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– م�س���ر( �لزقازي���ق  )جامع���ة  �لع���دل  حمم���د  ع���ادل  �أ.د/ ه�س���ام عب���د �لرحم���ن �خل���ويل   )جامعة بنها– م�س���ر(�أ.د/ 

)*( ملح����وظ�����ة:
          �لأ�سماء مت ترتيبها �أبجدًيا. و�لأ�ساتذة �لو�رد �أ�سماوؤهم من تخ�س�سات متنوعة يف �لآد�ب و�لرتبية 

للتد�خل بني �لرتبية �خلا�سة وفروع �لعلوم �لأخرى.





�سيا�سات و�سروط وقواعد الن�سر
�سيا�سات الن�سر:

ذ�ت . 1 �لعلمي���ة  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  �ملجل���ة  تن�س���ر 
�ل�س���لة بالرتبية �خلا�س���ة، و�لتي مل ي�سبق ن�سرها �أو 

تقييمها يف جهة �أخرى.
ُتعربرِّ �لأعمال �لتي تن�س���رها �ملجلة ع���ن �آر�ء كاتبيها، . 2

ول تعرب بال�سرورة عن ر�أي �ملجلة.
تخ�س���ع �لبح���وث و�لدر��س���ات للتحكي���م �لعلم���ي من . 3

قب���ل نخبة م���ن �لأ�س���اتذة �ملخت�س���ني يف مو�س���وعات 
هذه �لبحوث.

لهيئ���ة �لتحري���ر �حل���ق يف حتدي���د �أولوي���ات �لن�س���ر . 4
لالأبح���اث �ملقدمة للمجلة ح�س���ب معايريها، وترتب 
�لبحوث و�لدر��س���ات باملجل���ة وفق �عتبار�ت تنظيمية 
�أو  وفني���ة خا�س���ة، ول عالق���ة له���ا مبكان���ة �لبح���ث 

�لباحث.
يع���د �إر�س���ال �لبح���ث للمجل���ة تعه���د�ً م���ن �لباح���ث / . 5

�لباحثني يفيد باأن �لبحث مل ي�سبق ن�سره، و�أنه غري 
مقدم للن�س���ر، ولن يقدم للن�سر يف وجهة �أخرى حتى 

تنتهي �إجر�ء�ت حتكيمه، ون�سره يف �ملجلة.
�أو . 6 ل يج���وز ن�س���ر �لبح���ث يف �أي منف���ذ �آخ���ر ورقي���اً 

�إلكرتوني���اً، دون �إذن كتاب���ي م���ن رئي����س هيئة حترير 
�ملجلة وبعد مرور �س���نة على �لأقل من تاريخ �س���دور 

�لعدد، وي�سار �إىل هذه �ملو�فقة عند �إعادة �لن�سر.
حتتف���ظ �ملجل���ة بحقها يف �أن تختزل �أو تعيد �س���ياغة . 7

بع����س �جلم���ل و�لعب���ار�ت لأغر��س �ل�س���بط �للغوي 
ومنهج �لتحرير.

يعط���ي �لباحث )�لباحثون( ن�س���خة و�حدة من �لعدد . 8
�ملن�سور فيه �لبحث، و)5( م�ستالت منه.

توؤول كل حقوق �لن�سر للمجلة يف حالة قبول �لبحث . 9
للن�س���ر، حي���ث يت���م حتويل ملكية �لن�س���ر م���ن �ملوؤلف 
�إىل �ملجل���ة، كم���ا يح���ق للمجل���ة �إع���ادة ن�س���ر �لبح���ث 

�إلكرتونيا. 

�لعرب���ي، . 3 للملخ�س���ني:  �ل�س���فحة  �أ�س���فل  يف  يك���ون 
و�لإجنلي���زي، كلم���ات مفتاحي���ة )Key Words( ل تزي���د 

على �ست كلمات، تعرب عن حماور �لبحث بدقة.
يرف���ق بالعمل �ملر�س���ل للن�س���ر بيان يت�س���من ��س���م �لباحث . 4

 ، �لإلك���رتوين  و�لربي���د  �لت�س���ال  و�أرق���ام  عمل���ه  وجه���ة 
وعنو�نه كاماًل.

ب - قواعد الكتابة:

ال�سفحات واخلطوط: 

يكون مقا�س �ل�س���فحة A4، �أن تكون م�س���احة �لكتابة على . 1
�لورق مبقا�س 12 × 19 �سم.

كتاب���ة م���ن �لبح���ث بخ���ط Traditional Arabic مقا����س . 2
)16(، �مل�س���افة مف���ردة ب���ني �ل�س���طور، وم���رة ون�س���ف ب���ني 

�لفقر�ت.
3 . PT Bold Heading بخ���ط  �لرئي�س���ة  �لعناوي���ن  كتاب���ة 

مقا����س )14(، و�لعناوين �لفرعية بنف�س �خلط مقا�س 12. 
و�لعناوي���ن حت���ت �لفرعية بنف����س �خلط مقا����س )10( مع 

ترك م�سافة بني �لعناوين وما قبلها.
كتاب���ة �مل�س���تخل�س �لعرب���ي بنف����س خط �مل���ن مقا�س )12( . 4

 Times New Roman وكتابة �مل�س���تخل�س �لأجنبي بخط
مقا�س )12(.

كتاب���ة �جلد�ول بنف�س خ���ط من �لبحث مقا�س )10( على . 5
�أل يخ���رج �أي  ج���دول ع���ن ح���دود هو�م����س �ل�س���فحة، و�أل 
ينق�س���م �جلدول على �س���فحتني �أو �أكرث ، وميكن ت�س���غري 

حجم خط �جلدول �إىل مقا�س )9( �إذ� لزم �لأمر.
كل �ل�س���ور و�لر�س���وم �لتو�س���يحية و�لبياني���ة � �إن وج���دت . 6

� باللون���ني �لأبي����س و�لأ�س���ود دون �خل���روج ع���ن هو�م����س 
�ل�سفحة.

�لعربي���ة         . 7 �لأرق���ام  با�س���تخد�م  �لباحث/�لباحث���ني  يلت���زم 
)Arabic....3 -2 -1( �س���و�ء يف م���ن �لبح���ث، �أو �جلد�ول 
و�لأ�سكال، �أو �ملر�جع، ول تقبل �لأرقام �لهندية، �أو غريها.

�أ�س���فل . 8 منت�س���ف  يف  �لبح���ث  ل�س���فحات  �لرتقي���م  يك���ون 
�ل�س���فحة، �بتد�ًء من �س���فحة �مللخ�س �لعربي ثم �مللخ�س 
�لإجنلي���زي، وحت���ى �آخ���ر �س���فحة م���ن �س���فحات �لبح���ث 

ومر�جعه.
��ستخد�م �لرتقيم �لتلقائى بدل من �لرتقيم �ليدوى .. 9

10 .. Textbox بدل من  Table ستخد�م��

�سروط وقواعد الن�سر باملجلة
اأ. ال�سروط الالزمة لقبول البحث يف املجلة ) ال�سروط الفنية ( :

تر�س���ل �لبحوث و�لدر��س���ات مكتوبة عل���ى �لكمبيوتر . 1
و�ح���دة  ون�س���خة  ورقي���ة،  ن�س���خة   )2( ع���دد  م���ن 
�إلكرتوني���ة عل���ى CD با�س���م رئي����س حتري���ر جمل���ة 

�لرتبية �خلا�سة.
يع���د �لباحث/�لباحثني ملخ�س���ني للبحث: �أحدهما . 2

باللغ���ة �لعربي���ة و�لآخر باللغ���ة �لإجنليزي���ة ل يزيد 
عدد كلمات كل منهما عن )200( كلمة.





ال�م����را�س�����الت

تر�س���ل �لبح���وث وجمي���ع �ملر��س���الت �ملتعلقة باملجل���ة �إىل �لربي���د �للكرتونى  �
iescz2012@yahoo.com                :للمجلة

�أو �إىل �لعن���و�ن �لت���اىل: مرك���ز �ملعلوم���ات �لرتبوي���ة و�لنف�س���ية و�لبيئي���ة -                    �
–  جمهورية م�سر �لعربية كلية �لرتبية جامعة �لزقازيق – �لزقازيق 

�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01275767572 �

ملتابعة �جلديد يف �ملجلة يرجي �لدخول �إىل �ملوقع �للكرتوين للمجلة �
www1.zu.edu.eg/foecenter





املجلد اخلام�س - العدد )20( يوليو 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

حمتـــــويـــــات العـــــدد
التحق�ق من البني�ة ال�س�يكومرتية والعاملية لالأن�س�طة الإبداعي�ة لتوران�س وعالقتها 
بال�ستثارة الفائقة والتح�سيل الأكادميى لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة ال�سوي�س .

د. اأحمد �صعيد زيدان
Doi: 10.12816/ 0038594

1

فعالي�ة برنامج اإر�س�ادي جمعي يف تنمية الذكاء الروحي والر�سا الوظيفي لدى معلمي 
الرتبية اخلا�سة .

د. عمر ال�صيد حمادة 
Doi: 10.12816/ 0038595

59

تقن�ن قائم�ة ت�سخي�س �سعوب�ات التعلم النوعية ل�دى تالميذ ال�سف�وف من 1-6 يف 
�سلطنة عمان  .

حممود حممد اإمام                                              علي مهدي كاظم، 
را�صد �صيف املحرزي                                              �صالح خليفة املخمري 

Doi: 10.12816/ 0038596

97

الت�سخي�س املبكر ل�سعوبات التعلم يف مرحلة الرو�سة   .

اأ. �صميحه عيد الر�صيدي                                  اأ.د. عبد العزيز حممد العبد اجلبار 
Doi: 10.12816/ 0038597

138

م�ست�وى املخ�اوف املر�سي�ة وعالقته بتقدي�ر الذات ل�دى التلمي�ذات ذوات �سعوبات 
التعلم "درا�سة �سيكومرتية كلينيكية" .

اأ. �صايل ح�صن ح�صن حبيب
Doi: 10.12816/ 0038598

170

واق�ع برامج الطلبة ذوي �سعوب�ات التعلم يف حمافظة وادي الدوا�سر يف �سوء موؤ�سرات 
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امل�ستخل�ص
ذ�ت  �لطالب���ات  ن�س���بة  ع���ن  �لك�س���ف   -1 مايل���ى:  �حل���ايل  �لبح���ث  ��س���تهدف   
�لن�س���اط �لإبد�ع���ى )كفئ���ة م���ن فئ���ات �لرتبية �خلا�س���ة( فى جمتم���ع �لبحث �حلاىل 
2- �لتحق���ق م���ن ثب���ات و�س���دق قائمة �لأن�س���طة �لإبد�عية وح�س���اب �ل�س���دق �لعاملى 
�لتوكي���دى للتحقق من م�س���توى جودة �لنموذج �ملقرتح فى ه���ذ� �لبحث �حلايل �لتى 
ق�س���مت قائم���ة �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة �إىل �أربع عو�م���ل �أو�أبعاد وهى )�للغ���وى، �لعلمى، 
�لفنى، �لجتماعى(2- �لك�س���ف عن �لعالقة بني �لدرجة �لكلية لالأن�س���طة �لإبد�عية 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لال�س���تثارة �لفائق���ة و�لتح�س���يل �لأكادمي���ى للمق���رر�ت �لدر��س���ية 
�لتالي���ة: )�للغ���ة �لأجنبي���ة، حق���وق �لإن�س���ان، مهن���ة �لتعلي���م ومب���ادئ �لتدري����س(3- 
�لك�سف عن �أثر درجات �لتح�سيل �لأكادميى: )�للغة �لجنبية، حقوق �لإن�سان، مهنة 
�لتعلي���م ومب���ادئ �لتدري�س( ودرج���ات �لدرجة �لكلية لال�س���تثارة �لفائقة على درجات 
�لأن�س���طة �لإبد�عي���ة، وذل���ك من خالل �لتطبيق على عين���ة قو�مها )200( طالبة من 
طالب���ات �لفرق���ة �لأوىل بكلية �لرتبية بجامعة �ل�س���وي�س مبتو�س���ط عمر زمنى قدره 
)19.57( و�نحر�ف معيارى قدره )0.45(، و�أ�سفرت نتائج �لبحث �حلايل على �لنتائج 
�لتالي���ة:] 1- تتمت���ع قائم���ة �لأن�س���طة �لإبد�عية بثبات و�س���دق مقبول���ني2- ينطوى 
مفهوم )�لأن�س���طة �لإبد�عية( على �أربع عو�مل �أو �أبعاد: )�للغوى، و�لعلمى، و�لفنى، 
و�لجتماعى( 3- توجد عالقة د�لة بني قائمة �لن�سطة �لإبد�عية ومبادئ �لتدري�س 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لال�س���تثارة �لفائقة4-يوؤث���ر �ملق���رر �لدر��س���ى )مب���ادئ �لتدري����س( 
و�لدرجة �لكلية لال�ستثارة �لفائقة على درجات �لدرجة �لكلية لالأن�سطة �لإبد�عية.

الكلمات املفتاحية: �لأن�سطة �لإبد�عية - �ل�ستثارة �لفائقة - �لتح�سيل �لأكادميى. 
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Abstract:
 The present study aims to: 1 - To reveal the percentage of 

female students with creative activity (as a category of special 
education) in the current research community 2-reliability and 
validity of the list of creative activities and the calculation of the 
confirmatory factor analysis to verify from the level of goodness 
of fit indices model in this present study, which divided the list 
of creative activities into four dimensions (Linguistics, Scientific, 
artistic and Social) 2- reveal the relationship between the total degree 
of creative activities and the total degree of overexcitability and 
academic achievement of the following courses: (foreign language, 
human rights, teaching profession and teaching principles) 3- reveal 
effect of degrees academic achievement (foreign language, human 
rights, teaching profession and teaching principles) and total degree 
of overexcitability on total degree of creative activities through the 
application on a sample of 200 female students from the first year 
at the Faculty of Education at the University of Suez with an age 
average (19.57) and standard deviation (0.45), and results declared 
: [1- the list of creative activities has got acceptable reliability and 
validity 2- the concept (creative activities) involves four factors or 
dimensions: (linguistic, scientific, artistic and social) 3- There is a 
significant relationship between the list of creative activities and 
principles teaching and the total degree of overexcitability 4- The 
degree of (teaching principles) and the total degree of overexcitability 
affect the degree of total creative activity.

Key word: creative activities- Overexcitability- Academic 
zachievement.
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مقدمة:
�إن �لإبد�ع فيما يرى جمهرة �لباحثني هو �ل�سلوك �لذى يحدث �أمر�ً مل يكن 
موجود�ً من قبل بحيث ياأتى على غري مثال، وي�س���يف �آخرون �إىل ذ�ك وبحيث يكون 

مالئماً ملقت�سى �حلال)حنورة،2003�س12(.

ومن �لطرق �لهامة فى �لك�سف عن هوؤلء �ملبدعني  قائمة �لأن�سطة �لإبد�عية 
لتور�ن����س و�لت���ى مل �س���تخدم  ف���ى كثري من �لدر��س���ات �لعربية و�لأجنبي���ة فى �لوقت 
�حلاىل فى حدود علم �لباحث �حلاىل،علًما باأن هذه �لأن�س���طة �لإبد�عية على جانب 
كبري من �لأهمية فى عملية �لك�سف عن هذ� �ملبدع؛ حيث �إنها متثل �ملحك �لرئي�سى 

للتعرف على �ملبدع كما ت�سري در��سة)حبيب،1992(.

وتاأكيد� على ما تقدم " ي�سري تور�ن�س 1969�إىل �أن �لعملية �لإبد�عية تتج�سد 
فى �س���ورة ن�س���اط يبذله �ل�س���خ�س بتعاقب منتظم يدخل فيه: 1- بحثه عن �حللول 
�ملمكنة للم�س���كالت م�ستعيًنا فى ذلك بخرب�ته �خلا�سة �أوخرب�ت �لآخرين2- تقييمه 
له���ذه �حلل���ول و�ختياره���ا و�لتعدي���ل فيه���ا ث���م �ختبارها م���ن جديد3- تو�س���يل هذه 

�حللول لالآخرين )حبيب،2008�س7(.

 ونظ���ر�ً لأن كل �أدو�ت �لك�س���ف ع���ن �ملبدعني تركز عل���ى �لعمليات �ملعرفية كما 
فى �ختبار�ت �لذكاء مثل �ختبار �س���تانفورد ���� بينيه و�ختبار�ت �لتفكري �لإبد�عى مثل 
�ختبار تور�ن�س)�مل�س���ور و�للفظى( و�ختبار �س���مات �ل�سخ�س���ية و�ختبار�ت �لتح�س���يل 
�لأكادمي���ى، فق���د ظه���رت �أد�ة جديدة ت�س���مى)�ختبار �ل�س���تثارة �لفائقة( لد�بو�س���كى 
�لتى تعتمد فى ت�س���خي�س �لفئات �ل�س���ابقة على �جلو�نب �لنفعالية و�لوجد�نية وهو 
�جتاه حديث ن�سبياً وهذ� يتفق مع در��سة)�ملطريى،2008(؛ لذ� رغب �لباحث �حلاىل 
فى �لتحقق من �خل�س���ائ�س  �لعاملية لالأن�س���طة �لإبد�عية لتور�ن�س وعالقاتها بكل 
م���ن �ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لتح�س���يل �لأكادميى لطالب���ات �جلامعة؛ �إذ تع���د �ملتغري�ت 

�لثالثة �ل�سابقة من �ملحكات �لهامة فى �لك�سف عن �ملبدعني .  

2- م�سكلة البحث:
    يعد قيا�س �لإبد�ع فى �سوء  �لن�ساط �أو �ل�سلوك �لإبد�عى على جانب كبري 
م���ن �لأهمي���ة؛ �إذ يعت���رب �أم���ر�ً هاماً فى �لبح���وث �لعلمية فيما يتعلق فى �لك�س���ف عن 
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�ملبدع���ني، وفى �س���وء ق���ر�ء�ت �لباحث �حلاىل لطرق �لك�س���ف �ملختلف���ة عن �ملبدعني، 
فق���د وج���د �إغفال بع�س �لباحثني عن دور الأن�سطة الإبداعية كاأد�ة للك�س���ف عن هذه 
�لفئ���ة ؛ مما كان د�فعا لت�س���ليط �ل�س���وء على قائمة �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة �لتى �أعدها 
تور�ن�س)1969( و�لذى قننه على �لبيئة �مل�سرية )حبيب، 2008(، و تتمتع هذه �لأد�ة 
بثب���ات و�س���دق مقبولني تبعاً ل���ر�أى معده ومقننه، وبناء�ً عليه فاإن �لدر��س���ة �حلالية  
حت���اول  �لتحق���ق من ذلك؛ حتى ي�س���تفاد من هذه �لأد�ة فى �لأبحاث �مل�س���تقبلية ذ�ت 
�ل�س���لة بالك�س���ف عن �ملبدعني ب�سورة مطمئنة،  وعليه تنبثق �أ�سئلة �لدر��سة �حلالية 

على هذ� �لنحو:
و�ملتو�س���ط . 1 �لبح���ث  ب���ني متو�س���ط عين���ة  �إح�س���ائياً  د�ل���ة  ف���روق  ه���ل يوج���د 

�لفر�سى)31( لدى جمتمع �لبحث فى �لدرجة �لكلية لالأن�سطة �لإبد�عية؟
هل تتمتع قائمة �لأن�سطة �لإبد�عية لتور�ن�س ب�سدق وثبات مقبولني؟. 2
ه���ل ميكن �ل�س���تدلل على بناء عاملى يتكون من �أرب���ع عو�مل لدرجات �أفر�د . 3

�لعينة على قائمة �لأن�سطة �لإبد�عية؟ 
�لإبد�عي���ة . 4 �لكلي���ة و�لأبع���اد( لالأن�س���طة  ب���ني )�لدرج���ة  ه���ل توج���د عالق���ة 

�لأكادمي���ى                                      و�لتح�س���يل  �لفائق���ة  لال�س���تثارة  و�لأبع���اد(  �لكلي���ة  و)�لدرج���ة 
)�للغ���ة �لأجنبي���ة، حق���وق �لإن�س���ان، مهن���ة �لتعلي���م و مب���ادئ �لتدري�س( لدى 

طالبات كلية �لرتبية بجامعة �ل�سوي�س؟
ه���ل ميك���ن بن���اء منوذج �س���ببى يف�س���ر �لعالقة ب���ني �ملتغ���ري�ت �مل�س���تقلة:�للغة . 5

�لأجنبي���ة )����س1(، وحق���وق �لإن�س���ان )����س2(، ومهن���ة �لتعليم )����س3( ومبادئ 
�لتدري�س )�س4( و�لدرجة �لكلية لال�ستثارة �لفائقة )�س5( على �ملتغري�لتابع: 
�لدرجة �لكلية لالأن�سطة �لإبد�عية )�س( لدى طالبات كلية �لرتبية بجامعة 

�ل�سوي�س ؟
هل يوجد فروق د�لة �إح�س���ائياً بني �لطالبات مرتفعات �لأن�س���طة و�لطالبات . 6

منخف�س���ات �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة عل���ى �لدرج���ة �لكلي���ة لختب���ار �ل�س���تثارة 
�لفائقة؟

هل يوجد فروق د�لة �إح�س���ائياً بني �لطالبات مرتفعات �لأن�س���طة و�لطالبات . 7
منخف�سات �لأن�سطة �لإبد�عية على درجة �لتح�سيل �لأكادميى ملقرر مبادىء 

�لتدري�س؟
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3- اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل ما يلى:

�لك�س���ف عن م�س���توى �لأن�س���طة �لإبد�عية لدى عينة �لبحث �حلاىل فى �سوء . 1
درجاتهم �خلام و�لتائية وفق قائمة �لأن�سطة �لإبد�عية لتور�ن�س.

�أع���ده                               . 2 �ل���ذى  �لإبد�عي���ة  �لأن�س���طة  قائم���ة  وثب���ات  �س���دق  م���ن  �لتحق���ق 
تور�ن����س )1969(، وق���ام بتقنين���ه على �لبيئ���ة �لعربية )حبي���ب، 2008(، وذلك 
م���ن خ���الل تطبيق���ه على طالب���ات كلي���ة �لرتبية بجامعة �ل�س���وي�س، وح�س���اب 
�لثبات �لكلى لالختبار و�ملقايي�س �لفرعية �لتى يتاألف منها، وح�ساب �ل�سدق 
�لعاملى �لتوكيدى؛ للتحقق من م�س���توى جودة �لنموذج �ملقرتح فى �لدر��س���ة 

�لأ�سلية �لتى ق�سمت �ختبار �لأن�سطة �لإبد�عية �إىل �أربعة �أبعاد.
�لك�س���ف ع���ن �لعالقة ب���ني قائم���ة �لأن�س���طة �لإبد�عية)و�أبعادها( و�ل�س���تثارة . 3

�لفائقة)و�أبعادها( و�لتح�س���يل �لأكادميى لدى طالبات كلية �لرتبية بجامعة 
�ل�سوي�س.

�لك�س���ف عن �لتاأثري�ت �ملبا�س���رة وغري �ملبا�س���رة لكٍل من �لتح�سيل �لأكادميى . 4
و�لدرجة �لكلية لال�ستثارة �لفائقة على �لدرجة �لكلية لالأن�سطة �لإبد�عية. 

4- اأهمية البحث:
تكمن �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلى:

الأهمية النظرية:1 1)

�إث���ر�ء �ملكتب���ة �لعربي���ة باإط���ار نظ���ري يت�س���م ياجلدة و�لأ�س���الة عن �لأن�س���طة 	. 
�لإبد�عي���ة و �ل�س���تثارة �لفائق���ة وهم���ا �أد�ت���ان مفيدتان فى �لتع���رف على فئة 

�ملبدعات من طالبات �جلامعة بال�سوي�س. 
 �لتحقق من �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية و�لعاملية لقائمة �لأن�سطة �لإبد�عية؛ 	. 

لتكون �أد�ة تتمتع بدرجة ثقة مطمئنة ل�ستخد�مها.
�لتحق���ق من �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية لختبار �ل�س���تثارة �لفائقة لطالبات 	. 

�جلامعة.
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الأهمية التطبيقية:1 ))

�جلامع���ة 	.  طالب���ات  عل���ى  �لإبد�عي���ة  �لأن�س���طة  قائم���ة  تطبي���ق  �إمكاني���ة 
بدرج���ة ثق���ة عالي���ة ، وه���ى مرحل���ة در��س���ية ت�س���اف �إىل �ملر�ح���ل �لدر��س���ية                                               
)�لبتد�ئي���ة و�لإعد�دي���ة و�لثانوي���ة( �لت���ى قننت عليها ه���ذه �لقائمة من قبل 

مقنن هذه �لقائمة على �لبيئة �مل�سرية
وطالب���ات 	.  لط���الب  �لفائق���ة  �ل�س���تثارة  �ختب���ار  �حل���اىل  �لباح���ث  �إع���د�د 

�جلامع���ة و�ل���ذى ميك���ن تطبيق���ه ف���ى ه���ذه �ملرحل���ة �لعمري���ة مبوثوقي���ة فى                                 
�لبحوث �مل�ستقبلية.

��س���تخدم  �لدر��س���ة �حلالية �أحد �أنو�ع �ملنهج �لو�س���فى وهو �ملنهج �لإح�س���ائى 	. 
�ل���ذى ك���رث ��س���تخد�مه ف���ى �لبح���وث �لأجنبية وقل ��س���تخد�مه ف���ى �لبحوث 
�لعربي���ة؛ مم���ا قد ي�س���هم ف���ى توجيه �أنظ���ار �لباحثني �إىل ه���ذ� �ملنهج �جلديد 
�ملنه���ج(  يعرف)ه���ذ�  و�ل���ذى  �مل�س���تقبلية،  �لبح���وث  ف���ى  من���ه  و�ل�س���تفادة 
بنم���وذج �ملعادل���ة �لرتكيبي���ةStructural Equation Model كم���ا ي�س���ري                     

)حممد وجاد �هلل، 2004(. 

5- حمددات البحث: 

املح�ددات املنهجي�ة: ��س���تخدم �لباح���ث �حلاىل �ملنه���ج �لو�س���فى )�لتحليل . 1
�لعاملى و�لرتباط(؛ وذلك ملالئمة متغري�ت �لبحث.

املح�ددات الب�سري�ة: �قت�س���ر �لبح���ث �حل���اىل عل���ى طالب���ات �لفرق���ة �لأوىل . )
)جميع �ل�سعب( بكلية �لرتبية بجامعة �ل�سوي�س، وقد �قت�سر �لباحث �حلاىل 
على �لطالبات فقط دون �لطالب؛ وذلك نظر�ً �أن ن�سبة �لطالبات كبرية ت�سل 

�إىل 98% من �لإجماىل للفرقة هذه.  
�أدو�ت �لدر��س���ة �حلالي���ة خ���الل �لف�س���ل . 3 املح�ددات الزماني�ة: مت تطبي���ق 

�لدر��سى �لثانى من �لعام �جلامعى2017-2016.
الأ�ساليب الإح�سائية: مت ��س���تخد�م  �لأ�ساليب �لإح�سائية �لو�سفية - معامل . 4

�رتباط بري�سون – �ختبار)ت( لعينة و�حدة-  حتليل �لنحد�ر �ملتعدد �ملتدرج- 
�لتحليل �لعاملى �لتوكيدى.
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6- م�سطلحات البحث:

الأن�سط�ة الإبداعي�ة: Creative Activities: قائمة حتتوى على �إحدى   11(
وثمان���ني ن�س���اًطا يت�س���من بع����س �ل�س���لوكيات و�لت�س���رفات و�لأعم���ال �لت���ى تك�س���ف 
ع���ن وج���ود �لإبد�عي���ة ظاهرة وو��س���حة وملمو�س���ة فى فن���ون �للغة وبع����س �جلو�نب 
�لجتماعي���ة و�لعلمي���ة و�لفني���ة. وق���د حر�س تور�ن�س عند و�س���عه لالختب���ار على �أن 
ت�س���ف وحد�ته �ل�س���لوك �لإجر�ئى �لذى يعك�س وجود �لأن�س���طة �لإبد�عية من خالل 
�جلو�ن���ب �لتالي���ة: �للغوي���ة، �لعلمي���ة، �لفنية، �لجتماعي���ة، وذلك فى �س���وء �ملقيا�س 
�مل�س���تخدم وه���و م���ن �إع���د�د تور�ن����س وقام باإع���د�ده لال�س���تخد�م ف���ى �لبيئ���ة �لعربية 

)حبيب،2008(.

د�برو�س���كي  عرفه���ا   :Overexcitabilities الفائق�ة:  ال�ستث�ارة   1((
(Dabrowski,1972)  باأنه���ا ��س���تجابات تف���وق �ملوؤثر�ت �مل�س���ببة  له���ا، وتظهر على 
�س���كل ردود فع���ل قوي���ة ملث���ري�ت د�خلي���ة �أو خارجي���ة ف���ى �ملج���الت �لنف����س حركي���ة �أو 
�حل�س���ية �أو �لعقلي���ة �أو �لتخيلي���ة �و �لنفعالي���ة، وميك���ن �أن ينظ���ر لها ب�س���كل �إيجابى 
�ملوهب���ة                                                عل���ى  �لد�ل���ة  �لفردي���ة  و�ل�س���تعد�د�ت  �لإمكان���ات  تط���ور  عل���ى  كموؤ�س���ر�ت 

)جرو�ن، 2001�س164( .

طالب���ات  عليه���ا  حت�س���لن  �لت���ى  �لدرج���ة  باأنه�ا:  اإجرائي�ًا  تعريفه�ا  وميك���ن 
�لفرق���ة �لأوىل م���ن كلي���ة �لرتبية بجامعة �ل�س���وي�س عل���ى �ختبار �ل�س���تثارة �لفائقة                   
)�لدرج���ة �لكلي���ة و�أبع���اد �لختب���ار �لفرعي���ة �ملتمث���ل ف���ى: �لنف����س حركية، �حل�س���ية، 

�لتخليلية، �لعقلية و�لنفعالية( و�لذى �أعده �لباحث �حلاىل.

)13 التح�سي�ل الأكادمي�ىAcademic Achievement: ويع�رف اإجرائي�ًا باأن�ه:  
�لدرجة �لتى يح�س���لن عليها طالبات �لفرقة �لأوىل بكلية �لرتبية جامعة �ل�س���وي�س 
على �ملو�د �لدر��سية)مقرر�ت متطلبات �لكلية(  وهى: �للغة �لأجنبية،حقوق �لإن�سان، 

مهنة �لتعليم ومبادئ �لتدري�س.
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7- االإطار النظرى والدرا�سات ال�سابقة:
)11الأن�سطة الإبداعية

اأ-املفهوم 

املفهوم اللغوى: ن�ساط » ��سم و�جلمع ن�ساطات و�أن�سطة، وم�سدر ن�سط �إىل/ 	 
ن�سط فى/ ن�سط ل�� . و�لن�ساط ممار�سة فعلية لعمٍل ما وعك�سه ك�سل له، و�ساب 
(www.almaany.com ن�س���يط: ذو ن�س���اط وهو من يعمل بحيوية وخفة 

(download,14-5-2016. ويقال:" ن�سط" �إليه، وله ن�ساًطا: خف له وجد 
فيه، فهو نا�س���ط ون�س���يط وهى نا�سطة ون�سيطة. و )ن�سط( فى �لعمل ونحوه: 

طابت نف�سه �إليه )�لو�سيط، 2004، �س922(. 

املفه�وم القامو�سى النف�سى: يعرف )�لن�س���اط( باأن���ه » مايوؤديه �لكائن �حلى 	 
من فعل ع�سوى �أو عقلى« )معجم �للغة �لعربية،1984، �س7(.

املفهوم النف�سى لدى علماء النف�س: يق�س���د بالأن�سطة �لإبد�عية« كل ماميكن 	 
�أن تقدمه �ملدر�س���ة ]�أو �جلامعة]من بر�مج وفعاليات مدرو�س���ة خارج �لف�س���ل 
�أو د�خله ين�س���غل بها �لطلبة فتك�س���بهم مهار�ت وخرب�ت خا�س���ة جتعلهم �أكرث 
ق���درة عل���ى �لنج���اح و�مل�س���اهمة ف���ى �بتكار حل���ول �مل�س���كالت فى بيئته���م د�خل 

�ملدر�سة وخارجها. ومن �أمثلة هذه �لأن�سطة:
• �لأن�س���طة �لعلمي���ة كت�س���جيع �لطلب���ة عل���ى �س���ناعة �لأجه���زة �لعلمي���ة 	

و�إجر�ء �لتجارب ومتابعة �ملخرتعات �لعلمية.
• �لأن�سطة �ملو�سيقية كتكوين �لفرق �ملو�سيقية و�مل�سرحية.	
• �لأن�س���طة �لفني���ة كاأعم���ال �لف���ن �لت�س���كيلى مث���ل �لر�س���م و�لت�س���وير 	

و�لت�سميم و�لزخرفة.
• �لتجلي���د و�لده���ان و�لأعم���ال 	 �ملهني���ة و�حلرفي���ة كاأعم���ال  �لأن�س���طة 

�لزر�عية و�لتجارية.
• �أن�سطة ثقافية و�جتماعية... �إلخ )�مل�سيليم وزينل، 1992، �س204(.	
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ب- طبيعة الأن�سطة الإبداعية:
�إن �لإب���د�ع ه���و �لن�س���اط �ل���ذى يق���ود �إىل �إنت���اج يت�س���ف باجل���دة و�لأ�س���الة 
و�لقيم���ة، و�ل�س���كل �لأ�سا�س���ى للن�س���اط ه���و �لعمل بكل مظاه���ره �ملتنوع���ة، وهو ميثل 
جمل���ة �لن�س���اطات �لتى يقوم به���ا �لتالميذ و�لط���الب عرب �لدرو����س وحلقات �لبحث 
�لتقنية �أو �لجتماعية فى �ملد�ر�س �أو ن�ساطات �لور�س �ملدر�سية وفى �مل�ساريع و�لنتاج 
و�لرح���الت �لعلمي���ة و�ل�س���رت�ك ف���ى �ملعار����س كله���ا ت�س���كل �أمثل���ة منا�س���بة لتطوير 

�لقدر�ت �لبد�عية )�لبتكارية(.

�س���ورة  ف���ى  تتج�س���د  �لإبد�عي���ة  �لعملي���ة  �أن  �إىل   )1969( تور�ن����س  وي�س���ري 
ن�س�اط يبذل���ه �ل�س���خ�س بتعاق���ب منتظم يدخل في���ه: )1- بحثه عن �حلل���ول �ملمكنة 
للم�س���كالت م�س���تعيًنا فى ذلك بخرب�ته �خلا�س���ة �أو خرب�ت �لآخرين2- تقييمه لهذه 
�حلل���ول و�ختياره���ا و�لتعدي���ل فيها ثم �ختبارهن من جديد3- تو�س���يل هذه �حللول 
لالآخرين(، وقد �أو�سحت �لدر��سات �أن �لأن�سطة �لإبد�عية يجب �أن تت�سف بالطالقة 

و�لتفرد )حبيب،2008(.

ج- منوذج القريطى)014)ب1 فى تف�سري الأن�سطة الإبداعية:
�لفائق)�لن�س���اط  �لأد�ء  مل�س���تويات  منوذج���اً  �لقريط���ى)2014(  ق���دم      
�لع���اىل(،                                                Giftedness )�ل�س���تعد�د  �ملوهب���ة  (بالرتتي���ب)  ي�س���مل  �لفائق(�ل���ذى 
يع���رب  و�لت���ى    Genius و�لعبقري���ة  Creativity و�لإبد�عي���ة   ،Talent و�لتف���وق 
عنه���ا  ب�س�كل هرم�ى �لذى متثل �ملوهبة قاعدته و�أ�سا�س���ه، فاإذ� ما تهي���اأت لها �لعو�مل 
و�لظ���روف �ملنا�س���بة للنم���و تاأخ���ذ م�س���تويات �أخ���رى م���ن �لأد�ء �لفعال ترتقى �س���عد�ً 

وتتمثل فى �لتفوق و�لإبد�عية و�لعبقرية .

   وفيم���ا يتعل���ق مب�س���توى �لإبد�عي���ة ف���ى ه���ذ� �لنموذج ������ وهو مو�س���ع �هتمام 
�لباح���ث �حل���اىل ������ فاإنه يخت�س ب���الأد�ء �لإبد�عى ولي�س جم���رد �لأد�ء �ملتفوق لبع�س 
�مله���ام، حي���ث �إن���ه عملية ت�س���فر ع���ن �إنت���اج �أ�س���كال �أو �أف���كار �أو �س���ياغات �أو نظريات �أو 
عالقات �أو تكوينات �أو نظم تتميز ب�سفات معينة كاجلدة و�لأ�سالة و�ملرونة و�لطالقة 
و�لقبول و�لفائدة �لجتماعية و��ستمر�ر �لأثر، وقد يكون هذ� �لإنتاج ذو �سبغة علمية 
�أو �أدبي���ة �أو فني���ة �أو ف���ى غ���ري ذل���ك من �ملجالت �لت���ى حتظى بتقدي���ر جمتمع ما فى 
ف���رتة زمني���ة معينة، ومن مظاهر م�س���توى �لإبد�عية فى هذ� �لنم���وذج هى �أى نو�جت 



التحقق من البنية ال�صيكومرتية والعاملية لالأن�صطة الإبداعية لتوران�س د . اأحمد �صعيد زيدان  

 12 

جديدة و�أ�سلية هادفة ومفيدة ومتنوعة فى حمتويات معنوية تتمثل فى: خمرتعات 
ونظريات علمية، �أعمال فنية ت�س���كلية، �أعمال �أدبية مثل )�لق�س���ة و�لرو�ية و�ل�سعر(، 

�أد�ء حركى، ومو�سيقى ودر�ما وعلوم �جتماعية و�إن�سانية)�لقريطى،2014ب(.   

تعقيب على النماذج والنظريات املف�سرة للموهبة والإبداع:	 
    ي���رى �لباح���ث �حل���اىل �أن من���وذج �لقريطى قد ق���دم مقرتحاً و�فيا �س���اماًل 
�ملوهب���ة وتطوره���ا ف���ى م�س���تويات �أرق���ى متمثل���ة ف���ى �لتف���وق �لعقل���ى ثم �لإب���د�ع ثم 
�لعبقرية، حيث قد عالج مظاهر �لإبد�عية �أو �لن�س���اط �لإبد�عى فى �س���ورة �أن�س���طة 
علمي���ة و�أدبي���ة وفنية و�جتماعية وهو مايتفق مع �جلو�نب �لأربعة �ملكونة لالأن�س���طة 
�لإبد�عية لتور�ن�س وهى �جلو�نب)�للغوى، �لعلمى، �لفنى و�لجتماعى(، وعليه فهو 
من���وذج ه���ذ� �لنموذج مبثابة ترجمة و��س���حة ملفهوم �لأن�س���طة �لإبد�عية �لتى قدمها 
تور�ن����س ،وبالتاىل فاإن �لباحث �حلاىل يعترب مظاهر �لإبد�عية فى منوذج �لقريطى 
متغ���ري�ت م�س���اهدة ملتغ���ري كام���ن  هو �لأن�س���طة �لإبد�عية، وبن���اء�ً عليه ف���اإن �لباحث 

�حلاىل يتبنى هذ� �لنموذج فى هذه �لدر��سة �حلالية.

د- جمالت املوهبة والإبداع:

الق�درة العقلية العامة[املوهبة العقلية] وت�سمل: خمزون كبري من �ملعلومات 	 
�لعامة، و�ت�س���اع نطاق ماي�س���تخدمه �ملبدع منها �أو يعرب بها، و��س���تخد�م �ملبدع 
ملف���رد�ت لغوية ذ�ت م�س���تويات عالية من �لتجريد ومعرف���ة متفردة باملفاهيم 

�ملجردة ب�سورة تفوق �أقر�نه فى �لعمر �لزمنى.
ال�ستعداد الأكادميى اخلا�س، وت�سمل: �لرتفاع غري �لعادى لالأد�ء على �أٍى من 	 

�لختب���ار�ت �لتح�س���يلية �أو �ختب���ار�ت �ل�س���تعد�د�ت فى جمال در��س���ى معني، 
كالريا�سيات �أو �للغات �أو �لقدرة �لعددية �أو �ملكانية �أو �ل�ستعد�د �لعلمى.

التفك�ري البتكارى[الإنتاج�ى]، وت�سم�ل: �لنفت���اح عل���ى �خل���ربة، و�لق���درة على 	 
توظي���ف �لأفكار، و�ملي���ل �إىل �لتعقيد وحتمل �لغمو����س، و�لرغبة فى �ملجازفة 

�أو �ملخاطرة.
الق�درة عل�ى القي�ادة، وت�سم�ل: �لق���درة ف���ى توجي���ه �لآخري���ن، و�ل�س���غف بحل 	 

�مل�س���كالت و�لق���درة على حل �مل�س���كالت �لفردية و�جلماعية، و�رتفاع م�س���توى 
�لثقة بالنف�س وحتمل �مل�سئوليات و �لقدرة على �لتفاو�س.
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الفن�ون الب�سري�ة والأدائية وت�س���مل: ظهور قدر�ت خا�س���ة ف���ى خمتلف �لفنون 	 
�لأد�ئية مثل: الفنون الت�سكيلية كالر�س���م، �لتلوين، �خلط، �لنحت، �لت�سوير، 
�خل���زف، �لديكور، �لهند�س���ة، ت�س���كيل �ملعادن، �لأخ�س���اب وغريها م���ن �ملهار�ت 
�ليدوي���ة واملوهب�ة املو�سيقي�ة: وتتمث���ل ف���ى �لإح�س���ا�س �لفط���رى بالإيقاع، 
ومتييز �لأ�سو�ت وتقليدها منذ �ل�سغر، و�لأد�ء �ملو�سيقى و�لعزف على �لألت 
�ملو�س���يقية ، واملوهب�ة الأدبي�ة: وتتمث���ل ف���ى: ق���درة �لف���رد عل���ى �لأد�ء �لفنى 
ف���ى �للغ���ة و�لأدب،و�خلطاب���ة، ونظم �ل�س���عر، و�لنرث، و�لزجل وكتابة �لق�س���ة،                  

و املوهبة فى الآداء الفنى فى جمالت: �لتمثيل، �لدر�ما و�لغناء.

الق�درات النف�س احلركية، وت�س���مل: املهارات اليدوي�ة وامليكانيكية �لتى تظهر 	 
فى �س���ورة م�س���توى عاٍل من �لأعمال �لدقيقة �ملاهرة، واملهارات البدنية �لتى 
تظهر فى �لتفوق فى �ملجالت �لريا�سية و�للياقة �لبدنية و�لع�سلية و�ملرونة 
�حلركي���ة، ومه�ارة احل�ركات الإيقاعي�ة واملكانية وتظهر �س���ورة م�س���توى عال 
م���ن �مله���ار�ت �حلركي���ة، وخفة �حلركة و�لر�س���اقة و�لقدرة عل���ى �آد�ء �حلركات 
�ل�س���عبة، �لدق���ة و�لتز�ن �حلرك���ى و�لتز�ن فى �لأن�س���طة �حلركية و �ملهار�ت 

�لعملية )عبد�ملعطى وعو�د و�سا�س، 2014؛ �سليمان،2014؛ حممد،2005 �أ(.

ه-خ�سائ�س املبدعن: 
    يتمت���ع �ملبدعون مبجموعة من �خل�س���ائ�س �لت���ى متيزهم عن �أقر�نهم من 

�لعاديني وهى على �لنحو �لتاىل:
اخل�سائ��س اجل�سمي�ة: فه���م �أف�س���ل م���ن �أقر�نه���م �لعاديني من حيث �ل�س���حة 	 

�جل�س���مية فقد كان���و� �أكرث وزًنا عند �مليالد، و�أكرث ط���وًل، و�أقوى بنية، و�أكرث 
تفوًق���ا م���ن حي���ث �ملرونة �جل�س���مية و�ل�س���رعة و�ل�س���يطرة �لع�س���لية و�للياقة 
�لبدنية، و�أقل عر�سة من غريهم لالإ�سابة بالأمر��س، ويحتفظون بحيوتهم 

ون�ساطهم و�سحتهم مع مرور �لزمن. 
اخل�سائ��س العقلي�ة املعرفي�ة: فه���م يت�س���فون بال���ذكاء و�ملق���درة �لعالية على 	 

�لنتب���اه ودق���ة �ملالحظ���ة، و�ليقظ���ة �لعقلي���ة، وح���ب �ل�س���تطالع، و�لتمع���ن 
و�لتفك���ري فى �لنظ���م و�لآر�ء و�ملقولت و�لأحد�ث و�لظو�ه���ر، ولديهم مقدرة 
فائق���ة عل���ى �لتعام���ل بكفاءة م���ع �لنظ���م �لرمزية و�لأف���كار �ملج���ردة، وحتليل 
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�ملو�س���وعات و�مل���و�د �ملعق���دة، وفه���م �ملب���ادئ و�لقو�ن���ني �لعام���ة وتعميمه���ا فى 
�ملو�ق���ف و�لأو�س���اع �جلديدة، ويتمي���زون بالتفكري �لناق���د و�لتاأملى و�خليال، 
وح���ل �مل�س���ائل �ملعق���دة و�لألغ���از و�إجن���از �مله���ام �لعقلي���ة �ل�س���عبة، وين�س���غلون 
بق�س���ايا فكرية وفل�سفية عميقة مثل �لق�سايا �ملتعلقة مبعنى �حلياة، ومابعد 

�ملوت و�لق�ساء و�لقدر و�لقيم �لعليا كالعدل و�حلرية و�جلمال.
اخل�سائ��س اللغوي�ة: يتميزون بالتبكري فى �لنطق و�ل���كالم وفى تعلم �لقر�ءة 	 

و�لكتاب���ة، و�س���رعة مع���دل �لنمو �للغ���وى، وث���ر�ء �لذخرية �للغوي���ة، �لطالقة 
�للغوي���ة، و�ت�س���ام لغته���م بال���رث�ء و�لتعب���ري �لأ�س���يل و�ملح�س���نات �لبديعي���ة، 
و�س���رعة �لتعلم و�حلفظ، و�سغف بالقر�ءة �مل�ستفي�سة، وهم حمبون لالإطالع 
ف���ى جم���الت عدي���دة، ويب���دون �هتماًما مبعان���ى �لكلم���ات و�لأف���كار، ويحبون 
�لبح���ث ف���ى �لقو�مي����س ودو�ئ���ر �ملع���ارف، و�لهتمام بجم���ع �ملعلوم���ات ونزعة 

عالية حلب �ل�ستطالع.
اخل�سائ��س املزاجيةوالنفعالية: يتميزون عن �أقر�نهم �لعاديني فيمايلى: ثقة 	 

بالنف����س عالي���ة، ومباد�أة ويقظة، ون�س���ج فى �ل�سخ�س���ية، وروح �لدعابة و�ملرح 
و�حل����س �لفكاه���ى، و�لن�س���ج �لأخالق���ى، و�حل�سا�س���ية جتاه متاع���ب �لآخرين 
و�حتياجاته���م، و�لتعاط���ف معه���م وتق���دمي �مل�س���اعدة له���م، و�لعتم���اد عل���ى 
�لنف����س و�ل�س���تقاللية، و�لكتفاء �لذ�تى، و�لعزمي���ة و�ملثابرة، و�لطموح وقوة 
�لإر�دة، ود�فعي���ة عالي���ة لالإجن���از، �ملغام���رة و�ملجازف���ة ومو�جه���ة �لتحدي���ات، 
و�لنزع���ة �لكمالي���ة، و�حل�سا�س���ية �ملفرطة و�حلدة �لنفعالية-�أى قوة �مل�س���اعر 
و�لعو�طف- �لتى تبدو فى ح�سا�س���يتهم وقوة ��س���تجاباتهم للمثري�ت و�ملو�قف 
و�لأحد�ث �لتى جترى حولهم �أو ملاينبعث من د�خلهم من م�ساعر �أو هو�ج�س 
�أو �أف���كار )باظ���ة، 2007؛ ب���در�ن، د ����� ت؛ �ل�س���خ�س،2015؛ �لقريط���ى �أ،2014 �أ؛ 

�سقري،2005�أ؛ �ملنري، 2011(.
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))1 ال�ستثارة الفائقة:

اأ-املفهوم:

املفهوم النف�سى: ي�س���ري هذ� �ملفهوم �إىل �ل�س���تجابة �ملرتفعة على مثري، وقد 	 
�سلط هذ� �ملفهوم �ل�سوء على ح�سا�سية �سخ�س يتمع بقدر�ت عقلية عالية فى 
كث���ري من �لأحي���ان (James, Gore and Edward, 2007, 22)، وتعرف 
كذلك باأنها �لقدرة على حتفيز �لإثارة �لنفعالية من مرحلة �أقل �إىل مرحلة 

 .(Renolde and Miller,2003,492)  أعلى�

ب-نظرية دابرو�سكى املف�سرة لال�ستثارة الفائقة:
    تنفرد نظرية د�برو�سكى (Dabrowski,1967,1972) فى �لنمو �لعاطفى 
و�ل�س���تعد�د �لتطورى فى تناولها ملجموعة من �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية و�لنفعالية 
�لتى متيز �لأطفال �ملوهوبني ب�س���ورة و��س���حة، حيث ت�سمنت هذه �لنظرية معاجلة 
تف�س���يلية ملفه���وم �ل�س���تعد�د �لتطورى ومكوناته، وقد عرف د�برو�س���كى �ل�س���تثار�ت 
�لفائق���ة عل���ى �أنها ��س���تعد�د�ت فائق���ة موروثة تظهر على �س���كل ردود �أفعال قوية على 
�ملثري�ت �لد�خلية و�خلارجية من خالل رغبة جاحمة للتعلم، وخيال مفعم باحليوية 
و�لطاقة �جل�س���دية و�حل�سا�س���ية �لز�ئدة وحدة �لنفعالت، وتظهر فى خم�سة �أ�سكال 
ه���ى: )1-�ل�س���تثارة �لنف�س���حركية �لفائق���ة Psychomotor: هى ��س���تثارة مفرطة 
للجه���از �لع�س���لى �لع�س���بى، تظهر ب�س���ورة ن�س���اط وحيوي���ة د�ئمة وحركة م�س���تمرة، 
وحما����س و�س���رعة ف���ى �ل���كالم، وت�س���رف مندف���ع ف���ى �ملو�ق���ف، ود�ف���ع نح���و �لتناف�س 
و�لعم���ل بن�س���اط ود�فعية 2- �ل�س���تثارة �حل�س���ية �لفائق���ة Sensual: ه���ى ردود فعل 
عالي���ة وقوي���ة نحو �ملثري�ت �لتى يتم تلقيها من خالل �حلو��س �خلم�س، وتظهر على 
�س���كل ��ستجابة لأ�سو�ت غري م�س���موعة لالآخرين �أو �ل�سكوى و�خلوف من �لأ�سو�ت، 
و�لأكل �لز�ئد و�ل�س���تمتاع به، وقدرة على متييز �لطعم و��س���تمتاع بالنكهات، وملم�س 
�لأ�سياء و�مل�ساهد �لطبيعية3-�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة  Intellectual: تظهر على 
�سكل حاجة م�ستمرة للفهم و�كت�ساب �ملعرفة و�لتحليل و�لتاأليف، و�لت�ساف �ل�سديد، 
و�لقر�ءة �ل�س���رهة، و�س���دة �ملالحظة و�لرتكيز و�ملتابعة فى �ملجهود �لعقلى، و�لتفكري 
تظه���ر   :Imaginationلفائق���ة� �لتخيلي���ة  و�لأخالقى4-�ل�س���تثارة  �لعرف���ى  ف���وق 
عل���ى �س���كل ��س���تغر�ق عمي���ق فى �خلي���ال و�لعي�س فيه، و�إيج���اد عامل خا�س و�أ�س���دقاء 
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خيالي���ني، و��س���تخد�م مكث���ف لل�س���ور �ملتخيلي���ة، و�ملج���از و�أح���الم �ليقظ���ة، و�خلل���ط 
 :Emotional ب���ني �حلقيقة و�خليال5-�ل�س���تثارة �لنفعالي���ة )�لعاطفية( �لفائق���ة
تظه���ر على �س���كل بناء عالقات و�رتباط���ات عاطفية عميقة، وح�سا�س���ية مفرطة جتاه 
�لآخرين و�لأماكن و�لأ�س���ياء، و�لتعاطف و�حل�س���اية �ملرهفة جتاه م�س���اعر �لآخرين( 

)جرو�ن، 2011�س165(.

تعقيب على نظرية نظرية دابرو�سكى:	 
يوؤك���د د�برو�س���كى ف���ى نظريت���ه عل���ى �أهمي���ة �جلان���ب �لعاطف���ى ف���ى �لإب���د�ع 
بالت���و�زى عل���ى مع �جلانب �لعقلى، وهذ� ما يوؤكده )�س���وكت، 2015( حيث ي�س���ري �إىل 
�أن �لعلم���اء و�لباحث���ني �أكدو� على �أهمية �جلان���ب �لوجد�نى )�لنفعاىل �أو �لعاطفى( 
ف���ى �حلي���اة �لعقلية لالإن�س���ان؛ ب���ل يوؤكد �لتفاع���ل بينها فمث���ال: مل يتجاهل جالتون 
)1980( وج���ود عو�م���ل خمتلف���ة ت���وؤدى �إىل �لعبقري���ة )م�س���طلح �لقرن19للتف���وق(، 
ففى ر�أيه �أن �لعبقرية حم�سلة للعو�مل �لور�ثية و�خل�سائ�س �لوجد�نية و�لظروف 
�لبيئي���ة وي�س���ارك فى هذ� �ل���ر�أى كل من )وك�س���لر،1948( و )تريم���ان و�أودن، 1947(،                        
)بياجيه، 1967( و )جيلفورد،1956و1967( و )تاننبوم، 1983( و )�لقريطى �أ،2014(. 

وم���ن ث���م ف���ريى فاإن هذه �لنظرية ت�س���لط �ل�س���وء على �جلان���ب �لنفعاىل �أو 
�لوجد�ن���ى ل���دى �ملبدعني ب�س���كل كب���ري �إل �أن �لباحث �حلاىل يرى ف���ى هذه �لنظرية 

�أنها لتخرج كونها ر�سد للخ�سائ�س �لوجد�نية للمبدع.  

)3(درا�سات �سابقة:
   ي�ستعر�س �لباحث �حلاىل متغري�ت �لدر��سة وعالقتها مبتغري�ت �أخرى من 

خالل عر�س للدر��سات �ل�سابقة �لتى تناولتها وهى على �لنحو �لتاىل من حماور:

-املحور الأول: الأن�سطة الإبداعية وعالقاتها مبتغريات اأخرى:
فيم���ا يتعل���ق بالدر��س���ات �لتنبوؤي���ة مبتغري )�لأن�س���طة �لإبد�عي���ة( من خالل 
بع����س �ملتغ���ري�ت �لنف�س���ية )�ل�س���البة �لنف�س���ية وم�س���توى �لطموح( فنج���د ذلك فى 
در��سة )زيد�ن،2017( فقد هدفت �لدر��سة �إىل �لك�سف عن �لتنبوؤ بالأن�سطة �لإبد�عية 
من خالل ما ت�س���هم به �ل�س���البة �لنف�س���ية وم�س���توى �لطموح ، وكانت عينة �لدر��سة 
قو�مه���ا )169( طالًب���ا م���ن �ملدر�س���ة �لثانوي���ة �لفني���ة �ل�س���ناعية �ملتقدمة بال�س���وي�س 
مبتو�سط عمر زمنى )18،44( و�نحر�ف معيارى قدره )0،55(، وقد تو�سلت �لدر��سة 
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�إىل �أن���ه ميك���ن: 1-ميكن �لتنبوؤ بالأن�س���طة �لإبد�عية من خالل مات�س���هم به �لدرجة 
�لكلية مل�س���توى �لطموح2-ميكن �لتنبوؤ بالأن�س���طة �لإبد�عية من خالل ما ي�س���هم به 
�لبعد �لثانى ملقيا�س �ل�س���البة �لنف�س���ية )�س���بط �لنف�س( 3-ميكن �لتنبوؤ بالأن�س���طة 
�لإبد�عية من خالل ما ت�سهم به �لبعد �لثانى ملقيا�س م�ستوى �لطموح )�لجتاه نحو 
�لتفوق و�لنجاح(4- وجود �ختالفات فى ديناميات �ل�سخ�س���ية بني �حلالت �لطرفية 
���ا عل���ى �ختب���ار �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة لدى �ملدر�س���ة  �لأك���رث �رتفاًع���ا و�لأك���رث �نخفا�سً
�لثانوية �لفنية �ل�سناعية �ملتقدمة بال�سوي�س كما يو�سحها �ختبار �لتات. وفيما يتعلق 
بالدر��س���ات �ملقارنة �ملتعلقة باملتغري�ت �لدميوغر�فية )نوع �ملدر�س���ة، وجن�س �لطلبة، 
م�س���توى تعليم �لأب، م�س���توى تعليم �لأم، نوع عمل �لأب، نوع عمل �لأم، نوع �لعالقة 
بني �لأب و�لأم، مكان �لإقامة( جند ذلك فى در��س���ة )حو�مدة،2006(، وتو�س���لت هذه 
�لدر��س���ة ف���ى جممله���ا �إىل وج���ود تاأثري د�ل �إح�س���ائًيا عل���ى �لأن�س���طة �لإبد�عية من 
خ���الل �ملتغري�ت �لدميوغر�فية �ل�س���ابقة، وفى در��س���ة )حبي���ب،20008( حيث هدفت 
هذه �لدر��س���ة �إىل �لك�س���ف ع���ن �لفروق بني �ملر�ح���ل �لتعليمية �لثالث���ة )�لبتد�ئية، 
�لإعد�دي���ة، �لثانوي���ة( من �لذك���ور و�لإناث على قائمة �لأن�س���طة �لإبد�عية لتور�ن�س، 
وقد تو�سلت �لدر��سة عن وجود فروق د�لة بني ذكور �ملر�حل �لتعليمية �لثالثة على 
قائم���ة تور�ن����س وباملث���ل وج���ود فروق د�لة ب���ني �إناث �ملر�ح���ل �لتعليمي���ة �لثالثة على 
قائم���ة �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة، وكذل���ك وجود ف���روق د�لة ب���ني �لعينة �لكلي���ة للمر�حل 
�لتعليمي���ة �لثالث���ة. وعن عالقة �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة بالتفكري �لإبد�ع���ى فتطالعنا 
در��سة كل من: )حبيب، 2008؛Mailgram and Milgram,1976( حيث �أ�سفرت 
هات���ني �لدر��س���تني ع���ن وج���ود �رتب���اط موج���ب د�ل ب���ني قائم���ة �لأن�س���طة �لإبد�عية 
لتور�ن����س وكل م���ن :1-�ختبار �أبر�هام للتفكري �لإبد�عى �للفظى )�لرتباط معقول( 
2-�ختب���ار �لدو�ئ���ر للتفك���ري �لإبد�ع���ى �ل�س���كلى )�لرتب���اط منخف�س(، وعن در��س���ة 
�لتنب���وؤ للمعاي���ري �مل�س���تخدمة فى �لك�س���ف عن �لأطف���ال �ملبتكرين جندها فى در��س���ة 
)حبيب،1990( حيث تو�س���لت هذه �لدر��س���ة �إىل نتائج مفاده���ا �أن:1-عو�مل �لتفكري 
�لإبد�ع���ى �للفظ���ى ترتب���ط باملحك �لأ�س���لى )�ل�س���لوك �لإبد�ع���ى �أو قائمة �لأن�س���طة 
�لإبد�عية لتور�ن�س( لدى كل من �لذكور و�لإناث2-لترتبط عو�مل �لتفكري �ل�سكلى 
باملح���ك �لأ�س���لى لدى كل من �لذك���ور و�لإناث و�لعين���ة �لكلية3-�إن �ملح���كات �لبديلة 
)�لتفكري �لإبد�عى �للفظى، �لتفكري �لإبد�عى �ل�س���كلى، �س���مات �ل�سخ�سية( جمتمعة 

تنجح فى �لتنبوؤ بال�سلوك �لإبد�عى للذكور بن�سبة24% ولالإناث بن�سبة%26.
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-املحور الثانى: ال�ستثارة الفائقة وعالقاتها مبتغريات اأخرى:
     يرتب���ط متغ���ري �ل�س���تثار�ت �لفائق���ة مبتغ���ري�ت �أخ���رى كم���ا �أ�س���فرت عنها 
 (Vuyk; Krieshok; لدر��سات �ل�سابقة فمنها على �سبيل �ملثال ل �حل�سر : در��سة�
(Kerr,2016 فق���د �أ�س���فرت �لنتائج على ��س���تمال عامل �لنفت���اح على �خلربة �لذى 
- �أح���د �لعو�م���ل �خلم�س���ة �لك���ربى- على متغ���ري �ل�س���تثارة �لفائقة وذلك فى �س���وء 
نتائج �لتحليل �لعاملى �ل�ستك�س���افى على عينة قدرها )461( من �ملر�هقني �ملبدعني 
وغ���ري �ملبدع���ني، وفى در��س���ة (Winkler and Voight,2016) وج���د هناك فروق 
د�لة بني �ملوهوبني وغري �ملوهوبني على مقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة ل�سالح �ملوهوبني 
�إل �أن حج���م �لتاأث���ري كان غ���ري د�ل، بينم���ا كان حج���م �لتاأث���ري ل���كٍل م���ن �لبعدي���ن 
 (Mofield and كان �سغرًي�، وفى در��سة )ل�س���تثارة �لفائقة �لنفعالية و�حل�س���ية�(
(Parker,2015 حي���ث �أ�س���فرت �لدر��س���ة ع���ن وج���ود عالق���ة �إيجابية ب���ني �لكمالية 
 (McGovern; Simon- و�ل�ستثارة �لفائقة لدى �ملوهوبني �ملر�هقني، وفى در��سة
(Dack Beduna; William; Esche,2015 �أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن وجود �إ�س���هام 
ن�س���بى للدرجة �ملنخف�س���ة للتنظيم �لنفعاىل فى �لتنبوؤ بالدرجة �ملرتفعة لال�ستثارة 
�لفائق���ة �لنفعالي���ة ل���دى �ملر�هق���ني، وف���ى در��س���ة (Novka,2015) فق���د �أ�س���فرت 
�لدر��س���ة �أن �لأف���ر�د �ملوهوبني مييلون نحو �ل�س���تثارة �لفائقة )درج���ة كلية و�أبعاد(، 
فغالب���ا مايظهر �لفن���ان مياًل نحو �ل�س���تثارة �لفائقة �لنفعالية و�ل�س���تثارة �لفائقة 
�لتخيلي���ة بينم���ا جن���د �لعلم���اء مييلون نح���و �ل�س���تثارة �لفائق���ة �لعقلية و�ل�س���تثارة 
�لفائقة �لنف�س حركية، وفى در��سة (Rinn and Reynolds,2012) وجدت عالقة 
بني �ل�س���تثارة �لفائقة ومتغري �لن�س���اط �لز�ئد وفرط �لنتب���اه لدى �ملوهوبني، وفى 
در��س���ة (Siu,2010) �أظه���رت �لنتائ���ج عن وجود ف���روق د�لة على مقيا�س �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة )�لنفعالية و�حل�س���ية( ل�س���الح �لإن���اث )�ملوهوبات وغ���ري �ملوهوبات( ولي�س 
ل�س���الح �لأطف���ال �لذك���ور م���ن )�ملوهوب���ني وغ���ري �ملوهوبني( ف���ى هوجن ك���وجن، وفى 
در��سة (Warne,2011) �أ�سفرت �لنتائج �أنه ينبغى توخى �حلذر عند تف�سري درجات 
�ختب���ار �ل�س���تثارة �لفائق���ة وذل���ك فى نتائ���ج �لتحلي���ل �لعاملى �لتوكي���دى �لتى كانت 
تهدف �إىل �لتحقق من �س���دق هذ� �لختبار �لذى طبق على عينة من �جلن�س���ني من 
ط���الب �جلامع���ة، وفى در��س���ة (Harrison and Van Hangethan,2011) حيث 
�أ�سفرت �لدر��سة عن وجود عالقة �رتباطية بني �ل�ستثارة �لفائقة و�لأرق وقلق �ملوت 
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و�خلوف من �ملجهول، وفى در��سة (Tieso,2007) �أ�سفرت نتائجها عن وجود فروق 
د�ل���ة بني �لطالب �ملوهوبني من �لذك���ور و�لطالبات �ملوهوبات من �لإناث- )ن=143( 
م���ن �جلن�س���ني- ل�س���الح �لطالب���ات �ملوهوب���ات عل���ى )�ل�س���تثارة �لفائق���ة �حل�س���ية 

و�ل�ستثارة �لفائقة �لنفعالية(. 

- املحور الثالث: التح�سيل الأكادميى وعالقته مبتغريات اأخرى:
   يرتب���ط متغ���ري �لتح�س���يل �لأكادمي���ى مبتغ���ري�ت نف�س���ية �أخ���رى �أظهرته���ا  
�لدر��سات �ل�سابقة منها در��سة )حممود، 2015( حيث هدف �لدر��سة �إىل �لتعرف على 
معدل �لذكاء ودرجة �لإبد�ع وموؤ�سر �لتح�سيل �لدر��سي لدى طالب �ملد�ر�س �لثانوية 
بولية �خلرطوم على عينة قدرها )3000(، و�أ�سفرت �لنتائج عن عدم وجود عالقة بني 
�لذكاء �لإبد�ع )�لتفكري �لإبد�عى( لدى طالب �ملرحلة �لثانوية ماعد� بعد �لأ�سالة، 
كما توجد عالقة �رتباطية موجبة بني معدل �لذكاء كموؤ�سر و�لتح�سيل �لأكادميى، 
وف���ى در��س���ة (Fayombo,2012) �لت���ى هدفت �إىل �لك�س���ف عن �لتنبوؤ بالتح�س���يل 
�لأكادمي���ى م���ن خ���الل درج���ات �ل���ذكاء �لعاطفى لعين���ة قدرها )163( طال���ب جامعى 
بغرب �لهند، و�أ�س���فرت �لدر��س���ة على �أن �لذكاء �لعاطفى ي�سهم مبقد�ر40% وذلك فى 
�لتنبوؤ بالتح�سيل �لأكادميى. وفى در��سة )�حلموى،2010( حيث هدفت �لدر��سة �إىل 
معرفة نوع �لعالقة بني �لتح�س���يل �لدر��س���ى ومفهوم �لذ�ت على عينة )180( تلميذ 
وتلميذة من طالب �ل�سف �خلام�س مبحافظة دم�سق ب�سوريا، وتو�سلت �لدر��سة �إىل 
وج���ود عالقة د�لة بني �لتح�س���يل �لأكادمي���ى ومفهوم �لذ�ت ومثل ه���ذه �لنتيجة قد 
 (Emenheiser, 2014; Huane, 2011; :حتقق���ت فى در��س���ات �س���ابقة ل���كٍل م���ن
در��س���ة  وف���ى    .Seaton, Parker, Marsh, Carven, Yeng, 2014)
)�حلالوجى،2009( حيث هدفت �إىل در��سة �لعالقة بني �لذكاء �لعاطفى و�لتح�سيل 
�لأكادمي���ى عل���ى عين���ة )48( طال���ب وطالب���ة جامعيني وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وجود 

عالقة �رتباطية د�لة بني �لذكاء �لعاطفى و�لتح�سيل �لأكادميى.

الفائق�ة                                                       بال�ستث�ارة  عالقاته�ا  الإبداعي�ة  الأن�سط�ة  الراب�ع:  املح�ور   -
والتح�سيل الأكادميى:

من خالل �مل�سح �لإليكرتونى و�لورقى للك�سف عن وجود عالقة بني �لأن�سطة 
�لإبد�عي���ة و�ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لتح�س���يل �لأكادمي���ى، فاإن���ه مل ي�ست�دل  على وجود 
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در��س���ات �سابقة تربط بني هذه �ملتغري�ت جمتمعة ب�سورة مبا�سرة، ولكن كانت ب�سكل 
ثنائ���ى وه���ى عل���ى �لنحو �لت���اىل: فف���ى در��س���ة )�ل�س���ليبى و�إي���اد ،2014( �لتى هدفت 
ملعرف���ة �لعالق���ة ب���ني �لتح�س���يل �لأكادميى و�لتفك���ري �لإبد�ع���ى )و�لذى يع���د منبًئا 
بالأن�س���طة �لإبد�عية كما �أ�س���ارت در��س���ة حبيب،1992( وذلك على عينة قدرها )200( 
طالب جامعى بفل�س���طني وقد �أظهرت �لدر��س���ة عن وجود عالقة د�لة بني �لتح�سيل 
�لأكادمي���ى ف���ى مادة �لريا�س���يات و�لتفك���ري �لإبد�عى، وفى در��س���ة )�ملطريى، 2008( 
فهدف���ت ه���ذه �لدر��س���ة �إىل فح����س �لعالق���ة ب���ني �أمن���اط �ل�س���تثار�ت �لفائق���ة وبني 
�لذكاء و�لتح�سيل �لدر��سى وفاعليتها فى �لك�سف عن �لطلبة �ملوهوبني فى �ل�سفني 
�ل�س���ابع و�لتا�سع �ملتو�س���طني فى دولة �لكويت، وذلك على عينة قدرها )1020( طالبا 
وطالبة مبتو�س���ط عمر زمنى )12،3( و )14،4(، وتو�س���لت �لدر��سة �إىل وجود �رتباط 
د�ل ب���ني �ل�س���تثار�ت �لفائق���ة و�لتح�س���يل �لدر��س���ى ل�س���الح �ملوهوبني،وف���ى در��س���ة 
(Wahlberg,2004) �لتى هدفت �إىل �لتحقق من قدرة مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة 
لد�برو�س���كى عل���ى �لتع���رف على �ملوهوب���ني �ملبدعني، وذلك على عين���ة قو�مها )212( 
طالب جامعى مق�سمة على �لنحو �لتاىل )104( طالب بكلية �لفنون �جلميلة ميثلون 
�ملوهوب���ني �ملبدع���ني و )108( طال���ب م���ن كلي���ات �لعل���وم �لإن�س���انية ميثل���ون �لطالب 
غ���ري �ملوهوبني �ملبدعني وكانت �عمارهم )18( �س���نة، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل مايلى: 
جمموعة �لطالب �ملوهوبني �ملبدعني �أظهرو� م�ستوى مرتفع من �ل�ستثارة �لفائقة 
)�لدرجة �لكلية( ب�سكل د�ل �إح�سائًياعن �أقر�نهم من �لطالب غري �ملوهبني �ملبدعني، 
بالإ�س���افة �إىل �أن �ملوهوبني �ملبدعني �أظهرو� كذلك م�س���توى مرتفع من �ل�س���تثار�ت 
�لفائقة )�لنفعالية و�لعقلية( ب�س���كل د�ل �إح�س���ائًيا مقارنة بالطالب غري �ملوهوبني 
�ملبدعني، وفى در��سة (Bounchard,2000) حيث هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لك�سف 
عن �لتالميذ من �س���ن )4-12( با�س���تخد�م مقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة و�أكدت �لدر��سة 
�أن���ه ل توج���د عالق���ة ب���ني �ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لتح�س���يل �لأكادمي���ى، وف���ى در��س���ة 
(Gallagher, 1985) و�لت���ى هدف���ت �إىل �ملقارن���ة ب���ني �ل�س���تثارة �لفائقة و�لتفكري 
�لإبد�عى )لتور�ن�س( و�لتح�س���يل �لأكادميى على عينة قدرها )12( تلميذ موهوب و 
)12( تلميذ مت �ختيارهم بالطريقة �لع�سو�ئية بالوليات �ملتحدة �لمريكية و�أ�سفرت 
�لنتائ���ج ع���ن ع���دم وج���ود عالقة �رتباطي���ة بني م�س���توى �ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لأبعاد 
�لفرعي���ة لختب���ار تور�ن����س للتفك���ري �لإبد�عى، وكذلك وج���دت فروق د�لة �إح�س���ائيا 
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ب���ني �لدرج���ات �لعلي���ا و�لدرج���ات �لدنيا عل���ى �لتفك���ري �لإبد�عى و�ل�س���تثارة �لفائقة 
�لنف�س حركية و�ل�س���تثارة �لفائقة �لتخيلية، وكذلك وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة �لعقلي���ة ل���كٍل من �لدرج���ات �لعلي���ا و�لدرجات �لدنيا عل���ى �ختبار 
كاليفورن���ا للتح�س���يل �لأكادمي���ى )�لقو�ع���د و�لق���ر�ءة(، وكذل���ك وج���ود ف���روق د�ل���ة 
�إح�س���ائًيا بني �ل�س���تثارة �لفائقة �لتخيلية و�لعقلية و�لنفعالي���ة و�ختبار كاليفورنيا 

للتح�سيل �لأكادميى )�لريا�سيات(.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:	 
• يالح���ظ من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �أن �لأن�س���طة �لإبد�عية و�ل�س���تثارة �لفائقة 	

و�لتح�س���يل �لأكادميى، كانت هدًفا للعديد من �لدر��س���ات على م�ستوى �ملنهج 
�لو�سفى )�رتباطات، تنبوؤ�ت(.

• تنوع���ت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة مابني در��س���ات عربية ودر��س���ات �أجنبية ملتغري�ت 	
�لدر��سة �حلالية؛ مما يدل على مدى �لهتمام بهذه �ملتغري�ت على �لنطاقني 

�لإقليمى و�لعاملى.
• �هتمت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة بال�س���تثارة �لفائقة وعالقتها باملتغري�ت �لتالية: 	

�لكمالي���ة، قل���ق �مل���وت، �خل���وف م���ن �ملجه���ول، �لأرق، �لن�س���اط �لز�ئ���د وف���رط 
�لنتباه و�لتنظيم �لنفعاىل.

• �هتم���ت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة بعالق���ة �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة مبتغ���ري�ت عدي���دة 	
مثل )�ل�س���البة �لنف�س���ية وم�س���توى �لطموح، و�ملتغري�ت �لدميوغر�فية: نوع 
�ملدر�س���ة، وجن�س �لطلبة، م�س���توى تعليم �لأب، م�س���توى تعليم �لأم، نوع عمل 
�لأب، نوع عمل �لأم، نوع �لعالقة بني �لأب و�لأم، مكان �لإقامة، بالإ�سافة �إىل 

�لتفكري �لإبد�عى (.
• �هتمت �لدر��سات �ل�سابقة بالتح�سيل �لأكادميى وعالقته باملتغري�ت �لتالية: 	

�لذكاء �لعاطفى، �لتفكري �لإبد�عى ومفهوم �لذ�ت.
• يالحظ كذلك �أن �لدر��س���ات �ل�س���ابقة ركزت فقط عل���ى �لربط بني متغريين 	

فقط بعك�س �لدر��سة �حلالية �لتى ربطت �ملتغري�ت �لثالثة جمتمعني.
• ربطت كل �لدر��س���ات �ل�س���ابقة بني متغريين فقط )كدر��سة �رتباطية(، بينما 	

ف���ى �لدر��س���ة �حلالي���ة فق���د ربط���ت �ملتغري�ت �لثالث���ة من خالل �لك�س���ف عن 
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م�س���توى �لإبد�عي���ة �ملرتفع���ة لدى عين���ة �لدر��س���ة و�لتحقق من �خل�س���ائ�س 
�ل�س���يكومرتية و�لعاملية لقائمة �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة لتور�ن�س وعالقة هذه 
�لقائمة بال�س���تثارة �لفائقة و�لتح�س���يل �لأكادميى، �لأمر �لذى مل يوجد فى 
در��س���ات �س���ابقة- فى حدود عل���م �لباحث- مما يعد �إ�س���افة علمية جديدة فى 

م�سار)فئة �ملبدعني(. 

 9- فرو�ص البحث:
   فى �س���وء �لإطار �لنظرى و�لدر��س���ات �ل�سابقة وم�س���كلة �لبحث �حلايل فاإن 

�لباحث �حلاىل تو�سل �إىل �لفرو�س �لتالية:
ل يوجد فروق د�لة �إح�سائياً بني متو�سط عينة �لبحث و�ملتو�سط �لفر�سى)31( . 1

لدى جمتمع �لبحث فى �لدرجة �لكلية لقائمة �لن�سطة �لإبد�عية.
تتمتع قائمة �لأن�سطة �لإبد�عية لتور�ن�س ب�سدق وثبات مقبولني.. 2
ميك���ن �ل�س���تدلل عل���ى بن���اء عامل���ى يتكون م���ن �أربع عو�م���ل لدرج���ات �أفر�د . 3

�لعينة على قائمة �لأن�سطة �لإبد�عية. 
توج���د عالق���ة بني �لدرج���ة �لكلية لالأن�س���طة �لإبد�عية)و�أبعاده���ا( و�لدرجة . 4

�لكلية لال�س���تثارة �لفائقة)و�أبعادها( و�لتح�سيل �لأكادميى )�للغة �لأجنبية، 
حقوق �لإن�س���ان، مهنة �لتعليم و مبادئ �لتدري�س( لدى طالبات كلية �لرتبية 

بجامعة �ل�سوي�س.
ميكن بناء منوذج �سببى يف�سر �لعالقة بني �ملتغري�ت �مل�ستقلة:�للغة �لأجنبية . 5

)����س1(، وحق���وق �لإن�س���ان )����س2(، ومهن���ة �لتعليم )����س3( ومب���ادئ �لتدري�س 
)�س4( و�لدرجة �لكلية لال�ستثارة �لفائقة )�س5( على �ملتغري �لتابع: �لدرجة 
�لكلي���ة لالأن�س���طة �لإبد�عي���ة )����س( ل���دى طالب���ات كلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة 

�ل�سوي�س.
يوج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً ب���ني �لطالب���ات مرتفع���ات �لأن�س���طة و�لطالبات . 6

منخف�سات �لأن�سطة �لإبد�عية على �لدرجة �لكلية لختبار �ل�ستثارة �لفائقة؟
يوج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً ب���ني �لطالب���ات مرتفع���ات �لأن�س���طة و�لطالبات . 7

منخف�سات �لأن�سطة �لإبد�عية على درجة �لتح�سيل �لأكادميى ملقرر مبادىء 
�لتدري�س؟
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10- اإجراءات البحث: 

منهج البحث: يخ�س���ع �لبحث �حلايل �إىل �ملنهج �لو�س���فى �لذى يعمل على   11(
و�س���ف �لظاه���رة، وت�س���نيف �ملعلوم���ات، وتنظيمه���ا، وتف�س���ريها؛ بغي���ة �لو�س���ول �إىل 

��ستنتاجات عامة، ت�ساعد على فهم �لو�قع وتطويره.

خطوات تطبيق البحث احلاىل:   1((

تق�دم الباحث احلاىل بطلب ر�س���مى لل�س���يدة �لأ�س���تاذة �لدكتورة عمي���دة �لكلية 	. 
باملو�فقة على �إجر�ء تطبيق �لبحث على عينة �لبحث، وقد متت �ملو�فقة.

ق�ام الباحث احل�اىل بتطبيق اأدوات �لبحث على �لعينة �أثناء حما�س���ر�تهن بعد 	. 
�ل�س���تئذ�ن م���ن �لزم���الء �لأ�س���اتذة لبع����س �لوقت م���ن �ملحا�س���رة وذلك على 

�لنحو �لتاىل:
عينة التقنن: كان �لهدف منها هو ح�ساب �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية )�ل�سدق 	. 

و�لثبات( لختبار�ت �لبحث �حلايل، وتكونت هذه �لعينة من العينة الع�سوائية 
الب�سيط�ة م���ن طالب���ات �لفرقة �لأوىل بكلي���ة �لرتبية جامعة �ل�س���وي�س، وكان 
حجم هذه �لعينة )200( طالبة، وكان عمرهن �لزمنى يرت�وح مابني )19����20( 

�سنة مبتو�سط قدره )19،57( و�نحر�ف معيارى قدره )0.45(.
ق�ام الباح�ث بتعري�ف الطالب�ات بطبيعة البحث و�س���رح فق���ر�ت �لختبار�ت مع 	. 

�لتو�س���يح �أن ه���ذ� �لختب���ار�ت جترى لأغر��س �لبحث �لعلم���ى، و�أن درجاتهم 
�ستعامل ب�سرية تامة.

مت تطبي�ق الختب�ارات ف�ى ث�الث جل�س�ات )50 دقيق���ة تقريب���ا لكل جل�س���ة( بعد 	. 
�إعطاء �لتعليمات �لالزمة.

 تطبيق اأدوات البحث: قام �لباحث بتطبيق �أدو�ت �لبحث على عينة �لدر��سة  .	. 

عين�ة البح�ث: مت �ختي���ار �لعين���ة با�س���تخد�م �لطريق���ة الع�سوائي�ة الب�سيط�ة 	. 
با�ستخ�دام القرع�ة وحجمه���ا )239( طالب���ة بكلي���ة �لرتبية بجامعة �ل�س���وي�س 
�لف�س���ل �لدر��س���ى �لثان���ى للع���ام �جلامع���ى 2016-2017 من جمتمع �لدر��س���ة 
و�ل���ذى بل���غ حجم���ه )641( طالب وطالب���ة، وذلك فى �س���وء �لق�س���ام �لعلمية 

�لتالية كما هو مو�سح بجدول )1(:
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جدول )1(
توزيع عينة البحث ح�سب الأق�سام العلمية ون�سبتها املئوية

�لن�سبة �ملئوية�لعدد�لق�سمم
10.46%25�للغة �لإجنليزية1
12.13%29ريا�س �أطفال2
10.46%25�إجنليزى �أ�سا�سى3
5.85%14�للغة �لعربية �لعام4
10.87%26�للغة �لعربية �أ�سا�سى5
9.20%22�لرتبية �لفنية6
7.94%19�لريا�سيات �لعام7
12.13%29�لكيمياء8
16.31%39علوم �أ�سا�سى9

4.60%11بيولوجى10
100%239�إجماىل �لعدد11

)13اأدوات البحث:

اأ- قائمة الأن�سطة البتكارية لتوران�س )تقنن للبيئة امل�سرية: حبيب، ،008)1:

قدم )حبيب، 008)1 و�سفًا لهذه القائمة على النحو التاىل:

و�سف القائمة: �سمم هذه �لقائمة تور�ن�س Torrance (1969)؛ للك�سف عن 	 
مق���د�ر �لأن�س���طة �لإبد�عية �لتى يقوم بها �لتالمي���ذ. وقد قام  حبيب)2008( 

برتجمة هذه �لقائمة و�إعد�دها على �لبيئة �مل�سرية.
تق�دمي الختب�ار: يطل���ب م���ن �لطالب���ة ف���ى ه���ذه �لقائم���ة �لإجاب���ة ع���ن م���دى 	 

م�س���اركته ف���ى �لأن�س���طة �ملختلفة �لتى يت�س���منها �لختب���ار، و�إذ� كانت �لعبارة 
تنطب���ق عليه���ا فيقوم بو�س���ع عالمة )√( حتت نع���م و�إذ� كانت ل تنطبق عليه 

ي�سع عالمة )√( حتت ل.
ت�سحيح الختبار: �إن جميع �لقائمة فى �لجتاه �ملوجب و�لدرجة �لكلية �لتى يح�سل 	 

عليها �ملفحو�س���ة ت�س���اوى جمموع عدد مر�ت �لإجابة بنعم، وحيث �أن �لقائمة 
ت�س���تمل على )81( بن���ًد�، فاإن �لدرجة �لكلية له���ذه �لقائمة تكون )81( درجة. 
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�سدق القائمة فى �سوء ماقام به مقنن القائمة )حبيب،008)1: 	 

o  سدق البناء: �أو�س���ح تور�ن�س �ملوؤلف �أنه مت جتميع �لبنود من خالل نتائج�
�لأبحاث و�لدر��س���ات �لعديدة �لتى تناولت �لتالميذ �ملبدعني و�أن�س���طتهم 
وت�س���رفاتهم و�س���لوكهم وميولهم و�هتماماتهم م���ن خالل مو�قف �حلياة 
�ليومي���ة، ه���ذ� بالإ�س���افة �إىل �أن تور�ن����س ق���د ق���دم قو�ئ���م �أخ���رى كث���رية 
للطالب فى �ملر�حل �لعمرية �ملختلفة؛ مما يك�سف عن تو�فر �سدق �لبناء.

o  ال�س�دق التالزم�ى: ��س���تخدم �لباح���ث �ختب���ار �أبر�ه���ام للتفك���ري �لإبد�ع���ى
�للفظ���ى، و�ختب���ار �لدو�ئ���ر للتفكري �لإبد�عى �ل�س���كلى كمح���كات خارجية 
للقائم���ة �حلالي���ة، وق���د مت ح�س���اب معام���الت �لرتباط بني ه���ذه �ملحكات 
وب���ني درج���ات �لتالميذ على قائمة �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة وكانت معامالت 
�لرتب���اط ب���ني �لختب���ار�ت �ل�س���ابقة على �لرتتي���ب تتدرج ماب���ني )0.21: 

0.46( وكانت هذه �لرتباطات د�لة.
o  س�دق املقارن�ة الطرفي�ة: متت مقارن���ة متو�س���طات �لدرجات �لتى ح�س���ل�

عليه���ا �أعل���ى )30%( و�أق���ل م���ن )30%( م���ن �لط���الب ف���ى كل مرحل���ة م���ن 
�ملر�ح���ل �لعمري���ة �لثالث���ة، و�أ�س���فر نتائج �لتحليل �لإح�س���ائى با�س���تخد�م 

�ختبار »ت« عن قدرة �لختبار �لتمييزية. 

ثبات القائمة: فى �سوء ماقام به مقنن القائمة)حبيب،008)1: بح�س���اب ثبات �ل 	 
�لطرق �لإح�سائية �لتالية:

o  طريق�ة اإع�ادة اإجراء الختب�ار ملرتن متتاليتن بفا�س���ل زمنى ق���دره 15يوًما
عل���ى عينة قدرها )300( طالب وطالبة )150طالب، 150 طالبة( موزعني 
و�لإعد�دي���ة  )�لبتد�ئي���ة  �لثالث���ة  �لتعليمي���ة  �ملر�ح���ل  عل���ى  بالت�س���اوى 
و�لثانوي���ة(، حيث كان معامل �لرتب���اط لذكور �ملر�حل �لثالثة بالرتتيب 
كان  بينم���ا   ،)0،01( م�س���توى  عن���د  د�ل���ة  قي���م  وه���ى   )0،71،  0،79  ،0،81(
معام���الت �لرتباط لإناث �ملر�حل �لثالث���ة بالرتتيب )0،84، 0،81، 0،77( 

وهى قيم د�لة عند م�ستوى )0،01(.
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o  طريق�ة التجزئ�ة الن�سفي�ة بني �لبن���ود �لفردي���ة و�لزوجي���ة وكان معامالت
�لرتب���اط لذكور �ملر�حل �لتعليمية �لثالثة بالرتتيب )0،72، 0،76، 0،69( 
وه���ى قيم د�لة عند م�س���توى )0،01(، بينما كان معامالت �لرتباط لإناث 
�ملر�حل �لتعليمية �لثالثة هى على �لرتتيب )0،75، 0،75، 0،66( وهى د�لة 

عند م�ستوى )0،01(.
o  طريقة الت�ساق الداخلى: بني كل بند و�لدرجة �لكلية على �لعينات �لثالثة

وكان متو�س���ط معامالت �لرتباط بوجه عام تدرجت مابني )0،35 ���0،73( 
وكانت د�لة عند م�ستوى )0،01(. 

