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و  )الوظيفي(صعوبات التعبري الكتابي  يكومرتية ملقياسياخلصائص الس
 مراهقنيللاإلبذاعي( (صعوبات التعبري الكتابي 

 آية جابر عبد العزيز

 صستخلامل
صددعوبات هددد ت الدراسددة الةاليددة تلدد  التةقددئ مددن الخصددائص السدديكومترية لمقياسددي 

(؛ ةلمتمخددديص(، وصدددعوبات التعبيدددر الكتدددابي اإلبدددداعي )لممقالددد) التعبيدددر الكتدددابي الدددوظيفي
طالبدا وطالبدة مدن مدرسدة رواد المسدتقبا الخاصدة، ومدرسدة  (18)ةيث تكونت العينة مدن 

 مددددايو (81)مايو)تندددداث  قددددط( بمدينددددة  (81)عثمددددان بددددن عفددددان )ذكددددور  قددددط(، ومدرسددددة 
 العيندددة أعمدددار لقدددد تراوةدددتو  ( مدددن اإلنددداث،47) ، ( مدددن الدددذكور 74، )بمةا ظدددة القددداهر 

، األوا الثددانوي(الصددا الصددا الثدداني اإلعدددادي تلدد  مددن  ) ،(عدداإ 81 عدداإ تلدد  87)مددن
وتدددإ عدددري المقياسدددين عمدددي بعدددي السددداد  المةكمدددين بالم ددداا التربدددوي و النفسدددي، وتدددإ 

لقدددد توصدددمت نتدددائ  الدراسدددة الةاليدددة تلددد  و ةسدددال التةميدددا العددداممي والت دددانس الدددداخمي، 
) مقيددداس صدددعوبات التعبيدددر الكتدددابي المقياسدددين؛ ةيدددث أن صدددبلةية اسدددتخداإ كدددا من مدددا

لددي ما مشردرات مبلئمدة لمصددئ و  ات التعبير الكتابي اإلبداعي(الوظيفي، ومقياس صعوب
 .معددددددددددددددددددددددددامبلت ثبددددددددددددددددددددددددات كددددددددددددددددددددددددا من مددددددددددددددددددددددددا مرتفعددددددددددددددددددددددددةوكانددددددددددددددددددددددددت الثبددددددددددددددددددددددددات، 

 المفتاحية:الكممات 
إ،صدددددعوبات الدددددتعمبي،صدددددعوبات التعبيدددددر الكتدددددا صدددددعوبات التعبيدددددر الكتدددددابي

صعوبات التعبير الكتابي اإلبداعي، الوظيفي
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Abstract 

The present study aimed to investigate the psychometric 

characteristics of the two scales: Difficulty in Functional Written 

Expression (for summary) and Difficulty in Creative Writing (for Essay). 

The sample consisted of (81) male and female students from Rowad Al-

Mostaqbal Private School, Othman bin Affan School (males only), May 

15 School (females only) in (15) May city in Cairo, (47) males, (34) Of 

the females, and the sample ages ranged from (14 years to 16 years), 

(from the second year of middle school to the first grade of secondary 

school), and the two measures were presented to some of the referees in 

the educational and psychological field, and the factor analysis and 

Internal consistency were calculated. The results of the current study 

reached the validity of using both of them. Whereas, the two scales (the 

Functional Writing Difficulties Scale and the Creative Writing Difficulty 

Scale) have appropriate indicators of validity and consistency, and the 

reliability coefficients for each of them are high. 

Keywords: 

Learning Disability, Disability with written expression, Disability in 

Functional Written Expression, Disability in Creative Writing 

Expression. 
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 مقذمة
 ي ارتقائ مصطمح صعوبات الدتعمإ كمف دوإ  Kirkصمويا كيرك   يعود الفضا تل

تربوي  ديد، وقد طرةه أثناء المشتمر القوم  الدذي انعقدد  دي مديندة رديكاإو ) تبريدا عداإ 
وةضددرا العديددد مددن المرددتممين بالميدددان، وعدددد مددن  ،( بالواليددات المتةددد  األمريكيددة8614

بدددديا ورددداما ممثمددي ال معيدددات والمنظمدددات، وقددد طدددرح كيدددرك هدددذا المصددطمح كمصدددطمح 
التي رأى أن ا عديمدة ال ددوى بالنسدبة لؤلإدراي التعميميدة، والتدي  ،لعديد من المصطمةات

وذلك وصا لةالة األطفاا عاديو الدذكاء الدذين ال يعدانون مدن مردكبلت  ؛راعت من قبا
عقميددة ةاسددية، أو بدنيددة، أو بيئيددة؛ لكددن إ يخفقددون  ددي مسدداير  زمبلئ ددإ  ددي عمميددة الددتعمإ، 

ي أداء الم اإ األكاديمية  دي م داا أو أكثدر مدن م داالت الدتعمإ؛ كدتعمإ الكدبلإ، ويفرمون  
أو القددددراء ، أو الت  ددددي، أو ت ددددراء العمميددددات الةسددددابية، أو يكددددون مسددددتوى تن ددددازهإ  ي ددددا 

بددرإإ مددا لدددي إ مددن اسددتعدادات عقميددة عاديددة وربمددا عاليددة، وهددو مددا ي عم ددإ  ددي  ،ضددعيفا
اكتسددال   رئ تعميميددة  رديددة خاصددة لمسدداعدت إ عمددخدددمات تربويددة وطدد  ةا ددة ماسددة تلدد

الم ددارات المدرسددية البلزمددة، وت دداوز هددذا الصددعوبات ومددا يددرتبط ب ددا مددن تخفاقددات مزمنددة 
 دددددي التةصددددديا، واسدددددتخداإ كامدددددا مقددددددرات إ العقميدددددة  دددددي عمميدددددة الدددددتعمإ )عبدددددد المطمدددددل 

 (.780، 5001القريط ،
  ( بأن ددداف مف دددوإ يردددير تلددد851، 5004)صدددعوبات الدددتعمإ  يعدددرا السددديد عبدالةميدددد

ذكدداء متوسددط أو  يم موعددة إيددر مت انسددة مددن األ ددراد داخددا الفصددا الدراسددي العددادي، ذو 
والتدي يظ در أثرهدا مدن ، ا  دي العمميدات النفسدية األساسدية وئ المتوسط، يظ رون اضدطرابً 

خدددبلا التباعددددد الواضدددح بددددين التةصدددديا المتوقددده والتةصدددديا الفعمددددي لددددي إ  ددددي الم ددددارات 
، ىوالم دداالت األكاديميددة األخددر  ،أو المسددموعة ،لف ددإ واسددتخداإ الممددة المقددروء  ؛ساسدديةاأل

و ددود   وأن هدذا االضددطرابات  ددي العمميدات النفسددية األساسددية مدن المةتمددا أن ددا تر ده تلدد
  ، وال تر ه صعوبة تعمإ هدشالء األ دراد تلديخما أو تأخر  ي نمو ال  از العصبي المركز 

بدنية، وال يعانون من الةرمان البيئي سدواء كدان يتمثدا  دي الةرمدان و ود تعاقة ةسية أو 
االضددطرابات   نقددص الفرصددة لمددتعمإ، كمددا ال تر دده الصددعوبة تلددقتصددادي أو الثقددا ي أو اال
 .النفسية الرديد 

( 5001وتنقسددإ صدددعوبات الدددتعمإ تلددد  صدددعوبات نمائيدددة والتدددي عر  دددا  تةدددي الزيدددات)
تتمثدا  دي عمميدات  يا العمميات ما قبدا األكاديميدة، والتدتتناو  يتمك الصعوبات الت" فبأن ا

يعتمدد عمي دا التةصديا األكداديم ، وتردكا ي االنتباا واإلدراك والذاكر  والتفكير والممة، والتد
 .  "يقوإ عمي ا النراط العقمي المعر ي لمفرد يأهإ األسس الت
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والكتابدددددة صدددددعوبات القدددددراء  " التدددددي تتضدددددمنوهنددددداك صدددددعوبات الدددددتعمإ األكاديميدددددة، و 
تعمددإ   عدددإ قدددر  التمميددذ عمددو وهدد  نتي ددة ومةصددمة لصددعوبات الددتعمإ النمائيددة،  ،والةسددال

، 5085) مةمدد الندوبي،"اكتسابه الدتعمإ  دي المراةدا التعميميدة التاليدة  تمك المواد يشثر عم
14). 

( أن مدن 5005الزيدات ) ي قدد أكدد  تةد أما صعوبات السدموك اال تمداعي واالنفعدالي
ر صدددددددعوبات السدددددددموك اال تمددددددداعي واالنفعددددددداليف ضدددددددعا أو سدددددددوء اإلدراك أهدددددددإ مظددددددداه

اال تمداعي، سدوء تقدددير الموقدا، صدعوبات  ددي اسدتقباا مرداعر ارخددرين، قصدور الةددس 
 اال تماعي، وتكوين الصداقات، وصعوبة تقامة ودعإ العبلقات األسرية.

 مشكلة الذراسة
ا وأبعددها وبات األكاديمية رديوعً ُتعد صعوبات الكتابة والتعبير الكتابي من أكثر الصع

ا  دددي أداء المدددتعمإ األكددداديمي، وتظ ددر عددددإ قدرتددده عمددد  تنتدداج الممدددة) الكتابدددة(،  كيدددا أثددرً 
لتمميذ يعاني من صعوبات  ي التعبير الكتابي أن ي يل عدن أسدئمة االختبدارات التةريريدة، 

المبددودي،   مندد شا مددن خبلل ددا)اأو أن يددشدي مددا يطمددل مندده مددن تكميفددات دراسددية، يقددوإ أد
5007 ،54.) 

يدداس صددعوبات التعبيددر الكتددابي، لقوتتمثددا مرددكمة الدراسددة الةاليددة  ددي بندداء مقياسددين 
مقياس لقياس صدعوبات التعبيدر الكتدابي الدوظيفي) لمتمخديص(، ومقيداس صدعوبات التعبيدر 

 الكتابي اإلبداعي ) المقاا(، وتتمثا مركمة الدراسة  ي التساشالت ارتيةف
 التعبير الكتابي الوظيفي) لمتمخيص(؟ ما صعوبات-
 ما صعوبات التعبير الكتابي اإلبداعي) لممقالة(؟-
 كومترية لمقياس صعوبات التعبير الكتابي الوظيفي؟يما الخصائص الس-
 ما الخصائص السيكومترية لمقياس صعوبات التعبير اإلبداعي؟-

 بحثحذود ال
 العينة

مددددن طددددبلل (عدددداإ 16ف 87المتوسددددطة) ترددددما عينددددة البةددددث المددددراهقين  ددددي المرةمددددة
 .الصا الثاني اإلعدادي ةت  الصا األوا الثانوي
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 الحدود المكانية
ندداث(،  مدرسددة رواد المسددتقبا الخاصددة مدرسددة عثمددان بددن )تعدددادي وثددانويف ذكددور وا 

 ) ثانويف تناث  قط(.مايو 81مدرسة ) ثانوي ذكور  قط(، عفان
 الحدود الزمانية

 .ر ر  برايرف ر ر مايو(من )  5086الفصا الدراسي الثاني لمعاإ الدراسي 

 مصطلحات البحث
 صعوبات التعبير الكتابي

مسدددتوى أداء التبلميددددذ  دددي الم ددددارات الفرعيدددة لعمميددددة التخطددديط لمكتابددددة،  ددددي قصدددور 
وعممية الكتابة وعممية المرا عة عن مستوى أقران إ من نفدس الصدا الدراسدي؛ بدالرإإ مدن 
أن دددإ يتميدددزون بمسدددتوى ذكددداء متوسدددط، أو  دددوئ المتوسدددط كمدددا يقددداس باختبدددارات الدددذكاء، 
ويقدداس هددذا القصددور مددن خددبلا اختبددار ترخيصددي  ددي التعبيددر الكتددابي ل ددشالء التبلميددذ.) 

