؽ بالجانب اإلدراكي , والخصائص النفسية لمتمميذ.
( 0408نتائج ضمنيا مع ما توصمت إليو دراسة ناىد محمد , وجيياف محمد )وتتفؽ ىذه ال

مف فاعمية البرنامج القائـ عمى التفكير التحميمي في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي لدى 
والتي أكدت عمى أف  Santhitiwanich  (2014)طالبات المرحمة الجامعية, ودراسة  

التحميمي وقدرات الكتابة مع المؤشرات  الخاصة بالمحتوى  تكامؿ مؤشرات القراءة والتفكير
يتألؼ مف ثبلث قدرات وأحد عشر مؤشرا ,تتألؼ قدرة القراءة مف مؤشريف: تمخيص الفكرة 
الرئيسية لمنص وتفسير القراءة, وتتألؼ قدرة التفكير التحميمي مف خمسة مؤشرات: تحميؿ 

والتفكير واإلبداع,  تتألؼ القدرة عمى الكتابة  القراءة , والتحميؿ العددي , وحؿ المشكبلت ,
مف أربعة مؤشرات: المناقشة الناشئة عف قراءة القصة , ورسـ الرسـ البياني , والكتابة 

 المرتبطة بتحميؿ البيانات وعرض البيانات.
أما عف عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث مف العادييف وذوي صعوبات التعمـ في 
التفكير التحميمي , فيمكف إرجاعو إلى أف امتبلؾ القدرة عمى ممارسة التفكير التحميمي يساعد 
في تنمية وصقؿ الميارات الكتابية لمتمميذ ذكرا كاف أو أنثى إذ إف التفكير التحميمي ليس مف 

التي يتمايز فييا التبلميذ وفقا لمنوع , كما أف القصور في ميارات التفكير التحميمي  المجاالت
يمكف أف يكوف أحد أسباب صعوبات الكتابة , كما أنو يعد أحد مظاىر صعوبات الكتابة وفقا 
لما توصمت إليو نتائج الدراسة الحالية وبذلؾ يستوي فيو الذكور واإلناث مف ذوي صعوبات 
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يستووف في كافة المظاىر األخرى لصعوبات الكتابة والتي سبؽ عرضيا في  الكتابة كما
الجانب النظري , وبذلؾ يعتبر التمايز في التفكير التحميمي مرتبطا بوجود صعوبات الكتابة أو 

, كما أف تعرض التبلميذ ذكورا كانوا أو إناثا لمثيرات  الخمو منيا وليس مرتبطا بالنوع
ف طرؽ التدريس ومستوى اقتصادي واجتماعي وثقافي متشابو متشابية ونمط متشابو م

 ساعد عمى تقميص الفروؽ بيف النوعيف.
 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد الوالذى ينص عمى أنو"  :جالحثالجا: ىتائر الفسض ال

عادات  مقياس عمى األداء في االبتدائية المرحمة تبلميذ مفصعوبات الكتابة  وذوي العادييف
 .العقؿ ) الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية(

ولمتأكد مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بحساب قيمة )ت( , لمتأكد مف وجود فروؽ 
الدرجة الكمية( بيف العادييف وذوي  –المرونة  –االستقبللية  –في عادات العقؿ ) المثابرة 

لي يوضح المتوسطات واالنحرافات والجدوؿ التا, مف تبلميذ المرحمة االبتدائيةصعوبات الكتابة 
مف تبلميذ صعوبات الكتابة المعيارية , وقيمة قيمة )ت( وداللتيا  لمفروؽ بيف العادييف وذوي 

 المرحمة االبتدائية.
( انًتٕظطاث ٔاالَذسافاث انًعٛازٚت   ٔلًٛت لًٛت )ث( ٔدالنتٓا  نهفسٔق بٍٛ  11جدٔل )

 عاداث انعمم4 عهٗ يمٛاضصعٕباث انكتابت انعادٍٚٛ ٔذٔ٘ 

االَذساف  انًتٕظظ انًجًٕعت انبعد

 انًعٛاز٘

لًٛت 

 "ث"