مكونات القائمة: حر�س تور�ن�س عند و�سعه لالختبار على �أن ت�سف وحد�ته 	 
�ل�سلوك �لإجر�ئى �لذى يعك�س وجود �لأن�سطة �لإبد�عية من خالل �جلو�نب 

�لتالية:
o  البعد الأول )اجلانب اللغوى1: ي�ستمل على كتابة ق�سيدة �سعرية �أو م�سرحية

�أو ق�س���ة، و��س���تخد�م قو�مي�س للغة وك�س���ف �أخطاء لغوية. وت�سمل على 11 
فقرة ذ�ت �لأرقام �لتالية: )72-44-43-30-11-10-6-5-3-2-1(.

o  ،البعد الثانى )اجلانب العلمى1: يت�سمن قر�ءة جملة علمية �أو كتاب علمى
�لتخطيط لتجربة علمية، جتميع �س���خور، ح�س���ور معر�س علمى، �لقيام 
بطباعة �سور فوتوغر�فية، �ل�سرت�ك فى م�سابقة علمية، �لقيام بتقطري 
ماء، �سناعة �حلرب، ��ستخد�م مغناطي�س و�لحتفاظ بكتاب علمى. وت�سمل 
على 23 فق���رة ذ�ت �لأرقام �لتالي���ة: )23-22-21-20-19-18-17-16-15-

.)65-64-63-61-60-59-58-57-55-54-53-52-46-41
o  البعد الثالث )اجلانب الفنى1: يت�سمن �ل�سرت�ك فى �إدر�ة م�سرحية، �لقيام

بالتمثيل، ت�س���ميم م�س���رح، �لر�س���م بالألو�ن �لزيتية �أو �ملائية، �لنق�س على 
�ل�سابون �أو �خل�سب، ر�سم منوذج لخرت�ع، ت�سميم �آلة مو�سيقية وت�سميم 
�إعالنات للمدر�سة. ومتثله 28فقرة ذ�ت �لأرقام �لتالية: )13-12-9-8-7-
-76-75-70-56-49-48-47-42-40-39-38-37-36-35-34-31-24-14

.)81-80-79-78-77
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o  البع�د الرابع )اجلانب الجتماعى1: يت�س���من �ل�س���رت�ك فى حل م�س���كلة مع
زمالء �آخرين، حماولة حت�سني �سىء ما فى �لنادى �أو �ملنزل، �مل�ساهمة فى 
معر����س للعب �لأطفال و�لقيام بلعب���ة جديدة وتلعيمها لالآخرين، وميثل 
ه���ذ� �جلانب 19 فق���رة ذ�ت �لأرق���ام �لتالي���ة: )32-29-28-27-26-25-4-

33-45-50-51-62-66-67-68-69-71-73-74( )حبيب،2008(.

ب- اختبار ال�ستثارة الفائقة  )اإعداد: الباحث احلاىل1:

الإح�ساء الو�سفى لالختبار فى �سورته الأولية )قبل احلذف1:	 
    مت تطبي���ق �لختب���ار على عينة قو�مه���ا )200( طالبة بالفرقة �لأوىل بكلية 
�لرتبي���ة بجامع���ة �ل�س���وي�س ف���ى فرب�ي���ر2017، ومت �حل�س���ول عل���ى نتائ���ج �لإح�س���اء 

�لو�سفى لهذ� �لختبار كما مبني باجلدول )2(.
جدول )2(

الإح�ساء الو�سفى لختبار ال�ستثارة الفائقة

�نحر�ف �ملنو�ل�لو�سيط�ملتو�سطن
�أعلى �ملدى�لتباينمعيارى

درجة
�أدنى 
�لتفرطح�للتو�ءدرجة

200178،6179،00174،0014،71216،5292،002201280،0040،350

 يت�سح من جدول )2( �أن قيمة �ملتو�سط تكاد تت�ساوى مع قيمة �لو�سيط ؛ مما 
يعد موؤ�سر د�ل على �عتد�لية �لتوزيع.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لختبار ال�ستثارة الفائقة: 	 
o  سدق الختبار: مت ح�س���اب �س���دق �ختبار �ل�س���تثارة �لفائقة من خالل طرق�

�ل�سدق �لتالية: 

طريق�ة �س�دق املحتوى: مت ح�س���اب �س���دق �ملقيا�س ع���ن طريق �س���دق �ملحتوى 	 
)�س���دق �ملحكمني(، وهذ� من خالل عر�س �لختبار فى �س���ورته �لأولية - مع 
تعري���ف ملفهوم �ل�س���تثارة �لفائقة لطالب �جلامعة و�أبعاده وم�س���ادر ��س���تقاق 
هذ� �لختبار- على ع�سرة حمكمني من �أ�ساتذة �جلامعة فى تخ�س�س �ل�سحة 
�لنف�سية و علم �لنف�س و�لرتبية �خلا�سة ، وقد �أدىل عدد من �ل�سادة �لأ�ساتذة 
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�ملحكمني بن�سبة )92%( باملو�فقة على جميع عبار�ت �ملقيا�س، وقد طلب منهم 
حتدي���د �لآت���ى: )مدى دقة �س���ياغة بن���ود �ملقيا�س، و�س���حة �للغ���ة ومالئمتها 
للعينة مو�س���ع �لبحث، وهل حتتوى �لعبارة �لو�حدة على �أكرث من م�س���مون 
�أم ل، وه���ل ثم���ة ت�س���ارب ف���ى عبار�ت �لختب���ار �أم ل، وهل ي�س���لح �لختبار فى 

قيا�س ما و�سع لقيا�سه �أم ل، و�إ�سافة مايجب �أن ي�ساف(.

طريق�ة �س�دق التكوي�ن الفر�س�ى )الق�درة التمييزي�ة1: مت ح�س���اب ه���ذ� �ل�س���دق 	 
م���ن خالل ح�س���اب �لن�س���بة �حلرج���ة"ذ" Critical Ratio لدرج���ات �أعلى %27 
ولدرجات �أدنى 27% للعينة �ل�س���تطالعية وقو�مها )200(، وبلغت قيمة �لن�س���بة 
�حلرجة"ذ" )10،98( وهذه �لقيمة د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0.01(، مما 
يعني �أن �ختبار �ل�ستثارة �لفائقة تتو�فر عليه �لقدرة �لتمييزية بني �لعينتني 
�ملتطرفتني على هذ� �لختبار، وعليه فالختبار �إذن �سادق، و�لتوجه �لنظري 
�ل���ذي يق���ول بوجود فروق كمية ب���ني �لعينتني �ملتطرفتني عل���ى هذ� �لختبار 

�سادق كذلك.

ثبات الختبار: وي�سمل الطرق التالية:	 
o  طريق�ة اإع�ادة الختب�ار: مت تطبي���ق �لختب���ار عل���ى �ملفحو�س���ني ث���م �أعي���د

تطبيق���ه بعد 15يوما و�أ�س���فر معام���ل �لرتباط ب���ني �لتطبيقني عن قيمة 
قدرها )0،81(، وهو معامل ثبات قوى مما يعنى ثبات �لدرجة و��ستقر�رها 

على �ملقيا�س

o : 1طريقة الثبات بالتجزئة الن�سفية )الفردى والزوجى

 مت ح�س���اب ثب���ات �لتجزئ���ة �لن�س���فية )�لف���ردى- �لزوج���ى( و ه���ى م���ا تع���رف 
مبعامل �لت�ساق �لد�خلى، وهى مو�سحة باجلدول )3(. 

جدول )3(
ح�ساب ثبات اختبار ال�ستثارة الفائقة لطالبات اجلامعة با�ستخدام طريقة التجزئة الن�سفية

معامل �رتباط بري�سون ع م ن ن�سف � �لختبار

**0،81
8،29 94،05 200 �لن�سف �لفردى
7،75 84،55 200 �لن�سف �لزوجى

**د�لة عند م�ستوى)0،01(
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     يت�س���ح م���ن ج���دول )3( �أن معام���ل �لرتب���اط لبري�س���ون ه���ي )0.68( و هو 
معامل �رتباط د�ل عند م�س���توى )0.01(. وبا�س���تخد�م معادلة )�س���بريمان- بر�ون (؛ 
لت�س���حيح معامل طول ثبات �لتجزئة �لن�س���فية، حيث �أ�س���فر معامل �لثبات �مل�س���حح 
ع���ن قيم���ة قدرها )0،81( وه���و معامل ثبات قوى؛ ممايعنى ثبات و ��س���تقر�ر �لدرجة 

على �ملقيا�س.
o  الثب�ات با�ستخدام معامل األفا كرونباخ للتجان�س :مت �حل�س���ول على معامل

ثب���ات با�س���تخد�م معامل �ألف���ا كرونباخ مقد�ره )0.77(، وه���و معامل ثبات 
قوى؛ مما يعنى ثبات و��ستقر�ر �لدرجة على �ملقيا�س.

o  الثب�ات با�ستخ�دام التجان��س الداخلى ب�ن درجات العب�ارات والدرج�ة الكلية
لالختبار الفرعى: بعد تطبيق �لختبار على �لعينة �ل�س���تطالعية )ن=200( 
مت ح�ساب معامل �لرتباط بني درجات �لعبار�ت و�لدرجة �لكلية لالختبار 
�لفرع���ى )�أبع���اد �لختب���ار( با�س���تخد�م �لتجان�س �لد�خل���ى. و�جلدول )4( 

يو�سح ح�ساب هذ� �لتجان�س.
جدول )4(

معامل ارتباط )ر( املفردة بالدرجة الكلية بالختبار الفرعى )البعد(
�ل�ستثارة �لفائقة 

�لنف�س حركية
�ل�ستثارة 

�لفائقة �حل�سية
�ل�ستثارة  

�لفائقة �لتخيلية
�ل�ستثارة    

�لفائقة �لعقلية
�ل�ستثارة 

�لفائقة �لنفعالية
 )ر(�لعبارة )ر(�لعبارة )ر(�لعبارة )ر(�لعبارة )ر(�لعبارة

10،40030،8650،36470،42290،314
20،35440،15360،12380،526120،184

100،434130،277150،367170،280220،370
110،204140،078-160،394180،278230،268
200،002-190،358260،074240،363310،259
210،096-280،468270،447250،396320،022
400،531290،391330،162300،185380،341
410،078350،256340،183360،211430،229
490،150470،276390،258370،007440،377

480،361460،315420،285450،400
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�ألف���ا مقبول���ة  معام���ل  با�س���تخد�م  �لرتباط���ات  �أن جمي���ع   )4( ج���دول  م���ن  يت�س���ح 
�أرق���ام )3 ،4، 6، 12، 14، 20، 21، 26، 30، 32، 33، 34، 37، 41، 49(  ماع���د� �لعب���ار�ت 
فه���ى �أق���ل �لعب���ار�ت �رتباطا بالدرجة �لكلي���ة لالختبار�ت �لفرعي���ة لالختبار، لذ� مت 
حذفه���ا م���ن �لختب���ار؛ مم���ا يعنى �لتحق���ق من ثب���ات �لختب���ار �لأمر �ل���ذى يطمئن                                       

�لباحث ل�ستخد�مه. 
o  :الثبات با�ستخدام التجان�س الداخلى بن درجات الأبعاد والدرجة الكلية لالختبار

مت ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجات �لأبعاد و�لدرجة �لكلية لختبار 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة لطالب �جلامعة با�س���تخد�م معامل �رتباط بري�س���ون، 
وكان���ت معام���الت �لرتب���اط لالأبعاد كما ه���و مبني باجل���دول )5( �لتاىل:

جدول )5(
معامالت ارتباط بري�سون بني درجات الأبعاد والدرجة الكلية لختبار ال�ستثارة الفائقة 
معامل �رتباط بري�سون ع �لأبعاد   ن   م

**0،32
3،52 17،80 200 �ل�ستثارة �لفائقة �لنف�س حركية

11،50 124،74 200 �لدرجة �لكلية لختبار

**0،62
3،82 26،23 200 �ل�ستثارة �لفائقة �حل�سية

11،50 124،74 200 �لدرجة �لكلية لالختبار

**0،65
3،63 21،04 200 �ل�ستثارة �لفائقة  �لتخيلية

11،50 124،74 200 �لدرجة �لكلية لالختبار

**0،67
4،18 28،37 200 �ل�ستثارة �لفائقة �لعقلية

11،50 124،74 200 �لدرجة �لكلية لالختبار

**0،68
4،18 31،28 200 �ل�ستثارة �لفائقة �لنفعالية

11،50 124،74 200 �لدرجة �لكلية لالختبار

** د�لة عند م�ستوى )0.01(
يت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن معام���الت �رتب���اط بري�س���ون ب���ني درج���ات �لأبع���اد 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لختب���ار �ل�س���تثارة �لفائق���ة د�لة عن���د م�س���توى )0،01( وذلك على 
�لنحو �لتاىل: �ل�س���تثارة �لفائقة �لنف�س حركية )0،32(، و�ل�ستثارة �لفائقة �حل�سية 
)0،62(، و�ل�س���تثارة �لفائق���ة �لتخيلية )0،65(، و�ل�س���تثارة �لفائق���ة �لعقلية )0،67(، 
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و�ل�س���تثارة �لفائق���ة �لنفعالي���ة )0،68(؛ مما يعنى �لتحقق من ثب���ات �لختبار �لأمر 
�لذى يطمئن �لباحث ل�ستخد�مه.

o  الثب�ات با�ستخ�دام التجان��س الداخلى ب�ن درجات العب�ارات والدرج�ة الكلية
لالختب�ار: مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط بني درج���ات �لعب���ار�ت و�لدرجة 
�لكلي���ة لختب���ار �ل�س���تثارة �لفائق���ة با�س���تخد�م معام���ل �رتباط بري�س���ون، 

وكانت معامالت �لرتباط كما هو مبني باجلدول )6( �لتاىل:

جدول )6(
معامالت ارتباط بري�سون بني درجات العبارات والدرجة الكلية لختبار ال�ستثارة الفائقة

)ر(�لعبارة)ر(�لعبارة)ر(�لعبارة)ر(�لعبارة)ر(�لعبارة
1**0،278**0،3715**0،3322**0،3029**0،40
2*0،189**0،3116**0،4323**0،3030**0،33
30،1110**0،4417**0،4924**0،4331**0،36
40،25110،1318**0،3825**0،4732**0،30
5**0،2212**0،4119**0،3626**0،4033**0،42
6**0،4113**0،2820**0،3727**0،3934**0،36
7**0،3514**0،3921**0،2928**0،33

**د�لة عند م�ستوى )0،01(
يت�س���ح م���ن ج���دول )6( معام���الت �رتب���اط بري�س���ون ب���ني درج���ات �لعب���ار�ت 
و�لدرجة �لكلية لختبار �ل�س���تثارة �لفائقة وكل معامالت �رتباط بري�س���ون د�لة عند 
م�س���توى )0،01(؛ مم���ا يعنى �لتحقق من ثبات �لختب���ار �لأمر �لذى يطمئن �لباحث 

ل�ستخد�مه. 

11-نتائج فرو�ص البحث:

)11 التحق�ق م�ن �سح�ة الفر��س الأول �لذى ين�س عل���ى" ل يوج���د فرق د�ل �إح�س���ائياً 
بني متو�س���ط عينة �لبحث �حلاىل و�ملتو�س���ط �لفر�سى)31( لدى جمتمع �لبحث فى 

�لدرجة �لكلية لالأن�سطة �لإبد�عية.
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  وللتحق���ق من �س���حة هذ� �لفر�س  مت ��س���تخد�م �ختب���ار)ت( للعينة �لو�حدة 
وذلك كما هو مو�سح باجلدول )7(.

جدول)7(
نتائج اختبار )ت( للعينة )ن=239(

�لدللةمتو�سطات �لفروقد-حقيمة ت �ملح�سوبةن
2391،1562380،8530،25

يت�س���ح م���ن ج���دول)7( �أن قيم���ة �لدلل���ة ت�س���اوى 25% وه���ى قيم���ة �أك���رب من 
م�س���توى �ملعنوي���ة 5% وبالت���اىل نقب���ل �لفر�س �ل�س���فرى �لذى ين�س عل���ى:" ليوجد 
فروق د�ل �إح�س���ائياً بني متو�س���ط عينة �لبحث و�ملتو�س���ط �لفر�سى وقدره)31( لدى 

جمتمع �لبحث فى �لدرجة �لكلية لالأن�سطة �لإبد�عية. 

))1التحق�ق م�ن �سح�ة الفر��س الثان�ى ال�ذى ين�س عل�ى:" تتمت�ع قائم�ة الأن�سطة 
الإبداعية ب�سدق وثبات مقبولن". 

وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية: 
�لإح�س���اء �لو�س���فى، معام���ل �رتباط بري�س���ون، معامل �ألف���ا كرونباخ ومت���ت �ملعاجلة 

�لإح�سائية على �لنحو �لتاىل:

الإح�س�اء الو�سف�ى: مت تطبي���ق �لختب���ار عل���ى عين���ة قو�مه���ا )200( طالب���ة 	 
�س���هر                               ف���ى  �ل�س���وي�س  جامع���ة  �لرتبي���ة  بكلي���ة  �لأوىل  �لفرق���ة  ط���الب  م���ن 
)فرب�ير 2017(، ومت �حل�س���ول على نتائج �لإح�س���اء �لو�س���فى لهذ� �لختبار 

كما مبني بجدول )8(.
جدول )8(

الإح�ساء الو�سفى لختبار قائمة الأن�سطة الإبداعية لتوران�س

�لنحر�ف �ملنو�ل�لو�سيط�ملتو�سطن
�أعلى �ملدى�لتباين�ملعيارى

درجة
�أدنى 
�لتفرطح�للتو�ءدرجة

20031،2632،0037،0011،51132،6679،001،0080،000،2101،02

يت�سح من جدول )8( �أن قيمة �ملتو�سط تكاد تت�ساوى مع قيمة �لو�سيط ؛ مما 
يعد موؤ�سر د�ل على �عتد�لية �لتوزيع.
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�س�دق القائم�ة: مت ��س���تخد�م طريق���ة �س���دق �لتكوي���ن �لفر�س���ى �أو مايع���رف 	 
ب�س���دق �ملقارنة �لطرفية �أو�لقدرة �لتمييزية وذلك من خالل ح�س���اب �لن�س���بة 
�حلرج���ة"ذ" Critical Ratio لدرج���ات �أعل���ى 27% ولدرجات �أدنى 27% للعينة 
�ل�س���تطالعية وقو�مها )200(، وبلغت قيمة �لن�سبة �حلرجة"ذ" )22،41( وهذه 
�لقيمة د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0،01(؛ مما يعني �أن �ختبار �ل�ستثارة 
�لفائق���ة تتو�ف���ر علي���ه �لق���درة �لتمييزية ب���ني �لعينتني �ملتطرفت���ني على هذ� 
�لختب���ار، وعليه فالختبار �إذن �س���ادق، و�لتوجه �لنظ���ري �لذي يقول بوجود 

فروق كمية بني �لعينتني �ملتطرفتني على هذ� �لختبار �سادق كذلك.

ثبات القائمة : قام �لباحث �حلاىل بح�ساب ثبات هذه �لقائمة بالطرق �لتالية:	 

o  اإعادة تطبيق الختبار: مت تطبيق �لقائمة على �ملفحو�سني ثم �أعيد تطبيقه
بع���د 15يوم���ا و�أ�س���فر معام���ل �لرتباط ب���ني �لتطبيقني عن قيم���ة قدرها 
)0،83(، وه���و معامل ثبات قوى مما يعنى ثبات �لدرجة و��س���تقر�رها على 

�ملقيا�س.
o  -الثب�ات بالتجزئة الن�سفية: مت ح�س���اب ثبات �لتجزئة �لن�س���فية )�لفردى

�لزوج���ى( و ه���ى م���ا تع���رف مبعام���ل �لت�س���اق �لد�خل���ى، وه���ى مو�س���حة 
باجلدول )9(.

جدول )9(
حساب ثبات اختبار األنشطة اإلبداعية لتورانس بطريقة التجزئة النصفية (الفردى-الزوجى)

معامل �رتباط بري�سونعمندرجتا �لختبار
20015،126،28�لن�سف �لفردى

**0،90
20016،155،83�لن�سف �لزوجى

**د�لة عند م�ستوى)0،01(
يت�سح من �جلدول )9( �أن معامل �لرتباط لبري�سون هي )0،81( و هو معامل 
�رتباط د�ل، وبا�ستخد�م معادلة )�سببريمان – برو�ن 1910(؛ لت�سحيح معامل طول 
ثبات �لتجزئة �لن�س���فية، فقد �أ�س���فر معامل �لثبات �مل�سحح عن قيمة قدرها )0،90(، 

وهو معامل ثبات قوى؛ممايعنى ثبات و ��ستقر�ر �لدرجة على �ملقيا�س.
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o  الثب�ات با�ستخدام معامل األفا كرونباخ للتجان�س: مت �حل�س���ول على معامل
ثب���ات با�س���تخد�م معام���ل �ألف���ا كررونباخ مق���د�ره )0،89(، مم���ا يعنى ثبات 

و��ستقر�ر �لدرجة على �ملقيا�س.
o :الت�ساق الداخلى بن الأبعاد والدرجة الكلية لالأن�سطة الإبداعية

   مت ح�ساب ثبات �لقائمة من خالل �لت�ساق �لد�خلى بني �لأبعاد )�جلو�نب( 
�لأربعة و�لدرجة �لكلية لالأن�سطة �لبتكارية وذلك كما مو�سح باجلدول )10(:

جدول )10(
معامالت الرتباط بني الدرجة على الأبعاد والدرجة الكلية لقائمة الأن�سطة الإبداعيةلتوران�س

معامل �رتباط بري�سون ع م ن �ملتغري�ت

**0.69
2،23 3،50 200 �جلانب �للغوى

11،51 31،26 200 �لدرجة �لكلية لختبار

**0.89
4،03 8،06 200 �جلانب �لعلمى

11،51 31،26 200 �لدرجة �لكلية لالختبار

**0.88
4،31 11،95 200 �جلانب �لفنى

11،51 31،26 200 �لدرجة �لكلية لالختبار

**0.83
3،12 7،75 200 �جلانب �لجتماعى

11،51 31،26 200 �لدرجة �لكلية لالختبار

** د�لة عند م�ستوى )0.01(
 يت�س���ح م���ن ج���دول )10( �أن معام���الت �لرتب���اط ب���ني �لدرج���ة عل���ى �لأبعاد 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لقائم���ة �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة لتور�ن����س د�ل���ة عند م�س���توى )0،01( 
وه���ى عل���ى �لنحو �لتاىل )�جلان���ب �للغوى، �جلانب �لعلمى، �جلان���ب �لفنى و�جلانب 
�لرتتي���ب                    عل���ى  �لكلي���ة  �لدرج���ة  م���ع  �رتباطه���ا  معام���ل  قي���م  وكان���ت  �لجتماع���ى( 

)0،69، 0،89، 0،88 و 0،89(.
الت�س�اق الداخل�ى بن كل عبارة والدرج�ة الكلية:   مت ح�س���اب �لثبات �لقائمة 	 

م���ن خالل طريقة �لت�س���اق �لد�خلى بني كل عب���ارة و�لدرجة �لكلية وهذ� كما 
مو�سح بجدول )11( �لتاىل:
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جدول )11(
معامالت الرتباط بني كل عبارة والدرجة الكلية )طريقة الت�ساق الداخلى(

(ر)   ن=200العبارة(ر)   ن=200العبارة(ر)  ن=200العبارة(ر) ن=200العبارة

1**0,3823**0,4245**0,3267**0,45

2**0,2424**0,2646**0,4668**0,39

3**0,3625**0,1947**0,4169**0,19

4**0,2326**0,2848**0,3570**0,26

5**0,2027**0,1949**0,3071**0,31

6**0,3128**0,2850**0,3372**0,25

7**0,3329**0,2151**0,4873**0,47

8**0,3330**0,2952**0,3174**0,32

9**0,28310,1353**0,3975**0,42

10**0,2532**0,4454**0,3476**0,26

11**0,4533**0,3555**0,35770,13

12**0,2634**0,3256**0,3078**0,31

13*0,1635**0,3457**0,4079**0,37

14**0,3336**0,3558**0,4280**0,28

15**0,4337**0,3459**0,1781**0,30

16**0,2838**0,2560**0,22

17**0,3239**0,4061**0,38

18**0,3140**0,4862**0,25

19**0,3941**0,4463**0,39

20**0,4042**0,4764**0,44

21**0,4343**0,3565**0,39

22**0,2944**0,4266**0,31

*د�لة عند م�ستوى )0،05( **د�لة عند م�ستوى )0،01(
يت�سح من جدول )11( �أن جميع �لعبار�ت ذ�ت عالقة د�لة مع �لدرجة �لكلية 
عن���د م�س���توى دلل���ة )0،01(، )0.05( ماعد� �لعبارتني رق���م )31، 77( حيث �أنهما ذ�ت 
عالقة غري د�لة بالدرجة �لكلية، ومن ثم يت�س���ح �أن قائمة �لأن�س���طة �لإبد�عية �لتى 
�أعده���ا تور�ن�س يتمتع ب�س���دق وثب���ات مقبولني على عينة �لبح���ث، وعليه فقد حتقق 

�سحة �لفر�س �لثانى.
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)13 التحق�ق م�ن �سحة الفر��س الثالث الذى ين�س عل�ى:» ميكن �ل�س���تدلل على بناء 
عاملى يتكون من �أربع عو�مل لدرجات �أفر�د �لعينة على قائمة �لأن�سطة �لإبد�عية«.

 وللتحق���ق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �لتحلي���ل �لعاملى �لتوكيدى 
با�ستخد�م �لربنامج �لإح�سائى ليزرل »Lisrel« و�ل�سكل )1( يو�سح ذلك: 

كا2=1،78 د.ح=2 م�ستوى �لدللة=0،41029 جذر متو�سط مربع �لبو�قى=0،000
�سكل )1(

 يو�سح نتائج التحليل العاملى التوكيدى

اأ-تف�سري نتائج الفر�ص الثالث:
 يو�سح �مل�سار �لتخطيطى �ملو�سح بال�سكل �ل�سابق ت�سبعات �ملتغري�ت �مل�ساهدة 
�لأربع���ة )�جلانب �للغوى، �جلانب �لعلمى، �جلانب �لفنى، �جلانب �لجتماعى( وهى 
تل���ك �ملقادي���ر قرين���ة �لأ�س���هم �خلارجية من �لعام���ل �لكام���ن )�لأن�س���طة �لإبد�عية( 
و�ملتجه���ة �إىل �ملتغ���ري�ت �مل�س���اهدة )�لأربعة لالأن�س���طة �لبتكارية �س���الفة �لذكر(، �أما 
�ملقادي���ر قرين���ة �لأ�س���هم �ملتجه���ة �إىل �ملتغري�ت �مل�س���اهدة م���ن جهة �ليمني فى �مل�س���ار 
�لتخطيط���ى فاإنه���ا تو�س���ح تباين���ات �خلط���اأ ف���ى تقدي���ر ه���ذه �ملتغ���ري�ت �مل�س���اهدة، 
�ل�س���حيح �ملو�س���وع بجو�ر �ل�س���هم �ملتجة �إىل )�لأن�س���طة �لإبد�عية( من جهة �لي�س���ار 
يو�سح معامل �رتباط �ملتغري�ت �مل�ستقلة فى �لنموذج وهو هنا عامل و�حد )�لأن�سطة 
�لإبد�عي���ة( وه���و مايطل���ق عليه )�لعام���ل �لكامن(؛ لذل���ك معامل �لرتباط ي�س���اوى 

و�حد. و�جلدول )12( يو�سح ذلك:
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جدول )12(
نتائح التحليل العاملى التوكيدى حيث ن= 239

معامل 
�لثبات

قيمة«ت« ودللتها 
�لإح�سائية

�خلطاأ �ملعيارى 
لتقدير �لت�سبع

�لت�سبع بالعامل 
�لكامن �لو�حد �ملتغري �مل�ساهد

0،402 **10،414 0،0608 0،634 �جلانب  �للغوى
0،611 **13،792 0،0567 0،782 �جلانب  �لعلمى
0،830 **17،215 0،0529 0،911 �جلانب  �لفنى
0،649 **14،379 0،0560 0،806 �جلانب �لجتماعى

**د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى )0،01(

ب-تو�سيح النتائج:
• يت�س���ح م���ن �لنتائج �ل�س���ابقة �أن منوذج �لعامل �لو�حد ق���د حظى على قيم جيدة 	

ملوؤ�سر�ت �ملطابقة، و�أن معامالت �ل�سدق �لأربعة )�لت�سبعات( د�لة �إح�سائًيا عند 
م�ستوى )0،01(.

• ويالحظ �أن �ملتغري �مل�س���اهد )�جلانب �لفنى( هو �أف�س���ل موؤ�س���ر �س���دق للمتغري 	
�لكامن )�لأن�س���طة �لإبد�عية(؛ حيث معامل �س���دقه �أو ت�س���بعه بالعامل �لكامن 

ي�ساوى )0،911(، يليه �ملتغري �مل�ساهد )�جلانب �لجتماعى(.
• ���ا �أن )�جلان���ب �لفن���ى( ه���و �أك���رث موؤ�س���ر�ت �ملتغ���ري �لكام���ن 	 كم���ا يالح���ظ �أي�سً

ثباًت���ا (R2= 0,830) وميك���ن تف�س���ري مرب���ع معامل �لرتباط �ملتع���دد (R2) �أو        
)معامل �لثبات( لهذ� �ملتغري كما يلى: �أن ن�س���بة 83،00% من �لتباين فى درجات 
هذ� �ملتغري �مل�ساهد )�جلانب �لفنى( ميكن تف�سريها بالتباين فى �ملتغري �لكامن 
�لو�حد )�لأن�س���طة �لإبد�عية(، �أما كمية �لتباين �لباقية )غري �ملف�سرة( فى هذ� 
�ملتغ���ري وه���ى )17،00%( ل ميك���ن تف�س���ريها به���ذ� �لنموذج وميك���ن �أن تعزى �إىل 
�أخط���اء �لقيا����س فى )�جلانب �لفن���ى( كما ميكن �أن نقول �أن �حل���د �لأدنى لثبات 

)�جلانب �لفنى( هو )0،830(.
• ���ا �أن )�جلانب �لجتماع���ى( هو ثانى موؤ�س���ر�ت �ملتغري �لكامن 	 كم���ا يالح���ظ �أي�سً

ثباًت���ا (R2= 0,649)، وميك���ن تف�س���ري مربع معامل �لرتب���اط �ملتعدد (R2) �أو 
)معام���ل �لثب���ات( لهذ� �ملتغري كما يلى: �أن ن�س���بة 64،9% م���ن �لتباين فى درجات 
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هذ� �ملتغري �مل�س���اهد )�جلانب �لجتماعى( ميكن تف�س���ريها بالتباين فى �ملتغري 
�لكامن �لو�حد )�لأن�س���طة �لإبد�عية( �أما كمية �لتباين �لباقية )غري �ملف�س���رة( 
فى هذ� �ملتغري وهى )35،1%( ل ميكن تف�س���ريها بهذ� �لنموذج وميكن �أن تعزى 
�إىل �أخطاء �لقيا�س فى)�جلانب �لجتماعى(، كما ميكن �أن نقول �أن �حلد �لأدنى 

لثبات )�جلانب �لجتماعى( هو )0،649(.
• ���ا �أن )�جلان���ب �لعلم���ى( ه���و ثال���ث موؤ�س���ر�ت �ملتغ���ري �لكام���ن 	 كم���ا يالح���ظ �أي�سً

ثباًت���ا (R2= 0,611) وميك���ن تف�س���ري مرب���ع معامل �لرتباط �ملتع���دد (R2) �أو      
)معام���ل �لثب���ات( لهذ� �ملتغري كما يلى: �أن ن�س���بة 61،1% م���ن �لتباين فى درجات 
ه���ذ� �ملتغ���ري �مل�س���اهد )�جلان���ب �لعلم���ى( ميك���ن تف�س���ريها بالتباين ف���ى �ملتغري 
�لكامن �لو�حد )�لأن�س���طة �لإبد�عية(، �أما كمية �لتباين �لباقية )غري �ملف�س���رة( 
فى هذ� �ملتغري وهى )38،9%( ل ميكن تف�س���ريها بهذ� �لنموذج وميكن �أن تعزى 
�إىل �أخط���اء �لقيا����س فى)�جلان���ب �لعلمى(، كم���ا ميكن �أن نق���ول �أن �حلد �لأدنى 

لثبات )�جلانب �لعلمى( هو )0،611(.
• ���ا �أن )�جلان���ب �للغ���وى( ه���و ر�ب���ع موؤ�س���ر�ت �ملتغ���ري �لكام���ن 	 كم���ا يالح���ظ �أي�سً

ثباًت���ا (R2= 0,402) وميك���ن تف�س���ري مرب���ع معامل �لرتباط �ملتع���دد (R2) �أو       
)معام���ل �لثب���ات( لهذ� �ملتغري كما يلى: �أن ن�س���بة 40،2% م���ن �لتباين فى درجات 
ه���ذ� �ملتغ���ري �مل�س���اهد )�جلان���ب �للغ���وى( ميك���ن تف�س���ريها بالتباين ف���ى �ملتغري 
�لكامن �لو�حد )�لأن�س���طة �لإبد�عية(، �أما كمية �لتباين �لباقية )غري �ملف�س���رة( 
فى هذ� �ملتغري وهى )59،8%( ل ميكن تف�س���ريها بهذ� �لنموذج وميكن �أن تعزى 
�إىل �أخط���اء �لقيا����س فى)�جلان���ب �للغ���وى( كما ميك���ن �أن نق���ول �أن �حلد �لأدنى 

لثبات )�جلانب �للغوى( هو )0،402(.
• كما �أن تباينات �خلطاأ و�ملعطاة بجو�ر كل عالقة )�أومعادلة( تف�سر عادًة على �أنها 	

�أخط���اء �لقيا����س )�أو �لأخطاء �مل�س���اهدة( فى �ملتغري�ت �مل�س���اهدة، وهذه �لأخطاء 
متثل �أخطاء فى �ملتغري�ت بدًل من كونها �أخطاء فى �ملعادلت. 

• بالنم���وذج 	 �لتوكي���دى  �لعامل���ى  �لتحلي���ل  نتائ���ج  �أن  �لق���ول  ميك���ن  هن���ا  وم���ن 
لقائم���ة                                                         �لكام���ن  �أو  �لتحت���ى  �لبن���اء  �س���دق  عل���ى  قوًي���ا  دلي���اًل  قدم���ت  �لأول 
)�لأن�س���طة �لإبد�عي���ة(، و�أن �لظاه���رة �أو �ملتغ���ري �لرئي�س���ى �ل���ذى يقي�س���ه ه���ذ� 
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�لختبار عبارة عن عامل كامن ينتظم حوله �لعو�مل �لفرعية �لأربعة �مل�س���اهدة            
)�جلو�ن���ب �لأربعة: �للغوى، �لعلمى، �لفنى، �لجتماعى( لهذ� �ملتغري �لرئي�س���ى 

)�لأن�سطة �لإبد�عية(.

)14 التحق�ق من نتائج الفر�س الرابع الذى ين�س على:» توجدعالقة د�لة بني �لدرجة 
�لكلية لالأن�سطة �لإبد�عية)و�أبعادها( و �لدرجة �لكلية لال�ستثارة �لفائقة )و�أبعادها( 
ودرج���ات �لتح�س���يل �لأكادمي���ى )�للغ���ة �لأجنبي���ة، حق���وق �لإن�س���ان، مهن���ة �لتعليم و 

مبادئ �لتدري�س( لدى طالبات كلية �لرتبية بجامعة �ل�سوي�س«.
وللتحق���ق م���ن نتائج ه���ذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م معامل �رتباط بري�س���ون بني 

�ملتغري�ت �ل�سابقة وذلك مو�سح بجدول )13(:
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يت�سح من جدول )113 احل�سول على النتائج التالية: 

وج���ود �رتب���اط �إيجاب���ى ب���ني �لدرج���ة �لكلي���ة لالأن�س���طة �لإبد�عي���ة وكٍل من:     . 1
1-�أبعاده���ا 2-�لدرج���ة �لكلي���ة لال�س���تثارة �لفائق���ة و�أبعادها)�لنف����س حركية، 
�حل�س���ية، �لتخيلي���ة، �لعقلي���ة( با�س���تثناء عدم وج���ود �رتباط د�ل ب���ني �لدرجة 

�لكلية لالن�سطة �لإبد�عية وبعد )�ل�ستثارة �لفائقة �لنفعالية(. 
ع���دم وجود �رتب���اط بني �لدرجة �لكلية لالأن�س���طة �لإبد�عية و�للغة �لأجنبية . 2

وب���ني                       بينه���ا  �رتب���اط  وج���ود  با�س���تثناء  �لتعلي���م  ومهن���ة  �لن�س���ان  وحق���وق 
مبادىء �لتدري�س. 

وج���ود �رتب���اط �إيجابى ب���ني �جلان���ب �للغوى لالأن�س���طة �لإبد�عي���ة وكٍل من:   . 3
1-�لأبع���اد �لثالث���ة �لأخرى:�لعلم���ى و�لفن���ى و�لجتماعى 2-�لدرج���ة �لكلية 
لال�س���تثارة �لفائقة و�أبعادها)�حل�س���ية، و�لتخيلية، و�لعقلية( وذلك با�س���تثناء 
ع���دم وجود بني هذ� �جلانب و�ل�س���تثارة �لنف����س حركية 3- مبادىء �لتدري�س 
با�س���تثناء ع���دم وج���ود �رتب���اط ب���ني ه���ذ� �جلانب)�للغ���وى( و�للغ���ة �لأجنبية 

وحقوق �لن�سان ومهنة �لتعليم.
من:1-�جلانب���ني                                      . 4 كٍل  و  �لعلم���ى  �جلان���ب  ب���ني  �إيجاب���ى  �رتب���اط  وج���ود 

)�لفن���ى و�لجتماع���ى( لالأن�س���طة �لإبد�عي���ة 2- �لدرج���ة �لكلي���ة لال�س���تثارة 
�لفائق���ة و�أبعادها)�لنف����س حركية، �حل�س���ية، �لتخيلية، �لعقلي���ة و�لنفعالية( 
،وذل���ك با�س���تثناء عدم وجود �رتب���اط بني �جلانب �لعلمى و�ل�س���تثارة �لفائقة 
�لنفعالي���ة3-. مب���ادىء �لتدري����س با�س���تثناء ع���دم وج���ود �رتب���اط ب���ني ه���ذ� 

�جلانب)�لعلمى( و�للغة �لأجنبية وحقوق �لن�سان ومهنة �لتعليم.
وج���ود �رتب���اط �إيجابى ب���ني �جلانب �لفن���ى وكٍل من: 1- �جلان���ب �لجتماعى . 5

و�أبعاده���ا                    �لفائق���ة  لال�س���تثارة  �لكلي���ة  �لدرج���ة   -2 �لإبد�ع���ي  لالأن�س���طة 
)�لنف�س حركية، �حل�سية، �لتخيلية، �لعقلية و �لنفعالية( با�ستثناء عدم وجود 
�رتب���اط د�ل ب���ني �جلانب �لفنى وكٍل من �ل�س���تثارة �لفائقة )�لنف�س حركية و 
�لتخيلي���ة و�لنفعالي���ة(، بينما جند �أن عدم وجود �رتب���اط بني �جلانب �لفنى 
و�للغ���ة �لأجنبي���ة وحقوق �لن�س���ان ومهنة �لتعلي���م  �إل �أن ثمة �رتباط �إيجابى 

بني �جلانب �لفنى ومبادىء �لتدري�س .
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وج���ود �رتب���اط �إيجاب���ى ب���ني �جلان���ب �لجتماع���ى لالأن�س���طة �لإبد�عي���ة وكٍل . 6
من  1-�لدرجة �لكلية لال�س���تثارة �لفائقة و�أبعادها)�لنف�س حركية، �حل�س���ية، 
�لتخيلي���ة، �لعقلي���ة، �لنفعالي���ة( با�س���تثناء ع���دم وج���ود �رتب���اط ب���ني �جلانب 
�لجتماع���ى و�ل�س���تثارة �لتخيلية و�لنفعالية، وكذل���ك جند عدم �رتباط د�ل 
بني �جلانب �لجتماعى لالأن�سطة �لإبد�عية و�للغة �لأجنبية وحقوق �لإن�سان 

ومهنة �لتعليم ومبادىء �لتدري�س. 
وج���ود �رتب���اط �إيجاب���ى ب���ني �لدرج���ة �لكلي���ة لال�س���تثارة �لفائق���ة و �أبعاده���ا . 7

ولك���ن ليوج���د �رتب���اط د�ل بينه���ا وب���ني جمي���ع مق���رر�ت متطلب���ات �لكلي���ة                            
)�للغة �لأجنبية وحقوق �لن�سان ومهنة �لتعليم ومبادىء �لتدري�س(.

ب���ني �ل�س���تثارة �لفائق���ة �لنف����س حركي���ة وكٍل م���ن                           . 8 �إيجاب���ى  وج���ود �رتب���اط 
بينه���ا  �س���لبى  د�ل  �رتب���اط  يوج���د  بينم���ا  �لنفعالي���ة  �لفائق���ة  �ل�س���تثارة   -1
و�ل�ستثارة �لفائقة �لعقلية بالإ�سافة �إىل عدم وجود �رتباط بينها)�ل�ستثارة 

�لفائقة �لنف�س حركية( وجميع مقرر�ت متطلبات �لكلية.
وجود �رتباط �إيجابى بني �ل�ستثارة �لقائقة �حل�سية وبني كٍل من:1- �ل�ستثارة . 9

�لتخيلي���ة و�لعقلي���ة و�لنفعالي���ة غ���ري �أنه ل يوج���د �رتباط بينها)�ل�س���تثارة 
�لفائقة �حل�سية( وجميع مقرر�ت متطلبات �لكلية.

وجود �رتباط �إيجابى بني �ل�س���تثارة �لفائقة �لتخيلية وكٍل من 1-�ل�س���تثارة . 10
�لفائق���ة �لعقلي���ة و�لنفعالي���ة كذل���ك بينم���ا ليوج���د �رتب���اط بينه���ا وجمي���ع 

مقرر�ت متطلبات �لكلية.
وج���ود �رتب���اط �إيجاب���ى ب���ني �ل�س���تثارة �لفائق���ة �لعقلي���ة و�ل�س���تثارة �لفائقة . 11

�لنفعالي���ة بينم���ا ليوج���د �رتباط ب���ني �لأوىل )�ل�س���تثارة �لفائق���ة �لعقلية( 
وجميع مقرر�ت متطلبات �لكلية.

ع���دم وج���ود �رتب���اط ب���ني �ل�س���تثارة �لفائق���ة �لنفعالي���ة وجمي���ع مق���رر�ت           . 12
متطلبات �لكلية.

يوجد �رتباط �إيجابى بني جميع مقرر�ت متطلبات �لكلية بع�سهم �لبع�س.. 13
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 )15التحق�ق م�ن �سحة الفر��س اخلام�س الذى ين�س ع�لى:" ميكن بناء منوذج �س���ببى 
يو�س���ح �لتاأث���ري�ت �ملبا�س���رة وغ���ري �ملبا�س���رة للمتغ���ري�ت �لتالي���ة: �للغ���ة �لأجنبي���ة 
)����س1( وحق���وق �لإن�س���ان )����س2( ومهن���ة �لتعلي���م )����س3( ومب���ادئ �لتدري����س )�س4( 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لال�س���تثارة �لفائق���ة )�س5( عل���ى متغ���ري �لدرجة �لكلية لالأن�س���طة                       

�لإبد�عية )�س(". 

وللتحقق من هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م معامل �مل�سار وذلك فى �سوء �خلطو�ت 
�لتالية )�نظرغامن، 2008(:

اخلط�وة الأوىل: �فرت��س �لنموذج �ل�س���ببى لتف�س���ري �لعالق���ات �لرتباطية بني 	 
�ملتغري�ت �لتابعة و�مل�ستقلة و�لذى ياأخذ �ل�سكل )2(:

�سكل )2(
 يو�سح النموذج ال�سببى الفرتا�سى لتف�سري العالقات الرتباطية بني املتغريات امل�ستقلة 

)�س1،�س2،�س3،�س4( والتابعة )�س(

اخلط�وة الثانية: �إيجاد �مل�س���فوفة �لرتباطية بني متغ���ري�ت �لنموذج �ملوجود 	 
باجلدول )15(.

اخلط�وة الثالثة: ح�س���اب معامالت �مل�س���ار �خلا�س���ة بالنم���وذج �ملفرت�س، حيث 	 
معام���الت �مل�س���ار هى معامالت بيت���ا �ملعيارية �ملوجودة بتحلي���ل �لنحد�ر وهو 

مو�سح باجلدول )16( �لتاىل:
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جدول )16(
قيم معامالت بيتا املعيارية )معامالت امل�سار( ومعامل التحديد )ر2 (

�لنموذج

�ملعامالت
غري �ملعيارية

�ملعامالت 
�ملعيارية

 ت
مة

قي

للة
لد

�

ط
تبا

لر
ل �

عام
م

يد
حد

�لت
مل 

معا

دل
�ملع

يد 
حد

�لت
مل 

معا

در
�ملق

ى 
يار

�ملع
طاأ

خل
�

 ف
مة

قي

للة
لد

�

�خلطاأ بيتا
بيتا�ملعيارى

�لثابت
�للغة �لأجنبية
حقوق �إن�سان
مهنة �لتعليم

مبادئ �لتدري�س
د.ك �ل�ستثارة *

8.354-
0.182

1.153-
0.747-
2.210
0.307

8.354
0.691
0.624
0.729
0.701
0.062

0.018
0.133-
0.077-
0.226
0.302

1.003-
0.263

1.847-
1.024-
3.155
4.910

0.317
0.793
0.066
0.307
0.002
0.000

0.3580.1280.10910.776.840.000

*د.ك تعنى: �لدرجة �لكلية لال�ستثارة �لفائقة.
اخلط�وة الرابع�ة: �لتعوي����س بقي���م �أوز�ن �لنح���د�ر �ملعياري���ة )معامالت �مل�س���ار( 	 

�ملاأخ���وذة م���ن حتلي���ل �لنح���د�ر �ملتع���دد وقي���م معامالت �لرتب���اط �ملاأخ���وذة من 
�مل�سفوفة �لرتباطية فى �لنموذج �ل�سببى �لأ�سا�سى .

اخلطوة اخلام�سة: يتم فح�س معامالت �مل�سار ل�ستبعاد �أى متغري م�ستقل يحظى 	 
مبعامل م�سار �أقل من0،05 وبالتاىل �سيتم معامالت بيتا )معامالت �مل�سار( لكٍل 
من �ملتغري�ت �مل�س���تقلة �لتالية: )�للغة �لأجنبية، حقوق �لإن�س���ان، مهنة �لتعليم 
حي���ث معام���الت م�س���ار�تهم �أقل م���ن 0،05، و�لإبقاء على معامالت م�س���ار مبادئ 
�لتدري����س و�لدرج���ة �لكلي���ة لال�س���تثارة �لفائقة ( ث���م �إعادة �لتحلي���ل مرة �أخرى 

ولكن على �ملتغري�ت �جلديدة وهذ� كما يو�سحه جدول )14(:
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جدول )14(
قيم معامالت بيتا املعيارية )معامالت امل�سار( ومعامل التحديد )ر2 (

�لنموذج

�ملعامالت
غري �ملعيارية

�ملعامالت 
�ملعيارية

 ت
مة

قي

للة
لد

�

ط
تبا

لر
ل �

عام
م

يد
حد

�لت
مل 

معا

دل
�ملع

يد 
حد

�لت
مل 

معا

در
�ملق

ى 
يار

�ملع
ط �أ

خل
�

zف
مة 

قي

للة
لد

�

بيتا
�خلطاأ 
�ملعيارى

بيتا

�لثابت
مبادئ �لتدري�س
د.ك لال�ستثارة 

�لفائقة

10.411-
1.363
0.293

8.165
0.602
0.063

0.139
0.289

1.275 ��
2.263
4.686

0.204
0.025
0.000

0.3250.1050.09810.84213.9140.000

 وبفح�س جدول )14( يتبني �أن جميع معامالت �مل�س���ار للمتغري�ت �مل�س���ت قلة 
)مب���ادئ �لتدري�س )�س1( و�لدرجة �لكلية لال�س���تثارة �لفائق���ة )�س2( �أكرب من 0،05، 

ولذلك فاإن �لنموذج �ل�سببى �لأ�سا�سى يو�سحه �سكل )3( �لتاىل: 

�سكل )3(
 يو�سح النموذج ال�سببى الأ�سا�سى )املعدل او النهائى( للمتغريات امل�ستقلة والتابعة
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وفيما يتعلق بال�سق �لثانى من �لفر�س �خلام�س وهو �لتاأثري�ت غري �ملبا�سرة 
للمتغريي���ن �مل�س���تقلني وهم���ا: مب���ادئ �لتدري����س )�س1( و�لدرج���ة �لكلية لال�س���تثارة 
�لفائق���ة )����س2( على �ملتغري �لتاب���ع �لدرجة �لكلية لالأن�س���طة �لإبد�عية )�س(، حيث 

يتم �لتاأثري�ت غري �ملبا�سر من خالل �ملعادلة �لتالية:
�ملجموع �لكلى للتاأثري�ت غري �ملبا�سرة = معامل �لرتباط –معامل �مل�سار 

)غامن،2008�س408(

وبناًء� على هذه �ملعادلة فاإن �لتاأثري�ت غري �ملبا�س���رة للمتغري �مل�س���تقل مبادئ 
�لتدري����س )����س1( ت�س���اوى )0،011( بينم���ا �لتاأثري�ت غري �ملبا�س���رة للمتغري �مل�س���تقل 

�لدرجة �لكلية لال�ستثارة �لفائقة )�س2( ت�ساوى )0،001(.

)16التحقق من �سحة الفر�س ال�ساد�س الذى ين�س على: يوجد فروق د�لة �إح�سائيا بني 
�لطالبات مرتفعات �لن�س���طة �لإبد�عية و�لطالبات منخف�س���ات �لأن�س���طة �لإبد�عية 

على �لدرجة �لكلية لختبار �ل�ستثارة �لفائقة.
 وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار)ت( لعينتني م�ستقلتني 

وذلك مو�سح بجدول)15(:
جدول)15(

الفروق بني الطالبات مرتفعات الن�سطة الإبداعية والطالبات منخف�سات الأن�سطة الإبداعية على 
الدرجة الكلية لختبار ال�ستثارة الفائقة

قيمة)ت( د-حعمن�لأفر�د
�لدللة�ملح�سوبة

طالبات مرتفعات �لأن�سطة 
72121،661،34�لإبد�عية

1424،437-0،000
طالبات منخف�سات 
72129،801،24�لأن�سطة �لإبد�عية

يت�س���ح من جدول)15( �أن قيمة �لدللة ت�س���اوى) 0،000%( وقيمة �أ�س���غر من 
م�س���توى)5%( ل���ذ� نقبل �لفر����س �لبديل وعليه فقد حتقق �س���حة �لفر�س �ل�س���اد�س 
و�لذى ين�س على«: �أنه يوجد فروق د�لة �إح�سائياً بني �لطالبات مرتفعات �لن�سطة 
�لإبد�عي���ة و�لطالب���ات منخف�س���ات �لأن�س���طة �لإبد�عية على �لدرج���ة �لكلية لختبار 

�ل�ستثارة �لفائقة ل�سالح �لطالبات مرتفعات �لأن�سطة �لإبد�عية.
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)17 التحق�ق من �سح�ة الفر�س ال�سابع الذى ين�س على:" يوجد فروق د�لة �إح�س���ائيا 
�لأن�س���طة  �لإبد�عي���ة و�لطالب���ات منخف�س���ات  �لن�س���طة  �لطالب���ات مرتفع���ات  ب���ني 

�لإبد�عية على درجة مقرر مبادىء �لتدري�س"«.
وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار)ت( لعينتني م�ستقلتني 

وذلك مو�سح بجدول)16(:
جدول)16(

الفروق بني الطالبات مرتفعات الن�سطة الإبداعية والطالبات منخف�سات الأن�سطة الإبداعية على 
درجة مقرر مبادىء التدري�س

قيمة)ت( د-حعمن�لأفر�د
�لدللة�ملح�سوبة

طالبات مرتفعات �لأن�سطة 
723،751،21�لإبد�عية

1422،210-0،029
طالبات منخف�سات 
724،191،19�لأن�سطة �لإبد�عية

يت�س���ح م���ن ج���دول)16( �أن قيم���ة �لدللة ت�س���اوى) 2،9%( وقيمة �أ�س���غر من 
م�س���توى)5%( ل���ذ� نقبل �لفر����س �لبديل وعليه فقد حتقق �س���حة �لفر�س �ل�س���اد�س 
و�لذى ين�س على": �أنه يوجد فروق د�لة �إح�سائياً بني �لطالبات مرتفعات �لن�سطة 
�لإبد�عي���ة و�لطالب���ات منخف�س���ات �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة عل���ى درج���ة مق���رر مبادىء 

�لتدري�س ل�سالح �لطالبات مرتفعات �لأن�سطة �لإبد�عية.

12- تف�سري نتائج البحث:
فى �س���وء �لنتائج �لإح�س���ائية �مل�س���تخدمة للتحقق من �س���حة فرو�س �لبحث 

�حلاىل، مت �لو�سول �إىل �لنتائج �لإح�سائية �لتالية:

)11 اأ�سف�ر نتائ�ج الفر��س الأول ع���ن ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً بني متو�س���ط 
عين���ة �لبح���ث �حل���اىل و�ملتو�س���ط �لفر�س���ى)31(  ل���دى جمتم���ع �لبحث ف���ى �لدرجة 
ه���و                                        �لإبد�عي���ة  �لأن�س���طة  م�س���توى  �أن  يعن���ى  وه���ذ�  �لإبد�عي���ة،  لالأن�س���طة  �لكلي���ة 
)م�ست�وى متو�س�ط1؛ حيث �إن �لدرجة  �خلام)31(تناظر �لدرجة �لتائية )50( ح�س���ب 
معايري �لقائمة وفق تقنني)حبيب، 2008( ، وهذ� يعنى �أن هذه �لقائمة لها ت�ستطيع 
�أن متي���ز ب���ني م�س���تويات �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة )�ملرتفع و�ملتو�س���ط و�ملنخف����س( وهذ� 



التحقق من البنية ال�صيكومرتية والعاملية لالأن�صطة الإبداعية لتوران�س د . اأحمد �صعيد زيدان  

 48 

يتف���ق م���ع در��س���ة)حبيب،2008(، وهذه �لنتيجة منطقية ومت�س���قة؛ حي���ث �إن �ملناهج 
�لتعليمي���ة ف���ى �جلامعة  لتهتم بالأن�س���طة �لإبد�عي���ة فى مقرر�تها بال�س���كل �لكافى 
�لذى ينه�س بالطالبة لأن تكون مبدعة متميزة)�أى طالبة ذ�ت م�س���توى مرتفع من 
�لإبد�عية(، بينما ين�س���ب �هتمامها على �حلفظ و�ل�س���تذكار فقط ب�سكل كبري؛  مما 
كان ل���ه �لأث���ر �ل�س���لبى فى �نخفا�س م�س���توى �لأن�س���طة �لإبد�عية �إىل �ملتو�س���ط بدًل 
�أن تك���ون هذه �لأن�س���طة مرتفعة �مل�س���توى فى عامل ليع���رتف �إل بالتميز والقدرة على 
الإبداع وهذ� يخالف ما ي�س���ري �إليه)مو�س���ى،2007( حيث ي�س���ري �إىل �أن تنمية �لقدر�ت 
�لعقلي���ة ه���ى الغر�س  واله�دف الأ�سا�سى من الرتبية ، حيث �إن كلم���ة �لرتبية فى معناها 

�لو��سع هى تنمية �لعمليات �لعقلية �لعليا . 

))1 اأ�سف�ر نتائ�ج الفر��س الثانى ع���ن متتع قائم���ة �لأن�س���طة �لإبد�عية �لذى 
�أعده تور�ن�س )تقنني على �لبيئة �مل�سرية:حبيب،2008( ب�سدق وثبات مقبولني على 
طالبات �لفرقة �لأوىل بكلية �لرتبية جامعة �ل�سوي�س وهذه �لدر��سة تتفق مع در��سة 
)حبي���ب،1990؛ 2008( ودر��س���ة )زي���د�ن،2017(؛ مما يعنى �لطمئنان على ��س���تخد�م 

هذه �لقائمة فى �لك�سف عن �ملبدعني من طالبات �ملرحلة �جلامعية.

)13 اأ�سف�ر نتائ�ج الفر��س الثال�ث ع���ن �لتحق���ق من �س���حة �لنم���وذج �لذى �فرت�س���ه 
تكوي���ن فر�س���ى  �أن هن���اك  م���ن حي���ث  �أ�س���ار )حبي���ب،2008(  كم���ا  تور�ن����س )1969( 
�أو عام���ل ع���ام و�ح���د و�ل���ذى يع���رف بالأن�سط�ة الإبداعي�ة بحي���ث ت�س���رتك �لأبع���اد �أو 
�جلو�ن���ب �لأربع���ة )�للغوى، �لعلمى، �لفن���ى و�لجتماعى( بق���در كاٍف فى تكوين هذ� 
�لعام���ل �لع���ام؛ ول���ذ� ي�س���مى هذ� �لنوع م���ن �لتحليل با�س���م �لتحليل �لعامل���ى �لعادى           
)�أو م���ن �لدرج���ة �لأوىل( �أو �لتحلي���ل �لعامل���ى غ���ري �لهرمى )�نظر: تيغ���زة، 2012(. 
ويالحظ من نتائج هذ� �لتحليل �أن �جلانب �لثالث )�لفنى( هو �أف�س���ل موؤ�س���ر �سدق 
للمتغ���ري �لكام���ن )�لأن�س���طة �لإبد�عي���ة(، ث���م �لذى يليه م���ن جو�نب عل���ى �لرتتيب 
)�لجتماع���ى، �لعلم���ى و�للغ���وى(، وهذ� يتف���ق مع منوذج �لقريطى حيث �أن �لن�س���اط 
�لإبد�ع���ى يظه���ر من خ���الل �لأد�ء�ت)�لأن�س���طة �لإبد�عية( فى �س���ورة نو�جت �أ�س���يلة 
متمثل���ة فى �جلو�نب �للغوية و�لعلمي���ة و�لفنية و�لجتماعية، وهذ� يعنى �أن طالبات 
كلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة �ل�س���وي�س يتمتع���ن بجو�ن���ب �إبد�عي���ة فني���ة فى �ملق���ام �لأول؛ 
نظ���ر� لك���ون �لفتيات متيلن �إىل �لهتمام باملظاهر �جلمالية )�أى �ل�س���تثارة �حل�س���ية 
لديه���ن مرتفع���ة مقارن���ة بالذكور من �لطالب ( نحو �لطبيعة وهذ� يتفق مع در��س���ة 
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(Siu,2010) حي���ث �أظه���رت نتائجه���ا عن وجود ف���روق د�لة على مقيا�س �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة )�لنفعالية و�حل�س���ية( ل�س���الح �لإن���اث )�ملوهوبات وغ���ري �ملوهوبات( ولي�س 

ل�سالح �لأطفال �لذكور من )�ملوهوبني وغري �ملوهوبني(. 

)14فيما يتعلق بنتيجة الفر�س الرابع و�لذى �أ�سفر عن وجود �رتباط د�ل بني �لدرجة 
�لكلي���ة لالأن�س���طة �لإبد�عية و�أبعادها)�للغوى، و�لعلم���ى، و�لفنى و�لجتماعى(؛ مما 
يوؤك���د ق�وة اخل�سائ�س ال�سيكومرتي�ة لهذه �لقائمة)�ل�س���دق و�لثبات( وه���ذ� يتفق مع 
در��س���ة )حبيب،1990 ، 2008؛ زيد�ن، 2017(، وكذلك من نتائج ما �أ�س���فر عنه �لفر�س 
�لر�بع وجود عالقة �إيجابية بني �لدرجة �لكلية لالأن�سطة �لإبد�عية و�لدرجة �لكلية 
لال�س���تثارة �لفائقة، فقد مت �حل�س���ول على معامل �رتباط د�ل قيمته )0،29( بحجم 
تاأثري )متو�س���ط( وهذه �لنتيجة منطقية، وهذ� يرجع �إىل وجود خ�سائ�س م�سرتكة 
ب���ني �ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لأن�س���طة �لإبد�عية متمثلة ف���ى �لقدر�ت �لعقلي���ة و�لنف�س 
حركية و�حل�س���ية و�لتخيلية  فقط دون وجود �رتباط بني �لأن�س���طة)�لدرجة �لكلية 
و�لأبعاد( بال�س���تثارة �لفائقة �لنفعالية، وهذ� يتفق جزئياً �إىل ما ت�س���ري �إليه در��س���ة 
)�ل�س���ايب و�خلطي���ب، 2015(، ودر��س���ة (Gallagher, 1985)، وه���ذ� �لنتيجة تتفق 
مع منوذج )�لقريطى، 2014ب(، و�خلال�س���ة ن�س���تطيع �أن نقرر باأن مقيا�س �ل�ستثارة 
�لفائقة)�لدرجة �لكلية،و �أبعادها: �حل�س���ية، و�لتخيلية و�لعقلية( تعد من خ�سائ�س 
�لطالب���ات �ملبدع���ات،  وهذ� متمثاًل فى �أبعاد �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة، ونظر� لعدم وجود 
�رتباط بني �لدرجة �لكلية لالأن�سطة �لإبد�عية و�ل�ستثارة �لنف�س حركية و�لنفعالية 
فه���ذ� ر�ج���ع �إىل ك���ون �لأن�س���طة �لإبد�عية تهتم باجلان���ب �ملعرفى �لعقل���ى فقط دون 
�لهتم���ام باجلو�ن���ب �لنفعالي���ة و�لنف����س حركية للطالب���ة �ملبدعة فى كلي���ة �لرتبية 
بال�سوي�س وهذ� و��سح فى �أبعاد هذه �لأن�سطة)�للغوى، �لعلمى، �لفنى و�لجتماعى(.  

وفيم���ا يتعل���ق بوجود عالقة بني �لدرجة �لكلية لالأن�س���طة �لإبد�عية ومبادئ 
�لتدري����س دون مق���رر�ت متطلب���ات �لكلي���ة �لأخرى،  فهذ� يعد  نتيج���ة منطقية حيث 
توجد خ�س���ائ�س م�س���رتكة بني �ملبدعني �ملتمثلة فى �لأن�سطة �لإبد�عية و �لتح�سيل 
�لأكادمي���ى �������)مق���رر مب���ادىء �لتدري����س و�لت���ى تع���د م���ن �أهم �مل���و�د �لدر��س���ية لدى 
�لطالب���ات؛ لأنه���ا مبثاب���ة �ملنهج وخارطة �لطريق �لذى ي�س���ري عليه معلم �مل�س���تقبل( 
��������� وه���ى �لقدر�ت �لعقلي���ة �ملرتفعة �لتى حتظ���ى بها �لطالبة ذ�ت �لن�س���اط �لإبد�عى؛ 
و�لتى ت�ساعد على �حلفظ و�لتذكر و�لفهم و�لتحليل للمادة �لعلمية، وهذ� يتفق مع 
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در��س���ة )�ل�س���ليبى و�إياد ،2014( ودر��س���ة (Gallagher, 1985)، و هذ�  يتفق �أي�س���اً 
�إىل ما �أ�سار �إليه �لباحث �حلاىل فى �لإطار �لنظرى من خ�سائ�س �ملبدعني �ملعرفية، 
و�لت���ى منه���ا �لقدرة على �لتح�س���يل �لأكادميى �ملرتفع وهذ� ما �أ�س���ارت �إليه )�س���قري، 
2005ب، �س47(، وكذلك يتفق مع منوذج )�لقريطى، 2014 ب( �لذى �أ�سار فيه �أن من 
خ�س���ائ�س �ملبدع���ني ه���ى �لتميز فى �لعل���وم �لجتماعية و�لإن�س���انية و�لتى منها مادة 

)مبادئ �لتدري�س(.

�لتدري����س و�ل�س���تثارة  ب���ني مب���ادئ  �إيجابي���ة  بوج���ود عالق���ة  يتعل���ق  وفيم���ا 
�لفائقة)�لدرج���ة �لكلية و �ل�س���تثارة �حل�س���ية و�لتخيلية و�لعقلي���ة ( وهذ� قد يرجع 
�إىل �أن م���ن خ�س���ائ�س �لطالب���ة �ملبدع���ة) ذو �لن�س���اط �لإبد�عى �ملتميز( فى در��س���تها 
�جلامعية بكلية �لرتبية بال�سوي�س هو تطلعها �أن تكون معلمة متميزة فى تخ�س�سها 
حينم���ا تعم���ل مبج���ال �لتدري����س كمعل���م   فى �مل�س���تقبل وه���ذ� ل يتاأت���ى �إل من خالل  
�لتمي���ز ف���ى ردود �لفع���ل �ملرتفع���ة نح���و �ملثري�ت �لتى يت���م تلقيها من خ���الل �حلو��س 
�خلم�س���ة و�لق���درة �لعالية فى �لتخي���ل  و�لتميز �ملعرفى، �لأمر �ل���ذى يجعلها معلمة 
تت�س���ف بالكف���اءة �لتدري�س���ية دون غريه���ا م���ن �لزمي���الت ، وه���ذه �لنتيج���ة تتفق مع 
در��س���ة (Bounchard,2000) وتختل���ف مع در��س���ة )�ملط���ريى، 2008(، عالوة على 
ذل���ك �أن معظ���م �ملق���رر�ت �لدر��س���ية تخ�س���ع للمعاي���ري �ملعرفية فى �ملق���ام �لأول  دون 
غريه���ا م���ن �ملعايري �لوجد�نية )�لنفعالي���ة(، ولذ� ينبغى على �أ�س���اتذة �جلامعات �أن 
ي�س���منو� ف���ى مقرر�ته���م �لدر��س���ية �جلو�نب �لنفعالية ب�س���كل مت���و�زن مع �جلو�نب 

�ملعرفية �لتى يجب �أن تكت�سبها �لطالبة �جلامعية. 

 وح���ول وج���ود �رتباط �إيجابى بني �مل���و�د �لأكادميية )�للغ���ة �لأجنبية، حقوق 
�لإن�س���ان، مهن���ة �ملعل���م ومب���ادئ �لتدري�س( بع�س���هم �لبع�س، فهذه نتيج���ة منطقية ؛ 
وذلك لأن هذه �ملقرر�ت �لعلمية تعتمد جميعها  ��ستيعابها وفهمها على كفاءة �لقدر�ت 
�لعقلي���ة ف���اإذ� كانت �لطالبة �ملبدعة �ملتفوقة فى مادة ،  فاإنه �س���وف تكون متفوقة فى 
جميع �ملو�د فى �لغالب، وهذ� يتفق �إىل ماي�سري �إليه )غامن،2015( ب�ساأن �خل�سائ�س 
�لعقلي���ة للمتفوق���ني عقلي���اَ، �إذ يتمي���زون بقدرته���م �لعالية فى �لتح�س���يل �لأكادميى 
وينعك�س ذلك فى �لعديد من �ملوؤ�سر�ت لعل من �أهمها ح�سولهم على درجات مرتفعة 

�أو نهائية فى جميع �ملو�د. كل �لنتائج �ل�سابقة تتفق مع منوذج )�لقريطى، 2014ب(
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تاأث���ري  �إىل وج���ود  �لتو�س���ل  )15 فيم�ا يتعل�ق بنتائ�ج الفر��س اخلام��س وفي���ه مت 
�س���ببى ل���كٍل م���ن متغ���ريى مب���ادئ �لتدري����س و�لدرج���ة �لكلي���ة لال�س���تثارة �لفائق���ة 
در��س���ة           م���ع  تتف���ق  �لنتيج���ة  وه���ذه  �لإبد�عي���ة  لالأن�س���طة  �لكلي���ة  �لدرج���ة  عل���ى 
(Gallagher, 1985)، وتتفق مع منوذج �لقريطى)2014ب( ويرجع �لباحث �حلاىل 
ه���ذه �لنتيج���ة �إىل �أن طالب���ات �لفرق���ة �لأوىل ف���ى كلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة �ل�س���وي�س 
يهتم���ني مب���ادة )مبادئ �لتدري����س( و�لذى من موؤ�س���ر�ت هذ� �لهتمام، هو �لدر��س���ة 
�ملتعمق���ة له���ذ� �ملقرر و�لتفك���ري فى �إيجاد طرق تدري�س جديدة تتنا�س���ب وخ�س���ائ�س 
تالميذ �لع�س���ر �حلديث ؛ وذلك من �أجل حتقيق �لذ�ت و�لتفوق فى مادة تخ�س�س���ها 
�أثناء عملها بالتدري�س بالإ�سافة �إىل رغبة )معلمة �مل�ستقبل هذه( �أن ت�ستقطب �أكرب 
كم من �لتالميذ و�لطالب فى غرف �حلجر�ت �لدرو�س �خل�سو�س���ية بعد �أن �أ�س���بح 
�لدر�س �خل�سو�س���ى لدى �أولياء �لأمور من �ملوروث �لثقافى �لو�جب عمله ول يتاأتى 
ذل���ك �إل بالجته���اد فى ط���رق تدري�س �لتخ�س����س؛ من �أجل �أن تك���ون معلمة متميزة 
ومبدعة فيها ومن ثم يتحقق �ل�س���ق �لأول من �لفر�س �خلام�س وهو �أن مادة مبادئ 
�لتدري����س �س���بب من �أ�س���باب وج���ود �لأن�س���طة �لإبد�عية ل���دى هذه �لطالب���ة )معلمة 
�مل�س���تقبل(، وفيما يتعلق بال�س���ق �لثانى من نتيجة �لفر�س �خلام�س وهو “�ل�س���تثارة 
�لفائق���ة �س���بب �آخ���ر م���ن �أ�س���باب وج���ود �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة ل���دى طالب���ات �لفرق���ة 
�لأوىل بكلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة �ل�س���وي�س وه���ذ� يتف���ق مع در��س���ة )�ملط���ريى، 2008( 
ودر��س���ة(Gallagher, 1985)، ويرج���ع �لباح���ث �حل���اىل �إىل �أن �ل�س���تثارة �لفائقة 
باأبعاده���ا )�لنف����س حركية و�حل�س���ية و�لتخليلية و�لعقلية( على وجه �خل�س���و�س هى 
من خ�س���ائ�س �ل�س���خ�س �ملبدع كما ي�س���ري )غامن، 2015( بالإ�س���افة �أنه ميكن �عتبار 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة ه���ى �أح���د خ�س���ائ�س �ملبدع���ني وذلك بالرج���وع لالإط���ار �لنظرى 

)خ�سائ�س �ملبدعني(.

 و�إجم���اًل فاإن���ه ميك���ن �ل�س���تفادة م���ن نتائ���ج �لفر����س �خلام����س م���ن خ���الل 
�س���رورة �لهتم���ام بهذي���ن �ملتغريي���ن )مب���ادئ �لتدري����س و�لدرجة �لكلية لال�س���تثارة 
�لفائق���ة( وذل���ك لتاأثريهم���ا �لو��س���ح دون غريهم���ا م���ن �ملمتغ���ري�ت �لأخرى �س���الفة 
�لذكر على متغري يعد من �أهم �ملمتغري�ت �لرتبوية فى �لع�س���ر �حلديث وهو متغري            
)�لأن�س���طة �لإبد�عي���ة( وهو متغري ن�س���عى جميًعا �إىل تنميته ل���دى طالبنا وطالبتنا 
�جلامعي���ني، ومن ثم ميكن �إعد�د �لرب�مج �لإر�س���ادية �لنمائي���ة �لتى تزيد من تنمية 
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مبادئ �لتدري�س من �لكت�س���اف وتق�س���ى �ملعلومة و�ل�س���تثارة �لفائقة مبا ي�س���هم فى 
تنمية �لأن�سطة �لإبد�عية لدى تلك �لطالبات �جلامعيات.

)16 فيم�ا يتعل�ق بنتائ�ج الفر��س ال�ساد�س، فق���د مت �لتو�س���ل �إىل وجود ف���روق د�لة 
و�لطالب���ات منخف�س���ات  �لإبد�عي���ة  �لأن�س���طة  �لطالب���ات مرتفع���ات  ب���ني  �إح�س���ائياً 
�لأن�س���طة �لإبد�عية على �لدرجة �لكلية لختبار �ل�س���تثارة �لفائقة ل�سالح �لطالبات 
مرتفعات �لأن�سطة �لإبد�عية، وهذه �لنتيجة منطقية ومت�سقة حيث �إن من خ�سائ�س 
�ملبدع���ني �أنه���م يتمتع���ون مب�س���توى مرتفع م���ن �ل�س���تثارة �لفائقة ع���ن �أقر�نهم من 
 (Wahlberg,2004)غ���ري �ملبدع���ني وه���ذ� يتف���ق م���ع در��س���ة )�ملط���ريى، 2008( و

 (Gallagher, 1985)ودر��سة

13-التو�سيات:
�إجر�ء �ملزيد من �لدر��سات �لتى تهدف �إىل تقنني مقايي�س عربية للك�سف عن . 1

�ملبدعني من طالب �جلامعة.
در��س���ة �سدق وثبات قائمة �لأن�سطة �لإبد�عية على فئات وعينات خمتلفة فى . 2

دول �أخرى؛ للتحقق من �سدقه وثباته.
در��س���ة وثب���ات عل���ى �ختب���ار �ل�س���تثارة �لفائق���ة عل���ى فئ���ات خمتلف���ة وعينات . 3

خمتلفة فى دول �أخرى؛ للتحقق من �سدقه وثباته.
ميكن �ل�س���تفادة من قائمة �لأن�س���طة �لإبد�عية فى �لك�سف عن �ملبدعني على . 4

عينات خمتلفة.

14-بحوث م�ستقبلية مقرتحة:
)11بحوث ارتباطية:

�لفائق���ة 	.  و�ل�س���تثارة  �لإبد�ع���ى  بالتفك���ري  وعالقته���ا  �لإبد�عي���ة  �لأن�س���طة 
و�لتح�س���يل �لأكادمي���ى ل���دى �لط���الب �ملبدع���ني وغ���ري �ملبدع���ني مبد�ر����س 

�لثانوى �لعام مبحافظة �ل�سوي�س.
�ل�ستثارة �لفائقة وعالقتها مبفهوم �لذ�ت وقلق �ملوت لدى �لطالب �ملبدعني 	. 

بكليات بجامعة �ل�سوي�س.
�لتح�سيل �لأكادميى وعالقته بالذكاء و�لتفكري �لإبد�عى ومفهوم �لذ�ت لدى 	. 

طالب وطالبات )�ملبدعني وغري �ملبدعني من �جلن�سني( كليات جامعة �ل�سوي�س.
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))1بحوث فروق:
�لفروق بني �جلن�سني من طالب كلية �لرتبية على قائمة �لأن�سطة �لإبد�عية 	. 

لتور�ن�س )در��سة م�ستعر�سة(.
�لف���روق بني �جلن�س���ني من طالب كلي���ة �لرتبية بجامعة �ل�س���وي�س )مرتفعى 	. 

ومنخف�سى( �ل�ستثارة �لفائقة و�لتح�سيل �لأكادميى )در��سة م�ستعر�سة(. 
�لفروق بني �جلن�سني من طالب كلية �لرتبية بجامعة �ل�سوي�س فى �لتح�سيل 	. 

�لأكادميى و�لذكاء )در��سة م�ستعر�سة(.

)13بحوث عاملية:
ل���دى 	.  �لفائق���ة  لال�س���تثارة  و�لعاملي���ة  �ل�س���يكومرتية  �لبني���ة  م���ن  �لتحق���ق 

)مرتفع���ى ومنخف�س���ى( �لأن�س���طة �لإبد�عية لتور�ن�س ل���دى طالب وطالبات 
جامعة �ل�سوي�س.

�لتحق���ق من �لبنية �ل�س���يكومرتية و�لعاملية لالأن�س���طة �لإبد�عي���ة لتور�ن�س 	. 
وطالب���ات          ط���الب  ل���دى  �لفائق���ة  �ل�س���تثارة  ومنخف�س���ى(  )مرتفع���ى  ل���دى 

جامعة �ل�سوي�س.
�لتحق���ق من �لبنية �ل�س���يكومرتية و�لعاملية لالأن�س���طة �لإبد�عي���ة لتور�ن�س 	. 

ل���دى )مرتفع���ى ومنخف�س���ى( �لتح�س���يل �لأكادمي���ى ل���دى ط���الب وطالبات 
جامعة �ل�سوي�س.

)14بحوث جتريبية-كلينيكية:
فعالية برنامج �إر�س���ادى معرفى �س���لوكى لتنمية �ل�س���البة �لنف�سية وم�ستوى 	. 

�لطم���وح ل���ذوى �لأن�س���طة �لإبد�عي���ة �ملنخف�س���ة ل���دى طالب وطالب���ات كلية 
�لرتبية بجامعة �ل�سوي�س )در��سة جتريبية-كلينيكية(.

فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادى متع���دد �ملد�خ���ل خلف����س �لكمالي���ة �لع�س���ابية لدى 	. 
مرتفعى �ل�ستثارة �لفائقة من طالب وطالبات كلية �لرتبية جامعة �ل�سوي�س 

)در��سة جتريبية- كلينيكية(.
فعالية برنامج معرفى �سلوكى لتنمية مفهوم �لذ�ت لدى منخف�سى �ل�ستثارة 	. 

�لفائقة من طالب وطالبات �جلامعة. 
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ملخ�ص البحث: 
��س���تهدف �لبحث �حلايل �لتعرف على فعالية برنامج �إر�س���ادي جمعي لتنميه 
�ل���ذكاء �لروحي ل���دى معلمي �لرتبية �خلا�س���ة و�أثره على �لر�س���ا �لوظيفي لديهم، 
وتكونت عينة �لدر��سة من )14( معلًما من معلمي )�ل�سم و�ملوهوبني وذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة( يف �ملرحل���ة �ملتو�س���طة و�لعامل���ني باملد�ر����س �حلكومي���ة مبد�ر�س �لح�س���اء 
ومت تق�س���يمهم بالت�س���اوي �إىل جمموعتني �أحدهما جتريبية مكونة من )7( معلمني 
و�لأخ���رى �س���ابطة مكون���ة م���ن )7( معلم���ني، ومت تطبيق مقيا�س���ي �ل���ذكاء �لروحي 
و�لر�س���ا �لوظيف���ي م���ن �إع���د�د �لباح���ث �إ�س���افة �إىل برنام���ج لتنمية �ل���ذكاء �لروحي 
لدى هوؤلء �ملعلمني و�أظهرت �لنتائج ما يلي : وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �ل�س���ابطة ورتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية على 
مقيا�س �لذكاء �لروحي يف �لقيا�س �لَبعدي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���يني 
�لقبل���ي و�لَبعدي على مقيا�س �لذكاء �لروحي ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي. وعدم وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني 
�لبع���دي و�لتتبع���ى ملقيا����س �ل���ذكاء �لروح���ي. ووجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�س���طي رتب �ملجموعة �ل�س���ابطة ورتب درجات �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س 
�لر�س���ا �لوظيفي يف �لقيا�س���ني �لبع���دي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية.ووجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب �ملجموع���ة �لتجريبية على مقيا�س �لر�س���ا 
�لوظيفي يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي. وعدم وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني 

�لبعدي و�لتتبعى ملقيا�س �لر�سا �لوظيفي.

الكلمات املفتاحية: معلمي �لرتبية �خلا�سة - �لر�سا �لوظيفي - �لذكاء �لروحي.
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Abstract: 
 The present study aimed to effective mentoring program for 

the development of spiritual intelligence I own and its impact on 
job satisfaction have education teachers and study sample consisted 
of (14) a teacher of teachers (the deaf and talented and mental 
retardation) in the middle stage and working in public schools Ahsa 
were divided evenly into two groups, one experimental consisting 
of (7) teachers and other controlling group (7) teachers were applied 
Stand art spiritual intelligence and job satisfaction of the researcher 
added to the program for the development of spiritual intelligence 
of these teachers and the results showed the following:-There were 
statistically significant differences between the average scores of the 
control group ranks and ranks of the experimental group on the spiritual 
intelligence in the dimensional measurement for the experimental 
group scale. There were statistically significant differences among 
the middle ranks of the experimental group in the pre and post 
indices on the spiritual intelligence scale in favor of telemetric. 
There were no statistically significant differences between the mean 
scores of the experimental group arranged in two measurements 
dimensional and sequential to gauge the spiritual intelligence.The 
presence of statistically significant differences among the middle 
ranks of the control group and arranged scores of the experimental 
group on job satisfaction scale in the two measurements posttest 
for the experimental group. The existence of statistically significant 
differences between the averages of the experimental group 
arranged on a scale of job satisfaction in the two measurements pre 
and post in favor of the dimensional measurement.There were no 
statistically significant differences between the average scores of the 
experimental group arranged in two measurements dimensional and 
sequential to measure job satisfaction.

Key word: spiritual intelligence- job satisfaction
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مقدمة:
 يع���د �ملعل���م �لعن�س���ر �لفعال يف جن���اح �أي برنام���ج تربوي فمهنة �ملعلم ت�س���مو 
ف���وق كل مهن���ة ل���ذ� ر�س���اه ع���ن عمل���ه و�نتاج���ه م���ن �لعنا�س���ر �لأ�سا�س���ية يف حتقي���ق 
ر�س���الته؛ وبالتايل حت�س���ني �لو�س���ع �لتعليمي على �لعموم وو�سعيته على �خل�سو�س.
و�إن م���ن �أه���م عو�مل جن���اح �ملعلم يف �لعمل، هو �لر�س���ا �لوظيفي عن �ملهنة، فالر�س���ا 
�لوظيفي من �أهم موؤ�س���ر�ت جناح �ملدر�س���ة كموؤ�س�س���ة تربوية. وهو ق�سية له �أهميتها 
يف حياه �لفر�د و�جلماعات، و�أن ر�س���ا �لفرد عن مهنته يعد �أ�سا�ًس���ا لتو�فقه �لنف�س���ي 

و�لجتماعي ويرتبط ذلك بالنجاح يف �لعمل ويعك�س مكانته د�خل جمتمعه. 

ونظ���ًر� �إىل �أن مهن���ة �لتعلي���م م���ن �أك���رث �مله���ن عر�س���ه لل�س���غوط فنج���د �أن 
�لدر��س���ات �أ�س���ارت �إىل قدرة �لذكاء �لروحي على حتقيق �ل�سعادة ومو�جهه �ل�سغوط 
 (Nad, Marcinko, Vuksan, Jakovljevic,و�ملو�قف �ل�سعبة بطريقه �سليمة

& Jakovljevic,. 2008 ,79-83)

وحتى ينجح �ملعلم يف �أد�ء �أدو�ره �ملرجوة منه يتطلب ذلك توفري بيئة تعليمية 
ذ�ت من���اخ تنظيم���ي قائم على روح �لتعاون وعمل �لفريق فعندما تكون �لروح �ملعنوية 

للمعلم جيدة ينعك�س ذلك على �لر�سا �لوظيفي له.

 ويع���د �ل���ذكاء �لروح���ي مفه���وم حدي���ث و�أحد مفاهي���م علم �لنف����س �لإيجابي 
فهو ي�سهم يف �إقامة عالقات �جتماعية ناجحة ومو�جهة �مل�سكالت �ملختلفة فهو غري 
دين���ي بال�س���رورة وميك���ن تعريف���ه �أو مالحظته من خ���الل بع�س �ملعايري كاأ�س���ا�س له 
مثل �لتعاون و�مل�س���اركة �لجتماعية، �س���عور �لفرد بكونه جزء من �ملجتمع، و�س���ماحه 

�لروح و�لعمل، �ل�سعور بالر�حة �لنف�سية مع �لآخرين وبالوحدة بدونهم. 

 Salmabadi, Khamesan, Usefynezhad,  & م���ن  كل  ويوؤك���د 
�لتفك���ري  �لتنب���وؤ باملرون���ة يف  �لروح���ي ميك���ن  بال���ذكاء  �أن   Sheikhipoor, (2016)
و�لكف���اءة �لذ�تي���ة وهذ� بدوره يوؤدي �إىل تغلب �لفرد على �ل�س���عوبات �لتي تو�جهه يف 

حياته وحتد من �لتوتر �لنف�سي �لنا�سئ عن �ل�سغوط يف �لعمل.
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و�لإن�س���ان بطبيعت���ه يحت���اج �إىل �لإر�س���اد و�لتوجي���ه �ل���ذي يجعل���ه ق���ادًر� على 
مو�جه���ه م�س���كالته ويقب���ل عل���ى �حلي���اة ب���كل مميز�تها وعيوبه���ا و�ملحرك �لأ�سا�س���ي 
لالإن�س���ان هو �لذكاء �لروحي هو م�س���در توجيه للذكاء�ت �لأخرى لدى �لإن�سان فهو 

�لبو�سلة �ملوجهة للحياة.

فاملعل���م �ل���ذي يتمتع بالذكاء �لروحي يعود بالنف���ع على �لطالب ذوي �لإعاقة 
 Saidy Hassan و�ملوهوبني ب�س���فة عامة و�ل�س���م ب�سفة خا�س���ة وهذ� ما �أ�سار  �إليه
Rahman Jalil, Ismail  & Krauss (2009) �إىل �أن �ل���ذكاء �لروح���ي له تاأثري 
خا�س على �لطالب، كما ي�ساعد منع حدوث  �لنفعالت �لتي توؤثر �سلبًيا على تفكري 

�لطالب؛ مما يجعله يرتبط بقوة مع �نفعالت �لفرد ول ينف�سل عنها. 

م�سكلة البحث: 
يف �س���وء مالحظة �لباحث �ملتكررة لأد�ء �لكثري من معلمي �لرتبية �خلا�س���ة 
خالل قيامه بالإ�س���ر�ف على بع�س طالب �لرتبية �خلا�س���ة بالتدريب �مليد�ين وجد 
�أن هن���اك �لعدي���د من �مل�س���كالت �لتي تو�جه معلمي �لرتبية �خلا�س���ة و�لتي يت�س���بب 
عنها �س���غوط نف�س���ية لدى �ملعلمني �لأمر �لذي قد يوؤدي �إىل عدم �لر�س���ا �لوظيفي 
فه���و يحت���اج �إىل مهار�ت وقدر�ت خا�س���ة ليتمكن من رعاي���ة �لتالميذ ذوى �حلاجات 
�خلا�سة، فهو يف حالة من �لتوتر و�ل�سيق ناجتة عن �سعوره بنق�س �لقدرة على �أد�ء 
عمله بكفاءة ب�س���بب �أعب���اء �لعمل �لز�ئدة، وعدم مالءمة �ملنهج لقدر�ت و��س���تعد�د�ت 
�لتالمي���ذ ذوى �حلاج���ات �خلا�س���ة، وتدين �ملكان���ة �لجتماعية وقلة �ملرتبات، و�س���وء 
�لعالق���ة ب���ني �ملعل���م و�لتالميذ و�أولي���اء �لأمور، �أدى ذلك �إىل عدم �لر�س���ا ملا يقوم به 
وه���ذ� ب���دوره ينعك����س عل���ى عمل���ه فالعالقة ب���ني �لأد�ء �لوظيف���ي و�لر�س���ا �لوظيفي 
عالق���ة طردي���ه فكلما كان �لفرد ر��س���يا عن عمله يك���ون �أد�ءه �إيجابيا و�لعك�س. ومن 
مظاهر عدم �لر�س���ا �لوظيفي �لتي لوحظ على معلم �لرتبية �خلا�س���ة �رتفاع ن�س���به 

�لغياب يف �ملدر�سة وقلة �لأد�ء وعدم �ل�سعور بالرتياح يف �لعمل.