 (.517، 5084تيسير  بلا،

 وتعرف الباحثة صعوبات التعبير الكتابي
ناسددل مدده قواعددد وأسددس الكتابددة بمددا يت المددتعمإ، بأن ددا قصددور  ددي التعبيددر عددن أ كددار

 .اا أو تبداعيً ا وظيفيً ا كتابيً الفنية الصةيةة، سواء كان تعبيرً 
 وتعرف صعوبات التعبير الكتابي الوظيفي

االلتزاإ بالقواعد واألسس الفنية البلزمة لكتابدة م داالت التعبيدر عم   متعمإعدإ قدر  ال
أو مدددداء اسددددتمار ، وإيرهددددا مددددن  الددددوظيفي، كددددالتمخيص، أو كتابددددة رسددددالة، دعددددو  ،ال تددددة،

 التعبير الكتابي الوظيفي. م االت
 وتعرف صعوبات التعبير الكتابي اإلبداعي

االلتزاإ بالقواعد واألسس الفنية البلزمة لكتابدة م داالت التعبيدر عم   متعمإعدإ قدر  ال
 التعبيدددرم دداالت أو كتابددة يوميددات، وإيرهدددا مددن  اإلبددداعي، ككتابددة مقدداا، تقريدددر، قصددة،

 .الكتابي اإلبداعي
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 أهمية الذراسة
 الدراسة الحالية من خالل: أهمية يتوقع 

تقددددديإ قائمددددة لصددددعوبات التعبيددددر الكتددددابي الددددوظيفي، و قائمددددة لصددددعوبات التعبيددددر  -
الكتابي اإلبداعي لعينة الدراسدة؛ لممسداعد   دي تردخيص ذوي صدعوبات التعبيدر الكتدابي ) 

الكيفيددة(، مددا يفيددد مخططددي ص األخددرى الكميددة و ر مةكددات الترددخيمدده الوضدده  ددي االعتبددا
 المناه  و كذلك المعممين والباةثين  ي الم اا.

 كمددا أن هددذا الدراسددة قددد تسدد إ  ددي  ددتح الم دداا لتندداوا صددعوبات التعبيددر الكتددابي -
 ودراست ا وترخيص ا، مما يساعد  ي وضه برام  لعبل  ا.

 والخمفية البحثية اإلطار النظري
ن تضدا ر م دارات الممدة العربيدة مدن تن م ار  الكتاب ة تةدى م دارات الممدة العربيدة؛ وا 

قدددراء  وكتابدددة وتةددددث واسدددتماع لددددى الفدددرد يندددت  عنددده قددددر  و تمكدددن عندددد اسدددتخداإ الممدددة، 
)اسدتماع، تةددث، وم ار  التعبير الكتابي، تتطمل تتقان  ميه م ارات الممة العربية األربعة

ا ا هددذا الم ددارات ةتدد  تكددون المةصددمة الن ائيددة تعبيددرً توظيدد  ، والقدددر  عمددقددراء ، كتابددة( 
 ا لما يةتويه من معاٍن أو أ كار أو مراعر وخياالت.ا واضةً كتابيً 

 التعبير-

من الفعاف عبر، عبر الرشيا يعبرا عبرا وعبار  وعبرهدا،  سدرها، وأخبدر بمدا يئدوا  لغة:
 ( .5004تياهاف أي سأله تعبيرها ) ابن منظور، تليه أمرها، واستعبرا

وأةاسديس بعبدارات  قدر  اإلنسدان عمدي أداء مدا  دي عقمده ونفسده مدن معدانٍ  اصطالحا:
ليددتمكن مددن اإل صدداح عمددا  ؛واضددةة صددةيةة،   ددو الممكددة التددي تقدددح  ددي ذهددن اإلنسددان

)سددعد عمددي، ي ددوا  ددي خدداطرا بمددر   عاكسددة لممواقددا التددي يتعددرا تلي ددا  ددي ةياتدده اليومية
 .(14 ف5081سماء تركي،

 الكتابة -

الكتابة تعتبر م ار  أساسية وهامة لمتعبير والتواصا بين ارخرين،     وسيمة لتعبيدر 
ا عن ددا بكممددات توضددة ا وتفسددرها ي ددوا  ددي خدداطرا مددن أ كددار ومردداعر، معبددرً  الفددرد عمددا
 لآلخرين.
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ا وكتابدة، وكتبدهف ا وكتابً ه كتبً يكتبيء تعريف ا لمةف الكتابةف من الفعا كتل، وكتل الر
ويقدددداا أكتبنددددي هددددذا القصدددديد  أي أمم ددددا عمددددي، والكتددددال مددددا ُيكتددددل  يدددده )ابددددن  أي خطدددده،
 (.5004منظور،

مدددن خدددبلا  الدددورئ،  اف تعددداد  ترميدددز الممدددة المنطوقدددة  دددي ردددكا خطدددي عمددداصدددطبلةً 
و ددئ نظدداإ معددروا اصددطمح عميدده أصددةال الممددة  ددي وقددت مددا،  أرددكاا تددرتبط ببعضدد ا،

مددوى يدددا عميدده، وذلددك بمددري نقددا  لصددوت لُ ث يعددد رددكا مددن هددذا األرددكاا مقدداببًل يددبة
ارخدددرين، بوصدددف إ الطدددرا ارخدددر لعمميدددة االتصددداا   أ كدددار الكاتدددل و رائددده ومرددداعرا تلددد

 (.5004،844)رمبي موسي،
( تلددد  أن مكوندددات الكتابدددة هددد ف )التعبيدددر  .Lerner, Jولقدددد أردددارت )

 الكتابي، الت  ئة، الخط(.
 التعبير الكتابي-

العمميدددة الذهنيدددة األدائيدددة التددد  يقدددوإ ب دددا األ دددراد ب ددددا تنتددداج مددداد  كتابيدددة ةدددوا  هدددو
 ،ومرئيددات وقضددايا مةدددد ، وأن هددذا العمميددة اإلنتا يددة ترددما تةديددد األهددداات موضددوعا

والقيدداإ بأرددكاا المرا عددة  ،وبندداء النصددوص، وعمددا المسددودات ،وتوليددد األ كددار وتنظيم ددا
 (.588، 8661ذلك) ةمدان نصر،البلزمة ل

 و ينقسم التعبير الكتابي إلي قسمين: تعبير وظيفي، وتعبير إبداعي
 الوظيفي الكتابي  التعبير

وظيفة خاصة  ي ةيا  الفدرد وال ماعدة، مثداف الف دإ واإل  داإ،  يهو التعبير الذي يشد
مباردر  بدين  ية، وبصدور  وردفا ،نقدا الفكدر تلدي ارخدرين بوضدوح  وي دا  دي األسداس تلد

 (.504، 8668ولذلك     كتابة نفعية)وليد  ابر ،المتمقيالمرسا و 

 ومن أمثمتهف الرسالة والبرقية، واإلعبلن ، التقرير، التمخيص..... تلخ

 اإلبداعي الكتابي التعبير
 ماليدا، بمدري التعبيدر عدن الفكدر توظيدا الممدة توظيفدا   تلد  تسدع يهو الكتابة التد

 ميددددا) راتددددل عارددددور، مةمددددد  يارخددددرين بأسددددمول أدبدددد  نقم ددددا تلددددالمردددداعر النفسددددية، و و 
 (507، 5001المقدادى،

 ومن أمثمتهف المقالة، القصة،الخاطر ،...... تلخ
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 مهارات التعبير الكتابي

العامدة التدي تدرتبط بكدا  ا مدن الم داراتيتطمل التعبير الكتدابي بأقسدامه المختمفدة عدددً 
م ارات النوعية التي ترتبط بكا م اا من م داالت ا من المف وإ التعبير، وعددً من ركا و 

 ومن أهإ الم ارات العامةف التعبير الكتابي،
 مهارات الشكل:

 مراعا  عبلمات الترقيإ. -

 الصرا.و  ،وقواعد النةو ،مراعا  قواعد ال  اء -

 ووضوةه.، سن الخطةُ  -

  قرات.  تقسيإ الموضوع تل -

 القصر.اعتداا الموضوع  ي الطوا و  -

 تنسيقه.و  ،تنظيإ الموضوع -

 مهارات المضمون:

 التقديإ المناسل لمموضوع. -

 ل الموضوع.التركيز  ي لُ  -

 الخاتمة المبلئمة.و ، الخبلصة -

 تةديد األ كار األساسية. -

 تةديد األ كار الثانوية. -

 نظيم ا.و  ،تسمسا األ كار -

 سبلمت ا.و  ،دقة المعمومات -

 مراعا  الكبلإ لمقتضي الةاا. -

 دلة.األتدعيإ الموضوع بالرواهد و  -

 وصةة األسمول. ،سبلمة المعن  -

 األ كار.وترابط ال ما و  ،الصةة المموية -
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األ كدددار، كمدددا أن هنددداك م دددارات تدددرتبط اسدددتخداإ أدوات الدددربط بدددين ال مدددا و  -
بكدددا م ددداا مدددن م ددداالت التعبيدددر الكتدددابي،  كتابدددة المقددداا تتطمدددل م دددارات 

، 5080أو البرقيدددددة )ن دددددبلء يوسدددددا، ،معيندددددة عدددددن م دددددارات كتابدددددة الرسدددددالة
718). 

