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الفروق الفردية فى عمليات الدراسة، الدافع املعرفى وقلق 
 االختبارلدى الطالب العاديني وذوى صعوبات التعلم

 إعداد

 األستاذ الدكتور
 غنيم أمحد إبراهيمحممد 

 األستاذ الدكتور
 كمال إمساعيل عطية

 أستاذ عمم النفس التربوى 
 جامعة بنها -كمية التربية

 أستاذ عمم النفس التربوى المساعد
 جامعة بنها -التربيةكمية 

اد الذين يعانون نقصا فى أحد الوظااف  العقليا م م ال القاراأةم أو الت جا م أو يشير مجال صعوبات التعلم إلى األفر 
الحسابم رغًما عان أن ام ذوم مساتوم متوسا  أو فاوت المتوسا  فاى الاذماأ العاامل وتئعاد الرصاافو المعرفيا  والدافعيا  

ماديمياا م ويعتباار اراااتي  ياارتب  بم اام مشاااميت الااتعلم األ  من ماااذات أهمياا  للتيميااذ ذوم صااعوبات الااتعلمم ألن ماااًي 
 استردام االستراتيجيات المعرفي  والدافع المعرفى وقلت االرتبار من المصادر ال ام  لصعوبات التعلمل

 وتتحدد فى: مشكلة الدراسة:

هاال توجااد فااروت ذات داللاا  إحصااافي  بااين ال اايب العاااديين وذوم صااعوبات الااتعلم فااى عمليااات الدراساا   ل1
 لى(؟)الس حىم العميتم التحصي

 الدافع المعرفى؟هل توجد فروت ذات دالل  إحصافي  بين ال يب العاديين وذوم صعوبات التعلم فى  ل2

 ؟قلت االرتبارهل توجد فروت ذات دالل  إحصافي  بين ال يب العاديين وذوم صعوبات التعلم فى  ل3

 24 الًبا ذوم صعوبات التعلمم  22(  الًبا فى مجموعتين )44تمونت عين  الدراس  الن افي  من ) عينة الدراسة:
 ل الًبا من العاديين(

 أدوات الدراسة: 

 استبيان عمليات الدراس ل .1
 مقياس الدافع المعرفىل  .2
 مقياس قلت االمتحانل  .3
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 وجاءت نتائج الدراسة كما يلى:

   إحصااافي  بااين متوساا  درجااات ال اايب العاااديين وذوم صااعوبات الااتعلم فااى عمليااات توجااد فااروت ذات داللاا
)العميااات والتحصااايلى( لصاااالن العااااديينم فاااى حاااين ال توجاااد فاااروت باااين المجماااوعتين فاااى العملياااات الدراسااا  
 الس حي ل

   الااادافع  إحصاااافي  باااين متوسااا  درجاااات ال ااايب العااااديين وذوم صاااعوبات الاااتعلم فاااىتوجاااد فاااروت ذات داللااا
 لنلعادييلصالن ا المعرفى

   قلااات  إحصاااافي  باااين متوسااا  درجاااات ال ااايب العااااديين وذوم صاااعوبات الاااتعلم فاااىتوجاااد فاااروت ذات داللااا
 لذوم صعويات التعلملصالن  االرتبار
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The individual differences in study processes, cognitive motive, and 
test anxiety between students with and without learning disabilities. 
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The field of learning disabilities refers to individuals who have a deficit in a 
specific domain of intellectual function. Such as reading, spelling or calculating, 
yet who also have average or above- average general intelligence. The cognitive 
and motivation characteristics of student with learning disabilities are very 
important because both of them are relevant to understanding the academic 
learning problems. The differential use of cognitive strategies, cognitive motive 
and test anxiety are major sources of learning disabled. 

Problem of the study: 

1. Are there statistically significant differences in the study processes between 
students with and without learning disabilities? 

2. Are there statistically significant differences in cognitive motive between 
students with and without learning disabilities? 

3. Are there statistically significant differences in test anxiety between 
students with and without learning disabilities? 

Sample of the study: 

The final sample consisted of (46) students involving two groups (22 students 
with learning disabilities and 24 students without learning disabilities). 
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Tools of the study: 

 Study process questionnaire. 
 Cognitive motive questionnaire. 
 Test anxiety inventory. 

Results of the study: the results of this study show that: 

1. There are statistically significant differences between students with and 
without learning disabilities in the study processes (deep process, achieving 
process) in favour of students without learning disabilities, whereas there 
are no differences between the two groups in the surface process. 

2. There are statistically significant differences between students with and 
without learning disabilities in cognitive motive in favour of students without 
learning disabilities. 

3. There are statistically significant differences between students with and 
without learning disabilities in test anxiety in favour of students with 
learning disabilities. 


