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Abstract 

The present study is an attempt to get familiar with the effect that educational adapted 

evaluation has in enhancing self-confidence of pupils with learning disabilities For, I have 

opted for the empirical method to better understand the impact of educational evaluation 

being adapted to those students. 

The empirical method I have opted for consists of the control group and the experimental 

one. At first, both groups were premeasured before tackling the experimental adapted group. 

Afterwards, I compared between the results of the two groups. Concerning data collection, 

12 questionnaires were filled out also by teachers in charge of teaching students with 

learning difficulties while the other 32 were filled out be Pupils with learning disabilities. 

The results of the research have generated a concrete enhancing self-confidence of the 

students whose exams were adapted, compared with those who didn’t benefit from exams’ 

adaptation.  

Therefore, for the sake of the equality of opportunities, we recommend that the specificities 

of such group of children are to be considered, especially the adaptation of exams. 

Key words: Learning Disabilities, Educational Evaluation, Adapted Evaluation, Self-

Confidence. 
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ويم التربوي المكيف في تعزيز الثقة بالنفس عند التالميذ ذوي اضطرابات التعلم  بالمدرسة أثر التق

 -بمديرية مراكش نموذجا-االبتدائية

 

 الشتاوي محمد
 جامعة ابن زهر، المغرب،  .د

 

 الملخص

تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مدى تأثير التقويمات التربوية المكيفة على تعزيز الثقة بالنفس لدى األطفال ذوي   

اضطرابات التعلم بالمدرسة االبتدائية ، الموضوع الذي نود اإلحاطة به، يقتضي منا تبني المنهج التجريبي، باعتباره بحثا 

 .تقويم التربوي المكيف على هذه الفئة من التالميذتجريبيا يهدف إلى التعرف على أثر ال

التصميم التجريبي الذي سنعتمد في هذا البحث من نوع التصميم التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين، إحداهما ضابطة   

ضت المجموعة واألخرى تجريبية، في بداية األمر تم القياس القبلي على المجموعتين معا )التجريبية والضابطة(، بعدها تعر

التجريبية الختبارات مكيفة، ثم تمت المقارنة بين نتائج المجموعتين، كما اعتمدت على االستمارة لجمع المعلومات، وهي 

أستاذا  12استمارات  وجهت لألساتذة الذين تحتضن فصولهم الدراسية األطفال عينة البحث،  وقد بلغت عينة األساتذة 

شخصيات تلميذا وتلميذة، سمثلون العينة الضابطة والعينة التجريبية والذين أتثبت الت 32 ميذوأستاذة، فيما بلغت عينة التال

  .إصابتهم باضطرابات التعلم

 .اضطربات التعلم، التقويم التربوي، التقويم المكيف، الثقة بالنفس: الكلمات المفتاحية

 

 : مقدمة

للمضي قدما في بناء تعلماتهم، وفي يعتبر العامل النفسي السيكولوجي مدخال من المداخل التي تؤهل المتعلمين 

نجاهم في مسارهم الدارسي، ونظرا ألهمية هذا المدخل حسب ما توصلت اليه الدراسات التربوية،  وعلى اعتبار أن بحثنا 

ينصب على فئة التالميذ ذوي اضطرابات التعلم، الذين غالبا ما يتم وصمهم بنعوت وصفات تجعلهم يفقدون الثقة في ذواتهم، 

يتخذون موافق سلبية من المدرسة، ويفكرون  في مغادرتها، سنحاول مقاربة هذا المدخل من جانب التقويمات التربوية بل و

المكيفة التي أصبحت وزارة التربية تتبانها بعد تنزيل برنامج التربية الدامجة بالمنظومة التربوية المغربية، والذي يعتمد ما 

م، وهي عبارة عن غرف مصادر يستفيد منها التلميذ ذو اضطراب التعلم من خدمات يسمى بقاعات الموارد للتأهيل والدع

ودعم بيداغوجي ودعم طبي وشبه طبي ومن دعم سيكوسوسيولوجي، كما تعتمد التربية الدامجة في تنزيلها على مبدأ التمييز 

 هم وقدراتهم.اإليجابي لهؤالء  المتعلمين من خالل استفادتهم من تقويمات مكيفة تراعي خصوصيات