يعتٕٖ 

 اندالنت

 1411 138116 4813 25811 انعادٍٚٛ انًثابسة

 3817 13813 صعٕباث انكتابتذٔ٘ 

 1811 148371 4811 24811 انعادٍٚٛ االظتمالنٛت

 ,187 12833 صعٕباث انكتابتذٔ٘ 

 1811 118303 4870 23851 انعادٍٚٛ انًسَٔت

 2820 12843 صعٕباث انكتابتذٔ٘ 

اندزجت 

 انكهٛت

 1811 158166 11821 72871 انعادٍٚٛ

 5876 378,1 صعٕباث انكتابتذٔ٘ 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ في متوسط الدرجات عمى مقياس عادات 
وذلؾ في األبعاد الفرعية والدرجة الكمية, حيث  العقؿ بيف العادييف وذوى صعوبات الكتابة ,

ذوي , والشكؿ التالي يوضح الفروؽ بيف (4.40"ت" دالة عند مستوى )جميع قيـ جاءت 
 صعوبات الكتابة والعادييف عمى مقياس عادات العقؿ:
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 ( انفسٔق بٍٛ ذٔ٘ صعٕباث انكتابت ٔانعادٍٚٛ فٙ عاداث انعمم4شكم )

 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال: والذي ينص عمى أنو "  السابعزابعا: ىتائر الفسض 
عادات  مقياس عمى األداء في االبتدائية المرحمة تبلميذ مفصعوبات الكتابة  وذوي العادييف

 ."العقؿ ) الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية( تعزى لمتغير الجنس
متوسطات واالنحرافات المعيارية ولمتأكد مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بحساب ال

ناث( وذوي و  ناث(, صعوبات الكتابة قيمة )ت(  لكؿ مف عينة العادييف )ذكور وا  )ذكور وا 
الدرجة الكمية(   –المرونة  –االستقبللية  –لمتأكد مف وجود فروؽ في عادات العقؿ ) المثابرة 

 ة تعزي لمتغير الجنس.     بيف العادييف وذوي العسر الكتابي مف تبلميذ المرحمة االبتدائي
والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية , وقيمة )ت( وداللتيا  لمفروؽ بيف 

ناث( وذوي  ناث(  مف تبلميذ المرحمة االبتدائية.صعوبات الكتابة العادييف )ذكور وا   )ذكور وا 
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ٔ لًٛت )ث( ٔدالنتٓا  نهفسٔق بٍٛ انعادٍٚٛ  ( انًتٕظطاث ٔاالَذسافاث انًعٛازٚت  11جدٔل)

)ذكٕز ٔإَاث(  يٍ تاليٛر انًسدهت االبتدائٛت عهٗ يمٛاض صعٕباث انكتابت )ذكٕز ٔإَاث( ٔذٔ٘ 

 عاداث انعمم4

 انًجًٕعت انبعد
 االَذساف انًعٛاز٘ انًتٕظظ

 لًٛت "ث"
يعتٕٖ 

 إَاث ذكٕز إَاث ذكٕز اندالنت

 انًثابسة

 غٛس دانت 18225 3854 4835 24814 25803 انعادٍٚٛ

ذٔ٘ 

صعٕباث 

 انكتابت

 غٛس دانت 18031 2871 ,381 12816 14814

االظتمال

 نٛت

 غٛس دانت ,,185 3834 4851 228,5 ,2581 انعادٍٚٛ

ذٔ٘ 

صعٕباث 

 انكتابت

 غٛس دانت -18754 2813 1840 12856 12817

 انًسَٔت

 دانت غٛس 18001 ,481 5827 22857 24831 انعادٍٚٛ

ذٔ٘ 

صعٕباث 

 انكتابت

 غٛس دانت -18641 2861 1805 ,1286 12814

اندزجت 

 انكهٛت

 غٛس دانت ,1845 0831 12827 60857 75843 انعادٍٚٛ

ذٔ٘ 

صعٕباث 

 انكتابت

 غٛس دانت ,,184 6837 5816 37831 3,835

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ في متوسط الدرجات عمى مقياس 
العقؿ )األبعاد والدرجة الكمية( بيف العادييف وذوى صعوبات الكتابة تعزي لمتغير عادات 

والشكبلف التالياف يوضحاف الفروؽ بيف كؿ الجنس, حيث جاءت جميع قيـ "ت" غير دالة ,
 مف العادييف وذوي صعوبات الكتابة مف الذكور واإلناث عمى مقياس عادات العقؿ:
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 ٔاإلَاث يٍ انعادٍٚٛ فٙ عاداث انعمم( انفسٔق بٍٛ انركٕز 5شكم )

 
 ( انفسٔق بٍٛ انركٕز ٔاإلَاث يٍ ذٔ٘ صعٕباث انكتابت فٙ عاداث انعمم6شكم )

 مياقصة ىتائر الفسضني الجالح والسابع:

وجود فروؽ في متوسط الدرجات عمى مقياس  (4وشكؿ ) (00يتضح مف جدوؿ )
عادات العقؿ بيف العادييف وذوى صعوبات الكتابة , وذلؾ في األبعاد الفرعية والدرجة الكمية , 
حيث أظيرت النتائج فروقا في متوسط أداء التبلميذ في بعد المثابرة, فكاف متوسط درجات 

( , وكانت 08,48ات الكتابة )( , بينما كاف متوسط درجات ذوي صعوب05,04العادييف )
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(  , كما بمغ متوسط درجات 4,40( , وىي قيمة دالة عند مستوى )08,406قيمة "ت" )
, (00,88رجات ذوي صعوبات الكتابة )( , ومتوسط د04,04العادييف عمى بعد االستقبللية )

( , كما بمغ متوسط 4,40( , وىي قيمة دالة عند مستوى )04,874وبمغت قيمة "ت" )
( , ومتوسط درجات ذوي صعوبات الكتابة 08,54جات العادييف عمى بعد المرونة )در 
( , كما بمغ 4,40( وىي قيمة دالة عند مستوى )00,898( , وبمغت قيمة "ت" )00,48)

( ومتوسط 70,74متوسط درجات العادييف في الدرجة الكمية عمى مقياس عادات العقؿ )
( وىي قيمة دالة عند 05,066وبمغت قيمة "ت" )( , 87,84درجات ذوي صعوبات الكتابة )

عدـ وجود فروؽ في  (6( وشكؿ )5وشكؿ ) (08( , ويتضح مف جدوؿ )4,40مستوى )
متوسط الدرجات عمى مقياس عادات العقؿ )األبعاد والدرجة الكمية(   بيف العادييف وذوى 

جات العادييف مف صعوبات الكتابة تعزي لمتغير الجنس , ففي بعد المثابرة بمغ متوسط در 
( 0,005( , وبمغت قيمة "ت" )04,04( , بينما كاف متوسط درجات اإلناث )05,98الذكور)

وىي قيمة غير دالة إحصائيا, وبمغ متوسط درجات الذكور مف ذوي صعوبات الكتابة 
( وىي قيمة غير دالة إحصائيا , وفي 0,980( , وقيمة "ت" )00,46( , واإلناث )04,04)

( , بينما كاف متوسط درجات 05,08لية بمغ متوسط درجات العادييف مف الذكور)بعد االستقبل 
( وىي قيمة غير دالة إحصائيا, وبمغ متوسط 0,588( , وبمغت قيمة "ت" )00,85اإلناث )

( , وقيمة "ت" 00,56( , واإلناث )00,47درجات الذكور مف ذوي صعوبات الكتابة )
, وفي بعد المرونة بمغ متوسط درجات العادييف مف ( وىي قيمة غير دالة إحصائيا-4,754)

( 4,990( , وبمغت قيمة "ت" )00,57( , بينما كاف متوسط درجات اإلناث )04,80الذكور)
وىي قيمة غير دالة إحصائيا, وبمغ متوسط درجات الذكور مف ذوي صعوبات الكتابة 

دالة إحصائيا ,  ( وىي قيمة غير-4,640( , وقيمة "ت" )00,68( , واإلناث )00,04)
( , بينما كاف متوسط 75,48وفي الدرجة الكمية بمغ متوسط درجات العادييف مف الذكور)

( وىي قيمة غير دالة إحصائيا, وبمغ 0,458( , وبمغت قيمة "ت" )69,57درجات اإلناث )
( , وقيمة 87,80( , واإلناث )88,85متوسط درجات الذكور مف ذوي صعوبات الكتابة )

وتتفؽ ىذه النتائج مع ما سبقت اإلشارة إليو  ( وىي قيمة غير دالة إحصائيا,4,488"ت" )
إلى أف عادات   (0448) بكر , ومحمد Matheu (2004)في الجانب النظري حيث أشار 

العقؿ تشير إلى فيـ الفرد لممعرفة وتقييميا وتحديد الشكؿ الذي يريد الفرد استعمالو منيا , 
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بناء تفضيبلت وتقييمات خاصة بالمواقؼ التي تواجيو وتظير  كما أنيا تساعد الفرد عمى
, وبيذا المنظور تفضيبلتو ألداءات معينة بناء عمى المثيرات أو المنبيات التي يتعرض ليا 