و�لذكاء �لروحي له دور كبري يف حت�سني �لر�سا �لوظيفي لدى �ملعلمني حيث 
�أك���دت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �أن هن���اك عالق���ة �يجابية مهم���ة بني �ل���ذكاء �لروحي 
 Beyranvand, Azizi, & للمعلم���ني ور�س���اهم �لوظيف���ي ومنه���ا در��س���ة كل م���ن
 Manshadi, (2016); Mandeep, (2013); Yang, (2012); Zamani, &
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Karimi, (2015); Zohar, & Marshall (2000)  وم���ن هن���ا تتبل���ور م�س���كلة 
�لبحث �حلايل يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لتايل: ما فعالية برنامج �إر�سادي جمعي يف تنميه 

�لذكاء �لروحي و�أثره على �لر�سا �لوظيفي لدى معلمي �لرتبية �خلا�سة؟ 

 وينبثق من هذا الت�ساوؤل الرئي�س عدة اأ�سئلة فرعية على النحو التايل:

م���ا �لف���رق ب���ني متو�س���طي درج���ات �ملجموعت���ني �ل�س���ابطة و�لتجريبي���ة على 1 1)
مقيا�س �لذكاء �لروحي يف �لقيا�س �لَبعدي؟

م���ا �لف���رق بني متو�س���طي درج���ات �ملجموعة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبلي 1 2)
و�لَبعدي على مقيا�س �لذكاء �لروحي؟ 

م���ا �لف���رق بني متو�س���طي درجات �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي 1 3)
و�لتتبعي على مقيا�س �لذكاء �لروحي؟

ما �لفرق بني متو�سطي درجات �ملجموعتني �ل�سابطة �لتجريبية على مقيا�س 1 4)
�لر�سا �لوظيفي يف �لقيا�س �لبعدي؟

م���ا �لفرق بني متو�س���طي �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي 1 5)
على مقيا�س �لر�سا �لوظيفي؟

م���ا �لف���رق بني متو�س���طي درجات �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي 1 6)
و�لتتبعي على مقيا�س �لر�سا �لوظيفي؟

اأهداف البحث:
��س���تهدف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى فعالي���ة �لإر�س���اد �جلمع���ي يف تنمي���ة �ل���ذكاء 

�لروحي لدى معلمي �لرتبية �خلا�سة و�أثره على �لر�سا �لوظيفي لديهم.

اأهمية البحث: 
تتحدد �أهمية �لبحث �حلايل يف �لنقاط �لتالية:

ُتعد تلك �لدر��س���ة مدخاًل �س���حيًحا لو�سع بر�مج لتنمية �لذكاء �لروحي من 1 1)
ناحية، ومن ناحية �أخرى مدى تاأثري ذلك على �لر�سا �لوظيفي لديهم.

تقدمي عدد من �لتو�سيات لتح�سني �لذكاء �لروحي لدي معلمي ذوي �لإعاقة 1 2)
و�ملوهوبني.
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توجيه نظر خمططي بر�مج �لرتبية �خلا�سة �ملوجهة للمعلمني ذوي �لإعاقة 1 3)
و�ملوهوبني 

�عد�د مقيا�س �لذكاء �لروحي يف �لعمل ملعلمي ذوي �لإعاقة و�ملوهوبني.1 4)
�عد�د مقيا�س �لر�سا �لوظيفي ملعلمي ذوي �لإعاقة و�ملوهوبني.1 5)

م�سطلحات البحث:

ال�ذكاء الروح�ي Spiritual Intelligence : يعرف �لباح���ث �لذكاء �لروحي 1 1)
ملعل���م �لرتبية �خلا�س���ة باأنه جمموعة م���ن �لقدر�ت و�ل�س���تعد�د�ت �لتي يجب 
�أن ميتلكه���ا �ملعلم وتت�س���من )�ليقظ���ة �لذهنية، و�لتفكري �ليجابي، و�ل�س���عور 
بالنعمة و�لقابلية لل�س���مو، و�لوعي �لذ�ت���ي، و�لقدرة على توظيف �لروحانيات 
يف مو�جهه �مل�سكالت( و متكنه من �لأد�ء �جليد د�خل �لف�سل وخارجه ويعرف 
�جر�ئي���ا بالدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �ملعل���م يف �إجابت���ه على مقيا����س �لذكاء 

�لروحي �مل�ستخدم يف �لدر��سة �حلالية 
الر�س�ا الوظيفي Job Satisfaction : يعرف �لباحث �لر�س���ا �لوظيفي باأنه 1 ))

�ل�س���عور �ليجاب���ي �لذي يح�س ب���ه معلمي ذوي �لإعاقة �أثن���اء �أد�ئهم للعمل يف 
�ملدر�س���ة ويتك���ون ه���ذ� �ل�س���عور من �أبع���اد فرعيه ه���ي �لتقدير وحتقي���ق �لذ�ت 
وحتم���ل �مل�س���ئولية وتك���ون عالق���ات �جتماعية د�خل �ملدر�س���ة وخارجه���ا وبيئة 
�لعمل و�حلو�فز �ملادية و�ملعنوية. ويعرف �جر�ئيا بالدرجة �لتي يح�سل عليها 
�ملعلم يف �جابته على مقيا�س �لر�سا �لوظيفي �مل�ستخدم يف �لدر��سة �حلالية. 

معل�م الرتبي�ة اخلا�س�ة Special Education›s Teacher: ه���م �ملعلمون 1 3)
عل���ى ر�أ����س �لعم���ل و�لذين يتعامل���ون م���ع ذوي �لإعاقة و�ملوهوب���ني يف مد�ر�س 

�لذكور �حلكومية )�ل�سم و�ملوهوبني و�لإعاقة �لفكرية(.

اإطار نظري ودرا�سات �سابقة: 

: Spiritual Intelligence اأولً : الذكاء الروحي 

مفه�وم ال�ذكاء الروح�ي: مل يحظ���ى مفهوم �ل���ذكاء �لروحي على م�س���توى �لدر��س���ات 
�لعربية مبثل ما حظى به على م�س���توى �لدر��س���ات �لأجنبية على �لرغم من �أهميته 
باعتباره �أحد جمالت �لنمو �لروحي فهو تعبري عن �ل�سفات �لروحية �لفطرية من 

خالل �أفكارك و�لإجر�ء�ت و�ملو�قف. 
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عرفه  Emmons (2000, 26) باأنه: “جمموعة من �لقدر�ت و�ل�ستعد�د�ت 
�لتي متكن �لفر�د من حل �مل�سكالت وحتقيق �لهد�ف يف حياتهم”.

 �أم���ا Vaughn (2002, 9)  عرف���ه باأن���ه: “�لهتم���ام بحي���اة �لف���رد �لعقلي���ة 
�لد�خلي���ة، ومز�ج���ه، وعالقت���ه بالوج���ود يف �حلياة، و�أنه يت�س���من �لق���درة على �لفهم 

�لعميق لالأ�سئلة �ملتعلقة بالوجود، و�لتب�سر مب�ستويات متعددة من �ل�سعور”. 
 ويف نف����س �ل�س���ياق ي�س���ري Charles (2004) باأن���ه ميثل �لعالق���ة �لتكاملية 
ب���ني �ل���روح و�لعق���ل. وذك���ر بوي���ل Bowel (2004) �أن �ل���ذكاء �لروح���ي، لي�س فقط 
ح���ول “م���ا علين���ا تعلم���ه” و“كي���ف نت�س���رف”. فه���و يق���ع يف ح���و�يل “ملاذ�”نق���وم به                                

به.  نقوم  “ما 
 وي�س���ري Dhar (2008, 206-207) �أن �ل���ذكاء �لروح���ي ه���و �ل���ذكاء �ملطلق 

وميكن فهمه يف �سوء ثالثة م�ستويات:
معريف: Cognitive وي�س���تمل على �لبحث عن �لأ�س���ئلة �لأ�سا�س���ية يف �لوجود  -

وحماول���ة �إيجاد �إجابات للق�س���ايا �لوجودي���ة، و�لغر�س يف �حلياة و�لتفكري يف 
�لحتمالت غري �ملدركة.

 �سلوك�ي :Behavioral وي�س���تمل م���ا يقوم به �لفرد من ممار�س���ة لالأن�س���طة  -
�لإج���ر�ء�ت  وممار�س���ة  و�لتف���اوؤل،  و�ل�س���دق،  و�لت�س���امح،  �لتاأم���ل،  �لروحي���ة 

و�لتد�بري �ل�سحية.
 وج�داين :Affective ويتعل���ق ب�س���عور �لف���رد بال�س���المة، و�مل���رح، و�لرحم���ة  -

و�لتعاطف، و�لغ�سب، و�خلوف، وحب �لطبيعة، وقلق �ملوت، و�ل�ستمتاع بالفن 
و�لر�سم و�لنحت و�ملو�سيقى 

 بينم���ا ع���رف Painton (2009, 268)  �ل���ذكاء �لروح���ي باأنه: “قدرة �لفرد 
عل���ى �لوع���ى بالأبع���اد �لد�خلي���ة �لعميق���ة لنف�س���ه مب���ا يق���وده �إىل �حلكم���ة و�حلد�س 

و�لرحم”.   
بينم���ا عرفت���ه   Bhoslay (2015) باأن���ه: “�لتعب���ري ع���ن �ل�س���فات �لروحية 
�لفطري���ة للف���رد م���ن خالل �أف���كاره و�جتاهات���ه وردود �أفعالة يف �ملو�ق���ف �لجتماعية 

�ملختلفة”.
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مكونات الذكاء الروحي: 
ي���رى Emmons (2000, 64)  �أن �ل���ذكاء �لروح���ي يتك���ون م���ن �لقابلي���ة 
لل�س���مو، و�لق���درة عل���ى �لدخ���ول يف ح���الت روحاني���ة متز�يدة ذ�ت م�س���توى ع���اِل من 
�لوع���ى، و�لقدرة على ��س���تثمار �لن�س���اطات �ليومية و�لعالقات و�مل�س���اعر و�لقد�س���ية، 

و�لقدرة على �ل�ستفادة من �ملو�رد �لروحية يف حل �مل�سكالت �ليومية.

 �أم���ا Zohar (2005, 47) ي���رى �أن���ه يتك���ون من �ثني ع�س���ر مكوًنا تتمثل يف 
�لوعي �لذ�تي،و�لتلقائية، و�لقيم، و�لكلية، و�لرفقة، و�لتنوع و�ل�ستقالل عن �ملجال، 
و�ل�س���وؤ�ل عن �ل�س���ببية: ملاذ�، و�إعادة �لت�س���كيل، و�لنظرة �لإيجابية للمحن و�ل�سد�ئد، 

و�لتو��سع و�ل�سعور باملهنة 

 �أم���ا Wigglesworth (2006, 8) ي���رى �أن مكون���ات �لذكاء �لروحي تتمثل 
يف �لوع���ى بالأن���ا �لعليا للذ�ت، و�لوعى �ل�س���امل، و�إجادة �لذ�ت �لعلي���ا لالنا، و�لإجادة 

�لجتماعية / �لوجود �لروحي.

 هذ� ويرى  Amram, (2008, 29-35)  �أن مكونات �لذكاء �لروحي تتمثل يف 
خم�سة مكونات �ملكون �لأول يف �لوعي و�ملكون �لثاين وي�سمى �لف�سيلة و�ملكون �لثالث 
وي�سمى �ملعنى و�ملكون �لر�بع ويتمثل يف �لت�سامي و�ملكون �خلام�س ويتمثل يف �حلقيقة. 

اأهمية الذكاء الروحي للمعلمن: 
ي�س���ري  Seybold & Hill (2001)  �أن���ه بامت���الك �لف���رد لل���ذكاء �لروح���ي 
ينعك����س ذل���ك بالإيجاب عل���ى �لتو�فق �لنفعايل وحت�س���ني نوعيه �حلي���اه لديه وبناء 
�أه���د�ف وتوقع���ات و�قعيه عالية نحو �حلياة و�لعي�س ب�س���الم مع �لخرين بعد حتقيق 

�ل�سالم �لد�خلي مع �لذ�ت.

 وي�س���ري Rogers (2001, 589-603) �أن���ه بنم���و �ل���ذكاء �لروحي يف �لعمل 
و�لكلي���ات و�جلامع���ات ميك���ن �أن يخل���ق بيئ���ة تعليمي���ه تعزز وتدع���م �ل�س���عور بالكمال 

و�لت�سال و�ملجتمعية بالإ�سافة �إىل �سعورهم بالر�سا عن �لعمل. 

 كم���ا ت���رى Sisk (2002, 210) �أنه ميد �لفرد بالق���درة على تطوير �ملعرفة 
�لد�خلية، كما يزوده بالقدرة على �لت�سال بالعقل �لكوين Universal Mind من 
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خالل �حلد�س �لعميق بالإ�سافة �إىل �إمد�ده بالقدرة على حل �مل�سكالت. 

 ويري كويف Covey (2005, 33) �أن �لذكاء �لروحي و�س���يله ت�س���هم يف فهم 
�ملب���ادئ �لرئي�س���ية ل�س���مري �لإن�س���ان، وه���و مبثابة �أ�س���ا�س موج���ه لل���ذكاء�ت �لأخرى 
وميكن تف�سري هذ� �لنموذج �أننا يف بد�ية عمر �لإن�سان نركز على �جل�سم و�حتياجاته 
وهو ما ي�سمي بالذكاء �لبدين ثم بعد ذلك تنمو مهار�ت �لعقل وهو ما ي�سمي بالذكاء 
�لعقل���ي وياأتي بعد ذلك �لذكاء �لوجد�ين ويف قمة �لذكاء�ت �لذكاء �لروحي وتت�س���ح 
�أهمي���ة �ل���ذكاء �لروحي يف �أن���ه يفتح �لقلب وينري �لعقل ويلهم �ل���روح ويربط �لنف�س 

�لب�سرية بالأر�س. 
وق���د ��س���تنتج Rachel (2013, 106-110)  �أنه بزياده منو �لذكاء �لروحي 
ل���دى �ملعلم���ني ي�س���بح لديه���م �لق���درة عل���ى �إع���ادة �ل�س���ياغة وروؤي���ه �ل�س���ياء ب�س���كل                

�أف�سل )�أو�سع( 
النظري�ات املف�س�رة لل�ذكاء الروح�ي: تباين���ت �لنظري���ات و�لنم���اذج �ملف�س���رة للذكاء 

�لروحي ميكن ��ستعر��س منها ما يلي :     
:Sternburg  نظريه �سرتينربج  اأ-   

وه���ي م���ن �ه���م �لنظريات يف علم �لنف�س حيث يري �س���احب ه���ذه �لنظرية �أن 
�لذكاء عباره عن جمموعة من مهار�ت �لتفكري و�لتعلم �لتي ت�ستخدم حلل م�سكالت 
�حلياه ويعتمد sternburg على �أ�س���اليب معاجله �ملعلومات لدر��س���ة �لذكاء وي�س���ري 
لين���ده بودين���ار )2011( �إىل �أن �لنظري���ة تدر����س عالق���ة �ل���ذكاء باملكون���ات �لعقلي���ة 

و�خلرب�ت �ل�سخ�سية للفرد و�لبيئة �لجتماعية.

 : Emmons (2000( ب-   نظريه اإميونز
يبلور Emmons نظريته يف عده حماور رئي�سة هي:

�لت�س���امي: وه���ي قدره �لفرد عل���ى �لدخول يف حالت �أعلي م���ن �لوعي و�لذي 1 1)
يت�سمن جتاوز �لوجود �ملادي.

�إدر�ك �حلقيق���ة �لو�قعي���ة م���ن خ���الل �س���عور �لف���رد 1 2) �لت�س���وف: ويتمث���ل يف 
بالنتماء لالأخرين.

�لقد�سية: وهي �لتعرف على ما هو مقد�س يف �أن�سطه �حلياة �ليومية 1 3)
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�ملو�جهة �لدينية و�لروحية: وهي �لقدرة على �ل�ستفادة من �مل�سادر �لروحية 1 4)
حلل �مل�سكالتات يف �حلياه.

�سمات �لف�سيلة: تتمثل يف قدره �لفرد على ت�سجيع �لندماج يف �سلوك �لف�سيلة 1 5)
و�لتعب���ري ع���ن �لمتن���ان، �لتو��س���ع وقد ق���ام Emmons بحذف �ملح���ور )5(.

:job satisfaction  ثانًيا: الر�سا الوظيفي

مفهوم الر�سا الوظيفي: 
يعرفه �لعبا�س���ي ) 2004( �لر�س���ا �لوظيفي باأنه : »ذلك �ل�سعور بالر�سا �لذي 

ي�سعر به �لفرد يف عمله �أو وظيفته ب�سبب عو�مل تتعلق بهذ� �لعمل �أو �لوظيفة«. 
�أما عبد �للطيف )2001 ( يعرف �لر�سا �لوظيفي باأنه: »�ل�سعور �لذي يتملك 
�لف���رد نح���و عمل���ه. وهذ� �ل�س���عور ق���د يكون �س���ريحا �أو م�س���مر�. يعرب ع���ن مدى ما 
يح�س���ل علي���ه �لفرد من ثم���ر�ت نتيجة �جلهد �ل���ذي يبذله من �أج���ل تاأمني حاجاته 
�ملادية و�ملعنوية. وكلما كان �لر�س���ا عاليا كان �أد�وؤه �أف�س���ل. و�لعك�س �س���حيح. ودرجة 
�لإ�س���باع �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لف���رد م���ن عمل���ه تلع���ب دوًر� مهًم���ا يف مفه���وم �لر�س���ا                    

عن �لعمل«. 
 وعرف���ه Tao (2012, 214) بالدرج���ة �لت���ي ي�س���عر بها �ملوظف بال�س���تمتاع 

بوظيفته. 
 بينم���ا يعرف���ه Baloy (2012, 214) باأنه: “جمموعة من �لجتاهات �لتي 

ميتلكها �ملوظف ب�ساأن �خل�سائ�س �ملتعددة لظروف �لعمل”.
 كذل���ك ع���رف Cakmac (2015) �أن���ه م�س���طلح مرك���ب ي�س���تخدم لو�س���ف 

�مل�ساعر �لإيجابية �لتي ميتلكها �ملوظفني جتاه وظائفهم.

- اأهميه الر�سا الوظيفي للمعلمن :
 Kouli, Kourtessis, Tzetzis, Karkaletsi, , Skordilis, أ�سار كويل�
Bonti, (2015, 12) &   �أنه عندما يكون معلمي �لرتبيه �خلا�سة يف حاله ر�سا يف 
مدر�س���تهم و�أقل �رهاقا يف عملهم كانو� قادرين على �لإجناز �ل�سخ�س���ي بالتايل يعود 

�لنفع على �لطالب ويخلق جو من �لر�حة يف �لعمل.
وهذ� ما �س���بق �أن �أ�س���ارت �إليه �ل�س���يخ )1997، 265( باأن عندما ي�س���عر �ملعلمون 



املجلد اخلام�س - العدد )20( يوليو 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 71 

بالر�س���ا يك���ون �أكرث �رتباطي���ه وكفاءة ود�فعيه لالإجن���از، ويزد�د هذ� �ل�س���عور عندما 
يكون م�سدره �لعمل ولي�س �لعائد �ملادي من ور�ء �لوظيفة. 

النظريات املف�سرة للر�سا الوظيفي : 

 Job characteristics theory اأ- نظرية خ�سائ�س العمل
           (Hackman & Oldham) تع���ود تل���ك �لنظري���ة �إىل هكم���ان و�أولده���ام 
حي���ث �أ�س���ار� �إىل �أن خمرج���ات �لعمل تتاأث���ر بالعديد من �ملتغري�ت. و�إن و�س���وح �ملهام 
لدى �ملوظف يجعله ي�س���عر بالر�س���ا �لوظيفي، فو�س���وح �لهدف يخلق �لقوة و�لد�فع 
لدي���ه مم���ا يجعل���ه ر�����سِ وملت���زم يف عمل���ه. وت���رى تل���ك �لنظري���ة �أن هن���اك خم�س���ة 
خ�س���ائ�س �أ�سا�س���ية للعمل هم تن���وع �ملهار�ت، هوي���ة �لعمل، تاأثري �لعمل، ��س���تقاللية 
�لعام���ل، توف���ري �لتغذي���ة �لر�جع���ة. ترتب���ط تل���ك �خل�س���ائ�س بثالث���ة �أبع���اد نف�س���ية 
وه���م معن���ى �لعم���ل، وم�س���وؤولية �لف���رد ع���ن ن���و�جت �لعم���ل، ومعرف���ة �لف���رد بالنو�جت                                                         
 (Saif et al,2012,1390-1391; Na-Nan,K & Pukkeeree,2013,96; .
يل���ي  وفيم���ا   ،Mukul et al,2013,190; Kumar et al,2010,208-209)

ملخ�س لنظرية خ�سائ�س �لعمل.

النتائج الشخصية  

 

خصائص العمل 

 

 الرضا العام •

التحفيز الداخلي  •
 للعمل

 نمو الرضا •

 تنوع المهارات •

 هوية العمل •

 تأثير العمل •

 استقاللية العامل •

 التغذية الراجعة •
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�سكل يو�سح نظرية خ�سائ�س العمل
Expectations Theory ب- نظرية التوقع

 تعود تلك �لنظرية �إىل فروم Vroom و�لتي تركز على �لنتائج. ت�سري تلك �لنظرية 
�إىل �أن �لأف���ر�د لديه���م جمموع���ة متنوع���ة من �لأه���د�ف وميكن حتفيزه���م، �إذ� كانو� 

يتوقعون :�أن هناك �رتباط د�ل بني �جلهود و�لأد�ء.

 الجهد 

 األهداف الشخصية

 األداء

 النتيجة

 التوقع

 الوسيلة

  التكافؤ

 

 معتقدات الأفراد طبًقا لنموذج فروم
 (Ciarnien et al,2010,980; Simone,2015,20-21;  

Chiang&Jang,2008,314; Lunenburg ,2011,2-3)

Affective Event Theory ج- نظرية احلدث الوجداين
 Howard& Russell مت تطوي���ر تل���ك �لنظري���ة بو��س���طة ه���اورد ور��س���ل 
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لتو�س���يح �لكيفية �لتي يوؤثر بها كل من �لعو�طف و�ملز�ج على �لر�س���ا �لوظيفي لدى 
�ملوظف. �إن تلك �لنظرية تف�سر �لرو�بط بني �ملوؤثر�ت �لد�خلية لدى �ملوظفني و�لتي 
تتمث���ل يف �لإدر�كات، و�لعو�ط���ف و�حلالت �ملز�جية وغريها بردود �أفعالهم لالأحد�ث 
�لتي حتدث يف بيئة �لعمل و�لتي توؤثر على �د�ئهم وولئهم للمنظمة. كما توؤكد تلك 
�لنظري���ة عل���ى �ملحف���ز�ت �لإيجابية و�ل�س���لبية و�لوجد�نية يف م���كان �لعمل و�لتي يتم 
متيزه���ا بالإ�س���افة �إىل تاأثريها �ل�س���يكولوجي �لو��س���ح عل���ى �لر�س���ا �لوظيفي لدى 

.(Dugguh&Dennis,2014,13-14) ملوظفني�

ثالثا: العالقة بن الذكاء الروحي والر�سا الوظيفي :- 
 ي�سري Zohar, & Marshall (2000,  22) �أنه عندما يكون �لذكاء �لروحي 
مرتفع عند �لنا�س �سوف يظهر لديهم �سلوك لئق و�لعك�س عندما يكون لديهم ذكاء 

روحي منخف�س �سوف يظهر لديهم �سلوك غري مرغوب فيه وغري مقبول.

 ويوؤكد Yang (2012, 35-40)  �أن �لذكاء �لروحي له دور كبري يف حت�سني 
�لر�سا �لوظيفي لدى �ملعلمني و�أع�ساء هيئه �لتدري�س فهو يعترب نقطه �لبد�ية للحد 
من �س���غوط �أعباء �لعمل و�إثاره �حلما�س���ة و�لن�س���اط لدى �ملعلمني ملزيد من �لعمل.

 ويف نف�س �ل�سياق ي�سري Mandeep, (2013, 12) �أن هناك عالقة �يجابية 
مهم���ة ب���ني �لذكاء �لروحي للمعلمني ور�س���اهم �لوظيفي، كم���ا يوجد فرق كبري بني 

�لذكاء �لروحي ملعلمي �حلكومة ومعلمي �ملد�ر�س �لثانوية �خلا�سة.

ويوؤك���د على ذل���ك Yahyazadeh-Jeloudar (2012, 3)  �أن هناك عالقة 
ذ�ت دلله �إح�س���ائية بني �لذكاء �لروحي للمعلمني وخم�س���ة عو�مل للر�سا �لوظيفي 
وه���ي )طبيع���ة �لعم���ل نف�س���ه، �ملو�قف جت���اه �مل�س���رفني، �لعالق���ات مع زم���الء �لعمل، 
وفر�س �لرتقية، وحاله �لعمل يف �لبيئة �حلالية( ولكن ل عالقة ذ�ت دلله �إح�سائية 
مع عامل و�حد )�ملرتبات( �أي�س���ا �أن هناك فرق كبري بني �ملعلمني يف �لذكاء �لروحي 

يف �ملر�حل �لدر��سية �ملختلفة

وت�س���ري ذ�م���اين Zamani, & Karimi, (2015, 739-743) �أن �ل���ذكاء 
�لروح���ي وبع����س مكوناته خلق معني �ل�سخ�س���ية و�لوعي �ملت�س���امي لهم عالقة قويه 
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مع �لر�س���ا �لوظيفي كذلك �أي�س���ا ت�س���ري �أي�س���ا �أن �لوعي �ملت�س���امي قادر� على �لتنبوؤ 
بالر�سا �لوظيفي.

 �أما Beyranvand, et al., (2016, 22) ي�سري يف در��سة هدفت �إىل معرفه 
�لعالق���ة بني �لذكاء �لروحي و�لر�س���ا �لجتماعي )�لزو�ج���ي و�لوظيفي( وكانت من 
نتائج هذه �لدر��سة �أنه مت �لعثور على �رتباطات �يجابية بني �لذكاء �لروحي و�لر�سا 
�لزو�جي و�لوظيفي كما ت�سري �لدر��سة �إىل �حلاجه �إىل �لر�سا �لزو�جي عند �ملعلمني 

با�ستخد�م �لذكاء �لروحي.

درا�سات وبحوث �سابقة: 
 ق���ام �لباح���ث بت�س���نيف �لدر��س���ات و�لبح���وث �ل�س���ابقة �ملرتبط���ة مبو�س���وع 

�لدر��سة يف ثالثة حماور على �لنحو �لتايل:
اأول : درا�سات تناولت الر�سا الوظيفي لدى معلمي الرتبية اخلا�سة :

��س���تهدفت در��س���ة بالت�س���ديو Platsidou (2009) �لك�سف عن �لعالقة بني 
�لحرت�ق �لنف�س���ي و�لذكاء �لعاطفي لدى معلمي �لرتبيه �خلا�سة. و��ستملت �لعينة 
على )127( معلم من معلمي �لرتبيه �خلا�سة وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �ملعلمني 
�أظهرو� م�ستويات متدنية من �لحرت�ق �لنف�سي و�لإجهاد و�لر�سا �لوظيفي، وك�سف 
حتلي���ل �لنح���د�ر �أن �لإجهاد �لعاطفي ميكن �لتنبوؤ به عن طريق �لر�س���ا عن �لعمل. 
و�أن �لعمل على حت�س���ني �لر�س���ا عن �لعمل من �ملرجح �أن يعمل كوقاية من �لحرت�ق 

�لنف�سي و�لإنهاك و�لإجهاد.

�أم���ا در��س���ة ويليام���ز و�آخ���رون Williams et al. (2014) فق���د ��س���تهدفت 
معرف���ة م���دى �رتب���اط م�س���اعر �لإره���اق بالر�س���ا �لوظيف���ي ل���دى معلم���ي �لرتبي���ة 
�خلا�س���ة. وتكونت عينة �لدر��س���ة من )65( من معلمي �لرتبية �خلا�سة وكانت نتائج 
�لدر��س���ة تك�س���ف عن وجود عالقة بني �لإرهاق و�لر�س���ا �لوظيفي. �نخفا�س �لر�س���ا 
�لوظيف���ي. كذلك كانت من نتائج �لدر��س���ة �أن �لتحليل �لو�س���في للبيانات �ل�س���كانية 
ت�س���ري �إىل وجود عالقة بني �ملتغري�ت �لدميوغر�فية و�لإرهاق. �ل�ستنتاجات و�لآثار 
�لناجت���ة ع���ن حتلي���ل �لبيان���ات ت�س���ري �إىل �أن �ملعلم���ني و�لقي���اد�ت �لرتبوي���ة ميكن �أن 
توظف �ملمار�س���ات و�ل�سيا�س���ات مما يوؤدي �إىل �نخفا�س م�ساعر �لإرهاق وزيادة �لر�سا 

�لوظيفي لدى �لأفر�د �لعاملني معلمي �لرتبية �خلا�سة.
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 فيما ��ستهدفت در��سة كويل Kouli, et al. (2015) تقييم �لر�سا �لوظيفي 
و�لإره���اق بني معلمي �لرتبية �خلا�س���ة يف �ملدر�س���ة �لثانوي���ة، و�لتحقيق يف �لعالقات 
ب���ني �لر�س���ا �لوظيفي و�لإرهاق. وتكون���ت �لعينة 48 معلمي �لرتبية �خلا�س���ة �لذين 
ت���رت�وح �أعماره���م م���ا ب���ني 24-64 �س���نة. وكانت م���ن نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �ملعلمني ذوي 
�لإعاق���ة و�ملوهوب���ني كان���و� يعاونون م���ن "�لإرهاق �لعطفي " �ل���ذي لعب دور يف جعل 
�ملعلمني �أقل ر�س���ا مع مهنتهم كذلك هناك �إرتباط بني �لر�س���ا �لوظيفي كان موؤ�سر� 
كب���ري� �إجن���از �سخ�س���ي بالتايل حت�س���ني �لتخطي���ط لالإطار ودع���م �لنظ���ام �لتعليمي 

للمعلمني يف �لرتبية �خلا�سة تكييفها وفقا ل�سروط ومطالب جديدة.

ثانيا : درا�سات تناولت الذكاء الروحي والر�سا الوظيفي :
��س���تهدفت در��س���ة Yahaya & Lutfi (2012) �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة ب���ني 
�ل���ذكاء �لروح���ي و�لر�س���ا �لوظيف���ي ل���دى �ملعلمني �ملد�ر����س �لثانوي���ة. وتكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن 117 من معلم���ي �ملد�ر�س �لثانوية، و��س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن وجود 

عالقة ذ�ت دلله �إح�سائية بني �لذكاء �لروحي للمعلمني ور�ساهم �لوظيفي.

فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة Yahyazadeh-Jeloudar (2012) �لتع���رف على 
�لعالق���ة ب���ني �ل���ذكاء �لروح���ي و�لر�س���ا �لوظيف���ي ل���دى �ملعلم���ني �ملد�ر����س �لثانوية 
و�س���ارك يف �لدر��س���ة )177( م���ن �ملعلمني وكانت م���ن نتائج �لدر��س���ة �أن هناك عالقة 
ذ�ت دلله �إح�س���ائية بني �لذكاء �لروحي للمعلمني وخم�س���ه عو�مل للر�سا �لوظيفي 
)طبيعة �لعمل نف�س���ه، �ملو�قف جتاه �مل�س���رفني، و�لعالقات مع زمالء �لعمل، وفر�س 
�لرتقيه و�لرو�تب و�ملنافع يف حاله �لعمل يف �لبيئة �حلالية( وك�س���فت �لدر��س���ة �أي�سا 

�ن هناك فرق كبري ينب �ملعلمني يف �لذكاء �لروحي يف �ملر�حل �لدر��سية �ملختلفة. 

بينم���ا ��س���تهدفت در��س���ة Nodehi, & Nhardani (2013) �لتع���رف عل���ى 
�لعالق���ة ب���ني �لذكاء �لروحي و�لر�س���ا �لوظيف���ي، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )215( 
من معلمي �ملرحله �لثانوية.و�أظهرت نتائج �لدر��س���ة ما يلي: وجود عالقة �رتباطيه 
موجب���ة د�له �ح�س���ائًيا بني �لذكاء �لروحي و�لر�س���ا �لوظيف���ي للمعلمني. ومل توجد 
ف���روق ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث عل���ى مقيا����س �ل���ذكاء �لروحي.وع���دم وج���ود تاأث���ري د�ل 
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�إح�سائًيا لدرجة �لتعليم على متغري �لر�سا �لوظيفي.

�أما در��س���ة Mandeep, (2013) فقد ��س���تهدفت �لتع���رف على �لعالقة بني 
�لذكاء �لروحي و�لر�س���ا �لوظيفي ملعلمي �ملد�ر�س �لثانوية �س���ارك يف �لدر��سة )100( 
من معلمي �ملد�ر�س �لثانوية. و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س �لذكاء �لروحي و�لر�سا 
�لوظيفي للمعلمني وك�س���فت نتائج �لدر��س���ة وجود عالقة �يجابية مهمة بني �لذكاء 
�لروح���ي للمعلم���ني ور�س���اهم �لوظيف���ي كم���ا يوجد فرق كب���ري بني �ل���ذكاء �لروحي 
ملعلم���ي �ملد�ر�س �لثانوي���ة �حلكوميه ومعلمي �ملد�ر�س �لثانوية �خلا�س���ة ولكن �لفرق 

�سئيل يف �لر�سا �لوظيفي لكالهما.

بينم���ا ��س���تهدفت Zamani, & Karimi, (2015) فح����س �لعالق���ة ب���ني 
�ل���ذكاء �لروح���ي و�لر�س���ا �لوظيف���ي ل���دى معلم���ات �ملد�ر����س �لثانوية وتكون���ت عينة 
�لدر��س���ة م���ن 320 م���ن معلم���ات �ملد�ر����س �لثانوي���ة باأ�س���فهان ومت ��س���تخد�م معام���ل 
�رتباط بري�س���ون، معادلة �لنحد�ر �ملتعدد، وحتليل متعدد �ملتغري�ت �لتباين لتحليل 
�لبيان���ات وكان���ت �لأبح���اث �لو�س���في �لرتباطي.و�س���مل �س���كان كل معلم���ي �ملد�ر����س 
�لثانوية �لإناث �أ�س���فهان )2015( يف �لعام �لدر��س���ي 2013-2014.و�أظهرت �لنتائج �أن 
�لذكاء �لروحي وبع�س مكونات خلق معني �ل�سخ�س���يه و�لوعي �ملت�س���امي بهم عالقة 
قوية مع �لر�س���ا �لوظيفي، كما �أظهرت �لنتائج �أن �لوعي �ملت�س���امي قادًر� على �لتنبوؤ 

بالر�سا �لوظيفي.

�أما در��سة Beyranvand, et al., (2016) فقد ��ستهدفت معرفة �لعالقة 
ب���ني �أمن���اط �لتعل���ق و�ل���ذكاء �لروح���ي و�لر�س���ا �لجتماع���ي يف �ملد�ر����س �لبتد�ئي���ة 
�حلكومي���ة ومت ��س���تخد�م عين���ة ع�س���و�ئية طبقي���ة ومت �ختي���ار )260( ف���رًد�. وق���د مت 
جم���ع �لبيانات با�س���تخد�م مقيا�س �لتعلق للكبار، و�لذكاء �لروح���ي و�لتقرير �لذ�تي، 
ومقيا����س �لر�س���ا �لجتماعي.وم���ن نتائ���ج �لدر��س���ة �أن���ه مت �لعث���ور عل���ى �رتباط���ات 
�يجابية بني �لذكاء �لروحي و�لر�س���ا �لزوجي و�لر�س���ا �لزو�جي. كما ت�س���ري �لدر��سة 

�إىل �حلاجة �إىل �لر�سا �لزو�جي يف �ملعلمني با�ستخد�م �لذكاء �لروحي 

ثالثا: درا�سات تناولت فعالية برنامج لتنميه الذكاء الروحي لدى املعلمن 
 Charkhabi, Mortazavi, Alimohammadi, & Davoud ستهدفت��
Hayati, (2014) حتدي���د �أث���ر �لتدري���ب �ل���ذكاء �لروح���ي عل���ى موؤ�س���ر�ت �لو�س���ع 
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�ل�س���حي �لعقل���ي م���ن �لطلب���ة �لير�ني���ني. وتكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )28( طالب 
م���ن �ملرحل���ة �لثانوية. و�أظهرت �لنتائج م���دى فعالية �لذكاء �لروحي على موؤ�س���ر�ت 

�ل�سحة �لنف�سيه من �حل�سا�سية و�لو�سو��س �لقهري و�لكتئاب و�لقلق و�لعدو�ن.
 بينم���ا ��س���تهدفت در��س���ة Ramaa et al. (2015) عم���ل برنام���ج لتح�س���ني 
�ل���ذكاء �لروح���ي للمعلمني وتكونت عينة �لدر��س���ة  م���ن 100 معلم متدرب ومت تنفيذ 
�لربنام���ج و�ك�س���اب �ملعلم���ني بع�س مكون���ات �لذكاء �لروح���ي وهي �لف�س���يلة و�لروؤية 
و�للت���ز�م و�لرحم���ة و�ملرون���ة و�لر�س���ا و�لوع���ي �لذ�ت���ي م���ن خ���الل ممار�س���ه بع����س 
�لتماري���ن �لروحي���ه �لت���ي ته���دف �إىل �نتاج ن���وع جديد من �ن�س���ان ل يع���رف �خلوف. 
وكانت نتائج �لدر��سة مدى فعالية �لربنامج يف �ك�ساب �ملعلمني بع�س مكونات �لذكاء 

�لروحي على �ملعلمني و�ملتدربني وكان له تاأثري مت�ساوي على �لذكور و�لإناث.
فيما ��س���تهدفت در��س���ة Chan, & Siu, (2016) �لتعرف على �خل�س���ائ�س 
�ل�سيكومرتية للطالب �جلامعيني ذوي �لذكاء �لروحي وكذلك تاأثري �لذكاء �لروحي 
على �لر�سا عن �حلياة و�ل�سحة �لنف�سيه لدى هوؤلء �لطالب وتكونت عينة �لدر��سة 
م���ن )213( طالًب���ا �ملرحلة �جلامعية وكانت نتائج �لدر��س���ة �أن لل���ذكاء �لروحي تاأثري 
�إيجابي على كل من �لر�س���ا عن �حلياة و�ل�س���حة �لنف�س���ية وتقرتح �لدر��سة �إىل عمل 

بحوث يف �مل�ستقبل مثل هذه �لنوعية من �لدر��سات.
التعقيب عن الدرا�سات ال�سابقة: 

من خالل ��ستعر��س نتائج �لدر��سة ميكن �لإ�سارة �إىل �أن:
�أن معلمي �لرتبية �خلا�س���ة �أظهرو� م�س���تويات متدنية من �لر�س���ا �لوظيفي 1 1)

يرجع ذلك �إىل 
�لجهاد �لتي يتعر�س له �ملعلمون يف تعليمهم لذوي �لإعاقة و�ملوهوبني. •
•  Kouli, et al. (2015); أعب���اء �لعم���ل �لز�ئ���دة. وه���ذ� يوؤك���ده كل م���ن�

Lipscomb & Belinda (2014); Platsidou, (2009)
 وجود عالقة �رتباطيه موجبة بني �لذكاء �لروحي و�لر�سا �لوظيفي و�أكد كل 1 2)

 Beyranvand, et al., (2016); Mandeep, (2013); Nodehi, م���ن
 & Nhardani (2013); Yahyazadeh-Jeloudar (2012);

.Zamani, & Karimi, (2015)
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فعالي���ة بر�مج �لذكاء �لروحي يف حت�س���ني �لذكاء �لروحي يف حت�س���ني �لر�س���ا 1 3)
 Chan, & Siu, (2016); Charkhabi etلوظيفي و�أكد على ذلك كل من�
 al. (2014); Hartwick & Kang, (2013); Ramaa, et al. (2015)

فرو�ص البحث: 
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة 1 1)

�ل�س���ابطة ورتب درجات �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �لذكاء �لروحي يف 
�لقيا�س �لَبعدي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة 1 2)
�لتجريبية يف �لقيا�سيني �لقبلي و�لَبعدي على مقيا�س �لذكاء �لروحي ل�سالح 

�لقيا�س �لبعدي.
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعة 1 3)

�لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعى ملقيا�س �لذكاء �لروحي.
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب �ملجموعة �ل�س���ابطة 1 4)

ورتب درجات �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �لر�سا �لوظيفي يف �لقيا�سني 
�لبعدي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب �ملجموع���ة �لتجريبية 1 5)
ل�س���الح                            و�لبع���دي  �لقبل���ي  �لقيا�س���ني  يف  �لوظيف���ي  �لر�س���ا  مقيا����س  عل���ى 

�لقيا�س �لبعدي.
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعة 1 6)

�لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعى ملقيا�س �لر�سا �لوظيفي.

الطريقة واالإجراءات:
1- منهج البحث:

 يعتمد �لبحث �حلايل على �ملنهج �لتجريبي، و�لت�سميم �مل�ستخدم هو ت�سميم 
�لقيا�س �لقبلي و�لبعدي و�ملتابعة �لقائم على ��س���تخد�م جمموعتني متجان�ستني من 
معلم���ي ذوي �لإعاق���ة و�ملوهوب���ني )�ل�س���م – �ملوهوبني – �لإعاق���ة �لفكرية( ويهدف 
�لربنامج �لإر�سادي �إىل تنميه �لذكاء �لروحي و�أثر ذلك على �لر�سا �لوظيفي لديهم.
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)- عينة البحث:
 تكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )22( معلًما من معلم���ي ذوي �لإعاقة و�ملوهوبني 
ومت تطبيق مقيا�س �لذكاء �لروحي و�لر�س���ا �لوظيفي على �لعينة ومت ��س���تبعاد )8( 
معلم���ني مم���ن لديهم ذكاء روحي مرتفع ور�س���ا وظيفي لت�س���بح �لعين���ة )14( معلًما 
مم���ن لديه���م ذكاء روحي منخف�س ور�س���ا وظيف���ي منخف�س ومت تق�س���يم �لعينة �إىل 

جمموعتني مت�ساوتني �إحدهما جتريبية و�لأخرى �سابطة كالهما )7( معلمني.

اأدوات البحث:

اأ - مقيا�س الذكاء الروحي ملعلمي �لرتبية �خلا�سة : و�لذي يهدف �إىل تقدير �لذكاء 
�لروحي ومتثل خطو�ت بنائه يف �ملر�حل �لأتية :- 

�لط���الع عل���ى �لد�ر�س���ات و�ملقايي�س �ل�س���ابقة: حي���ث مت �لطالع على در��س���ة - 1
وعبد �لر�زق )2016( ودر��سة Ramaa (2015) ودر��سة �أحمد رم�سان حممد 
 Rachel, et ودر��س���ة ر��سيل Mandeep, (2013) )2015( وقا�س���م )2015(

al. (2013) ودر��سة كري�ستوفر Christopher (2012) و�أحمد )2007(.

حتدي���د مكون���ات �ملقيا����س : يف �س���وء �لأط���ر و�لدبي���ات �ل�س���يكولوجيه �ملعنيه - 2
بالذكاء �لروحي و�لتي مت تق�س���يمه �إيل: �ليقظه �لذهنية، �لتفكري �لإيجابي، 
�ل�س���عور بالنعم���ة، �لوع���ي �لذ�ت���ي، �ل�س���مو، توظي���ف �لروحاني���ات وكانت عدد 
عبار�ت �ملقيا�س يف �س���ورته �ملبدئيه )55(مفردة ومت ��س���تبعاد )3( مفردة غري 

مرتبطة بالدرجة �لكلية للمقيا�س لي�سبح عدد مفرد�ت �ملقيا�س )52(.

اخل�سائ�س ال�سيكو مرتية ملقيا�س الذكاء الروحي:

1- الت�ساق الداخلي للمقيا�س:
مت �إج���ر�ء �لت�س���اق �لد�خلي ملقيا����س �لذكاء �لروحي وذلك من خالل ح�س���اب 
قيم���ة معام���ل �رتباط كل مفردة من مف���رد�ت �ملقيا�س بالدرجة �لكلية له، وذلك على 

�لنحو �لتايل:



فعالية برنامج اإر�صادي جمعي يف تنمية الذكاء الروحي د . عمر ال�صيد حمادة 

 80 

جدول )1(
معامل ارتباط كل مفردة من مفردات املقيا�س بالدرجة الكلية

معامل رقم �ملفردة
معامل رقم �ملفردة�لرتباط

معامل رقم �ملفردة�لرتباط
�لرتباط

1**0.86819-37**0.887
2*0.38020**0.75038**0.881
3*0.38021**0.80339*0.380
4*0.38022**0.81840*0.380
5**0.88623**0.88741**0.886
6*0.38024**0.88742*0.380
7**0.88625**0.72643**0.726
8**0.88326**0.88744**0.886
9*0.36227*0.38045**0.886

10**0.87628*0.38046**0.886
11**0.88729*0.38047**0.886
12*0.38030*0.38048**0.886
13**0.88631**0.88749*0.310
14**0.88632**0.88150**0.883
15**0.85033**0.88151**0.881
16-34**0.88152**0.881
17**0.85035*0.36253**0.881
18**0.53836-54**0.887

55**0.887

 * د�لة عند 0.05 ** د�لة عند 0.01
تبني �لنتائج �ملو�سحة باجلدول �ل�سابق �أن �ملفرد�ت )16، 19، 36( غري مرتبطة 
بالدرجة �لكلية للمقيا�س ومن ثم ميكن حذف هذه �ملفرد�ت. لي�س���بح �ملقيا�س مكون 
م���ن )52( مف���ردة جميعها ترتبط بالدرجة �لكلي���ة للمقيا�س وقيمة معامل �لرتباط 

ما بني 0.05، 0.01 كما هو مو�سح باجلدول �ل�سابق.
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- �سدق املقيا�س:

1-ال�سدق التمييزي:
لتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا����س من خ���الل طريقة �ل�س���دق �لتميي���زي مت توزيع 
درج���ات �أف���ر�د عينة �لدر��س���ة وف���ق �لإرباعي���ات، ثم مت �ملقارن���ة بني �لإرباع���ي �لأعلى 
و�لإرباع���ي �لأدنى للتحق���ق من قدرة �ملقيا�س على �لتمييز بني مرتفعي ومنخف�س���ي 

�لذكاء �لروحي، وكانت �لنتائج كما يلي:
جدول )2(

�ملقارنة بني �لإرباعي �لأعلى و�لإرباعي �لأدنى للتحقق من قدرة �ملقيا�س على 
�لتمييز بني مرتفعي ومنخف�سي الذكاء الروحي

متو�سط�لعدد�ملجموعات
�لرتب

جمموع
�لرتب

قيمة
U

قيمة
Z

م�ستوى
�لدللة

7428منخف�سي �لذكاء �لروحي
03.798-0.001

1213.5162مرتفعي �لذكاء �لروحي

ت�س���ري �لنتائ���ج �ملبين���ة باجل���دول �ل�س���ابقة ق���درة �ملقيا����س عل���ى �لتميي���ز ب���ني 
مرتفع���ي ومنخف�س���ي �ل���ذكاء �لروحي حي���ث كانت قيمة )Z( 3.798 وه���ي قيمة د�لة 

عند م�ستوى 0.001 وهذ� ي�سري �أن �ملقيا�س يتمتع مبعامل �سدق متييزي مر�سي.

- ثبات املقيا�س:

1- الثبات با�ستخدام معامل األفا كرونباخ:
مت ح�س���اب �لثبات مبعادلة �ألفا كرونباخ، وتبني �أن معامل ثبات �ألفا للمقيا�س 
ككل )0،945( وه���ذ� ي�س���ري �إىل متت���ع �ملقيا�س مبعامل ثبات عايل. بالأ�س���افة ملر�جعة 

نتائج قيمة �ألفا بعد حذف �ملفرد�ت �ملوؤثرة على ثبات �ملقيا�س. 

ب - مقيا�س الر�سا الوظيفي :
م���ن خ���الل مر�جع���ه �أدبي���ات �لدر��س���ة م���ن مر�ج���ع ودر��س���ات وثيق���ة �ل�س���لة 
مبو�س���وع �لدر��س���ة تو�س���ل �لباحث �إىل �أنه ميكن تق�س���يم �لر�س���ا �لوظيفي �إىل �أربع 
جم���الت ه���ي: �لتقدي���ر وحتقي���ق �ل���ذ�ت، وحتم���ل �مل�س���ئولية، �لعالق���ات �لجتماعية 
د�خل �ملدر�س���ة، بيئة �لعمل و�حلو�فز �ملادية و�ملعنوية وقام �لباحث بعد ذلك ب�س���ياغه 
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�ملف���رد�ت �ملتعلق���ة باملج���الت �ل�س���ابقة يف �س���ورته �ملبدئي���ة )33( مفردة ومت ��س���تبعاد 
)4( مف���ردة غ���ري مرتبط���ة بالدرج���ة �لكلية للمقيا�س لي�س���بح عدد مف���رد�ت �ملقيا�س                

)29( مفردة.

اخل�سائ�س ال�سيكو مرتية ملقيا�س الر�سا الوظيفي:

1- الت�ساق الداخلي للمقيا�س:
 مت �إجر�ء �لت�ساق �لد�خلي ملقيا�س �لر�سا �لوظيفي بهدف �لتاأكد من جتان�س 
مفرد�ت �ملقيا�س مع بع�س���ها �لبع�س و�أنها تتكامل لتحقق �لهدف �لأ�سا�سي للمقيا�س 
و�ملتمثل يف قيا�س �لر�سا �لوظيفي مبكوناته ومظاهره �ملختلفة لدى عينة �لدر��سة. 
ولتحق���ق من �لت�س���اق �لد�خلي للمقيا�س مت ح�س���اب قيمة معام���ل �رتباط كل مفردة 

من مفرد�ت �ملقيا�س بالدرجة �لكلية له، وذلك على �لنحو �لتايل:

جدول )3( 
معامل ارتباط كل مفردة من مفردات املقيا�س بالدرجة الكلية 

معامل رقم �ملفردة
معامل رقم �ملفردة�لرتباط

معامل رقم �ملفردة�لرتباط
�لرتباط

1**0.92812**0.93123**0.916
2**0.83913**0.896240.237-
3**0.856140.05425*0.406
4**0.882150.270-260.062
5**0.92716**0.87327**0.859
6**0.93917**0.86828*0.363
7**0.91918**0.89029**0.919
8**0.92419**0.91830**0.907
9**0.85820**0.90131**0.907

10**0.92021**0.92932**0.901
11**0.90822**0.83933**0.915

 * د�لة عند 0.05 ** د�لة عند 0.01
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 تب���ني �لنتائ���ج �ملو�س���حة باجلدول �ل�س���ابق �أن �ملف���رد�ت )14، 15، 24، 26( غري 
مرتبط���ة بالدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س وم���ن ثم ميك���ن حذف ه���ذه �ملفرد�ت. لي�س���بح 
�ملقيا�س مكون من 29 مفردة جميعها ترتبط بالدرجة �لكلية للمقيا�س وقيمة معامل 

�لرتباط ما بني 0.05، 0.01 كما هو مو�سح باجلدول �ل�سابق.

- �سدق املقيا�س:

1- ال�سدق التمييزي:
لتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا����س من خ���الل طريقة �ل�س���دق �لتميي���زي مت توزيع 
درج���ات �أف���ر�د عينة �لدر��س���ة وف���ق �لإرباعي���ات، ثم مت �ملقارن���ة بني �لإرباع���ي �لأعلى 
و�لإرباع���ي �لأدنى للتحق���ق من قدرة �ملقيا�س على �لتمييز بني مرتفعي ومنخف�س���ي 

�لر�سا �لوظيفي، وكانت �لنتائج كما يلي:

جدول )4(
املقارنة بني الإرباعي الأعلى والإرباعي الأدنى للتحقق من قدرة املقيا�س على التمييز

 بني مرتفعي ومنخف�سي الر�سا الوظيفي

متو�سط�لعدد�ملجموعات
�لرتب

جمموع
�لرتب

قيمة
U

قيمة
Z

م�ستوى
�لدللة

84.536منخف�سي �لر�سا �لوظيفي
0.001-3.924�سفر

1013.5135مرتفعي �لر�سا �لوظيفي

ت�س���ري �لنتائ���ج �ملبين���ة باجل���دول �ل�س���ابقة ق���درة �ملقيا����س عل���ى �لتميي���ز ب���ني 
مرتفعي ومنخف�س���ي �لر�س���ا �لوظيفي حيث كانت قيمة )Z( 3.924 وهي قيمة د�لة 

عند م�ستوى 0.001 وهذ� ي�سري �أن �ملقيا�س يتمتع مبعامل �سدق متييزي مر�سي.

- ثبات املقيا�س:

1- الثبات با�ستخدام معامل األفا كرونباخ:
 مت ح�ساب �لثبات مبعادلة �ألفا كرونباخ، وتبني �أن معامل ثبات �ألفا للمقيا�س 

ككل )0،979( وهذ� ي�سري �إىل متتع �ملقيا�س مبعامل ثبات عايل. 
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نتائج البحث ومناق�ستها: 
نتائ�ج الفر��س الأول: وين����س عل���ى« توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �ل�س���ابطة ورتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية على 
مقيا����س �لذكاء �لروحي يف �لقيا�س �لَبعدي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية«.وللتحقق 
من �سحة هذ� �لفر�س مت تطبيق �ختبار مان وتني لنتائج �لتطبيق �لبعدي للتحديد 
�لف���روق بني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعة �لتجريبي���ة و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف 

�لقيا�س �لبعدي، وجاءت نتائج �لختبار كما هو مو�سح باجلدول �لتايل :
جدول )5(

نتائج اختبار مان – ويتني للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية واملجموعة 
ال�سابطة يف القيا�س البعدي يف الذكاء الروحي

متو�سط�لعدد�ملجموعات
�لرتب

جمموع
�لرتب

قيمة
U

قيمة
Z

م�ستوى
�لدللة

71177�ملجموعة �لتجريبية
03.1440.01

7428�ملجموعة �ل�سابطة

تظهر لنا �لنتائج �ملو�س���حة باجلدول �ل�سابقة وجود فروق د�لة �إح�سائية بني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة على مقيا�س �لذكاء 
�لروح���ي ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية ؛ ومن هنا جند �أن���ه حتقق �لفر�س �لأول ومت 
رف����س �لفر�س �ل�س���فري وقبول �لفر����س �لبديل حيث كانت قيمة Z ت�س���اوي 3.144 

وهي �لقيمة د�لة عند م�ستوى 0.01.
ويرج���ع �لباح���ث تنمي���ه مه���ار�ت �ل���ذكاء �لروح���ي ل���دى �ملجموع���ة �لتجريبه 
دون �ملجموعة �ل�س���ابطة مما ي�س���ري �إىل �لتاأثري �لإيجابي للربنامج �لإر�س���ادي لدى 
�ملعلمني �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.حيث يت�س���من �لربنامج جمموعة من �لأن�س���طة 
تناول���ت بع����س �ملهار�ت و�لإر�س���اد�ت �لت���ي �أدت �إىل تنمي���ه �ليقظة �لذهني���ه و�لتفكري 

 �لإيجابي و�لقدرة على توظيف �لروحانيات يف حل �مل�سكالت و�ل�سعور بالنعمة 
وتتفق هذه �لنتائج مع نتائج در��سات �لتي توؤكد على حدوث حت�سن يف م�ستوي 
�ل���ذكاء �لروح���ي لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية مقارنة باأفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة 
مث���ل در��س���ة Chan, & Siu, (2016) ودر��س���ة ر�م���اء Ramaa(2015) ودر��س���ة 

Morteza (2014). �مورتيذ
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نتائ�ج الفر��س الث�اين: وين�س عل���ى« توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لَبع���دي عل���ى 
مقيا�س �لذكاء �لروحي ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي ». وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س 
مت تطبي���ق �ختب���ار ويلكوك�س���ون لنتائ���ج �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي 

و�لبعدي، وجاءت نتائج �لختبار كما هو مو�سح باجلدول �لتايل :
جدول )6(

يو�سح نتائج اختبار ويلكوك�سون للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف 
القيا�سني القبلي والبعدي يف الذكاء الروحي

نوع
متو�سط�لعدد�لرتب

�لرتب
جمموع
م�ستوىZ�لرتب

�لدللة
000�سالبة

2.366-0.01 7428موجبة
0متعادلة

يو�س���ح �جلدول �ل�سابق وجود فروق د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى دللة )0،01( 
بني متو�سطات رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي 
عل���ى مقيا����س �ل���ذكاء �لروح���ي يف �جت���اه �لقيا�س �لبع���دي، و�أن جمموع رت���ب �لفروق 
�ل�س���البة (T2) ت�س���اوي )�س���فر(، وجمموع رتب �لفروق �ملوجب (T1) ت�س���اوي )28( 
وباأخ���ذ قيم���ة (T) �ل�س���غرى وه���ي (T2) ومقارنته���ا بالقيم���ة �حلرج���ة �جلدولي���ة 
عن���د )ن( )ع���دد �لأزو�ج بعد ��س���تبعاد �لأزو�ج �لتي لها ف���روق متعادلة �إن وجدت( = 7 
وم�س���توى دللة 01،0 وقيمتها )7(؛ جند �أن )T( �ملح�س���وبة �أقل من )T( �جلدولية، 
وقيم���ة )Z( للدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س ت�س���اوي )-2.366( حيث �أن �لإ�س���ارة �ل�س���البة 
ت�س���ري �إىل �أن �جتاها �لفروق ل�س���الح �لتطبيق �لبعدي ؛ مما ي�س���ري �إىل وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبع���دي للمجموع���ة �لتجريبية على 

مقيا�س �لذكاء �لروحي وبهذ� يكون قد حتقق �لفر�س. 

وتتفق هذه �لنتيجة مع نتائج �لعديد من �لدر��سات �لتي ��ستخل�ست جميعها 
�ملكون���ات �لإيجابي���ة لإجناح بر�مج تنمي���ة مهار�ت �لذكاء �لروح���ي من خالل حتديد 
مكونات���ه �لت���ي ت�س���مل عل���ى �ليقظة �لذهني���ة و�لتفك���ري �لإيجابي ،و�ل�س���عور بالنعمة 
و�لقابلي���ة لل�س���مو و�لوع���ي �لذ�ت���ي و�لق���درة عل���ى توظي���ف �لروحاني���ات يف مو�جه���ة 

�مل�سكالت وهذ� ما يوؤكد �أظهرته �لدر��سة �حلالية من نتائج �لفر�س �لأول  
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نتائ�ج الفر��س الثال�ث : ون�س���ه » ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رت���ب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعى ملقيا�س 

�لذكاء �لروحي.

ولتحق���ق م���ن �س���حة هذ� �لفر����س مت تطبي���ق ويلكوك�س���ون لنتائ���ج �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي، وجاءت نتائ���ج �لختبار كما هو مو�س���ح 

باجلدول �لتايل :

جدول )7(
يو�سح نتائج �ختبار ويلكوك�سون للفروق بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة 

�لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي يف �لذكاء �لروحي

م�ستوىZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لعددنوع �لرتب
�لدللة

144�سالبة
0.378-0.705 326موجبة

3متعادلة

يت�س���ح لنا من �جلدول �ل�س���ابق �أنه ل يوجد فروق بني متو�س���ط رتب درجات 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لتطبيقني �لبعدي و�لتتبعي عل���ى مقيا�س �لذكاء �لروحي، 

حيث كانت قيمة Z ت�ساوي – 0.378 وهي قيمة لي�س د�لة. 

وتتف���ق �لنتيج���ة �ل�س���ابقة م���ع نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي �أكدت ��س���تمر�ر 
�أث���ر �لربنام���ج يف تنمية مهار�ت �لذكاء �لروحي بع���د �نتهاء �لربنامج ملا حتتويه هذه 
�ملهار�ت على �لعديد من �ملهار�ت �لجتماعية من خالل فنيات �إر�سادية جماعية ت�ساعد 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مو�جه���ة �مل�س���كالت و�لتفكري �لإيجاب���ي ومن هذه 
. Morteza (2014) �ودر��سة مورتيذ Chan, & Siu, (2016) لدر��سات  در��سة�

نتائ�ج الفر��س الرابع: وين�س عل���ى »�أنه توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�س���طي رتب �ملجموعة �ل�س���ابطة ورتب درجات �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س 

�لر�سا �لوظيفي يف �لقيا�سني �لبعدي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
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وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت تطبيق �ختبار مان- وتني لنتائج �لتطبيق 
�لبعدي للتحديد �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة 
�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي، وجاءت نتائج �لختبار كما هو مو�سح باجلدول �لتايل :

جدول )8(
يو�سح نتائج اختبار مان – ويتني للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية 

واملجموعة ال�سابطة يف القيا�س البعدي يف الر�سا الوظيفي

متو�سط�لعدد�ملجموعات
�لرتب

جمموع
�لرتب

قيمة
U

قيمة
Z

م�ستوى
�لدللة

71177�ملجموعة �لتجريبية
03.1760.01

7428�ملجموعة �ل�سابطة

تظهر لنا �لنتائج �ملو�س���حة باجلدول �ل�سابقة وجود فروق د�لة �إح�سائية بني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة على مقيا�س �لر�سا 
�لوظيفي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية ؛ ومن هنا جند �أنه حتقق �لفر�س ومت رف�س 
�لفر����س �ل�س���فري وقب���ول �لفر����س �لبديل حيث كان���ت قيمة Z ت�س���اوي 3.176 وهي 

�لقيمة د�لة عند م�ستوى 0.01..
      ويرجع �لباحث �لتح�سن يف �لر�سا �لوظيفي للمعلمني �إىل مهار�ت �لذكاء 
�لروح���ي حي���ث نالحظ �أن �لبع���اد �لفرعية للر�س���ا �لوظيفي �لتي تتمث���ل )�لتقدير 
وحتقي���ق �ل���ذ�ت، وحتمل �مل�س���ئولية �لعالقات �لجتماعية د�خل �ملدر�س���ة، بيئة �لعمل 

و�حلو�فز �ملادية و�ملعنوية( ترتبط �رتباط مبا�سر باأبعاد �لذكاء �لروحي.

�ل���ذكاء �لروح���ي و�لر�س���ا  ب���ني  تل���ك �لعالق���ة �ملوجب���ة  �أك���دت �لدر��س���ات     
�لوظيف���ي كم���ا �أظه���رت نتائ���ج بع����س �لدر��س���ات �إمكاني���ة �لتنب���وؤ بالر�س���ا �لوظيف���ي 
ب���ني �ل���ذكاء �لروح���ي مث���ل در��س���ة Beyranvand, et al., (2016, 22) ودر��س���ة 
نيوديه���ي                                      ودر��س���ة   Mandeep, (2013)  )2015( و�أخ���رون   Zamani ذ�م���اين 

.Yahyazadeh-Jeloudar (2012) ودر��سة �سوليمان Nodhi (2013)

نتائ�ج الفر��س اخلام��س : ون�س���ه » توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رت���ب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �لر�س���ا �لوظيفي يف �لقيا�س���ني 

�لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
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ولتحق���ق م���ن �س���حة هذ� �لفر����س مت تطبي���ق ويلكوك�س���ون لنتائ���ج �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي، وج���اءت نتائ���ج �لختب���ار كما هو مو�س���ح 

باجلدول �لتايل :
جدول )9(

يو�سح نتائج �ختبار ويلكوك�سون للفروق بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة 
�لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي يف �لر�سا �لزظيفي

نوع
متو�سط�لعدد�لرتب

�لرتب
جمموع
م�ستوىZ�لرتب

�لدللة
000�سالبة

2.375-0.01 7428موجبة
0متعادلة

يو�س���ح �جلدول �ل�سابق وجود فروق د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى دللة )0،01( 
بني متو�سطات رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي 
عل���ى مقيا�س �لر�س���ا �لوظيف���ي يف �جتاه �لقيا����س �لبعدي، و�أن جمم���وع رتب �لفروق 
�ل�س���البة (T2) ت�س���اوي )�س���فر(، وجمموع رتب �لفروق �ملوجب (T1) ت�س���اوي )28( 
وباأخ���ذ قيم���ة (T) �ل�س���غرى وه���ي (T2) ومقارنته���ا بالقيم���ة �حلرج���ة �جلدولي���ة 
عن���د )ن( )ع���دد �لأزو�ج بعد ��س���تبعاد �لأزو�ج �لتي لها ف���روق متعادلة �إن وجدت( = 7 
وم�س���توى دللة 01،0 وقيمتها )7(؛ جند �أن )T( �ملح�س���وبة �أقل من )T( �جلدولية، 
وقيم���ة )Z( للدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س ت�س���اوي )-2.375( حيث �أن �لإ�س���ارة �ل�س���البة 
ت�س���ري �إىل �أن �جتاها �لفروق ل�س���الح �لتطبيق �لبعدي ؛ مما ي�س���ري �إىل وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبع���دي للمجموع���ة �لتجريبية على 

مقيا�س �لر�سا �لوظيفي وبهذ� يكون قد حتقق �لفر�س.

    يرج���ع �لباح���ث ��س���تمر�ر  �لتح�س���ن يف �لر�س���ا �لوظيف���ي للمعلم���ني.�يل 
  Zamani ستمر�ر تاأثري �لذكاء �لروحي لدي �ملعلمني وهذ� ما توؤكده در��سة ذ�ماين��

و�أخرون )2015(
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نتائ�ج الفر��س ال�ساد��س : ون�س���ه ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي على 

مقيا�س �لر�سا �لوظيفي 

ولتحق���ق م���ن �س���حة هذ� �لفر����س مت تطبي���ق ويلكوك�س���ون لنتائ���ج �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي، وجاءت نتائ���ج �لختبار كما هو مو�س���ح 

باجلدول �لتايل :
جدول )9(

ويلكوك�سون لنتائج املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي الر�سا الوظيفي

نوع�لقيا�س�ملجموعات
متو�سط�لعدد�لرتب

�لرتب
جمموع
م�ستوىZ�لرتب

�لدللة

�لتجريبية
 �لبعدي

-�ألتتبعي

000�سالبة
1.414-0.157 21.53موجبة

5متعادلة

يت�س���ح لنا من �جلدول �ل�س���ابق �أنه ل يوجد فروق بني متو�س���ط رتب درجات 
�ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيقني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س �لر�س���ا �لوظيفي، 

حيث كانت قيمة Z ت�ساوي - 1.414 وهي قيمة لي�س د�لة. و�لر�سم �لبياين 
  �أم���ا ع���ن فعالي���ة �لربنام���ج يف حت�س���ني �لر�س���ا �لوظيف���ي و��س���تمر�ر تاأث���ريه عل���ى 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية بعد مرور �س���هرين من �نتهاء �لربنام���ج يعود �إىل �لثار 
�لإيجابية للربنامج ورغبه �ملعلمني )�ملجوعة �لتجريبية( يف �ل�ستفادة من �لربنامج 
�لإر�س���ادي يف جم���ال �لعم���ل �خلا�س بهم.وهذ� م���ا توؤكده �لعديد من �لدر��س���ات مثل 

.Nodhi (2013); Yahyazadeh-Jeloudar (2012) در��سة

خامتة وتو�سيات :- 
��ستناد� �إىل �لنتائج �ل�سابقة �لتي �أ�سفرت عنها �لدر��سة �حلالية يقدم �لباحث 

عدد من �لتو�سيات �لتالية:- 
توجيه �نتباه �لقائمني على وز�رة �لرتبية و�لتعليم على �سرورة �لأخذ بفكرة 1 1)

�لربنامج وتطبيقه بجميع �ملد�ر�س �لعادية ومد�ر�س ذوي �لإعاقة و�ملوهوبني.
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�س���رورة �لهتم���ام بال���ذكاء �لروحي م���ن �لناحي���ة �لنظرية و�لعملي���ة و�جر�ء 1 2)
�ملزيد من �لدر��سات و�لبحوث على عينة خمتلفة من �ملجتمع.

البحوث املقرتحة: 
تنمي���ة �ل���ذكاء �لروح���ي للط���الب �ل�س���م وذوي �س���عوبات �لتعل���م و�أث���رة عل���ى 1 1)

�لإجناز �لكادميي.
عالقة �لذكاء �لروحي مبو�جهة �ل�سغوط 1 2)
�جر�ء در��سات م�ستقبلية حول �لذكاء �لروحي وعالقته مبتغري�ت �ل�سخ�سية.1 3)
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تقنني قائمة ت�سخي�ص �سعوبات التعلم النوعية لدى تالميذ 
ال�سفوف من 1-6 فى �سلطنة عمان

   حممود حممد اإمام)1(    علي مهدي كاظم)1(
�سالح خليفة املخمري)2(  را�سد �سيف املحرزي)1(    
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امللخ�ص: 
هدف���ت ه���ذه �لدر��س���ة �إىل تقن���ني قائم���ة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعل���م �لنوعي���ة عل���ى 
طلب���ة �حللقت���ني �لأوىل و�لثانية مبد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�س���ي ب�س���لطنة عمان وفح�س 
�خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية له���ا. تاألف���ت �لعين���ة م���ن 1239 بو�ق���ع 651 م���ن �لطلب���ة 
�لعاديني و688 من �لطلب �ملحالني لغرف �سعوبات �لتعلم يف �ل�سفوف من �لأول �إىل 
�ل�س���اد�س. وق���د مت ترجمة �لقائم���ة بالطريقة �لأمامية و�خللفي���ة من �أجل تطويعها 
للبيئة �لعربية. ومت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س من خالل ثالثة �إجر�ء�ت، هي �سدق 
�ملحت���وى، و�ل�س���دق �ملرتب���ط مبحك حيث مت ح�س���اب معام���ل �لرتباط ب���ني �لقائمة 
وثالثة مقايي�س �أخرى للقر�ءة و�لكتابة و�للغة �لرب�جماتية )�ل�ستخد�م �لجتماعي 
للغة(، و�ل�س���دق �لعاملي. كما مت �لتحقق من �لثبات من خالل ح�س���اب ثبات �لت�ساق 
�لد�خل���ي با�س���تخد�م معام���ل �ألفا لكرونب���اخ، و��س���تخد�م طريقة �لتجزئة �لن�س���فية. 
و�أخ���رًي� مت ح�س���اب معاي���ري �لدرجات �خلام للقائمة. وقد �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل 
متتع �لقائمة مبوؤ�س���ر�ت �س���دق قوية حيث كانت معامالت �رتباط د�لة �إح�سائًيا بني 
�أبع���اد �لقائمة و�لدرجة �لكلية للمقايي�س �لثالث���ة �ملحكية، كما �أظهرت �لنتائج متتع 
�لقائم���ة ببني���ة عاملية مكونة من �س���تة �أبع���اد متطابقة مع �لبينة �لعاملية �لأ�س���لية 
للقائمة. كما �أظهرت �لقائمة موؤ�س���ر�ت ثبات مرتفعة حيث تر�وحت قيم معامل �ألفا 
لالأبعاد �ملختلفة للمقيا�س من 96‚0 �إىل 98‚0 كما تر�وحت معامالت �لثبات بطريقة 
�لتجزئ���ة �لن�س���فية م���ن 0.91-0.97. و�أخ���ري� مت ح�س���اب �ملعاي���ري �ملئيني���ة للدرج���ات 
�خلام. وقد مت مناق�س���ة نتائج �لدر��س���ة يف �س���وء �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي هدفت �إىل 

فح�س ح�سا�سية مقايي�س تقدير �ملعلمني يف فرز �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم. 

الكلمات املفتاحية: قائمة ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم، �لفرز، �سلطنة عمان.
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Validation of the Learning Disabilities Diagnostic 
Inventory (LDDI) for Grades 16- Students in the 

Sultanate of Oman

Mahmoud M. Emam, Ali M. Kazem, Rashid S. Almehrizi, 
and Saleh K. Al-Makhmari

Abstract:
The current study aimed to investigate the psychometric 

properties of the Learning Disabilities Diagnostic Inventories 
(LDDI) through its standardization on a national sample of Omani 
students in grades 16- in Oman. The study sample included 1239 
students (651 typically achieving students and 688 students referred 
to learning disabilities units in schools). The LDDI was translated 
using the forward backward translation method in order to adapt it 
to the Arabic language. Validity of the LDDI was tested using three 
methods: content validity, criterion validity and construct validity. 
Criterion validity was tested through administration of three other 
rating scales of reading, written language and pragmatic language. 
Construct validity was tested through examination of its factor 
structure. Reliability was tested using two methods: Cronbach’s 
alpha, and split half reliability. Finally, national norms were 
calculated for the national sample. Results of the study showed that 
the LDDI has good validity and reliability indicators. The LDDI 
correlated significantly with the criterion measures and its factor 
structure consisted of 6 factors which were reported in the original 
instrument. The LDDI showed excellent alpha coefficients ranging 
from 0.960.98-, and excellent reliability coefficients 0.910.97- using 
split half-reliability. National norms were drawn from the sample. 
Results are discussed in the light of the literature focusing on the use 
of teachers rating scales in screening for learning disabilities. 

Keywords: Learning Disabilities Diagnostic Inventories; Screening, 
Oman
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مقدمة
ينظر �ملعلمون و�لآباء �إىل �ملخت�سني يف �إجر�ء�ت �لت�سخي�س على �أنهم �ملرجع 
يف تف�س���ري نتائ���ج �ختب���ار�ت ومقايي����س �لت�س���خي�س �لت���ي يك���ون �له���دف منها حتديد 
جو�ن���ب �لق���وة و�ل�س���عف لدى �لطال���ب، كما ينظ���ر �إىل وجهات نظر �لخت�سا�س���يني 
يف �لت�س���خي�س عل���ى �أنه���ا ذ�ت قيم���ة يف ت�س���كني �لطلب���ة ذوي �لحتياج���ات �لتعليمي���ة 
�خلا�س���ة وحتديد �حتياجاتهم من �لتدخل �لعالجي �س���وء� كان هذ� �لتدخل �س���لوكًيا 
�أو �أكادميًيا. وعلى �لرغم من �أن �إجر�ء�ت �لتقييم و�لت�س���خي�س للجو�نب �لأكادميية 
يف �لبيئة �ملدر�س���ية ت�س���تهدف بجانب ت�سنيف �لطالب من حيث م�ستو�هم �لأكادميي 
�لتعرف على �لطلبة �لذين هم عر�س���ة خلطر معاناتها من �س���عوبات �لتعلم �لنوعية 
Specific Learning Disabilities �إل �أن كث���رًي� م���ن �ملمار�س���ني و�لرتبوي���ني ل 
ينتبه���ون �إىل �أهمي���ة حتدي���د م�س���توى �خلط���ر Risk Status بالن�س���بة ل���كل طال���ب 
وه���و �لأم���ر �ل���ذي يج���ب �أن يعط���ي �لأولوي���ة مبك���ًر� يف �ملر�ح���ل �لدر��س���ية. مبعن���ى 
�أن���ه �إذ� مت يف مرحل���ة م���ا قب���ل �ملدر�س���ة كان ذل���ك �أف�س���ل م���ن �لقي���ام به يف �ل�س���فوف 
�ملبك���رة م���ن �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة و�إذ� مت يف �ل�س���فوف �ملبك���رة من �ملدر�س���ة �لبتد�ئية 
كان ذل���ك �أف�س���ل م���ن �لقي���ام ب���ه يف �ل�س���فوف �ملتاأخرة وهك���ذ�. وهذ� �إمن���ا يوؤكد على 
�أهمي���ة �لتع���رف و�لت�س���خي�س �ملبك���ر م���ن �أج���ل ��س���تهد�ف �لتدخ���ل �لعالج���ي �ملبك���ر          
�لتدخ���ل  تنفي���ذ  �أهمي���ة  �إىل  �لبحثي���ة  �لدر��س���ات  (Brookhart, 2013). وت�س���ري 
�لعالج���ي قب���ل �أن يتفاقم �لو�س���ع �لأكادمي���ي للطالب ومن ثم توؤكد هذه �لدر��س���ات 
عل���ى �أهمي���ة تو�فر �إجر�ء�ت و�أدو�ت ذ�ت ح�سا�س���ية �س���ديدة لفرز �مل�س���كالت �لتعليمية 
 (Klingbeil, McComas, Burns, & Helman, �لتعل���م مبك���ًر�  و�س���عوبات 

 .2015; Kettler & Albers, 2013)

ويهتم �لباحثون و�ملمار�س���ون على �ل�س���و�ء ب�س���رورة �أن تك���ون �أد�ة �لفرز �لعام 
و�ل�س���امل ذ�ت كفاءة حتى ميكن ��س���تخد�مها يف �حلكم على �حتمالية معاناة �لطالب 
من م�سكالت �لتعلم بوجه عام و�سعوبات �لتعلم �لنوعية على وجه �خل�سو�س. ومن 
ث���م ف���اإن بناء �أدو�ت فرز �س���املة و�لتحقق م���ن كفاءتها يعد �أمر مه���م ول غني عنه يف 
�لبيئ���ات �لرتبوي���ة حي���ث �أن �لكت�س���اف �ملبك���ر لالأطف���ال �ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات 
�لتعل���م �لنوعي���ة وم�س���كالت �لتعل���م بوج���ه عام �س���وف ي�س���هل م���ن ��س���تبد�ل �إجر�ء�ت 
�ل�س���تجابة �لقائم���ة عل���ى رد �لفع���ل بال�س���تجابة �لقائم���ة عل���ى �لإج���ر�ء�ت �لوقائية 
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و�لتدخ���ل �لعالج���ي �ملبكر (Albers, Glover, & Kratochwill, 2007). وتعد 
تقدي���ر�ت �ملعلم���ني Teacher Ratings لأد�ء �لتالمي���ذ من �أه���م طرق �لفرز و�لتي 
تتمت���ع بق���وة و�س���الحية عالي���ة يف �لتعرف عل���ى �لتالمي���ذ �لذين هم عر�س���ة خلطر 
م�سكالت �لتعلم �لأكادميية Academic Difficulties بوجه عام و�سعوبات �لتعلم 
�لنوعية بوجه خا�س. وتتكون مقايي�س تقدير �ملعلم من �أحكام �ملعلمني عن �لتالميذ 
بناء على �لتفاعل معهم ملدة زمنية ترت�وح بني �أ�س���ابيع �إىل �س���هور و�لتي ت�ستمل على 
م�س���اهدتهم ومالحظاتهم حول خ�س���ائ�س ذ�ت عالقة بتح�س���يلهم �لأكادميي )مثل 
عو�م���ل متكينه���م �أكادميًي���ا وفر����س تعلمه���م ومنوه���م �لأكادمي���ي( و�لت���ي ل ميك���ن 
 .(Kettler, Elliott, Davies, & Griffin, 2012) ختباره���ا ب�س���ورة مبا�س���رة�
وقد كان ��س���تخد�م مقايي�س تقدير �ملعلم من �لنقاط �ملهمة �لتي �هتم بها �لباحثون 
و�أجري���ت عليه���ا �لعديد من �لدر��س���ات �لإمربيقية فيما يتعل���ق بقيمتها وكفاءتها يف 
عملي���ات �لف���رز �لع���ام و�ل�س���امل Universal Screening ورك���زت ه���ذه �لدر��س���ات 
عل���ى مقارنة مقايي����س تقدير �ملعلم وحمكات �أخرى مثل �ختبار�ت �لتح�س���يل �ملقننة 
و�لقيا�سات �لقائمة على �ملنهاج من حيث كفاءة �لتعرف على �لتالميذ ذوي م�سكالت 
�لتعل���م و�س���عوبات �لتعل���م �لنوعي���ة وكذل���ك من حي���ث دقته���ا وح�سا�س���يتها يف �لتنبوؤ 
بالأد�ء �لأكادميي للتالميذ يف �سفوف ومر�حل تعليمية تالية، ف�ساًل عن �لتاأكد من 

خ�سائ�سها �ل�سيكومرتية. 

م�سكلة البحث:
�لتدري�س���ية يف  للعملي���ة  ق���وي وغن���ي  �أنه���م م�س���در  عل���ى  للمعلم���ني  ُينظ���ر 
�لبيئ���ة �ملدر�س���ية. وق���د مت �لعتم���اد عل���ى �أح���كام �ملعلم���ني يف عملي���ة �تخ���اذ �لقر�ر�ت 
يف  �مل�س���اعدة  يف  وكذل���ك   ،(Coladrarci, 1992) �لتدري����س  بعملي���ة  �ملتعلق���ة 
عملي���ات �لف���رز و�لإحال���ة (Kenny & Chekaluk, 1993). وعل���ى �لرغ���م م���ن 
�أن هن���اك قل���ة م���ن �لباحث���ني �مل�س���ككني يف مدى �س���دق �أح���كام �ملعلم���ني وتقدير�تهم
تع���د  ماز�ل���ت  �ملعلم���ني  تقدي���ر�ت  �أن  �إل   (Madelaine & Wheldall, 2005)
طريق���ة �س���ريعة وقليل���ة �لتكلف���ة يف تقيي���م �لق���درة �لأكادميي���ة م���ا يف ذل���ك يف ف���رز 
�لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم. وقد ��س���تخدمت معظم �لدر��س���ات �لتي تناولت دقة 
�أح���كام �ملعلم���ني �لختبار�ت �ملقننة كمح���ك للحكم على دقة تلك �لأح���كام وتقوميها. 
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وم���ع ذل���ك هناك بع�س �لباحث���ني �لذين ي���رون �لعك�س؛ مبعن���ى �أن �ملعلمني يجب �أن 
ينظ���ر له���م ولتقدير�ته���م و�أحكامهم على �أنه���ا �ختبار�ت حمكية ل�س���دق �لختبار�ت 

.(Gresham, Reschly, & Carey, 1987)                لأد�ئية �لأخرى �ملقننة�

ويتم �لعتماد على �أحكام وتقدير�ت �ملعلمني يف عمليات �لإحالة و�لفرز و�لتي 
تاأت���ي كاأول خطوة يف عملية متع���ددة �ملر�حل من �أجل تقدمي �لدعم �لالزم للتالميذ 
�لذي���ن يحتاج���ون للدع���م. ويف �لنم���اذج �لرتبوي���ة �حلديث���ة مث���ل منوذج �ل�س���تجابة 
للتدخ���ل �لعالج���ي Response to Intervention )وه���و �أح���د �لنم���اذج �لرتبوية 
�ل�س���املة لتقدمي �لدعم للتالميذ ذوي م�س���كالت �لتعلم بوجه عام و�سعوبات �لتعلم 
�لنوعي���ة بوج���ه خا�س(، يت���م �لعتماد على �أح���كام �ملعلمني يف تقدمي بيانات �إ�س���افية 
لدع���م عملي���ة �لف���رز �ل�س���املة و�لتع���رف عل���ى �لتالمي���ذ �لذي���ن ه���م عر�س���ة خلطر 
�س���عوبات �لتعل���م (Fuchs & Fuchs, 2006).وق���د دعم���ت �لدر��س���ات �لبحثي���ة 
��س���تخد�م �أحكام �ملعلمني نظًر� لتقدميها معلومات دقيقة ت�س���هم يف �لتنبوؤ بتح�س���يل 
 (Begeny, Eckert, Montarello, & Storie, 2008; Demaray لتالمي���ذ�

.& Elliott, 1998; Hoge & Coladarci, 1989)

وم���ن �ملع���روف �أن هن���اك �لعدي���د م���ن �لتقييم���ات �لت���ي تعتم���د عل���ى �أح���كام 
�ملعلم���ني وتقدير�ته���م لأد�ء �لتالمي���ذ �لأكادمي���ي �س���و�ء يف بيئ���ات �لبح���ث �أو �لبيئات 
�ملدر�س���ية. فمن حيث �جلانب �لبحثي ت�س���هم �لتقييمات �لقائمة على �حكام �ملعلمني 
يف تق���ومي �أن���و�ع �لتدخالت �لعالجية �ملختلفة وعمليات �لتعليم و�لتعلم د�خل حجرة 
 (Meisels, Bickel,لدر��س���ة ومنو �لتالميذ عقليا و�نفعاليا و�جتماعيا و�س���لوكيا�
(Nicholson, Xue, & Atkins-Burnett, 2013. ويف �لبيئات �ملدر�سية يعتمد 
�ملعلمون على �أحكامهم يف تقومي حت�س���يل �لتالميذ، وتخطيط �لتدري�س، و�لتو��سل 
مع �لو�لدين ب�س���اأن م�س���توى �أبنائهم؛ كما ت�س���تخدم تقدير�ت �ملعلمني و�أحكامهم يف 
�تخ���اذ ق���ر�ر�ت تتعلق بالفرز و�لت�س���خي�س و�لإحالة للح�س���ول عل���ى خدمات �لرتبية 
�خلا�س���ة (McTighe & Ferrara, 1998). وت�س���ري �لدر��س���ات يف �لبيئة �لغربية 
�إىل �أن عدد �لتالميذ �لذي ل يقروؤون يف م�ستوى �سفهم �ملدرجني به يرت�وح من 20 
 . (Snowling, Duff, Petrou, Schiffeldrin, & Bailey, 2011)%30 إىل�
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وبالن�س���بة ل�س���لطنة عم���ان فق���د مت �إن�س���اء برنام���ج �س���عوبات �لتعل���م يف �لع���ام 
2002/2001 وذل���ك م���ن خ���الل �إن�س���اء غ���رف �س���عوبات �لتعل���م يف مد�ر����س �حللقتني 
�لأوىل و�لثانية يف مرحلة �لتعليم �لأ�سا�س���ي. ومت �إعد�د معلمني متخ�س�س���ني للعمل 
م���ع ه���ذه �لفئة م���ن �لطالب من خ���الل �إتاح���ة �لفر�س���ة للمعلمني �لعام���ني لتغيري 
م�س���ماهم �لوظيفي وح�س���ولهم على �لتاأهيل و�لتدريب �ملنا�س���ب يف جمال �س���عوبات 
�لتعل���م م���ن خ���الل �لتدريبات �أثن���اء �خلدمة وكذلك ح�س���ولهم على دبلوم �س���عوبات 
�لتعل���م من جامعة �ل�س���لطان قابو�س. ومنذ �إن�س���اء �لربنامج عانى �ملتخ�س�س���ون من 
عدم وجود �أدو�ت ت�سخي�س مقننة على �لبيئة �لعمانية وقد �أ�سارت �إىل ذلك عدد من 
�لدر��س���ات (Emam & Kazem, 2016; El-Keshky & Emam, 2015)؛ 
حي���ث �أ�س���ارت ه���ذه �لدر��س���ات �إىل �لتقاري���ر �مليد�نية �لت���ي �أكدت �عتم���اد �مليد�ن على 
ع���دد من �لختب���ار�ت �لإدر�كية �لتي مت تقنينها على بيئ���ات عربية �أخرى غري �لبيئة 
�لعمانية. ويف �س���لطنة عمان لي�س���ت هناك يف �لوقت �حلايل طريقة مت�سقة للح�سول 
على �آر�ء �ملعلمني حول �لأد�ء �لأكادميي للتالميذ. ولذلك يعد توفري مقيا�س يتمتع 
بالثب���ات و�ل�س���دق م���ن �لأولوي���ات يف �لوقت �حلايل نظًر� لأنها �س���وف تخ���دم �مليد�ن 
�لرتب���وي وخا�س���ة يف �حللق���ة �لأوىل م���ن �لتعلي���م �لأ�سا�س���ي، وم���ن ثم �س���يدعم ذلك 
�إج���ر�ء�ت �لت�س���خي�س �ملبك���رة و�لتدخ���ل �لعالج���ي �لوقائ���ي �ملبك���ر )�إم���ام، و�ملعمري، 
و�ل�سوربجي، وكاظم، و�ملنذري، وحمد�ن، و�آخرون، 2013(. ومن هنا تاأتي �أهمية هذه 
�لدر��س���ة حيث �أنها تقدم �أد�ة مرتبطة باملجتمع �لعماين وخ�سائ�س���ه ومن ثم ميكن 

للمعلمني �لعتماد عليها كخطوة �أوىل للفرز. 
ما موؤ�س���ر�ت �س���دق قائمة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم لدى تالميذ �ل�سفوف 1 1)

)1- 6( ب�سلطنة عمان؟
ما موؤ�س���ر�ت ثبات قائمة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم لدى تالميذ �ل�س���فوف 1 2)

)1- 6( ب�سلطنة عمان؟
م���ا معاي���ري �لدرجات �خلام لقائمة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعل���م لدى تالميذ 1 3)

�ل�سفوف )1-6( ب�سلطنة عمان؟
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اأهمية البحث:
للبحث �أهمية نظرية تتمثل يف �لإ�سهام يف �أدبيات �لبحث �لعلمي �ملتعلقة ببناء 
مقايي�س تتمتع بال�س���دق و�لثبات؛ كما يكت�س���ب �لبحث �أهمية تطبيقية من حيث �أنه 
يق���دم �أد�ة ف���رز ميك���ن للمعل���م �لعام يف مدر�����س �حللقتني �لأوىل و�لثانية يف �س���لطنة 
عمان ��س���تخد�مها من �أجل فرز �لتالميذ ذوي م�س���كالت �لتعلم بوجه عام و�سعوبات 

�لتعلم �لنوعية بوجه خا�س. 