 صعوبات تعمم الكتابة
و تدذكر الكممدات،  ،وتتدابه ةركات دا ،ه  اضطرال لدى المتعممين  ي تذكر الةدروا

 ،التعبير عن األ كار النات ة عن اضطرابات  دي التدأزر البصدري الةركدي  و ي القدر  عم
والقواعددد  ،والتمييددز بددين المفدداهيإ الممويددة ،وتندداإإ العضددبلت، و رددا  ددي م دداإ االسددتر اع
 الةاكمة ل ا، ومن مظاهر صعوبات الكتابةف 

 ،مظددددداهر مرتبطدددددة بددددداألداء الكتدددددابي، ومن ددددداف كثدددددر  األخطددددداء  دددددي الت  دددددي -
 والتراكيل، وعدإ تنظيإ الكتابة،..... تلخ. ،واإلمبلء

القمددددإ برددددد ،   مظدددداهر مرتبطددددة بالسددددموك الكتددددابي ذاتدددده، مثددددا الضددددمط عمدددد -
 لقبي عميه بطريقة إير صةيةة.وا

الت ددددددددرل مددددددددن ممارسددددددددات الوا ددددددددل. ) مدددددددداا  مظدددددددداهر نفسددددددددية، ومن دددددددداف -
 (84-5001،85 رإا،

 ليددة تددذكر تعاقدددل  يصددعوبات  دد ف(5001(،)5005الزيددات بأن ددا)  تةددي عر  دداكمددا 
رقداإ، الةدروا وتتابع دا، وتناسدئ العضبلت؛ إلنتاج الةركات الدقيقدة لكتابدة الةدروا، واأل

تعبيدر الكتدابي، ومدن الصياإة المعبر  عن األ كدار من خبلا الالكممات وال ما، أو  وتكوين
؛  ن ددد أن اسددتخداإ الفدرد لمددتعمإ  وتددنعكس عمد، أن دا ال تددرتبط بدذكاء الفددرد أهدإ خصائصدد ا

( هد ت تل  تصميإ استراتي ية ر ر  التعبير  دي تنميدة م دارات 5081دراسة ةمز  مةمد)
ة مددن الطمبددة ذوي صددعوبات الددتعمإ  ددي منطقددة عسددير بالمممكددة التعبيددر الكتددابي لدددى عيندد

ةصدائية بدين الم مدوعتين الضدابطة العربية السعودية، وقد توصمت تل  و ود  روئ دالدة ت
الت ريبيددة لصددالح الم موعددة الت ريبيددة  ددي م ددارات التعبيددر الكتددابي، وهددذا يشكددد ضددرور  و 

 ى ذوي صعوبات التعمإعبير الكتابي لدتنمية م ارات الت تساعد  ي يالتدخا بالبرام  الت
مدددن صدددعوبات  دددي  ي( أن صددداةب ا يعدددان486، 5080سدددميمان عبدددد الواةدددد) ىو يدددر 

ا ا بالًمددالتعبيددر الكتددابي، و ددي مواقددا التعمدديإ المدرسددي، وكددا ذلددك مددن رددأنه أن يددشثر تددأثيرً 
تدراث البردرية، التدي   التةصيا الدراسي والمستقبا الم ني ل شالء األ راد؛  الكتابة هد  عم

ا لده تداريخ وةضدار ،  الكتابدة مدن الم دارات اإلنسان أهميتده، وت عدا منده كائًند  عمي تضف
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األساسددية  ددي النظدداإ الممددوي، وهدد  تمثددا م ددار  اتصددالية لمتعبيددر عددن الددذات، كمددا أرددار 
مدددن صدددعوبات الكتابدددة ي دددد معاندددا   يأن مدددن يعدددان (101، 5005ا ) تةدددي الزيدددات أيًضددد

 ي التعبير عن األ كار.وصعوبة  
وبدددذلك  دددبن صدددعوبات التعبيدددر الكتدددابي هددد  تةددددى صدددعوبات الكتابدددة، وتكدددون أكثدددر 

أو ةتد   ،أو الثانويدة ،المرةمدة اإلعداديدة يا  ي المراةا المتقدمة من التعميإ سدواء  دظ ورً 
 .ال امعية

 صعوبات التعبير الكتابي
توصدددديا   المقدددددر  عمدددد( بأن ددددا عدددددإ 781، 5001القريطدددد  )عبددددد المطمددددل يعر  ددددا 

أو  ، دددي مقابددا م دددرد كممددات سددديئة الت  ددد  ،األ كددار كتابدددة باسددتخداإ األسدددمول المناسددل
 أو الخط الرديء، ومن مشررات اف ،األخطاء النةوية

 صعوبة  ي ترتيل األ كار وتنظيإ النص. -

 صعوبة  ي استخداإ أدوات الربط وإيرها. -

 صعوبة  ي توليد أ كار لمكتابة. -

ممدددات ضدددمن ندددص مكتدددول  دددي ةدددين يمكدددن ت  ي دددا دون صدددعوبة ت  دددي ك -
 سيائ.

صعوبات أكاديمية، ذات أساس معر ي، تبدو  ي صدعوبة التعبيدر عدن األ كدار،     
وتعبيددًرا،  ددي ُأطددر ذات معندد ، بمددا ي عم ددا إامضددة، وأقددا  وصددياإت ا، واسددتخدام ا كتابددًة،

 (.54، 5087قابمية لمَفْ إ ) تة  الزيات،
التعبيددر الكتددابي عددن   ار  م مددة مددن م ددارات الكتابددة؛ والقدددر  عمدد ددالتعبير الكتددابي م دد

وسددددرد األدلددددة يعتبددددر م ددددار  أساسددددية  ددددي السددددنوات الدراسددددية المتددددأخر   ،الة دددد و  ،األ كددددار
 (.10، 5087)عمراني زهير،

الضددعا بأن ددا  صددعوبات التعبيددر الكتددابي (775، 5080وقددد عر ددت)ن بلء يوسددا،
األ كددار،  المعددارا، ويرددما  وانددل التخطدديط، والتنظدديإ، وتوليددد ددي التعبيددر عددن األ كددار و 
 عدإ تةقيئ ال دا من الكتابة.ووةد  النص المكتول، و 
ا مدن الدراسددات (  ددي دراسدة لدده باإلردار  تلددي أن هنداك عددددً 5001وقدد قداإ أيمددن عيدد)

 والبةوث التي تناولت صعوبات التعبير الكتابي، ومن رواهدهاف
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الت  دي،  ذ وكراسات إ ود اترهإ متخمة بالعديدد مدن األخطداء  ديأورائ هشالء التبلمي
واإلمدددبلء، والقواعدددد، والتراكيددددل، واسدددتخداإ عبلمدددات التددددرقيإ والدددنقط، والفواصدددا، وترددددابك 

 الةروا

كتابات إ ترير تل  صعوبات  ي تعماا عمميات الضدبط التنفيدذي لمعظدإ العمميدات 
نتدداج الدددنص، المعر يددة التددي تقددا خمدددا الكتابددة الفعالددة،  والتددي تردددماف توليددد المةتددوى، وا 

 والتخطيط لمكتابة، ومرا عة كتابات إ

هشالء الطبلل ال يعطون أي اهتمداإ لبلعتبدارات المتعمقدة بالقداري، ةيدث يكتبدون مدا -
ا مدا تكدون ال مدا التدي ا بموضدوع الكتابدة أإ ال، وإالًبديرد عم  أذهدان إ سدواء أكدان مرتبًطد

 ومفككة، وتفتقر تل  المعن  والمضمون.يستخدمون ا قصير  
قامددددت بدراسدددة صددددعوبات التعبيددددر الكتددددابي،  يويو دددد بعددددي الدراسددددات الوصدددفية التدددد

توصدمت  ي(، التد5088)يوتةديد أنواع ا لدى عينات مختمفة؛  من دا دراسدة  يصدا الزهراند
د  انترددار صددعوبات التعبيدددر الكتددابي لدددى تبلميددذ المرةمدددة االبتدائيددة  ددي مةا ظددة  ددد  تلدد

بنسل متقاربة،  كانت نسبة تبلميذ الصا الرابه االبتددائي ذوي صدعوبات التعبيدر الكتدابي 
%، 88.1% ، وتبلميددددذ الصدددددا السدددددادس 88.86%، وتبلميددددذ الصدددددا الخدددددامس 80.6

صدعوبات  يوهناك عبلقة ارتباطية دالة تةصائيا بين در دات تبلميدذ المرةمدة االبتدائيدة ذو 
 م إ  ي ماد  الممة العربية.التعبير الكتابي، ودر ات تةصي

(، التددددي وضددددةت أن ذوي صددددعوبات التعبيددددر 5087وكددددذلك دراسددددة عمرانددددي زهيددددر)
وإيددر ةامددا لمعندد ،  ،ا، وتعبيددرهإ إيددر مف ددوإالكتددابي لدددي إ صددعوبة  ددي التواصددا كتابًيدد

ن كانوا يتقنون م دار  الكتابدة اليدويدة، أو يكتبدون بخدط واضدح مقدروء،   دإ يفتقدرون  ةت  وا 
يقومدون ببمورت دا أثنداء التعبيدر الكتدابي،  يديد مدن الم دارات المعر يدة اإلضدا ية، التدالع  تل

 تميز ذوي صعوبات التعبير الكتابي، من اف يمن الفوارئ الت او قد أكد أن هناك عددً 
نتددائ  منخفضددة  ددي المفددردات، مددن ةيددث عدددد الكممددات المسددتعممة، نوع ددا،  -

 الكتابة، و م ارات الكتابة. ىمةتو 

 عماا تركيل قواعدي بسيط، يتضمن عدًدا مةدوًدا من الكممات.است -

 تضمين عدد مةدود من األ كار  ي كتابت إ. -

نقددددص  ددددي تقددددديإ العناصددددر األساسددددية عنددددد كتابددددة القصددددص) مثدددداف تقددددديإ  -
لؤلةددداث، بدايددة األةددداث، وكيفيددة  ي، والمكددانيالرخصدديات، اإلطددار الزمددان

 تطورها لتصا تلي العقد  ....(.
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 هر صعوبات التعبير لدى المتعممومن مظا

وذلدددك  ؛اب دددعددددإ امدددتبلك المدددتعمإ المدددشهبلت التدددي ت عمددده يسدددتطيه أن يعبدددر  -
بسددددددبل وقوعدددددده باألخطدددددداء اإلمبلئيدددددددة، أو رداء  الخددددددط، أو الكتابددددددة إيدددددددر 

 منتظمة.ال

عاهدة نطقيدة أو تمعدثإ المسدان، والعيدول  هالة المتعمإ النفسية، قدد يكدون لديدة -
 .ىالنطقية األخر 

الدددربط   الممكدددة الممويدددة القميمدددة التدددي يمتمك دددا المدددتعمإ ت عمددده إيدددر قدددادر عمددد -
 ومتابعة التعبير.