فإف عادات العقؿ تساعد في ضبط األداء الكتابي مف حيث كونيا تساعد عمى إدراؾ وتفضيؿ 
عمى جودة األداء الكتابي لمفرد والتفاعؿ البناء مع الشكؿ الصحيح لمكتابة الجيدة , والحكـ 

الموضوعات التي يعبر عنيا الفرد بالكتابة , وىو ما يخمؽ نوعا مف الوحدة والترابط بيف 
الجوانب المعرفية والوجدانية والميارية المرتبطة بعممية الكتابة, كما أف عادات العقؿ التي 

المرونة( تساعد مجتمعة  –االستقبللية  –المثابرة تناولتيا الدراسة الحالية والتي تشمؿ ) 
, الصعوبات األكاديمية التي تواجيوعمى تكويف شخصية التمميذ بحيث يكوف قادرا عمى تحدي 
, وؿ لمستوى جيد مف األداء الكتابيفالمثابرة تمد التمميذ باإلصرار البلـز لبموغ اليدؼ والوص

رة ذاتو ومواجية الصعوبات التي األكاديمية التي واالستقبللية تجعؿ التمميذ قادرا عمى إدا
تعيقو , وذلؾ بناء عمى خبراتو الشخصية وقدراتو بدوف التأثر بالعوامؿ السمبية التي ربما 
تكوف موجودة في البيئة التي يعيش فييا , كما أف المرونة تساعد التمميذ عمى تغيير طريقة 

لذي يريده ألدائو الكتابي , فكمما أبصر التمميذ تفكيره وطريقة أدائو بما يتناسب مع التطور ا
عيبا في اإلمبلء أو التنظيـ أو التعبير الكتابي , فإنو يسعي بجد إلى االستفادة مف خبراتو في 
تعديؿ وتحسيف ىذا األداء وحينما تواجيو مشكمة تتعمؽ باستخداـ طريقة معينة لمعبلج فإنو 

ويؤكد  وف األداء الكتابي في النياية مرضيا ,كيرىا لييمجأ إلى التعديؿ عمييا أو استبداليا بغ
عمى أف  (Costa & Kallick, 2000, 1)و (, 06 – 04, 0404,  سميماف خير)

 خصائص األشخاص الذيف يمتمكوف عادات عقؿ تتمخص في:
 مشكبلت مف يواجيو ما بشأف وعناية بحرص التفكير إلى الفرد نزوع وتعني: الميوؿ -

 .وأحداث
 .ونقدىا البدائؿ ودراسة لمتفكير ممارستو وأىمية بقيمة الفرد شعور وتعني:  القيمة-
 أو الموضوع أو لممشكمة المناسب التفكير  ونمط لنوع الفرد إدراؾ إلى وتشير: الحساسية-

 .ليا يتصدى التي الميمة
 المشكبلت لمواجية يحتاجيا التي التفكير ميارات تنمية عمى الفرد قدرة وتعني: القدرة-

 .والمواقؼ
 باستمرار. الجديدة والمعارؼ الميارات تعمـ عمى الفرد حرص إلى ويشير: االلتزاـ-
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تشير مظاىر  التبلميذ العاديوف في ىذه الدراسة , بينما  اتميز بي ه الخصائصوىذ  
مف األخطاء اإلمبلئية  اإلى وجود قصور في ىذه األبعاد حيث إف لدييـ كثير   صعوبات الكتابة

 واألخطاء المرتبطة بالترقيـ والتراكيب ورسـ الحروؼ , طما أف لدييـ صعوبات في إعماؿ
 لمقارئ اعتبارات المعرفية , كما أنيـ ال يعطوف أي العمميات لمعظـ التنفيذي الضبط عمميات
 قصيرة وجمميـال  أـ الكتابة بموضع مرتبطا أكاف سواء أذىانيـ عمى يرد ما يكتبوف حيث

 آلي بشكؿ أخطاءىـ والمضموف باإلضافة إلى أنيـ يصححوف المعنى إلى وتفتقر,  ومفككة
, وتشير ىذه المظاىر إلى قصور واضح  األخطاء لتمؾ وتقديرا فيما أقؿ وىـ, مباالة عدـ أو

مى في عادات المثابرة واالستقبللية والمرونة , وبذلؾ فإف العادييف تساعدىـ ىذه العادات ع
تطوير أدائيـ الكتابي بينما ال يتطور األداء الكتابي لدى ذوي صعوبات الكتابة نظرا لكونيـ ال 

 يمتمكوف ىذه العادات التي تدفعيـ نحو تطويره.
 ,Koura وتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصمت إليو نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة

 A. &  ; Zahran,  F. (2017)  في  العقؿ عادات فاعمية استخداـوالتي أكدت عمى
الذاتي, وىو ما يؤكد ما ذىب  والحكـ أجنبية كمغة اإلنجميزية المغة في الكتابة ميارات تطوير

إليو الباحث مف أف األداء الكتابي يحتاج لعادات عقؿ تدعمو وتساعد التمميذ عمى تطويره , 
 برنامج والتي أشارت فاعمية( 0407) وآخروف , فؤاد كما تتفؽ أيضا مع نتائج دراسة فيوليت

 تبلميذ مف عينة لدى والكتابة القراءة تعمـ صعوبات في عبلج  العقؿ عادات بعض لتنمية
 عمى قائـ برنامج فاعمية والتي أكدت عمى( 0405) فؤاد االبتدائية, ودراسة محمد المرحمة
وتدؿ ىاتيف الدراستيف ,  األطفاؿ لدى األكاديمية التعمـ صعوبات بعض عبلج في العقؿ عادات

عمى وجود قصور لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ األكاديمية في عادات العقؿ , وأف 
 إماـ , كما تتفؽ ضمنيا مع دراسةالتدريب عمى عادات العقؿ يساعد في عبلج ىذه الصعوبات

 دالة موجبة ارتباطية عبلقة إلى وجود  والتي أشارت( 0400) صبلح ومنتصر,  مصطفى
,  العقؿ عادات استبياف عمى والموىوبيف التعمـ صعوبات وذوي العادييف مف كؿ درجات فبي

 إحصائيا دالة فروقا وجدت كما,  األكاديمية الذاتية الكفاءة معتقدات اختبار عمى ودرجاتيـ
 األكاديمية الذاتية الكفاءة ومعتقدات,  العقؿ عادات مف كؿ في الثبلث المجموعات تبلميذ بيف

,  لمموىوبيف القرائي باألداء التنبؤ  إمكانية إلى النتائج أشارت كما,  الموىوبيف لصالح
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 ومعتقدات,  العقؿ عادات مف القراءة صعوبات وذوي,  التعمـ صعوبات وذوي,  والعادييف
 .األكاديمية الذاتية الكفاءة

أما عف عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث مف ذوي صعوبات الكتابة أو العادييف 
عمى مقياس عادات العقؿ , فيمكف إرجاعو إلى أف العينة مف تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي 
ويتعرضوف لنفس المثيرات في البيئة المدرسية كما أنيـ ينتموف إلى مستوى اقتصادي 

, كما أف , وىو ما ساعد عمى تقميص الفروؽ بيف الذكور واإلناثواجتماعي وثقافي متشابو 
نما يعتبر  كما أظيرت نتائج الدراسة  -القصور في عادات العقؿ ليس لو عبلقة بالنوع , وا 

أحد مظاىر صعوبات الكتابة , وأنو يمكف أف يكوف أحد محكات تشخيص صعوبات  –الحالية 
اعد عمى التمكف مف األداء الكتابي وىو مجاؿ ليس الكتابة , كما أف اكتساب عادات العقؿ يس

نما التمايز يكوف في المظاىر الدالة عمى وجود أو عدـ  فيو تمايز بيف التبلميذ تبعا لمنوع , وا 
 وجود صعوبات الكتابة.

 التوصيات والبشوخ املكرتسة:

 التوصيات:

 ما توصمت إليو نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يمي: بناء عمى
االىتماـ بتدريب التبلميذ وخاصة تبلميذ المرحمة االبتدائية عمى ميارات التفكير  -

 التحميمي.
 االىتماـ بتدريب التبلميذ وخاصة تبلميذ المرحمة االبتدائية عمى عادات العقؿ. -
عوبات التعمـ تدريبات تتعمؽ بتنمية ميارات الحرص عمى تضميف البرامج المعدة لعبلج ص -

 التفكير التحميمي وعادات العقؿ.
الحرص عمى دمج ميارات التفكير التحميمي وعادات العقؿ في مناىج تعميـ الكتابة  -

 لمتبلميذ خاصة في الصفوؼ األولى.
كير عقد دورات تدريبية لممعمميف وأولياء األمور لتدريبيـ عمى توظيؼ عادات العقؿ والتف -

 التحميمي في األنشطة المدرسية والمنزلية.
توجيو نظر القائميف عمى إعداد المناىج الدراسية إلى ضرورة عرض المحتوى بطريقة  -

 تحفز التمميذ عمى ممارسة ميارات  التفكير التحميمي واكتساب عادات العقؿ.
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 البشوخ املكرتسة:

التحميمي وعادات العقؿ بيف العادييف إجراء بحوث تتعمؽ بدراسة الفروؽ في التفكير  -
 وذوي صعوبات الكتابة في مراحؿ عمرية أخرى.