اأهداف البحث:
توف���ري �أد�ة قيا����س مقنن���ة ومنا�س���بة للبيئ���ة �لعماني���ة لتقدير لفرز �س���عوبات 1 1)

�لتعلم �لنوعية لدى تالميذ �حللقتني �لأوىل و�لثانية ب�سلطنة عمان.
�لتحقق من �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية )�ل�س���دق و�لثبات( لقائمة ت�سخي�س 1 2)

�س���عوبات �لتعل���م و��س���تخر�ج �ملعاي���ري �لت���ي ميكن يف �س���وئها تف�س���ري �لدرجة 
�خلام �لتي يح�سل عليها �لطالب �لعماين.

حمددات البحث:
املحددات الب�سرية: �قت�سرت �إجر�ء�ت هذه �لدر��سة على عينة ممثلة لتالميذ 1 1)

�حللقت���ني �لأوىل و�لثاني���ة من �لتعليم �لأ�سا�س���ي و�لتي �س���من �ل�س���فوف من 
�لأول �إىل �ل�س���اد�س. وق���د ��س���تملت �لعينة على �لتالمي���ذ �لعاديني و�لتالميذ 

�ملدرجني بربنامج �سعوبات �لتعلم. 
املح�ددات املكاني�ة: مت تطبيق �لدر��س���ة عل���ى حمافظات �ل�س���لطنة جميعها 1 2)

وعددها )11( حمافظة.
املحددات الزمنية: مت تطبيق قائمة ت�س���خي�س �سعوبات �لتعلم خالل تطبيق 1 3)

�مل�س���روع �ل�سرت�تيجي �ملمول من �ملكرمة �ل�س���امية جلاللة �ل�سلطان قابو�س 
و�لذي ��س���تهدف ت�س���خي�س �سعوبات �لتعلم وقد ��س���تمر �مل�سروع يف �لفرتة ما 

.)2015-2012(

التعريفات اال�سطالحية واالإجرائية

التقن�ن Standardization: عرف���ه ع���الم )2006( باأنه: “ما يق�س���د به �أن - 1
يكون بناء وت�سحيح وتف�سري نتائج �لختبار �أو �أد�ة �لقيا�س م�ستنًد� �إىل قو�عد 
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حم���ددة، تتوحد فيه وحتدد بدقة مو�د �لختبار، وطريقة تطبيقه، وتعليمات 
�إجابت���ه وطريق���ة ت�س���حيحه �أو ت�س���جيل درجات���ه، فه���و ينطبق عل���ى �لظروف 
�ملثالي���ة �لت���ي ي�س���تطيع فيه���ا م�س���مم �أد�ة �لقيا����س �س���بط جمي���ع �ملتغ���ري�ت 
م���ا ع���د� �ملتغري �ل���ذي يه���دف �لختبار لقيا�س���ه” )����س29(. ويع���رف �لتقنني 
�إجر�ئيا لقائمة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم LDDI هو ��ستخر�ج �خل�سائ�س 
�ل�س���يكومرتية ملفرد�ته، وذلك بح�س���اب �ل�س���دق و�لثبات و�ملعيار �مليئيني بعد 
تطبيقه على عينة ممثلة ملجتمع �لدر��سة من �أجل �سهولة ��ستخد�مه و�سحة 

�عتماد نتائجه. 

( -                    :Specific Learning Disabilities النوعي�ة  التعل�م  �سعوب�ات 
�إن م�س���طلح �س���عوبات �لتعل���م ه���و م�س���طلح ع���ام ي�س���ري �إىل جمموع���ة غ���ري 
متجان�س���ة من �ل�سطر�بات �لتي تظهر يف �سورة �سعوبات �سديدة يف �متالك 
�لقدرة على �ل�ستماع �أو �لتحدث �أو �لقر�ءة �أو �لكتابة �أو �ل�ستدلل �أو �لقدر�ت 
�حل�س���ابية �أو ��س���تخد�مها، وه���ذه �ل�س���طر�بات تتاأ�س���ل يف �لف���رد ويفرت����س 
�أنه���ا تنت���ج ع���ن خلل وظيف���ي يف �جلهاز �لع�س���بي �ملرك���زي، وتظه���ر تاأثري�تها 
م���دى �حلي���اة. بالإ�س���افة �إىل ذل���ك، قد تتو�جد �مل�س���كالت يف �ل�س���لوك �لذ�تي 
�لتنظيم���ي �أو �لإدر�ك �لجتماعي �أو �لتفاعل �لجتماعي مع �س���عوبات �لتعلم 
�إل �إنه���ا ل ت�س���كل وحده���ا �س���عوبة تعل���م. ومع �أن �س���عوبات �لتعل���م قد حتدث 
بالتز�من مع حالت �لإعاقات �لأخرى )على �س���بيل �ملثال �لق�س���ور �حل�س���ي �أو 
�لتاأخ���ر �لعقلي �أو �ل�س���طر�ب �لعاطف���ي �خلطري( �أو مع �ملوؤث���ر�ت �خلارجية 
)مث���ل �لف���روق �لثقافي���ة عدم كفاية �لتعلي���م �أو عدم �س���حته(، �إل �أنها ل تنتج 

عن تلكم �حلالت �أو �ملوؤثر�ت )�إمام و�آخرون، 2013(.

3 - Learning Disabilities التعل�م  �سعوب�ات  ت�سخي��س  قائم�ة 
Diagnostic Inventory: تع���د قائم���ة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعل���م �أحد 
مقايي����س �لتقدي���ر، و�لت���ي مت ت�س���ميمها مل�س���اعدة �لأخ�س���ائيني �لنف�س���يني 
ذوي  م���ن  وغريه���م  و�لتخاط���ب  و�لنط���ق  �لتعل���م  �س���عوبات  و�أخ�س���ائيو 
�لخت�س���ا�س يف جوه���ر عملية ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم ل���دى �لطالب من 
�ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة وحت���ى �ملرحل���ة �لثانوي���ة. وقد ق���ام ببناء �لقائم���ة كل من 
(Hammil & Bryant, 1998)، وقد مت تقنني �لقائمة وفقا ملعايري �لبناء 
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 American Psychological �لنف�س���ية  �لأمريكي���ة  باجلمعي���ة  �خلا�س���ة 
Association (APA). وق���د مت تقن���ني �لقائم���ة عل���ى عين���ة ممثل���ة م���ن 
�لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لبال���غ عدده���م )2152( طالًب���ا يف �لولي���ات 
�ملتحدة �لأمريكية من )43( ولية بالإ�س���افة للعا�س���مة و��س���نطن، وقد �أظهر 
تقن���ني �لقائمة على �لعينة �لأمريكية متتعها بخ�س���ائ�س �س���يكومرتية جيدة 
م���ن �ل�س���دق و�لثب���ات ويعتم���د تف�س���ري �لدرج���ات يف �لقائم���ة عل���ى �ملئيني���ات 
percentile و�لُت�س���اعّيات �ملعياري���ة stanines. وتتاأل���ف �لقائم���ة م���ن �س���تة 
مقايي����س تقديري���ة م�س���تقلة تقي���م �ملجالت �ل�س���تة ل�س���عوبات �لتعل���م كما مت 
 ،US Office of Education حتديدها من قبل: �ملكتب �لأمريكي للتعليم
 .the National Joint Committee �لدولي���ة  �لعمومي���ة  و�للجن���ة 
وت�س���م جمالت �س���عوبات �لتعلم �لتالي���ة: �ل�س���تماع Listening، و�لتحدث 
و�لريا�س���يات   ،Writing و�لكتاب���ة   ،Reading و�لق���ر�ءة   ،Speaking

 .Reasoning و�ل�ستدلل ،Mathematics

اإطار نظري ودرا�سات �سابقة
وجهات نظر املعلمن: ال�سدق التنبوؤي واحل�سا�سية الت�سخي�سية

تعد وجهة نظر �ملعلم وم�س���ادقته على ت�س���نيف �لتالميذ من �لق�س���ايا �ملهمة 
�لت���ي توؤث���ر على فر�س �لتعرف على �لتالميذ ذوي �مل�س���كالت �لتح�س���يلية بوجه عام 
و�س���عوبات �لتعل���م �لنوعية بوج���ه خا����س (Kettler & Albers, 2013). وتنطبق 
ه���ذه �حلقيق���ة على �أنظمة �لفرز �لتي تعتم���د على تقدير�ت �ملعلمني؛ نظًر� لأن دليل 
�ل�س���دق على �ل�س���تنتاجات �لتي يتم �لتو�س���ل �إليها من خالل مقايي�س تقدير �ملعلم 
تبن���ى �إىل ح���د ما عل���ى �لعتقاد باأن �ملعلم يجيب باأمانة ودون حتيز على ما تت�س���منه 
ه���ذه �ملقايي�س. فاإذ� كانت هذه �ملقايي�س عملية �أي �أنها تت�س���من �س���مات تتعلق بالأد�ء 
�لعملي د�خل وخارج حجرة �لدر��س���ة فاإن هذه �ملقايي�س يجب �أن يتم �مل�س���ادقة عليها 
من �ملعلمني نظر� لكونهم على �ت�س���ال د�ئم مع �لتالميذ وي�س���تطيعون �إ�سد�ر �أحكام 
مهنية على �أد�ء �لتالميذ بناًء على �ل�سو�هد �لعديدة �لتي يقومو� بجمعها عن ق�سد 
�أو يالحظوه���ا ع���ن غري ق�س���د. كم���ا �أن �ملعلمني ي�س���تطيعون تق���دمي معلومات هامة 
لتقومي نظم �لفرز يف �أية بيئة تعليمية، وهو ما يتم �لتعبري عنه من خالل ما ي�سمى 
بالتع���رف �لإيجاب���ي و�ل�س���لبي عل���ى �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم. فعلى �س���بيل �ملثال 



تقنني قائمة ت�صخي�س �صعوبات التعلم النوعية لدى تالميذ ال�صفوف د . حممود حممد اإمام واآخرون

 108 

هناك ما ميكن �لإ�سارة له باحلالت �لإيجابية �ملزيفة False Positive Case وهي 
�لتي تتمثل يف فزر تلميذ على �أنه ذي �سعوبات تعلم يف حني �ن هذه �لتلميذ ل يعاين 
 False Negative Case م���ن �س���عوبات تعل���م يف مقابل �حل���الت �ل�س���لبية �ملزيف���ة

و�لتي ت�سري �إىل �لف�سل يف �لتعرف على تلميذ لديه �سعوبات تعلم.

ومن �ملعروف �أن �خلطاأ و�رد يف �أي عملية قيا�س وعملية �لفرز ل ت�ستثنى من 
ه���ذه �لقاع���دة �ل�س���يكومرتية. فف���ي عملية �لفرز ميكن تق�س���يم �خلطاأ �لقيا�س���ي �إىل 
�لفئتني �ل�سابق ذكرهما وهما �حلالت �لإيجابية �ملزيفة، و�ل�سلبية �ملزيفة. ويوجه عام 
ميكن �لقول باأنه يف غالبية مو�قف �لفرز ل متثل �حلالت �لإيجابية �ملزيفة م�س���كلة 
كب���رية مقارن���ة باحل���الت �ل�س���لبية �ملزيفة حي���ث تتم عملي���ة �لتعرف قب���ل �أن تتفاقم 
�ملظاهر �لتي ت�س���ري �إىل �ل�س���طر�ب �لذي يتم فرزه كما �حلال بالن�س���بة ل�س���طر�ب 
�س���عوبات �لتعل���م. وم���ن ث���م ف���اإن ينظ���ر �إىل �لتدخ���ل �لعالج���ي �لقائ���م عل���ى �ملنط���ق 
�لوقائي يف هذه �حلالة بالن�س���بة لهذه �حلالت �لإيجابية �ملزيفة على �أنه �أقل تكلفة. 

ويف ه���ذ� �ل�س���دد ت�س���ري �لدر��س���ات �لبحثي���ة �إىل �أن �أح���كام �ملعلم���ني ميك���ن 
�أن تك���ون منبئ���ات دقيق���ة لحتياج���ات �لتالمي���ذ م���ن �لدع���م �لأكادمي���ي. فق���د �أ�س���ار        
(Gresham, et al., 1987) �إىل �أن �ملعلم���ني ��س���تطاعو� �لتع���رف عل���ى 96% م���ن 
�لتالمي���ذ �لذي مت ت�سخي�س���هم ب�س���عوبات �لتعلم �لنوعية، ويف تكر�ر لهذه �لدر��س���ة 
بع���د ع�س���ر �س���نو�ت �أف���اد (Gresham, MacMillan, & Bocian, 1997) �إىل 
�أن �ملعلم���ني ��س���تطاعو� �لتعرف بنج���اح على 91% من �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم 
�لنوعي���ة، 95% م���ن �لتالمي���ذ ذوي �لتح�س���يل �ملت���دين، 100% م���ن �لتالمي���ذ ذوي 
معام���ل �ل���ذكاء �ملنخف����س. وهناك ع���دد من �لدر��س���ات �لت���ي مت �إجر�ئها با�س���تخد�م 
 Brief Academic Competence لنظام �ملخت�س���ر لتقومي �لكفاية �لأكادميي���ة�
 Evaluation Screening System (BACESS; Elliott, DiPerna, &
(Huai, 2003 و�لتي ت�ستمل على جمموعة من قو�ئم �لتقدير Rubrics �مل�سممة 
 (Kettler & Elliott, 2010; Kettler, للف���رز �ل�س���امل للم�س���كالت �لتعليمي���ة
(Elliott, & Albers, 2008; Kettler, 2007. وقد ��س���تخدمت هذه �لدر��س���ات 
�ختب���ار�ت �لتح�س���يل �لت���ي تطب���ق عل���ى م�س���توى وطني �أي عل���ى م�س���توى �لولية يف 
�لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية كمقايي�س حمكي���ة ملقارنة تقدير�ت �ملعلمني بها. وبوجه 
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ع���ام �أظهرت هذه �لدر��س���ات متت���ع �أد�ة �لنظام �ملخت�س���ر لتقومي �لكفاي���ة �لأكادميية 
BACESS بكف���اءة حتدي���د Specificity عالي���ة و�س���لت �إىل ).82(، وقيم���ة تنب���وؤ 
�إىل )0.76(  Positive Predictive Value متو�س���طة و�س���لت قيمته���ا  �إيجابي���ة 
بلغ���ت قيمته���ا )0.66(،   Negative Predictive Value �س���لبية  وقيم���ة تنبوؤي���ة 
وح�سا�سية منخف�سة Sensitivity بع�س �ل�سيء و�سلت قيمتها )0.57(. يف حني قام    
 (Kettler et al., 2012) بدر��س���ة �أخرى م�س���ابهة با�س���تخد�م قو�ئم تقدير �أخرى 
مث���ل �أدل���ة ف���زر �لأد�ء Performance Screening Guides (PSGs) و�لت���ي مت 
 Social Skills Improvement ستخر�جها من نظام حت�سني �ملهار�ت �لجتماعية��
System (SSiS; Gresham & Elliott, 2008) وذل���ك به���دف �لتنب���وؤ ب���اأد�ء 
تالميذ �ل�س���فني �لثالث و�خلام�س يف ��س���رت�ليا على �ختبار�ت �لتح�س���يل �لوطنية. 
وق���د �أظه���رت �أدلة ف���رز �لأد�ء PSGs طبقا لنتائج �لدر��س���ة ح�سا�س���ية عالية )0.95( 
وقيمة تنبوؤية �سلبية بلغت قيمتها )0.99(، وكفاءة حتديد منخف�سة )0.45(، وقيمة 
تنبوؤية �إيجابية منخف�س���ة جد� بلغت قيمتها )0.20(، وهو ما يعك�س �إفر�ز عدد كبري 
م���ن �حل���الت �لإيجابي���ة �ملزيف���ة False Positives. وق���د �نتهى �لباحث���ون يف هذه 
�لدر��س���ة �إىل �أن �ل PSGs ه���ي مقيا����س مالئ���م للفرز يف نظام ي�س���تمل على �لفرز يف 
مر�ح���ل مبك���رة من �س���نو�ت �لدر��س���ة �ملبكرة بدًء� م���ن مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة وحتى 
�ل�س���ف �لثال���ث �لبتد�ئ���ي كما �نه���ا ذ�ت كفاءة يف �ختي���ار �لتالميذ �لذي���ن يحتاجون 
�إىل ع���دد م���ن �لتدخالت �لعالجية منخف�س���ة �لتكلفة �أي �لتي ل حتتاج �إىل ح�س���ول 
�لتلميذ على ما ي�سمى ببيان �أحقيته يف �لتدخالت �لعالجية �ملخ�س�سة للطلبة ذوي 
�لحتياجات �خلا�سة و�لتي يتم متويلها من �حلكومة �لفيدر�لية طبقا لقانون تعليم 

.IDEA لأطفال ذوي �لإعاقات يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�ملعروف بقانون�

وم���ن �ملهم �أن ن�س���ع يف �عتبارن���ا �أن �لفرز يتم �لقيام به للتعرف على �ل�س���مات 
�حلالية لل�س���عوبات و�مل�س���كالت �لت���ي من �ملتوقع �أن تتطور فيم���ا بعد. ومن ثم وجب 
تقومي �نظمة �لفرز لي�س فقط بناء على �لأد�ء �حلايل على مقايي�س �لتح�سيل ولكن 
�ي�س���ا بناء على �لأد�ء �مل�س���تقبلي )على �س���بيل �ملثال �لأد�ء بعد ن�سف عام در��سي فيما 
بع���د(. فف���ي در��س���ة ق���ام به���ا (Snowling, et al., 2011) مت �لتحق���ق م���ن �س���دق 
تقدي���ر�ت �ملعلم���ني �خلا�س���ة بتق���دم �لتالميذ يف مهار�ت �لوعي �ل�س���وتي و�مل�س���اهاة 
بني �ل�س���وت و�حلرف كموؤ�س���ر فرز خلطر �لدي�سلك�س���يا. وقد ��س���تملت عينة �لدر��سة 
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عل���ى )73( تلمي���ًذ� يف �لع���ام �ل�س���اد�س م���ن عمره���م وق���د مت حتدي���د ه���ذه �لعينة على 
�أنه���م عر�س���ة خلطر �لدي�سلك�س���يا من جمتمع م���ن تالميذ �ملدر�س���ة �لبتد�ئية نظر� 
لتقدمه �لبطيء يف مهار�ت �لوعي �ل�سوتي ومهار�ت �مل�ساهاة بني �ل�سوت و�حلرف؛ 
وبعد �س���تة �أ�س���هر متت �ملقارنة ب���ني �لعينة وعينة �خرى م���ن �لتالميذ �لعاديني على 
�ختب���ار�ت مقنن���ة يف �لق���درة �لقر�ئي���ة. وق���د �أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �ملعلمني قد 
بالغ���و� يف حتدي���د موؤ�س���ر�ت �خلطر لدى هوؤلء �لأطفال. وم���ع ذلك قدمت تقدير�ت 
�ملعلم���ني دعًم���ا قويا حينما مت �إ�س���افتها لأد�ء �لتالميذ على �ختبار�ت �لوعي باملقطع 
�ل�س���وتي و�لت�س���مية �ل�س���ريعة حيث كانت نتائ���ج �لختبار�ت وتقدي���ر�ت �ملعلمني مًعا 
موؤ�س���ًر� ذ�ت ح�سا�س���ية عالية يف حتديد �لتالميذ �لذين �أظهرو� �س���عوبات تعلم فيما 
بع���د. وق���د �نته���ت �لدر��س���ة �إىل �أن تقدير�ت �ملعلمني ت�س���تطيع �لك�س���ف عن م�س���توى 
خط���ر �لتعر����س للدي�سلك�س���يا و�أن دق���ة �لتقدي���ر�ت ميك���ن حت�س���ينها عن���د مز�وجتها 

بتطبيق �ختبارين يف �ملهار�ت �ل�سوتية. 

ويف در��س���ة ق���ام به���ا Teisl, Mazzocco, & Myers, (2001) مت �ختب���ار 
�حل�سا�سية و�لقوة �لتنبوؤية لتقدير�ت �ملعلمني لالأد�ء �لتح�سيلي �لأكادميي �مل�ستقبلي 
لتالميذ مرحلة ما قبل �ملدر�سة يف �ل�سف �لأول؛ حيث قام �ملعلمون بتقدير �لتالميذ 
يف �لق���ر�ءة و�حل�س���اب وقدر وقت �لتعلم مقارنة بالأقر�ن بالإ�س���افة لنقاط �ل�س���عف 
�لت���ي ر�أى �ملعلم���ون �أنه���ا متثل �إ�س���ار�ت �إن���ذ�ر بالن�س���بة للتلميذ. وق���د مت حتليل تلك 
�ملتغري�ت مع مقايي�س نو�جت �لأد�ء يف �لقر�ءة و�حل�ساب و�لتي مت تطبيقها يف �ل�سف 
�لأول. وقد �أظهرت �لنتائج وجود �رتباط د�ل �ح�س���ائيا بني درجات مقايي�س �لنو�جت 
وتقدي���ر�ت �ملعلم���ني، كم���ا مت ح�س���اب قي���م �حل�سا�س���ية و�لتحدي���د و�لتنب���وؤ لتقدير�ت 

�ملعلمني و�أظهرت �لنتائج متتعها بقيم عالية.

تقديرات املعلمن يف مقابل مقايي�س النواجت الأدائية
�هتم���ت �لدر��س���ات �لبحثي���ة باملقارن���ة ب���ني قيم���ة تقدي���ر�ت �ملعلم���ني مقارن���ة 
مبقايي����س �أخ���رى لالأد�ء يف عملية فرز �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم. فعلى �س���بيل 
�ملث���ال كان���ت هناك عدد من �لدر��س���ات �لتي قارنت بني تقدير�ت �ملعلمني و�لقيا�س���ات 
�لقائم���ة عل���ى �ملنه���اج Curriculum Based Measures (CBM) وه���ي عب���ارة 
ع���ن �ختب���ار�ت ف���رز ق�س���رية يت���م تطبيقه���ا يف جم���الت �لق���ر�ءة و�حل�س���اب و�لكتابة 
للتعرف على �لطلبة ذوي م�سكالت �لتح�سيل بوجه عام وذوي �سعوبات �لتعلم بوجه 
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خا����س. ويف ه���ذه �ل�س���دد ق���ام كل م���ن (Feinberg & Shapiro, 2003) بدر��س���ة 
مت فيه���ا قي���ام �ملعلم���ني مبلء مقيا����س �لقر�ءة �لفرعي م���ن مقايي�س تق���ومي �لكفاية 
            Academic Competence Evaluation Scales (ACES); �لأكادميي���ة 
(DiPerna & Elliott, 2000)، كم���ا ق���ام �ملعلم���ون بالتنب���وؤ بالطالق���ة �لقر�ئي���ة 
للتالمي���ذ م���ن خ���الل �أد�ئهم على ثالث���ة �ختبار�ت قائم���ة على �ملنه���اج. وقد �أظهرت 
�لنتائج وجود �رتباط د�ل �إح�س���ائًيا بني تقدير�ت �ملعلمني وتنبوؤ�تهم باأد�ء �لتالميذ 
على �لقيا�س���ات �لقائمة على �ملنهاج و�لأد�ء �لفعلي للطلبة على تلك �لقيا�س���ات حيث 
بلغ���ت قي���م معام���ل �لرتب���اط ب���ني )0.62(، و)0.70(. ويف در��س���ة �أخ���رى ق���ام كل من 
(Martin & Shapiro, 2011) بفح����س �أح���كام �ملعلمني و�آر�ئهم وتنبوؤ�تهم بكيف 
�س���يكون �أد�ء �لطلب���ة على �ختب���ار �ملوؤ�س���ر�ت �لتفاعلية للمهار�ت �لأبجدية �لأ�سا�س���ية 
 Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills و�ملعروف���ة با�س���م
DIBELS  (Good & Kaminski, 1996, 2002). وقد �أظهرت نتائج �لدر��سة 
�ت�س���اًقا مع نتائج در��س���ات بحثية �س���ابقة من حيث تاأكيدها على وجود معامل �رتباط 
د�ل �إح�س���ائيا بني توقعات �ملعلمني لأد�ء �لتالميذ و�أد�ئهم �لفعلي على �لختبار وقد 

كانت معامالت �لرتباط يف �ملدى �ملتو�سط وتر�وحت من )0.47( �إىل )0.58(. 

 Eckert, Dunn, Codding, Begeny, & Kleinmann, كما قام كل من
(2006) بفح����س �أد�ء �لتالمي���ذ عل���ى �لقيا�س���ات �لقائم���ة عل���ى �ملنه���اج يف �لق���ر�ءة 
و�حل�س���اب ومقارنته���ا بتقدي���ر�ت �ملعلم���ني لأد�ئه���م وق���د �أظه���رت نتائج �لدر��س���ة �أن 
�لرتباط بني تقدير�ت �ملعلمني و�أد�ء �لتالميذ يف �لقر�ءة كان عالًيا جًد� حيث تر�وح 
معام���ل �لرتب���اط م���ا ب���ني )0.59-0.83( يف ح���ني �أن معامل �لرتباط ب���ني تقدير�ت 
ا  �ملعلمني و�أد�ء �لتالميذ على �لقيا�سات �لقائمة على �ملنهاج يف �حل�ساب كان منخف�سً
 (Begeny, Krouse, Brown, & ويف در��س���ة قام بها .)أو متو�س���ًطا )0.09-0.32�
(Mann, 2011 مت فح����س �لعالق���ة بني تقدي���ر�ت �ملعلمني على مقيا�س �ملعلم لأد�ء 
 Teacher Rating Scale of Reading Performance (TRSRP) لق���ر�ءة�
(Begeny, et al., 2008) وه���و عب���ارة ع���ن مقيا����س مك���ون م���ن 9 عب���ار�ت يتم من 
خالله���ا تقيي���م مدى و��س���ع م���ن مه���ار�ت �لق���ر�ءة، و�أد�ء �لتالميذ على �ختب���ار�ت �ل� 
DIBELS �لتي �أ�سرنا لها �سابًقا وقد �أظهرت �لنتائج وجود معامل �رتباط متو�سط 
)0.43(. ويف در��س���ة ق���ام (Madelaine & Wheldall, 2005) مت���ت �ملقارن���ة بني 
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تقدي���ر�ت �ملعلم���ني لالأد�ء �لقر�ئ���ي للطلبة وكف���اءة هذه �لتقدي���ر�ت يف �لتعرف على 
�لتالميذ �سعاف �لقر�ءة يف مقابل �لعتماد على �لقيا�سات �لقائمة على �ملنهاج للقيام 
بنف�س �لدور وقد �أظهرت نتائج �لدر��س���ة �أن حو�يل ن�س���ف �ملعلمني تعرفو� على نف�س 
�لع���دد م���ن �لطالب �ل�س���عاف يف �لقر�ءة �للذي���ن مت حتديدهم من خالل �لقيا�س���ات 
�لقائمة على �ملنهاج، كما �أن حو�يل 15% فقط من �ملعلمني تعرفو� على �أ�سعف ثالثة 
تالمي���ذ يف �لق���ر�ءة و�ل���ذي مت حتديدهم من خالل �لقيا�س���ات �لقائم���ة على �ملنهاج. 
وق���د �نته���ى �لباحثان �إىل �أن تقدير�ت �ملعلمني تعد طريقة �س���هلة وغري مكلفة للفرز 

�إل �أن �لعتماد عليها كلية يجب �أن يوؤخذ بحذر. 

و�أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �أن دق���ة �أح���كام �ملعلم���ني وتقدير�ته���م ق���د تتباي���ن 
بتباين م�س���توى حت�س���يل �لتالميذ )منخف�س-متو�س���ط- مرتفع(. ففي در��س���ة قام 
به���ا Feinberg & Shapiro, (2009) ُطل���ب م���ن �ملعلمني �لتنب���وؤ بالتالميذ ذوي 
�لتح�س���يل �ملتو�س���ط و�ملنخف����س يف �لق���ر�ءة با�س���تخد�م مقيا�س ACES �مل�س���ار �إليه 
�سابقا ومقارنته باأد�ء �لتالميذ على �لقيا�سات �لقائمة على �ملنهاج يف �لقر�ءة و�ختبار 
حت�س���يل مق���نن للق���ر�ءة )�لختباري���ن �لفرعي���ني للتعرف عل���ى �لكلم���ات و�حلروف، 
و�لفه���م �لقر�ئ���ي من بطارية وودكوك-جون�س���ون للتح�س���يل �لن�س���خة �لثالثة(. وقد 
�أظهرت نتائج �لدر��س���ة �أن معام���الت �لرتباط بني تقدير�ت �ملعلمني و�أد�ء �لتالميذ 
على تلك �لختبار�ت قد تر�وحت من �ملتو�سطة �إىل �لقوية )0.47-0.66(. وقد كانت 
تقدي���ر�ت �ملعلم���ني �أق���وى بالن�س���بة للطلب���ة ذوي �لأد�ء �لأكادمي���ي �ملتو�س���ط مقارن���ة 
بالتالميذ ذوي �لأد�ء �لأكادميي �ملنخف�س. ومن �لدر��س���ات �لتي �أ�س���ارت �إىل �س���عف 
كف���اءة تقدي���ر�ت �ملعلم���ني يف �لتنب���وؤ ب���اأد�ء �لتالمي���ذ منخف�س���ي �لتح�س���يل در��س���ات 
(Martin, 2006; Bates & Nettlebeck, 2001) حيث �أ�س���ارت تلك �لدر��سات 
�إىل �أن �ملعلمني يبالغون يف تقدير �أد�ء �لتالميذ ذوي �لتح�سيل �ملنخف�س يف �لقر�ءة، 
و�إىل �أن �سعف تنبوؤ �أحكام �ملعلمني باأد�ء �لتالميذ منخف�سي �لتح�سيل يكون �أكرث يف 

�ل�سفوف �ملبكرة وخا�سة يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة و�ل�سف �لأول. 

كم���ا مت���ت �ملقارن���ة ب���ني تقدي���ر�ت �ملعلم���ني ونتائ���ج �لختب���ار�ت �ملقنن���ة. ففي 
در��س���ة ق���ام بها (Coladarci, 1992) وج���د �أن معامل �لرتباط بني �أحكام �ملعلمني 
وتقدير�ته���م للتالمي���ذ و�أد�ء �لتالمي���ذ عل���ى �لختبار�ت �ملقننة قد بل���غ )0.67( وهو 
م���ا يوؤك���د �أن �أحكام �ملعلم���ني وتقدير�تهم لأد�ء �لتالميذ �أكادميًيا �س���ادقة بوجه عام. 
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وقد �أ�س���ار �لعديد من �لباحثني �إىل �حلاجة �إىل و�س���يلة للتعرف على �لأطفال �لذين 
 At Risk for Learning Disabilities ه���م عر�س���ة خلط���ر �س���عوبات �لتعل���م
عل���ى �أن تتمتع هذه �لو�س���يلة بانخفا�س �لتكلفة وكف���اءة �لنو�جت كما ميكن للمعلمني 
��س���تخد�مها د�خ���ل حج���رة �لدر��س���ة دون �إح���د�ث �أية تاأث���ري�ت على عملي���ات �لتعليم 
 (Fletcher, Tannock, & Bishop, 2001; Gaines & Davis, و�لتعل���م 
 Hoge & Coladarci, (1989) ق���ام  وق���د   .1990; Shinn et al., 1987)
مبر�جع���ة ل���� 17 در��س���ة مت �إجر�ئه���ا يف �لف���رتة م���ا ب���ني 1962-1988 ح���ول �ملقارن���ة 
ب���ني �أح���كام �ملعلم���ني لأد�ء �لتالمي���ذ �أكادميًي���ا مقارن���ة بالختبار�ت معياري���ة �ملرجع 
وق���د �نته���ى �لباحث���ان �إىل �أن تل���ك �لدر��س���ات توؤك���د �أن �أح���كام �ملعلم���ني للتح�س���يل 
�لأكادمي���ي للتالمي���ذ تتمت���ع بالدقة و�ل�س���دق �لكافي���ني، وهو ما �أكده �ي�س���ا كل من                                                       
Perry & Meisels, (1996) يف در��س���ة مماثلة ��س���تملت على مزيد من �لدر��سات 

�لتي �أجريت. ويف هذ� �ل�سدد ذكر �لباحثان: 

�ملعلمني لكي تتما�س���ى وجهات نظرهم  �مل�س���ئولية تقع على  �أن  �لغريب  “من 
حول �أد�ء �لتالميذ �أكادميًيا مع �لختبار�ت �ملقننة معيارية �ملرجع وخا�سة يف �لتعرف 
على �لطلبة �ملعر�س���ني خلطر �لف�س���ل �لدر��س���ي، و�لتمييز بني منخف�س���ي �لتح�سيل 
و�لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م. فالو�ق���ع �أن تل���ك �لختب���ار�ت لها جو�نب ق�س���ور 
كثرية، بل �إن �ملعلمني يجب �لنظر �إليهم باعتبارهم �مل�س���در �لغني و�لرئي�س لإ�س���د�ر 
�أح���كام �س���حيحة و�س���ادقة ع���ن �مل�س���توى �لأكادمي���ي للتالميذ بن���اء عل���ى �لتفاعالت 

�ليومية و�ملالحظات �لعديدة �لتي تنجم عن تلك �لتفاعالت”. )�س 27(

Martinez, Stecher, & Borko, (2009) بدر��س���ة عل���ى عين���ة  وق���ام 
كب���رية مت فيه���ا �ملقارن���ة بني �أح���كام �ملعلمني و�لختب���ار�ت معيارية �ملرج���ع يف �لعديد 
من �ل�سفوف. وقد وجد �لباحثون �أن دقة �أحكام �ملعلمني تباينت باختالف �ل�سفوف 
حي���ث كان���ت معام���الت �لرتب���اط ب���ني تقدي���ر�ت �ملعلم���ني ودرج���ات �لتالمي���ذ عل���ى 
�لختب���ار�ت معياري���ة �ملرجع �أكرث قوة يف �ل�س���فني �لثالث و�خلام�س. ويف در��س���ة قام 
بها Kilday, Kinzie, Mashburn, & Whittaker, (2012) مت فح�س �أحكام 
�ملعلمني وتقدير�تهم ملهار�ت �لريا�سيات �ملبكرة وخا�سة �حل�س �لعددي و�لهند�سة يف 
حو�يل 33 من حجر�ت �لدر��س���ة يف مد�ر�س ولية فريجينيا ب�س���رق �لوليات �ملتحدة 



تقنني قائمة ت�صخي�س �صعوبات التعلم النوعية لدى تالميذ ال�صفوف د . حممود حممد اإمام واآخرون

 114 

�لأمريكي���ة. وق���د �أظه���رت نتائج �لدر��س���ة �أن هن���اك تبايًنا بني تقدي���ر�ت �ملعلمني بلغ 
حو�يل 40% وهو ما يعك�س وجود فروق بني �ملعلمني ولي�س �لتالميذ. ومع ذلك �أ�سار 
�لباحثون �إىل �أن �ملعلمني جنحو� يف تقدير مهار�ت �لتالميذ من حيث كونها فوق �أو 

حتت �ملتو�سط. 

وبوجه عام تتميز �أحكام �ملعلمني بالعديد من �ملز�يا عند ��ستخد�مها لأغر��س 
�لفرز و�لتعرف و�لت�سخي�س منها: )1( ي�ستطيع �ملعلمون مالحظة �أد�ء �لتلميذ على 
عينة �س���املة للمحتوى �لأكادميي مقارنة مبا ميكن ت�س���منيه يف �ختبار�ت �لتح�سيل 
�ملقنن���ة؛ )2( وم���ن ثم تقدم �أح���كام �ملعلمني عينة �أكرث متثياًل للمج���الت �لأكادميية 
�ملختلف���ة؛ )3( تق���دم تقدي���ر�ت �ملعلم���ني بيان���ات فري���دة بخ�س���و�س م���دى ��س���تعد�د 
�لتلميذ للتعلم و�لنجاح، )4( و�أخرًي� فاإن �حل�س���ول على معلومات من �ملعلمني حول 
�لأد�ء �لأكادمي���ي للتالمي���ذ يق���دم بيانات خا�س���ة بال�س���دق �لجتماع���ي و�لتي تدعم 

جهود �لت�سنيف ور�سد �لأد�ء كما تدعم �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتلك �لعمليات. 

LDDI درا�سات ا�ستخدمت قائمة ت�سخي�س �سعوبات التعلم
مت �ختب���ار �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية للقائم���ة يف ع���دد م���ن �لدر��س���ات �أولها 
در��س���ة �لتقني���ني للقائم���ة و�لت���ي ق���ام به���ا (Hammill & Bryant, 1998) حيث 
��س���تملت عين���ة �لتقن���ني عل���ى )2.152( م���ن تالميذ �ملدر�س���ة �لإبتد�ئي���ة مت تقييمهم 
م���ن خ���الل )522( معلًما و�أظه���رت نتائج �لتقنني متتع �لقائم���ة بقيم ثبات مرتفعة؛ 
حي���ث مت ح�س���اب �لثب���ات بطريقة �ع���ادة �لختبار حي���ث ترو�حت معام���الت �لرتباط 
عل���ى �ملقايي����س �لفرعي���ة ب���ني �لتطبيق���ني م���ن 0.86  �إىل  0.90 ، وبطريق���ة �لت�س���اق 
�لد�خل���ي م���ن خ���الل معامل �لف���ا لكرونب���اخ وترو�حت قي���م معامالت �لف���ا من 0.92 
�إىل 0.95 وبطريق���ة ثب���ات م���ا بني �ملحكمني  حي���ث ترو�حت معام���الت �لرتباط بني 
�ملحكم���ني م���ن  0.96  �إىل  0.99. وبالن�س���بة لل�س���دق فق���د مت ح�س���اب �س���دق �ملحت���وى 
م���ن خ���الل عر����س �لعب���ار�ت عل���ى )36( م���ن �خل���رب�ء يف جم���ال �س���عوبات �لتعل���م 
وح�س���اب �س���دق �ملح���ك من خالل تر�س���يحات �ملعلم���ني جلو�نب �ل�س���عف لعدد )115( 
تلمي���ًذ� ومقارنته���م بتقدي���ر�ت ع���دد م���ن �ملعلم���ني �لآخري���ن عل���ى �لقائم���ة و�أخ���ري� 
مت ح�س���اب �س���دق �ملفه���وم �لفر�س���ي م���ن خ���الل �إج���ر�ء �لتحلي���ل �لعامل���ي �لتوكيدي 
للقائم���ة و�ل���ذي �أظه���ر بني���ة �لقائمة �ملكونة من 6 �أبعاد. ويف در��س���ة �أخرى  ��س���تخدم 
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(Lock & Layton, 2002) �لقائم���ة لفح����س ح�سا�س���ية �ملعلم���ني للف���روق ب���ني 
�لطلب���ة ذوي �س���عوبات �لتعلم و�لطلبة �س���عاف �لتح�س���يل من �لذي���ن يتعلمون �للغة 
�لإجنليزي���ة كلغة ثانية وقد �أظهرت نتائج �لدر��س���ة �لتي ��س���تملت على تقييم )121( 
تلمي���ًذ� �أن هن���اك ف���روق ب���ني �ملجموعت���ني يف كل �ملقايي����س �لفرعي���ة للقائم���ة. كم���ا 
ع���دل �لباحث���ان يف در��س���ة �أخرى م���ن �لقائمة وجعلوها يف �س���ورة تقري���ر ذ�تي وذلك 
 (Lock & للتع���رف عل���ى جو�نب �لقوة و�ل�س���عف ل���دى �لتالميذ كما يدركوها ه���م
 Layton & Lock, (2002) ��س���تخدم   �أخ���رى  در��س���ة  (Layton, 2001. ويف 
�لقائمة لفح�س دور تدريب �ملعلمني يف زيادة ح�سا�س���يتهم للتقييم �ل�سليم و�ل�سحيح 
و�لتمييز بني موؤ�سر�ت �سعوبات �لتعلم وموؤ�سر�ت �سعف �لتح�سيل نتيجة تعلم �للغة 
�لإجنليزية كلغة ثانية. وقام Padeliadu & Sideridis, (2008) با�ستخد�م �لقائمة 
لبن���اء �أد�ة �خ���رى م�س���ابهة تعتمد على مفهوم ��س���طر�ب �ملعاجلة �لد�خلي���ة و�أطلقو� 
 Learning Disabilities عل���ى ��س���م �لأد�ة �جلديدة مقيا�س فرز �س���عوبات �لتعل���م
 Layton & Lock, (2001) ق���ام  و�أخ���ري�   Screening Scale (LDSC)،
بفح�س �سعوبات �لتعلم لدى �لطلبة ذوي �لإعاقة �لب�سرية وفائدتها يف �لت�سخي�س 
�ملزدوج. و�أخري� ��ستخدم Layton & Lock, (2003) �لقائمة يف فح�س �ل�ستدلل 
من خالل �ملقيا�س �لأخري من �لقائمة لدى �لطلبة يف مرحلة �جلامعة ومدى تاأثريه 
عل���ى �أد�ئه���م يف �ملرحل���ة م���ا بعد �لثانوي���ة. و�لو�قع �أن كل هذه �لدر��س���ات �أ�س���ارت �إىل 

متتع �لقائمة مبعامالت ثبات وموؤ�سر�ت �سدق مرتفعة.  

منهجية البحث واإجراءاتها
عينة البحث

مت �ختيار �لعينة بالطريقة �لع�س���و�ئية �لطبقية من جمتمع طلبة �ل�س���فوف 
من �لأول �إىل �ل�ساد�س من مد�ر�س �حللقتني �لأوىل و�لثانية من �ملد�ر�س �حلكومية 
يف جمي���ع �ملحافظ���ات يف �س���لطنة عمان. وقد روعي يف �ختيار �لعينة خم�س���ة متغري�ت 
دميغر�فية، وهي: حالة �لطالب، ونوع �لطالب، و�ل�سف �لدر��سي، و�ملحافظة، و�لعمر 
�لزمني. وفيما يلي و�س���ف للعينة وفقا لكل متغري من هذه �ملتغري�ت. و�جلدول )1( 

يت�سمن و�سفا لعينة �لدر��سة.
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جدول )1(
عينة الدرا�سة موزعة وفقا لعدد من املتغريات الدميغرافية

%�لعددوم�ستوياته�ملتغري

47.5%588طلبة �سعوبات تعلمحالة �لطالب
52.5%651طلبة عاديون

46.7%579ذكور�لنوع
53.3%660�إناث

�ل�سف �لدر��سي

36%446�لأول و�لثاين
29.9%370�لثالث
20.9%259�لر�بع

13.2%164�خلام�س و�ل�ساد�س

�ملحافظة

14.1%175جنوب �لباطنة
13.5%167م�سقط
13.2%163ظفار

11.2%139�لباطنة �سمال
9.8%121�لظاهرة

9.3%115جنوب �ل�سرقية
8.6%106�لد�خلية

8.5%105�ل�سرقية �سمال
7.1%88�لو�سطى
3.1%38�لربميي
1.8%22م�سندم

�لعمر �لزمني

619%1.5
7278%22.4
8358%28.9
9280%22.6

10203%16.4
1168%5.5
1233%2.7

100%1239�ملجموع



املجلد اخلام�س - العدد )20( يوليو 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 117 

اأداة البحث:
 .(Hammil & Bryant, 1998) قام ببناء �لقائمة كل من هاميل وبر�ينت
 ،Listening �س���تة مقايي����س فرعي���ة م�س���تقلة: �ل�س���تماع  �لقائم���ة عل���ى  وت�س���تمل 
و�لريا�س���يات   ،Writing و�لكتاب���ة   ،Reading و�لق���ر�ءة   ،Speaking و�لتح���دث 
م���ن  م�س���تقل  مقيا����س  كل  ويتك���ون   .Reasoning و�ل�س���تدلل   ،Mathematics
)15( مفردة �س���هلة �لت�س���نيف وي�س���تجيب عليها �ملعلمون من خالل مقيا�س ت�س���اعي 
لتك���ر�ر �ظه���ار �لطالب ل�س���لوكيات تعرب ع���ن وجود �س���عوبات نوعية لدي���ه. وترت�وح 
�لدرجة �خلام لكل مقيا�س م�ستقل بني �لدرجة )15( و�لدرجة )135(. وقد مت توليد 
ه���ذه �ملف���رد�ت بع���د مر�جع���ة ومتحي����س لالأدبي���ات و�لبح���وث �لأمربيقي���ة �ملنهجية 
يف جم���ال �س���عوبات �لتعل���م وب�س���كل خا�س تل���ك �لتي تناول���ت �ملجال �لنف�س-ع�س���بي 
ل�س���عوبات �لتعل���م، وق���د مت �لتحق���ق من م���دى مالئمة �ل�س���لوكيات �لت���ي تعرب عنها 
تل���ك �ملفرد�ت من خالل در��س���ة ق���ام بها جمموعة من �لباحث���ني و�خلرب�ء يف �مليد�ن                          

 .(Hammil & Brayant, 1998)

ويتمثل �لهدف �لأ�سا�س���ي للقائمة يف م�س���اعدة �ملخت�سني و�خلرب�ء يف حتديد 
�س���عوبات �لتعل���م ل���دى �لأف���ر�د. ومما جت���در �لإ�س���ارة �إلي���ه �أن �لقائمة �لت�سخي�س���ية 
ل�س���عوبات �لتعل���م LDDI ل يعد مقيا�س���ا كميا للق���درة �أو لالإجن���از يف �ملجال �ملقّيم، 
ولكن���ه ي�س���ف �لنم���ط �ل���ذي يظه���ره �لطالب يف مه���ارة حم���ددة يف �ملجال �مل�س���تهدف 
)�لقر�ءة، �لكتابة على �سبيل �ملثال( و�ملرت�فقة مع �سعوبات �لتعلم �ملحددة )�سعوبات 
�لقر�ءة، �س���عوبات �لكتابة(. �إن ��س���تخد�م �لقائمة يحول �مل�س���ار �لت�سخي�س���ي لالأفر�د 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م م���ن جمرد �إيج���اد درجة �لطال���ب يف �ختبار حمكي �إىل در��س���ة 
منط �ملهارة �لتي ميتلكها هذ� �لطالب، ل �س���يما �أن تلك �ملهار�ت ذ�ت �ل�س���لة �لوثيقة 

 .specific learning disabilities ب�سعوبات �لتعلم �لنوعية
ترجمة املقيا�س 

مت �إع���د�د �لن�س���خة �لعربي���ة للمقيا����س يف �إط���ار م�س���روع ��س���رت�تيجي مم���ول 
�إط���ار منهج���ي  بن���اء  ��س���تهدف  قابو����س  �ل�س���لطان  �ل�س���امية جلالل���ة  �ملكرم���ة  م���ن 
لت�س���خي�س وعالج �س���عوبات �لقر�ءة يف مد�ر�س �حللقة �لأوىل من �لتعليم �لأ�سا�س���ي 
م���ن  �لقائم���ة  و�آخ���رون، 2014(. وق���د مت تكيي���ف ومو�ئم���ة  )�إم���ام  ب�س���لطنة عم���ان 
خ���الل ترجمته���ا للغ���ة �لعربي���ة وذل���ك با�س���تخد�م ��س���رت�تيجية �لرتجم���ة �ملتتالي���ة                                               
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consecutive translation و�لرتجمة �لعك�سية back-translation، وقام باحث 
ثالث من ذوي �خلربة يف تخ�س�س علم �لنف�س �لرتجمة �لعك�سية بدون �لطالع على 
�ملقيا����س �لأ�س���لي. وحققت �لرتجمتان �مل�س���توى �ملطلوب من عملي���ة �ملو�ئمة. وعّدل 
�لباحثون بع�س���ا من �ملفرد�ت لتتنا�س���ب مع خ�سائ�س �للغة �لعربية من حيث �ل�سياق 
�للغوي و�ل�س���ياغة و�لبناء: كاملفردة )11( من مقيا�س �ل�س���تماع )يو�جه �س���عوبة يف 
معرفة �أن كلمتني ميكن �أن تبد�أ �أو تنتهي بنف�س �ل�سوت )م�سجد- معهد، كوب- كوخ، 
نور-�س���ور(، و�ملف���ردة 13 من مقيا����س �لكتابة )يتهجى �لكلمات باحلروف �ل�س���حيحة 
ولك���ن برتتي���ب غري �س���حيح -على �س���بيل �ملث���ال “فقل” بدًل من “قف���ل”(، كما �أدرج 
�ملوؤلف���ون �أمثل���ة تو�س���يحية يف مو�قع خمتلفة م���ن �ملقيا�س حتى يكون �أكرث و�س���وحا 
بني يدي �مل�س���تفيدين من هذه �لقائمة، �لأمر �لذي ز�د من �س���دق �لرتجمة للن�سخة 

�لعربية من �لقائمة.

نتائج البحث ومناق�ستها
نتائج ال�سوؤال الأول:

ين�س �ل�سوؤ�ل على:  »ما موؤ�سر�ت �سدق قائمة ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم على 
عينة من تالميذ �ل�سفوف )1- 6( ب�سلطنة عمان؟«

ُيعد �ل�س���دق Validity من �أهم �خل�س���ائ�س �ل�سيكومرتية لأدو�ت �لقيا�س   
(Gronlund, 2006)؛ ويق�س���د ب���ه “�أن يقي����س �لختب���ار م���ا و�س���ع لأجل قيا�س���ه” 
)كاظ���م، 2001، ����س104(، ويف �لقائم���ة �حلالي���ة، مت �لتحق���ق م���ن �س���دق �لقائم���ة 

بالطر�ئق �لآتية:

1-1- �س�دق املحت�وى: يق�س���د بال�س���دق �لظاه���ري face validity م���دى تاأكي���د 
�خلرب�ء و�ملتخ�س�س���ني باأن �ملقيا�س يقي�س ما و�س���ع لقيا�سه من خالل قر�ءة عبار�ته 
�لظاه���رة (Anastasi & Urbina, 1997). ويتحق���ق هذ� �ل�س���دق �إذ� كان �ملقيا�س 
يبدو يف ظاهره �ساحلا لقيا�س �ملتغري �ملرغوب قيا�سه، ويت�سمن عبار�ت وثيقة �ل�سلة 
ب���ه، وم�س���مونا متفقا م���ع �لغر�س منه )فرج، 2007(. ولأجل ذلك، مت ��س���تطالع �آر�ء 
30 من �أ�ساتذة ق�سم علم �لنف�س بجامعة �ل�سلطان قابو�س، وخرب�ء �لرتبية �خلا�سة، 
وم�س���ريف �س���عوبات �لتعل���م ب���وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م، وبع���د جتمي���ع �آر�ء �ملحكم���ني 
وحتليلها، �ت�س���ح �أنهم �تفقو� بن�س���بة ترت�وح بني 80% - 100% على منا�س���بة �لعبار�ت 
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للغر����س �ملقا����س، و�قرتحو� مالحظات تتعلق ب�س���ياغة بع�س �لعب���ار�ت مت �لأخذ بها 
جميعها. كما متت مر�جعة �لقائمة مرة ثانية من م�سريف �لرتبية �خلا�سة وم�ساعدي 
�لبحث �مل�ساركني يف �لور�سة �لتدريبية على تطبيق �أدو�ت �مل�سروع �ل�سرت�تيجي. وقد 
�أب���دو� �لعدي���د من �ملالحظات �لتي تتعلق باإعادة �س���ياغة بع����س �لعبار�ت بحيث تبدو 
�أك���رث و�س���وًحا، وق���د مت �لأخ���ذ بجميع �ملالحظات �أي�س���ا. وتتف���ق نتائج �لدر��س���ة مع 
�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي �أ�س���ارت �إىل �أن �أحكام �ملعلمني ميكن �أن تكون منبئات دقيقة 
لحتياج���ات �لتالمي���ذ م���ن �لدع���م �لأكادمي���ي، فق���د �أ�س���ارت �لدر��س���ات �لبحثية �إىل 
�س���دق حمتوى مقايي�س تقدير �ملعلم يف �لتعرف على �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم 
�لنوعية، وذوي �لتح�س���يل �ملتدين وذوي معامل �لذكاء �ملنخف�س بن�سب عالية در��سة 
 .(Gresham, MacMillan, & Bocian, 1997; Gresham, et al., 1987)

1-)- ال�س�دق املرتب�ط مبحك )ال�سدق التالزمي مع ثالثة حمكات خارجية1: يق�س���د 
بال�سدق �ملرتبط مبحك “قدرة �لأد�ة على �لرتباط بنتائج �أد�ة �أخرى �سادقة وثابتة 
ن�س���بيا” )�لنم���ر، 2006، ����س. 62(، وه���و عل���ى نوع���ني: �ل�س���دق �لتالزمي، و�ل�س���دق 
�لتنب���وؤي )كاظ���م، 2001(. ويف ه���ذه �لقائم���ة، مت �لتحق���ق من �ل�س���دق �لتالزمي عن 
طري���ق ح�س���اب معامل �رتباط بري�س���ون ب���ني �أبعاد قائمة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم 
)6 �أبع���اد(، وب���ني ثالث���ة مقايي����س م�س���تقلة ملالحظ���ة �مله���ار�ت �لكادميي���ة و�للغوي���ة 
وه���ي: مقيا����س مالحظ���ة �لق���ر�ءة Reading Observation Scale و�ل���ذي ق���ام 
ببنائه (Wiederholt, Hammill, & Brown, 2009) ويتكون من )25( عبارة 
ت�س���ف �س���لوكيات �لق���ر�ءة ل���دى �لتالمي���ذ يف �ل�س���فوف �ملبك���رة، ومقيا����س مالحظة 
�للغ���ة �ملكتوب���ة Written Language Observation Scale وه���و مقيا����س ق���ام 
ببنائ���ه (Hammill & Larsen, 2009)  ويتك���ون م���ن 25 عب���ارة يت���م من خاللها 
تقدي���ر جو�نب �للغ���ة �ملكتوبة لدى �لتالمي���ذ، ومقيا�س مالحظة �للغ���ة �لجتماعية

ببنائ���ه   ق���ام  مقيا����س  وه���و   .Pragmatic Language Observation Scale
(Newcomer & Hammill, 2009) وي�س���تمل على 30 عبارة ت�س���ف �ل�س���تخد�م 
�لجتماعي للغة يف �ل�سياق �ل�سليم بالن�سبة لتالميذ �ل�سفوف �ملبكرة. وقد مت تطبيق 
هذه �ملقايي�س �أي�سا على نف�س �لعينة �لتي مت تطبيق قائمة ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم 
عليه���ا وق���د تر�وحت معام���الت �لرتباط بني )0.69-0.86(. وجميعها د�ل �إح�س���ائيا 

عند م�ستوى )0.001(. و�جلدول )2( يبني ذلك.
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جدول )2(
معامالت الرتباط بني اأبعاد قائمة ت�سخي�س �سعوبات التعلم وثالثة حمكات خارجية )ن=1239(

مقايي�س قائمة 
ت�سخي�س �سعوبات 

�لتعلم

�ملحكات �خلارجية

مالحظة �لتعبري مالحظة �لقر�ءة
�لكتابي

 مالحظة �للغة
�لجتماعية

10.760.730.74- �ل�ستماع
20.780.740.78- �لتحدث
30.840.800.76- �لقر�ءة
40.860.820.77- �لكتابة
50.780.740.69- �حل�ساب

60.830.780.77- �ل�ستدلل
جميع �لرتباطات د�لة عند م�ستوى ≥0.01.

ويت�سح من �جلدول )2( �أن مقايي�س قائمة ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم ترتبط 
بجمي���ع �ملقايي����س �لكادميية و�للغوية �لتي مت ��س���تخد�مها كمحكات خارجية، وفيما 

ياأتي تو�سيح ذلك:
1- ال�ستماع: �رتبط �ل�ستماع ب�سكل د�ل �إح�سائيا ومب�ستويات متقاربة مع �ملقايي�س 
�لثالث���ة وهي مقيا�س مالحظة �لق���ر�ءة )0.76(، ومقيا�س مالحظة �لكتابة )0.73(، 

ومقيا�س مالحظة �للغة �لجتماعية )0.74(.

)- التحدث: �رتبط �لتحدث ب�س���كل د�ل �إح�س���ائيا ومب�ستويات متقاربة مع �ملقايي�س 
�لثالث���ة وهي مقيا�س مالحظة �لق���ر�ءة )0.78(، ومقيا�س مالحظة �لكتابة )0.74(، 

ومقيا�س مالحظة �للغة �لجتماعية )0.78(. 

3- القراءة: �رتبطت �لقر�ءة ب�سكل د�ل �إح�سائيا باملقايي�س �لثالثة جميعا، ومب�ستوى 
�أك���رب م���ع مقيا�س مالحظة �لق���ر�ءة )0.84(، يليه مقيا�س مالحظ���ة �لكتابة )0.80(، 

ويليه مقيا�س مالحظة �للغة �لجتماعية )0.76(. 

�لثالث���ة جميع���ا،  باملقايي����س  �إح�س���ائيا  د�ل  ب�س���كل  �لكتاب���ة  �رتبط���ت  4- الكتاب�ة: 
ومب�س���توى �أك���رب م���ع كل من مقيا����س مالحظ���ة �لق���ر�ءة )0.86(، ومقيا�س مالحظة 
�لكتابة )0.82(، وكان �أقلها �رتباطا مع مقيا�س مالحظة �للغة �لجتماعية )0.77(. 
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5- احل�ساب: �رتبط �حل�ساب ب�سكل د�ل باملقايي�س �لثالثة �لتي ��ستخدمت كمحكات 
خارجي���ة وه���ي مقيا�س مالحظة �لقر�ءة )0.78(، ومقيا�س مالحظة �لكتابة )0.74(، 

ومقيا�س مالحظة �للغة �لجتماعية )0.69(. 
6- ال�ست�دلل: �رتب���ط �ل�س���تدلل ب�س���كل د�ل �إح�س���ائيا باملقايي����س �لثالث���ة �لت���ي 
��س���تخدمت كمح���كات خارجي���ة وه���ي مقيا����س مالحظ���ة �لق���ر�ءة )0.83(، ومقيا����س 

مالحظة �لكتابة )0.78(، ومقيا�س مالحظة �للغة �لجتماعية )0.77(. 

م���ن �لعر����س �ل�س���ابق يت�س���ح �أن مقايي����س قائم���ة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم 
ترتب���ط ب�س���كل منطق���ي مبقايي����س �ملالحظ���ة �لأكادميية و�لكتاب���ة للق���ر�ءة و�لكتابة 
و�للغ���ة �لجتماعي���ة. وق���د �أ�س���ارت �لدر��س���ات يف ه���ذ� �ل�س���دد �إىل �رتب���اط مقايي����س 
تقدي���ر �س���عوبات �لتعل���م �لتي تعتم���د يف �إكمالها على �أحكام �ملعلم���ني مبحكات �أخرى 
 (Kettler & Elliott, 2010; Kettler, Elliott, تثب���ت �س���دقها مث���ل در��س���ات
 & Albers, 2008; Kettler, 2007; Elliott, DiPerna, & Huai, 2003;
(DiPerna & Elliott, 2000. حي���ث �أظه���رت ه���ذه �لدر��س���ات �رتب���اط مقايي����س 
تقدير �ملعلمني يف ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم باختبار�ت �لتح�سيل و�ملقايي�س �لقائمة 
عل���ى �ملنه���اج CBM ومتت���ع مقايي�س �لتقدي���ر بكفاءة حتدي���د، وقيمة تنب���وؤ �إيجابية 
Positive Predictive Value متو�س���طة. كم���ا �أ�س���ارت در��س���ة تقن���ني �لقائمة �إىل 

.(Hammill & Bryant, 1998) متتع �لقائمة ب�سدق �ملحك

 Construct 1-3- �س�دق البن�اء: مت �لتحق���ق من تو�فر موؤ�س���ر�ت ل�س���دق �لبن���اء
Validity يف �ملقيا�س من خالل ثالث طرق، وهما:

1-3-1- الإح�س�اءات الو�سفي�ة لقائم�ة ت�سخي��س �سعوب�ات التعل�م: تت���وزع �أغل���ب 
�لظو�ه���ر �لنف�س���ية توزيًعا �عتد�لًي���ا بني �أفر�د �ملجتمع، وتدل �ملوؤ�س���ر�ت �لإح�س���ائية 
Statistical Indices للمقيا����س على مدى ق���رب توزيع درجات �لعينة من �لتوزيع 
�لطبيع���ي Normal Distribution، و�ل���ذي يعد معياًر� للحك���م على متثيل �لعينة 
للمجتم���ع، وم���ن ث���م تعمي���م �لنتائج. مت ح�س���اب بع����س �ملوؤ�س���ر�ت �لإح�س���ائية �ملهمة 
وهي: �أقل درجة، و�أعلى درجة، و�ملتو�س���ط �حل�س���ابي، و�لنحر�ف �ملعياري، و�للتو�ء، 

ا لذلك. و�لتفلطح لكل مقيا�س فرعي يف �لقائمة. و�جلدول )3( يت�سمن عر�سً
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جدول )3(
الإح�ساءات الو�سفية لعينة التقنني يف قائمة ت�سخي�س �سعوبات التعلم )ن=1239(

�ملقايي�س 
�لفرعية

�أقل
درجة

�أعلى
درجة

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

�للتو�ء
skewnes

�لتفلطح
kurtosis

-0.56-1513591.0228.430.26�ل�ستماع
-0.79-1513585.6329.820.08�لتحدث
-1.07-1513582.9633.780.01�لقر�ءة
-1513581.0834.480.071.15�لكتابة
-1.10-1513579.03234.470.01�حل�ساب

-1513576.9833.710.121.02�ل�ستدلل

 :Internal Correlations Matrix 1-3-)- م�سفوفة الرتباطات الداخلية
مت ح�س���اب معام���الت �رتب���اط بري�س���ون ب���ني �ملقايي����س �لفرعي���ة �ل�س���تة، وقد 
تر�وحت معامالت �لرتباط �ملح�س���وبة بني )0.723-0.936( وهي قيم مرتفعة ود�لة 
عند م�ستوى ≤0.001، مما ي�سري �ىل متتع مقايي�س قائمة ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم 
بارتباطات بينية عالية تدعم �لبناء �لنظري ل�سعوبات �لتعلم �لنوعية من حيث �أنها 

مرت�بطة وتوؤثر بع�سها على بع�س. و�جلدول )4( يت�سمن ذلك.

جدول )4(
معامالت ارتباط بري�سون بني اأبعاد قائمة ت�سخي�س �سعوبات التعلم

�ملقايي�س 
123456�لفرعية

1- �ل�ستماع
20.888- �لتحدث
30.8540.869- �لقر�ءة
40.8360.8550.936- �لكتابة
50.7230.7250.7700.787- �حل�ساب

60.7940.8210.8420.8630.811- �ل�ستدلل
مالحظة: جميع �لرتباطات د�لة عند م�ستوى ≥0.01.
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1-3-3- ال�سدق العاملي: 
ت�س���خي�س  لقائم���ة   Factorial Validity �لعامل���ي  �ل�س���دق  ح�س���اب  مت 
�لتوكي���دي                                                  �لعامل���ي  �لتحلي���ل  �أ�س���لوب  ��س���تخد�م  طري���ق  ع���ن  �لتعل���م  �س���عوبات 

(Confirmatory Factor Analysis) للتاأكد من �سدق �لبناء �لكامن للقائمة.

ب�س���كل عام، ي�س���تهدف �لتحليل �لعاملي Factor Analysis �لك�سف عن عدد 
�س���غري ن�س���بيا من �ملتغري�ت غري �مل�س���اهدة �لتي متثل متثيال كافيا �لعالقات �لبينية 
ب���ني ع���دد كب���ري من �ملتغ���ري�ت �ملقا�س���ة، بحي���ث �أن كل متغري كامن ميث���ل مقد�ر� من 
�لتباي���ن �مل�س���رتك بني عدد م���ن �ملتغري�ت �ملقا�س���ة، مما يجعل �لتعام���ل مع �ملتغري�ت 
�لعديدة �سهال عن طريق عدد قليل من �ملتغري�ت �لكامنة، �لتي ت�سمى بلغة �لتحليل 

�لعاملي �لعو�مل �لكامنة  latent factors )تيغزة، 2012(. 

ينق�سم �لتحليل �لعاملي �إىل حتليل عاملي ��ستك�سايف، وحتليل عاملي توكيدي. 
يف �لتحلي���ل �لعاملي �لتوكي���دي Confirmatory Factor Analysis يتم �لتحقق 
من �سحة منوذج نظري يو�سح طبيعة �لعالقة بني �ملتغري�ت. �أما يف �لتحليل �لعاملي 
Confirmatory Factor Analysis ف���ال يفرت����س �لباح���ث بني���ة  �ل�ستك�س���ايف 
عاملي���ة معينة، و�إمنا يكت�س���ف هذه �لبنية بعد �لنتهاء من �إج���ر�ء �لتحليل �لعاملي.

لفح����س �س���دق �لبني���ة �لعاملي���ة factorial structure �لد�خلي���ة لقائم���ة 
ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم مت ��ستخد�م �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي با�ستخد�م برنامج 
لي���زرل (Lisrel 8.52) للمقارن���ة ب���ني قدرة ثالثة مناذج للبني���ة �لعاملية �لد�خلية 
على تف�سري �لرتباطات �لبينية بني عبار�ت �لقائمة و�لتباين يف نتائج عينة �لتقنني. 

ومتثلت هذه �لنماذج �لبنائية �لثالثة يف:
من�وذج العامل الواحد )ت�س���بع قائمة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعل���م يف عامل عام . 1

و�حد فقط(.
منوذج العوامل ال�ستة امل�ستقلة )ت�س���بع قائمة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم يف . )

�ملكونات �ل�ستة ل�سعوبات �لتعلم ب�سكل م�ستقل(.
من�وذج العوامل ال�ستة املرتبطة )ت�س���بع قائمة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم يف . 3

�ملكونات �ل�ستة ل�سعوبات �لتعلم ب�سكل مرتبط(.
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جدول )5(
موؤ�سرات ح�سن املطابقة ل�سدق البنية العاملية الداخلية لقائمة ت�سخي�س �سعوبات التعلم

�لنموذج
مربع كاي/ 

درجة 
�حلرية

جذر متو�سط مربعات 
خطاأ �لتقريب 
)RMSEA(

موؤ�سر �ملطابقة 
)CFI( ملقارن�

موؤ�سر ح�سن 
�ملطابقة 
)GFI(

7.4240.1200.990.43�لعامل �لو�حد
�لعو�مل �ل�ستة 

5.3740.0670.990.68�مل�ستقلة

�لعو�مل �ل�ستة 
2.9340.0461.000.80�ملرتبطة

�لبيني���ة  �لرتباط���ات  تف�س���ري  يف  �لبنائي���ة  �لنم���اذج  �أف�س���لية  عل���ى  وللحك���م 
لعب���ار�ت �لقائم���ة، ي�س���ري Bowen & Guo (2011) �إىل �لعتم���اد عل���ى ع���دد م���ن 
موؤ�س���ر�ت ح�س���ن �ملطابقة �أ�س���هرها ح�س���ول �لنموذج على �أ�سغر ن�س���بة بني مربع كاي 
ودرج���ة �حلرية، وح�س���ول �لنموذج على �أ�س���غر جذر ملتو�س���ط مربعات خط���اأ �لتقرير 
(RMSEA) بحيث يكون �أقرب �ىل �ل�س���فر، وح�س���ول �لنموذج على �أكرب قيمة لكل 
من موؤ�س���ر �ملطابقة �ملقارن (Comparative Fit Index) وموؤ�س���ر ح�س���ن �ملطابقة 
وي�س���ري  �ل�س���حيح.  �لو�ح���د  م���ن  يق���رتب  بحي���ث   (Goodness of Fit Index)
(Bowen & Guo, 2011) �أن �حلكم على جودة منوذج معني، �أو �ملقارنة بني عدة 
مناذج يتم �حل�سول عليها من �لبيانات نف�سها، ويعد �أف�سل �لنماذج هو �لنموذج �لذي 
يتميز بتوفر �أف�س���ل قيم لأكرب عدد من موؤ�س���ر�ت ح�س���ن �ملطابقة جمتمعة، ول يتم 

�حلكم يف �سوء موؤ�سر و�حد فقط. 

ويت�س���ح من جدول )5( �أن جميع نتائج موؤ�س���ر�ت ح�سن �ملطابقة دعمت �سدق 
�لبنية �لد�خلية لقائمة ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم؛ حيث �أظهرت �لنتائج تفوق منوذج 
�ملكونات �ل�ستة �ملرتبطة ل�سعوبات �لتعلم على �لنموذجني �لآخرين. فقد كانت قيمة 
�لن�س���بة ب���ني مرب���ع كاي ودرج���ة �حلري���ة �أ�س���غر �لقي���م )2.934(، وكان���ت قيم���ة جذر 
متو�س���ط مربعات خطاأ �لتقريب )RMSEA( �أ�س���غر �لقيم )0.046(، وحققت قيمة 
موؤ�س���ر �ملطابقة �ملقارن )CFI( �لقيمة �لكاملة )1.00(، وحققت قيمة موؤ�س���ر ح�س���ن 
�ملطابق���ة )GFI( �أك���رب �لقي���م )0.80(. وبذل���ك ف���اإن �لبيان���ات توؤكد من���وذج �ملكونات 
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�ل�ستة �ملرتبطة ل�سعوبات �لتعلم و�لتي مت بناء �لقائمة يف �سوئها وبذلك يعد موؤ�سر� 
على �سدق �لتكوين لقائمة ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم.

وتتف���ق نتائ���ج �لتحلي���ل �لعامل���ي �لتوكيدي مع بيان���ات معد قائمة ت�س���خي�س 
 ،(Hammill & Bryant, 1998) سعوبات �لتعلم يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية�
وبذلك تقدم تعزيز� وب�سكل قوي على قدرة �لقائمة على تكر�ر �لبنية �لعاملية �لد�خلية 
عرب �لثقافات، مما يعك�س قوة �لأ�س���ا�س �لذي ت�س���تند �إليه قائمة ت�س���خي�س �س���عوبات 
�لتعل���م. كما �أ�س���ارت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي �عتمدت على تقدي���ر�ت �ملعلمني يف فرز 
�سعوبات �لتعلم �لنوعية �إىل كفاءة مقايي�س �لتقدير يف فرز �سعوبات �لتعلم لتغطيتها 
للجو�ن���ب �لأكادميي���ة �ملختلف���ة مث���ل �لق���ر�ءة، و�لكتابة، و�حل�س���اب، و�للغة ��س���تماعا 
 (Kilday et al., 2012; Martinez et al., 2009; وحتدث���ا، و�لتفك���ري �ملنطقى
 Fletcher, Tannock, & Bishop, 2001; Perry & Meisels, 1996;
�لقائم���ة  يف  �ملت�س���منة  �لأبع���اد  نف����س  وه���ي   Rapport, & Perriello, 1991)

�مل�ستخدمة يف �لدر��سة �حلالية.

نتائج ال�سوؤال الثاين:
ين�س �ل�س���وؤ�ل على: »ما موؤ�س���ر�ت ثبات قائمة ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم على 

عينة من تالميذ �ل�سفوف )1- 6( ب�سلطنة عمان؟«
نتائ���ج  �لختب���ار  يعط���ي  �أن   Reliability للثب���ات  �لع���ام  �ملعن���ى   
مت�س���ابهة �إذ� م���ا �أعي���د تطبيق���ه عل���ى ذ�ت �لأف���ر�د يف ظ���ل ظ���روف �لتطبي���ق �لأول 
�لع�س���و�ئية                                                                                                �أو  �ل�س���دفة  بعو�م���ل  �لختب���ار  نتائ���ج  تاأث���ر  قل���ة  يعن���ي  مم���ا  نف�س���ها، 
(Nitko & Brookhart, 2007)، ويف �لقائم���ة �حلالي���ة مت ح�س���اب معام���ل �لثبات 

بطريقتني، وهما:

 Cronbach’s 1- معام�ل األف�ا لكرونب�اخ: مت ح�س���اب معام���ل �ألف���ا- كرونب���اخ-(
alpha Coefficient لفئ���ات �ل�س���فوف �لدر��س���ية �لأرب���ع، وجلميع �أف���ر�د �لعينة يف 
كل مقيا����س فرع���ي على ح���ده، وقد تر�وحت معامالت �ألفا ب���ني 0.958- 0.989. وهي 
معام���الت ثب���ات مرتفع���ة ج���د� ومقبولة مقارن���ة مبعامالت ثب���ات �لقائمة �لأ�س���لية 
(Hammill & Bryant, 1998). و�جل���دول 5 يب���ني نتائج معامالت �ألفا كرونباخ 

لقائمة ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم. 
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جدول )6(
معامالت الفا كرونباخ للمقايي�س الفرعية لقائمة ت�سخي�س �سعوبات التعلم

�ملقايي�س 
�لفرعية

�لأول و�لثاين
)ن=446(

�لثالث
)ن=370(

�لر�بع
)ن=259(

�خلام�س و�ل�ساد�س
)ن=164(

�لكلي
)ن=1239(

0.9670.9640.9580.9710.965�ل�ستماع

0.9670.9650.9660.9780.968�لتحدث

0.9790.9780.9800.9820.979�لقر�ءة

0.9800.9780.9820.9840.980�لكتابة

0.9810.9800.9830.9870.982�حل�ساب

0.9830.9840.9850.9890.985�ل�ستدلل

�لن�س���فية              �لتجزئ���ة  ثب���ات  )-)- طريق�ة التجزئ�ة الن�سفي�ة: مت ح�س���اب معام���ل 
Split-half Method لكل فئات �ل�س���فوف �لدر��س���ية �لأربع، وجلميع �أفر�د �لعينة 
يف كل مقيا�س فرعي على حده بو�ساطة معامل �رتباط بري�سون بني �ملفرد�ت �لفردية 
و�لزوجية، ومت ت�سحيحه مبعادلة �سيربمان- بر�ون. وقد تر�وحت معامالت �لثبات 
ب���ني 0.917-0.977. وه���ي معام���الت ثب���ات مرتفعة ج���د�، ومقبولة علمي���ا )�لز�ملي 
و�آخرون، 2009(. وبوجه عام ُيعد معامل �لثبات �لذي ي�ساوي �أو يزيد عن 70% مقبول 
يف مقايي�س �ل�سخ�سية )�لأن�ساري، 2006(. و�جلدول 6 يبني معامالت ثبات �لتجزئة 
�لن�س���فية وفقا لفئات �ل�س���ف �لدر��س���ي. وبوجه عام تعك�س نتائج ثبات �لقائمة متتع 
تقدير�ت �ملعلمني مبعامالت ثبات مرتفعة، وهو ما �تفقت عليه �لدر��س���ات �ل�س���ابقة؛ 
حي���ث �أك���دت متت���ع تقدي���ر�ت �ملعلمني بالثب���ات فعلى �س���بيل �ملثال مت �إجر�ء در��س���تني 
بفا�سل زمني ع�سر �سنو�ت و�نتهت �لدر��ستان �إىل ثبات نتائج �لعتماد على تقدير�ت 
 ،(Gresham, et al., 1987) ملعلم���ني يف فرز �س���عوبات �لعلم حي���ث �نتهت در��س���ة�
ودر��سة (Gresham, MacMillan, & Bocian, 1997) �إىل نف�س �لنتائج وهما 

ما يعك�س متتع مقايي�س تقدير �ملعلمني بدرجة مرتفعة من �لثبات. 
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جدول )7(
معامالت التجزئة الن�سفية )�سبريمان براون( للمقايي�س الفرعية لقائمة ت�سخي�س �سعوبات التعلم

 �ملقايي�س
�لفرعية

 �لأول
و�لثاين

)ن=446(
�لثالث

)ن=370(
�لر�بع

)ن=259(
 �خلام�س
و�ل�ساد�س
)ن=164(

�لكلي
)ن=1239(

0.9440.9350.9180.9170.933�ل�ستماع

0.9520.9360.9300.9590.945�لتحدث

0.9660.9670.9720.9770.969�لقر�ءة

0.9710.9630.9640.9730.967�لكتابة

0.9660.9650.9750.9720.969�حل�ساب

0.9660.9650.9750.9720.969�ل�ستدلل

نتائج ال�سوؤال الثالث:
ين����س �ل�س���وؤ�ل عل���ى: »ما معايري �لدرجات �خلام لقائمة ت�س���خي�س �س���عوبات 

�لتعلم لدى عينة من تالميذ �ل�سفوف )1-6( ب�سلطنة عمان؟«.
ُتع���رف �ملعاي���ري norms باأنه���ا مو�زي���ن م�س���توى �أد�ء جمموع���ة م���ن �لطلب���ة 
يف �ختب���ار م���ا، وت�س���تخدم للحكم على م�س���توى �أد�ء �أي فرد، بالن�س���بة لأد�ء �ملجموعة 
�لت���ي ينتم���ي �إليه���ا )كاظ���م، 2001(، وتتاأت���ى �أهمي���ة �ملعاي���ري م���ن �إعطائه���ا �لدرجات 
�لت���ي يح�س���ل  �لدرج���ة  لتف�س���ري  �لفر�س���ة  و�إتاحته���ا  raw scores معن���ى،  �خل���ام 
عليه���ا �لطال���ب، ف�س���اًل ع���ن ذل���ك فهي م���ن �خل�س���ائ�س �لأ�سا�س���ية لعملي���ة �لتقنني              
 ،Ranks Percentile �ملئيني���ة  �لرت���ب  ح�س���اب  مت  وق���د   .(Gronlund, 2006)
و�لت�ساعيات Stanines كمعايري للدرجات �خلام لعينة �لتقنني )ن=1239(؛ لأنها من 
�أكرث �ملعايري �س���يوًعا يف �لختبار�ت و�ملقايي�س �لنف�س���ية و�لرتبوية، لإعطائها �س���ورة 
و��سحة عن مركز �لفرد �لن�سبي يف �ملجموعة �لتي ينتمي �إليها، ول�سهولة ح�سابها وو�سوح 
 ،(Anastasi, & Urbina, 1997; Nitko & Brookhart, 2007) مدلوله���ا
ف�س���ال ع���ن ذل���ك فه���ي تنا�س���ب �ل�س���غار و�لكب���ار، وميك���ن ��س���تخد�مها يف �ملوؤ�س�س���ات 
�لرتبوي���ة، و�لعالجية، و�ل�س���ناعية (Thorndike & Hagen, 1977). وحيث �أن 
م�ستويات مقايي�س �سعوبات �لتعلم تختلف باختالف �ملرحلة �لدر��سية للطلبة، فقد 
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مت ح�ساب �ملعايري للدرجات �خلام للمقايي�س �لفرعية �ل�ستة للقائمة وما يقابلها من 
�ملئينات و�لت�ساعيات وفقا لل�سف �لدر��سي لكل طالب 1)1(. 

وم���ن ثم ميك���ن �لقول باأنه ميك���ن �لعتماد على �ملعايري �مل�س���تخرجة للقائمة 
يف ت�س���كني �لطلبة �لذين يتم فرزهم مثلها يف ذلك مثل �لختبار�ت معيارية �ملرجع. 
وتوؤكد ذلك نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة على حاجة مقايي�س ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم 
�إىل درج���ات معياري���ة تقارن �أد�ء �لطلبة مع بع�س���هم لفرز �لطلب���ة �لذين يعانون من 
�س���عوبات تعلم تتطل���ب �لتدخل �لعالجي (Gronlund, 2006). و�أ�س���ارت در��س���ات 
(Perry & Meisels, 1996; Hoge & Coladarci, 1989) �لت���ي ر�جع���ت 
ع���دًد� من �لدر��س���ات �لتي قارنت بني �أحكام �ملعلم���ني لأد�ء �لتالميذ �أكادميًيا مقارنة 
بالختب���ار�ت معياري���ة �ملرج���ع متت���ع �أحكام �ملعلمني للتح�س���يل �لأكادمي���ي للتالميذ 
بالدق���ة و�ل�س���دق �لكافي���ني. كما �أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ات �لتي قارنت ب���ني مقايي�س 
تقدي���ر �ملعلم���ني و�لختب���ار�ت معيارية �ملرجع �إىل وجود معام���ل �رتباط قوي بينهما 

.(Coladarci, 1992)

امللخ�ص والتو�سيات:
ق���دم نتائ���ج هذ� �لبحث دعًم���ا قوًيا على �مكانية ��س���تخد�م تقدي���ر�ت �ملعلمني 
على قائمة ت�س���خي�س �سعوبات �لتعلم مبثل ��س���تخد�مات �لختبار�ت �ملقننة معيارية 
�ملرج���ع يف عملي���ات ف���رز �لطلب���ة وفقا مل�س���تويات �س���عوبات �لتعلم ونوعيته���ا من �أجل 
�لت�س���خي�س �ل�س���ادق و�لثاب���ت للطلب���ة و�إحالته���م �ىل �لرب�م���ج �لتعليمي���ة �لعالجية 
�ملنا�سبة لنوع �سعوبات �لتعلم �لتي يعانون منها. وظهر ذلك من خالل متتع �لقائمة 
مبوؤ�سر�ت �سدق عالية من حيث �سدق حمتو�ها و�ل�سدق �ملرتبط مبحك ومر�سر�ت 
�ل�س���دق �لبنائ���ي �مل�س���تخدمة يف هذ� �لبحث ومن حيث م�س���توى ثب���ات نتائجها حيث 
متتع���ت مبوؤ�س���ر�ت ثب���ات مرتفعة جًد�. كما قدم �لبحث درج���ات معيارية لكل مقيا�س 
من مقايي�س قائمة ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم لأربع م�ستويات در��سية. يف �سوء نتائج 

�لبحث ميكن �سياغة �لتو�سيات �لتالية:

)1(   نظر� لكرب حجم جد�ول �ملعايري، تعذر �در�جها يف �لبحث، وللح�سول عليها ميكن �لتو��سل 
memam@squ.edu.om :مع �لباحث �لرئي�س عرب �لربيد �لإلكرتوين �لتي
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توظيف قائمة ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم )�لن�سخة �لعمانية( يف فرز �لطلبة 1 1)
ذوي �سعوبات �لتعلم.

تدريب معلمي �سعوبات �لتعلم مبد�ر�س �ل�سلطنة على تطبيق قائمة ت�سخي�س 1 2)
�سعوبات �لتعلم و��ستخر�ج �لدرجات �ملعيارية لكل طالب وتف�سريها.

�إج���ر�ء در��س���ات ميد�ني���ة لدر��س���ة ح�سا�س���ية �لقائم���ة عل���ى ف���رز �لطلب���ة ذوي 1 3)
�سعوبات �لتعلم.

�إجر�ء در��س���ات حول مقارنة نتائج �لفرز با�ستخد�م �لقائمة مقارنة بالعتماد 1 4)
على �لختبار�ت معيارية �ملرجع و�لقيا�سات �لقائمة على �ملنهاج. 

تقن���ني �لقائم���ة على بيئات عربية �أخرى و�إجر�ء در��س���ات ع���رب ثقافية لبحث 1 5)
�لبينة �لعاملية للقائمة. 
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ملخ�ص البحث:
��س���تهدف �لبحث حتديد ن�سبة �نت�سار �سعوبات �لتعلم لدى �لأطفال مبرحلة 
�لرو�س���ة يف مدين���ة �لريا����س، و�لك�س���ف ع���ن �لف���روق ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث يف ن�س���بة 
�نت�س���ار �س���عوبات �لتعل���م، وتكونت �لعين���ة من )129( طفل مبرحلة �لرو�س���ة مبدينة 
�لريا����س، بو�ق���ع )67( ذك���ور، و)63( �إن���اث، ومت ��س���تخد�م مقيا�س  �لك�س���ف �ملبكر عن 
�سعوبات �لتعلم �لنمائية لدى طفل مرحلة �لرو�سة  )5-6( �سنو�ت، من �إعد�د �سالح 
�لفر�، و�عتمدت �لباحثة �ملنهج �لو�س���في �لرتباطي لدر��س���ة �لعالقات بني �ملتغري�ت 
و�لف���روق ب���ني جمموعات �لبحث مبا يتفق مع فرو�س �لبحث، وتو�س���لت �لنتائج �إىل 
�رتفاع م�ستوى مهار�ت �لطالب �لنمائية لالأطفال؛ مما ي�سري على �نخفا�س م�ستوى 
تعر�س �لطالب لل�س���عوبات �لنمائية،كما تو�س���لت �لنتائ���ج �إىل عدم وجود فروق ذ�ت 
دللة �إح�سائية عند م�ستوى )0.05( باختالف متغري �جلن�س نحو )�سعوبات �لتعلم 
�لنمائي���ة ككل( مم���ا ي�س���ري �إىل ع���دم تاأثري ملتغري �لبح���ث على ��س���تجابات �أفر�د عينة 

�لبحث نحو �سعوبات �لتعلم �لنمائية ككل.