أو قدراء ، ممدا ال تتديح  ،ةديث، أو قمة امتبلكه لمم ارات المموية من استماع -
التعبيددر) سددعد   لدده الفرصددة لددتعمإ أكبددر عدددد مددن األلفدداظ التددي تسدداعدا عمدد

راسددددددددددددددددددددددة  فددددددددددددددددددددددي د (.60-16، 5081، سددددددددددددددددددددددماء تركدددددددددددددددددددددد ،يعمدددددددددددددددددددددد
Koutsoftas,A.(2016)  دراسددددته تلدددد  أن المتعممددددين الددددذين نتددددائ  توصددددمت

ا نوعية أقا مقارنة بدأقران إ الدذين يعانون من صعوبات الكتابة أنت وا قصصً 
 ال يعانون من صعوبات  ي الكتابة.

ممن يعانون مدن صدعوبات الدتعمإ  وهناك من الدراسات التي أكدت عم  و ود رريةة
( 5006يعقدول) يالتعبيدر الكتدابي، وهدذا مدا أكدتده دراسدة عبدد ال داد يعانون من صعوبات

 وتوصددمت ( طالبددا وطالبددة ممددن يعددانون مددن صددعوبات الددتعمإ،10تناولددت عينددة مددن) يوالتدد
أن هنددداك أخطددداء لددددى  ميددده الطدددبلل الدددذكور واإلنددداث  دددي  ميددده م ددداالت   تلددد النتدددائ 

كانددددت أخطدددداء الطددددبلل ذوي اختبددددار صددددعوبات التعبيددددر الكتددددابي الددددذي أعدددددا الباةددددث، و 
صددعوبات الددتعمإ أكثددر مددن أخطدداء الطمبددة العدداديين  ددي  ميدده م دداالت االختبددار، كأخطدداء 

  عندد اسددتخداإ عبلمددات التددرقيإ، النفددي، االسدتف اإ، عدددإ تنظدديإ الموضددوعات المكتوبددة عمدد
ار ودقدة اسدتخداإ المرداعر، واختيد ة  دي تقدديإ األ كدار،يدنةو يتإ  يه ظ ور المقدمة، وال د

   األلفاظ المناسبة، والتعبيرات ال ديد   ي الوصا.

وقدد  ،(5001) من ا دراسة أيمن عيدد التعبير الكتابي، ت ريبية تناولتوهناك دراسات 
داللدددة  اتئ ذو د  دددر و و ددد عددددد مدددن النتدددائ  أهم دددا  تلددد ا الباةدددث  دددي هدددذا الدراسدددةتوصددد

در دددات الم موعدددة الت ريبيدددة  ددد   ي( بدددين متوسدددط0.01ندددد مسدددتوى داللدددة )تةصدددائية ع
 ي ددي لصددالح التطبيددئ البعددد ياختبددار م ددارات التعبيددر الكتدداب ي دد يوالبعددد ياالختبددار القبمدد
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عمد   عاليدة البرندام  المقتدرح  ؛ ممدا يدداياختبدار م دارات التعبيدر الكتداب يالدر ة الكميدة  د
 .يوعبلج صعوبات التعبير الكتاب ،يتنمية م ارات التعبير الكتابي  

( طالبدا 70)مدن  عيندة مكوندة  (، التدي أ ريدت عمد5004دراسة لينا عبدد الةميدد)أما 
قدددد توصدددمت الباةثدددة تلددد  ت ريبيدددة، و  ىم موعدددة ضدددابطة وأخدددر   تقسددديم إ تلدددتدددإ وطالبدددة، 

القواعددد المةتددوى و ) إلسددتراتي ية تنظدديإ الددذات  ددي نوعيددة الكتابددة و ددود أثددر داا تةصددائيا
الرسدالة لددى و  ،و المقالدة ،ة الكتابة) الطبلقة(  دي القصدةوتركيل ال ما والمفردات(، وكمي

 صعوبات التعمإ لصالح الم موعة الت ريبية. يالطمبة ذو 
تلددد  معر دددة مددددى  عاليدددة برندددام  التدددي هدددد ت  (5085و دددي دراسدددة يسدددري عيسددد  )

تي يات التدذكر  دي تنميدة بعدي م دارت التعبيدر الكتدابي وأثدرا عمد  اتدريبي قائإ عمد  اسدتر 
 وقددد أرددارت ،الددذات لدددى عينددة مددن تبلميددذ المرةمددة االبتدائيددة ذوي صددعوبات الددتعمإتقدددير 

تلدد  و ددود  ددروئ ذات داللددة تةصددائية بددين متوسددط در ددات الم موعددة  نتددائ  هددذا الدراسددة
وو دددود  دددروئ ذات داللددددة  ،الت ريبيدددة والم موعدددة الضدددابطة  ددددي اختبدددار التعبيدددر الكتددددابي

 ،البعدددديتةصددائية بددين متوسدددط در ددات الم موعددة الت ريبيدددة  ددي القيدداس القبمدددي والقيدداس 
  ي اختبار التعبير الكتابي لصالح القياس البعدي.لصالح الم موعة الت ريبية 

 عاليددة المنظمدددات  نتائ  ددا (، أثبتددت5084دراسددة أةمددد الزبددون وميدداد  الندداطور) أمددا
 صعوبات التعمإ. يتطوير م ارات التعبير الكتابي لدى عينة من ذو  يالتخطيطية  

 قياس صعوبات التعبير الكتابي
ببعداد مقيداس التقددير الدذاتي لصدعوبات  ي دراسة له ( 5087الزيات)ي ولقد قاإ  تة

( بندد، تصدا أنمداط 85التعبير الكتابي لطبلل المرةمتين الثانوية وال امعية، ويتكدون مدن)
الطالدل قدراء  كدا بندد واختيدار البدديا   تبطدة بصدعوبات التعبيدر الكتدابي، وعمدالسدموك المر 

ا، ا، أو أةياًنددا، أو إالًبددينطبددئ دائًمدد)الددذي يصددا در ددة انطبددائ مضددمون البنددد عميدده بددينف 
تقددديرات   ، ول دذا المقيداس طبيعدة كميدة، وكيفيدة تقويميدة، تقدوإ عمد(ا، أو ال ينطبدئأو ندادرً 

تمددددت  يتعكددددس صددددعوبات التعبيددددر الكتددددابي التدددد يالسددددموك التددددالطددددبلل أنفسدددد إ ألنمدددداط 
(، أو 7ا)وتقدددديرهإ لو ودهدددا لددددي إ  دددي مواقدددا ةقيقيدددة، مدددا بدددين ينطبدددئ دائًمددد ،مبلةظت دددا

المقيدداس مددا   ( تتددراوح الدددر ات عمد0(، أو ال ينطبدئ)8ا)(، أو نددادرً 5ا)(، أو أةياًندد4ا)إالًبد
تقدددير النطبددائ الخصددائص   عمدد( در ددة أل71( كأقددا تقدددير النطبددائ الخصددائص،)0بددين)

 المتعمقة بنمط الصعوبة.
 



 

 

 

الخصائص السيكومترية لمقياسي صعوبات التعبير الكتابي الوظيفي) لمتمخيص(، وصعوبات التعبير 
 اإلبداعي) لممقالة( لدى المراهقين

 

 2020العدد يوليو      المجمد السادس والعشرون 
470 

 صعوبات التعمم لدى المراهقين، ونسب الشيوع
  صددعوبات الددتعمإ يمكددن تقسدديم ا تلدد تلدد  أن( 81-87، 5001ويرددير أةمددد عددواد)

 عد  مستوياتف
 المسددتوى األواف منددذ مرةمددة مددا قبددا المدرسددةف يصددنا األطفدداا بددأن لدددي إ تددأخر  ددي

 اضطرابات الكبلإ.و  خر المموي،النمو، كالتأ
 ،المسددتوى الثددانيف تظ ددر لدددى العديددد مددن األطفدداا أوا مددر  عندددما يمتةقددون بالمدرسددة

أو  ،أو الكتابدددة ،ويفرددمون  دددي أداء الم دددارات األكاديميدددة، وإالبدددا يظ ددر الفردددا  دددي القدددراء 
مرددكبلت ، والددبعي يظ ددر لديدده ىأو  ددي بعددي الموضددوعات الدراسددية األخددر  ،الرياضدديات

 تكوين صداقات.  ا تماعية، وعدإ القدر  عم
المسددتوى الثالددثف )المددرةمتين المتوسددطة والثانويددة(، وتبدددو صددعوبة الددتعمإ  ددي مرةمددة 
المراهقددة  ددي صددور  السددتمرار خبددرات الفرددا  ددي المراةددا السددابقة،  مدده اخددتبلا متطمبددات 

يدة، ن دد أن الفردا األكداديمي واةتيا ات المعممين والمتعممين والمناه   دي المددارس الثانو 
ةياتده بعدد االنت داء   نفسه، وعمد  يستمر بالنسبة لبعي الطبلل، ويزداد قمئ المراهئ عم

مدن صدعوبات الدتعمإ هدو  يمن الدراسة  دي المدرسدة الثانويدة،  الطالدل المراهدئ الدذي يعدان
المزمندة مده طالل يتمته بدر ة معقولة من الذكاء، تمكنه من التعمإ، ولكن تعوقده مردكمته 

الممة،   و قد يعرا ما يريد أن يقوا، ولكنه يتمعثإ عندما يتةدث أمداإ ارخدرين،  يضدطر 
 لمسكوت.

(، أردددددار تلددددد  أن صدددددعوبات الدددددتعمإ لددددددى  ئدددددة 5087و دددددي دراسدددددة  تةدددددي الزيدددددات)
 ، ما يميف-و قا لتعريا ال معية األمريكية لمتعميإ العالي وصعوبات التعمإ -المراهقين

 يمسدتوى الدذكاء العداد ياكتسدال األ دراد ذو   أو أكاديمية ما تشثر عمد صعوبة نمائية
  أو العددالي لممعمومددات، مددن ةيددث تعمم ددا ومعال ت ددا، واالةتفدداظ ب ددا، والتعبيددر عن ددا عمدد
ا أو نةددو ي عددا التباعددد بددين مسددتواهإ العقمددي أو ذكددائ إ وبددين تةصدديم إ األكدداديم   وهرًيدد

 واةد  أو أكثر من الصعوبات التاليةف ، وهذا تعبر عن نفس ا من خبلاداالً 
 صعوبات االنتباا. -

 صعوبات اإلدراك. -

 صعوبات الذاكر . -

 صعوبات التنظيإ. -
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 صعوبات الف إ القرائي. -

 صعوبات التعبير الرف ي. -

 صعوبات التعبير الكتابي. -

 صعوبات تعمإ الرياضيات. -

 صعوبات السموك اال تماعي و االنفعالي. -

ال يو د  ي عالمنا العربي نسل لرديوع صدعوبات الدتعمإ أنه   الزيات تل  تةي ويرير
نسددل الردديوع  ددي م تمدده  -اتقريًبدد -لدددى المددرةمتين الثانويددة وال امعيددة، بينمددا تتضدداعا 
% لطدبلل المرةمددة الثانويددة، 81-1الواليدات المتةددد  األمريكيدة، ةيددث تتددراوح نسدبت إ بددين 