من هنا بدت لنا مشروعية طرح سؤالنا اإلشكالي والمتمثل في مدى فاعلية هذه التقويمات المكيفة ومدى تاثيرها  

 على سيكولوجية المتعلم ذو اضطراب التعلم. وسنصوغ ذلك كالتالي:

 ؟ تعلمهل للتقويم التربوي المكيف أثر في تعزيز الثقة بالنفس عند التالميذ ذوي اضطرابات ال  -

 
 إشكالية الدراسة:

امجة، من أجل دمج التالميذ في وضعية إعاقة،  عبر من خالل تنزيل المنظومة التربوية المغربية لبرنامج التربية الد

إنشاء قاعات الموارد للتأهيل والدعم، التي تقدم دعما بيداغوجيا، وطبيا وشبه طبي، وسيكوسوسيولوجي، ومن خالل تبني 

ما للجانب نظام التقويمات التربوية المكيفة للتالميذ على مستوى االمتحانات اإلشهادية والمراقبة الصفية المستمرة، ول

 النفسي السيكولوجي من أهمية في المسار الدراسي للمتعلمين، بدت لنا مشروعية طرح التساؤل اإلشكالي التالي:

 إلى أي حد تساهم التقويمات التربوية المكيفة في تعزيز الثقة بالنفس للتالميذ ذوي اضطرابات التعلم؟

 

 أهداف البحث:

 مج المدرسي؛الوقوف على الصعوبات التي يطرحها الد  -

 تحديد نقط القوة والضعف التي يمتاز نظام التقويم الخاص بهذه الفئة من المتعلمين؛ -

 اقتراح حلول و مقترحات كفيلة بتجاوز الثغرات من أجل دمج مدرسي ناجع وفعال لهذه الفئة من األطفال.  -
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 أهمية البحث: 

ظرا لنذرة األبحاث العلمية المغربية في مجال الدمج المساهمة في إغناء البحث العلمي في مجال التربية الخاصة، ن -

 المدرسي؛

 .التعلمالوقوف على مدى مساهمة التقويمات المكيفة في الرفع من مهارات التالميذ ذوي اضطرابات  -

 

 أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية إلى الوقوف على مدى تاثير التقويمات التربوية المكيفة على تعزيز مفهوم الثقة بالنفس لدى 

الضوء على اضطرابات التالميذ ذوي اضطرابات التعلم بالمرحلة االبتدائية، والهدف األسمى من ذلك هو تسليط مزيد من  

التعلم في عالقتها بمدخل التقويم التربوي، بهدف إنتاج عدة بيداغوجية تقويمية تراعي خصوصيات هذه الفئة من المتعلمين، 

 وتضمن مبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، ضمن مدرسة دامجة تراعي الفرق وتقبل االختالف.

 

 : الدراسات السابقة

م نقف على دراسات وبحوث اهتمت تحديدا بالتقويمات التربوية المكيفة واثرها في تعزيز مفهوم الذات والثقة ل

بالنفس للمتعلمين المضطربين تعلميا، ولكن حسب اطالعنا يمكن عرض بعض مما وجدنا فيه فائدة لبحثنا، وجاءت أهم 

 الدراسات التي تصب في نفس منحى دراستنا كالتالي: 

 

 ة األولى:الدراس

من الجامعة الكاثوليكية "لوفان" البلجيكية، حول   (Benoit Galand, Université de Louvain)بحث قام به 

 موضوع: الممارسات التقويمية وتأثيرها على تحفيز المتعلمين، وعلى تقدير الذات لدى المتعلمين.

Le type de pratiques d’évaluation mises en œuvre par un enseignant influence-t-il le 

style motivationnel et l’image de soi de ses élèves ? 

تلميذا بالمستوى الخامس والسادس ابتدائي، ووظف االستمارة كأداة لجمع المعلومات  240واختار الباحث عينة من 

بي للممارسات التقويمية، ودورها في الرفع من حافزية المتعلمين، و وجهها لألساتذة، وخلصت الدراسة الى وجود أثر إيجا

 ومن تقديرهم لذواتهم.