الكلمات املفتاحية: �لت�سخي�س �ملبكر - �سعوبات �لتعلم - مرحلة �لرو�سة.
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Early diagnosis of  learning disabilities  at the kindergarten

  Samiha Eid Alrashidi                          prof. Abdulaziz Aljabar
special education master         professor - special education department

      Arab East College                                        Arab East College

Abstract: 
This study aimed to specify the percentage of spread of learning 

disabilities  for children at kindergarten in Riyadh city, and to  reveal 
the difference between males and females . The sample consists of 
(129) child at the kindergarten (67 males) and (63 females) .  the 
scale of early detection of developmental learning disabilities  for  the 
kindergarten child (5-6 years), prepared by Salih Alfara is used  . The 
researcher used the correlative descriptive methodology  to study the 
relation between the variables and the differences between the study 
groups in a manner that is appropriate to the research hypothesis . the 
results shows that there is  no difference with statistical significance 
according to the sex variable  on (0.05 level) towards (developmental 
learning disabilities   as a whole), which indicates that the research 
variable doesn’t affect the responses of the research sample members 
towards learning disabilities  as a whole.

Keywords: Early diagnosis -  learning disabilities  -  kindergarten
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مقدمة:
تع���د �س���عوبات �لتعل���م م���ن �ملو�س���وعات �لهام���ة و�ملطروح���ة حالي���ا يف �لوق���ت 
�حلا�س���ر عل���ى �ل�س���احة �لعلمية ملا لها م���ن  �أهمية كبرية يف جمال �لرتبية  �خلا�س���ة 
،كذل���ك لالأهمي���ة �لكب���رية �لت���ي �أعطي���ت له���ا م���ن قب���ل �ملهتم���ني به���ا عل���ى �ختالف 
تخ�س�س���اتهم كالأطب���اء وعلم���اء �لنف����س وعلماء �لرتبي���ة و�لجتماع و �أولي���اء �لأمور 
و�ملعلم���ني وغريه���م و ذلك لتز�يد �أعد�د هوؤلء �لطالب يف �ملد�ر�س وكذلك لختالف 
و�س���ائل �لك�س���ف و�لت�س���خي�س و�لتقيي���م ،�إىل جان���ب �أن مظاه���ر �س���عوبات �لتعل���م قد 
ت�س���رتك م���ع مظاه���ر م���ن �لفئ���ات �لأخ���رى كبطئ���ي �لتعل���م و�لتخل���ف �لعقلي وغري 

�لقادرين على �لتعلم.)عبد �حلميد ،2011(.

وتع���د مرحل���ة �لرو�س���ة م���ن �أه���م �ملر�ح���ل �لرتبوي���ة �لت���ي ته���دف �إىل تنمية 
قدر�ت �لطفل �ملعرفية و�حلركية وتهيئته نف�سيا وذهنيا للمدر�سة. وتوؤكد �لدر��سات 
عل���ى �أهمي���ة ه���ذه �ملرحلة لأن ما يح���دث للطفل فيها يرتك �أثر عميقا يف م�س���تقبله. 
وميكن �أن يكت�س���ب �لطفل �لعديد من �ملهار�ت و�ملفاهيم �لتي ت�سهم يف �لنمو �ل�سامل 
و�ملتكامل �إذ� ما تو�فرت �لرب�مج �ملنا�س���بة لقدر�ته و��س���تعد�د�ته. وميار�س �لطفل يف 
هذه �ملرحلة �لعديد من �لأن�س���طة )�لر�س���م، �لتلوين، �لأنا�س���يد، �لق�س، �ل�سل�س���ال، 
وغريها من �لأن�س���طة( �لتي ت�س���هم يف تدريب �حلو��س وتنميتها و�إك�سابه �لعديد من 

�خلرب�ت و�ملعارف و�حلقائق )�لفر�،2005(.

ومم���ا ل�س���ك في���ه �أن �أطفال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلط���ر �س���عوبات �لتعلم �أي 
�لذين ت�س���در عنهم �س���لوكيات تعد مبثابة موؤ�س���ر�ت تنبئ باإمكانية تعر�سهم �لالحق 
ل�س���عوبات �لتعلم �س���اأنهم يف ذلك �س���اأن �أقر�نهم ذوي �س���عوبات �لتعلم يبدون �لعديد 
من �أوجه �لق�سور يف �لعمليات �ملعرفية �ملختلفة  وهو ما �أ�سار �إليه على  �نه �سلوكيات 
منبئ���ة بتل���ك �ل�س���عوبات �لالحقة .ونح���ن نرى �أن مالحظ���ة �أوجه �لق�س���ور هذه  �أو 
تلك �ل�سلوكيات يعترب �إجر�ء يف غاية �لأهمية لأن من �ساأنه �أن ي�ساعدنا يف �لكت�ساف  
�ملبك���ر ملث���ل هذه �حل���الت وهو �لأمر �ل���ذي يدفعنا حتم���ا �إىل تقدمي بر�م���ج �لتدخل 
�ملبكر �ملنا�سبة لهم مما يرتتب عليه �حلد بدرجة كبرية من تلك �لآثار �ل�سلبية �لتي 

ميكن �أن ترتتب على �سعوبات �لتعلم )بخ�س،ب.ت(.
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ت�س���ري �لدل���ة �لعلمية بانه من �ملمكن ت�س���خي�س وحتديد �لأطفال �ملعر�س���ني 
خلط���ر �س���عوبات �لتعل���م �أو �ل�س���عوبات �لتي يو�جهونه���ا يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة. 
وتع���زز �لأدل���ة �لتاأثري�ت �لإيجابي���ة للتدخل �ملبكر يف �لنجاح �ملدر�س���ي. وهناك حاجة 
�لت���ي �لفح����س و�لتقيي���م �مل�س���تمر م���ن قبل �ملعلم���ني و�لآب���اء و�ملهني���ني للتعرف على 
�لأطفال �ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات �لتعلم يف �ملجالت �لتي �أ�س���ارت �إليها �لدر��س���ات 
عل���ى �أنه���ا موؤ�س���ر�ت ل�س���عوبات �لتعل���م يف مرحل���ة ما قبل �ملدر�س���ة، ومبج���رد حتديد 
جمالت �ل�س���عوبة ي�س���بح من �ملمكن حتديد �لتدخل �ملنا�س���ب ملنع �مل�س���اكل �لنا�س���ئة 
لتطوير �سعوبات �لتعلم، وقد يكون �لعرت�ف �ملبكر و�ل�ستجابة لحتياجات �لطالب 
ذ� تاأثري �إيجابي على عدد �لطالب �ملحولني لرب�مج �لرتبية �خلا�سة على �نه لديهم 

 .(Gillis,2011) سعوبات �لتعلم�

م�سكلة البحث:
متث���ل م�س���كلة تز�ي���د �نت�س���ار �س���عوبات �لتعلم حتدًي���ا كبرًي� للعامل���ني يف هذ� 
�ملج���ال �س���و�ء لدى �لدول �ملتقدم���ة �أو �لأقل تقدًما، وذلك ب�س���بب �لآثار �لتي ترتكها  
عل���ى �لذي���ن يعان���ون منها وعلى �لأ�س���رة؛ ف�س���عوبات �لتعليم و�ملدر�س���ة و�ملجتمع من 
�ملجالت �ملهمة �لتي مل حتظ بالعناية �لكافية قيا�سا �إىل �أهميتها �لأمر �لذي يتطلب 
مزي���ًد� م���ن �لبحث �إىل ت�س���خي�س ه���ذه �ل�س���عوبات و�لتعرف �إليها ل���دى �لطفل منذ 

بد�ية مرحلة �لرو�سة وذلك لأهمية هذ� �لت�سخي�س  )�لفر�،2005(.

ت�س���ري �لبح���وث و�لد�ر�س���ات �إىل �رتف���اع ن�س���بة �لتالمي���ذ �لذي���ن يعان���ون من 
�س���عوبات �لتعلم يف �ملدر��س �لعامة، ويتلقون خدمات �لرتبية �خلا�س���ة، ومن �ملهم يف 
هذ� �ملجال معرفة كيف تطورت �س���عوبات �لتعلم وكيف ن�س���اأت لدى �لأطفال �ل�س���غار 
وما تاأثريها عليهم، و�إذ� متت �لإجابة على هذ� �لت�س���اوؤل ؛ �أي مت �لتعرف على كيفية 
تط���ور ون�س���اأت �س���عوبات �لتعل���م يف وقت مبكر فاإن���ه ميكن لالآب���اء و�ملعلمني وغريهم 
من �ملهنيني �لتعرف على �لعالمات �ملبكرة لل�سعوبات �لتعلم، ومن ثم تقدمي �لدعم 
.(Gillis, 2011) لإ�سافة ح�سب �حلاجة لتفادي خطر تعر�سهم ل�سعوبات �لتعلم�

ويرى Gillis (2011) �أن �لبحوث و�لدر��سات �لتي تناولت موؤ�سر�ت �سعوبات 
�لتعل���م يف مرحل���ة م���ا قبل �ملدر�س���ة �أو �لت�س���خي�س �ملكربة ل�س���عوبات �لتعل���م ما ز�لت 
قليلة. و�أو�سى باملزيد من �لبحث للك�سف عن موؤ�سر�ت �سعوبات �لتعلم يف وقت مبكر. 
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لذلك يهتم �لبحث �حلايل بالك�س���ف عن �س���عوبات �لتعلم يف مرحلة �لرو�سة، 
وذلك من خالل �لإجابة على �لأ�سئلة �لتالية:

ما ن�سبة �نت�سار �سعوبات �لتعلم �لنمائية بني �أطفال مرحلة ريا�س �لأطفال؟1 1)
ه���ل هن���اك ف���روق يف �س���عوبات �لتعل���م �لنمائي���ة ل���دى �أطف���ال مرحل���ة ريا�س 1 2)

�لأطفال باختالف �لنوع )ذكور / �إناث(؟

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

�لتعرف على ن�سبة �نت�سار �سعوبات �لتعلم �لنمائية بني �أطفال مرحلة ريا�س 1 1)
�لأطفال.

�لتعرف على  �لفروق يف �س���عوبات �لتعلم �لنمائية لدى �أطفال مرحلة ريا�س 1 2)
�لأطفال باختالف �لنوع )ذكور / �إناث(.

اأهمية البحث:
الأهمية النظرية )العملية1:

�نه تزد�د �حلاجة �إىل در��س���ات يف جمال �س���عوبات �لتعلم على م�ستوى �ملر�حل 1 1)
�لتعليمية، كما يوجد عدد لي�س بالقليل من �لطالب لديهم �سعوبات تعلم.

حماول���ة �لتع���رف عل���ى موؤ�س���ر�ت �س���عوبات �لتعل���م ل���دى �أطفال �لرو�س���ة ما 1 2)
ي�ساعد على تقدمي خدمات �لتدخل �ملبكر و�حلد من �آثارها.

�إن �لتعرف على �سعوبات �لتعلم وت�سخي�سها وعالجها ي�ساعد يف �لتغلب على 1 3)
ظاهرة �لت�س���رب �أو �لفاقد �أو �لإهد�ر يف �لتعلم يف كافة مر�حله، وي�س���اعد على 

�لتقليل من �ل�سياع �ملادي و�لنف�سي يف �لعملية �لتعليمية.

الأهمية التطبيقية )علمية1:
يوف���ر �لبح���ث �حل���ايل نتائ���ج مهمة ق���د تفي���د �لباحثني عن���د �إع���د�د �لرب�مج 1 1)

�لإر�سادية و�لعالجية و�لرتبوية لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
عر����س �لعدي���د م���ن �لتو�س���يات �لتي يوؤم���ل �ل�س���تفادة منه���ا يف معاجلة تلك 1 2)

�مل�سكالت وتقدمي �حللول �ملقرتحة لها، لال�ستفادة منها يف م�ساعدة �ملمار�سني 
يف �مليد�ن �لرتبوي مل�ساندة وعم تلك �لفئة.
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م�سطلحات البحث:

�سعوب�ات التعل�م learning disabilities: طبق���ا للدلي���ل �لتنظيم���ي للرتبي���ة 
�خلا�س���ة )1437/1436( تع���رف �س���عوبات �لتعلم باأنها ��س���طر�بات يف و�ح���دة �أو �أكرث 
م���ن �لعملي���ات �لنف�س���ية �لأ�سا�س���ية �لت���ي تت�س���من فه���م و��س���تخد�م �للغ���ة �ملكتوبة �أو 
�مللفوظ���ة، و�لتي تبدو يف ��س���طر�بات �ل�س���تماع و�لتفكري و�لكالم و�لق���ر�ءة و�لكتابة 
و�لإم���الء )�خلط، و�لتعبري، و�خلط( و�لريا�س���يات، و�لتي ل تعود �إىل �أ�س���باب تتعلق 
بالع���وق �لفكري �أو �ل�س���معي �أو �لب�س���ري �أو عريها من �أنو�ع �لع���وق �أو ظروف �لتعلم 

�أو  �لرعاية �لأ�سرية.

الأطف�ال املعر�س�ن خلط�ر �سعوب�ات التعل�م children at risk: يع���رف �إجر�ئًيا 
بالدرجة �لتي يح�سل عليها �لأطفال يف �ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث.

حمددات البحث: 
�لتزمت �لباحثة باحلدود �لتالية:

املحددات املو�سوعية: �قت�سر هذ� �لبحث على تناول مدى �نت�سار �سعوبات �لتعلم 
لدى �لأطفال يف مرحلة �لرو�سة مبدينة �لريا�س.

املحددات املكانية: �قت�سر �لبحث على مد�ر�س ريا�س �لأطفال يف مدينة �لريا�س.

املحددات الزمانية: طبقت �أدو�ت هذ� �لبحث يف �لف�س���ل �لدر��س���ي �لثاين من �لعام 
�لدر��سي 1437/1436ه�.

االإطار النظري: 
الت�سخي�س املبكر ل�سعوبات التعلم

ت�س���ري �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل �أن �لأطف���ال �لذي���ن لديه���م تاأخ���ر يف �للغ���ة  
language impairments يف مرحل���ة  �للغ���ة  �أو عج���ز يف   language delays
�لطفول���ة �ملبك���رة �أو يف �س���نو�ت �ملدر�س���ة �ملبك���رة �أك���رث �حتماًل لتعر�س���هم ل�س���عوبات 
�لتعل���م �أو �س���عوبات �لتعل���م يف �لق���ر�ءة من �أقر�نه���م �لأطفال �لذي���ن ل يعانون تاأخر 
                        language impairments �للغ���ة  يف  عج���ز  �أو   language delays �للغ���ة   يف 

.(Carts، Fey, Tomblin, & Zhang, 2002)
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ويظهر على �لأطفال �أمناط ومظاهر �س���لوكية يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة قد 
.(Steele, 2004) ُتنذر ب�سعوبات تعلم، و�أن هذه �ل�سلوكيات ميكن مالحظتها

و�أن �لتدخل �ملبكر و�لدعم �لرتبوي لهوؤلء �لأطفال قبل دخولهم �ملدر�سة قد 
يوؤدي �إىل تي�سر �لنتقال لهم مما ي�سمح لهم باأن يكونو� �أكرث جناًحا يف مرحلة ريا�س 
�لأطفال، وما بعدها. على �لرغم من �أن �لأطفال قد ل يتم �لتعرف عليهم ر�سمًيا باأنه 
لديهم �سعوبات تعلم حتى ي�سلو� �إىل �سن �ملدر�سة، وميكن ��ستخد�م مقاي�س �لفح�س 
�ل�س���ريعة و�لفعال���ة م���ن حي���ث �لتكلفة للتع���رف على �لأطف���ال �لذين يكونو� عر�س���ة 
(Satz & Fletcher, 1988) خلط���ر �س���عوبات �لتعل���م يف مرحلة ما قب���ل �ملدر�س���ة

اأهمية الت�سخي�س املبكر
يوؤدي �لفح�س �ملبكر لالأطفال �ملعر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعلم �إىل �إمكانية 
تخفي���ف �لأث���ار �ل�س���لبية �لتي ق���د ترتتب على �س���عوبات �لتعلم فيما بع���د، وذلك من 
خ���الل �لتدخ���ل �ملبك���ر بتوجيه �لأطف���ال �إىل �خلدمات �لوقائية يف �س���ن مبكرة. وهذ� 
 National Institutes of Health يتف���ق م���ع تقري���ر �ملعه���د �لوطن���ي لل�س���حة
و�لبحوث و�لدر��سات �إىل �أ�سارت �إىل فح�س �لطفل عند بد�ية �للتحاق باملدر�سة قد 

 .(Lange & Thompson, 2006) �يكون متاأخر جًد

ورك���ز Torgesen (2014)  عل���ى �أهمي���ة دق���ة �لت�س���خي�س و�لتقيي���م �ملبك���ر 
تف�س���ي م�س���كلة                                         م���ن  يح���د  و�ل���ذي يرتت���ب علي���ه تدخ���ل مبك���ر  �لتعل���م  ل�س���عوبات 

�سعوبات �لتعلم. 

متطلبات الت�سخي�س املبكر
يتطل���ب �لفح����س �ملبكر ل�س���عوبات �لتعل���م �أدو�ت تركز على نقاط �ل�س���عف يف 
وق���ت مبك���ر، ومتتاز بال�س���رعة و�ل�س���افية يف فح�س �ملوؤ�س���ر�ت �لتي ميكن �ن �س���هم يف 
تطوي���ر �س���عوبات �لتعل���م قبل بلوغ �س���ن �ملدر�س���ة، ولي�س كافًي���ا يف �أدو�ت �لت�س���خي�س 
�لرتكيز على �ملوؤ�سر�ت �لت�سخ�سية فقط ولكن ميكن �أن تزودنا مبعلومات عن نقاط 
�لقوة و�ل�سعف يف �جلانب �ملعريف و�لذي ميكن �ل�ستفادة منه يف �ملزيد من �لجر�ء�ت 

.(Lonigan, 2005) لوقائية�
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موؤ�سرات �سعوبات التعلم
ق���د �ل���رت�ث �لعلم���ي م���ن خ���الل �لبح���وث و�لدر��س���ات �لعديد من �لأو�س���اف 
لل�س���لوكيات �لت���ي تن���ذر ب�س���عوبات �لتعل���م يف وق���ت مبك���ر، وه���ي ت�س���مل م���دى كب���ري 
ومتن���وع م���ن �ل�س���لوكيات �ملرتبط���ة بالعج���ز يف �للغ���ة ويف مه���ار�ت �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة 
(Joshi, 2003). ويرى Catts and Hogan (2003) �أن �س���عف �لنمو �للغوي يف 
مرحل���ة �لطفول���ة �ملبكرة يعترب دليل �أكرث م�س���د�قية على وجود م�س���كلة حمتملة يف 

�لقر�ءة فيما بعد.

بالذ�ك���رة  �ملتعلق���ة  �ل�س���لوكيات  بع����س   Lowenthal (1998) و�أ�س���اف 
ور�أى                                  �حلركي���ة.  و�مله���ار�ت  �لذ�ت���ي  و�لتنظي���م  و�لنفع���ايل  �لجتماع���ي  و�لتنظي���م 
(Teglasi, Cohn, & Meshbesher, 2004) �أن جو�ن���ب م���ن م���ز�ج �لطف���ل قد 

تكون ذ�ت تاأثري على �لتعلم مثل م�ستوى �لن�ساط ومدى �لهتمام.

وميكن ح�س���ر موؤ�س���ر�ت �س���عوبات �لتعلم يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة يف �س���تة 
جمموع���ات فرعي���ة مث���ل ه���ي: �للغ���ة، ومه���ار�ت �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة، و�حل�س���اب �ملبكر، 
و�لتنظيم �لنفعايل �لجتماعي، و�ل�س���بط �لذ�تي، و�ملهار�ت �حلركية �لإدر�كية. و�أن 
هذه �ملهار�ت �لتي مت حتديدها قد ُتعطي فكرة عن �ملجالت �لتي يجب �لرتكيز عليها 
عند فح�س وتقييم �لأطفال يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة ويف مر�حل �ملدر�سة �ملبكرة . 

مهارات اللغة 
 ،)CAT يجعلها C/A/T وت�سمل مهار�ت �للغة مهار�ت: مزج �لأ�سو�ت )مثل
 discrimination of beginning متي���ز بد�ي���ة �لأ�س���و�ت ،rhyming  ل�س���جع�
sounds، �ل�س���رف morphology )مث���ل �جلم���ع ب���ني �لكلم���ات، �أ�س���ل �لكلم���ات، 
�لالحق���ات للتعب���ري ع���ن �ملعن���ى(، و�لفه���م �ل�س���ريع و�لذي ي�س���هم يف تطوي���ر مهار�ت 
 (Olofsson &لق���ر�ءة لالأطف���ال وي�س���تمر حت���ى بعد �س���نو�ت م���ن �لتقيي���م �لأويل�
(Niedersoe, 1999. ومف���رد�ت �لأطف���ال ق���د تكون موؤ�س���ر على مه���ار�ت �لقر�ءة، 
 (Olofsson & و�للغ���ة �ل�س���تقبالية قد تكون موؤ�س���ر على �لجناز �لأكادميي �لع���ام
(Niedersoe, 1999، وقد حددت در��سات �أخرى �لت�سمية �لآلية �ل�سريعة للحروف 

.(Olofsson & Niedersoe, 1999) و�لأ�سياء كموؤ�سر على مهار�ت �لقر�ءة
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وي���رى Badián (1994) �أن ت�س���نيف �لأطف���ال كق���ر�ء �س���عاف يعن���ي لديهم 
عجز يف ذ�كرة �جلملة، و�للغة �ملنطوقة، ومعدل ت�سمية �حلروف و�لألو�ن و�لأ�سكال. 
و�ق���رتح Haney, (2002) �أن مه���ارة مث���ل مهارة كتابة �ل�س���م قد تكون موؤ�س���ر على 
مهار�ت �لقر�ءة و�لكتابة يف وقت مبكر. و�أن �لق�س���ور يف فهم معني �لكلمات و�جلمل، 
و�نت���اج �لكلم���ة ق���د يك���ون موؤ�س���ر ب�س���عوبة تعل���م �لكلم���ة  (Gray, 2004). وت�س���ري 
�لبحوث و�لد�ر�س���ات �إىل �ن ذوي �س���عوبات �لتعلم لديهم عجز يف �ملعاجلة �ل�س���وتية، 

.(O›Malley et al., 2002)  مثل �لتعرف على �أ�سو�ت �لكالم ومتيزه

مهارات القراءة والكتابة املبكرة 
ت�س���ري �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل �أن مه���ار�ت �لق���ر�ءة و�لكتابة �ملبك���رة ترتبط 
 Most, Al-Yagon, Tur-Kaspa,ب�س���عوبات �لتعل���م �أو عجز �لتعل���م. فق���د �أ�س���ار
Margalit, (2000) & �إىل �أن مهار�ت �لقر�ءة و�لكتابة �ملبكرة ت�س���هم يف �س���عوبات 
�لتعل���م �أو �لعج���ز يف �لتعلم. و�أن مهار�ت �لوعي �ل�س���وتي ومهار�ت �ملعاجلة �ل�س���وتية 

تلعب دور يف �لقدرة على �لقر�ءة �أو �لتعر�س ل�سعوبات �لقر�ءة.

و�أ�سار Mann & Foy (2003) �إىل جمموعة �خرى من �ملهار�ت مت حتديدها 
كموؤ�سر�ت للقدرة على �لقر�ءة مثل معرفة ��سو�ت �حلروف، �لتميز بني بد�ية �لأ�سو�ت، 
و�لإدر�ك �ل�س���وتي، �لتالع���ب �ل�س���وتي، �حل���روف �ملطبوع���ة، �لتهجي، بن���اء �جلملة.

تو�سل (Most et al., 2000) �أن �لطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم 
لديه���م مع���دل منخف�س من مه���ار�ت �لوعي �ل�س���وتي مقارن���ة باأقر�نهم غري خلطر 

�سعوبات �لتعلم.

و�ق���رتح Chiappe et al. (2001) �أن �لق�س���ور يف �درك �ل���كالم يلع���ب دور 
�س���ببي يف �ملعاجل���ة �ل�س���وتية لالأطف���ال �مل�س���نفني كق���ر�ءة �س���عاف، و�أن �لتمثي���الت 
�ل�س���وتية �ملتماي���زة ب�س���كل غ���ري كايف ه���ي حلقة و�س���ل ب���ني �لإدر�ك �لناق����س للكالم 

و�لوعي �ل�سوتي.

وتو�س���ل Mann & Foy (2003) �أن �س���عوبة �لقر�ءة �أكرث �نت�س���اًر� �س���من 
�لأطف���ال �لذي���ن لديهم عجز يف �نتاج �لكالم، على �لرغم من �أن م�س���اكل �إنتاج �لكالم 

ل تتنباأ بال�سرورة ب�سعف �لجناز يف �لقر�ءة. 
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وتعترب ��سطر�بات �لكتابة و�لقر�ءة من �ل�سطر�بات �ل�سائعة و�لأكرث تكر�ر� 
لدى ذوي �سعوبات �لتعلم، وت�سري �لبحوث و�لدر��سات �إىل �أنه يوجد تقريًبا 4 �أطفال 
كل 10 ع�س���رة �أطفال من ذوي �س���عوبات تعلم �حل�س���اب لديهم ��س���طر�بات يف �لقر�ءة  

 .(Robinson et al, 2002)

Social Emotional Skills املهارات الجتماعية النفعالية
�تفاًق���ا م���ع �لبح���وث و�لدر��س���ات �لت���ي مت���ت عل���ى �لأطفال �ملعر�س���ني خلطر 
�سعوبات �لتعلم ك�سفت �أن �لطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم لديهم �سعوبات 
�جتماعي���ة و�نفعالي���ة. فتو�س���ل  Most, et al (2000) �إىل �أن �لأطف���ال �ملعر�س���ني 
خلطر �سعوبات �لتعلم �أقل قبول �جتماعي من �أقر�نهم، ولديهم �سعور �أقل بالتما�سك 
 McClelland and م���ن �أقر�نه���م غري �لعر�س���ني خلطر �س���عوبات �لتعلم. تو�س���ل
Morrison (2003) �إىل �ن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م �أو �ملعر�س���ني خلط���ر 

�سعوبات �لتعلم �أقل تعاوًنا من �أقر�نهم �لعاديني.

Self-Management Skills مهارات �سبط الذات
يرتب���ط بناء �مله���ار�ت �لجتماعية �ملرتب���ط بالعمل مبهار�ت �ل�س���بط �لذ�تي،  
فتو�سل McClelland & Morrison (2003) �أن مهار�ت �لتنظيم �لذ�تي مثل: 
�لبق���اء يف �ملهم���ة، وتنظي���م م���و�د �لعمل، و�ل�س���تماع للتعليمات و�تباعها قد ت�س���هم يف 

�لأد�ء �لأكادميي.

ويرى Agostin and Bain (1997) �أن لي�س من �مل�ستغرب �أن يكون �ل�سبط 
 Blumsack, Lewandowski and لذ�تي من موؤ�سر�ت �لنجاح �ملدر�سي. تو�سل�
Waterman, (1997) �إىل �لقدرة على �لحتفاظ بالنتباه يف �ملهمة موؤ�سر مييز بني 
�لأطفال �لذين لديهم �سعوبات �لتعلم و�لأطفال بدون �سعوبات تعلم. وتتقف نتائج 
هذه �لدر��سات مع �لو�سف �ملفاهيمي ل�سعوبات �لتعلم �لتي تاأخذ يف �لعتبار مهار�ت 
.(Lowenthal, 1998) ل�سبط �لذ�تي �لتي ت�ساعد �لأطفال على �لنجاح يف �ملدر�سة�

Perceptual Motor Skills املهارات الإدراكية احلركية
وت�س���ري �لبحوث يف هذ� �ملجال �إىل �أن �ملهار�ت �لإدر�كية �حلركية قد ُت�س���هم يف 
 Holopainen, Ahonen and Lyytinen (2001)  نتائ���ج �لتعلم، فقد تو�س���ل
�أن �مله���ار�ت �لإدر�كي���ة �حلركي���ة �لت���ي ت�س���هم يف نتائ���ج �لتعلم مث���ل �لذ�ك���رة �لعاملة، 
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�لتفك���ري �لنظ���ري �لب�س���ري )مث���ل مقارن���ة �ملفاهي���م �لب�س���رية �جلدي���دة باملفاهي���م 
�ملفهومة بالفعل للح�س���ول على مفهوم جديد(، و�لذكرة �لب�س���رية، و�أن هذه �ملهار�ت 

قد ت�سهم يف �ملهار�ت �لأكادميية فيما بعد. 

�س���عاف  كق���ر�ءة  �مل�س���نفني  �لأطف���ال  �أن  �إىل   Badián (1994) و�أ�س���ار 
تو�س���ل                                                      �لب�س���رية،  �لذ�ك���رة  يف  عج���ز  لديه���م  �أن���ه  �لدر��س���ات  �أك���دت  لديه���م 
�لق���درة  �ن  �إىل   (Blumsack, Lewandowski and Waterman (1997)
على �تباع �لجتاهات �ملتعددة موؤ�س���ر مييز بني �لأطفال �لذين لديهم �س���عوبات تعلم 

و�لأطفال بدون �سعوبات تعلم.

تو�س���ل O›Malley et al (2002) �إىل �أن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م 
لديه���م عج���ز يف �لتميز �لإدر�كي )مثل: حتديد �أ�س���و�ت �لكالم(، و�لتكامل �لب�س���ري 

�حلركي )مثل: تاآزر �ليد و�لعني(. 

العوامل البيولوجية 
�إىل  ت���وؤدي  ق���د  ع�س���وية  عو�م���ل  وج���ود  �إىل  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  ت�س���ري 
زي���ادة خط���ر �لإ�س���ابة ب�س���عوبات �لتعل���م، وم���ن ه���ذه �لعو�م���ل �مل�س���وؤولية �جليني���ة 
فح����س  �لت���ي  و�لبح���وث  �ل���ولدة،  عن���د  �ل���وزن  و�نخفا����س   ،genetic liability
عالق���ة �لعو�مل �لور�ثية ب�س���عوبات تو�س���لت �إىل �أن �س���عوبات �لتعلم ل���دى �لآباء قد 
ت�س���هم بن�س���بة م���ن 25 % - 60 % يف �حتم���ال �نتق���ال �س���عوبات �لتعل���م �إىل �لأبناء، و�أن 
�س���عوبات �لتعل���م ل���دى �لأخ���وة ق���د ت�س���هم بن�س���بة 40 % يف �حتم���ال �نتقال �س���عوبات 
�مل�س���وؤولة  �جلين���ات  لأن   .(Plomin & Walker, 2003) �أخوته���م،  �إىل  �لتعل���م 
���ا ع���ن ��س���طر�بات �أخ���رى  ع���ن ح���دوث �س���عوبات �لتعل���م ق���د تك���ون م�س���وؤولة �أي�سً
�لز�ئ���د، و��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د                                                                                  مث���ل ��س���طر�ب �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط 

.(Williams, Oliver, Allard, & Sears, 2003)

وتع���د م�س���كلة �نخفا����س �ل���وزن عن���د �ل���ولدة مرتبط���ة ب�س���عوبات �لتعل���م، 
فانخفا����س �ل���وزن عن���د �ل���ولدة لأق���ل م���ن 2500 ج���ر�م ق���د يهي���ئ �لأطف���ال للتاأخ���ر 
يف من���و �مله���ار�ت �للغوي���ة، وخا�س���ة �لأطف���ال �لذي���ن لديه���م �س���غوط �جتماعي���ة �أو 
�قت�س���ادية مث���ل �لفقر، �أو �لأطفال �لذين يحتاج���ون لتدخل طبي مكثف بعد �لولدة                                    

(Stanton-Chapman, Chapman, & Scott, 2001)
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وت�س���ري �لبحوث و�لدر��س���ات �إىل �ن �ل�س���طر�بات �ملعرفية �لب�سيطة قد تزيد 
م���ن �حتم���ال تعر����س �لأطفال خلط���ر �س���عوبات �لتعلم، وخا�س���ة ��س���طر�ب �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، فقد تو�س���لت �لدر��س���ات �إىل �أن ما يقرب م���ن 66 % من 
ذوي �سعوبات �لتعلم لديهم �سعوبات يف �للغة �ملكتوبة، و�أن ما يقرب من 27 % لديهم 
�س���عوبات يف �لقر�ءة، فتعترب �س���عوبات �لتعلم و��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
  overlapping spectrum disordersمتد�خل���ة طي���ف  ��س���طر�بات  �لز�ئ���د 

(Mayes, Calhoun, & Crowell, 2000)

درا�سات �سابقة:
فيما يلي عر�س لأهم �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة يف هذ� �ملجال، و�لتي ميكن 

�ل�ستفادة مبا تو�سلت �إليها من نتائج وتو�سيات يف منهج �لبحث �حلايل:

هدفت در��سة Chu, Vanmarle, & Geary (2013) �إىل در��سة �ل�سعوبات 
�لكمي���ة لأطف���ال م���ا قبل �ملدر�س���ة �لعر�س���ني خلط���ر �س���وبات �لتعلم يف �لريا�س���يات، 
وتكونت �لعينة من 35 طفاًل يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة، ومت ��س���تخد�م بطارية �ملهام 
�لكمية لتقييم �ل�سعوبات �لكمية، ومت �لتو�سل �إىل �أن عينة �لدر��سة كانت �أقل دقة يف 
نظ���ام �لعد �لتقريبي approximate number system، وكان �حتمال تعر�س���هم 
ل�س���عوبات تعلم �لريا�س���يات م�س���اعف مبق���د�ر 2،4، وكان �لأطفال �ملعر�س���ني خلطر 
�سعوبات �لتعلم لديهم �سعف يف فهم �لعالقات �لتنظيمية، و�نخفا�س يف تعلم �لأرقام 
�لعربية، وعدد �لكلمات و�لقيم �لأ�سا�سية لها، و�أن �سعف �لأد�ء يف هذه �ملهام �أدى �إىل 
زيادة تعر�سهم خلطر �سعوبات �لتعلم يف �لريا�سيات مبقد�ر يرت�وح من 3،6 – 4،5 . 

عل���ى  �لتع���رف   Zambrano-Sánchez, et al (2010) در��س���ة  وهدف���ت 
موؤ�س���ر�ت �س���عوبات �لتعل���م ل���دى �أطف���ال ما قب���ل �ملدر�س���ة ذوي �مل�س���توى �لجتماعي 
�لقت�س���ادي �ملنخف�س، وتكونت �لعينة من 162 طفال بولية مك�س���يكو، وتر�وح �لعمر 
من 4-6 �س���نو�ت، ومت ��س���تخد�م �ختبار وك�س���لر للذكاء و�ختبار ر�س���م �لرجل، و�ختبار 
بندر ج�س���طلت، ومت �لتو�س���ل �إىل وجود عالقة بني �س���عوبات �لتعلم و�ل�س���طر�بات 
�ملعرفية و�لعقلية، و�أن �مل�س���توى �لقت�س���ادي �لجتماعي �ملنخف�س يوؤثر على �لتعلم، 
و�أو�س���ت �لدر��س���ة ب���ان مرحل���ة ما قبل �ملدر�س���ة �س���ن منا�س���ب لفح�س �ل�س���طر�بات 

�ملعرفية و�لعقلية و�لتي ميكن �أن توؤثر على تعليم �لقر�ءة و�لكتابة. 
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وهدفت در��س���ة حممد )2006( �لتعرف على م�ستوى بع�س �لعمليات �ملعرفية 
لأطفال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات �لتعل���م �أي ممن تبدو عليهم موؤ�س���ر�ت 
ت���دل عل���ى �حتمال تعر�س���هم ل�س���عوبات �لتعلم �لالحق���ة وهو ما يفيد يف �لكت�س���اف 
�ملبك���ر  ل�س���عوبات �لتعل���م ،كم���ا ته���دف �إىل �إمكاني���ة �لتنب���وؤ به���ذ� �لق�س���ور  وتل���ك 
�ل�س���عوبات �لالحق���ة من خ���الل درجاتهم يف �لعملي���ات �لعقلية مو�س���وع هذ� �لبحث 
،وتكون���ت عينية �لدر��س���ة من ثالث جمموع���ات من �لأطفال �لذكور بال�س���نة �لثانية 
بالرو�سة ،ت�سم �لأوىل ع�سرة �أطفال يعانون من ق�سور يف مهار�تهم قبل �لأكادميية 
�خلا�سة بالوعي �لفونولوجي و�لثانية ت�سم ع�سرة �أطفال �آخرين يعانون من ق�سور 
مهار�ته���م قب���ل �لأكادميي���ة �خلا�س���ة بالتع���رف عل���ى �لأرقام و�لأ�س���كال ،بينما ت�س���م 
�ملجموع���ة �لثالث���ة ع�س���رة �أطف���ال عاديني و��س���تخدم �لباح���ث جمموعة م���ن �لأدو�ت 
و�لختب���ار�ت وه���ي �ختبار �س���تانفورد بيني���ه  للذكاء �ل�س���ورة �لر�بعة، بالإ�س���افة �إىل 
�لع���اب لالأطفال لت�س���خي�س م�س���كالتهم، و�أي�س���ا ��س���تخدم بطارية �ختب���ار�ت لبع�س 
�مله���ار�ت قبل �لأكادميية كموؤ�س���ر�ت ل�س���عوبات �لتعل���م من �إعد�د �لباحث ،و��س���تخدم 
مقيا�س �مل�ستوى �لجتماعي �لقت�سادي �لثقايف �ملطور لالأ�سرة،  وكذلك �ختبار �مل�سح 
�لنيورولوج���ي للتع���رف على ذوي �س���عوبات �لتعل���م  ،وكذلك مقيا����س �لنمو �لإدر�كي 
لأطفال �لرو�س���ة، بالإ�سافة �إىل مقيا�س �لذ�كرة ق�سرية وطويلة �ملدى، وقد �أ�سفرت 
نتائج �لدر��سة عن وجود فروق د�له بني �أطفال �لرو�سة �لعاديني و�أقر�نهم �ملعر�سني 
خلط���ر �س���عوبات �لتعلم  ،كما �أ�س���فرت ع���ن وجود فروق د�له �إح�س���ائيا ب���ني �لأطفال 
�ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات �لتعلم وفق �لنمط �مل�س���تخدم يف هذ� �لبحث يف �ملتغري�ت 
�ملعرفي���ة مو�س���وع �لبح���ث وتتفق هذه �لنتائج �إجمال مع ما تو�س���لت �إليه �لدر��س���ات 
�ل�س���ابقة حي���ث ك�س���فت نتائجه���ا ع���ن �أن �أطفال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات 
�لتعلم يتاأخرون عن �أقر�نهم �لعاديني يف م�ستوى �لنمو �لعقلي �ملعريف بوجه عام وهو 
�لأم���ر �ل���ذي يرتك �أثر� و��س���حا على قيامه���م بالعمليات �ملعرفي���ة �ملختلفة. وهدفت 
در��س���ة �لف���ر� )2005( �إىل �إع���د�د وبناء قائمة للك�س���ف �ملبكر عن �س���عوبات �لتعلم عن 
�س���عوبات �لتعلم �لنمائية لطفل �لرو�س���ة )5-6( �سنو�ت يف جمالت �أربع ومكونة من 
)55( �س���عوبة بهدف م�س���اعدة �مل�سئولني و�ملهتمني بالطفل �لعربي على �إعد�د بر�مج 

�لتدخل �ملنا�سبة لهذه �ل�سعوبات قبل �لتحاق �لطفل باملدر�سة.
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وهدفت در��س���ة Mann & Foy (2001) �لتعرف على منو �لكالم و�لدر�ك 
�ل�سوتي ومعرفة �حلرف، و�در�ك و�نتاج �لقر�ءة لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة، وتكونت 
�لعينة من 99 طفاًل )50 بنات، 49 ذكور( من �أطفال مرحلة ما قبل �ملدر�سة يف �ملدى 
�لعم���ري من 4 – 6 �س���نو�ت، ومت ��س���تخد�م �ختب���ار �لقر�ءة، و�ختب���ار �لذ�كرة �لعاملة 
�للفظية، و�ختبار �ملفرد�ت، ومهام �لإدر�ك �ل�س���وتي، و�س���رعة �لت�س���مية، ومت �لتو�سل 
�ىل وج���ود جمموع���ة من �ملهار�ت تعترب كموؤ�س���ر�ت للقدرة على �لق���ر�ءة مثل معرفة 
��س���و�ت �حلروف، �لتميز بني بد�ية �لأ�سو�ت، و�لإدر�ك �ل�سوتي، �لتالعب �ل�سوتي، 
�حلروف �ملطبوعة، �لتهجي، بناء �جلملة، و�أن �لق�سور يف هذه �لعو�مل قد يكون منباأ 

ب�سعوبات �لقر�ءة فيما بعد. 

وهدفت در��س���ة Most, et al (2000) در��س���ة �لوعي �ل�س���وتي وتر�س���يحات 
�لأقر�ن و�لكفاءة �لجتماعية لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات 
�لتعلم، وتكونت �لعينة من 39 طفاًل من �أطفال ما قبل �ملدر�سة، ومت ��ستخد�م مقيا�س 
�لوعي �ل�سوتي ومقيا�س �لكفاءة �لجتماعية، ومت �لتو�سل �إىل �أن �لأطفال �ملعر�سني 

خلطر �سعوبات �لتعلم لديهم �نخفا�س يف �لوعي �ل�سوتي و�لكفاءة �لجتماعية.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
�هتمت �لبحوث و�لدر��س���ات بدر��س���ة وت�س���خي�س �س���عوبات �لتعل���م يف مرحلة 1 1)

ريا�س �لأطفال، وهذ� ي�سري �إىل �أهمية �لت�سخي�س �ملبكر ل�سعوبات �لتعلم.
يبدو من �لبحوث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �أن �لبحث يف جمال �لت�سخي�س �ملبكر 1 2)

ل�سعوبات �لتعلم ماز�ل حمدود جًد� يف حدود علم �لباحثة.
تتف���ق �لبح���ث �حل���ايل م���ع در��س���ة در��س���ة �لف���ر� )2005( يف ��س���تخد�م قائم���ة 1 3)

ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم يف مرحلة مبكرة. 

فرو�ص  البحث:
تتباين ن�سب �نت�سار �سعوبات �لتعلم �لنمائية لدى �لأطفال يف مرحلة ريا�س 1 1)

�لأطفال. 
ع���دم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لذك���ور يف مرحلة ريا�س �لأطفال 1 2)

و�لإناث يف �سعوبات �لتعلم.
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منهج البحث:  
متث���ل �لدر��س���ة �ملنهجي���ة �أ�سا�ًس���ا لتحقي���ق �أه���د�ف �لبح���ث وحتدي���د �لعالقة 
ب���ني متغ���ري�ت �لبحث، من خ���الل جمع �لبيان���ات و�لإجابة عل���ى �لفرو�س �ملطروحة 
يف �لبح���ث، وتعتم���د �لباحثة عل���ى �ملنهج �لو�س���في �لرتباطي لدر��س���ة �لعالقات بني 

�ملتغري�ت و�لفروق بني جمموعات �لبحث مبا يتفق وفرو�س �لبحث.

جمتمع البحث: 
يتكون جمتمع �لبحث �حلايل من جميع �لأطفال �مللتحقني بريا�س �لأطفال 

�حلكومي مبدينة �لريا�س. 

العينة ال�ستطالعية:
تكون���ت م���ن )25( طف���اًل وطفلة، طبق���ت عليهم قائمة �لك�س���ف عن �س���عوبات 
�لتعل���م �لنمائي���ة، وهدف���ت �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية �إىل �لتو�س���ل �إىل دللت �س���دق 

وثبات لالأد�ة متهيًد� لتطبيقها على �أفر�د �لعينة �لنهائية. 

العينة الرئي�سة: 
تكون���ت م���ن )129( طفاًل وطفل���ة تر�وحت �أعمارهم ما بني )5-6( �س���نو�ت مت 

�ختيارهم بطريقة ع�سو�ئية، وفيما يلي جد�ول توزيع �أفر�د عينة �لبحث:

جدول )1(
 توزيع اأفراد جمتمع البحث وفق النوع          

�لن�سبة�لتكر�ر�لنوع

6751.9ذكر

6248.1�أنثى

129100.0�ملجموع

يو�س���ح �جل���دول )1( توزي���ع �أف���ر�د جمتم���ع �لبح���ث وف���ق �لنوع، ويت�س���ح من 
�لنتائ���ج �أن �لن�س���بة �لأعل���ى م���ن �أفر�د عين���ة �لبحث م���ن �لأطفال من �لذكور بن�س���بة 

بلغت )51.9%(، مقابل )48.1%( منهم من �لإناث.
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جدول )2(
 توزيع اأفراد جمتمع البحث وفق العمر          

�لن�سبة�لتكر�ر  �لعمر

54131.8 �سنو�ت

68868.2 �سنو�ت

129100.0 �ملجموع

يو�س���ح �جل���دول )2( توزي���ع �أف���ر�د جمتم���ع �لبح���ث وف���ق �لعمر، ويت�س���ح من 
�لنتائ���ج �أن �لن�س���بة �لأعل���ى م���ن �لنتائ���ج �أعمارهم 6 �س���نو�ت بن�س���بة بلغ���ت )%68.2(، 

مقابل )31.8%( منهم �أعمارهم 5 �سنو�ت.

جدول )3(
 توزيع اأفراد جمتمع البحث وفق ال�سف           

�لن�سبة�لتكر�ر   �ل�سف

9876.0متهيدي متقدم

2620.2بالونات

53.9�لورود

129100.0 �ملجموع

يو�س���ح �جل���دول )3( توزي���ع �أف���ر�د جمتم���ع �لبح���ث وف���ق �ل�س���ف، ويت�س���ح 
م���ن �لنتائ���ج �أن �لن�س���بة �لأعل���ى م���ن �لط���الب ب�س���فوف متهيدي���ة متقدم���ة بن�س���بة 
بلغ���ت )76.0%(، مقاب���ل )20.2%( منه���م ب�س���فوف �لبالون���ات، ويوج���د )3.9%( منهم                

ب�سفوف �لورود.

اأداة البحث:
قام���ت �لباحث���ة بالعتماد عل���ى مقيا�س �لك�س���ف �ملبكر عن �س���عوبات �لتعلم 
�لنمائية لدى طفل مرحلة �لرو�س���ة )5-6( �س���نو�ت، من �إعد�د �س���الح �لفر�، وتتكون 

�لقائمة من )50( فقرة موزعة على �أربعة كالتايل: 



املجلد اخلام�س - العدد )20( يوليو 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 156 

�أد�ء  يف  �س���عوبات  بعدي���ن  وتت�س���من  وحركي�ة  ب�سري�ة  �سعوب�ات  الأول:  املج�ال 
مه���ار�ت حركي���ة كبرية )تنا�س���ق ع�س���لي(، و�س���عوبات �لتحك���م يف �حل���ركات �لدقيقة                                

)حتكم ع�سلي(. 

املج�ال الث�اين: ال�سعوب�ات املعرفي�ة وتت�س���من خم����س �أبع���اد )�س���عوبات �لنتباه 
و�لتميي���ز، �س���عوبات يف �لذ�ك���رة و�لتفك���ري، �س���عوبات �لتكام���ل فيم���ا ب���ني �حلو�����س 

)�لتكامل �حل�سي(، �سعوبات يف ت�سكيل وتكوين �ملفهوم، �سعوبات يف حل �مل�سكلة( 

املجال الثالث: �سعوبات يف النمو اللغوي وتت�س���من ثالث �أبعاد )�سعوبات يف �للغة 
و�لكالم )تغبري لفظي(، و�سعوبة يف فهم �للغة �ملنطوقة )��ستقبال و�إر�سال(. 

املجال الرابع: ويقي�س ال�سعوبات الجتماعية والنف�سية لدى الطالب. 

ت�سحيح املقيا�س: 
     ولت�س���حيح �ملقيا����س مت ��س���تخد�م مقيا����س ليكرت Likert �لرباع���ي لتقدير درجة 
�ل�س���تجابة على عبار�ت وحماور �لأد�ة، ويتم �إعطاء �لدرجة �ملوزونة )4( لال�ستجابة 
“د�ئًما”، و�لدرجة )3( لال�س���تجابة “غالًبا”، و�لدرجة )2( لال�س���تجابة “�أحياًنا”، 
و�لدرج���ة )1( لال�س���تجابة “نادًر�”. وعلى ذلك مت ��س���تخد�م معيار م���ن �أربع درجات 

للحكم على �ملقيا�س، وعليه مت تف�سري �لنتائج وفق �ملعيار.

ويطبق �ملقيا�س من خالل �ملعلمة �لتي �أم�ست �سنة در��سية كاملة مع �لطفل 
على �أن جتيب على كل فقر�ت �ملقيا�س لكل طفل يف �ل�س���ف �لدر��س���ي على حدة. حيث 
يبلغ �ملجموع �لنهائي للدرجات )220( درجة، فاإذ� حل �لطفل على �أقل من 132 درجة 
م���ن جمم���وع �لدرج���ات �لنهائية يك���ون لديه �س���عوبات تعلم منائية ويج���ب �لهتمام 
بعالجها. و�إذ� ح�سل �لطفل على �أقل من 60% )6( درجات يف �ملجال �لأول يكون لديه 
�سعوبات فيه، و�إذ� ح�سل �لطفل على �أقل من 60% )15( درجة يف �ملجال �لثاين يكون 
لديه �سعوبات فيه. و�إذ� ح�سل �لطفل على �أقل من 60%  )9( درجات يف �ملجال �لثالث 
يكون لديهم �سعوبات فيه، و�إذ� ح�سل �لطفل على �أقل من 60% )3( يف �ملجال �لر�بع 

يكون لديه �سعوبات فيه. 
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ال�س�دق الظاه�ري لأداة البح�ث )�س�دق املحكم�ن1: مت �لتاأك���د م���ن �ل�س���دق �لظاه���ري 
للمقيا����س وذل���ك بعر�س���ه يف �س���ورته �لأولي���ة عل���ى )6( حمكم���ني م���ن ذوي �خل���ربة 
و�لخت�سا�س، ومت و�سع خطاب يو�سح م�سكلة �لبحث و�أهد�فه ثم طلب ر�أي �ملحكمني 
حول و�س���وح عبار�ت �ملقيا�س �أو عدمه، ودرجة �أهميته، ودرجة �حلذف �أو �لإ�س���افة ملا 
يرونه من م�س���توى �لعجز �ملتعلم لدى �لطالب، وبناًء على ذلك ثم جمع �قرت�حات، 
وتو�س���يات �ملحكمني من تعديالت لغوية �أو فنية �أو علمية، و�إ�س���افة بع�س �لعبار�ت، 
ومن ثم �لأخذ بهذه �لآر�ء و�ملقرتحات، وبذلك �أ�سبحت �لأد�ة مكونة من )55( عبارة 

على حمور و�حد وهو م�ستوى �سعوبات �لتعلم �لنمائية لدى طفل �لرو�سة.

�س�دق الت�ساق الداخل�ي لأداة البحث: بعد �لتاأكد من �ل�س���دق �لظاهري لأد�ة �لدر��س���ة 
قام���ت �لباحث���ة بتطبيق���ه ميد�نًي���ا عل���ى عين���ة ��س���تطالعية مكون���ة م���ن )25( طفاًل 
حل�ساب معامالت �لرتباط بني درجة كل عبارة و�لدرجة �لكلية للمحور �لذي تنتمي 
�إلي���ه ومت ��س���تخد�م معام���ل �لرتب���اط بري�س���ون )pearson( وتب���ني �أن �ملحاور متتع 
بارتفاع �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س و�سدقها يف قيا�س ما مت و�سعه من �جلها كما هو 

مبني باجلدول )4(.
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جدول )4(
معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور املنتمية اإليه 

معامل �لرتباطممعامل �لرتباطممعامل �لرتباطم�ملحور

 مقيا�س �لك�سف
 �ملبكر عن

 �سعوبات �لتعلم
 �لنمائية

10.445**200.645**390.812**
20.360**210.623**400.741**
30.758**220.516**410.799**
40.571**230.633**420.733**
50.615**240.844**430.800**
60.645**250.679**440.766**
70.602**260.661**450.638**
80.703**270.468**460.778**
90.623**280.680**470.734**

100.643**290.807**480.607**
110.511**300.813**490.643**
120.609**310.491**500.690**
130.436**320.626**510.651**
140.510**330.689**520.780**
150.600**340.609**530.806**
160.758**350.622**540.624**
170.773**360.552**550.748**
180.725**370.750**
190.584**380.680**

**د�لة عند م�ستوى 0.01 *د�لة عند م�ستوى 0.05      
يو�س���ح �جل���دول �أع���اله �أن درجة �رتب���اط عب���ار�ت �ملقيا�س بالدرج���ة �لكلية 
للمقيا�س د�لة عند م�ستوى دللة )0.01(،  مما ي�سري �إىل �أن �لعبار�ت للمقيا�س متتع 

بارتفاع �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س و�سدقها يف قيا�س ما مت و�سعه من �جلها.
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اإج�راءات الثب�ات: مت �لتحقيق من ثبات �ل�س���تبانة عن طريق ��س���تخر�ج معامل �ألفا 
 .SPSS كرونباخ با�س���تخد�م برنامج �حلزم �لإح�س���ائية �خلا�س بالعلوم �لجتماعية

ويو�سح �جلدول )2( معامالت ثبات �أد�ة �لبحث.

جدول )5(
معامالت ثبات األفا كرونباخ ملحاور البحث

معامل ثبات �ألفا كرونباخعدد �لبنود�ملحور

 مقيا�س �لك�سف �ملبكر عن �سعوبات �لتعلم
550.959�لنمائية

يت�س���ح م���ن �جل���دول )5( �أن معام���ل �لثب���ات ع���ال حي���ث بل���غ معام���ل �لثب���ات 
�لع���ام )0.959(  وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن �ملقيا����س يتمت���ع بدرج���ة عالية م���ن �لثبات ميكن                 

�لعتماد عليها.

اإجراءات البحث: 
بعد �لتاأكد من �سدق وثبات �أد�ة �لبحث )�ل�ستبانة( قامت �لباحثة باحل�سول 
عل���ى �لإذن �خلا����س بتطبيق �لبحث من كلية �لرتبية بكليات �ل�س���رق �لعربي )ملحق 
رق���م 1(، ومت توزي���ع �ملقيا����س عل���ى �ملعلم���ات بريا�س �لأطف���ال، وقد بلغ���ت )129( من 
�أطفال مرحلة �لرو�س���ة، ومت ذلك خالل �لف�س���ل �لدر��سي �لأول لعام 1437/1436ه�، 
وبع���د ذل���ك مت  �إدخ���ال �لبيان���ات، ومعاجلته���ا �إح�س���ائًيا باحلا�س���ب �لآيل ع���ن طري���ق 

برنامج )SPSS( ومن ثم قام �لباحث بتحليل �لبيانات و��ستخر�ج �لنتائج.

اأ�ساليب املعاجلة االإح�سائية:
لتحقيق �أهد�ف �لبحث وحتليل �لبيانات �لتي مت جتميعها، فقد مت ��س���تخد�م 
�لعديد من �لأ�ساليب �لإح�سائية، ومت �إجر�ء �ملعاجلات با�ستخد�م �حلزم �لإح�سائية 
و�لت���ي    Statistical Package for Social Sciences �لجتماعي���ة  للعل���وم 
يرم���ز له���ا �خت�س���اًر� بالرم���ز )SPSS(.و�عتم���د �لباح���ث عل���ى �لأ�س���اليب �لتالي���ة                                                                             

ملعاجلة �لبيانات:



املجلد اخلام�س - العدد )20( يوليو 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 160 

�لتك���ر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوية للتعرف على �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية و�لوظيفية 1 1)
لأفر�د عينة �لبحث وحتديد ��ستجابات �أفر�دها جتاه عبار�ت �ملحاور �لرئي�سة 

�لتي تت�سمنها �أد�ة �لبحث.
��ستخد�م معامل �ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات �أد�ة �لبحث.1 2)
��ستخد�م معامل �رتباط بري�سون للتحقق من �سدق �لت�ساق �لد�خلي لالأد�ة.1 3)
�أو �نخفا����س 1 4) ” وذل���ك ملعرف���ة م���دى �رتف���اع   Mean “ �ملتو�س���ط �حل�س���ابي 

��ستجابات �أفر�د �لبحث عن �ملحاور �لرئي�سة.
مت ��س���تخد�م �لنح���ر�ف �ملعي���اري »Standard Deviation« للتع���رف عل���ى 1 5)

مدى �نحر�ف ��ستجابات �أفر�د �لبحث عن متو�سطها �حل�سابي. 
مت ��ستخد�م �ختبار )ت( ملعرفة م�ستوى �لعجز �ملتعلم لدى �أفر�د عينة �لبحث. 1 6)

نتائج البحث ومناق�ستها:
�سعى هذ� �لبحث �إىل حماولة �لك�سف عن �سعوبات �لتعلم �لنمائية، ولتحقيق 
ذلك �لهدف �سيتم خالل هذ� �لف�سل ��ستعر��س ما �أ�سفرت عنه نتائج �لبحث �مليد�نية 
�ملطبق���ة عل���ى كل م���ن ط���الب ريا����س �لأطف���ال، م���ن خ���الل �لتع���رف على خ�س���ائ�س 

مفرد�ت �لبحث، يلي ذلك �لإجابة عن �أ�سئلة �لبحث وحتليل �لنتائج.

حيث كانت �لنتائج كالتايل: 
نتائج الفر�س الأول ومناق�ستها: 

ين�س �لفر�س على �أنه: »تتباين ن�س���ب �نت�س���ار �س���عوبات �لتعلم �لنمائية لدى 
�لأطف���ال يف مرحل���ة ريا�س �لأطفال«. قامت �لباحثة با�س���تخد�م �ملتو�س���ط �حل�س���ابي 
و�لنح���ر�ف �ملعي���اري مل�س���توى ن�س���بة �نت�س���ار �س���عوبات �لتعل���م، م���ع ح�س���اب ن�س���بة 
�لنت�س���ار لل�س���عوبات بح�ساب �لن�سبة �ملئوية لالنت�س���ار، وجاءت �لنتائج كما يو�سحها                      

�جلدول �لتايل:
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جدول )6(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية مع ح�ساب ن�سبة النت�سار لكل �سعوبة للتعرف على 

م�ستوى �سعوبات التعلم النمائية لدى طالب ريا�س الأطفال 

 �ملتو�سط�ملتغري�ت
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 ن�سبة
 �لنت�سار

96.7%19.341.56�ملهار�ت �حلركية )�لتنا�سق �لع�سلي(. أ

93.3%18.662.15�لتحكم يف �حلركات �لدقيقة )حتكم ع�سلي(. ب

95%38.003.41�ل�سعوبات �لب�سرية �حلركية

85.25%17.052.16�سعوبات �لنتباه و�لتمييز . أ

95.6%19.121.82�سعوبات يف �لذ�كرة و�لتفكري. ب

96.85%19.371.38�سعوبات �لتكامل بني �حلو��س )�لتكامل �حل�سي(. ت

96.95%19.391.44�سعوبات يف ت�سكيل وتكوين �ملفهوم . ث

93.55%18.711.99�سعوبات يف حل �مل�سكلة. ج

93.63%93.637.14 �ل�سعوبات �ملعرفية

19.35%19.351.81�سعوبات يف �للغة و�لكالم )�لتعبري �للفظي(. أ

98.05%19.611.38�سعوبة يف فهم �للغة �ملنطوقة )��ستقبال و�إر�سال(. ب

96.55%19.311.68�سعوبات تنظيمية )تر�بط �سمعي لفظي(. ت

97.13%58.284.47 �سعوبات يف �لنمو �للغوي

96.95%19.391.63�ل�سعوبات �لجتماعية و�لنف�سية

95.14%209.3015.40 �سعوبات �لتعلم �لنمائية ككل

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01( * د�ل عند م�ستوى دللة )0.05(  

يو�س���ح �جلدول �ل�س���ابق م�س���توى �س���عوبات �لتعلم �لنمائية ل���دى �أفر�د عينة 
�لبحث من �أطفال �لرو�س���ة، كما ت�س���ري �لنتائج �إىل �رتفاع م�س���توى �س���عوبات �لتعلم 
�لنمائية حيث بلغ �ملتو�س���ط درجة �س���عوبات �لتعلم �لنمائية للطالب )209.30(  من 

جمموع درجات )120( درجة.
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كما �أ�سارت �لنتائج �إىل �رتفاع �ل�سعوبات �لب�سرية �حلركية حيث بلغ �ملتو�سط 
�حل�س���ابي للك�س���ف عن �ل�سعوبات �لب�س���رية �حلركية )38.00( من و�قع )40( درجة، 
حيث بلغ  م�س���توى �ل�س���عوبات �حلركية )�لتنا�س���ق �لع�س���لي( لالأطفال )19.34( من 
و�قع )20( درجة، وبلغ متو�سط مهار�ت �لتحكم يف �حلركات �لدقيقة )حتكم ع�سلي( 

)18.66( من و�قع )20( درجة. 

���ا �رتفاع م�س���توى �ل�س���عوبات �ملعرفي���ة لدى �لطالب  كم���ا �أب���رزت �لنتائج �أي�سً
مبتو�س���ط ح�س���ابي بلغ )93.63(، وبلغ متو�سط �س���عوبات �لنتباه و�لتمييز )17.05(، 
و�س���عوبات �لذ�ك���رة و�لتفك���ري )19.12(، كم���ا بلغ متو�س���ط درجات �س���عوبات �لتكامل 
بني �حلو��س )�لتكامل �حل�س���ي( لدى �لطالب )19.37(، ومتو�س���ط �س���عوبات ت�سكيل 
وتكوي���ن �ملفهوم )19.39(، يف حني بلغ متو�س���ط �س���عوبات حل �مل�س���كالت لدى طالب 

�لرو�سة )18.71(. 

���ا ع���ن �رتفاع م�س���توى �ل�س���عوبات �للغوي���ة لدى طالب  وك�س���فت �لنتائ���ج �أي�سً
�لرو�س���ة حي���ث بل���غ متو�س���ط درج���ات �ل�س���عوبات �للغ���وي )58.28(، وبل���غ متو�س���ط 
�س���عوبات �للغة و�لكالم )�لتعبري �للفظي( لدى �لأطفال )19.35(، كما بلغ متو�س���ط 
�س���عوبات فه���م �للغ���ة �ملنطوق���ة )��س���تقبال و�إر�س���ال( )19.61(، يف ح���ني بلغ متو�س���ط 

�ل�سعوبات �لتنظيمية )تر�بط �سمعي لفظي( )19.31(. 

كم���ا بين���ت �لنتائ���ج �رتف���اع �ل�س���عوبات �لجتماعي���ة و�لنف�س���ية ل���دى �لطالب 
مبتو�سط ح�سابي بلغ )19.39(. 

كما �أ�سارت �لنتائج �إىل �أن ن�سبة �ل�سعوبات �لنمائية لدى �أطفال �لرو�سة بلغت 
)95.14%(، كما لوحظ �رتفاع جميع ن�س���ب �س���عوبات �لب�س���رية �حلركية بن�سبة بلغت 
)95%(، كما ن�سبة �سعوبات �ملعرفية )93.63%( لدى �لطالب، وبلغ م�ستوى �سعوبات 
�لنم���و �للغ���وي م���ا ن�س���بتهم )97.13%(، يف ح���ني �أن م�س���توى �ل�س���عوبات �لجتماعية 

و�لنف�سية لدى �لطالب )%96.95(.

نتائج الفر�س  الثاين ومناق�ستها: 
ين�س �لفر�س على �أنه: »عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذكور يف 

مرحلة ريا�س �لأطفال و�لإناث يف �سعوبات �لتعلم«.
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وللتحقق من �سحة �لفر�س قامت �لباحثة با�ستخد�م �ختبار  "T-test"لتو�سيح 
دللة �لفروق بني �إجابات �أفر�د جمتمع �لبحث وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول:

جدول )7(
نتائج اختبار t-test للفروق يف اإجابات جمتمع البحث حول متو�سط �سعوبات التعلم النمائية 

للطالب باختالف متغري اجلن�س 

�لنحر�ف �ملتو�سط�لعدد�لفئة�ملحور
�ملعياري

درجة 
م�ستوى قيمة ت�حلرية

�لدللة

�ملهار�ت �حلركية
 )�لتنا�سق �لع�سلي(

6719.421.451250.6020.522ذكر
6019.251.69�أنثى

�لتحكم يف �حلركات �لدقيقة 
)حتكم ع�سلي(

0.008*6719.161.711252.868ذكر
6018.102.44�أنثى

�ل�سعوبات �لب�سرية 
�حلركية

6738.582.851252.0580.127ذكر
6037.353.87�أنثى

0.044*6717.161.931250.644ذكر�سعوبات �لنتباه و�لتمييز 
6016.922.40�أنثى

�سعوبات يف �لذ�كرة 
و�لتفكري

6719.191.671250.4940.517ذكر
6019.031.99�أنثى

�سعوبات �لتكامل بني 
�حلو��س )�لتكامل �حل�سي(

0.003*6719.6395.1252.253ذكر
6019.081.70�أنثى

�سعوبات يف ت�سكيل وتكوين 
�ملفهوم 

0.016*6719.571.201251.505ذكر
6019.181.66�أنثى

6718.971.771251.5750.123ذكر�سعوبات يف حل �مل�سكلة
6018.422.19�أنثى

6794.526.171251.4950.190ذكر�ل�سعوبات �ملعرفية 
6092.638.03�أنثى
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�لنحر�ف �ملتو�سط�لعدد�لفئة�ملحور
�ملعياري

درجة 
م�ستوى قيمة ت�حلرية

�لدللة

�سعوبات يف �للغة و�لكالم 
)�لتعبري �للفظي(

6719.481.62125810.0.116ذكر
6019.222.01�أنثى

�سعوبة يف فهم �للغة 
�ملنطوقة )��ستقبال و�إر�سال(

0.012*6719.7888.1251.402ذكر
6019.431.77�أنثى

�سعوبات تنظيمية )تر�بط 
�سمعي لفظي(

0.041*6719.491.121251.262ذكر
6019.122.13�أنثى

�سعوبات يف �لنمو �للغوي 
0.046*6758.753.391251.236ذكر
6057.775.41�أنثى

�ل�سعوبات �لجتماعية 
و�لنف�سية

0.001**6719.6485.1251.891ذكر
6019.102.17�أنثى

�سعوبات �لتعلم �لنمائية 
ككل 

67211.4912.19ذكر
1251.7090.173

60206.8518.13�أنثى

* فروق د�لة عند م�ستوى 0.05 فاأقل               ** فروق د�لة عند م�ستوى 0.01 فاأقل
من خالل �لنتائج �ملو�سحة �أعاله يت�سح عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
عند م�س���توى )0.05( باختالف متغري �جلن�س نحو )�س���عوبات �لتعلم �لنمائية ككل( 
مم���ا ي�س���ري �إىل عدم تاأثري ملتغ���ري �جلن�س لدى �أفر�د جمتمع �لبحث على ��س���تجابات 

�أفر�د عينة �لبحث نحو �سعوبات �لتعلم �لنمائية ككل. 
كم���ا �أظه���رت �لنتائ���ج ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عن���د م�س���توى 
)0.05( باختالف متغري �جلن�س نحو كل من )�ملهار�ت �حلركية )�لتنا�سق �لع�سلي(، 
و�ل�س���عوبات �لب�س���رية �حلركية، و�س���عوبات يف �لذ�كرة و�لتفكري، و�س���عوبات يف حل 
�مل�سكلة، و�ل�سعوبات �ملعرفية، و�سعوبات يف �للغة و�لكالم )�لتعبري �للفظي(؛ مما ي�سري 
�إىل ع���دم تاأث���ري ملتغري �جلن�س لدى �أفر�د جمتمع �لبحث على ��س���تجابات �أفر�د عينة 
�لبحث نحو �سعوبات �لتعلم �لنمائية ككل �ملتمثلة يف كل من �ملهار�ت �حلركية )�لتنا�سق 
�لع�سلي(، و�ل�سعوبات �لب�سرية �حلركية، و�سعوبات يف �لذ�كرة و�لتفكري، و�سعوبات 
يف حل �مل�س���كلة، و�ل�س���عوبات �ملعرفية، و�سعوبات يف �للغة و�لكالم )�لتعبري �للفظي(.
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بينم���ا �أظه���رت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.05( 
باخت���الف متغ���ري �جلن����س نح���و كل م���ن ) �لتحك���م يف �حل���ركات �لدقيق���ة )حتك���م 
ع�س���لي(، و�س���عوبات �لنتب���اه و�لتميي���ز، و�س���عوبات �لتكامل بني �حلو�����س )�لتكامل 
�حل�س���ي(، و�س���عوبات يف ت�س���كيل وتكوي���ن �ملفه���وم، و�س���عوبة يف فه���م �للغ���ة �ملنطوق���ة                       
)��س���تقبال و�إر�سال(، و�س���عوبات تنظيمية )تر�بط �سمعي لفظي(، و�سعوبات يف �لنمو 

�للغوي( ل�سالح �أفر�د عينة �لبحث من �لذكور.

بينم���ا �أظه���رت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0،01( 
باختالف متغري �جلن�س نحو )�ل�سعوبات �لجتماعية و�لنف�سية( ل�سالح �أفر�د عينة 

�لبحث من �لذكور.

تو�سيات البحث:
يف �سوء �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها تو�سي �لباحثة مبا يلي:

�لهتمام ببيئة �لتعلم و�لتي ت�سهم ب�سكل كبري يف تفاعل �لأطفال مع �لرب�مج 1 1)
�لتعليمية.

�لتعلم �لتناف�س���ي ي�س���اعد على �لتناف�س و�إخر�ج �لطاقات �حلقيقة مع �لقدرة 1 2)
على �لنتباه. 

�لعم���ل على توف���ري بر�مج ت�سخي�س���ية دقيقة لالأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم 1 3)
حت���ى ل يق���ع �خلل���ط ب���ني فئ���ات �ملت�س���ابهة، مث���ل �لتخل���ف �لعقل���ي، و�لتخلف 

�لدر��سي وبطئ �لتعلم. 
�لت�س���خي�س 1 4) وظائ���ف  لأد�ء  ومتكام���ل  خمت����س  فري���ق  جتهي���ز  عل���ى  �لعم���ل 

و�لت�س���نيف، لأن ح���الت �س���عوبات �لتعل���م لي�س���ت متجان�س���ة وكل طفل يعترب 
حالة يف حد ذ�ته. 

�لعم���ل على تخ�س���ي�س ق�س���م خا�س ومنهج خا�س وتعلي���م خا�س لكل فئة من 1 5)
فئات ذوي �س���عوبات �لتعلم ح�س���ب نوعية �مل�س���اكل �لتي يعانون منها �نطالًقا 

من نتائج �لتقييم و�لت�سخي�س. 
��س���تغالل �لبحوث و�لدر��س���ات �لعلمية و�ل�سعي لتطبيقها مبا يحقق فائدة يف 1 6)

جمال �لرتبية �خلا�سة. 
�ل�ستفادة من جتارب �لدول �ملتقدمة يف جمال �لرتبية �خلا�سة. 1 7)
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امللخ�ص:
��س���تهدف �لبح���ث �حلايل �لتع���رف على م�س���توى �ملخاوف �ملر�س���ية وعالقتها 
بتقدير �لذ�ت لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم »در��س���ة �سيكومرتية كلينيكية«، 
وق���د قام���ت �لباحث���ة �أوًل باختي���ار عين���ة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية وق���د تكون���ت م���ن 
)300( تلمي���ذة بالريا�س �ململكة �لعربية �ل�س���عودية، حي���ث تر�وحت �أعمارهن ما بني                       
)8-12( �س���نة، ومت �ختي���ار �لعين���ة �ل�س���يكومرتية م���ن �لعين���ة �ل�س���تطالعية مبعدل 
)120( تلميذة ومت �لبقاء على )75( تلميذة من �لتطبيق �ل�سيكومرتي وهم ميثلون 
�أعل���ي �لدرج���ات عل���ى مقايي����س )�س���عوبات �لتعل���م و�ملخ���اوف وتقدير �ل���ذ�ت(، ثم مت 
�أخذ �لعينة �لكلينيكية بعد �إجر�ء وتطبيق �لدر��س���ة �ل�س���يكومرتية ومت �أخذ �حلالت 
���ا على مقيا�س���ي �ملخاوف �ملر�س���ية وتقدير  �لطرفية �لأكرث �رتفاًعا و�لأكرث �نخفا�سً
�ل���ذ�ت لالأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم، وه���ن )4( حالت طرفي���ة، )2( �أعلي و�أقل يف 
�ملخ���اوف �ملر�س���ية، و)2( �أعل���ي و�أق���ل يف تقدير �ل���ذ�ت، وطبقت عليه���ن �أدو�ت �لبحث 
�لكلينيكي���ة وه���ي كر��س���ة در��س���ة �حلال���ة، و�ختب���ار T.A.T. وتو�س���لت نتائ���ج �لبح���ث 
�إىل وج���ود عالق���ة �رتباطية د�لة بني م�س���توى �ملخاوف �ملر�س���ية وتقدير �لذ�ت لدى 
�لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م، ووجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لتلميذ�ت ذو�ت 
�س���عوبات �لتعل���م مرتفعات ومنخف�س���ات �ملخ���اوف �ملر�س���ية يف تقدير �لذ�ت ل�س���الح 
منخف�سي �ملخاوف �ملر�سية، و�لتنبوؤ ببع�س �أبعاد �ملخاوف �ملر�سية دون غريها باأبعاد 
تقدير �لذ�ت لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم، و�ملخاوف �ملر�سية �لتي ميكن �أن 
ت�سهم يف �لتنبوؤ يتقدير �لذ�ت هي �ملخاوف �لجتماعية و�لذي ف�سر ما قيمته %32.8، 
يلي���ه �خل���وف م���ن �مل�س���تقبل و�لذي ف�س���ر م���ا قيمت���ه )6.70%( من �لتباي���ن يف تقدير 
�ل���ذ�ت، كم���ا توج���د �ختالفات يف ديناميات �ل�سخ�س���ية بني �حل���الت �لطرفية �لأكرث 
���ا على مقيا�س���ي �ملخاوف �ملر�س���ية وتقدير �لذ�ت �لتلميذ�ت  �رتفاًعا و�لأكرث �نخفا�سً

ذو�ت �سعوبات �لتعلم.

                                  - �ملر�س���ية  �ملخ���اوف   - �لتعل���م  �س���عوبات  ذو�ت  �لتلمي���ذ�ت  املفتاحي��ة:  الكلم��ات 
تقدير �لذ�ت.
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Abastract: 
The aim of this study is to find out the level of phobia disorder 

and their relation to self-esteem in children with learning disabilities. 
The researcher chose the exploratory sample first. It consisted of 600 
children in Saudi Arabia. The sample ranged from 8-12 years., The 
psychometric sample was selected from the exploratory sample at 
120 children and 75 children were extracted from the psychometric 
application. They represented the highest scores on the criteria of 
learning difficulties, self-esteem and the clinical sample after the 
psychometric study was carried out. Take Terminal Services The 
highest and lowest level was found on the measures of self-esteem 
and self-esteem for children with learning disabilities. The measure 
of learning difficulties, the scale of the phobia disorder, and the self-
assessment scale were applied. After the application of psychometric 
instruments, (4) cases were selected and (2), And (2) higher and 
lower self-esteem, and applied the tools of clinical research, case 
study, and TAT test. The study results to the presence of correlation 
function relationship between the level of phobias and self-esteem 
in children with learning difficulties, and the presence of statistically 
significant differences between children with learning difficulties 
and low phobias in self-esteem for the benefit of low phobias, and 
predict some of the dimensions of phobias without other dimensions 
of estimate self I have children with learning disabilities, sick and 
concerns that can contribute to the prediction of self-esteem are social 
concerns, which explained the value of 32.8%, followed by fear of 
the future, which explained the value of (6.70%) of the variation in 
self-esteem, and there are differences in the d Personal between the 
highest and most peripheral cases declined to Stand art phobias and 
self-esteem of children with learning difficulties.

Keywords: Children with learning disabilities - phobia disorder - 
self-esteem.
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مقدمة:
تعد �س���عوبات �لتعلم من �أكرث جمالت �لرتبية �خلا�س���ة �لتى لقت �هتماًما 
و��س���ع،حيث يعانون �لأطفال ذوى �س���عوبات �لتعلم يف مر�حل تعليمهم من م�س���كالت 
عدي���دة يف عملي���ة �لتعلم،ويو�جه���ون حتدي���ات كب���رية ب�س���بب ظه���ور بع����س �ملخاوف 
�ملر�س���يه �لناجتة من �ل�س���غوط �لتى متار�س���ها عليهم �لبيئة �ملدر�سية و�ملنزلية �لتى 

ترتك �آثاًر� �سادمة مفزعة يف حياة �لأفر�د على �ختالف �أعمارهم.

و�أكد ر��سد )2002، �س. 79( �أن �خلوف �لذي يتعر�س له �لطفل ذوي �سعوبات 
�لتعلم يكون نتيجة عدم ��س���تطاعته وقدرته على ��س���تيعاب �ملو�د �لدر��س���ية مثل بقية 
�أقر�ن���ه �لعادي���ني يف �ل�س���ف �لدر��س���ي يرتبط ب�س���كل مبا�س���ر ب�س���لوك �ملعل���م، �أو تقبل 

�لطفل لبقية �أقر�نه، �أو �أحد و�لديه. 

 ويع���د �خل���وف مث���ل �أى �س���لوك ينم���و م���ن خ���الل ثالثة �أن���و�ع م���ن �لظو�هر 
�لفط���رة، و�لن�س���ج، و�خل���ربة �لجتماعية �لتى له���ا �لأثر يف تنوع �ل�س���تجابات وذلك 

طبقا لتطور ق�سرة �ملخ )�سكرى، 2008(.

ت�س���كيل  يف  مهًم���ا  دوًر�  ي���وؤدى  �ل���ذ�ت  تقدي���ر  �أن   )1993( �س���وكت  وي���رى   
خ�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية لرتباطه �رتباًطا د�ًل بالنجاح و�لتو�فق �لنف�سى و�لجتماعى 
و�رتب���اط �جلو�ن���ب �ملنخف�س���ة من���ه مب�س���اعر ع���دم �لتقب���ل و�لعج���ز و�ل�س���طر�بات                                     

�لنف�سية و�ل�سلوكية.

فغالًب���ا م���ا ي�س���عر �لأف���ر�د �لذي���ن يعانون من ��س���طر�بات نف�س���ية وم�س���كالت 
�نفعالي���ة باأنه���م وحي���دون فيح�س���بون �أن ما من �أح���ًد� هناك مير مبث���ل حالتهم، و�أن 

لي�س هناك من يفهم معاناتهم )ديانا هيلز، روبرت هيلز، 1999، �س. 39(.

م�سكلة البحث:
مما دفع �لباحثة �إىل �لهتمام بهذ� �لبحث بالرغم من تعدد وتنوع �لدر��سات 
يف جمال �ملخاوف �ملر�سية وتقدير �لذ�ت �أن تلك �لدر��سات ل تتنا�سب مع �ت�ساع هذه 
�لظاه���رة �لنف�س���ية �لنفعالية يف �ملجتمع �ل�س���عودي مو�س���ع �لهتمام حيث تعر�س���ت 
حياة �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم �إىل م�س���كالت مدر�س���ية و�أ�س���رية كثرية تركت 
�آث���ار �س���لبية على ت�س���رفاتهن و�س���لوكياتهن حيث �نتابه���ن درجة عالية م���ن �ملخاوف 
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�ملر�س���ية، و�لقلق، وتدنى م�س���توى تقدي���ر �لذ�ت لديهن، وهذ� يتطل���ب تظافر جهود 
�لباحثني و�ملتخ�س�سني �مل�ساهمة يف و�سع �خلطط للحد من �نت�سار �ملخاوف �ملر�سية 

من �أجل بناء جيل يتمتع بدرجة كافية من تقدير �لذ�ت و�ل�سحة �لنف�سية. 

وتعد �ملخاوف �ملر�سية �إحدى �ل�سطر�بات �لنفعالية �لتى يعانى منها �لكثري 
من �لأطفال �لتى توؤثر على منو �سخ�س���يتهم، حيث �أنها �أحد �أ�س���د �لنفعالت تاأثرًي� 

على �لتفكري و�لعمليات �لعقلية �لأخرى )باظه، 2003، �س. 99(.

ويع���اين م���ا ب���ني 5% - 9% م���ن �لأف���ر�د كل ع���ام م���ن ن���وع �أو�أك���رث م���ن �أن���و�ع 
�لره���اب، وتختل���ف �أعر�����س �لره���اب م���ا بني �حل���الت �خلفيف���ة �إىل �حل���الت �حلادة                                    

)�أبو �لعز�مي، 1999، �س. 16(.

وق���د رك���زت بع����س �لآر�ء و�لدر��س���ات عل���ى نوعي���ة �ملخ���اوف �ملر�س���ية وبع����س 
�مل�س���كالت �لنفعالي���ة لدى ذوى �س���عوبات �لتعلم وم���دي تاأثريها عل���ى تقدير �لذ�ت 
لديه���م م���ن نو�ح���ي ع���ده مث���ل در��س���ة كل م���ن: �إبر�هي���م )1994(؛ باظ���ه )2002(؛ 
بلكي���الين )2008(؛ ترك���ى )2006(؛ زيور )1990(؛ �لعا�س���مي و�آخ���رون )2006(؛ عبد 
�حلمي���د )1982(؛ عب���د �لعظي���م )2000(؛ ع�س���كر )1990(؛ عكا�س���ة )1990(؛ حممود 
 Cunningham, Mcholm, & Boyle (2006); Fredrick &2000(؛(
 Grow (1996); Morris, & leuenberger, (1990); Popovic (2005);

Swank, & Shin (2015); Twenge, & Campbell (2001)

ولك���ن مل تب���ني �أي �لدر��س���ات �ل�س���ابقة م�س���توى �ملخ���اوف �ملر�س���ية وعالقت���ه 
بتقدير �لذ�ت لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم كدر��سة �سيكومرتية وكلينيكية 
ب�س���ورة مبا�س���رة لذلك وجب على �لباحثة تو�س���يح هذه �لعالقة وم�س���تو�ها لديهن 

و�لرتكيز عليها. 

ول���ذ� ر�أت �لباحث���ة �أن���ه م���ن �لأف�س���ل �لرتكي���ز على در��س���ة م�س���توى �ملخاوف 
�ملر�سية �ل�سائعة لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم يف �سن �لطفولة حيث يو�جهن 
كثري من �مل�سكالت فى هذه �ملرحلة ك�سعف تقدير ذو�تهن و�سعف ثقتهن باأنف�سهن.
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ويف �سوء ما �سبق فاإن م�سكلة البحث تتمثل يف الإجابة على الأ�سئلة الآتية:

هل توجد عالقة بني م�ستوى �ملخاوف �ملر�سية وتقدير �لذ�ت لدى �لتلميذ�ت 1 1)
ذو�ت �سعوبات �لتعلم؟ 

هل توجد فروق بني �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم مرتفعات ومنخف�س���ات 1 2)
�ملخاوف �ملر�سية يف تقدير �لذ�ت ؟

ه���ل تنب���ئ بع�س �أبعاد �ملخاوف �ملر�س���ية دون غريها باأبع���اد تقدير �لذ�ت لدى 1 3)
�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم؟

ه���ل توج���د �ختالف���ات يف ديناميات �ل�سخ�س���ية بني �حل���الت �لطرفية �لأكرث 1 4)
���ا على مقيا�س���ي �ملخاوف �ملر�سية وتقدير �لذ�ت �دى  �رتفاًعا و�لأكرث �نخفا�سً

�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم؟

اأهداف البحث:
ي�سعى �لبحث �حلايل �إىل حتقيق �لأهد�ف �لتالية:

�لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني م�س���توى �ملخ���اوف �ملر�س���ية وتقدير �ل���ذ�ت لدى 1 1)
�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.

مرتفع���ات 1 2) �لتعل���م  �س���عوبات  ذو�ت  �لتلمي���ذ�ت  ب���ني  �لف���روق  عل���ى  �لتع���رف 
ومنخف�س���ات �ملخ���اوف �ملر�س���ية يف تقدير �لذ�ت ل�س���الح منخف�س���ي �ملخاوف 

�ملر�سية.
�لتعرف على �أبعاد �ملخاوف �ملر�سية �ملنبئة و�ملوؤثره يف �أبعاد تقدير �لذ�ت لدى 1 3)

�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.
�لك�سف عن �حلالت �لدينامية �لنف�سية لدى �حلالت �لطرفية عينة �لبحث. 1 4)

اأهمية البحث:
�لهتم���ام بفئ���ة �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم وما يو�جههن من م�س���كالت 1 1)

تتعلق مب�ستوى �ملخاوف لديهن وتقديرهن لذو�تهن.
ندرة �لدر��سات �لعربية و�لأجنبية �لتي تناولت فئة �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات 1 2)

�لتعلم يف م�ستوى �ملخاوف �ملر�سية وتقدير �لذ�ت لديهن ب�سورة مبا�سرة.
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تكمن �أهميته يف �جلانب �لوقائي متمثاًل يف معرفة �لعو�مل �لكامنة و�ملوؤثرة 1 3)
يف م�س���توى �ملخ���اوف �ملر�س���ية وتقدير �ل���ذ�ت لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات 
�لتعل���م، لإع���د�د �لرب�م���ج �لوقائي���ة و�لعالجي���ة لتح�س���ني م�س���توى �ملخ���اوف 

�ملر�سية ورفع تقديرهن لذو�تهن.
��س���تخد�م �جلانب �لكلينيكي بجانب �ل�س���يكومرتي ي�س���اعد على فهم ومعرفة 1 4)

جو�ن���ب �ل�سخ�س���ية و�س���ماتها �لتي تتميز بها، و�لأ�س���باب �لكامن���ة ور�ء �رتفاع 
م�س���توى �ملخ���اوف �ملر�س���ية و�نخفا����س تقدي���ر �ل���ذ�ت ل���دى �لتلمي���ذ�ت ذو�ت 

�سعوبات �لتعلم.
�إر�س���اد �ملهتم���ني و�لأخ�س���ائيني �إىل �إتباع �لأ�س���اليب �ملنا�س���بة ملعرف���ة �ملخاوف 1 5)

�ملر�س���ية ل���دى �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م و�حلف���اظ عل���ى م�س���توى 
تقديرهن لذو�تهن.