يددات و ددود مشرددرات لدددينا الز  تةددي % لطددبلل مددا بعددد هددذا المرةمددة، ويفتددري 81-80و
العديد الدراسات التي قاإ ب ا  دي هدذا الم داا، ومن دا دراسدات   تقترل من ذلك اعتماد عم

 (.5001(،)5001(،)5005) تةي الزيات
 تشخيص ذوى صعوبات التعمم

صدعوبات  يمدن خدبلا المقداييس الترخيصدية لدذو يتإ ترخيص ذوي صعوبات التعمإ؛ 
 .بعي المةكات  ا عمالتعمإ من قبا المختصين بالم اا، ويكون ذلك اعتمادً 

(، 5001(، عبدددد المطمدددل القريطدددي )5004وقدددد أردددار كدددا مدددن السددديد عبدددد الةميدددد)
 Fuchs& Vaughn(، 5080، وسددميمان عبددد الواةددد)(5087&)(5001 تةددي الزيددات)

 صعوبات التعمإف يمةكات ترخيص ذو   ، تل2012
 باعد كمنوذج لمتحميل الكمي، ومن أبرز نماذج التباعد المستخدمةمحك الت - أ

انخفدداي تن دداز الطالددل )تةصدديمه الدراسددي( عددن متوسددط األقددران   التباعددد القددائإ عمدد
 نفسه  ي م اا أو أكثر من الم االت ارتيةف يداخا الفصا، ممن هإ  ي العمر الزمن

الكتدددابي،   دددإ ر التعبيددد د  المسدددموعة واسدددتيعاب ا،التعبيدددر الردددف ي،   دددإ المدددا -
المداد  المقدروء  واسدتيعاب ا، الم دارات األساسدية  دي القدراء ، ت دراء العمميدات 

الدددرإإ مدددن مبلئمدددة الفدددرص و   الةسدددابية، االسدددتدالا الةسدددابي، وذلدددك عمددد
الخبددرات التعميميددة المتاةددة لدده، وانتظامدده  ددي تمقي ددا دون إيددال طويددا عددن 

 المدرسة.
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ي التةصدديا الدراسددي عددن االسددتعداد أو القدددرات انخفددا  التباعددد القددائإ عمدد -
الدرإإ مدن أن القددرات العقميدة تكدون عاديدة أو عاليدة،   أو الذكاء العداإ،  عمد

 ولكن يو د عدإ تناسئ بين ا وبين مستوى تن ازا وتةصيمه الدراسي.

مقدددداييس القددددرات أو الددددذكاء أو   تبدددداين األداء عمددد  التباعددددات القائمددددة عمددد -
 ت  يز ومعال ة المعمومات.

 ،والممدددة، والدددذاكر  ،والتمييدددز ،التباعدددد  دددي نمدددو الوظدددائا النفسدددية، كاالنتبددداا -
دراك العبلقددات و  ، ددي بعددي الوظددائا يةيددث ينمددو الطفددا برددكا عدداد ؛وا 

 يتأخر  ي بعض ا ارخر.

 قددد يكددون  ؛الدراسددية ددي المددواد  بددين مظدداهر النمددو التةصدديمي لمطفدداالتباعدد  -
ولديدددده صددددعوبات تعمددددإ  ددددي الممددددة  ،ا  ددددي العمددددوإا  ددددي الةسددددال عادًيددددمتفوًقدددد

العربية، وقد يكون التباعد التةصيمي بدين أ دزاء مقدرر دراسدي واةدد؛ كالممدة 
ا  دي التعبيدر الكتدابي، لكنده يعداني صدعوبات العربية، ةيدث يبددو الطفدا  يددً 

 .ثبًل تعمإ  ي الف إ القرائي أو دروس النةو م

ويدددتإ ةسدددال التباعدددد أو التبددداين بددددين مسدددتوى التةصددديا المتوقددده ومعددددا التةصدددديا 
األكاديمي الفعمي بعد  طرئ من بين اف طريقة االنةراا عن مستوى الصا، مقارندة نسدبة 

 التةصيا.  الذكاء والتةصيا باستخداإ الدر ات المعيارية، وتةميا انةدار الذكاء عم

 االستبعادمحك  -ب
تقصددددداء أو اسدددددتبعاد  ميددددده الةددددداالت التدددددي ير ددددده تخمف دددددا أو قصدددددورها يقصدددددد بددددده 

، وتتضدددمن الفئدددات الوا دددل ىتعاقدددات أخدددر   تعاني دددا تلددد يالتةصددديمي، أو الصدددعوبات التددد
 استبعادها الةاالت التاليةف

 اإلعاقات البصرية أو السمعية أو الةركية. -

 التأخر العقمي. -

 االضطرال االنفعالي. -

 نقص  رص التعمإ. -

 البيئي اال تماعي أو الثقا ي أو االقتصادي.الةرمان  -

 الخاصة التربيةمحك -ج
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تددددابير تعميميدددة خاصدددة) ت دددراءات تقيدددديإ   صدددعوبات الدددتعمإ تلدددد يويعندددي اةتيددداج ذو 
وترددددخيص، وتصددددنيا وتسددددكين، ومعممددددين مدددددربين، وبددددرام  تعميميددددة عبل يددددة، وأسدددداليل 

التددددددابير مددددده طبيعدددددة  تددددددريس  رديدددددة، ورعايدددددة نفسدددددية وا تماعيدددددة(، بةيدددددث تتوا دددددئ هدددددذا
صدددددعوبات إ، وتقابدددددا اةتيا دددددات إ وتعدددددال  مردددددكبلت إ واضدددددطرابات إ النمائيدددددة التدددددي تعدددددوئ 

التعمإ، وذلك لكون إ ال يتعممون باستخداإ المواد التعميميدة والطدرئ التدريسدية   مقدرات إ عم
 .ىصعوبات اإلعاقات األخر  يالمعتاد  سواء مه األطفاا العاديين، أو مه ذو 

 في واحدة أو أكثر من العمميات النفسية األساسية االضطراب محك -د
الددذاكر  البصددرية والسددمعية  ،التنظدديإ ،التمييددز ، ددي االنتبدداا أي المعانددا  مددن اضددطرال

الخمددا   والتكامددا الةسددي ةركدد ،  الخمددا  ددي واةددد  أو أكثددر مددن تمددك العمميددات يددشدي تلدد
 أو الةسال. ،الت  ئة أو ،والكتابة ،واالضطرال  ي تعمإ م ارات القراء 

 لمتدخل كنموذج لمتحميل الكيفي االستجابةنموذج  -هـ

ا كأسمول لمترخيص والمعال ة؛ مدن خدبلا تقدديإ  مبلئمً ا، و بديبًل ا معاصرً يمثا تو  ً 
تصدددميمات تدريسدددية  يدددد  تكثدددا التددددخا  دددي ظدددا التربيدددة العامدددة، ومدددن ثدددإ التمييدددز بدددين 

التةصدديا األكدداديم  المددنخفي  ددي  يالمسددتويات األدائيددة المنخفضددة، أو ذو  يالتبلميددذ ذو 
دإ عوامددددا، مثدددداف عدددددإ كفايددددة المدددددخبلت التدريسددددية، أو عدددد  تر دددده تلدددد يالمدرسددددة، والتدددد

أنمداط تدريسدية مكثفدة   صدعوبات الدتعمإ الدذين يةتدا ون تلد يمبلئمت ا بالنسبة لمتبلميدذ ذو 
أ ريددت  يا النمددوذج؛ بسددبل الدراسددات والبةددوث التددومبلئمددة وكا يددة، وقددد تددإ االهتمدداإ ب ددذ

ةولدده، و ددي مقدددمت ا دراسددات ال يئددات والمنظمددات ومراكددز البةددوث، والتددي أكدددت  اعميددة 
نةددو يةددد أو يقمددص مددن   صددعوبات الدتعمإ، عمدد ينمدوذج االسددت ابة لمتدددخا  ددي تةديددد ذو 

لددت نمددوذج مددن الدراسددات تناو  ك عدددد، وهنددا%40الصددعوبات بنسددبة تصددا تلددي  يعدددد ذو 
 االست ابة لمتدخا، من اف

، وهددد ت تلدد  معر دة تصددورات معممددي المددارس االبتدائيددة ةددوا Izzo(5087دراسدة )
كفددداءت إ الذاتيدددة  دددي تنفيدددذ عمميدددة  ريدددئ البياندددات المدرسدددي  دددي تطدددار االسدددت ابة لنمدددوذج 

% مددن المعممددين 15التدددخا لدددعإ الطددبلل ذوي صددعوبات القددراء ، وكددان هندداك أكثددر مددن 
روا برعورهإ بالثقة  ي كفاءت إ الذاتيدة  دي تنفيدذ خطدوات عمميدة  ريدئ البياندات المدرسدي أق

  ي تطار نموذج االست ابة لمتدخا.
(  قددد هددد ت الدراسددة تلدد  معر ددة مدددى Fuchs& Vaughn 2012أمددا  ددي دراسددة)

 اعميددة نمددوذج االسددت ابة لمتدددخا  ددي ترددخيص صددعوبات الددتعمإ؛ وذلددك مددن خددبلا تقددديإ 
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( دقيقددة عمدد  عينددة مددن التبلميددذ المعرضددين لئلصددابة 41(  مسددة لمددد )10بعدددد ) التدددخا
بصددددعوبات الددددتعمإ، وقددددد أكدددددت النتددددائ   عاليددددة نمددددوذج االسددددت ابة لمتدددددخا لممسدددداعد   ددددي 
ترخيص ذوي صعوبات التعمإ من خبلا التمييز بين التبلميدذ الدذين لديس لددي إ صدعوبات 

قددص  ددرص الددتعمإ المناسددبة، والتمييددز بددين التبلميددذ بسددبل ن ؛اتعمددإ، ولكددن إ متعثددرين دراسدديً 
 الذين لدي إ صعوبات تعمإ.