 

 الدراسة الثانية:

لنيل شهادة الماستر تخصص لسانيات تعليمية بجامعة محمج  ) 2016 ,بدري فطيمة(بحث قامت به الباحثة    

 التعليم الدراسي" مرحلة التحصيل تفعيل في وأثره تمرالمس خضير ببسكرة،  بالجمهورية الجزائرية، تحت عنوان : "التقويم

 وخلصت الدرسة الى وجود أثر دال احصائيا بين التقويم المستمر والتحصيل الدارسي. -أنموذجا المتوسط

 

 الدراسة الثالثة:  

المرحلة االبتدائية من وجهة نظر تحت عنوان: أساليب التقويم التربوي وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ 

 جامعةعن  ) 2014خولة،  عناب(األساتذة؛ وهي دراسة ميدانية بالمدارس االبتدائية لمدينة عين فكرون، تقدمت به الباحثة 

االجتماعية، شعبة علوم التربية. وخلصت  العلوم واإلنسانية، قسم االجتماعية العلوم كلية - البواقي أم - مهيدي بن العربي

 الدراسة الى وجود عالقة وطيدة بين اساليب التقويم والتحصيل الدراسي.

 

 الدراسة الرابعة: 

 L’impact de l’évaluation sur la relationتحت عنوان " التقويم وأثره على عالقة األستاذ بالمتعلم"  

maître-élèves وهوبحث قام به ،Christophe Chapuis)  2011(  من جامعة لوزان السويسرية بالمدرسة العليا

 للبيداغوجيا، حيث خلص إلى األثر اإليجابي الذي يخلقه التقويم في العالقة بين األستاذ والتلميذ.

  

 مصطلحات الدراسة:

 اضطرابات التعلم:

 وقف الباحث على عدة تعاريف لمفهوم اضطرابات التعلم، واختار منها مايلي:

أكدت على أن االطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم هم الذين   (Bateman, 1965)تعريف باتمان  -

يظهرون تباعدا تربويا داال بين إمكانياتهم العقلية ومستوى أدائهم الفعلي، ويرتبط ذلك باضطرابات أساسية في عمليات 

ي، والتي ال ترجع إلى تأخر عقلي التعلم، والتي تكون أو ال تكون مصحوبة باضطراب وظيفي في الجهاز العصبي المركز

 عام، أو حرمان تربوي او ثقافي او اضطرابات انفعالية حادة أو الفقدان الحسي.
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( اضطرابات التعلم بأنها نقص في االنجاز او القدرة عند بعض االفراد في مجال 1987وعرف )عادل األشول ،

قلية المتشابهة معهم، ويرجع ذلك الى وجود اضطرابات في تعليمي معين مقارنة بإنجاز أو قدرة األفراد  ذو القدرة الع

  العمليات النفسية التي تتضمن فهم استخدام اللغة سواء المكتوبة أو المنطوقة.

 )79، ص 2009جمال محمد الخطيب، منى صبحي الحديدي، (التعلم الضطرابات من بين التعريفات المتداولة   

التعريف الذي تبنته اللجنة االستشارية الوطنية لألطفال المعاقين في الواليات المتحدة االمريكية، والذي يعرف االطفال 

" األطفال ذوو اضطرابات التعلم هم اولئك األطفال الذين يعانون من اضطرابات في واحدة أو المضطربين تعلميا بأنهم هم  

المتضمنة في فهم أو استخدام واللغة المنطوقة أو المكتوبة، وهذا االضطراب قد يتضح  أكثر من العمليات النفسية األساسية

في ضعف القدرة على االستماع، أو التفكير، أو التكلم، أو القراءة، أو التهجئة، أو الحساب. ويشمل هذا االضطراب حاالت 

ر الكالم، والحبسة الكالمية النمائية، وهو اليشمل مثل اإلعاقات اإلدراكية، والتلف الدماغي، والخلل الدماغي البسيط، وعس

االطفال الذين يعانون من مشكالت تعليمية ترجع اساسا الى االعاقات البصرية او السمعية او الحركية، او التخلف العقلي، 

 او االضطراب االنفعالي، او الحرمان البيئي او االقتصادي الثقافي".