م�سطلحات البحث:

املخ�اوف املر�سي�ة phobia disorder: »هي خماوف تن�س���اأ من مفاهيم - 1
ومعتق���د�ت و�أف���كار خاطئة م�س���درها مث���ري�ت بيئية خارجي���ة وتفكري �لطفل 
وتخيالته حول ذ�ته وظروفه �ل�سحية وهو ما يوؤدي بالفرد �إىل جتنب مو�سوع 
�خل���وف، وما يت�س���ل ب���ه من مثري�ت �أخري لعجزه ع���ن مو�جهة هذه �ملخاوف 
�لتي ترتبط مبوقف ل ميثل خوف حقيقي« )باظه، 2005، �س �س.  4 - 23(.

وهذ� ما تتبناه �لباحثة تعريًفا �إجر�ئًيا للدر��سة.
تقدير ال�ذات:self-esteem : ُتعرف���ه �لباحثة �إجر�ئًيا باأن���ه: »رغبة �لطفل - )

يف مقارنة نف�سه بالآخرين �إذ� تطلب تقديًر� لنف�سه، ويكون من خالل تقدير 
�لآخرين له يف �ملو�قف �سو�ء كان هذ� �لتقدير �سلبًيا �أو �يجابًيا«.

�سعوب�ات التعل�م learning disabilities: هو ��س���طر�ًبا و�نحر�ًفا عن - 3
�ملتو�س���ط يف و�ح���دة �أو �أك���رث م���ن �لعملي���ات �لأ�سا�س���ية �مل�س���تخدمة يف فه���م �أو 
��ستخد�م �للغة �ملنطوقة �أو �ملكتوبة، ورمبا يعك�س هذ� ��سطر�ًبا يف �لتفكري �أو 
�حلدي���ث �أو �لق���ر�ءة �أو �لتهجي �أو �حل�س���اب �أو �لذ�كرة �أو �لنتباه مع �لطالب 
�لعاديني حركًيا وح�س���ًيا وعقلًيا )�لزيات، 1989، 450( وهذ� ما تتبناه �لباحثة 

تعريًفا �إجر�ئًيا للدر��سة.
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اإطار النظري ودرا�سات �سابقة:

learning disabilities :اأولً: �سعوبات التعلم
تعد �سعوبات �لتعلم من �أهم ميادين �لرتبية �خلا�سة و�أ�سرعها تطوًر� ب�سبب 
�لهتمام �لكبري بها يف �لآونة �لأخرية، وتركيز �لأهل و�هتمامهم مب�سكالت �أطفالهم 
�لذي���ن يظهرون م�س���كالت تعليمية كبرية و�لتي ل ميكن تف�س���ريها بوجود �لعاقات 
�لأخ���رى؛ بالإ�س���افة �إىل ذل���ك ف���اإن مفهوم �س���عوبات تعل���م قد لقي قب���وًل من جتاه 

�لو�لدين ف�سار �أكرث تد�وًل.

وق���د عرفته �للجن���ة �لوطنية �لأمريكية ل�س���عوبات �لتعل���م NJCLD باأنها: 
“جمموعة متجان�س���ة من �ل�س���طر�بات �لتي تتمثل يف �سعوبات و��سحة يف �كت�ساب 
و��س���تخد�م ق���در�ت �ل�س���تماع، و�ل���كالم، و�لق���ر�ءة، و�لكتابة، و�ل�س���تدلل �لريا�س���ي، 
يفرت�س �أن هذه �ل�س���طر�بات تن�س���اأ نتيجة خلل يف �جلهاز �لع�س���بي �ملركزي �أو رمبا 
تظهر مع حالت �أخرى كالتخلف �لعقلي �و �لعجز �حل�سي �أو �ل�سطر�بات �لنفعالية 
و�لجتماعية �أو متالزمة مع م�س���كالت �ل�س���بط �لذ�تي وم�سكالت �لدر�ك و�لتعامل 
�لجتماعي �أو �لتاأثري�ت �لبيئية ولي�ست نتيجة مبا�سرة لهذه �حلالت �أو �لتاأثري�ت” 

)�لزيات، 1998، �س �س. 120 -121(

كما �أن �أعد�د �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم يزيد عن �أعد�د �لأطفال �مل�سابني 
بالإعاق���ة �لفكري���ة ول���ذ� فاإنه من �لناحي���ة �لنظرية و�لعملية فاإن ه���وؤلء �لأطفال – 
ذوي �س���عوبات �لتعلم – ي�س���تحقون �لهتمام �لكبري و�ملتز�يد، فعند در��س���ة جمموعة 
م���ن �لتالمي���ذ جن���د �أن ه���وؤلء �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون من �س���عوبات �لتعل���م يكون 
م�ستوى �لإجناز لديهم �سعيف وغري متو�زن لكثري من �ملهام مما يجعل عملية عالج 

هذه �حلالت عملية �سعبة )�لديب، 1990(

ولق���د �أطلق���ت ت�س���ميات خمتلف���ة عل���ى �لأطف���ال �لت���ي تع���اين م���ن ظاه���رة 
 (Brain- Injured �لدماغي���ة  �لإ�س���ابات  ذوو  �لأطف���ال  مث���ل  �لتعل���م  �س���عوبات 
 (children with perceptual �لإدر�كي���ة  �مل�س���كالت  ذوو  (children،�لأطف���ال 
 (children with minimalلأطفال ذوو �خللل �لدماغي �لب�سيط ،Handicaps)
(brain dysfunchor،�لإعاق���ة �خلفية (hidden hardicpped)،وقد مت �لتفاق 
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ب���ني �أخ�س���ائي �لرتبي���ة �خلا�س���ة عل���ى �أن �مل�س���طلح �لأطف���ال ذوو �س���عوبات �لتعل���م 
(children with learning disabilities)ه���و �أك���رث �مل�س���طلحات ��س���تعماًل يف 

ميد�ن �لرتبية �خلا�سة )�لرو�سان، 2001، �س. 201(

ويع���اين ذوى �س���عوبات �لتعل���م م���ن �نخفا�س تقدير �ل���ذ�ت، كما �أنه ن���ادًر� ما 
تكون �س���عوبات �لتعلم خطرية لدرجة �أنها ميكن �أن تعوق �إمكانية �ل�س���خ�س على �أنه 

(Morris & Leuenberger, 1990) يعي�س حياة عادية و�سعيدة

وتو�س���لت نتائ���ج در��س���ة �لعجم���ى )2016( �أن �نخفا����س تقدي���ر �ل���ذ�ت ل���دى 
�لتالمي���ذ ذوى �س���عوبات �لتعل���م يع���ود �إىل �س���عرهم بالف�س���ل يف �لتعامل م���ع �ملو�قف 

�لأكادميية ومقارنة م�ستو�هم مع �أقر�نهم. 

وي�س���ري عب���د �لعظي���م )2000، ����س. 5( عل���ى �أهمي���ة �لت�س���خي�س �ملبك���ر لذوي 
�س���عوبات �لتعل���م وحتديده���م؛ لأن ب���دون ذلك �س���يتكون لديهم �س���عور د�خلي بالقلق 
و�نخفا�س تقدير �لذ�ت لديهم، كما �أنه �س���يوؤثر على �س���لوكهم د�خل �ل�سف �لدر��سي 

مما يجعل �سلوكهم �أكرث عدو�نية وعنف.

ومن خالل ما �سبق ميكن حتديد بع�س �سفات �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم 
فيما يلي:�سوء �لتو�فق �ملدر�سي، عدم �لقدرة على تركيز �لنتباه �أثناء �سرح �لدرو�س 
لفرت�ت طويلة ن�س���بيا، �ل�س���لوك �لجتماعي غري �ل�سوي د�خل �ملدر�سة، �سوء �لتو�فق 
�ل�سخ�س���ي وع���دم تقبل �لذ�ت، �س���وء �لتو�فق �ل�س���حي، �لتفاعل �ل�س���لبي مع �لزمالء 
و�ملعلم���ني يف �ل�س���ف �لدر��س���ي، �ل�س���طر�ب �لنف�س���ي، �لجتاهات �ملدر�س���ية �ل�س���البة 

للتلميذ )من�سي، 2003، �س �س. 244- 245(.

وقد هدفت در��س���ة Johnson et al., (1990) �إىل حتديد �ل�س���طر�بات يف 
�لوظائ���ف �لدر�كي���ة �لتي يعاين منها ذوي �س���عوبات �لتعلم، وذل���ك على عينة مكونة 
من 30 طفاًل من ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة و)30( طفاًل من �لعاديني يرت�وح 
عمرهم �لزمني ما بني )7-11�سنة( ومتو�سط معامل ذكائهم )106.7(، وقد تو�سلت 
�لنتائ���ج �إىل �أن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات تعل���م �لق���ر�ءة يعان���ون م���ن ��س���طر�ب يف كل 
م���ن �لتمييز �ل�س���معي و�لب�س���ري، كما �أنهم يعانون من ق�س���ور يف �لإجن���از على �ملهام 

�لدر�كية �لب�سرية و�ل�سمعية.
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وقام���ت در��س���ة �س���قر )1992( بتحدي���د �لف���روق ب���ني ذوي �س���عوبات �لتعل���م 
و�لعاديني يف بع�س �خل�سائ�س �ملعرفية )�لنتباه – �لإدر�ك – �لذ�كرة طويلة �ملدى( 
وبع����س �خل�س���ائ�س �لالمعرفي���ه )تقدي���ر �ل���ذ�ت – د�فعي���ة �لإجن���از( وتكونت عينه 
�لدر��س���ة م���ن )18( تلمي���ًذ� وتلميذة من ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة و�حل�س���اب، 
وطبق على �أفر�د عينة �لدر��سة مقيا�س لذكاء �لأطفال، وقيا�س تقدير �سلوك �لتلميذ 
لفرز حالت �س���عوبات �لتعلم، و�ختبار �مل�س���ح �لنريولوجي �ل�سريع ومقيا�س لد�فعيه 
�لإجن���از و�لقل���ق وتقدي���ر �لذ�ت، وقد �أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة �إىل وج���ود فروق د�لة 
�إح�سائيا بني ذوي �سعوبات �لتعلم و�لعاديني يف �لدرجة �لكلية للقدرة �لدر�كيه ويف 

�لدرجة �لكلية للقدرة على �لنتباه ويف �لذ�كرة ق�سرية �ملدى. 

كم���ا ��س���تهدفت در��س���ة حمم���ود )2000( �ل�س���طر�بات �لنفعالي���ة وعالقته���ا 
ب�س���عوبات تعل���م �لقر�ءة، حيث تكونت عينه �لدر��س���ة م���ن )100( تلميًذ� وتلميذة من 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م )50 ذك���ور – 50 �إن���اث(، و)100( تلميًذ� وتلمي���ذة من �لعاديني 
)50ذك���ور-50 �إن���اث( وق���د طب���ق عليه���م �ختب���ار �ل���ذكاء �مل�س���ور، �ختبار �لق���درة على 
�لق���ر�ءة �ل�س���امتة، مقيا����س �لقر�ءة �جلهريه، مقيا�س تقدير �خل�س���ائ�س �ل�س���لوكية 
ومقيا�س �مل�ستوي �لجتماعي و�لقت�سادي لالأ�سرة، و�أو�سحت �لنتائج �أن �لأفر�د ذوي 
�س���عوبات �لتعلم يح�س���لون عل���ى درجات مرتفع���ة يف �لأبعاد �لآتية: “منط �س���عوبات 
�لتعلم، و�سعف �لنتباه و�لرتكيز و�لذ�كرة و�لفهم، و�سعف �لقر�ءة و�لكتابة �لهجاء، 

و�ل�سعوبات �لنفعالية �لعامة، وبطء �لإجناز و�لد�فعيه”.

وهدف���ت در��س���ة ع���و�د )2002( �إىل �لتع���رف عل���ى طبيع���ة �لف���روق يف مكون���ات 
�لكفاءة �لجتماعية كال�س���لوك �ملف�س���ل لدى �ملعلم، و�ل�س���لوك �ملف�س���ل لدى �لأقر�ن، 
و�س���لوك �لتو�فق �ملدر�س���ي، فيم���ا بني �لتالمي���ذ �ملتفوقني و�لعاديني وذوي �س���عوبات 
�لتعل���م وق���د تكون���ت �لعينة م���ن )42( تلمي���ًذ� وتلميذة م���ن �ملتفوق���ني،و)87( تلميًذ� 
وتلمي���ذة م���ن �لعادي���ني،)32( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة من ذوي �س���عوبات �لتعل���م، طبق على 
�أفر�د �لعينة قائمة �ملوؤ�س���ر�ت �ل�س���لوكية �ملميزة لذوي �سعوبات �لتعلم �إعد�د �لباحث، 
وقائم���ة �ملوؤ�س���ر�ت �ل�س���لوكية �ملميزة للمتفوقني �إع���د�د �لباحث، و�ختبار �مل�س���فوفات 
�ملتتابع���ة �مللون���ة لر�ف���ن �إعد�د:�لقر�س���ي،1987، ومقيا����س ولك���ر ومكوني���ل للكف���اءة 
�لجتماعي���ة و�لتو�فق �ملدر�س���ي �س���ورة �لأطف���ال )تعري���ب �لباحث،2002(، و�أ�س���فرت 
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�لنتائ���ج ع���ن وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائيا عن���د م�س���توى )0.01( ب���ني �لعاديني وذوي 
�س���عوبات �لتعل���م يف �أبع���اد مقيا�س �لكف���اءة �لجتماعي���ة و�لتو�فق �ملدر�س���ي و�لدرجة 

�لكلية للمقيا�س ل�سالح �لعاديني. 

وح���ددت در��س���ة بخ����س )2006( �إىل حتديد ن�س���ب �نت�س���ار موؤ�س���ر�ت �س���عوبات 
�لتعل���م ل���دى �لأطف���ال مبرحل���ة �لرو�س���ة مبك���ة �ملكرم���ة، بح���ث �لعالق���ة ب���ني وجود 
�س���عوبات لدى �لطفل وبني مفهومه لذ�ته، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )514( طفاًل 
وطفل���ة )262 طف���اًل- 252 طفلة( بال�س���نة �لثانية بالرو�س���ة وبلغ متو�س���ط �أعمارهم 
)5.12( �س���نة و�نح���ر�ف معي���اري )2.02(، و�أظه���رت نتائجه���ا �إىل �نت�س���ار موؤ�س���ر�ت 
�سعوبات �لتعلم لدى �لأطفال مبرحلة �لرو�سة ووجود فروق بني �لذكور و�لإناث يف 
هذه �ملوؤ�سر�ت، كما �أ�سارت �لدر��سة �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لأطفال 
ممن لديهم �س���عوبات تعلم وبني �لأطفال �لذين لي�س لديهم مثل هذه �ملوؤ�س���ر�ت يف 

مفهوم �لذ�ت ل�سالح �لأطفال �لذين ل يعانون من موؤ�سر�ت �سعوبات �لتعلم.

phobia disorder ثانًيا: املخاوف املر�سية
�إن �خل���وف يف �إط���اره ومظه���ره �لطبيع���ى ل���ه وظائ���ف �إيجابي���ه يف كث���ري م���ن 
�لأحي���ان، �إل �أن���ه ��س���تدت درجته وتطرف���ت حالته، فاإنه يوؤثر يف �لطفل تاأثري �س���لبيا 
ينعك�س يف �س���كل ��س���طر�ب يف �ل�س���لوك ومن ثم يف �ل�سخ�سية وهذ� �لنوع من �خلوف 
يطلق عليه �خلوف �ملر�س���ى �لذى ي�س���نف يف �لدليل �لت�سخي�سى و�لح�سائى �لثالث 

DSM-111(1980) (in:Majed & Sing,2009) ل�سادر يف�

وُتع���رف �ملخ���اوف �ملر�س���ية باإنه���ا: “خ���وف ل م���ربر ل���ه م���ن �س���ئ �أوعم���ل م���ا 
ف�س���فة �خلوف تعزي هنا �إىل حقيقة هي �أنها متاأ�س���له يف ُعقد �لطفولة فما يخ�س���ي 
من���ه �مل���رء �س���عورًيا يرم���ز �إىل �س���ئ مكبوت قد يك���ون �إما خ���ربة و�قعية و�إم���ا �أن يكون 
                                                 ” يف كث���ري م���ن �لأحي���ان حال���ة �نفعالي���ة يح����س به���ا كخط���ر يه���دد �سخ�س���يته كله���ا

)�أ�سعد، 1998، �س. 111(

وي���ري فيلدم���ان Feldman, (1996, p. 545) باإنه���ا: “عب���ارة عن مو�قف 
�سديدة لعقالنية من مو�قف، �أو�أ�سياء غري حمددة مثل �خلوف من �لأماكن �ملغلقة، 

و�خلوف من �لأماكن �ملرتفعة”.
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���ا باأن���ه: “خوف مر�س���ي من مو�س���وع، �أو موقف ل ي�س���تثري عادة  وُيع���رف �أي�سً
�خلوف لدى عامة �لنا�س، كاخلوف من �لأماكن �ملفتوحة” )طه و�آخرون، 2005، 642(

و�أو�س���حت باظ���ه )2001، ����س. 81( �أن �خل���وف �لأعظ���م ه���و �خلوف م���ن �إبادة 
�لذ�ت وفنائها، ونهرب من �خلوف بتنظيم حياتنا، �أو يتحول �إىل مو�سوعات خارجية 

مثل �لإفر�ط يف �لطعام، �أو �لإدمان بغر�س م�سادرة �خلوف.

و�خلوف �ملر�س���ي ي�س���بب درجة كبرية من �لقلق ل�س���احبه مما يجعل �ملري�س 
عاجًز� عن �إحتمال �ملوقف )�لعي�سوي، 2001، �س. 179(.

�أن هن���اك خ�س���ائ�س للمخ���اوف �ملر�س���ية  وت�س���ري باظ���ة )2002، ����س. 184( 
تعر�س���ت له���ا معظ���م �لتعريف���ات باأنها تكرث �ملخ���اوف �ملر�س���ية يف �لطفول���ة، يرتبط 
�خل���وف �ملر�س���ي مبوق���ف لميثل خوًف���ا حقيقًيا، م�س���در �لفوبيا �أحياًن���ا من مثري�ت 
بيئي���ة خارجي���ة و�أحياًن���ا م���ن تفكري �ل�س���خ�س وتخيالت���ه، يظهر �خلوف �ملر�س���ى يف 
�س���ورة �س���ديدة لتتنا�سب مع م�س���در �خلوف، يوؤدي �خلوف �ملر�سي �إىل جتنب �لفرد 
ملو�س���وع �خلوف وما يت�س���ل ب���ه من مثري�ت �أخ���ري، تعد �ملخاوف �ملر�س���ية هي بد�ية 
ح���دوث �ل�س���طر�بات �لوجد�ني���ة، ويتم �إز�حة �خلربة �ملخيفة من �ملو�س���وع �ل�س���لي 

�إىل �ملو�سوعات �لبديلة �لتي ترمز له.

و�أ�س���ار �لعي�س���وى )1984، ����س. 148( �أن �ملخ���اوف �ملر�س���ية ترج���ع �إىل خ���ربة 
مروعة، ��ستجابات �سرطية يف موقف يوؤدي �إىل �خلوف يف �لغالب يف �لطفولة �ملبكرة، 

و�إ�سقاط رمز خلوف عام يف معظم �حلالت ين�سي �ملري�س �ل�سبب �حلقيقي.

كما �أو�سح زهر�ن )1997، �س. 505( �أن �لظروف �لأ�سرية �مل�سطربة، و�ل�سلطة 
�لو�لدي �ملتزمتة، �لف�سل �ملبكر يف حل �مل�سكالت من �أ�سباب �ملخاوف �ملر�سية.

وتقدي���ًر� ملفه���وم �ملخ���اوف وتقدي���ر �ل���ذ�ت وتو�س���يًحا مل���ا يح���دث بينه���م فاإنه 
يع���د �خل���وف رد فع���ل وقت���ى �إز�ء خط���ر يقوم على �أ�س���ا�س تقدي���ر �ملرء لقوت���ه تقديًر� 
���ا بالقيا����س �إىل ق���وة �لعام���ل Factor �لذى يتهدده، ويختف���ى �خلوف بفعل  منخف�سً
تغي���ري مي���ز�ن �لقوى، مما ميثل �س���ياع قيمة �لذ�ت كما �أنه ميكن �أن ي�س���ل حياة �ملرء                                      

)ب ب ووملان، 1995، �س. 37(.
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وي���ري (Dannahy 2004) يف در��س���ته �لت���ي �أجر�ها �أن �لأف���ر�د ذوو �لفوبيا 
�لجتماعي���ة يفك���رون خالل مر�جعة �لأحد�ث �لتى تت�س���م بالقلق، و�ملعارف �ل�س���لبية 
ب���الإدر�ك �لذ�ت���ى، ونتيج���ة لذل���ك يت���م تقدي���ر �ملوق���ف �لجتماع���ى  �لت���ى ترتب���ط 
�س���لبى ،وبالت���ايل يزي���د م���ن �لقل���ق، ويقل���ل م���ن توق���ع �لنج���اح يف �ملو�ق���ف                                           ب�س���كل 

�لجتماعية �مل�ستقبلية. 

�لأطف���ال  در��س���ة عب���د �حلمي���د )1982( دينامي���ات �سخ�س���ية  حي���ث تك�س���ف 
�لرهابيني كما يف ق�س�س���هم على �ختبار تفهم �ملو�سوع، وما هى �لأعر��س �لكلينيكية 
�ملميزة للبناء �لدينامى للطفل �لرهابى كما تك�سف عنها ��ستجاباته، وذلك من خالل 
تطبي���ق مقيا����س �خل���وف ترجم���ة: عو�طف بك���ر، ومقيا�س �ملخ���اوف �إع���د�د: �لطيب، 
و�خلل���و من �لع�س���ابية �إع���د�د : عطية هنا، و�ختب���ار تفهم �ملو�س���وع tat �إعد�د بيالك 
1975، و�ملقاب���الت �لكلينيكي���ة عل���ى عين���ة قو�مه���ا )10( �أطف���ال ي���رت�وح �أعماره���م ما 
ب���ني )9 – 12( �س���نة مرحل���ة �لطفول���ة �ملتاأخ���رة، ومت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني )5( 
ذك���وًر�، )5( �إناثا، وتو�س���لت �لنتائج م���ن خالل �لتطبيق �إىل وجود عدد من �لأعر��س 
�لكلينيكي���ة �ملمي���زة للبناء �لدينامى للطفل �لرهابى تتمثل فى )�خلوف من �لوحدة، 
�خل���وف م���ن �إبتع���اد �لو�لدين، و�لعرق، و�لرع�س���ة، و�لفزع، و�ل�س���ر�خ �ل�س���ديد( وكما 
تو�س���لت �لنتائج �إىل �أن �سخ�س���ية �لطفل �لرهابى د�ئًما م�س���طربة، و�سديدة �خلوف 

من �أى جديد، �أو جمهول.

وتهدف در��س���ة ع�س���كر )1990( �إىل فاعلية �ختبار تفهم �ملو�س���وع فى �لك�س���ف 
عن �ملوؤ�سر�ت �لأوديبية لدى �ستة حالت م�سابة باملخاوف �ملر�سية، وتو�سلت �لنتائج 
�إىل �أن �لبحث ك�س���ف عن عدم وجود �س���عوبة فى تطبيق �لختبار �س���و�ء على �لذكور، 
�أو �لإن���اث م���ن �حلالت �ملدرو�س���ة �إذ ما تكون �حلالة فى حالة من �ل�س���تعد�د �لعقلى، 
و�لنفعاىل للتعبري �خلياىل �لرمزى عن �مل�س���اعر جتاه �ملِو�س���وعات مما يتيح عر�س 
��س���تجابات ق�س�س���ية ثري���ة لدى كل �حل���الت للتخفيف م���ن �ل�س���ر�عات �لد�خلية �إذ 
تتج���ه �لعدو�ني���ة ف���ى مث���ل ه���ذه �حل���الت �إىل �ملو�س���وعات �ملتخيل���ة �لتى ي�س���تثريها 
روؤي���ة �ملفحو����س لالختبار، و�أ�س���ارت �لنتائج �أي�س���ا �إىل فعالية �ختبار تفهم �ملو�س���وع 
فى �لك�س���ف عن �ملوؤ�س���ر�ت �لأوديبية �مل�س���قطة لدى �مل�س���ابني باملخاوف �ملر�سية على 
نحو و��سح، وب�سكل �سريح لدى بع�س �حلالت، ولقد جاءت �لنتائج على نحو يو�سح 
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طبيعة �ل�س���ر�ع �لع�س���ابى بني ع���و�مل �لذ�ت �لثالثة، وبني �ل���ذ�ت، و�لعامل �خلارجى 
بح�س���ب طبيع���ة �لإحب���اط �خلارج���ى، �أو �لد�خل���ى، ولق���د ج���اءت موؤ�س���ر�ت �لع���دو�ن 
�لقدمي���ة �ملوجه���ه �إىل مو�س���وعات خارجية متمثل���ة يف �لأب و�لأم و�لآخرين بح�س���ب 
طبيع���ة �ل�س���ر�ع �لذى عا�س���ته �حلالت �أثناء تطورها �لنف�س���ى �لطفل���ى، ولقد جاءت 
�ملوؤ�سر�ت �لدفاعية فى نحو ي�سري �إىل �أ�سكال �لتجنب كميكانيزم مميز لكل �لأع�سبة، 

وكدفاع �سد حالت �خلو�ف.

وته���دف در��س���ة زيور )1990( �إىل معرفة �س���يكوديناميات �ملخ���اوف لدى عينة 
م���ن �لأطفال حيث ت�س���مل عينة �لدر��س���ة عل���ى )10( �أطفال عند عمر )11( �س���نة من 
�لذي���ن لديه���م �أعر�����س �لفوبي���ا )فوبيا �ملدر�س���ة – فوبي���ا �حليو�ن( وتو�س���لت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل �أن �لطف���ل �ل���ذى يعان���ى م���ن �لفوبيا ل ميك���ن �أن يرتف���ع ذكاءه �لعملى 
�إل �إذ� ��س���تطاع �لتغلب على م�س���اعر �حل�س���ر، و�لقلق لديه كما �أن تكنيك رور�س���اخ له 
�لق���درة على ت�س���خي�س �ملخاوف �ملر�س���ية ل���دى �لأطفال ف���ى حمدد�ت ��س���تجاباتهم، 
و�س���يطرة �لدفاعات �لعدو�نية على �لذين ينتمون �إىل بيئات م�س���طربة مهددة لهم، 
و�لن�س���بة �ملئوية �ملرتفعة فى متو�س���ط ��س���تجابات �لأطفال، وبخا�سة فوبيا �حليو�ن، 
ا �إىل �أن �إ�ستمر�ر �لإ�سابة بالفوبيا ممكن �أن  وفوبيا �ملدر�سة كما تو�سلت �لنتائج �أي�سً

تتطور �إىل ��سطر�ب ذهانى.

���ا در��س���ة Thomas, & Neville (1991) �إىل كيفية �كت�س���اب  وتهدف �أي�سً
�ملخ���اوف طبًق���ا مل���ا ت�س���ري �إلي���ه نظري���ة ر�ت�س���مان Rachman (1977) وذل���ك م���ن 
�إ�س���تفتاء يحت���وى عل���ى ع�س���رة �أن���و�ع م���ن �ملخ���اوف �ملر�س���ية )كاخلوف م���ن �حلروب 
�لنووية، وحو�دث �ل�س���يار�ت، و�لإختناق، و�لرب�كني، و�لزلزل، و�حلر�ئق، و�لثعابني( 
على عينة من �لأمريكني، و�ل�سرت�ليني من �لأطفال، و�ملر�هقني قو�مها )1092( مت 
تق�س���يمهم �إىل )556( ذك���وًر�، )536( �إن���اث، ويرت�وح �أعمارهم ما بني )9 – 14( �س���نة، 
وتو�س���لت �لنتائج �إىل �أن من هم �أ�س���غر �س���ًنا كانو� �أكرث خماوًفا ممن هم �أكرب منهم 
�س���ًنا، وه���ذ� يدل على �أن �ملخ���اوف تقل مع �لتقدم فى �لعمر، كذلك �أت�س���ح من خالل 

�لنتائج �أن �لإناث �أكرث خماوًفا من �لذكور.



م�صتوى املخاوف املر�صية وعالقته بتقدير الذات د . �صايل ح�صن ح�صن حبيب

 185 

وتوؤكد در��س���ة ح�س���ني )1992( عل���ى �إيجاد �لفرق بني كاًل م���ن �لتالميذ ذوى 
�س���عوبات �لتعل���م، و�لأ�س���وياء، و�ملتخلفني عقليا ف���ى �ملخاوف �ملر�س���ية لديهم، وذلك 
من خالل تطبيق �ختبار �ملخاوف �ملر�سية )�لفوبيات( لالأطفال �إعد�د:�لطيب، على 
عينة قو�مها )220( تلميًذ�، وتلميذة مبد�ر�س �لبحرين مق�س���مني �إىل: )80( لديهم 
�س���عوبات تعلم، )60( لديهم تخلف عقلى ب�س���يط، )60( �أ�سوياء، وتو�سلت �لنتائج �إىل 
�أن �لأطفال �لذين لديهم �س���عوبات تعلم، و�ملتخلفني عقلًيا لديهم خماوف مر�س���ية 

�أكرث من �لأطفال �لأ�سوياء.

وتخترب در��س���ة ميت�س���يل Michele (1999) هذه �لدر��س���ة فر�س���ية كالرك 
ع���ن طري���ق �لتعام���ل م���ع �أف���ر�د يعانون م���ن �ملخ���اوف �ملر�س���ية �لجتماعي���ة �لعامة، 
�أف���ر�د خجول���ني، وجمموع���ة �س���ابطة ل تع���اين م���ن �لقل���ق �لجتماع���ي، وقد خ�س���ع 
�مل�س���رتكون يف كل جمموعة بطريقة ع�س���و�ئية لتغذية رجعية �س���لبية، ومتت �ملقارنة 
ب���ني �ملجموع���ات �ملتغ���ري�ت �ملعرفي���ة �مل�س���تملة عل���ى تركيزها عل���ى �إ�س���ار�ت �لتهديد، 
وتقوية �ملتفاعلني �جتماعيا، و�لتقدير �لذ�تي يف مقابل �لتقدير من �لآخرين، ومتت 
مالحظ���ة �مليل نحو �ملعارف �لذ�تية �ل�س���لبية ل���دى �لأفر�د �لذين يعانون من �لفوبيا 
�لجتماعي���ة بينم���ا يفتقر �لأفر�د �لذين يعانون من �خلجل من هذ� �مليل، ومع ذلك، 

كانت �ملجموعتني تركز�ن ب�سكل �أقل على �أعر��س �لقلق.

وتهدف در��س���ة باظة )2002( �إىل عدة �أهد�ف منها �لك�س���ف عن �ل�س���طر�بات 
�ل�س���لوكية، و�لوجد�ني���ة ل���دى ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة، وتو�س���لت �لنتائ���ج �إىل �أن 
ظه���ور �لكتئ���اب لديهم كاأحد �ل�س���طر�بات �لوجد�نية يرجع �إىل �س���عف �لتو��س���ل، 

و�لتقليل من قيمة �لذ�ت، و�ل�سعور بالإحباط. 

���ا در��س���ة تركى )2006( تهدف �إىل معرفة �أكرث �ملخاوف �ل�س���ائعة  وكذلك �أي�سً
ل���دى �ملر�هق���ني �ملكفوفني م���ن خالل مقارنتهم مبخ���اوف �ملر�هقني �ملب�س���رين، من 
خ���الل �ملنه���ج �ل�س���يكوميرتي و�لكلينيك���ي و�لتع���رف عل���ى �ملخ���اوف �ل�س���ائعة ل���دى 
كاًل منه���م ف���ى �س���وء حم���ك �جلن����س، ول���دى �ملكفوفني ف���ى �س���وء م�س���توى �لإعاقة، 
و�لك�س���ف ع���ن �لديناميات �لنف�س���ية لدى �حل���الت �لطرفية فى عينة �لدر��س���ة، وقد 
��س���تخدم مقيا�س �ملخاوف �ل�س���ائعة لدى �ملكفوفني، و�ملب�س���رين �إعد�د:�لباحث كاأد�ة 
�س���يكومرتية، و��س���تمارة �ملقابلة �ل�سخ�س���ية �إعد�د: �س���الح خميمر، و�ختبار �س���اك�س 
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كاأد�ة كلينيكية، ولقد تو�سلت نتائج �لدر��سة �ل�سيكومرتية �إىل ت�سبع خماوف معينة 
دون غريها لدى �ملب�سرين، وهى �خلوف من )�لثعابني، و�لأمر��س �ملعدية، و�لف�سل 
ف���ى �لدر��س���ة، و�نقط���اع �لن���ور فجاأة ف���ى �ملنزل لي���اًل، ومن �لإي���ذ�ء، و�لأ�س���باح، وقبل 
�أد�ء �لمتح���ان، وعن���د �لهز�ز �ملف���زع، و�حلريق، و�للم�س فجاأة عندم���ا يدق باب �ملنزل 
لياًل(،ولقد �أو�س���حت �لنتائج �لكلينيكية: حيث متركزت �ملخاوف لدى �ملكفوفني فى 
�خل���وف من )�لوح���دة، و�لنف�س، و�مل���وت، و�لأحالم �ملخيف���ة، و�لعقاب، �أما �ملب�س���رين 
ق���د مترك���زت خماوفه���م حول �خلوف من �لف�س���ل فى �لدر��س���ة، و�لعق���اب( كما �أظهر 
�ملب�س���رون )��س���طر�بات مرتفع���ة فى �لإجت���اه نحو �ل�س���عور بالذنب، ونح���و �لقدر�ت 
�لذ�تي���ة( و�أظه���ر �ملب�س���رون خماوًف���ا �أعل���ى م���ن �ملكفوفني ف���ى �لعب���ار�ت �لد�لة على 
�ملخ���اوف عل���ى �ختبار �س���اك�س لتكملة �جلمل، و�أظهرت �لنتائ���ج �أن خلرب�ت �لطفولة، 
وظ���روف �لتن�س���ئة �لجتماعي���ة، و�لجتاه���ات د�خل �لأ�س���رة بالإ�س���افة �إىل �لعالقات 

�ل�سخ�سية �أثر على منو �ملخاوف و�رتفاعها لدى �حلالت �لطرفية.

وتق���ارن در��س���ة Cunningham, et al. (2006)  ب���ني �لفوبيا �لجتماعية، 
و�لقل���ق، و�س���لوك �لعناد، و�مله���ار�ت �لجتماعية، ومفهوم �ل���ذ�ت يف ثالث جمموعات: 
)1( 28 طفاًل يعانون من �ل�سمت �خلا�س، و�لذين ل يتكلمون �إىل �ملدر�سني �إل �أنهم 
يتحدث���ون عل���ى �لأرج���ح م���ع �لو�لدين، و�لرف���اق يف �ملن���زل، و�ملدر�س���ة، )2( 30 طفاًل 
يعان���ون م���ن �ل�س���مت �لعام )�لذي���ن يتحدثون يف �ملن���ازل( و)3( 25 طف���اًل كمجموعة 
�س���ابطة، وق���د �أظهر �لأطفال ذوو �ل�س���مت قلق���اًل �أكرب يف �ملدر�س���ة، �ملزيد من �لقلق 
���ا �كتئابي���ة يف �ملن���زل، وق���د �أ�س���ار �لآباء  �لع���ام، ��س���طر�ب �لو�س���و��س �لقه���ري، �أعر��سً
و�ملدر�س���ون �إىل �أن درج���ات �لفوبيا �لجتماعي���ة، و�لقلق لدى �لأطفال يف �ملجموعتني 
�لفرعيتني �خلا�س���ة بال�س���مت �خلا�س، و�ل�سمت �لعام كانت �أعلي مقارنة باملجموعة 
�ل�س���ابطة، وق���د �أظه���ر �لأطفال يف كلت���ا �ملجموعت���ني جو�نب نق�س �أك���رب يف �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة �للفظي���ة، وغ���ري �للفظي���ة يف �ملن���زل، و�ملدر�س���ة مقارن���ة بالأطف���ال يف 
�ملجموع���ة �ل�س���ابطة، ومل ي�س���ر �لآباء، و�ملدر�س���ون �إىل وجود ف���روق يف �ملقايي�س غري 
�للفظي���ة �خلا�س���ة بالتعاون �لجتماعي، وحل �ل�س���ر�ع، ومل ت�س���ر �لنتائ���ج �إىل وجود 
دلي���ل عل���ى �أن �ل�س���مت �لنتقائي يرتب���ط بزيادة يف �مل�س���كالت �خلارجية مثل �س���لوك 
�لعن���اد، �أو ��س���طر�ب نق����س �لنتباه، وف���رط �حلركة ADHD، وعل���ي �لرغم من �أن 
�لأطف���ال �لذي���ن يعانون من �ل�س���مت �خلا����س يتحدثون يف مو�قف ذ�ت مدى �أو�س���ع 
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ويب���دون قلًقا �أقل مع مدر�س���يهم مقارنة بالأطفال �لذين يعانون من �ل�س���مت �لعام، 
فقد وجدت جو�نب نق�س يف �ملهار�ت �لجتماعية لدى �ملجموعتني، كما وجد �أن كلتا 

�ملجموعتني تعانيان من �لفوبيا �لجتماعية.

و�س���عت در��س���ة Li, (2007) �إىل فح����س خم���اوف �لتعب���ري ع���ن �ل���ذ�ت ل���دى 
�لأطفال �لذين يعانون من �س���عوبات �لتعلم وبطء يف �لتقدم �لذهني، ومت ��س���تخد�م 
برنام���ج م�س���ح �خلوف ل���دى �لأطفال وقائمة مظاه���ر �لقلق، وتكونت عينة �لدر��س���ة 
م���ن طلبة ذوي �س���عوبات �لتعل���م تر�وحت �أعمارهم من )7-18( �س���نة، و�ظهر �لذكور 
ذوي �لب���طء يف �لتق���دم �لذهن���ي �أعل���ي م�س���تويات �خلوف �ملتعلق���ة بالف�س���ل و�لتوبيخ 
بينما �أظهرت �لإناث م�ستويات �أعل من �لذكور يف �خلوف �إجمالًيا، و�ملخاوف �ملتعلقة 

بالإ�سابات �ل�سغرية و�حليو�نات �ل�سغرية.

وتو�س���لت در��س���ة �حلو�مدة )2014( �إىل �أكرث �ملخاوف �ملر�س���يه �س���يوًعا لدى 
�لأطف���ال ذوى �لعاق���ة �لذهنية هو �خلوف من �لثعبان، �لظالم،كما لوحظ �أن درجة 

�خلوف لدى �لإناث كانت �أعلى منها لدى �لذكور.

وتو�س���لت نتائج در��س���ة �ملدهون )2015( �إىل فاعلية �لربنامج �لإر�سادي للحد 
من �ملخاوف �ملر�سية لدى عينة من �لذكور و�لإناث.

 self-esteem ثالًثا: تقدير الذات
ميث���ل مفه���وم تقدي���ر �ل���ذ�ت ظاه���رة �س���لوكية يفرت����س �أنه���ا قابل���ة للقيا�س؛ 
وبالتايل فاإنه ميكن معاجلتها وتناولها بطريقة علمية، ويرتتب على ذلك �أنه ميكن 
قبول �أو رف�س �أي من جو�نبها، ويعد مفهوم تقدير �لذ�ت موؤ�س���ًر� لل�س���حة �لنف�سية. 
فق���د �أك���د »روث و�يلي »Ruth Willey �أن �مل�س���ابني با�س���طر�بات نف�س���ية يعانون يف 
�لغال���ب م���ن عدم �لكفاءة، و�لعجز عن �ملو�جهة، و�أنهم �أقل مقاومة ل�س���غوط �حلياة، 

و�أكرث ��ستخد�ًما للحيل �لدفاعية )�سليمان، 1992، �س. 90(

وتقدير �لذ�ت هو �لتقييم �لذي يعتمد على كيف �أن �ل�سخ�س يقدر وي�ستح�سن 
�أو ل ي�ستح�س���ن نف�س���ه (Hildebrandt, 2007, p. 5)، و�أن تقدي���ر �ل���ذ�ت ل���ه دور 

.(Lynch et al., 2001) أ�سا�سي يف تقدير�ت �ل�سحة �لنف�سية عند �لطفل�
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ي���رى                        حي���ث  �لف���رد،  �سخ�س���ية  بتكام���ل  مرتب���ط  �ل���ذ�ت  تقدي���ر  �أن  كم���ا 
Ziller, (1966, pp, 84-95)  �أن تقدير �لذ�ت يقع كو�سط بني ذ�ت �لفرد و�لو�قع 
�لجتماعي �لذي يعي�س���ه، وهو بذلك يعمل على �ملحافظة على �لذ�ت من خالل تلك 
�لأحد�ث �ل�س���لبية �أو �لإيجابية �لتي يتعر�س لها. حيث يعلو تقدير �لذ�ت يف مرحلة 

(Robins et al., 2002) لطفولة، ويقل يف مرحلة �ملر�هقة�

يرغبون �لأطفال �أوًل يف �أن ي�سعر �لآخرون �سعوًر� طيًبا نحوهم، ثم �إنهم بعد 
ذلك يرغبون يف �ل�س���عور بطريقة طيبة نحو �أنف�س���هم، وتعمل هذه �حلاجة م�س���تقلة 
ع���ن �لعالق���ات مع �لآخرين حيث ميار�س �عتبار �ل���ذ�ت يف �لعالقة باأي نوع من �أنو�ع 

خرب�ت �لذ�ت )�لعا�سمي و�آخرون، 2006، �س. 173(

�إن مفه���وم �ل���ذ�ت يتاأث���ر باخل�س���ائ�س و�ملمي���ز�ت �لأ�س���رية، فالطف���ل �ل���ذي 
�أ�س���رة حتيط���ه بالعناي���ة و�لتقب���ل يرف���ع ذل���ك م���ن قدر�ت���ه و�هتمامات���ه                              ين�س���اأة يف 

)�سعد،2005، �س. 418(

ويعد �لأفر�د �لذين لديهم تقدير ذ�ت عاٍل يكونون ر��س���ني عن حياتهم �لتي 
          (Popovic, 2005, يعي�س���ونها ويعط���ون �نفع���الت موجبة، ونتائج �أك���رث توكيدي���ة

p. 39; Twenge & Campbell, 2001)

و�أو�سح ح�سني ( 2007، �س. 44( �أن كوبر حدد م�ستويات لتقدير �لذ�ت تتمثل 
يف �لأتي:

تقدي���ر �لذ�ت �ملرتفع: هم �لأ�س���خا�س �أنف�س���هم هامني وي�س���تحقون �لحرت�م 	. 
و�لتقدير و�لعتبار، ويكون لديهم فكرة كافية ملا يظنونه �سحيًحا.

تقدي���ر �ل���ذ�ت �ملنخف����س: يع���د �لأ�س���خا�س �أنف�س���هم غ���ري هامني ج���ًد� وغري 	. 
حمبوب���ني وه���م غري قادرين عل���ى فعل �لأ�س���ياء �لتي يودون فعله���ا كما يفعل 

�لآخرون.
تقدير �لذ�ت �ملتو�سط: يعد �لأ�سخا�س من هذ� �لنوع ممن يقعون بني هذين 	. 

�لنوع���ني من �ل�س���فات ويتحدد تقدير �ل���ذ�ت من قدرتهم على عمل �لأ�س���ياء 
�ملطلوبة منهم.
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وتهدف در��س���ة John, (1986) �إىل �لك�س���ف عن عالقة كل من تقدير �لذ�ت 
و�لتفاع���ل م���ع �لأقر�ن بال�س���لوك �لعدو�ين لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية، و�أ�س���ارت 
نتائجه���ا �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطية �س���البة ب���ني تقدير �ل���ذ�ت و�ل�س���لوك �لعدو�ين          

لدى �لأطفال.

وق���د تناولت در��س���ة عكا�س���ة )1990( تقدير �لذ�ت وعالقت���ه ببع�س �ملتغري�ت 
�لبيئية و�ل�سخ�س���ية ملجموعة من �أطفال مدينة �سنعاء، و�أظهرت نتائج �لدر��سة �إىل 
�أهمية ونوع �لرعاية �لتي يعي�س يف كنفها �لطفل، و�لتي توؤثر على تقدير �لذ�ت لدى 
�لطفل، فحرمان �لطفل من �أحد �لو�لدين �أوكليهما يوؤثر تاأثرًي� �س���لبًيا على تقدير 

�لطفل لذ�ته.

وتو�سلت در��سة �إبر�هيم )1994( �إىل �أن �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم يعانون 
من م�س���كالت �إنفعالية، وم�س���كالت �لتكيف �لجتماعي، ومنها �ل�سعور بالدونية، �أقل 
تكيفا ومرونة، و�أقل قبوًل �جتماعًيا، كما �أنهم يظهرون �س���لوكيات �س���د �ملجتمع، كما 
يعان���ون من بع�س �مل�س���كالت �ل�س���لوكية و�لتي تتمثل يف �نخفا�س مفه���وم �لذ�ت، كما 
�أنه���م �أك���رث قلق���ا وخوًفا و�كتئابا م���ن �لعاديني يف نف����س �ملدى �لعمري كم���ا �أنهم �أقل 
تركي���ًز� ولديه���م نق�س يف �لنتب���اه، وقلة �ملثابرة خا�س���ة عندما يو�جهون مب�س���كالت 

در��سية �سعبة. 

���ا در��س���ة �لدي���ب )2000( �إىل وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا  كم���ا تو�س���لت �أي�سً
ب���ني �لط���الب �لعادي���ني وذوي �س���عوبات �لتعلم يف مفه���وم �لذ�ت، و�ل�س���عور بالنتماء 
و�لتو�ف���ق �لجتماع���ي، و�لتح���رر من �مليول �مل�س���ادة للمجتم���ع، و�لعالقات �لأ�س���رية 

و�ملدر�سية ل�سالح �لعاديني. 

ورك���زت در��س���ة �أحم���د )2004( على �لع���الج �لتكاملي متعدد �لأبع���اد كنوع من 
�لأ�ساليب �لعالجية وذلك من خالل تطبيق مقيا�س تقدير �لذ�ت و�للجلجة للتغلب 

على �مل�سكلة �لكالمية لدى �لأطفال.

ورك���زت در��س���ة Fredrick & Grow (1996) عل���ى �لعالق���ة ب���ني عج���ز 
�ل�س���تقالل Autonomy وتقدي���ر �لذ�ت �ملنخف�س، وج���اءت �لنتائج موؤكده �أن عجز 

�ل�ستقالل يرتبط بنق�س تقدير �لذ�ت.
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وتناول���ت در��س���ة بلكي���الين )2008( تقدي���ر �ل���ذ�ت وعالقت���ه بقلق �مل�س���تقبل، 
وتو�س���لت نتائجه���ا ب���اأن �لعالق���ة بينه���م تبادلي���ة و�أن �أف���ر�د �لعين���ة لديه���م تقدي���ر                    

عايل لذو�تهم.

وهدفت در��س���ة �إبر�هيم )2008( �إىل تعديل �س���ورة �ل���ذ�ت لدى جمموعة من 
�لفتيات من خالل �لوقوف على بع�س فنيات �لعالج بال�س���يكودر�ما، وتو�س���ح �لنتائج 
�أن �لعالج با�س���تخد�م �ل�س���يكودر�ما بفنياتها ذو تاأثري فعال يف تعديل وحت�سني �سورة 

�لذ�ت لدى �لأطفال بوجه عام.

وتناول���ت در��س���ة �لغام���دي )2009( تقدي���ر �ل���ذ�ت و�لثقة بالنف����س وعالقتها 
با�س���طر�بات �ل���كالم ل���دى عين���ة م���ن ط���الب �ملرحل���ة �ملتو�س���طة، وتو�س���لت نتائجها 
وجود عالقة �رتباطية �س���البة وذ�ت دللة �إح�س���ائية بني ��س���طر�بات �لكالم وتقدير 
�لذ�ت لدى �مل�س���طربني يف �لكالم، وتوجد فروق د�لة �إح�س���ائيا يف تقدير �لذ�ت بني 
�لعادين و�مل�س���طربني يف �لكالم ل�س���الح �لعاديني، و�أكدت �لدر��س���ة �أن���ه ميكن �لتنبوؤ 

با�سطر�بات �لكالم من خالل درجات �لثقة بالنف�س وتقدير �لذ�ت.

وك�س���فت در��س���ة ب���الن، و�ملذحج���ي )2013( ع���ن طبيع���ة �لعالق���ة ب���ني تقدير 
�لذ�ت و�ل�س���لوك �لعدو�ين لدى طلبة �ل�س���ف �لثامن من مرحلة �لتعليم �لأ�سا�س���ي، 
وق���د تو�س���لت نتائجها وج���ود عالقة �رتباطي���ة د�لة �إح�س���ائًيا بني م�س���تويات تقدير 
�ل���ذ�ت »تقدي���ر �لذ�ت �لعائلي، تقدير �لذ�ت �ملدر�س���ي، تقدير �لذ�ت �لرفاقي« جماعة 
�لأ�س���دقاء ، و�ل�س���لوك �لعدو�ين لدى طلبة �ملرحلة �لأ�سا�س���ية، و�إىل �أن تقدير �لذ�ت 
�لعائلي، وتقدير �لذ�ت �ملدر�سي منبئان لل�سلوك �لعدو�ين، و�أن تقدير �لذ�ت �لعائلي 

يعد �أكرث �إ�سهاًما يف �لتنبوؤ بال�سلوك �لعدو�ين من تقدير �لذ�ت �ملدر�سي.

 Marshall, Parker, Ciarrochi, & Heaven, (2014) وتناولت در��سة
تقدير �لذ�ت كنوع من �لدعم �لجتماعي در��سة طولية خالل �أربع �سنو�ت، وتو�سلت 

�لنتائج �إىل زيادة م�ستويات جودة �لدعم �لجتماعي من خالل تقدير �لذ�ت. 

وركزت در��سة Swank, & Shin (2015) على ��ستخد�م �لتدخل �لإر�سادي 
�جلماع���ي وتق���دمي �مل�س���ورة يف تنمية تقدير �ل���ذ�ت لدى �لأطفال �لذي���ن يعانون من 
م�س���كالت عاطفي���ة و�س���لوكية، وتو�س���لت نتائجه���ا �إىل زي���ادة تقدير �لذ�ت ب���ني �أفر�د 
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�لعينة )31( بالإ�سافة �إىل �سعورهم بالهدوء و�ل�سعادة و�لتعلم و�لعمل معا من خالل 
خربتهم مع �لآخرين.

 Raskauskas, Rubiano, Offen, & Wayland (2015) وناق�ست در��سة
�لعالق���ة ب���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة و�لجتماعي���ة وتقدي���ر �ل���ذ�ت وبني تعر����س �لطالب 
ل���الأد�ء �لأكادمي���ي، وتو�س���لت �لنتائ���ج �إىل ��س���تنتاج مف���اده �أن �لتفاع���ل ب���ني �لكف���اءة 

�لذ�تية و�لثقة بالنف�س قد يعطي عالقة معتدلة بني �لأقر�ن و�لأد�ء �لأكادميي.

و�أكدت در��سة زيد�ن و�آخرون )2016( �لتى هدفت حت�سني فاعلية �لذ�ت لدى 
ذوى �س���عوبات �لتعلم وجود فرق د�ل �ح�س���ائيا بني �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدى على 

مقيا�س فاعلية �لذ�ت يف �جتاه �لقيا�س �لبعدى.

و�أك���دت نتائ���ج در��س���ة �س���ليمان و�آخ���رون )2016( �أن �لتالمي���ذ ذوى �س���عوبات 
�لتعل���م يعان���ون م���ن �لقلق و�ملخاوف �ملر�س���يه �أكرث من �لتالمي���ذ �لعاديني نظًر� لن 
�س���ماتهم �ل�سخ�س���ية و�لنفعالي���ة تت�س���م بامل�س���كالت �لنف�س���ية �لتى تعوقه���م لتحقيق 

�لنجاح �لأكادميى.

 Geoffrey & Harrison, (2001);و�ت�س���ح م���ن نتائ���ج در��س���ة كل م���ن
 Hildebrandt, (2007); Lynch et al., (2001); Pattan et al., (2006);
Tiggemann, (2005); wood et al., (1996) �أن �لإناث كانت لديهن م�ستويات 

منخف�سة من تقدير �لذ�ت عن �لذكور.

فرو�ص البحث:
توجد عالقة �رتباطية د�لة بني م�ستوى �ملخاوف �ملر�سية وتقدير �لذ�ت لدى 1 1)

�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.
توج���د ف���روق د�لة �ح�س���ائًيا ب���ني �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م مرتفعات 1 2)

ومنخف�س���ات �ملخ���اوف �ملر�س���ية يف تقدير �لذ�ت ل�س���الح منخف�س���ي �ملخاوف 
�ملر�سية.

تنب���ئ بع����س �أبع���اد �ملخ���اوف �ملر�س���ية دون غريه���ا باأبع���اد تقدي���ر �ل���ذ�ت لدى 1 3)
�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.
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توجد �ختالفات يف ديناميات �ل�سخ�سية بني �حلالت �لطرفية �لأكرث �رتفاًعا 1 4)
���ا على مقيا�س���ي �ملخاوف �ملر�س���ية وتقدير �ل���ذ�ت �لتلميذ�ت  و�لأكرث �نخفا�سً

ذو�ت �سعوبات �لتعلم.

اإجراءات البحث
1- عينة البحث:

لقد مرت عملية �ختيار عينة �لبحث مبرحلتني، هما:
املرحلةالأوىل: مت �ختيار �لعينة �ل�س���تطالعية وقد تكونت من )300( تلميذة باململكة 

�لعربية �ل�سعودية )�لريا�س(، حيث تر�وحت �أعمارهن مابني )8-12( �سنة.
املرحل�ة الثاني�ة: مت �ختي���ار �لعينة �ل�س���يكومرتية من �لعينة �ل�س���تطالعية مبعدل 
)120( تلمي���ذة ومت �ختي���ار )75( تلميذة من بينهن وه���م ميثلون �أعلي �لدرجات على 

مقايي�س )�سعوبات �لتعلم – �ملخاوف– تقدير �لذ�ت(.
املرحل�ة الثالثة: مت �أخذ �لعينة �لكلينيكية بعد �إجر�ء وتطبيق �لبحث �ل�س���يكومرتي 
ا على مقيا�سي �ملخاوف �ملر�سية  ومت �أخذ �حلالت �لطرفية �لأكرث �رتفاًعا و�نخفا�سً

وتقدير �لذ�ت للتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.

)- اأدوات البحث: 
وتنق�سم �أدو�ت �لدر��سة �إىل �لأتي:

 اأدوات البحث ال�سيكومرتية وتت�سمن الآتي: 
1- مقيا�س املخاوف ال�سامل �إعد�د: باظة )2005(

يتكون �ملقيا�س �حلايل من )60( بنًد� تقع يف )5( �أبعاد �أ�سا�س���ية وهي )�خلوف 
من �مل�ستقبل، و�خلوف من �ملوت و�حل�ساب، و�خلوف �خلا�س بالعالقات �لجتماعية، 
و�خل���وف م���ن �ملر����س و�حلو�دث، و�خلوف �لغري معروف �مل�س���در( وكل بعد يت�س���من 

)12( مفرده. 

-ت�سحيح املقيا�س:
ي�سحح �ملقيا�س على خم�س ��ستجابات هي )مرتفعة جًد�-مرتفعة-متو�سطة-

ب�س���يطة-�إطالًقا( ويت���م �إعطاء �لدرج���ات كالتايل: )5( مرتفعة ج���ًد�- )4( مرتفعة- 
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)3( متو�س���طة- )2( ب�س���يطة-)1( �إطالًق���ا( وت���وزع �لدرجات طبًق���ا لرتتيب �لعبار�ت 
يف �ملقيا����س مبعن���ي �لعبارة �لأوىل للبعد �لأول، و�لثانية للبعد �لثاين، و�لثالثة للبعد 
�لثال���ث، و�لر�بعة للبعد �لر�بع، و�خلام�س���ة للبعد �خلام����س، ونبد�أ هكذ� بالتتايل �إىل 
�لعبارة )60( للبعد �خلام�س. ومت تطبيقها على )611( تلميذ ومت ح�ساب �ملتو�سطات 
���ا �لأبعاد  و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة لدرج���ات �لتلمي���ذ�ت ككل �أي �لدرج���ة �لكلي���ة و�أي�سً

�خلم�سة للمقيا�س 

وبع���د ��س���تخر�ج �لنتائ���ج وج���د �أن �أعل���ي بع���د �رتفاًع���ا يف متو�س���ط �لدرج���ات 
ل���كل �ملجموع���ات ه���و �لبعد �لر�ب���ع )�خلوف من �ملوت و�حل�س���اب( حيث ت���ر�وح مابني                                                        

)43.7 – 28.31(

- الكفاءةال�سيكومرتية للمقيا�س: 
تكونت عينة �لتقنني من )50( من �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم مبد�ر�س �لريا�س.

- ال�سدق املرتبط باملحكات: 
وتعتم���د تلك �لطريق���ة على مقارنة درجات �ملقيا�س بدرج���ات مقيا�س �آخر مت 
��س���تخد�مه كمح���ك خارج���ي، حيث ��س���تخدمت �لباحث���ة درجات �لط���الب يف مقيا�س 
)زينب �سقري، 2002( وح�سل على قيمة �رتباط بني �ملقيا�سني )0.69( وهي د�لة عند 

م�ستوي)0.01(

- الثبات بطريقة اإعادة اإجراء املقيا�س:
قامت �لباحثة بح�س���اب معامل �لرتباط بني �لتطبيقني بفا�س���ل زمني )21( 
ي���وم للمقيا�س وق���د خل�س �إىل معامل �رتباط )0.92( للدرجة �لكلية وهي قيمة د�لة 
عن���د م�س���توى )0.01( كما ��س���تخدمت طريقة �لفا لكرونباخ ويو�س���ح ج���دول )1( �ن 

جميع �لقيم مر�سية وجيدة.
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جدول )1( 
ح�ساب الثبات

�ألفا كرونباخ�إعادة �لتطبيق�لبعد
0.890.83�لبعد �لأول
0.900.83�لبعد �لثاين
0.900.85�لبعد �لثالث
0.870.84�لبعد �لر�بع

0.890.80�لبعد �خلام�س
0.920.87�لدرجة �لكلية

- الت�ساق الداخلي:
قامت �لباحثة بح�س���اب معامل �لرتباط بني درجة كل بعد و�لدرجة �لكلية 
وكان���ت معام���الت �لرتباط ترت�وح مابني )0.56 - 0.64( وجميع هذه �ملعامالت د�لة 

عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يت�سمن يف �جلدول )2(.

جدول )2( 
معامالت الرتباط بطريقة الت�ساق الداخلي ملقيا�س املخاوف ال�سامل

�لدرجة �لكلية�لبعد
0.56�لبعد �لأول
0.64�لبعد �لثاين
0.60�لبعد �لثالث
0.58�لبعد �لر�بع

0.63�لبعد �خلام�س

جميع �لرتباطات د�لة عند م�ستوى )0.01(

وبذل���ك تك���ون �لباحث���ة قد تاأكدت من �س���دق وثب���ات �ملقيا�س بط���رق كثرية 
ومتنوعة؛ مما يجعل ��ستخد�مها منا�سًبا ومالئًما للبحث �حلايل.
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)- مقيا�س تقدير الذات )�إعد�د: �لباحثة( 
يف:                              تتمث���ل  �أبع���اد   )4( �إىل  �ملقيا����س  وينق�س���م  عب���ارة   )20( م���ن  يتك���ون 
)ُبعد �لجتاه نحو �لذ�ت- ُبعد �لجتاه �لجتماعي- ُبعد �لجتاه نحو �لثقة بالنف�س-                                  

ُبعد �لجتاه �لتعليمي(
ويت���م ت�س���حيح �لعب���ار�ت عل���ى ��س���تجابتني هما )نع���م، ول( وت�س���حح طبًقا          
�ل�س���لبي  �لطاب���ع  ذ�ت  للعب���ار�ت  و�لعك����س  �لطاب���ع �ليجاب���ي،  ذ�ت  للعب���ار�ت   )0-1(
و�لتي يف م�سل�س���ل �لعب���ار�ت �ملوجب���ة )1-2-3-6-12-13-16-18( و�لعبار�ت �ل�س���البة                       
)4-5-7-8-9-10-11-14-15-17-19-20(، وبه���ذ� تك���ون �لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س 
)20( ويحدد هذ� �ملقيا�س م�ستويني لتقدير �لذ�ت هما:)تقدير �لذ�ت �ملنخف�س من 

)0-10( درجات - تقدير �لذ�ت �ملرتفع من )11-20( درجة(
وللتحقق من �سالحية �ملقيا�س للتطبيق �أجرت �لباحثة �خلطو�ت �لتالية:

اأولً: ح�ساب ال�سدق:

1– ح�ساب �سدق املحكمن: حيث عر�س �ملقيا�س على ع�سرة من �لأ�ساتذة، وقد �أ�سفرت 
تلك �خلطوة عن تعديل بع�س �لعبار�ت �لتي ر�أو� �أن ثمة �س���عوبة على �لأطفال ذوي 

�سعوبات �لتعلم.
)- ح�س�اب �سدق املحك: وتعتمد تلك �لطريق���ة على مقارنة درجات �ملقيا�س بدرجات 
مقيا����س �آخ���ر مت ��س���تخد�مه كمح���ك خارج���ي، حي���ث ��س���تخدمت �لباحث���ة درج���ات 
�لط���الب يف مقيا����س )حممد �أحمد �س���المة، 1983( وقد مت ح�س���اب معامل �لرتباط 
ب���ني �لتقديري���ن وقد بل���غ )0.73( وهو د�ل عن���د )0.01( �أي �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة 

�سدق منا�سبة.
ثانًيا: ح�ساب الثبات: 

طريقة اإعادة الختبار:
حي���ث مت تطبي���ق �ملقيا����س على عينة �لبحث �ل�س���تطالعية، وبع���د �لتطبيق 
�لأول بخم�س���ة ع�س���ر يوًم���ا، مت تطبي���ق �ملقيا����س مرة �أخ���رى على نف����س �لعينة، ولقد 
ر�ع���ت �لباحث���ة توف���ري نف�س ظ���روف �لتطبي���ق �لأوىل ق���در �لإمكان، وقد مت ح�س���اب 
معامل �لرتباط بني �لتطبيقني وقد بلغ )0.95( للدرجة �لكلية وهي قيمة د�لة عند 
م�ستوى )0.01( كما ��ستخدمت طريقة �لفا لكرونباخ ويو�سح �جلدول )3( �ن جميع 

�لقيم مر�سية وجيدة.
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جدول )3( 
معامل الثبات لأبعاد تقدير الذات بطريقة األفا واإعادة التطبيق

�ألفا كرونباخ�إعادة �لتطبيق�أبعاد تقدير �لذ�ت
0.900.85ُبعد �لجتاه نحو �لذ�ت
0.870.82ُبعد �لجتاه �لجتماعي

0.910.80ُبعد �لجتاه نحو �لثقة بالنف�س
0.900.83ُبعد �لجتاه �لتعليمي

0.950.89�لدرجة �لكلية

�إع���د�د:                                  التعل�م  �سعوب�ات  ح�الت  لف�رز  التلمي�ذ  �سل�وك  تقدي�ر  مقيا��س   -3
م�سطفي كامل )2001( 

و�س���عه ماكليب�ست عام )1971( وقام باإقتبا�سه وتعربيه م�سطفي كامل للبيئة 
�لعربي���ة ع���ام )2001(، ويه���دف �لختب���ار �إىل و�س���ع تقدي���ر�ت لالأطف���ال يف خم����س 
خ�سائ�س �سلوكية هي: )�لفهم �ل�سماعي و�لذ�كرة، و�لتاآزر�حلركي، و�للغة �ملنطوقه، 

و�ل�سلوك �ل�سخ�سي �لجتماعي، و�لتوجيه(.

تطبيق الختبار: 
ميك���ن �أن يق���وم بتطبي���ق �لختب���ار كل م���ن له معرف���ة وثيقة بالطفل مو�س���ع 
�لتقدي���ر، كاملعلم���ني و�لأخ�س���ائيني �لنف�س���يني وغريه���م م���ن �مل�س���تغلني مب�س���كالت 
�لطف���ل، و�ملتطلب���ات �لأ�سا�س���ية لتطبي���ق �لختب���ار ه���ي �أن تت���اح للمعلم���ني �لذي���ن 
يقوم���ون بالتقدي���ر فر�س���ه كافي���ه ملالحظ���ة �س���لوك �لأطفال مو�س���ع �لتقدي���ر، حتي 
تكون تقدير�تهم و�قعيه، بالإ�س���افة �إىل در��س���تهم للتعريفات �لإجر�ئية للخ�سائ�س 

�ل�سلوكية �خلم�س �لتي ي�سمل عليها �لختبار.

تقدير الدرجات :
يتك���ون �ملقيا����س م���ن )24( فقرة، ويتم تقدير �لطف���ل يف كل منها على مقيا�س 
خما�س���ي، وبالت���ايل ف���اإن �لدرج���ة �ملتو�س���طة ه���ي )3( و�لتقدي���ر�ن )1( و )2( �أقل من 
�ملتو�س���ط، و�لتقدي���ر�ن )4( و )5( ف���وق �ملتو�س���ط وتو�س���ع د�ئ���ره ح���ول �لدرج���ه �لتي 
متث���ل تقدي���ر �ملعلم للتلميذ يف كل فقرة، ويتم جمع هذه �لدرجات �لأربع و�لع�س���رين 
للح�سول على �لدرجه �لكلية، ويعد �لطفل معر�سا خلطر �ملعاناه من �سعوبات تعلم 
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ح���ني يح�س���ل على درج���ه �أقل م���ن )20( يف �جلزء �للفظ���ي )�لفهم �ل�س���ماعي- �للغه 
�ملنطوقه(، و�أقل من )40( يف �جلزء غري �للفظي )�لتوجيه - �لتاآزر �حلركي- �ل�سلوك 
�ل�سخ�س���ي �لجتماعي(، و�أقل م���ن )65( يف �لدرجة �لكلية، وتقع هذه �لدرجات حتت 

�ملتو�سط بانحر�ف معياري و�حد.

�سدق املقيا�س: قام معرب الختبار بح�ساب �سدق املقيا�س عن طريق:

1- تقديرات املعلمن كمحك لل�سدق :
حي���ث مت���ت مقارن���ة �أد�ء عينة م���ن تالميذ �ل�س���ف �لر�بع ذكور عل���ى �ملقيا�س 
و�أد�ئهم على �ختبار �لفرز �لع�سبي �ل�سريع، وكانت معامالت �لرتباط بني �لدرجات 
على �لختبارين �س���البه مما يقدم موؤ�س���ًر� على �س���دق مقيا�س تقدير �س���لوك �لتلميذ 

كاأد�ة لفرز حالت �سعوبات �لتعلم.
)- الت�ساق الداخلي :

مت ح�س���اب �لرتباط���ات �لد�خلي���ة بني �ملكون���ات �خلم�س للمقيا����س، على عينة 
من تالميذ �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي )ن=103(، وت�سري بيانات �جلدول )4( �إىل تو�فر 

موؤ�سر�ت �لتما�سك �لد�خلي للمقيا�س.
جدول )4(

 معامالت الرتباط الداخلية بني مكونات مقيا�س تقدير �سلوك التلميذ لفرز حالت �سعوبات 
التعلم

12345�خل�سائ�س �ل�سلوكيةم
0.760.730.330.69-�لفهم �ل�سماعي1
0.640.270.54-�للغة �ملنطوقة2
0.350.76-�لتوجيه3
0.65-�لتاآزر �حلركي4
-�ل�سلوك �ل�سخ�سي �لجتماعي5

ثبات املقيا�س:
ق���ام مع���رب �لختبار بح�س���اب ثبات �ملقيا����س عن طريق �إع���ادة �لتطبيق فكانت 
ر=0.62 للفه���م �ل�س���ماعي، ر=0.51 للغ���ة �ملنطوق���ة، ر=0.56 للتوجي���ه، ر=0.21 للتاآزر 
�حلركي، ر=0.44 لل�سلوك �ل�سخ�سي �لجتماعي وهي �رتباطات د�له عند )0.01، 0.05(
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الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س يف البحث احلايل: 

- ال�سدق املرتبط باملحكات: 
وتعتم���د تل���ك �لطريق���ة عل���ى مقارنة درج���ات �ملقيا����س بدرجات �ختبار �مل�س���ح 
�لنيورولوج���ي �ل�س���ريع لعب���د �لوه���اب حمم���د كامل مت ��س���تخد�مه كمح���ك خارجي، 
وح�سلت �لباحثة على قيمة �رتباط بني �ملقيا�سني)0.67( وهي د�لة عند م�ستوى )0.01(

- الثبات بطريقة اإعادة اإجراء املقيا�س :
قامت �لباحثة بح�ساب معامل �لرتباط بني �لتطبيقني بفا�سل زمني من 21 
ي���وم للمقيا�س وق���د خل�س �إىل معامل �رتباط )0.95( للدرجة �لكلية وهي قيمة د�لة 
عند م�س���توى )0.01( كما ��س���تخدمت طريقة �لفا لكرونباخ ويو�س���ح �جلدول )5( �أن 

جميع �لقيم مر�سية وجيدة.
جدول )5( 

معامل الثبات لأبعاد تقدير الذات بطريقة األفا واإعادة التطبيق
�ألفا كرونباخ�إعادة �لتطبيق�خل�سائ�س �ل�سلوكيةم
0.840.80�لفهم �ل�سماعي1
0.850.81�للغة �ملنطوقة2
0.830.80�لتوجيه3
0.890.83�لتاآزر �حلركي4
0.890.85�ل�سلوك �ل�سخ�سي �لجتماعي5

وعل���ي ذل���ك تك���ون �لباحثة قد تاأكدت من �س���دق وثبات �ملقيا����س بطرق كثرية 
ومتنوعة مما يجعل ��ستخد�مها منا�سباُ ومالئماُ للدر��سة �حلالية.

)- اأدوات البحث الكلينيكية: 

1-ا�ستمارة درا�سة احلالة لالأطفال اإعد�د: �آمال عبد �ل�سميع باظه )1998( 
وه���ي ت�س���م معلوم���ات ع���ن �حلال���ة م���ن �لناحي���ة »�لأ�س���رية، و�لجتماعي���ة، 
و�لتعليمي���ة، و�ل�س���حية، و�لنف�س���ية وكل بن���د من هذه �لبنود ي�س���م جمموعة �أ�س���ئلة 
متفرق���ة عن بع�س���ها �لبع����س يتم �لإجابة عليه���ا من قبل �لفاح�س وعالقته باأ�س���رة 

�حلالة حمور �لدر��سة.
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)- اختب�ار تفه�م املو�س�وع )�س���بيه �لت���ات T. A. T( 9 لوح���ات �إع���د�د: حممد �أحمد 
نابل�سي، �سعاد عقاد مو�سللي )1989(

يتك���ون �ختبار )�س���بيه �لت���ات T. A.T( من )9( لوح���ات وجميع هذه �للوحات 
مر�سومة باللونني �لأبي�س و�لأ�سود، وهذه �للوحات مرقمة من �خللف من و�حد �إىل 
ت�س���عة، وذلك ب�س���كل ي�س���اعد �ملفحو�س على حتديد �جتاه �للوح���ة �أي كيفية تناولها، 

وهذه �للوحات ت�سور �أ�سخا�سا و�أ�سياء غام�سة وغري مكتملة.

تطبيق الختبار :
يتم تطبيق �لختبار من خالل عر�س �للوحات �أمام �ملفحو�س ودفعه لتاأليف 
رو�ي���ات ق�س���رية حول ه���ذه �للوحات كي تعك����س ميوله �لالو�عية، وبع���د �لنتهاء من 
عر�س �للوحات �لت�س���عة و��س���تكمال رو�يات �ملفحو�س حولها على �لفاح�س �أن يجري 
مقابلة حو�رية مع �ملفحو�س متحريا من خاللها �لنقاط �لتالية: )من �أين �أ�س���تقي 
�ملفحو�س م�سادر رو�ياته، وما هي �أ�سباب �نفعال �ملفحو�س، وما مدى جدية خ�سوع 

�ملفحو�س لالختبار.

3- املقابالت ال�سخ�سية:
قامت �لباحثة بعمل )5( مقابالت لكل حالة على حده من �حلالت �لطرفية 

مو�سوع �لبحث على مقيا�سي �ملخاوف �ملر�سية وتقدير �لذ�ت.

اخلطوات الإجرائية:
تطبي���ق مقيا����س تقدي���ر �س���لوك �لتلمي���ذ لف���رز ح���الت �س���عوبات �لتعل���م، 1 1)

ومقيا�س تقدير �لذ�ت �ل�س���ورة �لأولية منه حل�س���اب �لثبات و�ل�س���دق على 
�لعينة.

��س���تخال�س �لعين���ة �لأ�سا�س���ية وطبق���ت عليه���م مقيا�س �ملخاوف �ملر�س���ية، 1 2)
ومقيا�س تقدير �لذ�ت يف �سورته �لنهائية.

ت�س���حيح �ملقايي�س وفًقا ملفاتيح �لت�سحيح،وح�س���ر �لدرجات �خلام ملقايي�س 1 3)
�لبحث وتدوينها.

��س���تخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �ملنا�سبة و��س���تخر�ج �لنتائج �ل�سيكومرتية 1 4)
ومناق�ستها. 
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ح�سر �لدرجات �لأعلي و�لدرجات �لأقل ملقيا�سي �ملخاوف �ملر�سية، وتقدير 1 5)
�لذ�ت و�لبدء يف �جر�ء�ت �لبحث �لكلينكية.

���ا عل���ى 1 6) مت حتدي���د �حل���الت �لطرفي���ة �لأك���رث �رتفاًع���ا و�لأك���رث �نخفا�سً
مقيا�س���ي �ملخاوف �ملر�س���ية وتقدير �لذ�ت لالأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم 
بع���دد )4( ح���الت بو�قع حالتني لكل مقيا�س على حده وذلك للوقوف على 
�لعو�مل �لدينامية �لتي متيز مرتفعي �لدرجات عن منخف�س���ي �لدرجات 

على �ملقيا�سني.
تطبيق كر��سة در��سة �حلالة و�لإجابة على �أ�سئلتها.1 7)
تطبي���ق �ختب���ار تفهم �ملو�س���وع �أو ما ي�س���مي ب�س���بيه �لتات و�ملك���ون من )9( 1 8)

�سور على �لأربع حالت وحتديد �لنقاط �لدينامية من خالل ��ستجاباتهم 
على �سور �ملقيا�س.

 عمل �ملقابالت �ل�سخ�س���ية بو�قع )5( مقابالت لكل حالة مت فيها مناق�س���ة 1 9)
كل ما يتعلق بحياتهم مع ��ستقطاع جزء من �ملقابلة للو�لدين. 

تلخي����س م���ا د�ر يف �ملقاب���الت �ل�سخ�س���ية و�لوق���وف عل���ى �أه���م �لعو�م���ل 1 10)
�لنف�س���ية �لت���ي �رتبط���ت باملخ���اوف وتقدي���ر �ل���ذ�ت ل���دى �لتلمي���ذ�ت ذو�ت 

�سعوبات �لتعلم.
��س���تخال�س �لعو�مل �لدينامية �لتي �أدت �إىل ذلك ومعرفتها و�س���رح نتائج 1 11)

�لبحث �لكلينيكية.

نتائج البحث:
اأولً: نتائج البحث ال�سيكومرتية:

1- اختبار �سحة الفر�س الأول: 
ن����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه: » توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة بني م�س���توى 

�ملخاوف �ملر�سية وتقدير �لذ�ت لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم«.
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جدول )6( 
معامالت الرتباط بني م�ستوى املخاوف املر�سية وتقدير الذات لدى التلميذات ذوات �سعوبات التعلم

�لأبعاد
 �خلوف

 من
�مل�ستقبل

 �خلوف
 �خلا�س

 بالعالقات
�لجتماعية

 �خلوف
 من �ملر�س
و�حلو�دث

 �خلوف
 من �ملوت
و�حل�ساب

 �خلوف
 �لغري

 معروف
�مل�سدر

 �لدرجة
�لكلية

-0.57-0.54-0.52-0.47-0.50-0.55�لجتاه نحو �لذ�ت
-0.63-0.56-0.49-0.60-0.57-0.45�لجتاه �لجتماعي

-0.49-0.43-0.44-0.52-0.50-0.50�لجتاه نحو �لثقة بالنف�س
-0.53-0.51-0.50-0.48-0.49-0.49�لجتاه �لتعليمي

-0.68-0.50-0.49-0.59-0.57-0.52�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن جمي���ع معامالت �لرتباط ب���ني تقدير �لذ�ت 
و�ملخاوف �ملر�س���ية لدى لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم مرتفعة و�س���البة ود�لة عند 
م�س���توى دلل���ة 0.01. وبه���ذ� فقد مت �لتحقق من �س���حة �لفر����س �لأول و�لذي ين�س 
على: توجد عالقة �رتباطية د�لة بني م�س���توى �ملخاوف �ملر�س���ية وتقدير �لذ�ت لدى 

�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.

 ومما ل�سك فيه �إنه من �لوهلة �لأوىل ونظريا �سرنى �أن هناك عالقة �سلبية 
ب���ني �ملخ���اوف �ملر�س���ية وتقدي���ر �ل���ذ�ت حي���ث �أن مظاه���ر ومكونات هذي���ن �ملتغريين 
متناق�س���ان تقريب���ا، وتع���زى �لباحثة هذه �لنتيج���ة �إىل حياة ه���وؤلء �لتلميذ�ت ذو�ت 
�س���عوبات �لتعل���م �لت���ى يعان���ون م���ن �مل�س���كالت �ملدر�س���ية و�ل�س���رية و�لت���ى متثلت يف 
خماوفه���م م���ن �مل�س���تقبل،�لعالقات �لجتماعية،و�ملر�س و�حلو�دث، �ملوت و�حل�س���اب، 
و�لغ���ري مع���روف �مل�س���در مم���ا يزي���د م���ن عج���ز �لطف���ل ف���ى �لثق���ة بالنف����س، �لجتاه 

�لجتماعى، نحو �لذ�ت، و�لجتاه �لتعليمى.

 وم���ن خ���الل نتائج �لفر�س �لأول يت�س���ح �أن �ملخاوف �ملر�س���ية غالًبا ما تزد�د 
�أك���رث يف مرحلة �لطفولة وتقل مع تق���دم �لعمر، وبالرتكيز على �لعالقة �لرتباطية 
ب���ني �ملخ���اوف �ملر�س���ية ومفهوم �ل���ذ�ت لدى �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم يتبني 
�أن جمي���ع معامالت �لرتباط مرتفعة و�س���البة، وبهذ� يعطينا موؤ�س���ر باأن من لديهم 
خم���اوف يكون لديه���م تقدير ذ�ت منحف�س وعلي �لعك�س ب���اأن من لديهم تقدير ذ�ت 
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ع���اٍل يكون���ون ر��س���ني ع���ن حياته���م �لت���ي يعي�س���ونها ويعط���ون �نفع���الت موجبة مع 
قل���ة ح���دوث �ملخ���اوف لديه���م، وه���ذ� �لفر�س يعط���ي �لفر�س���ة للتدخ���الت �لعالجية 
م�س���تقباًل يف و�س���ع بر�م���ج لتنمية ورف���ع تقدير �لذ�ت ل���دى �لأطف���ال �لذين يعانون 
من ��س���طر�بات نف�س���ية ودر��س���ية، حيث يوؤدي زيادة تقدير �لذ�ت لديهم �إىل �ل�س���عور 
بالهدوء و�ل�سعادة و�لتعلم و�لعمل معا مما يعطي موؤ�سًر� �يجابًيا يف خف�س �سعوبات 

�لتعلم لدى �لأطفال.
و�آخ���رون              �أولن���دك  توما����س  در��س���ة  م���ن:  كاًل  م���ع  �لنتائ���ج  ه���ذه  وتتف���ق 
(Thomas, & Neville, 1991)، و)�أمال عبد �ل�سميع باظه، 2002، 184(، ودر��سة 
 (Twenge & Campbell, فوف�س وتوجن ،)أحمد �لكبري، رم�س���ان دروي�س )2006�
 Swank, Jacqueline 2001، در��سة �سو�نك، جاكلني – Popovic, 2005: 39)

M (2015)، ودر��سة �سعيد �إبر�هيم )1994(

)- اختبار �سحة الفر�س الثاين: 
ن�س �لفر�س �لثاين على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�سائيا بني �لتلميذ�ت ذو�ت 
�س���عوبات �لتعل���م مرتفعات ومنخف�س���ات �ملخ���اوف �ملر�س���ية يف تقدير �لذ�ت ل�س���الح 

�لتلميذ�ت منخف�سات �ملخاوف �ملر�سية«.
جدول )7( 

نتائج اختبار«ت« لدللة الفروق بني متو�سطي درجات التلميذات ذوات �سعوبات التعلم 
مرتفعات ومنخف�سات املخاوف املر�سية يف تقدير الذات

 حجم�ملجموعةتقدير �لذ�ت
 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعينة

"ت"�ملعياري

**322.43.8177.987منخف�س�لجتاه نحو �لذ�ت
301.90.662مرتفع

**322.63.7188.304منخف�س�لجتاه �لجتماعي
301.10.712مرتفع

**322.63.5568.927منخف�س�لجتاه نحو �لثقة بالنف�س
301.10.759مرتفع

**322.67.4796.682منخف�س�لجتاه �لتعليمي
301.231.073مرتفع

**3210.361.43213.510منخف�س�لدرجة �لكلية 305.331.451مرتفع
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )7( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لتلمي���ذ�ت ذو�ت 
�س���عوبات �لتعل���م مرتفع���ات ومنخف�س���ات �ملخاوف �ملر�س���ية يف تقدير �ل���ذ�ت بجميع 

�أبعاده ل�سالح �لتلميذ�ت منخف�سات �ملخاوف �ملر�سية. 

 وم���ن خ���الل نتائ���ج �لفر����س �لثاين و�لت���ي جاءت نتائج���ه بوجود ف���روق د�لة 
�إح�س���ائيا ب���ني �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م مرتفع���ات ومنخف�س���ات �ملخ���اوف 
�ملر�س���ية يف تقدي���ر �لذ�ت بجميع �أبعاده ل�س���الح منخف�س���ي �ملخاوف �ملر�س���ية، حيث 
يت�س���ح �أن �لطف���ل م���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لذى يعان���ى من �ملخاوف �ملر�س���ية ل 
ميكن �أن ي�سلم �أبًد� من مو�جهة ذ�ته وو�سعها د�ئًما يف �إطار تقدير ذ�ت منخف�س �إل 
�إذ� ��س���تطاع �لتغلب على م�س���اعر �حل�سر لديه، و�أن هوؤلء �لأطفال مقارنة بالأطفال 
�لأ�س���وياء يكون لديهم خماوف مر�س���ية �أكرث، حيث �أن تقدير �لذ�ت له دور �أ�سا�س���ي 
يف تقدير�ت �ل�س���حة �لنف�س���ية عند �لطفل، ويلعب ت�سور �لفرد لقدر�ته �لعقلية دوًر� 
كب���رًي� يف من���و وتط���ور ذ�ت���ه �لعقلية، حي���ث �أن هذ� متوق���ف على �لو�س���ط �لجتماعي 
�ملتو�جد د�ئًما فيه، و�أن �لطفل ذو �سعوبات �لتعلم يدور يف حلقة من �لإخفاق �لنف�سي 

و�لأكادميي، و�نخفا�س تقدير �لذ�ت. 

وتتف���ق ه���ذه �لنتائ���ج م���ع كل م���ن: ح�س���ني )1992(؛ وزي���ور )1990(؛ و�س���عد         
)2005، 417(؛ و�سقر )1992(؛ وعبد �لعظيم )2000، 5(؛ وحممود )2000(؛ ومن�سي 
 Lynch et al., (2001);Morris & Leuenberger,  )245  ،244  ،2003  (

 (1990)

3- اختبار �سحة الفر�س الثالث:
ن�س �لفر�س �لثالث على �أنه: »تنبئ بع�س �أبعاد �ملخاوف �ملر�سية دون غريها 
باأبع���اد تقدي���ر �ل���ذ�ت ل���دى �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م«. مت ��س���تخد�م حتليل 

�لنحد�ر �ملتعدد �لتدريجي و�جلدول �لتايل يو�سح نتائج ذلك.
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جدول )8( 
نتائج حتليل �لنحد�ر �ملتعدد �لتدريجي ح�سب تاأثري �ملخاوف �ملر�سية على 

تقدير �لذ�ت لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم

RR2�ملخاوف�ملرتبة
�لتغري 
R2 يفBBeta

 ف
 وم�ستوى
دللتها

ت 
وم�ستوى 

دللتها
**32.54**0.5730.3280.3286.210.64926.89�لجتماعية1

 �خلوف من2
**47.78**0.5110.2610.0671.350.28130.71�مل�ستقبل

د�لة عند 0.01
يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن �ملخاوف �ملر�سية و�لتي ميكن �أن ت�سهم يف �لتنبوؤ 
تقدير بالذ�ت هي �ملخاوف �لجتماعية و�لذي ف�س���ر ما قيمته 32.8% من �لتباين يف 
تقدير �لذ�ت، يليه �خلوف من �مل�س���تقبل و�لذي ف�س���ر ما قيمته )6.70%( من �لتباين 
يف تقدير �لذ�ت. كما ميكن �سياغة معادلة �لتنبوؤ بتقدير �لذ�ت من �ملخاوف �ملر�سية 

على �لنحو �لتايل:

تقدير �لذ�ت = 12.44 + 6.21 �ملخاوف �لجتماعية + 1.35 �خلوف من �مل�ستقبل.

ومن خالل نتائج �لفر�س �لثالث يت�س���ح �أن �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم 
و�لالت���ي يعانني من �ملخاوف �ملر�س���ية وخا�س���ة �ملخاوف �لجتماعي���ة ويليها �خلوف 
م���ن �مل�س���تقبل تعت���رب منبئ���ة بتقدي���ر �ل���ذ�ت لديه���ن، حي���ث �أنهن يفك���رن د�ئًم���ا عند 
مر�جعة �ملو�قف و�مل�ساعر �لجتماعية و�لأفكار �ل�سلبية �لتى ترتبط بالإدر�ك �لذ�تى 
لديهن، ونتيجة لذلك تقل م�ستويات توقع �لنجاح يف �ملو�قف �لجتماعية �مل�ستقبلية، 
وم���ع ��س���تخد�م فر�س���ية »كالرك« عن طري���ق �لتعامل مع �أفر�د يعان���ون من �ملخاوف 
�ملر�س���ية �لجتماعي���ة �لعامة متت مالحظة �مليل نحو �ملعارف �لذ�تية �ل�س���لبية لدى 
�لأف���ر�د �لذي���ن يعان���ون من �ملخ���اوف �لجتماعية، حي���ث مت بعدها تقوي���ة �ملتفاعلني 
�جتماعًي���ا و�لتقدي���ر �لذ�ت���ي يف مقاب���ل �لتقدير م���ن �لآخرين، ووجود �ل�س���طر�بات 
�لوجد�نية عند ذوي �لإعاقة و�لتي تعد �ملخاوف �ملر�سية جزًء� من هذه �ل�سطر�بات 
و�لت���ي تعمل عل���ى �لتقليل من قيمة �لذ�ت، و�أن خلرب�ت �لطفولة، وظروف �لتن�س���ئة 
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�لجتماعية، و�لجتاهات د�خل �لأ�س���رة بالإ�س���افة �إىل �لعالقات �ل�سخ�س���ية �أثر على 
من���و �ملخ���اوف و�رتفاعه���ا لدى �حل���الت �لطرفي���ة، و�أن �لتفاعل بني �لكف���اءة �لذ�تية 
و�لثق���ة بالنف�س ق���د يعطي عالقة معتدلة بني �لأق���ر�ن و�لأد�ء �لأكادميي، و�أن زيادة 

م�ستويات جودة �لدعم �لجتماعي تتم من خالل تقدير �لذ�ت.