 إجراءات البحث
تددددددإ تةديددددددد صدددددددعوبات التعبيددددددر الكتدددددددابي الددددددوظيفي المناسدددددددبة لممددددددراهقين بالمرةمدددددددة 

، مدددن خدددبلا مف دددوإ التعبيدددر الكتدددابي  عمدددطدددبلع ضدددوء اال( عددداإ،   دددي 81-87العمريدددة)
 .المقاييس المطروةة  ي م اا ترخيصهكذلك و ، السابقة دراسات البةوث
ف بأن ددا قصددور  ددي التعبيددر عددن ت رائيددا الباةثددة صددعوبات التعبيددر الكتددابيوقددد عر ددت 

ا ا كتابًيدداعددد وأسددس الكتابددة الفنيددة الصددةيةة، سددواء كددان تعبيددرً مدده قو  كددار بمددا يتناسددل األ
اصدة بصدعوبات مدة خ، وقد تإ ةصر هدذا الصدعوبات  دي قدائمتين، قائ(اا أو تبداعيً وظيفيً )

) لممقدداا(، وتددإ ة خاصددة بصددعوبات التعبيددر اإلبددداعي) لمتمخدديص(، وقائمددالتعبيددر الددوظيفي
عرضدددد ما عمدددد  السدددداد  المةكمددددين؛ لبيددددان مدددددى مناسددددبت ما لعينددددة الدراسددددة، وقددددد أبدددددى 

عوبات التعبيددر الكتددابي الددوظيفي، وقائمددة صددعوبات صددقائمددة المةكمددون  راءهددإ بمناسددبة 
بداعي لمعينة المست د ة، كما أن الصدياإة الممويدة كاندت سدميمة، وتمدت اإلالتعبير الكتابي 

مرا عددة  راءهددإ  يمددا يخددص كددا مفددرد  ومدددى مناسددبت ا لمُبعددد الددذي تنتمددي تليدده، ثددإ تةويددا 
% سددواء التددي كانددت 41هددذا ارراء تلدد  نسددل مئويددة واسددتبعاد الصددعوبات التددي قمددت عددن 

 الذي تنتمي تليه، أو لممقياس ككا. مُبعدمناسبة لالمناسبة لمعينة، أو إير الإير 
أوال: بنـا  اختبــار تشــخيص صــعوبات التعبيـر الكتــابي الــوظيفي ع لمتمخــيص  لعينــة 

 البحث
عددددإ قددددر  ت رائيدددا بأنهف صدددعوبات الكتدددابي الدددوظيفي )لمتمخددديص( ت الباةثدددةعر ددد وقدددد

م ددداالت التعبيدددر  واألسدددس الفنيدددة البلزمدددة لكتابدددة السدددميمة، االلتدددزاإ بالقواعددددعمددد   مدددتعمإال
 م داالتال تة،أو ماء اسدتمار ، وإيرهدا مدن  ،كالتمخيص، أو كتابة رسالة، دعو  الوظيفي،

 التعبير الكتابي الوظيفي.
صعوبات التعبيدر الكتدابي الدوظيفي) لقائمة  من خبلا وضهوقد تإ بناء هذا االختبار 
ندددد86لمتمخدددديص(، وتكونددددت مددددن ) مددددن ُبعدددددين )ُبعددددد صددددعوبات  ت القائمددددة( صددددعوبة، وتكو 

الصةة المموية واإلمبلئية(، و )ُبعدد صدعوبات الَف دإ(، وتدإ عرضده عمد  السداد  المةكمدين 
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عبددارات مقيدداس لبيددان مدددى مناسددبته لعينددة الدراسددة، وقددد أبدددى المةكمددون  راءهددإ بمناسددبة 
االختبدار صعوبات التعبير الكتابي الوظيفي لمعيندة المسدت د ة، وأن تعميمدات اإل ابدة عمد  

( طالددل وطالبددة، 18وتددإ ةسددال صدددئ وثبددات االختبددار بتطبيقدده عمدد  ) كانددت واضددةة،
وكانت در ة صدقه و ثباته عالية، مما يدا عم  صدبلةيته أل دراد العيندة، كمدا تدإ ةسدال 

( دقيقددددة، ولتصددددةيح 51زمددددن االختبددددار، وكددددان المتوسددددط العدددداإ لئل ابددددة عمدددد  االختبددددار )
ة و ددئ مقيدداس متدددرج لثبلثددة مسددتوياتف )ينطبددئف ويةصددا االختبددار تددإ تةميددا كددا صددعوب

 يددده الطالدددل عمددد  ثدددبلث در دددات(، ) ينطبدددئ تلددد  ةدددد مددداف ويةصدددا  يددده الطالدددل عمددد  
 در تين(، ) ال ينطبئف يةصا  يه الطالل عم  در ة واةد (.

 الهدف من القائمة

 يخبللدده االعتمدداد عميدده؛ لتةديددد وترددخيص ذو مددن ةيددث تكددون بمثابددة معيددار يمكددن 
 .صعوبات التعبير الكتابي الوظيفي) لمتخميص( لدى المراهقين

 وصف القائمة
 تتكون من ُبعدين:

 ُبعد صعوبات الصحة المغوية و اإلمالئية -1

مددنص المطمددول تمخيصدده، مدده ل  عمدد  تةديددد األ كددار الرئيسددة ويقصددد بدده عدددإ القدددر 
والعطدددا وإيرهدددا مدددن  ،و دددود قصدددور  دددي اسدددتخداإ الدددروابط بدددين ال مدددا، كةدددروا ال دددر

الروابط التي تربط بين بنية ال مدا، مده و دود أخطداء  دي قواعدد اإلمدبلء والنةدو والصدرا 
 ددي التراكيددل المسددتعممة؛ وأخطدداء  ددي الرسددإ اإلمبلئددي لمةددروا والكممددات الددذي ينددت  عندده 

أو اسدتخدام ا  دي إيدر موضدع ا؛  ،رداء   ي الخط؛ باإلضا ة تلي تهماا عبلمات التدرقيإ
تةريددا أو خطدددأ  ددي المعمومددات المو دددود   ددي الدددنص األصددمي، ويتكدددون   تلددد ييددشد ممددا
 ات؛ ةيث تإ ةذا مفرد  بعد التةميا العاممي.( مفرد6من)

 ُبعد صعوبات الَفهم -2

اال تقدار تلدي التسمسدا المنطقدي  دي عدري األ كدار، مده بقداء األ كدار الثانويدة  يويعن
هماا و إير المشثر ،  ألدلة التي اعتمد عمي ا النص، مما يشدى تلي اإلخدبلا بالمضدمون، اا 

؛ ون بسدددبل تضددا ة  راء خاصدددة لمممِخدددصيكددد مدددث الدددنص، الددذيت ددداوز التمخدديص ثُ قددد يأو 
الم ددوء تلدد  اسددتخداإ لمددة عاميددة بدددال مددن  أوأوانةددراا  ددي المعندد  الددذي يقصدددا الكاتددل، 

 .( مفردات80الممة العربية الفصة . ويتكون من )
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 لصدق العامميا
(؛ وذلددك بمددري ت ددراء التةميددا 18عينددة بممددت)  قامددت الباةثددة بتطبيددئ المقيدداس عمدد

بددب راء التةميددا العدداممي بطريقددة المكونددات األساسددية،  ةالباةثدد تالعدداممي لممقيدداس، ثددإ قامدد
لنتددائ  التددي ةصددمت عمي ددا ثنددين مددن العوامددا لممقيدداس، و يمددا يمددي ااواستخمصددت الباةثددة 

 الباةثةف
 :  األبعاد المستخرجة من التحميل العاممي1عجدول

 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين المفسرة الجذر الكامن البعد

 26.876 26.876 5.375 األول

 46.551 19.676 3.935 الثاني

           821.أولكين=  -ماير-اختبار كايزر

              01.دال عند مستوي ثقة    837.204اختبار بارتميت=    

 (.(Varimaxو يما يمي األبعاد المستخر ة بعد التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس
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العوامل المستخرجة من التحميل العاممي لمقياس عصعوبات التعبير الكتابي الوظيفي"   2جدول ع
 التمخيص"    وتشبع المفردات عمى العوامل

األولعصعوبات الصحة العامل  رقم المفردة
 المغوية و اإلمالئية 

 العامل الثانيعصعوبات الفهم 

1 .471  

2  .602 

3  .572 

4  .556 

5  .791 

6  .557 

7  .573 

8  .404 

9  .552 

10 .630  

11 .386  

 ـــــــ ــــــ 12
13  .595 

14 .836  

15  .636 

16 .785  

17 .531  

18 .783  

19 .661  

20 .507  

 التجانس الداخمي
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بةسددال الت ددانس الددداخمي؛ وذلددك مددن خددبلا ةسددال معامددا االرتبدداط  ةالباةثدد تقامدد
الخطددي البسدديط لبيرسددون بددين در ددات كددا مفددرد  والبعددد الددذي تنتمددي تليدده وكددذلك الدر ددة 

 لنتائ  التي ةصمت عمي ا الباةثةفالكمية، و يما يمي ا

   صعوبات الصحة المغوية و اإلمالئية    التجانس الداخمي لمبعد األولع 3جدولع
رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

رقم 
 المفردة

االرتباط  معامل
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

 معامل االرتباط
بالدرجة الكمية 

 لممقياس
1 .551** .515** 17 .639** .593** 

10 .663** .525** 18 .748** .672** 

11 .560** .522** 19 .715** .591** 

14 .800** .680** 20 .566** .626** 

16 .772** .769**    

معامدددا االرتبددداط داا عندددد )*(     01.داللدددة ىمعامدددا االرتبددداط داا عندددد مسدددتو )**(
 05.داللة ىمستو 

   صعوبات الفهم   التجانس الداخمي لمبعد الثانيع  4جدولع
رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس
2 .808** .734** 7 .663** .584** 

3 .785** .694** 8 .656** .635** 

4 .697** .616** 9 .774** .649** 

5 .680** .529** 13 .575** .469** 

6 .778** .736** 15 .349** .208 

معامدا االرتبداط داا عندد )*(        01.معاما االرتباط داا عند مسدتوي داللدة)**(
 05.مستوي داللة
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   نتائج معامالت ثبات مقياس الصعوبات الوظيفية 5جدولع 
-معامل ألفا معامل التجزئة"سبيرمان"  عدد المفردات المتغير

 بعد التصحيح قبل التصحيح كرونباخ
الصعوبات  

 الوظيفية
19 .698 .822 .887 

 

( أن  ميه معدامبلت ثبدات المقيداس مرتفعدة، وتردير تمدك  1يتضح من نتائ   دوا) 
 صبلةية المقياس لبلستخداإ  ي البةث الةالي.  النتائ  تل

ثانيــا: بنــا  اختبــار تشــخيص صــعوبات التعبيــر الكتــابي اإلبــداعيع لممقالــة  لعينــة 
 البحث
عددإ قددر  اإلبداعي) لممقالدة( ت رائيدا بأنهفالكتابي التعبير صعوبات  ت الباةثةعر  لقد

واألسدددس الفنيدددة البلزمدددة لكتابدددة م ددداالت التعبيدددر  السدددميمة، االلتدددزاإ بالقواعددددعمددد   مدددتعمإال
، تقرير، قصة،أو كتابة يوميات، وإيرهدا مدن أندواع التعبيدر الكتدابي ةاإلبداعي، ككتابة مقال

 اإلبداعي.
دها وقددد تددإ بندداء االختبددار  ددي ضددوء قائمددة صددعوبات التعبيددر الكتددابي اإلبددداعي، وعددد