 دراسة الفروؽ بيف ذوي صعوبات الكتابة والعادييف في أنواع أخرى مف التفكير. -
دراسة أساليب التفكير المفضمة لدى كؿ مف العادييف وذوي صعوبات التعمـ في ضوء  -

 متغير الجنس.
نامج قائـ عمى التفكير التحميمي في مواجية صعوبات الكتابة إجراء دراسة عف أثر بر  -

 لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.
 لدى الكتابة صعوبات مواجية في عادات العقؿ عمى قائـ برنامج أثر عف دراسة إجراء -

 .االبتدائية المرحمة تبلميذ
بجودة األداء الكتابي االسياـ النسبي لكؿ مف عادات العقؿ والتفكير التحميمي في التنبؤ  -

 لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.
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 املسادع

 أوال: املسادع العسبية:

(. فعالية وحدة مقترحة في العموم وفق منظور كوستا وكاليك 3102إبراىيم عبد العزيز محمد ) -
لعادات العقل في تنمية التفكير التحميمي والميول العممية لدى تالميذ الصف األول المتوسط 

 .025 – 32(, 5( ع )01بالمممكة العربية السعودية, المجمة المصرية لمتربية العممية, مج )
(. صعوبات التعمم بين التنظير والتشخيص والعالج, مركز 3101أحالم حسن محمد ) -

 اإلسكندرية لمكتاب, اإلسكندرية.
الكتابة لدى  ( : صعوبات3102أحمد سيد إبراىيم , عبد الرازق عبد القادر , صابر عالم )  -

تالميذ المدارس الصديقة لمفتيات وعالجيا باستخدام عممية المراجعة , مجمة كمية التربية , 
 .  21 -0,  2, ع  21جامعة أسيوط , كمية التربية , مج 

( . عادات العقل وعالقتيا بمعتقدات 3100إمام مصطفى سيد , ومنتصر صالح عمر ) -
مقارنة لمتالميذ الموىوبين والعاديين وذوي صعوبات التعمم,  الكفاءة الذاتية األكاديمية : دراسة

 .273 – 235(, 00) ع, الفيومجامعة  كمية التربية, ,بالفيوم مجمة كمية التربية
( : أساليب التفكير وعالقتيا بالقدرة االستداللية لدى طمبة الجامعة 3117أنوار عمر إبراىيم ) -

 معة المستنصرية , العراق ., رسالة ماجستير , كمية التربية , الجا
(. عادات العقل وعالقتيا بمستوى األداء 3105إيمان عباس الخفاف, نور فيصل التميمي ) -

 , مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع, عمان.0الميني لدى معممات رياض األطفال, ط
عمى تنمية استقصى"  –اسأل  –( : أثر استخدام استراتيجية " حمل 3111أيمن حبيب سعيد ) -

 –عادات العقل لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل مادة الكيمياء , المؤتمر العاشر 
التربية العممية : تحديات الحاضر ورؤى المستقبل , الجمعية المصرية لمتربية العممية , كمية 

 .212 – 203,  3التربية , جامعة عين شمس , مجمد 
ميمي , القدرة والميارة واألسموب , جامعة القاىرة : مركز ( : التفكير التح 3117أيمن عامر ) -

تطوير الدراسات العميا والبحوث في العموم اليندسية , كمية اليندسة , مشروع الطرق المؤدية 
 إلى التعميم العالي. 

 ,  دار ديبونو لمنشر والتوزيع, عمان.0(. الشامل في ميارات التفكير, ط3113ثائر حسين ) -
(. برنامج مقترح لتعميم التفكير التحميمي وفاعميتو في تنمية الفيم 3113نعم رجب )ثناء عبد الم -

القرائي والوعي بعمميات التفكير لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية, مجمة دراسات في المناىج 
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وطرق التدريس, الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس, كمية التربية, جامعة عين شمس, 
 .32 – 21( , 022ع )

(. أثر وحدة مقترحة في الجغرافيا السياسية عمى تنمية ميارات 3107جمال حسن السيد ) -
التفكير التحميمي والوعي بالقضايا االستراتيجية المرتبطة باألمن القومي العربي لدى طالب 

 0(, 7(, ع )22التعميم الفني نظام الثالث سنوات, مجمة كمية التربية, جامعة أسيوط , مج )
– 53. 