 اعتماد ثالثة معايير لتعريف اضطرابات التعلم وهي: (Kirk , Gallaugher, 1989)ويقترح كيرك وجلوفر 

 معيار التباين: ويعني وجود فرق ملحوظ بين القابلية والتحصيل؛ .1

 معيار االستثناء: ويعني استثناء االعاقات االخرى المعروفة كسبب للمشكالت التعلمية التي يعاني منها التلميذ؛ .2

ي أن المشكالت التي يعاني منها التلميذ كبيرة ومعقدة وال يتوقع أن يتم عالجها بدون معيار التربية الخاصة: ويعن .3

 برامج تربوية خاصة.

 وهذا التعريف األخير هو الذي سيتبناه الباحث إجرائيا لكونه يحدد مؤشرات دقيقة في تعريفه الضطرابات التعلم. 

 

 : التقويم مفهوم

 والنتائج المسطرة األهداف بين الفرق قياس نتيجة هو")  2011الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي،(التقويم حسب 

  سلوك، أو موقف أو ظاهرة عن كيفية، أو كمية معلومات أو بيانات وتفسير وتحليل وتصنيف جمع وهوعملية  المحققة؛

 المردودية تقدير إلى تهدف سيرورة يقوم؛ وهو الذي الشيء بخصوص قرار اتخاذ أو حكم إصدار في استخدامها بقصد

 أفضل اتخاذ أجل من وذلك الخاصة؛ األهداف  إلى بالنظر موضوعية، بكيفية شخص، عند التعلم وصعوبات الدراسية

 المستقبلي" مساره بتخطيط المتعلقة الممكنة القرارات

تستهدف تحديد الفرق بين التعلم الفعلي واألهداف التعلمية المنشودة، و والحكم نخلص مما سبق إلى أن التقويم عملية 

على مدى امتالك المتعلم للكفايات المستهدفة ، والوقوف على مكامن الخلل لديه، بغية تحديد أفضل االستراتيجيات 

 لتجاوزها.

 

  : التقويم أنواع

 ل الزمني، وهي:ينقسم التقويم التربوي إلى ثالثة أنواع باعتبار العام

 التشخيصي: التقويم -1

ويكون في مستهل التعلم، في بداية حصة دراسية أو سنة دراسية جديدة، يقيس من خالله األستاذ مدى تمكن  المتعلم 

 من التعلمات السابقة والضرورية لبناء التعلمات الجديدة.

االستكشافي،  أو التمهيدي أو القبلي التقويم أيضا هعلي يطلق وحسب الدليل البيداغوجي فالتقويم التشخيصي: " قد

 السنة بداية في يكون .التعليمية العملية في الشروع قبل خصائص المتعلمين وتعرف االنطالق وضعية فحص إلى ويهدف

 السابقة، معرفة المكتسبات في يفيد تقويم وهو الدراسية، الحصة أو الدرس أو الوحدة أو األسدوس بداية أو الدراسية

 .والمتعلمين المتعلمات تحصيل في الخلل مواطن عن والكشف

حيث تخبره عن مدى وجود الموارد  والمكتسبات السابقة المساعدة  ،تكون وظيفة هذا التقويم تنبؤية بالنسبة لألستاذ

يخطط األستاذ للتعلمات التي يستهدف إرساءها مع متعلميه، على بناء التعلمات الجديدة، وبناء على نتائج التقويم التشخيصي 

 مراعيا خصوصياتهم المعرفية واالجتماعية والسلوكية والمهارية.

 : التكويني التقويم-2

 أو الجزئي التقويم عليه ويكون مسايرا لبناء التعلمات ومواز لها، ويعرفه الدليل البيداغوجي كالتالي: "يطلق    

 من مجموعة وهو الحصة، الدرس أو مراحل يتخلل أو الدراسية، الفترات أو السنة غضون في أيضا، ويتم المرحلي

 القوة جوانب وتحديد االتجاه الصحيح، في المتعلمين تحصيل توجيه بهدف التدريس عملية تتخلل التي العملية اإلجراءات

 على وحفزهم دافعيتهم تعلمهم، وإثارة نتائج على والمتعلمين المتعلمات وإلطالع لمعالجتها، الضعف ومواطن لتعزيزها،

 تكشف ديدكتيكية وضعيات يواجهون والمتعلمين المتعلمات بجعل ذلك يتم أن ويمكن. التحصيل عملية في االستمرار
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 النوع هذا يهتم الخطإ؛ كما بيداغوجيا منها كثيرة بيداغوجيات على التقويم من النوع هذا السابقة، ويستند تمثالتهم وتخلخل