ن مددن ثبلثددة أبعدداد )ُبعددد الصددعوبات التنظيميددة، ُبعددد صددعوبات الَف ددإ، 51) (صددعوبة، وتكددو 
ُبعد صعوبات الصةة المموية واإلمبلئيدة(، وتدإ عرضده عمد  السداد  المةكمدين لبيدان مددى 
مناسددبته لعينددة الدراسددة، وقددد أبدددى المةكمددون  راءهددإ بمناسددبة صددعوبات التعبيددر الكتددابي 

المسدددت د ة، وأن تعميمدددات اإل ابدددة عمددد  االختبدددار كاندددت واضدددةة، وتدددإ  اإلبدددداعي لمعيندددة
( طالدل وطالبدة، وكاندت در دة صددقه و 18ةسال صدئ وثبات االختبار بتطبيقده عمد  )

ثباته عاليدة، ممدا يددا عمد  صدبلةيته أل دراد العيندة، كمدا تدإ ةسدال زمدن االختبدار، وكدان 
ة، ولتصددددةيح االختبدددددار  ددددي ضدددددوء ( دقيقدددد40االختبدددددار ) مدددد المتوسددددط العدددداإ لئل ابدددددة ع

صدعوبات التعبيددر الكتددابي الددوظيفي، قامددت الباةثدة ببعددداد قائمددة تقدددير تةميميددة لصددعوبات 
( بندددا، وتددإ تةميددا كددا صددعوبة و ددئ مقيدداس 51التعبيددر الكتددابي اإلبددداعي ارددتممت عمدد  )

متدرج لثبلث مسدتويات) ينطبدئف ويةصدا  يده الطالدل عمد  ثدبلث در دات(، )ينطبدئ تلد  
ةد ماف ويةصا  يه الطالل عم  در تين(، ) ال ينطبئف يةصدا  يده الطالدل عمد  در دة 

 واةد (.
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 الهدف من القائمة

 يةيددددث تكددددون بمثابددددة معيددددار يمكددددن خبللدددده االعتمدددداد عميدددده؛ لتةديددددد وترددددخيص ذو 
 .( لدى المراهقينةصعوبات التعبير الكتابي اإلبداعي) لممقال

ـــر الكتـــابي اإل ـــة صـــعوبات التعبي ـــداعيع المقالـــقائم ـــنعةب   مفـــردة، 52 ،وتتكون م
 :وتتكون القائمة من ثالثة أبعاد

 ُبعد الصعوبات التنظيمية-1

ويقصدددد بددده سدددوء تنظددديإ صدددفةة الكتابدددة، وعددددإ اسدددتخداإ عبلمدددات التدددرقيإ االسدددتخداإ 
عددإ رسإ اإلمبلئدي لمةدروا والكممدات؛ و السميإ ل ا، ورداء  الخط  النات  عن أخطاء  ي ال

وعددإ االلتدزاإ بنظداإ الفقدرات،  مناسبة عند كتابة الكممدات واألسدطر والفقدرات، ترك مسا ات
 .( مفردات1، ويتكون هذا البعد من)

 ُبعد صعوبات الَفهم-2

عددددإ قددددر  المدددتعمإ عمددد  التعبيدددر عدددن أ كدددارا  دددي تسمسدددا ووضدددوح وردددمولية،  يويعنددد
المددراد كتابتدده،  يعبددر  تددرتبط بالموضدوعو  ،وع دزا عددن االستردد اد بأدلددة وردواهد تشيددد أ كددارا

 لد عن ا ببي از مخا  لممعن  المقصود، أو تس ال مما  ي إير موضعه، مده اال تقدار ت
قوالددددل مةفوظددددة عنددددد   كتابددددة مقدمددددة وخاتمددددة يتناسددددبان مدددده الموضددددوع أو االعتمدددداد عمدددد

 .( مفرد 88كتابت ما، ويتكون من )
 ُبعد صعوبات الصحة المغوية و اإلمالئية-3

االسدددتخداإ األمثدددا لمدددروابط بدددين ال مدددا، كةدددروا ال دددر والعطدددا ويقصدددد بددده عددددإ 
، مددده و دددود أخطددداء  دددي قواعدددد اإلمدددبلء ةوإيرهدددا مدددن الدددروابط التدددي تدددربط بدددين بنيدددة ال ممددد

 ي المعمومدات المعروضدة، وعددإ اء خطأو ود والصرا  ي التراكيل المستعممة، و والنةو 
 .( مفردات1ويتكون هذا البعد من) ،المعن  المراد من قبا المتعمإ  داللة الكممات عم

 الصدق العاممي
مددن المددراهقين، التددي تراوةددت  (18عينددة بممددت)  قامددت الباةثددة بتطبيددئ المقيدداس عمدد

 ت؛ وذلددك بمددري ت ددراء التةميددا العدداممي لممقيدداس، ثددإ قامدد( عدداإ81ف 87أعمددارهإ بددين)
ت الباةثة ثبلثدة مدن بب راء التةميا العاممي بطريقة المكونات األساسية، واستخمص ةالباةث

 فالعواما لممقياس، و يما يمي النتائ  التي ةصمت عمي ا الباةثة
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   األبعاد المستخرجة من التحميل العاممي6جدولع
 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين المفسرة الجذر الكامن البعد

 26.565 26.565 6.641 األول

 46.746 20.182 5.045 الثاني

 58.046 11.300 2.825 الثالث

أولكين=  -ماير-اختبار كايزر .835           

دال عند مستوي ثقة    1346.259اختبار بارتميت=     .01              

 (.(Varimaxو يما يمي األبعاد المستخر ة بعد التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس
، صعوبات التعبير اإلبداعي" المقال"   العوامل المستخرجة من التحميل العاممي لمقياسع 7جدول ع

 وتشبع المفردات عمى العوامل
العامل األول  رقم المفردة

 عالصعوبات التنظيمية 
الثانيعصعوبات  العامل

 الفهم 
العامل الثالثعصعوبات 
الصحة المغوية و 

 اإلمالئية 
1   .508  

2  .495   

3  .730   

4   .724   

5  .404   

6  .724   

7   .714   

8  .766   

9  .563   

10   .593   

11  .554   
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العامل األول  رقم المفردة
 عالصعوبات التنظيمية 

الثانيعصعوبات  العامل
 الفهم 

العامل الثالثعصعوبات 
الصحة المغوية و 

 اإلمالئية 
12    .730 

13   .318 

14   .429 

15   .583 

16   .509 

17   .649 

18   .536 

19   .313 

20 .711     

21 .664     

22 .767     

23 .818     

24 .738   

25 .632   

 التجانس الداخمي
الت ددانس الددداخمي؛ وذلددك مددن خددبلا ةسددال معامددا االرتبدداط قامددت الباةثددة بةسددال 

وكددذلك الدر ددة  ،الخطددي البسدديط لبيرسددون بددين در ددات كددا مفددرد  والبعددد الددذي تنتمددي تليدده
 الكمية، و يما يمي النتائ  التي ةصمت عمي ا الباةثةف
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    التجانس الداخمي لمبعد األولع  الصعوبات التنظيمية 8جدولع
رقم 

 المفردة

معامل االرتباط 

بالدرجت الكليت 

 للبعد

معامل االرتباط 

بالدرجت الكليت 

 للمقياس

رقم 

 المفردة

معامل 

االرتباط 

بالدرجت 

 الكليت للبعد

معامل االرتباط 

بالدرجت الكليت 

 للمقياس

20 .800** .628** 23 .843** .686** 

21 .746** .605** 24 .849** .784** 

22 .836** .745** 25 .687** .527** 

معامدددا االرتبددداط داا عندددد )*(     01.معامدددا االرتبددداط داا عندددد مسدددتوي داللدددة)**(
 05.مستوي داللة

 الثانيع صعوبات الفهم     التجانس الداخمي لمبعد9جدولع
رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس
1 .634** .544** 7 .704** .599** 

2 .651** .579** 8 .871** .823** 

3 .799** .707** 9 .747** .749** 

4 .659** .541** 10 .506** .382** 

5 .567** .568** 11 .645** .587** 

6 .808** .748**    

معامدا االرتبداط داا عندد )*(        01.معاما االرتباط داا عند مسدتوي داللدة)**(
 05.مستوي داللة
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    التجانس الداخمي لمبعد الثالثع صعوبات الصحة المغوية و اإلمالئية  10جدولع
رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

معامل االرتباط 
الكمية بالدرجة 

 لممقياس

رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس
12 .687** .522** 16 .860** .725** 

13 .753** .712** 17 .490** .351** 

14 .848** .730** 18 .847** .736** 

15 .571** .498** 19 .717** .577** 

معامدددا االرتبددداط داا  )*(        01.االرتبددداط داا عندددد مسدددتوي داللدددةمعامدددا )**(
 05.عند مستوي داللة

   نتائج معامالت ثبات مقياس صعوبات التعبير الكتابي اإلبداعي11جدولع
-معامل ألفا معامل التجزئة"سبيرمان"  عدد المفردات المتغير

 بعد التصحيح قبل التصحيح كرونباخ
الصعوبات  

 االبداعية
25 .857 

 

.923 

 

.935 

 

( أن  ميه معامبلت ثبات المقياس مرتفعدة، وتردير تمدك 88يتضح من نتائ   دوا) 
 .صبلةية المقياس لبلستخداإ  ي البةث الةالي  النتائ  تل

وقددد اتفقددت نتددائ  الدراسددة الةاليددة مدده العديددد مددن الدراسددات مددن ةيددث صددبلةية 
تإ تعدادها من قبدا الباةثدة، مدن ةيدث وضده قائمدة لتةديدد  استخداإ المقاييس التي

صعوبات التعبير الكتابي اإلبداعي، وصعوبات التعبير الكتابي الوظيفي، ومن أهدإ 
 هذا الدراساتف

أسدماء  (،5084)تيسدير  دبلا ، (5081ةمدز  مةمدد ) (،5086  داد مةمدد) دراسة
؛ ةيدث هدد ت (5004الةميدد )ليندا عبدد  (،5006عبد ال ادي يعقدول )  ،(5081مةمد) 

هددذا الدراسددات تلدد  تعددداد مقدداييس لم ددارات / صددعوبات التعبيددر الكتددابي، وتوصددمت  ميدده 
 نتائ  إ تل  صبلةية المقاييس التي تإ تعدادها من قبا الباةثين، وهذا المقاييسف
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  2019قائمة بمهارات التعبير الكتابي. جهاد محمد ع

لمعمددإ لتبلميددذ ذوي صددعوبات التعبيددر مقيدداس التقدددير الترخيصددي مددن قبددا ا -
 (5086الكتابي.   اد مةمد)

صددعوبات الددتعمإ. ةمددز  مقيدداس التعبيددر الكتددابي لدددى عينددة مددن الطمبددة ذوي  -
 (5081مةمد )

 (5084)تيسير  بلا مقياس م ارات التعبير الكتابي.  -

أسددماء مةمددد)  مقيدداس م ددار  قددراء  الصددور  لتنميددة م ددارات التعبيددر الكتددابي. -
5081) 

مقياس البنية المعر ية لمتعبير الكتابي لدى ذوي صدعوبات الدتعمإ العداديين و  -
بةددددرين. ) المتفدددوقين مدددن تبلميدددذ المرةمددددة االبتدائيدددة و اإلعداديدددة بمممكدددة ال

5006) 

 (5004مقياس م ارات التعبير الكتابي لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمإ. ) -

 ددي كددا مددن  -ة اسددتخداإ المقيدداسولقددد توصددمت نتددائ  الدراسددات السددابقة تلدد  صددبلةي
 المستخدإ؛ لقياس م ارات/ أو صعوبات التعبير الكتابي  ي كا دراسة. -هذا الدراسات
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 قائمة املراجع العربية
(، لسان العرل، دار 5004).) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور

 صادر.