, دار صفاء لمنشر والتوزيع, 2(. أساسيات صعوبات التعمم, ط 3105جمال مثقال مصطفى ) -
 عمان.

 –(. اختبار القدرة العقمية العامة " أوتيس 0391حنفي محمود إمام , مصطفى محمد كامل ) -
 ( سنوات: كراسة التعميمات, مكتبة األنجمو, القاىرة.01 – 1لينون" )

, مركز ديبونو لتعميم 0(. عادات العقل ودافعية اإلنجاز, ط3105) خالد محمد الرابغي -
 التفكير, عمان.

(. عادات العقل.. وتصميم المناىج المدرسية.. النظرية 3102خير سميمان شواىين ) -
 ,  عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع, إربد, األردن.0والتطبيق, ط

القائمة عمى  (Robb Laura)لوران روب (. أثر التدريس بطريقة 3100رائدة صالح حماد ) -
الربط بين عمميتي القراءة والكتابة في تحسين ميارات التفكير التحميمي والبنائي في المغة 
 العربية لدى طمبة المرحمة األساسية في األردن, رسالة دكتوراه, كمية التربية , جامعة اليرموك.

عض عادات العقل في تنمية التفاؤل (. برنامج تدريبي قائم عمى ب3101رمضان عمى حسن ) -
 212لدى ذوي صعوبات التعمم من تالميذ المرحمة االبتدائية, مجمة كمية التربية, جامعة بنيا, 

-217. 
(. نظرية 3105محمد شحاتة, عبد العزيز دليم ميدي ) حمديسوزان عبد الفتاح يوسف ,  -

وي صعوبات تعمم الرياضيات, ىاريسون وبرامسون ألساليب التفكير ومدى مالءمتيا لمطمبة ذ
 .07- 0مجمة عالم التربية , المؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية, 

, دار صفاء 0(. تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الناقد, ط3119سوسن شاكر عبد المجيد ) -
 لمنشر والتوزيع, عمان.

ر العموم المتكاممة اإللكتروني في تنمية ( : فاعمية مقر  3109شرين شحاتو عبد الفتاح ) -
ميارات التفكير التحميمي واالتجاه نحو التعمم اإللكتروني لدى طالب كمية التربية , جامعة 

 .23 -0أسيوط , كمية التربية , المجمد الرابع والثالثون , العدد الخامس , مايو , 
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كيات الذكية ) التعود (. سيكولوجية عادات العقل والسمو 3103ضاري خميس العبادي ) -
 العقمي( , مكتب اليمامة لمطباعة والنشر, العراق.

دار المسيرة لمنشر  0(. البرامج العالجية لذوي صعوبات التعمم, ط3101عادل صالح غنايم ) -
 والتوزيع, عمان.

(. مقياس التفكير التحميمي, عالم الكتب, 3131عاصم عبد المجيد كامل, ىند سميم محمد ) -
 القاىرة.

(. مقياس عادات العقل, عالم الكتب, 3131عاصم عبد المجيد كامل, ىند سميم محمد ) -
 القاىرة.

, 9(. مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة, ط3111عبد العزيز السيد الشخص ) -
 مكتبة األنجمو, القاىرة.

س الزمان لمنشر , دار جمي0(. عادات العقل والفعالية الذاتية, ط3101عبداهلل إبراىيم حجات ) -
 والتوزيع, عمان.

( : أثر برنامج تعميمي 3107عبد الحميد حسن طالفحة , حسين عبد اهلل الصمادي ) -
محوسب في تنمية ميارات الكتابة لدى الطمبة ذوى صعوبات التعمم , مجمة التربية الخاصة 

 .  311 – 055, الجزء األول , مايو ,  09, العدد  5والتأىيل , المجمد 
(. اختبار تشخيص العسر الكتابي: كراسة التعميمات, مكتبة 0339الوىاب محمد كامل )عبد  -

 النيضة المصرية, القاىرة.
(. اختبار المسح النيورولوجي السريع لتشخيص صعوبات 0393عبد الوىاب محمد كامل ) -

 التعمم عند األطفال: كراسة التعميمات, مكتبة النيضة المصرية, القاىرة.
( المفاىيم الحديثة في صعوبات التعمم, 3107الصمادي, صياح إبراىيم الشمالي )عمي محمد  -

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع , عمان.0ط
تنمية بعض  في( : أثر برنامج قائم عمى استراتيجية خرائط التفكير 3101غادة أحمد رأفت ) -

, رسالة دكتوراه ,  االبتدائيةالحمقة  فيعادات العقل المعرفية والتحصيل لذوى صعوبات التعمم 
 .التربويجامعة القاىرة , كمية الدراسات العميا لمتربية , قسم عمم النفس 

, دار الثقافة 0(. استراتيجيات تنمية ميارات التفكير العميا, , ط3119غسان يوسف قطيط ) -
 لمنشر والتوزيع, عمان.