 صعوبات الدراسية واكتشاف التعلمات معيرة إلى ويهدف والتقوية، والتغيير بالتعديل التعلم سيرورة بتتبع التقويم من

 الذاتي. التقويم المتعلم من وتمكين لعالجها، التعلم وأخطاء

أن زمن هذا التقويم يكون خالل إرساء الموارد وبناء التعلمات، وأن وظيفته توجيهية وتعديلية نخلص هنا الى 

 . بالنسبة لألستاذ والمتعلم على حد سواء

 : اإلجمالي التقويم-3

رة يأتي هذا النوع الثالث من التقويم بعد نهاية التعلمات، ويكون بمثابة إشهاد على تمكن المتعلم من الكفايات المسط  

خالل السنة الدراسية، ويطلق عليه " التقويم اإلشهادي" لكونه يتوج بحصول المتعلم على شهادة تعليمية تبين درجة تمكنه 

من األهداف المسطرة سلفا في المستوى الدراسي الذي ينتمي إليه. ويطلق عليه أيضا التقويم البعدي أو الختامي أو الجزائي 

 أو النهائي.

 والمتعلمين، المتعلمات مستوى على والحكم والنوعية، الكمية التقديرات وضع اإلجمالي التقويم من خالل " ويتم  

 .أرقى مستوى إلى انتقالهم أو تفييئهم أو تحصيلهم بشأن المناسبة القرارات وبالتالي اتخاذ

صعيد  على الموحد واالمتحان المستمرة المراقبة نجد االبتدائية المدرسة في التقويم من النوع هذا حوامل ومن

  .االبتدائي السادس بالمستوى الخاص الموحد اإلقليمي واالمتحان التعليمية، المؤسسة

 

 التقويم: أهمية

تسعى المدرسة عموما إلى تمرير مجموعة من القيم الكونية والوطنية و األخالقية ومجموعة من المعايير المجتمعية 

 ستهدف ترسيخ مجموعة من القيم نوردها كالتالي:إلى الناشئة المتمدرسة، والتقويم بدوره ي

 المسبقة؛ األحكام من والحد والمصداقية والموضوعية النزاهة : العدل

 تجلياته؛ جميع في التمييز وعدم الفرص تكافؤ : المساواة

 والمتعلمين. للمتعلمات الحقيقي للمستوى مناسبا التقويم وجعل الفردية، الفوارق استحضار : اإلنصاف

 ومايهمنا في بحثنا هذا، من خالل عرض أهمية التقويم هو طرح االسئلة التالية: 

 هل يعمل التقويم فعال على تحقيق العدل وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين؟ -

هل يراعي التقويم فعال الفوارق الفردية بين المتعلمين حسب ما تنص عليه األدبيات الرسمية التربوية الصادرة في  -

 أن؟الش هذا

 

 التقويم المكيف: 

هو عبارة عن اختبارات يتم تعديلها وتكييفها حسب خصوصيات الفئة المستهدفة، وقد جاء في المقرر الوزاري 

في شان دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية  011-17تحت رقم  2017مارس  30الصادر بتاريخ 

ة، ما يدل على صيغ تكييف امتحانات األطفال في وضعية إعاقة ظاهرة ) كاإلعاقات الذهنية بوزارة التربية الوطنية المغربي

 05الصادرة بتاريخ  071×17و التوحد( أو اإلعاقات الخفية ) كالديسليكسيا(، وكما وضحت ذلك ايضا المذكرة الوزارية  

 لدروس االبتدائية : في شأن تكييف اختبارات االمتحانات االشهادية لنيل شهادة ا 2017يوينو 

" تتحدد صيغة التكييف في تحويل أسئلة االمتحان األصلي الذي يتم اعتماده  من كتابي الى شفهي أو عملي، ومن 

أسئلة مفتوحة الى أسئلة مغلقة من صنف صحيح/ خطأ، واالختيار من المتعدد، وأسئلة الوصل، وأسئلة الترتيب، وذلك 

في شان تكييف اختبارات  2017يونيو  05الصادرة بتاريخ  071×17المذكرة الوزارية لجميع المواد باالمتحان". )

 االمتحانات االشهادية لنهاية السلكين االبتدائي واالعدادي لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة(.