وتتف���ق ه���ذه �لنتائ���ج مع كاًل م���ن: باظ���ة )2002(؛ بلكي���الين )2008(؛ تركى 
عكا�س���ة  )1990(؛  ع�س���كر  )2006(؛  و�آخ���رون  �لعا�س���مي  )2000(؛  �لدي���ب  )2006(؛ 
 Dannahy (2004); Cunningham, et al. (2006);)2002( ؛ ع���و�د)1990(
 Fredrick & Grow (1996); Marshall, et al. (2014); Michele,

 (1999); Raskauskas, et al.(2015)

ثانًيا: نتائج البحث الكلينيكية:
4- اختبار �سحة الفر�س الرابع:

ن����س �لفر����س �لر�بع على �أنه: »توجد �ختالفات يف ديناميات �ل�سخ�س���ية بني 
���ا على مقيا�س���ي �ملخاوف �ملر�س���ية  �حلالت �لطرفية �لأكرث �رتفاًعا و�لأكرث �نخفا�سً
وتقدي���ر �ل���ذ�ت ل���دى �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م«. مت �لعتم���اد عل���ى درجات 
�حلالت �ملتطرفة يف مقيا�س �ملخاوف �ملر�سية ويو�سح �جلدولني )9، 10( نتائج ذلك.

جدول )9(
اعلى درجات املخاوف ودرجة مفهوم الذات املناظرة

درجة مفهوم �لذ�تدرجة �ملخاوف
2554.96
2545.02
2505.84

جدول )10(
 اأقل درجات املخاوف ودرجة مفهوم الذات املناظرة

درجة مفهوم �لذ�تدرجة �ملخاوف
19013.48
18314.15
17914.77
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تف�سري نتائج الفر�ص الرابع:
احلالة الأوىل: 

جدول )11( 
الأعلى على مقيا�س املخاوف

�أنثي�لنوع
طالبة�مل�ستوي �لتعليمي

11 �سنة�لعمر

- ملخ�س �حلالة من خالل �ملقابالت �لكلينيكية ودر��سة �حلالة : 
ه���ي �لأبن���ة �لثالث���ة و�ل�س���غرى يف ترتي���ب �إخوته���ا وي�س���بقها �أخت �أك���رب منها 
مبا�سرة عمرها )14 �سنة( طالبة و�خ �كرب عمره )19 �سنة( طالب باإحدى �جلامعات، 
عم���ر �لأب )46 عاًم���ا(، وعم���ر �لأم )41 عاما(، حا�س���لني على موؤه���الت عليا، و�حلالة 
هنا ت�سعر بالكره جتاه �لأب فهي ل تر�ه �إل وقًتا قلياًل، �أما من ناحية �لأم فهي ت�سعر 
�أنها غريبة عنها ول ت�س���عر بحنانها وحبها فهي حتاول �أن حتبها ولكن �أ�س���ياء كثرية 
متنعها من هذ� �حلب وجتربها �أن تكرهها، وتعترب �أمها �أهم �سغط نف�سي يف حياتها 
فه���ي ت�س���عر بالتوت���ر وفقد�ن �ل�سخ�س���ية عند معاملتها له���ا وعند مو�جه���ة �أي �أزمة 
ت�س���عر بال�س���طر�ب ول ت�س���تطيع �ملو�جهه فهي ل تف�س���ل �أي �أحد من �أفر�د �لأ�س���رة 
نظًر� ملا تر�ه من تفرقة يف �ملعاملة فهي تقول �ن �س���بب �نخفا�س م�س���تو�ها �لدر��س���ي 
ه���و طرق معاملة �أ�س���رتها �ل�س���يئة له���ا وحالتها �لنف�س���ية و�خلالفات �مل�س���تمرة بينها 
وب���ني و�لده���ا منذ �لطفولة، وت�س���مع فجاأة �أ�س���و�ًتا غريبة وخميفة وم���ا يوؤرقها عند 
�لنوم هو حدوث م�س���كلة �أو �أزمة ويف حالة �ل�س���عور بالقلق و�لتوتر و�إ�س���اءة �لنا�س لها 
فهي ت�سعر بالذنب جتاه نف�سها وم�ساعر نق�س، وكثرية �خلوف من �ملجهول و�لظالم 

و�لأ�سو�ت �لعالية و�خلوف من �جللو�س وحيدة.
وقد �أخربها بع�س �لأطباء بان لديها خماوف �س���ديدة وم�ساعر �كتئاب، وتعد 
�لأ�س���رة �أن �ملر�س �لنف�س���ي من �ل�سيطان ولذلك يتجاهلوها فهي ل تريد �ن تفكر يف 

مهنة متتهنها لأنها ت�سعر بالف�سل وفقد�ن �لأمل يف �مل�ستقبل.
)T. A.T تف�سري ��ستجابات �حلالة على �ختبار تفهم �ملو�سوع )�سبيه �لتات -

.)T. A. T تف�سري ق�س�سي للحالة �لويل عن لوحات �ختبار تفهم �ملو�سوع )�سبيه �لتات
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- اللوح�ة الأوىل: يت�س���ح للباحثة من روؤي���ة �حلالة للوحة/ �أن �حلالة ت�س���قط �أحد�ث 
�لق�س���ة عل���ى و�لده���ا �ل���ذي طردها وهي �س���غرية عند جدته���ا حتي �أنها ل ت�س���تطيع 

ن�سيان هذ� �حلدث يف حياتها.
- اللوح�ة الثاني�ة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلال���ة للوحة/ �أنها ترج���و �لأمل و�أنها 
ميت���ة مب�س���اعرها وتريد �أن ي���رد �هلل عليها حياتها وهذه �مل�س���اعر �ملكبوتة تبني �س���دة 

�لكتئاب �لذي تعاين منه �ملفحو�سة فهي ت�سعر باإنها ل وجود لها.
- اللوح�ة الثالث�ة: يت�س���ح للباحثة من روؤي���ة �حلالة للوحة/ مدى �س���دة �لياأ�س �لذي 
تعاين منه حيث كل ما يف �لطبيعة لديها تر�ه هو مو�سوع للخوف و�لرعب كاخلوف 

من �لثعبان.
- اللوح�ة الرابع�ة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ ومق���د�ر فقد�ن �لثقة يف 
�لنف����س ويف �لخري���ن فه���ي كلما تري���د �أن تبحث عن �ل�س���عادة فالت�س���تطيع �أن حتدد 

قر�رتها فتف�سل كل �أهد�فها.
- اللوحة اخلام�سة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ روؤية �ملفحو�س���ة لنف�سها 
ول�س���رتها ول���كل م���ن حوله���ا فهي ترى كل م���ن حولها ح�س���ر�ت موؤذية و�س���ارة تريد 

قتلها.
- اللوح�ة ال�ساد�س�ة: يت�س���ح للباحث���ة م���ن روؤي���ة �حلال���ة للوح���ة/ م���دى �لتناق����س 
�لوج���د�ين و�لياأ����س �لغالب عليها حي���ث ترى �أنها ل وجود ول قيمة لها رغم وجودها 

يف و�سط �أهلها ولكنها مليئة باخلوف من �لظالم و�خلوف من �للم.
- اللوحة ال�سابعة: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �أن �حلالة فاقدة �لثقة يف 
نف�سها ويف �أ�سدقائها وتعد �أمها �أهم �سغط نف�سي يف حياتها حيث ت�سعر باأنها �ل�سبب 

يف فقد�ن �سخ�سيتها وثقتها.
- اللوح�ة الثامن�ة: يت�س���ح للباحثة م���ن روؤية �حلال���ة للوحة/ مق���د�ر �لكر�هية �لتي 
توجهه���ا �أمه���ا له���ا حيث �ن �س���عورها بفق���د�ن �لثقة بنف�س���ها جعلها ت�س���عر بالتعا�س���ة 

و�ل�سعور بالغربة.
- اللوحة التا�سعة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �أن �ملفحو�س���ة ل تف�سل 
�أي �أحد من �أفر�د �أ�س���رتها وتف�س���ل �لبعد عنهم و�أنهم �ختبار من �هلل لها و�أنهم �سبب 

فيما هي ت�سعر به �لن من خماوف.
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- وم���ن �ملخ���اوف �لت���ي ظه���رت لدى �حلالة من خالل تف�س���ري ق�س����س �ختب���ار تفهم 
 )T.A.T ملو�سوع )�سبيه �لتات�

- �خلوف من �لظالم.  - �خلوف من �لأ�سدقاء.
- �خلوف من �لثعبان.   - �خلوف من �للم.

- �خلوف من �لمتحان.   - �خلوف من �لر�سوب.

احلالة الثانية: 
جدول )12(

الأقل على مقيا�س املخاوف
�أنثي�لنوع

طالبة�مل�ستوي �لتعليمي
11�سنة و4 �سهور�لعمر

- ملخ�س �حلالة من خالل �ملقابالت �لكلينيكية ودر��سة �حلالة : 
ه���ي �لأبن���ة �لأوىل يف ترتي���ب �لأ�س���رة ويليها �خت �أ�س���غر عمرها )6 �س���نو�ت(، 
عمر �لأب )55 عاًما(، وعمر �لأم )39 عاًما(، �لأب يعمل حما�س���ب و�لأم حا�س���لة على 
كلي���ة �آد�ب، و�لعالق���ة بينهم���ا جيده و�لأم ت�س���تعمل �أحياًنا �أ�س���لوب ع�س���بي يف �حلو�ر، 
لك���ن �لأب ذو طب���اع هادئة ول يتع�س���ب غالًبا، و�أنها ت�س���عر باأنها حتب �أ�س���رتها وحتب 
�جللو����س يف �لبي���ت د�ئم���ا وكث���ري� ما ل حت���ب �خلروج كث���رًي� �إل مع �أبيه���ا حيث ترى 
�أن���ه يفهمه���ا ويح���رتم طريقتها وتفكريها �مل�س���تقبلي، و�أنه���ا حتب �أ�س���دقائها كثرًي�، 
وبالن�س���بة للتح�س���يل �لدر��س���ي هي جيدة جًد�؛ �إل يف مادة �لريا�سيات فهي ت�سعر �أن 
م�س���تو�ها ل يتح�س���ن ب�سبب مدر�س���ة �ملادة �لتي ما كانت د�ئما تنتقدها باأنها ل تفهم، 
وهي حتب �أختها كثرًي� لكن غالًبا ما ت�س���ربها لأنها ت�س���تفزها يف �أغلب �أمور حياتها، 
وت�س���تخدم �أك���رث �أغر��س���ها، ل حتب �لأكل كثرًي� وهي ت�س���عر د�ئًم���ا �أنها حمبوبة من 
�لآخري���ن خا�س���ة �أعمامه���ا و�أخو�له���ا غري خالته���ا �لالت���ي غالًبا م���ا ينتقدوها على 

�أ�سلوب معاملتها مع �أختها �ل�سغري. 

)T. A.T تف�سري ��ستجابات �حلالة على �ختبار تفهم �ملو�سوع )�سبيه �لتات -
.)T. A. T تف�سري ق�س�سي للحالة �لأوىل عن لوحات �ختبار تفهم �ملو�سوع )�سبيه �لتات
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- اللوح�ة الأوىل: يت�س���ح للباحثة من روؤي���ة �حلالة للوحة/ �أن �حلالة ت�س���قط �أحد�ث 
�لق�سة على بع�س �أقربائها �لذين يحاولون �نتقادها من وقت لآخر.

- اللوح�ة الثاني�ة: يت�س���ح للباحث���ة من روؤي���ة �حلالة للوح���ة/ �أنها ت�س���عر د�ئما رغم 
تي�سري بع�س �لأمور من �أبيها لها �إل �أن هناك ما ينق�سها وحتاول حتقيقه.

- اللوح�ة الثالثة: يت�س���ح للباحثة م���ن روؤية �حلالة للوحة/ مدى �س���عادتها �أحياًنا يف 
وحدتها رغم �س���ديقاتها �لالتي يجبنب �ملجئ لها با�س���تمر�ر �ل �أنها ت�س���عر بال�س���عادة 

�أكرث عندما تكون لوحدها.
- اللوحة الرابعة: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ طريقة تفكريها يف حتقيق 
�أهد�فها و�أنها كثرًي� ما حتب �تخاذ قر�تها بعد در��ستها جيًد� و�ل�ستعانة مبن حولها 

من �لآخرين.
- اللوح�ة اخلام�سة: يت�س���ح للباحثة م���ن روؤية �حلالة للوحة/ حبه���ا �لد�ئم و�لدفني 
ل���كل م���ن يق���دم له���ا خدم���ة ب���دون مقابل فه���ي جتعله حم���ور �هتم���ام وثق���ة يف �أغلب 

�أوقاتها.
- اللوحة ال�ساد�سة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �ل�س���عور �لكبري بالثقة 

وحماولة تفهم �لآخر حتي ولو كان غا�سًبا.
- اللوحة ال�سابعة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ حماولة لتحديد معامل 

�سخ�سيتها كطريقة جلذب �لآخرين طول �لوقت.
- اللوحة الثامنة: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �لرتكيز �لد�ئم على �لأب 

و�ظهار مالمح �لغرية جتاه �لأم عندما حتاول �ل�سغط على �بيها يف �أمور حياتها.
- اللوحة التا�سعة: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �سعور �ملفحو�سة باأن �هلل 

قد �أكرمها بو�لديها وخا�سة �أبيها �ملتفاهم و�أنه �أف�سل رجل يف حياتها.

- وم���ن �ملخ���اوف �لت���ي ظه���رت لدى �حلالة من خالل تف�س���ري ق�س����س �ختب���ار تفهم 
 )T.A.T ملو�سوع )�سبيه �لتات�

- �خلوف من �مل�ستقبل.  
- �خلوف من �هلل.



املجلد اخلام�س - العدد )20( يوليو 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 210 

احلالة الثالثة: 
جدول )13(

الأعلي على مقيا�س تقدير الذات:
�أنثى�لنوع

طالبة�مل�ستوي �لتعليمي
10�سنة و1 �سهور�لعمر

- ملخ�س �حلالة من خالل �ملقابالت �لكلينيكية ودر��سة �حلالة : 
هو �لبنة �لر�بعة و�لأ�سغر يف �لأخوة و�لأخو�ت، �لأخ �لأكرب وعمره )28�سنة( 
���ا ومت���زوج و�أخت  ويعم���ل باأح���د �ل�س���ركات ومت���زوج و�أخ عم���ره )25 عاًما( ويعمل �أي�سً
عمره���ا )22 عاًم���ا( متزوج���ة، و�لأب عم���ره )55 عاًم���ا( ويعم���ل معلًم���ا، و�لأم لي�س���ت 
عل���ى قي���د �حلي���اة، ومعاملتها م���ع �أبيها طبيعية ولكن ي�س���ودها �أحياًن���ا �لنقا�س �حلاد 
وق���د تعر����س من���ه للعقاب �لبدين �س���غرًي�، و�أنها ترى �أن �لأب يخ���اف عليهم ويدلهم 
�إىل �لطري���ق �ل�س���حيح ول يوج���د تق���رب يف �ملعاملة بينها وبني �خوته���ا فهى ترى �ن 
�لت�س���امح ه���و �ل���ذي مييزه���ا عن �أفر�د ��س���رتها وعن جمي���ع �لنا�س، وتلج���اأ �إىل قر�ءة 
�لق�س����س �لتي حتكي م�س���كالت �لنا�س وتري �ن كل �س���خ�س له �سخ�سية خمتلفة عن 
�لآخ���ر خا�س���ة مدر�س���يها، وعالقتها جي���دة مع �لزم���الء و�لزميالت ولها �س���ديقتان 
م���ن �أي���ام �لطفولة، وترى �أنها تعي�س حي���اة جميلة مليئة بالفرح و�لرحالت و�خلروج 
م���ع �أخوتها �ملتزوجني، وتري �ن �جلن�س �لآخر جن�ًس���ا لب���د من �لتعاون معه، وهى ل 
تعاين من �أي �أعر��س ج�سدية، وتتمني �ن متتهن مهنة �لتدري�س حتي تقوم بتدري�س 
مادة �لر�سم �لتي حتبها، وتقبل �آر�ء �لآخرين، وتري �نه جميل فهى تعاين من بع�س 

�ملخاوف مثل �خلوف من غ�سب و�لدها و�أخوها �لأكرب عليها.

)T. A.T تف�سري ��ستجابات �حلالة على �ختبار تفهم �ملو�سوع )�سبيه �لتات -
.)T. A. T تف�سري ق�س�سي للحالة �لويل عن لوحات �ختبار تفهم �ملو�سوع )�سبيه �لتات
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- اللوحة الويل: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �ن �حلياة لها قيمتها بوجود 
�لآخرين ومن دون �لآخرين �حلياة مليئة بامل�سكالت و�لتعا�سة. 

- اللوحة الثانية: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �سعورها �لد�ئم بالطمئنان 
خا�سة وجود و�لدها �مل�ستمر وحماولته �مل�ستمره جلعلها �لأف�سل يف �ملدر�سة.

- اللوح�ة الثالثة: يت�س���ح للباحث���ة من روؤية �حلال���ة للوحة/ روؤية �لطفله �مل�س���تمره 
لنف�سها باأنها جريئه وت�ستطبع حتقيق كل �أمنيات و�لدها �لتي د�ئما ما ي�سمعها منها 

با�ستمر�ر.
- اللوح�ة الرابع�ة: يت�س���ح للباحث���ة من روؤي���ة �حلالة للوح���ة/ تركيزه���ا على تقم�س 

�سخ�سية �لر�سام و�أمنيتها �لد�ئمة على �أن يكون مدر�سه تدر�س مادة �لر�سم.
- اللوحة اخلام�سة: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ روؤيتها لال�سياء بو�قعها 

�حلقيقي دون تزييف �أو تغيري يف مالحمها.
- اللوحة ال�ساد�سة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �ل�سعور بالثقة �لد�ئمة 

باجبار �لآخرين على حتويل �لنقا�س لذ�تها هو و�إدر�تها ملا تر�ه �سحيًحا.
- اللوحة ال�سابعة: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ تركيزها على �أ�سدقائها 
باأنهم هم من تعتمد عليهم يف و�سع قر�رتها �ل�سخ�سية خا�سة عندما تريد �ل�سفر يف 

�لجاز�ت و�أنهم هم حمور �هتمامها رغم �لجاز�ت.
- اللوح�ة الثامنة: يت�س���ح للباحثة م���ن روؤية �حلالة للوحة/ �ل�س���عور باأن �لقرب من 
�هلل هو �لأهم و�أننا لبد �أن نكون �أقرب من �هلل لتحقيق �أهد�فنا وجعلنا �سعد�ء �أغلب 

�لوقت.
- اللوحة التا�سعة: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �ل�سعور باأن �لأب هو �أهم 
�سخ�س يف حياتها و�أنه �أكرث من يخاف عليها و�أنه هو �لذي ير�ها د�ئًما على �سو�ب.

- وم���ن �ملخ���اوف �لت���ي ظه���رت لدى �حلالة من خالل تف�س���ري ق�س����س �ختب���ار تفهم 
 )T.A.T ملو�سوع )�سبيه �لتات�

- �خلوف من �مل�ستقبل.  
- �خلوف من �هلل.

- �خلوف على و�لده.
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احلالة الرابعة: 
جدول )14(

الأقل على مقيا�س تقدير الذات
�أنثي�لنوع

طالبه�مل�ستوي �لتعليمي
10�سنة و1 �سهور�لعمر

- ملخ�س �حلالة من خالل �ملقابالت �لكلينيكية ودر��سة �حلالة : 
ه���ي �لبن���ة �لثانية يف ترتيب �أخوتها وي�س���بقها �أخت ك���ربي عمرها )14 عاًما( 
حا�س���لة على ثانوية عامة فقط مل تكمل در��س���تها، و�أخ �أ�س���غر منها عمرة )6 �أعو�م(، 
عم���ر �لأب )43 عاًم���ا(، ويعم���ل ب�س���ركة م���و�د غذ�ئي���ة و�لأم عمره���ا )38 عاًم���ا( وهي 
ربة بيت ومن �لعاد�ت �لتي يت�س���مان بها �ل�س���جار با�س���تمر�ر وعدم �ل�ستقر�ر �ل�سري 
وت�س���كو �حلال���ة بع���دم �ل�س���تقر�ر مع و�لدته���ا يف �ملعامل���ة وكذل���ك �لأب ولكن بدرجة 
�أق���ل و�أنه���ا ت�س���عر بتفرق���ة كب���رية يف �ملعامل���ة بينه���ا وب���ني �خو�ته���ا وعندم���ا تتعر�س 
لأي �س���غط نف�س���ي من �مها �أو �بيها تلجاأ �إىل �لنطو�ء؛ لأنها ترى نف�س���ها من �لنوع 
�ل�س���لبي و�أنه���ا ته���رب م���ن �مل�س���كالت مع �لعل���م باأنها حتب ح���ل بع�س �مل�س���كالت �لتي 
يع���اين منه���ا �لخ���رون ومن �مل�س���كالت �لت���ي تقابلها �نه���ا ل ت�س���عر بالطمئنان د�خل 
�لأ�س���رة �لت���ي تعي����س فيه���ا، وتعاين ب�س���دة م���ن �لكو�بي�س حيث تف�س���ل �لن���وم بالنهار 
خوًفا من �لنوم لياًل ل�سدة �لكو�بي�س �لتي تر�ها يف نومها، و�أما �سهيتها للطعام فهي 
غ���ري منتظم���ة، وه���ي تف�س���ل �جلن�س �لآخ���ر؛ لأنها ترى �نه���م هم �لوحي���دون �لذين 
يريدون ��سعادها با�ستمر�ر، وت�سف تكوينها �لبدين على �أنه متو�سط، ومن �لوظائف 
�لت���ي تري���د �ن ترتبط بها يف �مل�س���تقبل ه���ي مهنة �لتمري�س، وتع���د �أن �لولد له قيمة 

عن �لبنت يف كل �سئ.

)T. A.T تف�سري ��ستجابات �حلالة على �ختبار تفهم �ملو�سوع )�سبيه �لتات -
.)T. A. T تف�سري ق�س�سي للحالة �لويل عن لوحات �ختبار تفهم �ملو�سوع )�سبيه �لتات
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- اللوحة الأوىل: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ تدل على �سخ�س���ية �حلالة 
�ل�سلبية وحماولة �ختالقها للم�سكالت يف �أغلب �لظروف. 

- اللوح�ة الثاني�ة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلال���ة للوحة/ �ل�س���عور �لد�ئم بالياأ�س 
و�حلزن و�أنه ل حمالة من مو�جهة �لآخرين ولكن هم �أ�س���حاب �لنت�س���ار�ت �لأويل 

عليها يف كل �سئ.
- اللوح�ة الثالث�ة: يت�س���ح للباحثة م���ن روؤية �حلال���ة للوحة/ �ل�س���عور بالنق�س و�أنها 

ل�سئ يف وجود من هم �أف�سل منها يف مدر�ستها وعائلتها.
- اللوحة الرابعة: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ حماولتها �لد�ئمة يف جعل 

�لآخرين ينتبهو� لها لكن لالأ�سف كل �ملحاولت د�ئًما تاأتي بالف�سل.
- اللوحة اخلام�سة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �أن �لعامل كله كذ�ب و�أن 

له وجه �أخر هو �أخذ حق �لآخرين بدون �أي م�ساعر ول �عتبار�ت.
- اللوحة ال�ساد�سة: يت�سح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �ل�سعور بالنق�س �لد�ئم 

حول مو�جهة �ملو�قف و�أنها لي�س لديها �لقوة �لالزمة لذلك.
- اللوحة ال�سابعة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �أن �لأ�س���دقاء لهم قيمة 
يف �حلي���اة يف بع����س �ملو�ق���ف لك���ن كل���ه مبقاب���ل و�أن �لعالقات لي�س���ت م���ن �أجل �حلب 

�حلقيقي.
- اللوحة الثامنة: يت�س���ح للباحثة من روؤية �حلالة للوحة/ �ل�س���عور بالغربة حتي يف 
وجود كل �أفر�د �لأ�س���رة ورغم حدوث �لكثري من �ملنا�س���بات �ل �أنها ما ي�س���يطر عليها 

هذ� �ل�سعور.
- اللوح�ة التا�سع�ة: يت�س���ح للباحثة م���ن روؤية �حلال���ة للوحة/ حماول���ة �لبحث عن 

مالذ حقيقي للثقة لكن كل �أمامها ل ينجح يف �حل�سول على ثقتها.

- وم���ن �ملخ���اوف �لت���ي ظه���رت لدى �حلالة من خالل تف�س���ري ق�س����س �ختب���ار تفهم 
 )T.A.T ملو�سوع )�سبيه �لتات�

- �خلوف من �هلل. - �خلوف من �لآخرين.   
- �خلوف من �لظالم. - �خلوف من �ملجهول.   

- �خلوف من �لر�سوب. - �خلوف من �لمتحان.   
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وتتف���ق ه���ذه �لنتائج م���ع كل من: �إبر�هي���م )2008(؛ وبخ����س )2006(؛ وتركى 
)2006(؛ وزيور )1990( ؛ و�سليمان )199(؛ وعبد �حلميد )1982(؛ وع�سكر )1990(. 
ويت�سح من خالل �جلو�نب �لدينامية �لتي مت �لعمل عليها من خالل �ختبار 
تفهم �ملو�س���وع على �أن �لأطفال �لذين لديهم خماوف مر�س���ية من خالل �لأعر��س 
�لكلينيكي���ة �ملمي���زة للبناء �لدينام���ى لديهم)�خلوف من �لوحدة، �خل���وف من �إبتعاد 
�لو�لدي���ن، و�لع���رق، و�لرع�س���ة، و�لف���زع، و�ل�س���ر�خ �ل�س���ديد، و�س���رعة دق���ات �لقل���ب، 
و�سعوبة �لتنف�س(، و�أن �سخ�سيتهم د�ئًما م�سطربة، و�سديدة �خلوف من �أى جديد، 
�أو جمه���ول، وج���اءت �لنتائ���ج عل���ى نحو يو�س���ح طبيعة �ل�س���ر�ع �لع�س���ابى بني عو�مل 
�ل���ذ�ت �لثالث���ة، وبني �لذ�ت، و�لع���امل �خلارجى، ولقد جاءت �ملوؤ�س���ر�ت �لدفاعية فى 
نحو ي�س���ري �إىل �أ�س���كال �لتجنب كميكانيزم مميز لكل �لأع�س���بة، وكدفاع �س���د حالت 
�خلوف، و�أن يوجد لدى �لأطفال �لذين لديهم خماوف مر�سية ��سطر�بات مرتفعة 
ف���ى �لإجت���اه نحو �ل�س���عور بالذنب، ونحو �لق���در�ت �لذ�تية، حيث يع���د مفهوم تقدير 
�ل���ذ�ت موؤ�س���ًر� لل�س���حة �لنف�س���ية، و�أن تق���دمي �حلل���م، وبن���اء �لأنا، ذو تاأث���ري فعال يف 

تعديل وحت�سني �سورة �لذ�ت لدى �لأطفال بوجه عام.
- مدى التفاق بن النتائج ال�سيكومرتية والكلينيكية : 

م���ن خ���الل مقارن���ة �لنتائ���ج �ل�س���يكومرتية و�لكلينكي���ة �أمكن ��س���تنتاج مدى 
�لتفاق بينهما يف �أهم �جلو�نب كما يلي :

�أظه���رت �لعين���ة مع���دلت عالي���ة يف جمي���ع �أن���و�ع �ملخ���اوف وه���ي )�خلوف من  •
�مل�س���تقبل و�خل���وف م���ن �لآخري���ن و�خل���وف م���ن �ملجه���ول و�خلوف م���ن �هلل( 
وكذلك �س���عف تقدير �لذ�ت ل���دى �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم مرتبطة 

وو��سحة لدى �أفر�د �لعينتني )�ل�سيكومرتية و�لكلينيكية(
كما �أ�سار�ت نتائج �لبحث �لكلينيكية على �حلالت �لطرفية �لأربعة �أن �رتفاع  •

�ملخ���اوف و�س���عف تقدير �لذ�ت ل���دى �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم يرجع 
�إىل خ���رب�ت �لطفول���ة وظ���روف �لتن�س���ئة �لجتماعية و�لظروف �لقت�س���ادية 

و�ملعاملة �ملوجودة د�خل �لأ�سرة.
ج���اءت متمم���ة  • �لبح���ث  ه���ذ�  �لكلينيكي���ة يف  �لدر��س���ة  �أن  نق���رر  �أن  وميكنن���ا 

ومو�سحة لال�ستعر��س �ملرجعي و�لنظري ومتفقة �إىل حًد� كبري مع �لنتائج 
�ل�سيكومرتية وكذلك موؤيدة لنتائج �لبحث �مليد�نية من �لبحث �حلايل.
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تو�سيات البحث:
فى �س���وء ما تو�س���لت �إليه نتائج �لبحث �حلايل )�ل�سيكومرتية، و�لكلينيكية( 

من نتائج وتف�سري�ت فقد �قرتحت �لباحثة جمموعة من �لتو�سيات �لآتية:
�سرورة �جر�ء �ملزيد من �لبحوث على �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم وعالقتها 1 1)

بال�سطر�بات �لنف�سية لديهم.
�س���رورة تدري���ب �لآب���اء و�لأمه���ات على �ختي���ار �أن�س���ب �لأ�س���اليب �لرتبويه يف 1 2)

تقدمي �خلدمات �لتعليمية لأبنائهم ب�سوره �يجابية.
�س���رورة تدريب �لو�لدين على �ختيار �أن�س���ب �ملعام���الت �لو�لدية دون �للجوء 1 3)

للعقاب �لبدين لإي�ساح �ل�سورة �لإيجابية يف �لتعامل.
ت�س���جيع �لط���الب عل���ى �لتفك���ري �ل�س���ليم و�لإيجاب���ي نح���و ذو�ته���م كفر�س���ة 1 4)

لت�سحيح �لإخطاء �ملعرفية لديهم وعن �أنف�سهم.
ت�س���جيع �لط���الب عل���ى مو�جهة �ملو�ق���ف دون خ���وف وبثقة حتي يت�س���ني عدم 1 5)

ربط �خلوف مع مو�قف �حلياة.
تدري���ب �لط���الب عل���ى تنظي���م �نفعالته���م كفر�س���ة جلع���ل �ل���ذ�ت يف �أف�س���ل 1 6)

�سورها.
توعية �لو�لدين و�ملعلمني �إىل ��س���تخد�م م�سطلح �مل�س���اندة �لنف�سية، و�أف�سل 1 7)

طرق مهار�ت �لتو��سل �لفعال.
�س���رورة �لرتكي���ز من جانب �ملتخ�س�س���ني على عمل بر�م���ج وقائية وعالجية 1 8)

يك���ون له���ا بال���غ �لأث���ر يف ع���الج �ملخ���اوف �ملر�س���ية ورف���ع تقدي���ر �ل���ذ�ت لدى 
�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.

�س���رورة �لرتكيز على عمل �لدر��سات �ل�سيكومرتية و�لكلينيكية ملا لها �أهمية 1 9)
كبرية يف ك�سف ومعرفة ديناميات �ل�سخ�سية.
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امللخ�ص:
�أدركت �ململكة �لأعد�د �لكبرية من هوؤلء �لطلبة و�ملتو�جدين يف �ملد�ر�س دون 
تقدمي �خلدمات لهم، �إذ �س���عت �لوز�رة �إىل ��س���تحد�ث �لعديد من �لف�سول و�لرب�مج 
�خلا�س���ة لهم و�لتي تعنى بتقدمي �خلدمات �لتعليمية �سمن بر�مج و�سفوف ملحقة 
باملد�ر�س �لعادية ت�س���مى بغرف �مل�سادر، كما قامت بالتن�سيق مع وز�رة �لتعليم �لعايل 
ل�سد حاجاتها من �لكو�در �ملتخ�س�سة و�ملوؤهلة للعمل مع هوؤلء �لطالب. وقد �ت�سح 
�أنه توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0،01( يف تكر�ر�ت ��ستجابات 
�أفر�د عينة �لبحث ل�سالح �ل�ستجابة )مو�فق( يف جميع عبار�ت مقيا�س و�قع بر�مج 
�س���عوبات �لتعل���م �ملوج���ودة ف���ى �ملد�ر����س �لتى به���ا �لدم���ج �ل�س���امل يف حمافظة و�دي 
�لدو��سر، فيما عد� �لعبارة �ل�سابعة ع�سر؛ حيث توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�س���توى دللة )0،01( يف تكر�ر�ت ��س���تجابات �أفر�د عينة �لبحث ل�س���الح �ل�س���تجابة 
)غري مو�فق( و توجد عالقة ذ�ت دللة �ح�سائية بني بر�مج �لطالب ذوي �سعوبات 
�لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��سر يف �سوء موؤ�سر�ت �جلودة لتلك �لرب�مج” و ل توجد 
فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني بر�مج �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي 
�لدو��س���ر تعود �إىل ق�س���م �لربنامج )بنني، بنات(” و توجد فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية 
بني بر�مج �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��سر تعود �إىل �سنو�ت 

خربة �ملعلم )0-5�سنو�ت، 6-10 �سنو�ت، 11 �سنة فاأكرث(”

الكلمات املفتاحية: موؤ�سر�ت �جلودة - بر�مج �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم.
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Reality Of Learning Disabilities programs in Wadi Al-
Dawsir Governerate in Light of Quality Indicators for 

these Programs

The Kingdom has realized the large numbers of these students 
and those present in schools without providing them with services. 
The Ministry has endeavored to develop several special programs 
and programs for them which deal with the provision of educational 
services in programs and classes attached to the regular schools 
called the source rooms. In coordination with the Ministry of Higher 
Education Of the specialized cadres and qualified to work with 
these students. It was found that there were statistically significant 
differences at the level of (0.01) in the frequency of the responses of 
the sample members in favor of the response (OK) in all the terms 
of the measure of the reality of the learning difficulties programs 
in the schools that have the comprehensive integration in Wadi Al 
Dawaser governorate, Except for the seventeenth, where there are 
statistically significant differences at the level of significance (0.01) 
in the frequency of responses of the members of the research sample 
in favor of the response (disagreeable). There is a statistically 
significant relationship between the programs of students with 
learning difficulties in Wadi Al - The quality indicators of these 
programs «and there are no statistically significant differences 
between the programs of students with learning difficulties in 
the province of Wadi Al-Dawser belong to the program section                     
(boys, girls) and there are differences of statistical significance 
between the programs of students with learning disabilities in the 
province of Wadi Al-Dawaser back to Years of Teacher Experience 
(0-5 years, 6-10 years, 11+ years) .

Keywords: Quality Indicators - Programs for students with learning 
disabilities.
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مقدمة:
لق���د تز�ي���د �لهتمام يف �لآونة �لأخرية بتطوير بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة ومن 
�سمنها بر�مج �سعوبات �لتعلم، وهذه بدوره �أدى �سرورة ملحة لتقدمي �لأدلة �ملقنعة 
لأ�س���حاب �لقر�ر و�لأ�س���ر و�أفر�د �ملجتمع مبدى فاعلية هذه �لرب�مج و�حلكم عليها، 
وهذ� لن يتجلى �إل من خالل �إجر�ء عمل �لتقييم �لعلمي و�ملو�سوعي لها، و�لتي توؤكد 
له���م فيم���ا �إذ� كان �لربنامج يحقق �لأهد�ف �لتي و�س���ع من �أجلها وحتقيق �لتطلعات 
�ملرجوة منها، وخ�سو�سا فيما �إذ� كانو� ملتزمني بتطوير وحت�سني نوعية هذه �لرب�مج 
و�س���بط جودتها من خالل �ملوؤ�س���ر�ت �لتي و�س���عت لها )�خلطيب،   2008، �س 113(.

 (NJLCD, 2006) كما �كدت �للجنة �لوطنية �مل�س���رتكة ل�س���عوبات �لتعل���م
على �س���رورة ت�س���ميم وتطوير �لرب�مج �لتعليمية �ملتخ�س�س���ة للطلبة ذوي �سعوبات 
�لتعلم، حيث �أكدت على تزويد �لطلبة بالتعديالت و�لتكييفات �لالزمة عند �حلاجة، 
كم���ا �كدت �أن���ه ولكون �لتعليم يعتمد �أ�سا�ًس���ا على نوعية �لرب�م���ج و�خلدمات �ملقدمة 
فاإن ذلك ي�س���تدعي �أجر�ء �لتقييم �ملنتظم و�مل�س���تمر لهذه �لرب�مج وحتديد فاعليتها 
للح�س���ول عل���ى خمرج���ات جي���دة ومرغوب���ة،، كم���ا �أو�س���ت ب�س���رورة �إج���ر�ء �لتقيي���م 
و�ملر�جع���ة لتق���دم �لطالب عل���ى �لربنامج �لتعليمي و�خلدمات �مل�س���اندة، كما ��س���ارت 
�نه ولكون �س���عوبات �لتعلم تعد من �ل�س���عوبات �مل�س���تمرة مع �لفرد، فاإن ذلك يتطلب 
تن�سيقا وتخطيطا من �لرب�مج على م�ساعدة �لطالب على ت�سهيل عملية �لنتقال يف 

كل مر�حل �لتعليم.

وق���د �أو�س���ت �لألتز�م باملوؤ�س���ر�ت �لنوعية لتلك �لرب�مج، و�س���رورة �ن ت�س���تند 
تلك �لرب�مج �إىل عدد من �لجر�ء�ت ومنها: �أن تتوفر لها �لفل�س���فة و�لروؤية، �أن يتم 
ت�س���ميم �لربنام���ج �لف���ردي يف �س���وء �حتياجات �لطف���ل يف بيئات �لتعلي���م �لد�مج، �أن 
ت�س���تند �ملمار�س���ات �لتعليمية مع نتائج �لبحث �لعلمي، وفري فر�س �لنمو �ملهني، و�أن 

يجرى تقييًما للربنامج.

وقد حظي تعليم �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم باهتمام عاملي وعربي ملحوظ 
خ���الل �ل�س���نو�ت �لقليل���ة �ملا�س���ية، ويف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية كان���ت للجهود �لتي 
بذلته���ا �لدول���ة ممثل���ة ب���وز�رة �لرتبية و�لتعلي���م دوًر� مهًم���ا يف تعليم ه���وؤلء �لطلبة 
و�لتاأكي���د عل���ى حقهم يف �لتعلي���م كما يتجلى �لهتمام بهم من خالل �لدعم �مل�س���تمر 
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وغ���ري �ملح���دود �ل���ذي تتلقاه تلك �لفئ���ات و�لتي حت�س���ا به بر�جمه���م، وحتديد� فقد 
لقت فئة �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم �لعناية �لأكرب من �لهتمام من خالل �لتطور 
�ل�س���ريع لرب�جمه���م يف كاف���ة م�س���تويات �ململكة، فعل���ى �لرغم من �أن ه���ذ� �لتطور مل 
يحدث �إل منذ عام 1417/1416ه� بد�ية من فئة �ملرحلة �لبتد�ئية، ثم �لفئة �ملتو�سطة 
عام 1426/1425ه�؛ �إل �أنها ت�س���تمل �ليوم كافة �أنحاء �ململكة )حبيب، 2006، �س 43(. 
حي���ث �أدرك���ت �ململكة �لأعد�د �لكبرية من هوؤلء �لطلب���ة و�ملتو�جدين يف �ملد�ر�س دون 
تقدمي �خلدمات لهم، �إذ �س���عت �لوز�رة �إىل ��س���تحد�ث �لعديد من �لف�سول و�لرب�مج 
�خلا�س���ة لهم و�لتي تعنى بتقدمي �خلدمات �لتعليمية �سمن بر�مج و�سفوف ملحقة 
باملد�ر�س �لعادية ت�س���مى بغرف �مل�سادر، كما قامت بالتن�سيق مع وز�رة �لتعليم �لعايل 

ل�سد حاجاتها من �لكو�در �ملتخ�س�سة و�ملوؤهلة للعمل مع هوؤلء �لطالب.

ومهم���ا يك���ن من �أمر فعل���ى �لرغم من �لتطور �لكمي �لذي �س���هدته �ململكة يف 
��س���تحد�ت و�إن�س���اء مثل هذه �لرب�مج، �إل �أنه ل يقدم �سمانه كافية حول فاعلية عمل 
ه���ذه �لرب�م���ج ول ي�س���كل فائ���دة يف عملية �تخاذ �لق���ر�ر �ملتعلق بتح�س���ني نوعية هذه 
�لرب�م���ج وتطوره���ا ويحق���ق �لأه���د�ف �لتي و�س���عت من �أجله���ا؛ لذ� ل بد من در��س���ة 
فاعلية هذه �لرب�مج ودر��سة و�قعها من خالل �حلكم عليها يف �سوء �ملعايري �لنوعية 
�لت���ي و�س���عت م���ن �أجله���ا وم���ن خ���الل عملي���ة �لتقييم �مل�س���تمر له���ا، وبالت���ايل ميكن 
�ل�س���تفادة منه���ا يف عملي���ة �تخاذ �لق���ر�ر �ملتعلق بالتخطيط لتلك �لرب�مج وحت�س���ني 
خمرجاتها، ودون ذلك �س���يوؤدي �إىل تبني توقعات �فرت��س���ية مبنية على �لجتهاد�ت 
�ل�سخ�سية حول فاعليتها و�أد�ئها ل ت�ستند �إىل �أ�س�س ومعايري مو�سوعة، �لأمر �لذي 
قد يقود �إىل عرقلة عمل تلك �لرب�مج وعدم تطورها، مما يوؤدي �إىل خمرجات �سلبية 

على �أد�ء �لطلبة.

وُتع���د �س���عوبات �لتعلم من �ل�س���طر�بات �لتي تفر�س �لعدي���د من �لتحديات 
نظر� خل�سو�س���يتها وتفردها باإ�سكاليات متنوعة، فعلى �لرغم من �أن هناك موؤ�سر�ت 
ومظاه���ر عام���ة له���ا �إل �أن هن���اك تنوع���ا كب���ري� فيه���ا، كم���ا �أن هن���اك ��س���رت�تيجيات 
وبيئ���ات خمتلف���ة تق���دم له���م بن���اء عل���ى خ�سائ�س���هم �ملختلق���ة ومل���ا كان �لطب���ة ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م يتمي���زون بخ�س���ائ�س و�حتياج���ات فردي���ة ف���اإن ذلك يتطلب و�س���ع 
بر�مج تربوية متخ�س�س���ة لتلبية تلك �لحتياجات، ول بد من �ل�س���رورة �أن تت�س���من 
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بر�جمهم بع�س �لتعديالت �لتي ت�س���من �أن يحقق هوؤلء �لطلبة �ملخرجات و�لنتائج 
�ملطلوب���ة يف �س���وء �لتغ���ري�ت �لت���ي تط���ر�أ عل���ى مهن���ة �لرتبي���ة �خلا�س���ة ومتطلب���ات 
تعليمه���م يف بيئ���ات �لدمج و�لتي تتطلب �إعادة �لنظر يف �لعديد من �لق�س���ايا �ملتمثلة 
ب���اأدو�ر �ملعلمون، و�لتعدي���الت و�لتكليفات �ملتعلقة باملناهج و��س���رت�تيجيات �لتدري�س

.(Hallahan & Kauffman, 2006)

 ويفيد �لتقرير �ل�س���نوي �ل�س���ادر من حمكمه �لرتبية �لأمريكية عام )1984( 
�إن �أك���رث م���ن 40% م���ن تالمي���ذ ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة من تالميذ ذو �س���عوبات 

�لتعلم )�سليمان،2002، �س 155(.

ويظهر �سعوبات �لتعلم عندما يف�سل �لتلميذ يف �أد�ء �ملهار�ت �ملرتبطة بالنجاح 
يف ماده در��سية بعينها كالقر�ءة �أو �لكتابة وقد تكون عامه كالتي تظهر عندما يف�سل 
�لتلميذ يف �أد�ء �ملهار�ت �ملرتبطة بالنجاح يف �أكرث من مادة در��س���ية وهنا يكون معدل 
�أد�ء �لتلمي���ذ للمه���ار�ت و�مله���ام �ق���ل من �ملع���دل �لطبيع���ي �أو �ملعدل �ملتوق���ع �أد�ءه من 

�لتلميذ )عو�د،1997، �س 22(.

اأ�سئلة البحث:
بر�م���ج  و�ق���ع  ماه���و  �لت���ايل:  �لرئي����س  �ل�س���وؤ�ل  يف  �لبح���ث  م�س���كلة  تكم���ن 
�لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��س���ر يف �س���وء موؤ�س���ر�ت �جلودة                               

لتلك �لرب�مج؟

ويتفرع منه الأ�سئلة الفرعية التالية:

م���ا ه���و و�قع بر�م���ج �س���عوبات �لتعلم �ملوج���ودة ف���ى �ملد�ر�س �لتى به���ا �لدمج 1 1)
�ل�سامل؟

ه���ل هن���اك عالق���ة بني و�ق���ع بر�م���ج �س���عوبات �لتعلم �ملوج���ودة ف���ى �ملد�ر�س 1 2)
�لت���ى به���ا �لدم���ج �ل�س���امل و معاي���ري �جل���ودة �ل�س���املة �لو�ج���ب تو�فرها فى                    

هذه �لرب�مج ؟
ه���ل توج���د فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية يف و�قع بر�مج �لطالب ذوي �س���عوبات 1 3)

�لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��سر تعود �إىل ق�سم �لربنامج )بنني، بنات(؟
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ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �ح�س���ائية عند م�س���توى يف و�قع بر�م���ج �لطلبة 1 4)
ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف حمافظ���ة و�دي �لدو��س���ر تعود �إىل �س���نو�ت تاأ�س���ي�س 

�لربنامج )0-5�سنو�ت، 6-10 �سنو�ت، 11 �سنة فاأكرث(؟
ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �ح�س���ائية عند م�س���توى يف و�قع بر�م���ج �لطلبة 1 5)

ذوي �سعوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��سر تعود �إىل �سنو�ت خربة �ملعلم 
)0-5�سنو�ت، 6-10 �سنو�ت، 11 �سنة فاأكرث(؟

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل ما يلي:-

تقييم و�قع بر�مج �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��سر يف 1 1)
�سوء موؤ�سر�ت �جلودة لتلك �لرب�مج.

قيا�س �أثر ق�س���م �أو نوع �لربنامج )بنني وبنات( على و�قع بر�مج �لطلبة ذوي 1 2)
�سعوبات �لتعلم يف �سوء موؤ�سر�ت �جلودة لتلك �لرب�مج. 

قيا����س �أث���ر خربة �لربنامج على و�قع بر�مج �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم يف 1 3)
�سوء موؤ�سر�ت �جلودة لتلك �لرب�مج. 

قيا�س �أثر خربة �ملعلم/�ملعلمة على و�قع بر�مج �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم 1 4)
يف �سوء موؤ�سر�ت �جلودة لتلك �لرب�مج.

حتدي���د قائم���ه مبعاي���ري �جل���ودة �ل�س���املة �لالزم���ة لرب�م���ج ذوي �س���عوبات 1 5)
�لتعلم.

تقدمي �لنموذج �ملقرتح لرب�مج ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �س���وء معايري �جلود 1 6)
�ل�ساملة.

اأهمية البحث:
تكمن �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلي:

�أنها تتناول �أبرز �ملو�سوعات و�لق�سايا �لهامة يف تعليم �لطلبة ذوي �سعوبات 1 1)
�لتعل���م، وهو در��س���ة و�قع بر�جمه���م من خالل مقارنتها مبوؤ�س���ر�ت �جلودة 
لتل���ك �لرب�م���ج، �إذ �أن خمرج���ات �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعل���م تتوقف على 

فاعلية �لرب�مج �ملقدمة لها. 
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�أنها ت�ستند �إىل منهجية �لبحث �لعلمي، وبالتايل فاإن نتائجها �ستكون قيمة 1 2)
ودقيقة، �إ�سافة �إىل �ملعلومات �ملتعلقة بالإطار �لنظري و�لأدب �ل�سابق.

ومن �جلانب �لعملي �لتطبيقي:
�أن نتائجه���ا تفي���د يف عملية �تخاذ �لق���ر�ر�ت �ملتعلقة بالتخطي���ط و�لتنفيذ، 1 3)

م���ن خ���الل و�س���ع �خلط���ط �لجر�ئي���ة لتح�س���ني و�ق���ع بر�مج �لطلب���ة ذوي 
�س���عوبات �لتعلم يف �س���وء �لنتائج �لتي �س���يتم �لتو�س���ل �إليها، ب�س���كل ي�سمن 
تق���دمي خدم���ات نوعي���ة وذ�ت ج���ودة تلب���ي حاج���ات �لطلب���ة ذوي �س���عوبات 

�لتعلم، وتزيد من كفاءة معلميهم.
توف���ري كاإط���ار مرجع���ي ملوؤ�س���ر�ت �جل���ودة يف بر�م���ج �لطلب���ة ذوي �س���عوبات 1 4)

�لتعلم ميكن �ل�س���تفاده منه يف در��س���ة و�قع تلك �لرب�مج �سو�ء ب�سكل فردي 
على م�ستوى �لربنامج �لو�حد �أو ب�سكل جماعي على م�ستوى جمموعة من 

�لرب�مج و�ملقارنة بينها. 
توف���ري �أد�ة قيا�س���ية ميك���ن م���ن خالله���ا قيا�س فاعلي���ة بر�م���ج �لطلبة ذوي 1 5)

�سعوبات �لتعلم وتقييمها ب�سكل دوري.
ميك���ن �ل�س���تفادة منه���ا لدى �أق�س���ام �لرتبية �خلا�س���ة وخ�سو�س���ا يف م�س���ار 1 6)

�س���عوبات �لتعلم يف �جلامعات �ل�س���عودية لعتماد �ملوؤ�س���ر�ت �ملو�سوعة لتلك 
�لرب�مج يف عملية و�سع �خلطط �لدر��سية و�لرتكيز على �لكفايات �لأ�سا�سية 

يف تعليم �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم و�لكفايات �ملتعلقة برب�جمهم.

االطار النظري
مم���ا ل�س���ك في���ه �إن �لإح�س���اء�ت لن�س���بة ذوي �س���عوبات �لتعل���م متث���ل ن�س���به 
كب���رية تف���وق �لتوق���ع وه���ذ� يتطل���ب ت�س���افر �جله���ود �ملخل�س���ة للتع���رف عل���ى ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م من خ���الل �إجر�ء�ت حمدده ليت�س���نى لنا تقدمي �خلدم���ة و�لرعاية 
�ملنا�س���بة له���م، وم���ن ه���ذه �لتنظيمات �لتي تنا�س���ب �س���عوبات �لتعلم نظام )�لف�س���ول 
�لنظامي���ة( �لت���ى ت�س���م تالمي���ذ ذوى �س���عوبات �لتعل���م م���ع �لتالمي���ذ �لعادي���ني فى 
ف�س���ل نظامى و�حد و�لذي يعرف )بالدمج �لكلي �ل�سامل( وفيه يكون ذوي �سعوبات 
�لتعل���م م�س���جال يف �لف�س���ل �لنظام���ي �لع���ادى، ويتلقى خدمات �إ�س���افية وم�س���اعد�ت 
مبا�س���رة يف غرف���ة �مل�س���ادر”Resource Room”ع���ن طري���ق معل���م خا����س ي�س���مي 
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معل���م غرف���ة �مل�س���ادر، ويقدم هذ� �ملعلم خدمات ب�س���كل يومي ومنتظم وتقت�س���ر علي 
�ملدر�س���ة �لتي تعمل بها فقط، كما ميكن �إن تقدم خدماته ملعلمي �لف�س���ول �لنظامية                                             

)�ل�سعيد، و�آخرون، 2000، �س 186(.

وبذلك ت�س���بح �ملدر�س���ة هي �لبيئة �ملنا�سبة ل�س���عوبات �لتعلم حيث �إنها تف�سح 
�ملج���ال �أمامه ليتعلم يف �لف�س���ل �ملعلومات و�ملهار�ت �لأكادميية فح�س���ب بل �إنها تتيح 
للتلمي���ذ �لتفاعل �لجتماعي و�لتو��س���ل م���ع �لآخرين �لذين يعترب�ن عن�س���ر�ن من 
�أهم عنا�س���ر مقومات �حلياة �لجتماعية �ل�س���ليمة وهذ� يعترب من �أهم �لأ�س����س �لتي 
تبن���ى عليه���ا بر�م���ج غرف���ة �مل�س���ادر �أن يق�س���ى ن�س���ف يوم���ه �لدر��س���ي ف���ى �لأقل مع 

زمالئه يف �لف�سل �لعادي.

وقد تو�س���لت در��س���ة عجالن)2003، �س 108( �إىل �أن ن�س���به �نت�س���ار �س���عوبات 
�لتعل���م ق���د بلغت )6.4%( ذكرت �ي�س���ا �إن ن�س���به �س���عوبات �لتعلم تنخف�س يف �لن�س���ب 
�لت���ي حددته���ا بع����س �لدر��س���ات كلم���ا ز�د ع���دد �ملح���كات �مل�س���تخدمة يف حتدي���د ذوي 
�س���عوبات �لتعلم، و ي�س���يف فاي���د )2003، ����س 204( �نه رغم �خت���الف تعريفات ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م وت�س���نيفاتهم من جمتم���ع �إىل �أخر فانه مت تقدير ن�س���بتهم ما بني 

3 - 28% من كل تالميذ �ملد�ر�س لديهم �سعوبات تعلم.

معاي���ري  تطبي���ق  �أن   )44 ����س   ،2005( و�س���المة  �حللب���ي،  م���ن  كال  وي�س���ري 
�جل���ودة �ل�س���املة �أ�س���بحت �س���رورة ملحة وحتمية للموؤ�س�س���ة �لت���ي ترغب يف حتقيق 
�لتمي���ز، وم���ن �مل�س���لمات �لعامة للجودة �ل�س���املة حتقي���ق �لإتقان و�لتمي���ز و�لعتماد 
عل���ي �لقيا�س �ملو�س���وعي للو�س���ول �إىل عملي���ة تطوير فعلي وحتقي���ق �أهد�ف حمددة 
بطريقة �إجر�ئية، و�خلروج مبخرجات ناجتة عن عمل فعلي له معايري �أد�ء و��سحة، 
ففي ظل هذ� �لع�سر �ملتالحق باملعارف و�لتكنولوجيا �لفائقة يف �لدقة و�لإتقان وفًقا 
لأح���دث ما تو�س���لت �إلي���ه �لتكنولوجي���ا �أملعا�س���رة ز�دت معايري �جلودة �ل�س���املة لكل 
�س���يء �زدياد م�سطرًد� حتى �أ�سبحت �جلودة تعرب عنها باحلا�سبات و�لأرقام �لدقيقة 
ومنه���ا �لأي���زو مبختل���ف �أنو�عه و�لتي حتدد مقد�ر �جلودة بال�س���بط �س���و�ء يف �ملجال                     

�لرتبوي �أو غريه.
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 وقد �كد ذلك عبد �حلميد )2005، �س 14( �أن �جلودة �ل�س���املة هدف �أ�س���مي 
ت�س���عي �إلي���ة �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة من �أج���ل �لتطوير و�لتح�س���ني �جلوهري �مل�س���تمر 
ول تقت�س���ر علي عن�س���ر معني من عنا�س���ر �لعملية �لتعليمية ولكنها �س���املة جلميع 
عنا�س���ر �ملنظوم���ة �ألتعليمية وحتقيق �جلودة �ل�س���املة باملنظوم���ة �لتعليمية يتطلب 
توف���ري ع���دد م���ن �ملعايري �أو �مل�س���تويات بجمي���ع عنا�س���ر ومكونات ه���ذه �ملنظومة من 
مدخالت و�إجر�ء�ت و�س���وًل �إىل خمرجات تنال ر�س���ا وقبول �ملوؤ�س�سات �مل�ستفيدة من 
هذه �ملخرجات، ور�س���ا هذه �ملخرجات عن �أنف�س���ها من حيث حتقيقها لأهد�ف �لتميز 

و�لتفوق وكذلك ر�سا �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �ملنتجة لهم عن �أد�ئها.

وق���د ق���ام �لباحث���ون بزي���ارة ميد�ني���ة �إىل بع�س �ملد�ر����س باملرحل���ة �لبتد�ئية 
و�لت���ى به���ا بر�م���ج �س���عوبات تعلم ومت �إج���ر�ء عدة مقاب���الت �سخ�س���ية مقننة لبع�س 
معلمي �ملو�د �لدر��سية �ملختلفة للمرحلة �لبتد�ئية ومت عر�س �لأ�سئلة �لآتية عليهم.

كم عدد تالميذ ذوى �سعوبات تعلم د�خل كل ف�سل؟1 1)
م���ا ه���ي ن���وع �ل�س���عوبات �لتعليمية �لت���ي تعانى منه���ا تالميذ ذوى �س���عوبات 1 2)

�لتعلم يف �ملدر�سة؟
ما هي �أهم �مل�سكالت �لتي تو�جهك د�خل �ملدر�سة �لتي بها نظام �لدمج �لكلى 1 3)

�ل�سامل؟
هل يوجد يف �ملدر�سة غرفة م�سادر؟1 4)
ه���ل يوج���د مل���ف خا����س ب���كل تلمي���ذ ذوى �س���عوبات تعلم ب���ه يحدد في���ه نوع 1 5)

�ل�سعوبة �لتي ت�سبب م�سكله؟
هل يوجد برنامج تعليمى لكل تلميذ ذوى �سعوبات تعلم يف �ملدر�سة؟1 6)
هل يوجد د�خل غرفة �مل�سادر و�سائل تعليمية متنوعة تخدمك �ثناء �ل�سرح؟1 7)
هل غرفة �مل�سادر مرتبة ب�سكل ي�سهل ��ستخد�م ما فيها من و�سائل تعليمية؟1 8)

وم���ن عر����س ه���ذه �لأ�س���ئلة عل���ى معلم���ي �مل���و�د �لدر��س���ية باملد�ر����س تو�س���ل 
�لباحثون �إىل هذه �لإجابات �لتالية:

يوجد فى �لف�سل من)5:3( تلميذ من ذوى �سعوبات تعلم.1 1)
يوجد �سعوبات تعلم فى )�لقر�ءة –�لكتابة – �لتهجئه – �حل�ساب(.1 2)
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توج���د م�س���كالت تتمث���ل يف ع���دم تقب���ل �لتالمي���ذ م���ن قب���ل بع����س �ملعلم���ني 1 3)
كالتالميذ �لعاديني يف �ل�س���ف و�ملدر�س���ة هذ� بالإ�س���افة �إىل �لتحيز �س���دهم 
و�لتفك���ري �لنمط���ي عنهم، مما يحد بالت���ايل من �إمكانياتهم لتحقيق �أق�س���ى 

درجة من �لنمو �لذي ت�سمح به طاقتهم وقدر�تهم.

�س���عور هوؤلء �لتالميذ بالإحباط و�لف�سل بدرجة �كرب من �قر�أنهم �لتالميذ 
�ألعادي���ني وذل���ك نتيجة ف�س���لهم �ملتك���رر يف �لنجاح يف �ملتطلبات �ملدر�س���ية و�نعكا�س���ات 
ذلك �لف�س���ل يف �ملنزل و�ملجتمع كنتيجة لذلك فانه ي�س���بحون �قل مقاومة لالإحباط 

و�إميل لال�ستجابة �ملبالغ فيها يف �ملو�قف �ل�ساغطة.

�لتوقع���ات  �أن يح�س���ل ب�س���بب  �ل���ذ�ت لديه���م و�ل���ذي ميك���ن   تدن���ى مفه���وم 
�ملتدنية لقدر�تهم من قبل �ملعلمني و�لأقر�ن �لعاديني.

و�ن ه���ذ� �لتلمي���ذ مل يتلق���ى �لرعاي���ة �ملتكامل���ة م���ن �لناحي���ة �لتعليمي���ة �لتي 
توؤهله �إىل �لتح�س���يل �لد�ر�س���ى �ملنا�س���ب وبناء على ما �سبق يوجد تدنى يف �لتح�سيل 

�لدر��سي للتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم د�خل هذه �ملد�ر�س.

 مفهوم ذوى �سعوبات التعلم:
ع���رف �ل�س���مادى )1997، ����س 1070( �س���عوبات �لتعل���م باأنه���ا وجود م�س���كالت 
حت�س���يل �أكادميي���ة، ل ترج���ع �إىل �إعاق���ات عقلي���ة، �أو�س���معية، �أوب�س���رية، �أوحركي���ة، 
�أو�إنفعالي���ة، ويتمي���ز هوؤلء �لأفر�د �لذين يعانون من �س���عوبات �لتعلم من �س���عوبات 
فى �أكت�س���اب و�أ�س���تخد�م مهار�ت �ل�ستماع �أو�لكالم، �أو�لقر�ءة، �أو �لكتابة، �أو �لتهجئة، 

�أوفى �أد�ء �لعمليات �حل�سابية.

وعرفه���ا �للطي���ف )2002( �س���عوبات �لتعلم باأنها ��س���طر�ب يف و�حدة �أو �أكرث 
من �لعمليات �لنف�س���ية �لأ�سا�س���ية �لتي تت�سمن فن و��ستخد�م �للغة �ملكتوبة، �أو �للغة 

�ملنطوقة، و�لتي تبدو على �سكل ��سطر�بات فيما يلي:
3- �لكالم 1- �ل�ستماع  2- �لتفكري    

6- �لريا�سيات 4- �لقر�ءة  5- �لكتابة )�لإمالء،و�لتعبري،و�خلط(  
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ويعرفه���ا عب���د �حلمي���د )2003، ����س 126( »�س���عوبات �لتعلم عل���ى �أنها مفهوم 
ي�س���ري �إىل جمموعة من �لتالميذ د�خل �لف�س���ل �لدر��سى �لعادى ذوى ذكاء متو�سط 
�أوف���وق متو�س���ط يظه���رون تناق�س���ا« كب���ري ب���ني ن�س���بة ذكائه���م وحت�س���يلهم �لعقل���ى، 
وي�س���تبعد م���ن ه���وؤلء �لتالمي���ذ فئ���ة �لتالمي���ذ �لذي���ن تع���ود م�س���كالت تعلمه���م �إىل 

�لتخلف �لعقلى �أو�لإعاقات �حل�سية، �أو�حلرمان �لبيئى ذو �ل�سطر�بات �لنف�سية«.

ويع���رف عو����س �هلل )2003، ����س 26( �س���عوبات �لتعل���م هوؤلء �لأطف���ال �لذين 
يظه���رون تباعًد� و��س���حا ب���ني �د�ئهم �لفعلي كم���ا يقا�س بالختبار�ت �لتح�س���يلية يف 
جمال �أو �كرث باملقارنة باأقر�نهم يف نف�س �لعمر �لزمني، و�مل�س���توى �لعقلي، و�ل�س���ف 
�لدر��س���ي، وي�س���تثنى م���ن هوؤلء �لأطفال ذو �لعاقات ��حل�س���ية �س���و�ء كانت �س���معية، 
�أو ب�س���رية، �أو حركي���ة، وكذل���ك �ملتاأخرين عقليا، و�مل�س���طربني �نفعالًيا، و�ملحرومني 

ثقافًيا و�قت�سادًيا.

ويع���رف حافظ )2005، �س 23( �س���عوبات �لتعلم باأنها جمموعة من �لأطفال 
ا يف �لتح�سيل �لدر��سي �لفعلي عن �لتح�سيل  فى �لف�سل �لدر��سى يظهرون �نخفا�سً
�ملتوقع لهم يف �لعمليات �ملت�س���له بالتعل���م كالفهم، �أو �لتفكري، �أو �لإدر�ك، �أو �لنتباه، 
�أو �لقر�ءة، �أو �لكتابة �أو �لتهجي �أو �لنطق �أو �إجر�ء �لعمليات �حل�سابية كما يو�جهون 
�س���عوبة يف �إ�س���تقبال �ملعلومات وتكاملها و��س���رتجاعها وي�س���تبعد منهم ذوي �لإعاقة 

�لفكرية، و�مل�سطربون �إنفعالًيا و�ملحرومون بيئًيا وثقافًيا.

ويعرف كامل )2006، �س 6( �سعوبات �لتعلم باأنها �حلالة �لتي يظهر �ساحبها 
م�س���كلة �أو �أكرث يف �جلو�نب �لتالية: �لقدرة على ��س���تخد�م �للغة �أو فهمها، �أو �لقدرة 
على �لإ�س���غاء و�لتفكري و�لكالم و�لقر �ءة �أو �لكتابة �أو �لعمليات �حل�س���ابية �لب�سيطة 
وقد تظهر هذه �ملظاهر جمتمعة وقد تظهر منفردة، �أو قد يكون لدى �لطفل م�سكلة 

يف �أثنني �أو ثالث مما ذكر.

و�أ�س���ار عب���د�هلل )2008( �إىل �أن تعري���ف �حلكوم���ة �لفيدر�لي���ة )1977( ق���د   
طر�أت عليه بع�س �لتغري�ت �لطفيفة يف بع�س �لكلمات �إل �أن �سدر من جديد يف عام 
)1997( �سمن �لتعديالت �لتي طر�أت على قانون تعليم �لأفر�د ذوي �لإعاقات ليكون 

على �لنحو �لتايل:-
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 Specific 1- من الناحية العامة: يعني م�سطلح �سعوبة �لتعلم �لنوعية �أو �ملحددة
وجود ��سطر�ب يف و�حدة �أو �أكرث من تلك �لعمليات �ل�سيكولوجية �لأ�سا�سية �ملت�سمنه 
يف فهم �أو ��س���تخد�م �للغة �س���و�ء �ملكتوبة، �أو �ملنطوقة، وهو �ل�سطر�ب �لذي يظهر يف 
�س���كل ق�س���ور يف ق���درة �لطفل على �ل�س���تماع، �أو �لتفك���ري، �أو �لتح���دث، �أو �لقر�ءة، �أو 

�لكتابة، �أو �لهجاء، �أو �إجر�ء �لعمليات �حل�سابية �ملختلفة.

)- ال�سطراب�ات املت�سمن�ة: يت�س���من هذ� �مل�س���طلح ح���الت معينة مثل �س���عوبات 
�لدر�ك Perceptual Disabilities، و�إ�س���ابات �لدم���اغ، و�خت���الل �لد�ء �لوظيفى 
 Dyslexia وع�سر �لقر�ءة ،Minimal Brain Dysfunction لدماغى �لب�سيطة�

.Development Aphasia و�جل�سمية �لكالمية �لتطورية

3- الإ�سطراب�ات غ�ري املت�سمن�ة:- يت�س���من مثل ه���ذ� �مل�س���طلح م�س���كالت �لتعلم 
�لتى تعترب فى �أ�سا�س���ها نتيجة لإعاقة ب�س���رية �أو �س���معية ،�أو حركية ،�أوتخلف عقلى 
،�أو ��س���طر�ب �نفع���اىل �أو �أى ق�س���ور بيئى، �أوثقاف���ى، �أو �أقت�س���ادى يعانى �لطفل منه         

)عبد �هلل،2008، �س �س 319، - 320(.

وعلى �لرغم من �لختالفات �ل�س���ابقة بني �لتعريفات �لتى ظهرت ل�س���عوبات 
�لتعلم �إل �أنها تتفق فى بع�س �لنقاط ومنها:

�نخفا�س �مل�ستوى �لتح�سيلى للطفل وقدر�ته �لعقلية �أى �لتفاوت بني ن�سبة 1 1)
�لذكاء وم�ستوى �لتح�سيل.

ل ترجع �سعوبات �لتعلم �ىل �ي نوع من �أنو�ع �لإعاقات1 2)
�لق�س���ور ف���ى �ملج���الت �لكادميي���ة كالق���ر�ءة، و�لكتاب���ة، �حل�س���اب،�ل �أن هذه 1 3)

�ملجالت هى جوهر �سعوبات �لتعلم.

اأمناط �سعوبات التعلم:
م���ن �أبرز ت�س���نيفات �س���عوبات �لتعلم و�أكرثها �س���مولية ودقة ذلك �لت�س���نيف 
�ل���ذي قدم���ه كريك وكالفن���ت )1988، �س 19( من �س���عوبات �لتعلم، وقد �س���ارت على 
نه���ج هذ� �لت�س���نيف �لعديد من �لدر��س���ات و�لبحوث �لتي �أجري���ت يف �لبيئة �لعربية 

وهي كما يلي:-
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1- �سعوبات التعلم النمائية:
وتل���ك ت�س���تمل عل���ى �مله���ار�ت �لت���ى يحتاجه���ا �لطف���ل به���دف �لتح�س���يل ف���ى 
�ملو�س���وعات �لكادميية فقر�ءة �لعد�د مثال يحتاج �ىل �لتكامل �ل�س���معى �لب�س���رى، 
و�لذ�ك���رة �ل�س���معية �لب�س���رية، و�للغة وحني ت�س���طرب هذه �لوظائ���ف بدرجة كبرية 
وو��سحة ويعجز �لطفل عن تعوي�سها من خالل وظائف �خرى عندئذ لديه �سعوبة 

فى تعلم �لكتابة، �و �لتهجئة، �و �جر�ء �لعمليات �حل�سابية.
ولق���د �س���نفت �ل�س���عوبات �لنمائية �ىل �ولي���ة )�لنتب���اه- �لدر�ك- �لذ�كرة(، 

�سعوبات ثانوية )�لتفكري – �للغة �ل�سفوية(.

1- النتب�اه Attention:- هو �لقدرة على �حل�س���ول على �ملعلومات �ملنا�س���به وذكر 
عا�سور )2006، �س 4( باأن �لنتباه هو �حدى �لعمليات �ملعرفية �ل�سا�سية فى �لن�ساط 

�لعقلى �ملعرفى.
وع���رف عب���د�هلل )2005،ب( �لنتب���اه باأن���ه ق���درة �لف���رد عل���ى �نتق���اء �ملث���ري�ت 
و�لح�سا�س���ات �ملتبوع���ة �لت���ى يتعر����س �لف���رد له���ا كاملث���ري�ت �ل�س���معية، و�لب�س���رية، 
و�للم�س���ية وغريه���ا م���ن �ملث���ري�ت �حل�س���ية �ملختلفة �لت���ى ي�س���ادفها، و�لرتكيز عليها 

للمدة �لزمنية �لتى تتطلبها �ملثري�ت و�ل�ستجابة لها”
و��س���ار �لزيات )2006، �س 3( �ىل �أن �س���عوبات �لنتباه تقع موقًعا مركزًيا بني 
�س���عوبات �لتعل���م مما ح���ذ� بالكثري من جم���ال �لرتبية �ىل �ن يعتربو� بان �س���عوبات 
�لنتباه تقع خلف كثري من �مناط �س���عوبات �لتعلم �لخرى، مثل �س���عوبات �لقر�ءة، 
و�لفه���م �لقر�ئى، و�ل�س���عوبات �ملتعلق���ة بالذ�كرة، و�ل�س���عوبات �ملتعلقة باحل�س���اب، �و 

�لريا�سيات بال�سافة ل�سعوبات �لتاآزر �حلركى، و�ل�سعوبات �لإدر�كية ب�سكل عام.

)- الدراك: perceptual: ه���و �لق���درة عل���ى تنظي���م وتف�س���ري �ملعلوم���ات من خالل 
�لقن���و�ت �حل�س���ية )�س���معية – ب�س���رية(، وذك���ر �ل���زر�د )1991، ����س ����س 178-121( 
 Perceptual ن �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن �س���عوبات ف���ى �لعملي���ات �لدر�كي���ة�
Disabilities ت���وؤدى �ىل �عاق���ة �لتنا�س���ق �لب�س���رى �حلرك���ى �ل�س���معى، و�لعالق���ات 
�ملث���ري�ت ومعرف���ة معناه���ا، ول  �نه���م لي�س���تطيعون تف�س���ري  �ملكاني���ه لديه���م، كم���ا 
ي�س���تطيعون تطوي���ر �لكث���ري م���ن �مله���ار�ت �لدر�كيه، مثل تنا�س���ق حرك���ة �لعني و�ليد 

و�لت�سل�سل من �جل �لكتابة، ومن �جل �لتعلم.
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 :Memory:3- الذاكرة
هى �لقدرة على ��س���تدعاء مامت �س���ماعه �و م�س���اهدته �و ممار�سته �و �لتدريب 
عليه وذكر �لزيات )1998، �س 369( �ن �لذ�كرة هى مركز �لعمليات �ملعرفية وحمورها 
�ل���ذى يوؤث���ر عل���ى كل ماه���و، معرفى، وعل���ى كافة �ن�س���طتنا �لعقلي���ة �ملعرفية ولذلك 
ترتبط ��سطر�ب �لذ�كرة �رتباطا وثيقا بكل من، ��سطر�ب عملية �لنتباه، �و عمليات 
�لدر�ك، �و كالهم���ا مم���ا يوؤثر ب�س���كل مبا�س���ر على كف���اءة وفاعلية عملي���ات �لذ�كرة.
و��س���ار كو�فح���ه )2003، ����س 90( �ىل �ن �ل�س���طر�ب ف���ى �لتفك���ري و�س���عف 
�لذ�كرة، و�س���عف �ل�س���تقبال، وعدم �لقدرة على �لنتباه ،وعدم �كتمال �لنمو �للغوى، 
�نها موؤ�س���ر على �عاقة �لطفل فى حت�س���يلة فى �ملو��سيع �لكادميية، وهذه �لعمليات 
�لنف�س���ية �ل�سا�س���ية، ت�س���ري �ليه���ا جمي���ع �لتعريفات �لتى و�س���عت ل�س���عوبات �لتعلم، 
وجميع هذه �لعر��س يفرت�س �أن لها عالقة مبا�س���رة �أي�س���ا مع �خللل �لوظيفى فى 

�جلهاز �لع�سبى �ملتوقع وجوده عند ذوى �سعوبات �لتعلم.

 Academic Learning Disabilities سعوبات التعلم الأكادميى� -
وت�سمل �سعوبات �لتعلم فى:- 

1- �سعوبات تعلم القراءة:- من �أكرث �ملو�سوعات �نت�ساًر� بني �لأطفال ذوى �سعوبات 
�لتعل���م، وتظه���ر فى عدم قدرة �لطفل على �لرباط بني �س���كل �حلروف و�س���وته، وفى 
تكوي���ن كلم���ات ب�س���يطة م���ن ع���دة �أح���رف ثالثي���ة �أو رباعي���ة، و�لتمي���ز ب���ني �لآحرف 
�ملت�س���ابهة و�لكلم���ات �ملت�س���ابهة، و�س���عوبة �لتع���رف �ل�س���ريع عل���ى �لكلم���ات، وحتليلها 

لغر�س نطقها)�لبندرى �ل�سايع، 2006، 3( 
)- �سعوبات تعلم الكتابة:- ذكر كو�فحة )2003، �س 89( �أن �سعوبات �لكتابة تظهر 
ف���ى ع���دة �أ�س���كال �أهمها عدم ق���درة �لطفل على �لتحكم فى �مل�س���افة ب���ني �حلروف، �أو 
كتابة �لكلمات �س���ائعة �ل�س���تخد�م، ف�س���اًل عن �لأخطاء �لإمالئية و�لنحوية �لناجتة 
ع���ن ع���دم قدرت���ه على �لتميز �لأ�س���و�ت �ملت�س���ابهة مما ي���وؤدى �إىل ح���دوث �أخطاء فى 

كتابتها وحذف �أو �إ�سافة، �أو �إبد�ل ،بع�س �حلروف �لإمالئية. 
3- �سعوبات تعلم احل�ساب: حممد )2003، �س 171( �أن �ل�سعوبات �خلا�سة باحل�ساب 
هى تلك �ل�س���عوبات �لتى ترتبط ب�س���فة خا�سة بفهم �لعمليات �حل�سابية، و�لعالقات 

و�لأرقام، ومفاهيم �لأعد�د.
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4- بع��س ال�سعوب�ات الأكادميية الأخرى:- وتل���ك تكون فى بع�س �ملو�د �لدر��س���ية مثل 
�جلغر�في���ا، و�لعل���وم وذك���ر (Stacey & Julie, 2001) �أن �لط���الب �لذي���ن لديهم 

�سعوبات فى �لتعلم غالًبا ما يكون لديهم �سعوبات �أخرى فى جمالت ثانوية. 

التدري�س العالجي لذوى �سعوبات التعلم:
ذك���ر �أبوني���ان )2001، ����س ����س 130-135( �أن���ه يج���ب تدري����س لالأطف���ال ذوى 
�س���عوبات �لتعل���م وفًق���ا لنظري���ة علمي���ة و��س���حة وم���ن ب���ني �لنظري���ات �لت���ي ميك���ن 

�ل�سرت�ساد بها:
�لنظرية �ل�سلوكية: مثل ��ستخد�م �لتعزيز، و�لنمذجة و�لإي�ساح.1 1)
�لنظري���ة �ملعرفي���ة: مثل حتدي���د �لهدف و�لتح���دث لإجر�ء �حل���ل، و�لتغذية 1 2)

�لر�جعة عن �لأد�ء و��س���تخد�م ��سرت�تيجيات �لتعلم وكذلك ��ستخد�م و�سائل 
�لتقنية مثل �لآلة �حلا�سبة و�حلا�سبات.

وتوجد عدة توجهات يف �إعد�د �لرب�مج �لعالجية )�أبو عمرية، 2002، �س 28( ومنها:
��ستخد�م كتب خا�سة منا�سبة تر�عى �إنخفا�س حت�سيلهم.1 1)
��ستخد�م خطو�ت �أ�سغر حجًما )حتليل �ملهمة(.1 2)
تكييف �لربنامج ل�سمان �لنجاح وذلك ي�سمل:1 3)

تنمية �لعقل من خالل �خلرب�ت �حل�سية و�ليدوية.	- 
جعل �ملقرر �سهاًل عند بد�ية �لتعلم لكل �ملتعلمني.	- 
جعل �لو�جبات �ملنزلية و�لتدريبات �لريا�سية �سهلة ل�سمان �لنجاح.	- 
تقدمي كل مهمة �سعبة على حدى.	- 
تقبل �ملدر�س ملبد�أ �لعمل مع كل متعلم ح�سب م�ستوى منوه.	- 

وذكر زيتون )2003، �س 130( �أن �لتدري�س لفئات �لرتبية �خلا�سة ب�سكل عام، 
وذوى �سعوبات �لتعلم ب�سكل خا�س يتطلب �لإحاطة بجانبني مهمني هما:-

�جلانب �لأول:- �أن تبنى �لإ�س���رت�تيجية بالطريقة �لفردية، ومبعنى �أن يبنى 
ل���كل طال���ب برنامج خا�س به، وهذ� ما ي�س���مى ��س���رت�تيجيات �لتدري����س �لفردي لكل 
طالب، و�لتي تختلف عن ��سرت�تيجيات تدري�س �لطلبة �لعاديني، �إذ تكون عامة لكل 

�لطلبة يف مرحلة در��سية معينة ومل�ستوى عمرى معني.
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�جلان���ب �لث���اين:- و�س���ع �لأهد�ف بعد قيا����س �لأد�ء �حل���ايل، �إذ يتم بعد ذلك 
�لبح���ث ع���ن �إ�س���رت�تيجية م���ا لتدري�س���ها، وه���ذ� يختل���ف ع���ن �إ�س���رت�تيجية مناه���ج           

�لطلبة �لعاديني.
و�أ�س���ار كام���ل )2006، �س ����س 32 - 33( �أن هناك بع�س �ملبادئ �لأ�سا�س���ية 

لتخطيط �لتعليم �لعالجي ومنها:-
�كت�ساف �حلاجات �خلا�سة بالطفل.1 1)
تطوير �أهد�ف �سنوية و�أهد�ف تعليمية ق�سرية �ملدى.1 2)
حتليل �ملهمة �لتي �سيتم تعلمها.1 3)
ت�سميم �لتعليم يف م�ستوى �لطفل.1 4)
�ختيار طريقة �لتدري�س وحتديد �لقناة �ملنا�سبة لال�ستجابة.1 5)
تعديل �ملهمات لكي تتنا�سب مع �مل�سكالت �ملعرفية لالأطفال.1 6)
�ختيار �ملكافاآت �ملالئمة للطفل.1 7)
توفري �لتعليم �لز�ئد.1 8)
توفري تغذية ر�جعة.1 9)
حتديد مدى تقدم �لطفل.1 10)

و�أ�س���ار عبد �هلل )2011، �س 30( �أن هناك جمموعة من �ملبادئ و�لأ�س����س �لتي 
ترتكز عليها مالمح �لرتبية �خلا�سة لالأطفال ذوى �سعوبات �لتعلم وهى:

�أن يركز �لتعليم �ملقدم على حاجة �لفرد.1 1)
�أن يتم تخطيطه بعناية وحر�س.1 2)
�أن يتم �ختيار ما نود �أن نقوم بتعليمه بكل عناية وحر�س.1 3)
�أن يكون مكثفا.1 4)
�أن يكون متو��سال ومطرًد�.1 5)
�أن يتم باأ�سلوب خا�س يتفق مع م�ستو�هم، وير�عى حاجاتهم.1 6)
(7 1 goal directed أن يكون موجها بالأهد�ف�
�أن يقدم �ملمار�سة �لتطبيقية �لالزمة.1 8)
ا من نتائج �لبحوث يف هذ� �ملجال.1 9) �أن يكون م�ستخل�سً
�أن يتم مر�قبة ور�س���د تطور كل تلميذ، وحتمل �مل�س���ئولية �لناجتة عند تغري 1 10)

�لتعليم عندما تدل �لنتائج على عدم حدوث تطور كاف من جانب �لتلميذ.
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وذك���ر هالهان، وكوفم���ان )2007( باأنه هناك عدة مناذج للتدري�س يف �لرتبية 
�خلا�سة ومنها

�لت�س���اور �لتعاون���ى يف ف�س���ول �لتعلي���م �لع���ام:- وفيه���ا يقوم معلم���ون �لرتبية - 1
�خلا�س���ة كم�ست�س���ارين ملعلم���ى �لتعلي���م �لع���ام ويتعاون���و� معه���م يف تخطي���ط 
وتنفي���ذ �لرب�مج �لتعليمية �ملختلفة يف �لف�س���ول �لعامة. وهنا تقلل �لو�س���مة 

�لجتماعية لهوؤلء �لطالب على �أنهم من ذوى �لإعاقات.
�لتدري�س �لتعاونى Co-teaching يف ف�سول �لتعليم �لعام: وهنا يقوم �ملعلم - 2

مع معلم �لرتبية �خلا�سة بعملية �لتدري�س ويحدث تكامل بني �لتعليم �لعام 
و�لرتبية �خلا�سة.

ف�سول �مل�سادر بالرتبية �خلا�سة: وفيها ياأخذ معلم �لرتبية �خلا�سة تالميذ - 3
�لف�س���ل �ل����س ويت���م تعليم �لتالميذ ذوى �س���عوبات �لتعلم ح�س���ة حو�ىل 30 
دقيقة يف �ملرة �لو�حدة وذلك لعدة مر�ت يف �لأ�سبوع وباقى �لوقت مع �أقر�نهم 
�لعاديني يف �لف�سل �لعادى. وهنا يربط بني �لتعليم �خلا�س و�لتعليم �لعام. 

�لف�سل �مل�ستقل بذ�ته: وفيها يتم �لتدري�س ملجموعة �سغريه حو�ىل 12 تلميذ - 4
مع معلم �لرتبية �خلا�سة مع وجود هيئة معاونة ت�ساعده يف �لف�سل و�لهدف 

هو تقدمي تعليم مكثف لالأفر�د و�جلماعات.
�ملدر�سة �لنهارية �خلا�سة )�ملدر�سة �لد�خلية(: وتلك ت�سمم خ�سي�سا لتقدمي - 5

�خلدمات لذوى �لحتياجات �خلا�سة خالل يوم در��سي كامل، ويظل �لتلميذ 
فيها طو�ل �لأ�سبوع وميكن �أن يحقق �لتلميذ �ل�ستفادة من وجوده يف جمتمع 

م�سارك فيه كل �لتالميذ �لآخرين �لكثري من نف�س �مل�سكالت.

وهناك اأي�سا بع�س املداخل العالجية لذوى �سعوبات التعلم وهي:-

• 	Medication Therapy Aproach ملدخل �لطبي�
• 	Behavior al ther pay ملدخل �ل�سلوكى�
• 	Cognitive ther pay ملدخل �ملعريف�
• 	 Neuropsy Cholagical theropyملدخل �لنف�سي �لع�سبي�
• �ملدخل �ملتعدد �أو �لتكاملي )�لزيات، 2008، �س 348(.	
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دور معلم �سعوبات التعلم:
 �مل�س���اركة م���ع �لفري���ق �ملتخ�س����س باملدر�س���ة م���ع بد�ي���ة كل ع���ام در��س���ي يف - 1

تعل���م.                                       �س���عوبة  لديه���م  �أن  يتوق���ع  مل���ن  �لأويل  بامل�س���ح  للقي���ام  خط���ة  و�س���ع 
)يف�سل �ل�ستفادة من عودة �ملعلمني قبل بد�ية �لعام �لدر��سي يف �إجر�ء �مل�سح 

�لأويل قدر �لإمكان.
�ل�س���رت�ك يف عمليات �لت�س���خي�س و�لتقومي لتحديد �سعوبة �لتعلم لدى كل - 2

تلميذ.
�ل�س���رت�ك يف �إع���د�د �لرب�م���ج �لرتبوي���ة �لفردي���ة �لت���ي تتو�ءم مع خ�س���ائ�س - 3

و�حتياجات كل تلميذ وذلك بالتن�سيق مع جلنة �سعوبات �لتعلم باملدر�سة.
تق���دمي �خلدمات �لرتبوية �خلا�س���ة بالتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم ح�س���ب - 4

طبيعة �حتياجاتهم من خالل �لربنامج. 
 تب���ادل �مل�س���ورة مع معلم �لف�س���ل �لع���ادي يف �لأمور �لتي تخ����س تالميذ ذوي - 5

�سعوبات �لتعلم مثل:
�أ. طرق �لتدري�س. 

ب. �أ�ساليب �لتعامل مع �لتلميذ.
ج. كيفية تاأدية �لمتحانات. 

د. متابعة �سري �لتلميذ يف �لربنامج.
 تبني ق�س���ايا �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم ومتثيلهم يف �ملجال�س �ملدر�س���ية.- 6

�لتعاون و�لتن�س���يق مع �لفريق �ملدر�س���ي يف �إعد�د �جلد�ول �لدر��س���ية �خلا�سة 
بكل تلميذ من �مل�ستفيدين من غرفة �مل�سادر.