تطبيقات, دار الكتاب الجامعي, (. تعميم التفكير: مفاىيم و 0333فتحي عبد الرحمن جروان ) -
 العين, اإلمارات.



 ......................................... التفكير التحليلي وبعض عادات العقل لدى العاديين وذوي صعوبات الكتابة

- 404 - 

(. صعوبات التعمم: االستراتيجيات التدريسية والمداخل 3117فتحي مصطفى الزيات ) -
 العالجية , دار النشر لمجامعات, القاىرة.

( : فاعمية 3107)  ود السرسىممحمد سميم , أسماء محمد مح أمانيفيوليت فؤاد إبراىيم ,  -
برنامج لتنمية بعض عادات العقل لمحد من صعوبات تعمم القراءة والكتابة لدى عينة من 

, مجمة دراسات الطفولة , جامعة عين شمس , معيد الدراسات العميا  االبتدائيةتالميذ المرحمة 
 . 22 – 32,  75, ع  31لمطفولة مج 

, دار الفكر 0كير في عصر المعمومات, ط (. تعميم التف3112مجدي عبد الكريم حبيب ) -
 العربي, القاىرة.

, دار صفاء 0(. التفكير: أنواعو ومياراتو واستراتيجيات تعميمو, ط3105محسن عمى عطية ) -
 لمنشر والتوزيع, عمان.

(. برنامج قائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة "النمذجة" 3101محمد أبو زىرة ) -
لدى تالميذ الحمقة اإلعدادية, الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس,  لعالج أخطاء الكتابة

 .053 – 007, 015العدد 
, 0(. تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل , ط3119محمد بكر نوفل ) -

 دار المسيرة, عمان.
عقل فى عالج ( : فاعمية برنامج قائم عمى عادات ال3105محمد فؤاد عبد السالم حسنين ) -

بعض صعوبات التعمم األكاديمية لدى األطفال , رسالة ماجستير , كمية التربية , جامعة عين 
 شمس , قسم التربية الخاصة .

(. صعوبات التعمم األكاديمية بين االضطراب والتدخل السيكولوجي, 3111محمد عمي كامل ) -
 ة., دار الطالئع لمنشر والتوزيع والتصدير, القاىر 0, ط2جـ 

(. قاموس مصطمحات 3103مسعد أبو الديار, جاد البحيري, عبد الستار محفوظي ) -
 ,  مركز تقويم وتعميم الطفل, الكويت.3صعوبات التعمم ومفرداتيا, ط

 , دار دجمة, عمان.0(. اضطرابات القدرة التعممية, ط3101مي محمد موسى ) -
مج قائم عمى التفكير التحميمي (. فاعمية برنا3109ناىد محمد درويش , جييان محمد رشاد ) -

في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي لدى طالبات المرحمة الجامعية , مجمة كمية التربية , 
 .120- 535( , 1, ع )22جامعة أسيوط , مج 

(. صعوبات 3117ىاالىان, دانيال, و لويد, جون, و كوفمان, جيمس, و وبس, مارجريت ) -
, دار الفكر, 0التعميم العالجي, ترجمة: عادل عبد اهلل محمد, ط –طبيعتيا  –التعمم: مفيوميا 

 عمان.
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(. أطفالنا وصعوبات التعمم: مفيوم .. تعريف.. أسباب.. 3112ىدى عبد اهلل العشاوي ) -
تصنيف, السمسمة العممية الميدانية ألطفال صعوبات التعمم وتنمية رعاية الطفل, الكتاب 

 طنية, الرياض., مكتبة الممك فيد الو 0األول, ط
, مكتبة المجتمع 0(. التفكير : برامج تعميمو وأساليب قياسو, ط3102ىناء رجب حسن ) -

 العربي لمنشر والتوزيع, عمان.
, دار المسيرة لمنشر والتوزيع 0(. النظرية المعرفية في التعمم, ط3102يوسف قطامي ) -

 والطباعة, عمان.
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