الدروس  باإلضافة إلى تكييف االمتحان أضاف المشرع المغربي في دفتر مساطر تنظيم االمتحانات لنيل شهادة

، إمكانية استفادت التالميذ الذين يعانون من عسر القراءة والكتابة من مرافق ومن إضافة ثلث الوقت 2019االبتدائية 

 المخصص لالختبارات. 

وعموما فإن التقويمات المكيفة تمر بمراحل ثالث أساسية وهي تكييف االمتحان بنفسه، وتكييف ظروف االجراء، 

 وتكييف ظروف التصحيح,

أنور غانم يحيى الطائي، بحث الثقة بالنفس وعالقتها ببعض المتغيرات لدى مفهوم الثقة بالنفس وتقدير الذات حسب 

 :6طلبة كلية التربية في جامعة الموصل، ص 

 تعاريف عدة وفقنا عليها من خالل  بحثنا هذا، وسنقتصر على التالي منها:- 

بواسطتها يستطيع الفرد مواجهة اآلخرين واالعتماد على نفسه بالبدء بممارسة "سمة من سمات تكامل الشخصية، 

 أعماله دون خوف أو تردد أو الخجل أمام اآلخرين. 
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إقدام الفرد على أداء مهمة بنشاط وحماس كبيرين رغبةً في اكتساب النجاح والخبرة الممكنة، وهذا حسب تعريف -

 .21كومترية والمعاييرلمقياس الثقة بالنفس، صرناد قطيشات، بحث الخصائص السيالباحثة 

احترام الذات والشعور باإليجابية والقدرة علي الفعل ، والشعور باالرتياح واإلطمئنان والقدرة علي تحقيق -

 األهداف.

ة التي فهي أذن إدراك الفرد وإيمانه بكفاءته و مهاراته وقدراته على  التعامل بفاعلية مع المواقف والسياقات المختلف 

قد يوضع فيها، وهي سمة من سمات الشخصية  وجانب من الجوانب المهمة في إبراز التفاعل بين اإلنسان وذاته والعالم 

  الخارجي.

: هو التقييم اإليجابي والبنَّاء الذي يقوم به الفرد بنفسه لذاته وَمهاراته ومدى نجاحه وفشله في تحقيق تقدير الذات

وإنجازاته، أي إنها وصول الفرد إلى مستوى عاٍل من احترام الذات والثقة بالمخرجات الذاتية  أهدافه التي وضعها لنفسه

 والقدرة على إثبات الذات اجتماعياً ونفسياً وفي شتى المجاالت.

من خالل التعريفين السابقين يتضح جليا مدى الترابط والتفاعل الحاص بين الثقة في النفس وتقدير الذات، فتقدير 

لذاته يعني أنه يكتسب ثقة في نفسه، وبالتالي يستطيع تحقيق االهداف  التي يتطلع إليها  بفعالية وبنجاعة أكبر. ردالف  

 

 من

 هج الدراسة:

طبيعة الموضوع الذي نود اإلحاطة به، تقتضي منا تبني المنهج التجريبي، باعتباره بحثا تجريبيا يهدف إلى التعرف 

 التقويم التربوي المكيف عند التالميذ ذوي اضطرابات التعلم.على أثر 

التصميم التجريبي المعتمد في هذا البحث من نوع التصميم التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين، إحداهما ضابطة 

ا تعرضت المجموعة واألخرى تجريبية، في بداية األمر تم القياس القبلي على المجموعتين معا )التجريبية والضابطة(، بعده

 التجريبية لالختبار البعدي المكيف، ثم تمت المقارنة بين نتائج المجموعتين.

وذلك بإخضاعهما الختبار قياس الثقة بالنفس ، ثم خضعت المجموعة االلتجريبية الختبارات مكيفة وتم قياس الفارق 

 بين المجموعتين الضابطة والتجريبية. 