المنظمات التخطيطية  ي تطوير م ارات (. أثر 5084أةمد الزبون، مياد  الناطور)
الم مة األردنية  ي العموإ  .صعوبات التعمإ يالتعبير الكتابي لدى الطمبة ذو 

 .448-414،ص ص 1، ع 31التربوية، م 

(. صعوبات التعمإ لدى البالمينف تقويإ واستراتي يات التدريس 5001أةمد مةمد عواد )
االةتيا ات الخاصة  يميإ ورعاية ذو العبل ي. مشتمر التربية و  ائ  ديد  لتع

ن  ي الوطن العربي، كمية التربية،  امعة ةموان باالرتراك ين والموهوبيالمعاق
 مارس. 87 -84مه مدينة الرارقة لمخدمات اإلنسانية، القاهر ،

(.  اعمية استراتي ية مقترةة قائمة عم  قراء  الصور  5081أسماء مةمد أبو ررخ)
ير الكتابي لدى تبلميذ الصا الثالث األساسي، رسالة لتنمية م ارات التعب

 ما ستير، كمية التربية، ال امعة اإلسبلمية، إز . 

(. صعوبات التعمإف تاريخ ا، مف وم ا، ترخيص ا، 5004السيد عبد الةميد سميمان)
 .، القاهر ف دار الفكر العربي5عبل  ا، ط

نظرية الذكاءات المتعدد       عالية برنام  مقترح    ضوء (،5001أيمن عيد بكرى)
عبلج صعوبات التعبير الكتاب  لدى تبلميذ الصا الثان  اإلعدادى، كمية 

 ،  امعة عين رمس. البنات لآلدال والعموإ والتربية، رسالة دكتورا

(. عبلج صعوبات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى تبلميذ 5084تيسير  بلا عابد )
التعمإ المنظإ ذاتًيا، بةوث عربية  ي م االت  الصا األوا اإلعدادي باستخداإ

 .540 -518، ص ص 1التربية النوعية، ع 

 (. االت اهات المعاصر   ي م اا صعوبات تعمإ الكتابة،5001 ماا  رإا تسماعيا)
الم نة القومية الدائمة لترقية األساتذ  واألساتذ  المساعدين  ي  بةث ترقية،

 .74-8ية،  امعة األزهر،ص ص التربية وعمإ النفس، كمية الترب

(. برنام  لتنمية م ارات التعبير الكتابي  ي بيئة تعمإ ا تراضية 5086  اد مةمد السيد)
قائمة عم  عمميات الكتابة لدى تبلميذ المرةمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمإ، 

 رسالة ما ستير، كمية التربية باإلسماعيمية،  امعة قنا  السويس.
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صعوبات التعمإ،  ي(.العبلج النفسي لذو 5004ضة وسميمان ر ل سيد )ةمدان مةمود  
الراردون والموهوبون.ورقة عما بالمشتمر العممي األوا، كمية التربية،  امعة 

 .601-116بن ا، ،ص ص

من   (. تقويإ مستويات التعبير الكتابي لدى تبلميذ الةمقة األول8661ةمدان نصر )
، م مة البةوث التربوية، السنة الرابعة،  امعة 14المرةمة األساسية باألردن،ع

 .541-866قطر،ص

 ريم ارت التعب ةي ي تنم رير ر  التعب ةي يأثر تسترت (.5081ةمز  مةمد العوامر )
، م مة من الطمبة ذوي صعوبات التعمإ نةيالكتابي ومف وإ الثقة بالنفس لدى ع

، ص 46كمية التربية األساسية لمعموإ التربوية واإلنسانية/  امعة بابا، العدد
 .114-144ص 

(. الم ارات القرائية والكتابية طرئ تدريس ا 5001)يمةمد المقداد راتل عارور،
 دار المسير ، عمان، األردن. واسترات يت ا،

ي تدريس الممة ات اهات ةديثة   .(5081سعد عمي زاير، سماء تركي داخا)
 الدار المن  ية، عمان. ،8العربية،ط

(. المرجع في صعوبات التعمم النمائية واألكاديمية 5080)سميمان عبد الواةد يوسا 
 :مكتبة االنجمو المصرية. (، القاهر8ط) واالجتماعية واالنفعالية القاهرة.

وتربيت إ، ط  (. سيكولو ية ذوي االةتيا ات الخاصة5001عبد المطمل أمين القريط )
 ، دار الفكر العربي.7

م ارات   (. بعي أبعاد البنية المعر ية وأثرها عم5006يوسا) قولعبد ال ادي يع
صعوبات التعمإ والعاديين والمتفوقين من تبلميذ  يالتعبير الكتابي لدى ذو 

المرةمتين االبتدائية واإلعدادية بمممكة البةرين، رسالة ما ستير، كمية الدراسات 
 ميا،  امعة الخمي  العربي.الع

(. ماهية عسر الكتابة بين صعوبات التعمم النمائية )دراسة ميدانية 5087)عمراني زهير
(. م مة العموإ اإلنسانية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي بوالية الوادي

 .ال زائر.81واال تماعية، ع

مإ، قضايا التعريا ا ذوو صعوبات التع(.المتفوقون عقميً 5005الزيات )   تةي مصطف
 القاهر ف دار النرر لم امعات.  (.3)والترخيص والعبلج. ط
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(. ليات التدريس العبل ي لذوي صعوبات االنتباا مه  رط 5001الزيات )   تةي مصطف
بةث مقدإ لممشتمر الدولي لصعوبات التعمإ،  4،ع81م  الةركة والنراط،

 الرياي، المممكة العربية السعودية.

(. القيمة التنبشية لتةديد وترخيص صعوبات التعمإ بين 5001الزيات)  مصطف ي تة
نماذج التةميا الكمي ونماذج التةميا الكيفي. بةث مقدإ لممشتمر الدولي 
لصعوبات التعمإ، األمانة العامة لمتربية الخاصة، الرياي، المممكة العربية 

 نو مبر. 55-86السعودية،  ي الفتر  من 

(،القاهر فدار 8(. قضايا معاصر   ي صعوبات التعمإ.ط )5001)الزيات    تةي مصطف
 النرر لم امعات.

 ي(. الدالالت التمييزية لمقياس التقدير الذاتي لتةديد ذو 5087الزيات)   تةي مصطف
صعوبات التعمإ والفئات المتداخمة مع إ من طبلل الثانوية.م مة العموإ التربوية 

 .14-84، ص ص4،ع  81و النفسية،م 

(. ريوع صعوبات التعبير الكتابي وعبلقت ا بمتمير الصا 5088يصا مةمد الزهراني) 
لدى تبلميذ المرةمة االبتدائية بمةا ظة  د  بالمممكة العربية السعودية، رسالة 

 .ما ستير، كمية الدراسات العميا،  امعة الخمي  العربي، البةرين

تنمية م ار  التعبير   تنظيإ الذات عم (.أثر استرات ية5004لينا عبد الةميد عبد الفتاح)
، كمية الدراسات العميا،  الكتابي لدى الطمبة ذوى صعوبات التعمإ، رسالة دكتورا

 ال امعة األردنية، األردن.

(. ترخيص بعي صعوبات القراء  و الكتابة لدى تبلميذ 5007من  تبراهيإ المبودي)
ت  ي المناه  وطرئ التدريس، المرةمة االبتدائية  واستراتي ية عبل  ا، دراسا

 .17-8، ال معية المصرية،  ص ص61العدد

(. عالية مدخا عمميات الكتابة  ي تنمية الكتابة الةياتية وأثرا عمي 5080ن بلء يوسا)
،المشتمر العممي السنوي 5صعوبات التعبير الكتابي، م  يالدا عية لئلن از لذو 

 .744-747بورسعيد، ص ص  الثالث والدولي األوا، كمية التربية،  امعة

 (. أساليل تدريس الممة العربية، دار الفكر، عمان األردن.8668وليد  ابر)

تي يات التذكر  ي تنمية ا عالية برنام  تدريبي قائإ عم  استر (.5085)عيس  يسري
عينة من تبلميذ  ىبعي م ارت التعبير الكتابي وأثرا عم  تقدير الذات لد
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دارسات تربوية ونفسية م مة كمية ، صعوبات التعمإالمرةمة االبتدائية ذوي 
 .865-851،ص ص 41بالزقازيئ، العدد  التربية
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 قائمة املالحق

(8ممةئ )   
قائمة بأسماء الساد  المةكين لمقياسي صعوبات التعبير الكتابي الوظيفي، 

 وصعوبات التعبير الكتابي الكتابي
 االسإ الدر ة العممية

 أحمد عمي بديوي أستاذ الصةة النفسية بكمية التربية  امعة ةموان
لمة عربية( بكمية التربية  امعة  أستاذ المناه  وطرئ التدريس)

 ةموان

 أماني محمد عبد المقصود

أستاذ مساعد المناه  وطرئ التدريس) لمة عربية( بكمية التربية 
  امعة ةموان

 إيمان محمد صبري

 81مدرس أوا لمة عربية بمدرسة رواد المستقبا الخاصة بمدينة 
 مايو

 حنان عميوة

عربية( بكمية التربية  امعة أستاذ المناه  وطرئ التدريس) لمة 
 ةموان

 جيهان السيد عمارة

أستاذ مساعد المناه  وطرئ التدريس) لمة عربية( بكمية التربية 
  امعة ةموان

 خالد عبد العظيم عبد المنعم

أستاذ مساعد المناه  وطرئ التدريس) لمة عربية( بكمية التربية 
  امعة ةموان

 سحر فؤاد إسماعيل

النفسية بكمية التربية  امعة ةموانأستاذ الصةة   سهام عمي 

أستاذ مساعد المناه  وطرئ التدريس) لمة عربية( بكمية التربية 
  امعة ةموان

 صفا  عبد العزيز سمطان

بكمية التربية  امعة ةموان أستاذ مساعد الصةة النفسية  محمد حامد زهران 
 هاني فؤاد 

ل  ائيسماء تبعا لترتيل الةروا اتإ ترتيل األ  
 