 

 أدوات الدراسة:

نوعين من االختبارات، األول بصيغة اعتيادية، كما ألفه   جمع المعلومات اعتمدنا خالل بحثنا الميداني على من أجل

المتعلمون في اختبارات، والثاني  اختبار تم تكييفه مع استحضار خصوصيات هذه الفئة من المتعلمين المضطربين تعلميا، 

 هو عبارة عن فقرة قرائية تتضمن مستويين  من الفعل القرائي، وهما:واالختبار الذي اعتمدناه اقتصر على مكون القراءة 

مستوى فك الرمز: ويستهدف التحقق من مدى قدرة المتعلم على قراءة الكلمات والجمل، وذلك من خالل ربط -1

 رعة  في القراءة.المقاطع المكتوبة وتحويلها إلى منطوق، مع احترام عالمات الترقيم، ومخارج الحروف، و الطالقة، والس

مستوى فهم المقروء: وهو عبارة عن أسئلة مفتوحة تستهدف تقويم الفهم، وذلك من خالل طرح أسئلة حول  -2

 شخصيات وأحداث وأماكن و زمن النص كحد أدنى للمستوى األول من مستويات الفهم القرائي.

اه باالختبار البعدي، وقد  تعرضت له المجموعة أما االختبار الثاني ويمثل المتغير المستقل في الدراسية، وسمين      

التجريبية، وهو عبارة عن  اختبار مكيف، يتضمن نفس مضمون االختبار القبلي غير أن الفقرة القرائية تمت كتابتها بمقياس 

ة القرائية، كما تم أكبر للحروف، وتم حذف الفضلى المتمثلة في التعابير اللغوية الزائدة التي ال تؤثر على المعنى الكلي للفقر

االحتفاظ بنفس أسئلة الفهم، غير أنه تم تحويلها من أسئلة مفتوحة إلى  أسئلة مغلقة، تتضمن اإلجابة بصحيح أو  خطأ، 

وباالختيار من متعدد، وبالوصل بسهم، وبالتسطير أو إحاطة الجواب الصحيح، كما تمت إضافة مدة زمنية زائدة للمتعلمين 

 ار المكيف مقارنة مع الغالف الزمني الذي خصص لالختبار القبلي.من إجل إنجاز االختب

  

 عينة البحث: 

متعلما بالمستوى االبتدائي، يدرسون أربعمدارس ابتدائية  156تلميذا وتلميذة من أصل  24تمثلت عينة البحث في 

ن اضطرابات التعلم، وتم توزيعهم تلميذا وتلميذة في كل فوج دراسي، يعانون م 20أفوج، بمعدل  08بمديرية مراكش، تضم 

تلميذا أيضا، تم اختيارهم بطريقة قصدية، مراعاة لعوامل  12تلميذا، وأخرى تجريبة تضم 12إلى عينة ضابطة تضم 

مختلفة كالجنس، ودرجة اضطراب التعلم القرائي، تفاديا لبروز متغيرات قد تؤثر على البحث، وتم البحث خالل شهري 

 .    2021ية شهر دجنبر من سنة شتنبر واكتوبر  وبدا

 

               

 وصف أدوات الدراسة: 
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تمثلت أدوات الدراسة في االختبارات االعتيادية في  "فهم المقروء" وهو جزء من مادة دراسية تكون ضمنيا في 

ئلة الفهم، وتدخل مكون القراءة، حيث يطالب فيها المتعلم بقراءة نص قرائي مكون من فقرات، ويطالب باإلجابة عن أس

االختبارات التي قمنا بها ضمن المراقبة المستمرة التي هي عبارة عن تقويم تكويني، يكون موازيا لبناء التعلمات، ويتميز 

باالستمرارية في كل وحدة دراسية، بخالف االختبارات النهائية أو اإلجمالية التي تدخل ضمن مسمى التقويم اإلجمالي أو 

دي، والذي يكون عند نهاية التعلمات من أجل الحكم النهائي عن مدى قدرة المتعلم على امتالك الكفاية اإلشها -النهائي 

 المسطرة سلفا خالل المنهاج السنوي الخاص بكل سنة دارسية. 

 كما تمت االستعانة باستمارة موجهة لألساتذة، بغية تحديد الخصائص السلوكية للمتعلمين المضطربين تعلميا، قبل

االختبار القبلي وبعده، وبعد االختبارات المكيفة، وذلك من خالل المعاينة اليومية لهؤالء المتعلمين، للوقوف بدقة على مدى 

الستمارة تأثير هذه التقويمات المكيفة على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وقد تم تقسيم معيار الخصائص السلوكية في الشبكة وفي ا

 إلى قسمين إيجابي وسلبي

 

 تفريغ و عرض النتائج :

جدول إحصائي يبين مدى تطور الثقة بالنفس وتقدير الذات عند العينة التجريبية باالستناد على      مقياس تقدير 

 الذات لكوبر سميت

 

 

 قدرة التلميذ على:

 النسبة المئوية

 بعد االمتحان المكيف قبل االمتحان المكيف

 أبدا +

 نادرا

 غالبا + أحيانا

 دائما

 أبدا +

 نادرا

 غالبا + أحيانا

 دائما

 68%  20%  12% 40% 22% 38% عادة ال أشعر بالضيق في المدرسة 1

 56%  24%  20% 38% 16% 46% أحب أن أغير أشياء في نفسي 2

 16% يفرح االخرون بوجودي معهم 3

 

%22 %62 

 

 %20 

 

 %24  %66 

 

 26% أعتقد أنني جيد بما يكفي 4

 

%10 %64 

 

 %8 

 

 %4  %88 

 26% أشعر بالضيق من إنجاز واجباتي غالبا 5

 

%10 %64 

 

 %4 

 

 %8  %88 

 66% يمكن لالخرين االعتماد علي 6

 

%16 %18 

 

%42 

 

 %24  %34 

 

 90% أجد صعوبة في التحد أمام الناس 7

 

 %8  %2 %52  %24  %24 

 

 444% %114 142% %288 94% 318% المئوية: مجموع النسب

 63,42 %16,28 %20,28 %41,14 %13,42 %45,42 النسب المئوية: معدل

% 

 

: يبين مدى تطور للخصائص السلوكية للمتعلمين ذوي اضطرابات التعلم بعد تعرضهم 1الرسم المبياني رقم 

 لالختبارات المكيفة.
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: أن هناك تطورا ملحوظا للخصائص السلوكية اإليجابية لدى العينية  1يالحظ من خالل الرسم المبياني رقم 

دل على األثر التجريبية بعد تعرضها لالختبارات المكيفة، في مقابل انخفاض كبير للخصائص السلوكية السلبية، وهو ماي

 اإليجابي الذي أحدتثه االختبارات المكيفة لدى هؤوالء التالميذمن خالل تعزيز تقديرهم لذواتهم وثقتهم بأنفسهم.

 

 نتائج الدراسة:

تنص الفرضية العامة للبحث على أن للتقويمات المكيفة أثرا فعاال في تطور مستوى تقدير الذات وتعزيز الثقة بالنفس عند  -

وي اضطرابات التعلم، وتم اختيار العينة من تالميذ المدرسة االبتدائية بغض النظر عن متغير الجنس والعمر التالميذ ذ

 والمجال، وقد توصلت الدراسة إلى أن التقويمات المكيفة كانت فعالة في التخفيف ظهور السلوكات السلبية.

أبانت عملية تفريغ االستمارات الموجهة لألساتذة والتي كانت تستهدف قياس مدى تطور الثقة في النفس  وتعزيز تقدير  -

 عن تطور إيجابي في كل ذلك.–الذات من خالل تحديد الخصائص السلوكية المصاحبة للفعل القرائي عند عينة البحث 

بي في الخصائص السلوكية للمتعلمين ذوي اضطرابات التعلم، فمن ومن خالل نتائج الدراسة يتضح جليا التغيير اإليجا -

ارتفاع مؤشرات الخصائص السلوكية السلبية قبل وبعد إجراء االختبارات القبلية الغير مكيفة لكافة العينة ) العينة الضابطة 

لقيام بتقويمات مكيفة تراعي والتجريبية( إلى ارتفاع مؤشرات الخصائص السلوكية اإليجابية عند العينة التجريبية بعد ا

 خصوصياتهم، بينما استمرت العينة الضابطة في الحفاظ على نفس المؤشرات السلوكية السلبية المصاحبة للفعل القرائي.

أوضحت نتائج تفريغ االستمارات ارتفاع مستوى تقدير الذات بالنسبة للعينة التجريبية في مقابل تباثها عند العينة  -

 الضابطة؛
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