لتن�س���يق م���ع �ملر�س���د �لطالبي ب�س���اأن �لتعاون م���ع �أولياء �أم���ور �لتالميذ ذوي - 7
�سعوبات �لتعلم من �أجل تذليل �ل�سعوبات �لتي يعاين منها �أبناوؤهم.

ن�س���ر �لوع���ي ب���ني معلمي �لف�س���ول وكذلك �إد�رة �ملدر�س���ة عن خ�س���ائ�س ذوي - 8
�سعوبات �لتعلم، وكيفية �كت�سافهم ونوعية �خلدمة �لتي ميكن تقدميها لهم 

�سمن فريق �لعمل �ملدر�سي.
 �مل�س���اركة يف �لدر��س���ات، و�لأبحاث، و�لدور�ت، و�لندو�ت، و�ملوؤمتر�ت يف جمال - 9

�خت�سا�سه.
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دور مدير املدر�سة نحو برنامج �سعوبات التعلم:
�أن يكون على در�ية باأهد�ف �لربنامج وعن مهام معلم �سعوبات �لتعلم.- 1
 �لإ�س���ر�ف عل���ى �لربنامج من خ���الل تلبية �حتياجات وم�س���تلزمات �لربنامج - 2

وتهيئتها لال�ستخد�م.
 �مل�ساركة �لفاعلة من خالل جلنة �سعوبات �لتعلم باملدر�سة.- 3
بن���اء نظ���ام �ت�س���ال فع���ال بني مدي���ر �ملدر�س���ة ومعلم �س���عوبات �لتعل���م ومعلم - 4

�لف�سل �لعادي و�أولياء �أمور �لتالميذ �مللحقني بالربنامج.
 �مل�س���اركة يف توعي���ة �أفر�د �ملدر�س���ة و�أولياء �لأمور و�لزو�ر وت�س���حيح �ملفاهيم - 5

�خلاطئة عن �لربنامج.
 �ل�سعي يف تطوير �لربنامج من خالل خربة مدير �ملدر�سة يف �مليد�ن و�لطالع - 6

�لع���ام و�إب���ر�ز �مللحوظات �لإيجابية وتو�س���يح جو�نب �لحتي���اج �ملهنية للمعلم 
ورفعها �إىل ق�سم �لرتبية �خلا�سة بالإد�رة.

دور املر�سد الطالبي نحو برنامج �سعوبات التعلم
�إع���د�د �خلط���ط �ل�س���نوية لرب�م���ج �لتوجي���ه و�لإر�س���اد لطالب ذوي �س���عوبات - 1

�لتعلم يف �إطار �خلطة �لعامة للتوجيه و�لإر�ساد.
متابعة حالت �لتالميذ �لتح�س���يلية و�ل�سلوكية وتقدمي �خلدمات �لإر�سادية - 2

لهم.
 �لتع���رف عل���ى تالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�تخ���اذ �لو�س���ائل و�لإج���ر�ء�ت - 3

�لكفيلة بتلبية �حتياجاتهم بالتعاون مع معلم �سعوبات �لتعلم.
 حتري �لأحو�ل �لأ�س���رية لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم وم�ساعدة �ملحتاجني - 4

منهم.
 در��سة �حلالت �لفردية للتالميذ �لذين تظهر عليهم بو�در �سلبية يف �ل�سلوك - 5

وتفهم م�سكالتهم.
 �لعم���ل عل���ى توثيق �لرو�بط بني �لبيت و�ملدر�س���ة و�إط���الع �أولياء �لأمور على - 6

م�سرية �أبنائهم يف �لربنامج.
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�لت�س���ال و�لتع���اون م���ع معلم �لربنامج ومع جلنة �س���عوبات �لتعلم باملدر�س���ة - 7
بهدف جمع �ملعلومات عن �لتلميذ لتعبئة �ل�سجل �ل�سامل، �أو در��سة حالته.

 توعية �ملجتمع �ملدر�سي باأهد�ف �لتوجيه و�لإر�ساد و�أهد�ف برنامج �سعوبات - 8
�لتعلم وخططه وكيفية �لتو�فق بينهما يف �مليد�ن.

املكان الرتبوي والتعليمي لذوي �سعوبات التعلم:
تق���دم خدم���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة للتالمي���ذ �لذين لديه���م �س���عوبات تعلم يف 

مد�ر�س �لتعليم �لعام عن طريق �لف�سل �لعادي مع خدمات غرفة �مل�سادر.

غرفة امل�سادر: 
�إن مفهوم غرفة �مل�سادر يتعدى جمرد �حليز �ملكاين �لذي جتري فيه وتنطلق 
منه �خلدمات �لرتبوية �ملتخ�س�سة، فهو نظام تربوي يحتوي على بر�مج متخ�س�سة 
تكفل للتلميذ تربيته وتعليمه ب�س���كل فردي ينا�س���ب خ�سائ�سه و�حتياجاته وقدر�ته، 
يف حني �أنها تف�س���ح �ملجال �أمامه ليتعلم يف �لف�س���ل �لعادي لي�س���ت �ملعلومات و�ملهار�ت 
�لأكادميية فح�سب، بل و�لتفاعل �لجتماعي و�لتو��سل مع �لآخرين �للذين يعترب�ن 

عن�سرين من �أهم عنا�سر مقومات �حلياة �لجتماعية �ل�سليمة

التعرف )اكت�ساف التالميذ1:
يتم عادًة �لتعرف على �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم من خالل �خلطو�ت �لتالية:

اأولً: امل�سح: 
يف بد�ي���ة كل عام در��س���ي يج���ب على معلم �س���عوبات �لتعلم �إجر�ء م�س���ح �أويل 
ملعرف���ة �لتالمي���ذ �ملحتم���ل وجود �س���عوبات تعلم لديه���م بناًء على ك�س���ف بنتائج �لعام 

�ملا�سي �أو مناذج �لإحالت �ملتوفرة وذلك على �لنحو �لتايل:
�إع���د�د قائم���ة بالتالمي���ذ �ملكمل���ني و�لر��س���بني و�س���عيفي �مل�س���توى يف م���و�د 	. 

�لريا�سيات و�لقر�ءة و�لإمالء و�خلط و�لتعبري، ويتم ذلك من خالل �لتعاون 
م���ع �ملر�س���د �لطالب���ي يف حالة وج���وده باملدر�س���ة �أو �أي جهة ر�س���مية �أخرى يف 

�ملدر�سة. 
در��سة ملفات �لتالميذ �ملدونني بالقائمة، وتتبع م�ستوياتهم �لتح�سيلية منذ 	. 

دخولهم �ملدر�س���ة يف مادة �أو مو�د �لإخفاق حتى �س���فوفهم �حلالية عن طريق 
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�س���هاد�تهم، مع ت�س���نيف مبدئي لهم ح�س���ب نوع �مل�س���كلة لديهم �سو�ء �سعوبة 
تعل���م �أو �أي م�س���كلة �أخ���رى، وذلك بالإط���الع على م�س���توياتهم يف جميع �ملو�د 

ودر��سة ملفاتهم.
بع���د �لت�س���اور م���ع معلم �ملادة ذ�ت �ل�س���عوبة و�ختيار �لتالميذ �مل�س���تبه بوجود 	. 

�س���عوبات تعلم لديهم فيها، يقوم معلم �س���عوبات �لتعلم بعر�س���هم على جلنة 
�س���عوبات �لتعلم باملدر�س���ة ل�س���تكمال �إجر�ء�ت �لت�س���خي�س �لعميق مع بد�ية 

�لعام �لدر��سي. 
 �حل���الت �لت���ي �خت���ريت خ���الل �مل�س���ح �لأويل، �أو عندم���ا يح���ال �لتلمي���ذ �إىل 	. 

�لربنام���ج م���ن قبل نف�س���ه )عندما يعر�س م�س���كلته ملعلم �س���عوبات �لتعلم( �أو 
ويل �أمره �أو �ملر�سد �لطالبي يخ�س�س لها منوذج �إحالة ويو�سح �أن �كت�سافهم، 

�أو �إحالتهم متت عن طريق �أي منهم، ويعتمدها معلم �سعوبات �لتعلم. 

ثانًيا: الإحالة:
تك���ون �لإحال���ة يف حال���ة توفرها من قبل معلم �لف�س���ل �أو �ملر�س���د �لطالبي �أو 
ويل �لأمر �أو �لتلميذ نف�س���ه �إذ� عرب عن م�س���كلته للمعلم، حيث يقوم معلم �س���عوبات 
�لتعل���م بتتب���ع م�س���توى �لتالمي���ذ �ملحال���ني عن طري���ق �س���هاد�تهم من���ذ دخولهم �إىل 

�ملدر�سة عرب ملفاتهم، ومن ثم ت�سنيفهم ح�سب نوع �مل�سكلة لديهم

ويتم تنفيذ الربنامج من خالل خم�س مراحل:

1.التوعية:

اأ:توعية اإدارة ومعلمات وتلميذات املدر�سة:

 �لتعريف بالربنامج باأ�سلوب يبني �آليته و�أهد�فه لإد�رة �ملدر�سة و�ملعلمات	 
تو�س���يح دور مديرة �ملدر�س���ة و�ملر�س���دة �لطالبية ومعلمات �لف�سل �لعام نحو 	 

�لربنامج .
 توعي���ة طالبات �ملدر�س���ة با�ست�س���افتهن يف غرف���ة �مل�س���ادر لتعريفهن مبا يتم 	 

عمله فيها من ن�ساطات وبر�مج لرفع م�ستوى �لتلميذة.
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ب:توعية اأولياء الأمور:
�لتو��س���ل معه���م ع���رب �لجتماع���ات �ملدر�س���ية لتو�س���يح دور غرف���ة �مل�س���ادر 
للتلمي���ذة بطريق���ة تنا�س���بهم عل���ى �خت���الف م�س���توياتهم �لعلمي���ة و�لثقافي���ة، م���ع 
تزويدهم بالن�س���ر�ت �لتي تعرف �س���عوبات �لتعلم و�أهد�ف �لربنامج وخ�س���ائ�س من 

يعانون من �سعوبات �لتعلم.

3 -التقييم
ًا:التقييم لغر�س الت�سخي�س )جمع �ملعلومات و�تخاذ �لقر�ر�ت(:يهدف للتاأكد بوجود 

�سعوبة تعلم لدى �لتلميذ�ت، بجمع �ملعلومات من عدة قنو�ت وهي:
�لت�س���ال بويل �لأمر ومعرفة كل ما يتعل���ق بحالتها �لأكادميية و�لجتماعية . 1

و�لنف�سية
معلمة �لتلميذة يف �لف�س���ل للعام �حلايل �أو �ملا�س���ي ومعرفة م�س���تو�ها يف تلك . 2

�لفرتة.
�ملر�سدة �لطالبية بر�سد ملحوظات حول م�ستوى �لتلميذة.. 3
�ملالحظة:عن طريق �مل�ساهدة �لهادفة بغر�س و�سف �ل�سلوك وتف�سريه . 4
�أعم���ال �لتلمي���ذة �لف�س���لية و�ملنزلي���ة �لقدمي���ة �أو �جلدي���دة )دف���رت �لف�س���ل . 5

و�لو�جب ( .
لل�س���نة . 6 �لتلمي���ذة يف ف�س���له  �لتلمي���ذة: -�ختب���ار�ت  م���ع  �ل�سخ�س���ية  �ملقابل���ة 

�حلالية)�أعمال �ل�سنة(.
�لختبار�ت �لر�سمية �لقدمية و�حلديثة. 7

ب:التقييم لغر�س التدري�س: يهدف ملعرفة نقاط �لقوة و �لحتياج لالتي ثبت لديهم 
�سعوبة تعلم

4.اخلطة الرتبوية الفردية:
ح�سب �لتوجيهات �ل�سادرة من وز�رة �لرتبية و�لتعليم لبد من �أن يتم تاأهيل 
�لتلمي���ذ للربنام���ج بناء على قر�ر جلنة مكونة من مدير �ملدر�س���ة وويل �لأمر ومعلم 
�لتلميذ يف �لف�س���ل �لعادي ومعلم �س���عوبات �لتعلمحيث تعد خطة تربوية فردية لكل 
تلمي���ذة بن���اًء عل���ى �ملعلومات �ل�س���ابقة �لت���ي جمعت ح���ول �لتلمي���ذة مبنيةعلى نقاط 

�لقوة و�لحتياج �لأكادميية.
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العتبارات الأ�سا�سية للخطة الرتبوية الفردية
تعد خطة تربوية فردية لكل تلميذة �أًيا كان نوع وزمن �خلدمة �ملطلوبة.	. 
ت�سخر جميع �لإمكانات �ملادية و�لب�سرية و�ملكانية و�لأ�ساليب لإجناح �خلطة	. 
تع���د �خلط���ة بن���اًء عل���ى �لت�س���خي�س ل���كل تلمي���ذة عل���ى ح���ده و�حتياجاتها يف 	. 

م�ستوى �أد�ئها �حلايل..
تعتم���د �خلط���ة على عمل �لفري���ق. وعلى �لو�س���ف �لدقيق �ملكت���وب للربنامج 	. 

�لتعليمي
ت�س���ارك �لأ�س���رة يف �إعد�د وتنفيذ ومتابعة �خلطة �لرتبوية �لفردية يف جميع 	. 

مر�حلها.
�ق���رت�ن عمل �خلطة �لرتبوية بف���رتة زمنية حمددة لبد�ية ونهاية �خلدمات 	. 

�ملطلوبة.

5:التح�سري والتدري�س
اأ- التح�سري:

يكت���ب �لتح�س���ري لأك���رث من ه���دف تدري�س���ي، ول تدمج تلميذت���ني يف منوذج 
و�حد، يف حالة تغيري

�لإ�س���رت�تيجية يع���اد �لتح�س���ري، و تعدي���ل �له���دف �لتدري�س���ي يف حال���ة ع���دم 
�لتحقق بعد �لتقومي

اأدوات واأ�ساليب التقومي اخلا�سة:
هناك �أ�ساليب خا�سة لتقييم ذوي �سعوبات �لتعلم ح�سب ما وردت يف �لقو�عد 
�لتنظيمي���ة ملعاه���د وبر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة �لتي و�ف���ق عليها مع���ايل وزير �لرتبية 
و�لتعلي���م ب���وز�رة �ملع���ارف للعم���ل به���ا يف1422 ه���� وتع���د لئح���ة تق���ومي /4/ �ملد�ر����س 
)�حلكومي���ة و �لأهلي���ة( بالق���ر�ر رق���م 1674 يف 5�لطال���ب �ل�س���ادرة مبوج���ب �ملو�فقة 
�ل�س���امية �لكرمية خلادم �حلرمني �ل�س���ريفني رئي�س �للجنة �لعليا1419 ه� على قر�ر 
�للجنة �لعليا ل�سيا�سة �لتعليم رقم /8/ ل�سيا�سة �لتعليم رقم 836 /م وتاريخ 1419 ه�. 

ومذكرتها �لتف�سريية هي �لأ�سا�س يف تقومي �لتالميذ ذوي /6/ 10 /ق/ع وتاريخ 1
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الحتياجات الرتبوية اخلا�سة.
وحول تقييم ذوي �سعوبات �لتعلم ت�سمنت مر�عاة لفروق �لتعلم منها:

يف جمي���ع ح���الت �لتق���ومي تت���وىل معلم���ة �س���عوبات �لتعل���م �لإ�س���ر�ف عل���ى . 1
�ختبار�ت �لتقومي يف �ملو�د �لتي تتلقى فيها خدمات �لرتبية �خلا�سة.

تقوم تلميذة �سعوبات �لتعلم بالو�سيلة �ملنا�سبة لقدر�تهم و�حتياجاتهم.. 2
يف حال���ة ع���دم ��س���تفادة �لتلمي���ذة مم���ا يقدم له���ا يف �لف�س���ل �لع���ادي فاإنه يتم . 3

تقوميه���ا يف حمت���وى �خلطة�لرتبوي���ة �لفردية ويتم و�س���ع �لأ�س���ئلة من قبل 
معلمة �لرتبية �خلا�سة بالتن�سيق مع معلمة �ملادة.

يف حالة ��ستفادة �لتلميذة مما يقدم لها يف �لف�سل �لعادي يف مادة معينة فاإنه . 4
يت���م تقوميه���ا يف حمتوى�خلطة �لرتبوي���ة �لفردية وحمتوى �ملو��س���يع �لتي 
تتعلمه���ا يف �لف�س���ل �لع���ادي يف تلك �مل���ادة وير�عى يف ذلك �أن تو�س���ع �لأ�س���ئلة 

بالت�ساور بني معلمة �ملادة ومعلمة �لرتبية �خلا�سة.
يف �مل���و�د ذ�ت �لكثاف���ة يف �ملحت���وى فاإن���ه يتم �لرتكي���ز على �ملفاهيم �لأ�سا�س���ية . 5

�أثناء �لتقومي. 

املعوقات التي واجهت الربنامج يف جميع مراحله:
�ملعوقات �لتي و�جهت �لربنامج كثرية وعديدة متثلت يف �ملر�حل �لتي مر بها� 
�لربنامج حيث قلت بع�سهاوحت�س���نت �لأخرى فيما بقت بع�س���ها م�ستمرة يف عدد من 

�ملر�حل وهي كالتايل:
- معوقات املرحلة الأوىل

 رف�س بع�س �لإد�ر�ت �ملدر�سية و�لتعليمية تقبل فكرة �لربنامج كونه �سي�سكل 1 1)
عبء �إد�ري عليهن.

 ع���دم تقبل مدير�ت �ملد�ر�س وجود معلمات يقدمن خدمات فردية للطالبات 1 2)
يف ح���ني �أن م���ن يعانني من عجز يف �أعد�د �ملعلمات �لالتي يدر�س���ن �لف�س���ول 

�لعادية فتم �ل�ستعانة – �لإجبارية.
للمعلم���ات �ملخت�س���ات يف �س���عوبات �لتعل���م للقي���ام بتدري����س �مل���و�د �لدر��س���ية 1 3)

�ملختلف���ة رغم عدم تخ�س�س���هن �أو در�يته���ن لذلك. و�أخريات وب�س���بب �لعجز 
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يف ع���دد �لإد�ري���ات حول���ن عم���ل معلم���ات �س���عوبات �لتعلم �إىل م�س���ئولت عن 
�ملق�سف �ملدر�سي

 ع���دم تع���اون بع����س �لأخ�س���ائيات �لنف�س���يات لتحدي���د �لطالبات �ل�س���عيفات 1 4)
حت�سليا �أو �حل�سول على معلومات عن �لطالبة.

 ع���دم تقب���ل �أولي���اء �لأم���ور للربنام���ج كونه يق���دم �خلدمة لبناته���م يف غرفة 1 5)
خا�س���ة وه���ذ� ق���د يع���د و�س���مة �جتماعي���ة بفردي���ة تعلمه���ا لأ�س���باب عقلية -             

كما يعتقدون .

معوقات املرحلة الثانية:

قلة �لتوعية يف مكاتب �لإ�سر�ف.1 1)
 �خلل���ط ب���ني خ�س���ائ�س �س���عوبات �لتعل���م و�لتاأخ���ر �لدر��س���ي وب���طء �لتعل���م 1 2)

و�لإعاقات �لأخرى.
 عدم ت�سخي�س �لطالبة �سمن فريق عمل حمدد.1 3)
 تعدد �ملقرتحات و�لجتهاد�ت للعمل يف �لربنامج من قبل �ملعلمات �ملخت�سات.1 4)
 �خللط بني عمل �ملعلمة �ملخت�سة و�لأخ�سائية �لنف�سية.1 5)
 عدم �لوعي مب�سلحات �سعوبات �لتعلم.1 6)
 عجز عدد �ملعلمات يف بع�س �ملناطق و�ملحافظات.1 7)
 وج���ود بع����س �لإعاقات �لب�س���يطة �مل�س���احبة ل�س���عوبات �لتعلم و�لت���ي مل تفتح 1 8)

له���ا م�س���ار�ت خا�س���ة باجلامع���ة مث���ل ب���طء �لتعل���م و�لتاأخ���ر �لدر��س���ي وبع�س 
�ل�س���طر�بات �ل�سلوكية مما جعل �لطالبات يحولن لغرف �مل�سادر لتلقي نف�س 

خدمات �سعوبات �لتعلم.
 وجود حالت �لتاأخر �لذهني وعيوب �لنطق يف �ملد�ر�س �لعادية وحتول باخلطاأ 1 9)

لغرفة �مل�سادر.
 تاأخر و�سول �مليز�نيات لغرف �مل�سادر.1 10)
 م�سئولية �لربنامج على عاتق �ملعلمة.1 11)
 عدم منا�سبة بع�س �ملو�قع و�لأماكن �ملخ�س�سة لغرف �مل�سادر.1 12)
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معوقات املرحلة الثالثة:
 عدم �لوعي �ملنا�سب لأهد�ف �لربنامج و�يجابياته.1 1)
ع���دم وع���ي �ملخت�س���ات م���ن �ملعلم���ات باأه���د�ف �لربنام���ج وه���ذه م���ن �ملعوقات 1 2)

�لعك�سية.
 �لتو�س���ع يف �لرب�م���ج قابل���ه زي���ادة يف ع���دد �ملعلم���ات يف جميع �ملناط���ق وبع�س 1 3)

�ملناطق كالريا�س �أ�سبح عدد �ملعلمات يفوق �ملطلوب مما �أدى لتكد�سهن.
 عدم وجود م�سرفات خمت�سات ومفرغات لالإ�سر�ف �لفني على �لرب�مج.1 4)
�لعربي���ة 1 5) �للغ���ة  �لتدري�س���ية يف  �لتعل���م   �س���عف مه���ار�ت معلم���ات �س���عوبات 

و�لريا�سيات.
�ملدر�س���ة 1 6) �لربنام���ج يف  باأهمي���ة  بالتعري���ف  �ملخت�س���ات  بع����س  قل���ة حما����س   

و�نعز�لهن عن معلمات �لتعليم �لعام �أعطى بع�س �ل�سور �ل�سلبية للربنامج.
عدم وجود ح�سة تدري�سية ثابتة للطالبة.1 7)
 �قت�س���ار �لربنامج على �ملرحلة �لبتد�ئية فقط مما �س���بب تدهور �لطالبات 1 8)

�خلريجات للمتو�سط دون تقدمي خدمات تربوية.
 عدم توفر بع�س �لتجهيز�ت �ملنا�سبة لغرف �مل�سادر.1 9)

معوقات املرحلة الرابعة:
 ��ستمر�رية قلة وعي �لهيئة �لإد�رية و�لتعليمية يف بع�س �ملد�ر�س عن �أهد�ف 1 1)

�لربنامج و�يجابياته.
 ع���دم تفعي���ل بع����س �لتعامي���م �خلا�س���ة بالطالبات م���ن قبل بع����س �لإد�ر�ت 1 2)

�ملدر�سية مثال )تقيم �لطالبة �أثناء �لختبار�ت(
 �سعف �لدعم �ملادي �لذي تتطلبه �لفعاليات لإجناح �لربنامج مثل عقد ور�س 1 3)

عمل –�إعد�د �حلقائب �خلا�س���ة بالربنامج- �ملطويات و�لن�س���ر�ت �لتدري�س.
معايري وموؤ�سر�ت �جلودة يف بر�مج �لرتبية �خلا�سة.

�إن عملي���ة �حلك���م على �جلودة وكفاءة �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمي���ة وبر�جمها ل بد �أن 
ت�س���تند �إىل �أ�س����س علمية حمددة ت�س���توجب وجود قو�عد و�أ�ساليب و��سحة ومتكاملة 
ت�س���كل يف جممله���ا مناذج ميكن يف �س���وءها �إ�س���د�ر �حلك���م على جودة تلك �ملوؤ�س�س���ات 
و�لرب�م���ج، �إذ ت�س���اعد �جل���ودة يف جن���اح تل���ك �ملوؤ�س�س���ات و�لرب�م���ج لتاأدي���ة ر�س���التها 
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وحتقيق �أهد�فها، من خالل وجود نظام ل�س���بط �جلودة يوؤكد على تطابق خمرجات 
�لتعليم لالأهد�ف و�ملعايري و�ملوؤ�سر�ت �ملو�سوعة له من خالل عملية �لتقييم �مل�ستمر 

له )�له�سي، 34،2012(.

ولق���د ب���د�أت حركة �ملعايري و�ملوؤ�س���ر�ت �لرتبوية منذ ثمانينات �لقرن �ملا�س���ي 
على م�ستوى منظمات كبرية، وقد �زد�د �لإهتمام بها مع مرور �لزمن وخا�سة خالل 
�ل�س���نو�ت �لقليل���ة �ملا�س���ية (Thurlow, 2002). وم���ع تز�يد �لهتمام بامل�س���او�ة بن 
�لطلبة ذوي �لإعاقة و�لطلبة �لعاديني وظهور �لقو�نني و�لت�سريعات �ملتعلقة بالأفر�د 
ذوي �لإعاق���ة كقان���ون تعلي���م �لأفر�د ذوي �لإعاق���ة (IDEA)، �أدى ذلك �إىل �لهتمام 
بتحدي���د معاي���ري �أد�ء لهوؤلء �لأفر�د ومعايري �أد�ء للرب�م���ج �ملنفذة لهم، �لأمر �لذي 
خل���ق د�فع���ا لتطوي���ر �لنظ���م �لرتبوية وتغريه���ا حتت م�س���مى �لتطوي���ر �ملعتمد على 

.(Wehmeyer, 2004, p.111) ملعايري�

و�ن�س���جاما م���ع �لهتم���ام �ل���دويل بحرك���ة تطوي���ر �ملعاي���ري و�نطالق���ا م���ن 
�حلاج���ة �ملتز�يدة لتح�س���ني نوعية عمل موؤ�س�س���ات �لرتبية �خلا�س���ة وخدماتها، فقد 
ح���اول عدد م���ن �لباحثني و�ملوؤ�س�س���ات و�لهيئات و�ملجال�س يف عدد م���ن �لدول تطوير 
معايري وخ�سو�سا فيما يتعلق بالأد�ء �ملوؤ�س�سي لرب�مج �لرتبية �خلا�سة من م�ستوى 
معايري �لرتبية �خلا�سة يف �لطفولة �ملبكر، و�سول �إىل تطوير معايري �إعد�د معلمي 
�لرتبية �خلا�سة على �مل�ستوى �جلامعي كالتي طورها جمل�س �لأطفال غري �لعاديني 

)�لزبون، 2013، �س 22(.

ومن �أبرز �ملعايري وموؤ�س���ر�ت �جلودة �لتي ظهرت يف بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة 
ومنه���ا بر�م���ج �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لتي ميكن �ل�س���تفادة منها يف �لتعرف 
على فاعلية هذه �لرب�مج وتطويرها، و�لتي ت�س���خدم �أي�س���ا يف تطوير كفايات معلمي 

�لرتبية �خلا�سة وبر�مج �إعد�دهم، ما يلي:-

 (Council for Exceptionalأول: معاي���ري جمل�س �لأطفال ذوي �لإعاقة�
(children Standards- CEC، وقد و�س���ع �ملجل�س عدد� من �ملعايري �ملتخ�س�س���ة 
ب���كل فئ���ة من فئات �لإعاقة ومنها �س���عوبات �لتعلم )حم���د�ن، 42،2014(. ومن خالل 
تل���ك �ملعاي���ري �لتي �قرتحه���ا �ملجل�س ميكن للمتخ�س�س���ني �لعتماد عليها يف �س���بط 
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ج���ودة يف �لرب�م���ج �لرتبوي���ة �ملقدمة لذوي �لإعاقة ومن �س���منها بر�مج �لطلبة ذوي 
.(CEC, 2003) سعوبات �لتعلم�

 (The Interstateثاني���ا: �لإحت���اد �مل�س���رتك لدعم وتقيي���م �ملعلم���ني �جل���دد
New Teacher Assessment & Support Consortium - INTASC)

 (The National ثالث���ا: معاي���ري �ملجل����س �لوطن���ي لعتم���اد �إع���د�د �ملعل���م
 Council for Accreditation of Teacher Education-NCATE)

)حمد�ن، 2014، �س 56(.

كما �أ�س���ار �حل�س���ن )2009، �س 56(، �إىل عدد من �ملوؤ�س���ر�ت و�ملعايري �ملت�سمنة 
يف بر�مج �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم وهى �إد�رة وتنظيم �ألربنامج حفظ �ل�سجالت 
وط���رق تخزي���ن �ملعلوم���ان �مل�س���ادر �ملالي���ة وميز�ني���ة �لربنام���ج �ج���ر�ء�ت �لتع���رف 
و�لت�س���خي�س ��س���رت�تيجيات �لتعل���م تنظي���م �خلدم���ات �مل�س���اندة يف �لربنام���ج �لبيئة 
�لتي ينفذ فيها �لربنامج �لعاملني يف �لربنامج عالقة �لربنامج مع �ألأ�س���رة وتقييم 

فاعلية �لربنامج.

اجلودة ال�ساملة فى التعليم

الن�ساأة التاريخية للجودة ال�ساملة فى جمال التعليم:
�نتق���ل مفهوم �جل���ودة �إىل جمال �لتعليم فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية على 
ي���د مالك���وم بال���درى Malcom Baldiry �ل���ذى طب���ق مبادىء �جلودة ف���ى �لتعليم                 

من خالل:
• ح���ث �لإد�ري���ني و�أع�س���اء هيئة �لتدري�س على �ل�س���عى جميعا م���ن �أجل حتقيق 	

�جلودة.
• �لرتكي���ز عل���ى منع �لتلمي���ذ من �لف�س���ل منذ �لبد�ية بدل من در��س���ة �أ�س���باب 	

�لف�سل بعد وقوعه.
• تدري���ب كل ف���رد د�خل �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية من �أجل حت�س���ني وتطوير �لعملية 	

�لتعليمية.
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 مفهوم اجلودة ال�ساملة:
ْتَقَن ُكلَّ  ِ �َل���ِذي �أَ ���ْنَع �هللَّ �جل���ودة و�لإتق���ان مب���د�أ �إ�س���المي قال �هلل تع���اىل: )�سُ
�َس���ْيٍء( �س���ورة �لنحل �آية 88.قال ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�س���لم “ �إن �هلل يحب �إذ� 
عم���ل �أحدك���م عم���اًل �أن يتقنه ” ويف �لوقت �حلا�س���ر �أ�س���بح نظام �جل���ودة يف �لتعليم 
�سمة �لع�سر �لذي نعي�سه يحت�سن جميع جو�نب �لعملية �لتعليمية كاملنهج �لدر��سي 

و�ملعلم و�لتلميذ وم�سادر �لتعلم و�لبيئة �ملدر�سية و�ملجتمع �ملدر�سي.

و�جل���ودة )طبق���ا لتعري���ف منظم���ة �لي���زو �لعاملي���ة( تعن���ى “�لوف���اء بجمي���ع 
�ملتطلبات �ملتفق عليها بحيث تنال ر�ساء �لعميل، ويكون �ملنتج ذو جودة عالية وتكلفة 

�قت�سادية معتدلة”.

وعرفها �س���الح نا�س���ر )2004( على �أنها “ جمموعة �ملو��س���فات و�خل�س���ائ�س 
�ملتوقعة يف �ملنتج ويف �لعمليات و�لأن�سطة �لتي من خاللها تتحقق تلك �ملو��سفات.

وق���د و�س���ع �ي�س���كو� Eshiqua (1994) تعريًفا مو�س���ًعا ملفه���وم �جلودة فهي 
تعن���ي جودة �لعمل وجودة �خلدمات وج���وده �ملعلومات وجوده نظام �لعمل و�إجر�ء�ته 
وجوده �لأق�سام وجوده �لأفر�د و�ملديرين،وجودة �أهد�ف �لنظام، فهي جوهر �لعملية 
�لإد�ري���ة �لت���ي تعتم���د على �مل�س���اركة �لفاعل���ة و�ز�له �حلو�ج���ز بني �لأق�س���ام �ملختلفة 
و��س���تخد�م �لبيانات و�ملعلومات بو��س���طة �لو�س���ائل �لإح�س���ائية للم�س���اعدة يف عملية 

�تخاذ �لقر�ر لتحقيق �لر�سا للعميل فهي مبينه على وجهه نظره.

�إذ� فاجل���ودة �أ�س���لوب ل���الإد�رة �حلديث���ة يلت���زم قيم���ة ل���كل �لعم���الء من خالل 
�إيجاد بيئة يتم فيها حت�س���ني وتطوير م�س���تمر ملهار�ت �لأفر�د لتنظيم �لعمل و�س���بغ 
كل جانب من جو�نب �ملن�س���اأة ون�س���اطاتها ب�سبغة �لتفوق باأد�ء �لعمل �ل�سحيح ب�سكل 

�سحيح من �ملرة �لأوىل وكل مرة.

ويف �س���وء �لتعريف���ات �ل�س���ابقة فاإن �جلودة كقاعدة �نطلق���ت منها �لعديد من 
�ملفاهيم تعني:

�مل�س���تفيدين وحتقي���ق  معي���اًر� للتمي���ز و�لتط���ور فالنظ���ام يتح���رك خلدم���ة 
�حتياجاته���م وتوقعاته���م يف �س���كل حزمي جيد متكامل وفاع���ل ل يقبل �خلطاأ ويدير 

�لوقت بكفاءة.
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تقدمي �لأف�س���ل للك�س���ب �لثقة على �مل�ستوى �خلدمي �سمان �لأد�ء �جليد من 
�أول مره بو�س���ع تاأكيد و�س���مانات على �خلدمة �أو �ملنتج و�لتح�سني و�لتطوير �مل�ستمر 

يف �لنظام.
تقدمي �ملو��سفات �ملتميزة للخدمة و�خللو من �لعيوب و�لأخطاء وبالتايل هي 
معيار لتقييم �لنجاح ولأنها تهتم بال�ستمر�ر فيه �هتمت بالتكامل و�ل�سمول لي�سبح 

هناك جودة �ساملة تهتم بالتفا�سيل يف �سكل فل�سفة ومنهج و�أ�ساليب �إجر�ئية.
وعلي���ه فاجل���ودة �لتعليمي���ة يق�س���د به���ا �حل�س���ول عل���ى منت���ج تعليم���ي جي���د 
باملوؤ�س�س���ات �لرتبوي���ة و�لتعليمي���ة يتمث���ل يف خريج���ي تلك �ملوؤ�س�س���ات بال�س���افه �إىل 
�إ�س���هامها يف خدم���ة �ملجتم���ع وتنمي���ة �لبيئ���ة وذل���ك من خ���الل حت�س���ني مدخالن كل 
موؤ�س�س���ة تعليمي���ة من تلك �ملوؤ�س�س���ات �لتي ت�س���مل �لطال���ب و�ملعلم و�لهي���كل �لد�ري 
و�ملن���اخ �لتعليم���ي و�لجتماع���ي �ملنا�س���ب و�مل���و�رد �ملالي���ة ومب���اين ومر�ف���ق و�ملد�ر����س 
وحت�س���ني �لعمليات �لتعليمية �لتي تت�س���من م�سادر �ملعرفة ومر�كز �ملعلومات وطرق 
�لتدري����س و�لرب�مج و�ملو�د �لتعليمية وتكنولوجيا �لتعليم فائقه �لتقدم مع �لهتمام 
بالتعلي���م �للكرتوين وحت�س���ني �أد�ء كل م���ن �لطالب و�ملعلم و�ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية مع 
مر�عاة تطبيق �لأ�س�س �لعلمية يف تخطيط وتنفيذ منظومة �لتعليم يف �سوء �أهد�ف 
تربوية �إجر�ئية ميكن �إخ�ساعها ملو�قف تربوية وتعليمية مع �لهتمام بتقييم �لأد�ء 
م���ن خالل معايري تو�س���ية كل ذل���ك يوؤدي يف �لنهاية �إىل �حل�س���ول على منتج نهائي 

جيد يتمثل يف جودة خريج كل موؤ�س�سة وخدمة �ملجتمع وتنمية �لبيئة.

مربرات الجتاه نحو اجلودة فى جمال التعليم والرتبية.
�أن تطبي���ق �جل���ودة فى جمال �لتعلي���م يعد مطلبا ملحا للتمك���ن من �لتفاعل 1 1)

و�لتعامل بكفاءة مع متغري�ت ع�س���ر يت�س���م بالت�س���ارع �ملعرفى و�لتكنولوجي، 
ويتز�يد فيه �ل�سر�ع و�ملناف�سة بني �لأفر�د و�جلماعات و�ملوؤ�س�سات و�لتكتالت 

�لقت�سادية و�لجتماعية.
زي���ادة �لهتم���ام بجودة �لرتبي���ة منذ نهاية �ل�س���بعينات وبد�ي���ة �لثمانيات فى 1 2)

�لقرن �لع�سرين، ثم ت�ساعفت هذ� �لهتمام منذ �لت�سعينات عندما ز�د �عتقاد 
معظم �لدول باأن �أف�س���ل ��س���تعد�د للقرن �حلادى و�لع�سرين يكون من خالل 
تربي���ة عالي���ة �جلودة، تكف���ل تكوين مو�طن ي�س���لح للعي�س �لفع���ال فى �لقرن 

�حلادى و�لع�سرين.
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�أن هناك �لعديد من �لعو�مل �لتى دعت لتبنى مفهوم �جلودة فى �لتعليم ومن 1 3)
�أبرزها فى �لنقاط �لتالية:

ك�سفت �لعديد من �لدول �ملتقدمة عن �نخفا�س م�ستويات �لتح�سيل �لدر��سى 1 4)
بني طالبها، وبالتايل فاإن �لو�س���ع �أكرث �س���وء بالدول �لنامية مما يرتتب عليه 
�لجتاه نحو �جلودة و�لتى فى �سوئها ميكن �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتى تكفل �حلد 
م���ن تدنى �ملخرجات �لتعليمية �لت���ى تتمثل ببع�س �ملهار�ت و�لكفاء�ت �لالزمة 

ل�سوق �لعمل وذلك من �أجل �لوفاء بحاجات �ملجتمع.
تنمي���ة �لعدي���د م���ن �لقيم �لت���ي تتعل���ق بالعمل �جلماع���ي وظه���ور �حلاجة �إىل 1 5)

�لن�سجام و�لتكامل بني �مل�ستويات �ملختلفة يف �ملجتمع �ملدر�سي )هيئة �لتدري�س 
�لطالب، �أولياء �لأمور(

�أن �جل���ودة يف �لتعليم تر�س���ي �حلاجة لالإجن���از و�لنجاح وجتنب �لأخطاء لدى 1 6)
�ملتعلم.

تط���ور �لنظم �لقت�س���ادية �أوجد �حلاجة �إىل نوع جديد م���ن �لعمالة قادر على 1 7)
��ستخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة لتلبية متطلبات �سوق �لعمل و�ملجتمع ويتحقق 

ذلك فقط عن طريق تعليم جيد.
حاجة �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �إىل م�ساحة �أو�سع من �حلرية يف �تخاذ �لقر�ر.1 8)

موؤ�سرات اجلودة ال�ساملة فى نظام التعليم:
 وقد و�س���ح كال من �إبر�هيم �لزهريى )2006( وعبد �لر�زق ظفر )2006( �أن 
هناك �لعديد من �ملوؤ�سر�ت �لتى ميكن �أن توظف لتدلل على حتقيق �جلودة �ل�ساملة 

فى نظام �لتعليم و�لتى تتمثل فيما يلى:
املوؤ�س�ر الأول: �أن يظه���ر �ملتعلمون تقدما نحو �كت�س���اب �لكفاء�ت و�ملهار�ت �لأ�سا�س���ية 

�لتى تعزز �لأهد�ف �لرتبوية.
املوؤ�س�ر الثانى:تق���دم �ملتعلم���ني ف���ى �لربنام���ج �لتعليم���ي و�ل�س���تمر�ر ف���ى �إعد�دهم 

وتدربيهم مل�ستويات مهارية �أخرى.
املوؤ�س�ر الثالث:عملي���ة تخطي���ط �لرب�م���ج �لتى تاأخ���ذ ف���ى �عتبارها �أو�س���اع �ملجتمع 
�س���كانيا وت�ستق �خلطة من �لوظائف و�لحتياجات و�مل�سادر و�لجتاهات �لقت�سادية 

و�لتكنولوجية �ملعلنة وير�عى فى عملية �لتخطيط �ل�ستمر�رية.
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املوؤ�سر الرابع:تقدمي تقارير �سنوية ومالية ومدى تاأثريها فى �لتقدم.

املوؤ�سر اخلام�س:�إعد�د بر�مج منهجية تدري�سية لتلبى حاجات �ملتعلمني.

املوؤ�سر ال�ساد�س:�ملو�د �لتعليمية وحد�ثتها وجودتها.

املوؤ�سر ال�سابع:تن�س���يق �خلدمات �لتى تقدم للتالميذ وعن طريقها يحدد �لربنامج 
مبا�س���رة �حتياج���ات �ملتعلمني من �خلدمات �لطالبية ثم توفريها بطريقة مبا�س���رة 

�أو غري مبا�سرة.
املوؤ�سر الثامن: ��ستخد�م طرق منا�سبة لنتقاء �ملتعلمني.

املوؤ�سر التا�سع:بقاء �لتالميذ فى �لربنامج ملدة كافية لتحقيق �لأهد�ف �لرتبوية.

املوؤ�سر العا�سر:�أن يحدد �لربنامج بو�س���وح عن�س���ر� ومقوما �أ�سا�سيا وهو تنمية هيئة 
�لتدري�س لتح�سني كفاء�تهم.

املوؤ�سر احلادى ع�سر: حت�سني فاعلية �ملعلم.

املوؤ�سر الثانى ع�سر:قدرة �ملعلم على �لتكامل مع نوعيات خمتلفة من �لدر��سيني.

املوؤ�س�ر الثال�ث ع�س�ر: تفوي�س بع����س �لأن�س���طة �لإ�س���ر�فية بفاعلي���ة، بطريقة توفر 
�لوقت وت�سمن توزيع �مل�سئولية.

املوؤ�سر الرابع ع�سر:�إد�رة �لختالف، وتفادى �لآثار �ل�سلبية له وتوجيه وجهه �إيجابية.

املوؤ�س�ر اخلام��س ع�سر:�لتخطيط للعمل �ل�س���ر�فى على �مل�س���توى �لإد�رى و�مل�س���توى 
�مليد�نى مع �ملعلمني.

وعلي���ه ف���اإن �مل���ربر�ت تو�س���ح �أهمية ه���ذ� �لنظ���ام �لتعليمي �إىل فو�ئ���د تطبيق 
�جلودة �ل�ساملة و�لتى يتمثل �أبرزها فى ما يلى:-

�س���بط وتطوي���ر �لنظ���ام �لإد�رى فى �لنظ���ام �لتعليمي نتيجة لو�س���وح �لأدو�ر  -
وحتديد �مل�سئوليات بدقة.

�لرتق���اء مب�س���توى �لتالمي���ذ فى �جلو�نب �جل�س���مية و�لعقلي���ة و�لجتماعية  -
و�لنف�سية و�لروحية.

زي���ادة كفاي���ات �لإد�ري���ني و�ملعلم���ني و�لعامل���ني باملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة ورف���ع  -
م�ستوى �أد�ئهم.
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زيادة �لثقة و�لتعاون بني �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�ملجتمع. -
توف���ري ج���و من �لتفاه���م و�لتعاون و�لعالقات �لإن�س���انية �ل�س���ليمة بني جميع  -

�لعاملني بالنظام �لتعليمي مهما كان حجمه ونوعه.
زيادة �لوعى و�لنتماء نحو �لنظام من قبل �ملتعلمني و�ملجتمع �ملحلى. -
متنح �جلودة �ل�س���املة �لنظام �لتعليمي مزيد� من �لحرت�م و�لتقدير �ملحلى  -

و�لعرت�ف �لعاملى.

متطلبات تطبيق اجلودة ال�ساملة فى نظام تعليم ذوى �سعوبات التعلم:
�إن تطبيق �جلودة �ل�ساملة باإى نظام ي�ستلزم بع�س �ملتطلبات �لتى ت�سبق �لبدء 
بتطبيقه���ا حت���ى ميك���ن �إعد�د �لعامل���ني بالنظام على قب���ول �لفكرة ‘ومن ثم �ل�س���عى 
لتحقيقها بفعاليه وحتقيق نتائجها �ملرغوبة فعند �لبدء فى �إن�ساء نظام للجودة فاإن 

�لتنظيم لها يحتاج �إىل فريق لت�سميم �جلودة يهتم مبايلى: 
در��سة مفاهيم �جلودة �ل�ساملة وتطبيقاتها. -
�إعطاء تو�سيات مبدى �إمكانية تطبيق �جلودة �ل�ساملة. -
�قرت�ح خطة مبدئية فى حالة �ملو�فقة على تطبيق نظام �جلودة. -

فيتم �إن�س���اء جمل�س للجودة �ل�ساملة ميثل م�ستوى قيادى لتخاذي �لقر�ر�ت 
و�إعطاء �ل�س���لطات �لالزمة لدعم نظام �جلودة �ل�س���املة ‘يخت�س فيما بعد بت�س���ميم 
�لعمليات �ملتعلقة باجلودة �ل�ساملة وتطبيقاتها‘و�لقيادة لها دور هام لتحقيق �جلودة 
�ل�س���املة وتطبيقاتها‘و�لقي���ادة له���ا دور ه���ام لتحقيق �جلودة �ل�س���املة ف���ى �أى نظام 

تعليمى ‘وفيما يلى �للتز�مات �لأكرث �أهمية لقيادة �جلودة.

معوقات تطبيق اجلودة ال�ساملة فى نظام تعليم ذوى �سعوبات التعلم:
وقد �أو�س���ح دمينج Demin �أن هناك عدد� من �ملعوقات �أطلق عليها �خلم�س���ة  -

�ملميتة هى كما يلى:-
 1 – عدم وجود ��ستقر�ر فى �لهدف.

2- �لرتكيز على �لأهد�ف ق�سرية �لأجل.
3- تقييم �لأد�ء على فرت�ت متباعدة.

4- عدم ثبوت �لإد�رة.
5- �لإد�رة با�ستخد�م �لأرقام و�مل�ساهدة فقط
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ويع���رف �لباحث���ان �جلودة �ل�س���املة �إجر�ئًي���ا علي �أنها“حتقي���ق جمموعة من 
�ملعايري و�خل�س���ائ�س �لتي ينبغي تو�فرها يف جميع عنا�س���ر غرفة م�س���ادر �س���عوبات 
�لتعل���م �س���و�ء ما يتعل���ق منها مبدخالت �أو خمرج���ات �أو عمليات ه���ذه �لغرفة وتعمل 
هذه �ملعايري علي تطوير وحت�س���ني �ألأد�ء يف جميع عنا�س���ر غرفة م�س���ادر �س���عوبات 

�لتعلم د�خل �ملد�ر�س �لتى بها نظام �لدمج �لكلى �ل�سامل”.

درا�سات وبحوث �سابقة:
در��س���ة ماكدونالد McDonald (1996) ��ستهدفت �إىل �لتعرف على فر�س 
�لتجوي���د �مل�س���تمرة يف مد�ر����س �س���ريى هيل �لت���ي تطبق �جل���ودة و�إد�رته���ا و�لدرو�س 
�مل�س���تفادة من تطبيق �جلودة �ل�س���املة بهذه �ملد�ر�س. – �لتعرف على تطوير مد�ر�س 
�س���ريى هيل من خالل نتائج تطبيق �إد�رة �جلودة �ل�س���املة.– �لوقوف على �ملعوقات 
تطبي���ق �إد�رة �جلودة �ل�س���املة و�لت���ي تتعلق �غلبها بالتمويل ونق����س �لتدريب.منهج 
�لدر��سة:��س���تخدمت هذه �لدر��س���ة �ملنهج �لو�س���في.و�أهم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها 
�لدر��س���ة: لبد �أن يكون هناك �لتز�ما طويل �لأمد باإد�رة �جلودة �ل�س���املة ومبادئها 
م���ن قبل �لقي���اد�ت �لرتبوية. �ملدي���ر هو �لد�ه لتغيري �ملدر�س���ة وتطويره���ا. �أن جناح 
�جلودة �ل�ساملة يف �لتعليم يعتمد على �لتز�م �لقياد�ت بالنماذج و�لقيم �لتي حتكمها 
�جلودة �ل�ساملة، و�لتي تنعك�س يف عمليه �لتخطيط �ل�سرت�تيجي للتعليم بال�سافه 

�إىل �لتز�م هيئه �لتدري�س باملوؤ�س�سة �لتعليمية.

در��س���ة �لزهريى وخليل )2001( ��س���تهدفت �لهتمام بتطبيق مبادئ وفل�سفة 
�إد�رة �جلودة �ل�ساملة ومبادئها يف �لتعليم �مل�سري و�ل�ستفادة من جتارب بع�س �لدول 
�ملتقدم���ة وذلك للتو�س���ل �إىل منوذج مق���رتح لإد�رة �جلودة وميكن �ل�س���تفادة منه يف 
تطوير �لتعليم �مل�س���ري. ��س���تخدمت هذه �لدر��سة �ملنهج �ملقارن مع �لهتمام بعمليه 
�مل�س���ح �لرتب���وي كاأحد مكوناته لتحلي���ل مناذج �إد�رة �جلودة �ل�س���املة يف بع�س �لدول 
�ملتقدمة وتف�سريها لال�ستفادة فى جتويد �لتعليم �مل�سري. تو�سل �لباحثان �إىل عدد 
من �لتو�س���يات �لجر�ئيه �لتي ميكن �ل�س���تفادة منها يف �لتعليم �مل�سري �أبرزها على 
�س���بيل �ملثال ل �حل�س���ر.مر�جعه �ملناهج �لدر��سية وحمتوياتها و�أهد�فها لتكون �أكرث 
تو�فق���ا م���ع بر�مج �جلودة �ل�س���املة.تزويد �لأف���ر�د �أثناء �خلدمة باملفاهيم �خلا�س���ة 
باجلودة وكيفية تطبيقها فى �لتعليم.�س���رورة �لهتمام عند تطبيق �جلودة �ل�س���املة 
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بالتعرف على �أ�سباب �جلودة و�إبد�ء �حللول ثم �لنتائج مع توحيد �ملعيار وو�سع خطط 
م�س���تقبليه لتح�س���ني �جلودة. مر�ع���اة �لوقت وتنا�س���به ما بني �لتخطي���ط و�لتطوير 
و�لتطبي���ق، ووج���ود مقايي�س دوريه للتقييم خالل عمليه �لتح�س���ني و�ختبار �لنتائج.

در��سة فوزي )2001( هدفت هذه �لدر��سة:�لتعرف على مفاهيم �إد�رة �جلودة 
�ل�س���املة وعالقته���ا ب ISO و�لتع���رف عل���ى �أه���م �ملتطلب���ات �لتي ينبغ���ي تو�فرها يف 
ريا����س �لأطفال ومد�ر�س �لتعليم �لعام لتطبيق �إد�رة �جلودة �ل�س���املة:وفقا لطبيعة 
�لبحث و�أهد�فه بدئ �ملنهج �لو�سفي من �أكرث مناهج �لبحث منا�سبة باعتباره �لأن�سب 
يف حتلي���ل �لو�ق���ع ور�س���د جهوده.�أه���م �لنتائج �لتي تو�س���لت �إليها �لدر��س���ة:�أن منط 
�لإد�رة �ملركزي يبد�أ من �لوز�رة وينتهي باملدر�س���ة مما يوؤدى �إىل عدم مقدرة �ملدر�س���ة 
على توفري متطلبات �إد�رة �جلودة �ل�س���املة بال�س���افه �إىل نق�س �ملو�رد، وعدم وجود 
كفايات مدربه.تو�سلت هذه �لدر��سة �إىل عدد من �ملتطلبات �لهامة �أو�جب مر�عيتها 
قبل �لبدء بتطبيق �إد�رة �جلودة �ل�س���املة، منها �س���رورة ن�سر ثقافة �جلودة �ل�ساملة.

در��س���ة �إبر�هيم )2002( هدفت هذه �لدر��س���ة �إىل تعرف �آليات حتقيق معايري 
�جلودة �ل�س���املة يف �لإد�رة �لتعليمية و�لإد�رة �ملدر�سية.و��س���تخدمت �لدر��س���ة �ملنهج 
�لو�سفي ملالمته ملو�سوع �لدر��سة.وت�سمنت �لدر��سة ثالثة حماور رئي�سه هي:�ملحور 
�لأول: و�قع �لإد�رة �لتعليمية و�ملدر�سية.�ملحور �لثاين: �أهم مالمح �جلودة يف �لإد�رة، 
من حيث فل�س���فه �جلودة �ل�ساملة و�حلاجة �إليها، ومتطلبات �لإد�رة للجودة �ل�ساملة 
و�أهميته���ا وفو�ئده���ا لالإد�رة �ملدر�س���ية، ومعايري وركائز، �جلودة �ل�س���املة، و�أهميتها 
وفو�ئده���ا ل���الإد�رة �ملدر�س���ية، ومعاي���ري وركائ���ز، �جل���ودة �ل�س���املة، ومر�ح���ل تطبيق 
�جلودة �ل�س���املة ومعوقات تطبيقها.�ملحور �لثالث: تو�سيات و�ليات لتحقيق معايري 
�جل���ودة �ل�س���املة يف �لإد�رة �لتعليمي���ة و�لإد�رة �ملدر�س���ية.وقد قدم���ت �لدر��س���ة ع���ده 
تو�س���يات �أهمها:�س���رورة تبنى �مل�سئولني و�ملخططني على �مل�س���توى �لقومي و�ملحلى 
عملي���ه �إعد�د مناذج لإد�رة �جلودة �ل�س���املة، بحيث تتو�فق مع فل�س���فه و�أيديولوجيه 
�ملجتمع �مل�سري وبيئاته �ملختلفة ونظامه �لتعليمي. �لرتكيز على �لقيادة �ل�سحيحة 
و�لفعال���ة لإد�رة �جل���ودة �ل�س���املة وب�س���فه خا�س���ة �لإد�رة �لعلي���ا، لي����س يف مرحل���ه 
�لتخطي���ط فق���ط، ولك���ن يف مرحل���ه �لتنفي���ذ �أي�س���ا.تطبيق �لإد�رة �لالمركزي���ة يف 
م�س���توى �ملدر�س���ة، بحيث تعامل �ملدر�سة كوحدة م�س���تقلة لها �سالحيات وم�سوؤوليات 

م�ستقلة·وحت�سني كفاءة �ملد�ر�س و��ستخد�م مبد�أ �ملحا�سبة.
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�إط���ار  فح����س  ��س���تهدفت   Tymochenko (2002) تيمو�س���ينكو  در��س���ة 
�لعم���ل �ملحدد ت�س���ريعيا يف �ونتاريو بكن���د� لرب�مج وخدمات تعلي���م ذوى �لحتياجات 
�خلا�س���ة وم���دى جودته.��س���تخدمت ه���ذه �لدر��س���ة �ملنهج �لو�س���في و�أ�س���لوب حتليل 
�لنظ���م للوق���وف عل���ى �جل���ودة �ل�س���املة يف كل مدخالت �لنظ���ام �لتعليم���ي وعملياته 
وخمرجاته معتمده �إىل جانب ذلك على �لطالع على �لقو�نني و�مل�ستند�ت �لر�سمية 
�لتي تنظم عمل نظام تعليم ذوى �لحتياجات �خلا�سة يف �ونتاريو بكند�.�أهم �لنتائج 
�لت���ي تو�س���لت �إليها �لدر��س���ة:�إن �لنموذج لنظ���ام �أكرث جودة هو من���وذج تقوم �أهد�فه 
على �لرتكيز باحتياجات �لطالب �خلا�س���ة وقدر�تهم.�إن �جلودة �ل�ساملة هي �ملدخل 
�لأن�س���ب لت�س���ميم �لأه���د�ف و�للو�ئح �ملنظم���ة للنظام �لتعليمي حي���ث �أنها تغطى كل 
�أج���ز�ء �لنظام ب�س���كل ك���فء فاعل، وهذ� ي�س���اعد على تاأكيد و�س���مان �إن �لأهد�ف �حد 

مدخالت �لنظام ذ�ت جوده و�سممت بكفاءة.

در��س���ة بحر )2002( ��س���تهدفت ت�س���ميم منوذج للجودة �ل�س���املة لتعرف على 
فل�س���فة �جلودة �ل�س���املة وتطبيقاتها يف جمال �لتعليم ب�سكل عام وفى جمال �لتعليم 
�ل�سا�س���ى ب�س���كل خا�س.وق���د �عتمدت �لدر��س���ة عل���ى �ملنهج �لو�س���في ، ومت تخطيط 
منوذج لتطبيق فل�سفة ومدخل �إد�رة �جلودة �ل�ساملة يف �لتعليم �ل�سا�سى مب�سر.�أهم 
�لنتائج �لتي تو�س���لت �إليها �لدر��سة:�إن �جلودة �ل�ساملة يف �لتعليم �ل�سا�سى كمدخل 
لتطوي���ر �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة يرتك���ز عل���ى ثقاف���ة �جل���ودة �ل�س���املة �لتي تق���وم على 
�مل�س���اركة من قبل جميع �أع�ساء �ملوؤ�س�س���ة و�ملجتمع �ملحيط بهدف �لتح�سني �مل�ستمر.
ظهور عدد من �ملد�خل �لإ�س���الحية لالرتقاء بجودة �لتعليم �ل�سا�س���ى يف م�س���ر من 

�أهمها تطبيق �جلودة �ل�ساملة فئ �لتعليم.

در��س���ة بيوم���ى )2002( ��س���تهدفت �لوق���وف عل���ى موؤ�س���ر�ت �جلودة �ملدر�س���ية 
يف بع����س �لدول �ملتقدم���ة و�لنامية وحماوله توظيفها.و��س���تخدمت �لدر��س���ة �ملنهج 
�لو�س���في ملالءمته ملو�س���وع �لدر��س���ة وت�س���منت �لدر��س���ة حم���اور �أ�سا�س���يه هي جودة 
�ملدخ���الت �ملادي���ة، وجودة �ملعلم، وجودة �لتدري�س و�لتعلم د�خل �لف�س���ول �لدر��س���ية، 
وجوده �ل�س���ياق �ملدر�س���ي.وقد تو�س���لت �لدر��س���ة عن عده نتائج �أهمها �أن: موؤ�س���ر�ت 
ج���ودة �ملدخ���الت �ملادية ت�س���مل: حج���م �لنفقات �ملدر�س���ية �لتي تخ�س����س لكل طالب، 
وج���ودة وكفاي���ة �مل���و�رد �لتعليمي���ة )كت���ب – �أدو�ت – مقاع���د…….. �ل���خ(، وجوده 
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�ملكتب���ة وم���دى ن�س���اطها قل���ه، وكثاف���ة �لف�س���ول �لعددي���ة، وج���وده بر�م���ج �لتغذي���ة.
موؤ�س���ر�ت جودة �لتدري�س و�لتعلم د�خل �لف�س���ول �لدر��س���ية وت�سمل: طول �لربنامج 
�لتعليم���ي، وج���ودة حمتوى �ملقرر �لدر��س���ي، وتنوع طرق �لتدري�س، ومدى ��س���تخد�م 
�لتكنولوجيا، وتعيني وتن�س���يق �لو�جبات �ملدر�س���ية وت�س���حيحها، وتوقع �ملعلم لالأد�ء 
�ملرتفع من �لطالب، و�لتعلم �لن�س���ط من �لطالب. موؤ�س���ر�ت جودة �ل�س���ياق �ملدر�سي 
ت�س���مل: �لأهد�ف �ملدر�سية �لو��س���حة و�لو�قعية، و�لقيادة �ملدر�سية �لقومية �لد�عمة 
للعاملني، وبيئة مدر�سيه �أمنه ومنظمه، بيئة �كادمييه جيدة، جودة �ملناخ �لتنظيمي، 

و�ندماج �لإباء و�ملجتمع �ملحلى يف �ملدر�سة.

در��س���ة باري���تBarrett (2003)  ��س���تهدفت تق���دمي تقرير ع���ن تطبيق �إد�رة 
�جل���ودة �ل�س���املة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، وق���د مت جتميع �لبيانات �خلا�س���ة بالدر��س���ة 
ع���ن طريق �إجر�ء مقابالت �سخ�س���يه م���ع عينه مت �ختيارها بطريق���ه عمديه، لتمثل 
�لرتبية �خلا�سة يف منطقه �سان ماركو�س san Marcos �ملدر�سية بالوليات �ملتحدة 
�لمريكي���ه بال�س���افه لتلقيه���ا تدريب���ا على �جلودة �ل�س���املة يف �لرتبية و��س���تعد�دها 
للم�س���اركة يف �لدر��س���ة. وق���د مت �س���وؤ�ل هذه �لفرق ع���ن دور �إد�رة �جلودة �ل�س���املة يف 
جتويد �لرتبية �خلا�س���ةوقد تو�سلت �لدر��سة �إىل عده تطبيقات ملبادئ �إد�رة �جلودة 
�ل�ساملة ميار�سه �ى مديرو �لرتبية �خلا�سة منها:�لتعرف و�لتقييم جلميع �مل�ساركني 
للو�سول �إىل �لأهد�ف وتطور �لت�سال و�مل�ساركة د�خل �ملنظومة �لتعليمية وخارجها 
و�لهتم���ام بامل�س���تفيدين و�لت���ز�م �لقادة باإد�رة �جلودة �ل�س���املة يف �لرتبية �خلا�س���ة.

در��س���ة عب���د �ل�س���تار )2004( ��س���تهدفت �لوق���وف عل���ى �أ�س����س فل�س���فه �جلودة 
�ل�س���املة و�ه���م تنظمه���ا ومعايريه���ا ومتطلب���ات حتقيقه���ا، و�لوقوف عل���ى منظومة 
�لإد�رة �ملدر�س���ية يف ظ���ل �إد�رة �جل���ودة �ل�س���املة، و�لك�س���ف ع���ن و�ق���ع �إد�رة �ملدر�س���ة 
�لبتد�ئي���ة و�ه���م �مل�س���كالت �لت���ي تو�جهه���ا، وحماول���ه �لو�س���ول �إىل ت�س���ور مق���رتح 
لتطوي���ر �إد�رة �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة با�س���تخد�م معاي���ري �جلودة �ل�ساملة.و��س���تخدمت 
�لدر��س���ة منه���ج حتليل �لنظم، وذلك للك�س���ف ع���ن �لعالقات �ملتبادلة د�خل �ملدر�س���ة، 
وحتليل مدخالت �ملدر�سة �لبتد�ئية و�لعمليات �لتي تتم بها، ومن ثم تناول �مل�سكالت 
�لتي تو�جهها �أو تطر�أ عليها، ولذلك فقد ��س���تعان �لباحث باأدو�ت ت�س���اعده فى بحثه، 
وتتمثل هذه �لأدو�ت فيما يلي: �ملالحظة �ملبا�سرة و�أ�سلوب �ملعاي�سة، حيث قام �لباحث 
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يعم���ل زي���ار�ت ميد�نيه لبع�س �ملد�ر�س �لبتد�ئية و�س���يله للتعرف على و�قع �ملدر�س���ة 
�لبتد�ئية، كما ��س���تخدم �لباحث ��س���تبيانه مت تطبيقها على عينه من مديري ونظار 
ووكالء �ملد�ر����س �لبتد�ئي���ة ببع����س حمافظ���ات �جلمهورية. وقد تو�س���لت �لدر��س���ة 
ع���ن ع���ده نتائ���ج �أهمها:وجود �أه���د�ف حم���ددة للمدر�س���ة �لبتد�ئية، غالب���ا ما تكون 
حم���ددة من قب���ل �لإد�رة �لتعليمية وفق �لقو�نني و�لق���ر�ر�ت �لوز�رية �ملنظمة للعمل 
د�خ���ل �ملدر�س���ة، �لأمر �لذي يرج���ع بطبيعة �حلال �إىل مركزي���ه �لإد�رة وفق �لقو�نني 
و�لت�س���ريعات �ملعمول بها. �نخفا�س م�ستوى ت�س���جيع �إد�رة �ملدر�سة لالأفكار �جلديدة 
�لتي تدعو �إىل حت�سني يف جمال �لعمل، ورمبا يرجع ذلك �إىل مركزيه �لإد�رة.�سعف 
م�س���توى �إ�س���هام �لتالميذ باآر�ئهم يف حت�س���ني �لعمل د�خل �ملدر�س���ة من �جل تطوير� 
�خلدم���ة �لرتبوية.�خلدم���ات �لتي تقدمها �إد�رة �ملدر�س���ة ل تلبى �حتياجات �لطالب 
�لفعلية، ول تو�فق توقعاتهم.�س���عف قنو�ت �لت�س���ال �لفعالة و�ملتبادلة بني �ملدر�س���ة 
و�لبيئ���ة �ملحيط���ة بها.�س���عف م�س���اركه �لعامل���ني )معلم���ني – �إد�ري���ني( باملدر�س���ة يف 
�س���ياغة �لأهد�ف �لرئي�سة �خلا�سة باملدر�سة، وفى عمليه �سنع �لقر�ر د�خل �ملدر�سة، 

ولعل ذلك يرجع �إىل بريوقر�طيه ومركزيه �لإد�رة �ملدر�سية

در��س���ة �خلوىل )2004( ��س���تهدفت �لتعرف على �أهم �ملالمح �ل�سا�س���يه ملدخل 
�جلودة �ل�س���املة و�هم �ملعوقات �لتي حتول دون جودة �لتعليم.تقييم عنا�س���ر �جلودة 
�ل�ساملة يف مد�ر�س �لتعليم �ل�سا�سى. تقدمي منوذج مقرتح لتطوير �لتعليم �ل�سا�سى 
يف �سوء مدخل �جلودة �ل�ساملة.منهج �لدر��سة: مت ��ستخد�م �ملنهج �لو�سفي ملنا�سبته 
مل�سكله �لدر��سة وفى �إطار هذ� �ملنهج مت ��ستخد�م ��ستتبان ��ستكا�سفى لتقييم عنا�سر 
�جلودة �ل�ساملة يف موؤ�س�سات �لتعليم �ل�سا�سى مب�سر.�أهم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها 
�لدر��س���ة: ر�س���دت �لدر��س���ة �برز �لتطور�ت و�ملتغري�ت �لعاملية و�ملحلية �لتي �س���تزد�د 
�سر�وة يف �مل�ستقبل و�لتي ت�ستلزم تهيئه �ملناخ لتح�سني جودة �لتعليم و�سيا�سته كخيار 
��س���رت�تيجي ل بدي���ل عن���ه. نق�س �لإد�ري���ني �لأكفاء �ملوؤهلني يف �لعدي���د من �ملد�ر�س 

لرفع م�ستوى �لأد�ء يف �لعملية �لتعليمية.

در��س���ة �ل�س���يد )2004( ��س���تهدفت معرفة كيفية �لإفادة م���ن �ملعايري �لدولية 
للتعليم يف توجيه �ملعايري �مل�س���رية وقدمت �لدر��س���ة روؤية حتليليه مقارنة للمعايري 
�ملالئم���ة يف م�س���ر. وق���د �عتمدت �لدر��س���ة على منه���ج �لبحث �ملق���ارن ملعرفة �لفروق 
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و�ل���دللت ذ�ت �ملغ���زى �لرتب���وي يف �لإطاري���ن �لقوم���ي للمعاي���ري وخلفي���ة ت�س���كيل 
�ملعايري �لدولية )��سكد 1997( و�قت�سرت حدود �لدر��سة على عر�س �ملعايري �لقومية 
للتعلي���م يف م�س���ر وعر�س �ملعايري �لدولية �لتي �أ�س���درتها �ليون�س���كو )��س���كد1997(.

وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل ع���دة نتائج منها:�أن تنظي���م �لعملية �لتعليمة يختلف ح�س���ب 
�لن�س���يج �لثق���ايف و�لعو�م���ل �ملوؤث���رة يف تكوين���ات كل منه���ا، وبالت���ايل تختل���ف معاي���ري 
تق���ومي ه���ذه �لنظ���م، غري �أن ثم���ة فروق ل ينبغ���ي �أن تقف حائ���ال دون �إيجاد معايري 
دولي���ة متفق عليها �إن تطبيق �ملعايري �لقومية للتعليم يف م�س���ر يحتاج �إىل ��س���تعد�د 
منظم���ة وخمطط���ة يف تهيئة �لبنية �ملدر�س���ية بل �لنظام �لتعليمي بكل ما ي�س���مل من 

معلم ومنهج وطالب و�إد�رة ومبنى وغريها.

در��س���ة حمم���د )2007( ��س���تهدفت �لتع���رف على �ل�س���ياق �لعامل���ي للجودة من 
حي���ث �ملن���اخ �حل�س���اري لن�س���اأه مفه���وم �جل���ودة و�جتاه���ات ومن���اذج لتج���ارب عاملي���ه 
للجودة.�لتعرف على �جلهود �مل�س���رية لإر�س���اء مبد�أ جودة �لتعليم من خالل �جلهود 
�لوز�ري���ة يف �لرتق���اء بالتعلي���م �لبتد�ئي و�ملعايري �لقومية جلودة �لتعليم يف م�س���ر.

�لتع���رف عل���ى �ملتطلب���ات حتقي���ق معاي���ري �جل���ودة يف �ملدر�س���ة �لبتد�ئية.حماول���ه 
تالف���ى �ل�س���لبيات وتدع���م �ليجابيات فى �جله���ود �لوز�رية لتحقي���ق معايري �جلودة 
يف �ملدر�س���ة �لبتد�ئية.منهج �لبحث و�أدو�ته:ي�ستخدم �لبحث �حلايل �ملنهج �لو�سفي 
ملالءمت���ه ملو�س���وع �لدر��س���ة، وذل���ك ع���ن طريق جمي���ع �لبيان���ات و�ملعلوم���ات �لالزمة 
للدر��سة من خالل �ل�سجالت و�لوثائق �ملهمة و�لدر��سات �ملتعلقة بالبحث مع در��سة 
�لعو�م���ل و�لق���وى �ملوؤث���رة فيها وحتليله���ا و�إعادة تركيبها وتف�س���ريها، بال�س���افه �إىل 
��س���تخد�م �أدو�ت �لبحث �لالزمة مثل �ملقابالت �ل�سخ�س���ية و�ل�س���تبيانات. وتو�س���لت 
�لدر��س���ة �إىل عدة تو�س���يات منها:و�س���ع �لولوي���ه �ملطلقة لتزوي���د �ملد�ر�س مبا يلي:                  
 �أ- �لأثاث �ملنا�س���ب كما وكيفا لبل���وغ �حلد �لأدنى جلودة �لتعليم.ب- �خلامات 
و�ملع���د�ت �لالزم���ة لتدري����س �لفع���ال.ج – �لآلت �للكرتوين وتكنولوجي���ات �لتعليم.

مر�عاة ت�س���ميم �ملباين �ملدر�س���ية يف �مل�س���تقبل بحيث ير�عى �لهتمام باأعد�د مالعب 
وور�س ومعامل تفي باحتياجات �لتعليم يف �ملدر�سة �لبتد�ئية.

در��س���ة جم���ال )2008( ��س���تهدفت �لتع���رف على فل�س���فه و�أهد�ف نظ���ام تعليم 
ذوى �لحتياج���ات مب�س���ر.�لتعرف عل���ى ماهي���ة �جل���ودة �ل�س���املة كمدخ���ل تطويري 
للتو�س���ل �إىل �س���يغه تفاعليه تربطها بنظام تعليم ذو �لحتياجات �خلا�س���ة مب�س���ر.
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ر�س���د حمدد�ت تطوير نظام تعليم ذوى �لحتياجات �خلا�س���ة مب�سر يف �سوء مدخل 
�جل���ودة �ل�ساملة.�لك�س���ف يف و�ق���ع �جل���ودة �ل�س���املة يف نظ���ام تربي���ه وتعلي���م وذوى 
�لحتياج���ات �خلا�س���ة. ��س���تخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�س���في وحتدي���ًد� مدخل حتليل 
�لنظم كاأحد �أ�س���اليبه. وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل عدة نتائج منها:�لفتقار �إىل فل�س���فه 
و��سحة و�سادقه تعرب عن روؤية �لنظام �لتعليمي لذوى �لحتياجات �خلا�سة للجودة 
ور�سالتها و�أهد�فها و�ملعايري �لتي حتكم عملياتها و�لتي ميكن �أن ت�ساعد على �لنظام 
ومد�ر�س ذوى �لحتياجات �خلا�سة على حت�سني �لأد�ء وتقدمي �أف�سل خدمه تعليمية 
ممكنه. يعانى نظام تعليم ذو �لحتياجات �خلا�س���ة يف م�س���ر مبعوقات متعددة تعيق 

تطبيق �جلودة �ل�ساملة لتطوير �لتعليم.

در��س���ة عب���د �هلل )2011( ��س���تهدفت �لتحق���ق م���ن فعالية برناجم���ني للتعليم 
�لعالج���ي م���ن خ���الل ��س���تخد�م �ملنظم���ات �ملتقدم���ة )منظ���م �لوح���دة – �ملخطط �أو 
�لر�س���م �لتو�س���يحي للمفهوم( يف تنمية قدر�تهم على حل �مل�سكالت �لجتماعية على 
عين���ة مكون���ة من )30( طفل من �لذكور، و��س���تخدم مقيا�س �س���تانفورد بينيه للذكاء، 
مقيا����س �مل�س���ح �لنيورولوجى و��س���تمارة �مل�س���توى �لإجتماعى و�لقت�س���ادي و�لثقايف، 
ومقيا����س �لق���درة على حل �مل�س���كالت و�أ�س���فرت �لنتائج عن فاعلية �ملنظم���ات �لبيانية 

كمنظمات متقدمة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

درا�سات خا�سة مبعايري اجلودة ال�ساملة يف برامج ذوي �سعوبات التعلم.
 قام بندر Bender (2006) بدر��سة ��ستهدفت تقييم بر�مج �سعوبات �لتعلم 
�ملح���ددة، حي���ث تكون فريق �لعمل م���ن �ملعلمني و�ملدر�ء و�لآباء و�أع�س���اء من �ملجتمع 
�ملحلي، وقد �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن معلمي �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم موؤهلني 
ب�س���كل جيد، حيث �أن معظم �ملعلمني ي�س���تخدمون ��س���رت�تيجيات �لتعليم �ملبا�س���ر يف 
�لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�حل�س���اب، ولكن ل ميتلكون �مله���ارة يف تعليم �مله���ار�ت �لجتماعية 
و�مله���ار�ت �لنتقالي���ة ومهار�ت �لدفاع �لذ�ت���ي، ول يوظف���ون �لتكنولوجيا يف �لعملية 
�لتعليمي���ة، وكان معظ���م �ملعلم���ني ي�س���تخدمون �خلط���ة �لرتبوي���ة �لفردي���ة لتقيي���م 
تقدم �لطلبة، كما ذكر �ملعلمون �أنهم بحاجة �إىل دعم ��س���ايف يف ��س���رت�تيجات �لتعلم 
وتكنولوجيا �ملعلومات، و�لدعم �لإد�ري، و�لفريق �لتعاوين، كما ��سار مديرو� �ملد�ر�س 
�إىل �أنهم ل يطبقو� مهار�ت �سبط �ل�سلوك و�إد�رة �ل�سف، و�أخري� فقد �أ�سارت �لنتائج 
�إىل �أن �لآباء كانو� على م�ستوى عال من �لر�سا عن �خلدمات �لتي تقدم لأطفالهم.
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وقام كل من بيزو وجي�س Pezoo & Jesnne (2008)، بدر��س���ة ��س���تهدفت 
حتدي���د فعالي���ة برنام���ج تعلي���م ف���ردي للطلب���ة ذوي �س���عوبات �لتعل���م، حيث ��س���تمل 
�لربنام���ج على �لتفاعالت �س���من جمموعات �س���غرية، وقد ركز عل���ى تطوير �ملهار�ت 
�لدر�كي���ة ومفه���وم �ل���ذ�ت و�ملهار�ت �ل�سخ�س���ية، حيث مت تنفيذ �لأن�س���طة من خالل 
برنام���ج �لق���ر�ءة متع���دد �لأوجه، و�ل���ذي مت توظيف���ه كاأد�ة للتعلي���م �ليومي، وقد مت 
دم���ج هذ� �لتدريب �س���من برنامج �لق���ر�ءة، حيث كانت مدة �لتدريب �س���اعة عالجية 
من �لأن�س���طة �لن�س���طة لتنمية جو�نب �ل�س���عف لدة �لطلبة، وقد �أ�س���ارت �لنتائج �أن 
�لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم من �ملمكن �أن يتح�سنو� عند� توظيف �لربنامج �لرتبوي 
�لف���ردي و��س���تخد�م �ج���ر�ء�ت �لتقيي���م �مل�س���تمر، وق���د �أ�س���ارت �لدر��س���ة عل���ى �أهمي���ة 

�لربنامج �لرتبوي �لفردي و�لتقييم �مل�ستمر للطالب.

وقد ��ستهدفت در��سة �خلطيب )2008( تقييم بر�مج غرفة �مل�سادر يف �ملد�ر�س 
�لتابع���ة ل���وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م م���ن خ���الل حتلي���ل �ملتغ���ري�ت �ملتعلق���ة مبوؤهالت 
�ملعلمني، و�ملو�د، و�ملعد�ت، و�لرب�مج، وعمليات �لإحالة، و�ملعايري �لتي و�س���عتها وز�رة 
�لرتبي���ة و�لتعليم للربنامج، و�ملهار�ت �لأكادميية و�لجتماعية و�لنفعالية للطالب، 
ور�س���ى �لو�لدين و�ملعلمني، حيث ��س���تخدم كل من �ملنه���ج �لتكويني و�ملنهج �خلتامي 
يف �لتقيي���م، وق���د تكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن جميع بر�مج غ���رف �مل�س���ادر �مللحقة يف 
وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م. وق���د �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن �خلدم���ات ل ز�ل���ت ذ�ت نوعي���ة 
منخف�س���ة، وما ز�لت �دو�ر �ملعلمني غري و��س���حة بالن�س���بة �إليهم، ول ت�س���تند قر�ر�ت 
�لحالة �إىل �آليات و��سحة، ول يفعل معلم غرفة �مل�سادر تكييف �ملناهج وطرق تعديل 
�لختب���ار�ت، وتت�س���ف �لو�س���ائل �لتعليمية باأنها قليل���ة وذ�ت فائدة حم���دودة، وهناك 
�سعف يف �لتعاون بني �ملعلمني �لعاديني و�ملر�سدين و�ملديرين، ول يويل معلمو غرفة 
�مل�س���ادر �لهتمام �لكايف ملهام وو�جبات من �س���اأنها �أنو توؤدي ك�سمانة حل�سول �لطلبة 

على خدمات نوعية، ول يحقق �ملعلمون �سوى عدد حمدود من �لأهد�ف �ملو�سوعة.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
يبني من �لدر��سات عدد� من �لنتائج �همها:

�لرتق���اء مب�س���توى �لتالمي���ذ فى �جلو�نب �جل�س���مية و�لعقلي���ة و�لجتماعية . 1
و�لنف�سية و�لروحية،كما فى در��سة تيمو�سيكو 2002.
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ب���ني . 2 �ل�س���ليمة  �لإن�س���انية  و�لعالق���ات  و�لتع���اون  �لتفاه���م  م���ن  ج���و  توف���ري 
جمي���ع �لعامل���ني بالنظ���ام �لتعليم���ي مهم���ا كان حجم���ه ونوعه كما يف در��س���ة                     

ماكدونالد 1996.
رب���ط كل �أق�س���ام �ملوؤ�س�س���ة وجعل عملها متنا�س���قا ب���دل من وجود نظ���ام �إد�ري . 3

منعزل لكل ق�س���م �أو �إد�رة وبالتايل تقدمي �لن�س���باط �لأكرث و�لتحليل �لأدق 
للم�سكالت �لتي ميكن �أن حتدث �أو�سحته در��سة حنان بحر 2002.

�إن تطبي���ق �جل���ودة يف جم���ال �لتعلي���م يعد مطلب���ا ملحا للتمكن م���ن �لتفاعل . 4
و�لتعام���ل بكفاءة مع متغري�ت ع�س���ر يت�س���م بالت�س���ارع �ملع���ريف و�لتكنولوجي، 
ويتز�يد فيه �ل�سر�ع و �ملناف�سة بني �لأفر�د و�جلماعات و�ملوؤ�س�سات و �لتكتالت 

�لقت�سادية و �لجتماعية.
تتطلب �جلودة �إىل �لنظرة �ل�سمولية �لتي تاأخذ يف ح�سابها مكونات وعنا�سر . 5

�لعملي���ة �لتعليمي���ة بجان���ب �لعالق���ات ب���ني مكون���ات �لتعلي���م و�ملدخ���الت و 
�لعملي���ات و�ملخرج���ات و �لتغذي���ة �لر�جعة وبني �لتعليم و�ملجتمع �أي�س���ا وهذ� 
ذكر فى در��سة هدى �ل�سيد 2004، در��سة منى �خلوىل 2004، ودر��سة م�سطفى 

عبد �ل�سميع 2007.
�أن ي�س���مل تقومي �جلودة، تقومي كل من �ملقرر�ت �لدر��س���ية و مدى مالءمتها . 6

للمجتمع و كذلك �لناجت �لتعليمي، �أي�س���ا �أن�سطة �ملوؤ�س�سة �لتعليمية، و مدى 
قيام �ملوؤ�س�س���ة بخدمة �ملجتمع �ملحلى و�مل�س���اعدة يف حل م�س���كالته وهذ� و�سح 
ف���ى در��س���ة �إبر�هي���م �لزه���ريى 2001،در��س���ة هدى �ل�س���يد 2004، در��س���ة منى 

�خلوىل 2004، ودر��سة م�سطفى عبد �ل�سميع 2007م.

من خالل �لعر�س �ل�س���ابق للدر��سات �ل�سابقة لذوى �سعوبات �لتعلم، وغرفة 
�مل�سادر، و�جلودة يف �لتعليم، يت�سح �نه ل �أنة ل بد من �ملعرفة مبجموعة من �لنقاط 
حت���ى تت�س���ور �لنم���وذج مق���رتح ملحتوي���ات غرف���ة م�س���ادر �س���عوبات �لتعلم فى �س���وء 

معايري �جلودة وهى:
• در��سة خ�سائ�س ذوى �سعوبات �لتعلم.	
• طرق �لتعليم �ملنا�سبة ذوى �سعوبات �لتعلم.	
• �أه���م �مل�س���كالت �لتعليمي���ة �لت���ي تو�ج���ه ذوى �س���عوبات �لتعل���م و ذل���ك خ���الل 	

دجمهم مع �لتالميذ �لعادية يف �ملد�ر�س �لعامة.
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اإجراءات البحث:
منهجية البحث:

��س���تخدم ه���ذ� �لبح���ث �أ�س���لوب �ملنه���ج �لو�س���في �لتحليلي �لذي يقوم بو�س���ف 
ما هو كائن وتف�س���ريه، وقد مت ��س���تخد�م هذ� �ملنهج يف مر�جعه �لدر��س���ات و�لبحوث 
�ل�س���ابقة و�لأدبيات و�ملر�جع ذ�ت �ل�س���لة مبتغري�ت �لبحث و�لو�سول �إىل و�قع بر�مج 
�لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��س���ر يف �س���وء موؤ�س���ر�ت �جلودة 

لتلك �لرب�مج. 

عينة البحث:
تكون���ت عين���ة �لبح���ث �ل�س���تطالعية م���ن )79( من معلم���ي بر�مج �س���عوبات 
�لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��س���ر باململكة �لعربية �ل�س���عودية. ومت ��س���تخد�م بيانات 
ه���ذه �لعين���ة يف ح�س���اب �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية )�لتحق���ق م���ن �لثبات و�ل�س���دق( 
لأدو�ت �لبح���ث )�ملقيا�س���ني(. وبلغ���ت عينة �لبح���ث �لنهائية )50( م���ن معلمي بر�مج 

�سعوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��سر باململكة �لعربية �ل�سعودية.

اأدوات البحث:
قائمة ر�سد لو�قع بر�مج ذوي �سعوبات �لتعلم �ملرحلة �لبتد�ئية فى �ملد�ر�س.. 1
قائمة مبعايري �جلودة �ل�ساملة �لالزمة لرب�مج ذوي �سعوبات �لتعلم.. 2

اأدوات البحث:
مت عر�س �ملقيا�س يف �ل�سورة �لأولية على جمموعة من �ملحكمني، ومت �إجر�ء 
كاف���ة �لتعدي���الت �لت���ي �تف���ق عليها معظ���م �ملحكمني يف بع����س عب���ار�ت �ملقيا�س وفًقا 
لآر�ئه���م، وبذل���ك ي�س���بح �ملقيا�س )�لتعرف عل���ى وجود بر�مج للطلبة ذوى �س���عوبات 
�لتعل���م ف���ى حمافظ���ة و�دى �لدو��س���ر( يف �س���ورته �لأولي���ة بع���د �لتحكي���م مكونة من 
)25( عبارة، وكانت طريقة �ل�س���تجابة على عبار�ت �ل�س���تبانة من خالل �ختيار �أحد 
�لبد�ئ���ل �لثالث���ة )مو�ف���ق – مرتدد – غ���ري مو�فق(، وهي تاأخ���ذ تقدير�ت )1-2-3( 

جلميع �لعبار�ت على �لرتتيب.
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اأولً: مقيا��س للتعرف على وج�ود برامج للطلبة ذوى �سعوب�ات التعلم فى حمافظة 
وادى الدوا�سر

مت تطبي���ق �ملقيا����س يف �ل�س���ورة �لأولي���ة �ملكون���ة م���ن )25( عب���ارة عل���ى عين���ة 
��س���تطالعية )عدده���ا ن = 79( معلًم���ا، وبع���د تقدي���ر �لدرجات ور�س���دها ث���م �إدخالها 
للربنامج �لإح�سائي (SPSS 22.0) مت ح�ساب �لثبات و�ل�سدق للمقيا�س كما يلي:

اأولً: ح�ساب الثبات لعبارات املقيا�س:
لعب���ار�ت  »كرونب���اخ«  ل  �ألف���ا  معام���ل  بح�س���اب  �لثب���ات  معام���ل  ح�س���اب  مت 
للمقيا����س                                               �لكلي���ة  �لدرج���ة  م���ن  �لعب���ارة  درج���ة  ح���ذف  حال���ة  يف  وذل���ك  �ملقيا����س 

(Cronbach›s Alpha if item deleted)، كما باجلدول �لتايل:

جدول )1(
)79  = )ن  املقيا�س  عبارات  معامالت األفا ل “كرونباخ” لثبات 

معامل �ألفا�لعبارةمعامل �ألفا�لعبارةمعامل �ألفا�لعبارة
10‚833110‚821210‚834
20‚827120‚811220‚827
30‚824130‚817230‚833
40‚815140‚814240‚829
50‚828150‚821250‚829
60‚820160‚828
70‚827170‚824
80‚803180‚811
90‚808190‚823

100‚812200‚826
معامل �ألفا �لعام = 828‚0

 يت�سح من �جلدول �ل�سابق:  �أن معام���ل �ألف���ا للمقيا����س يف حال���ة حذف درجة 
كل عب���ارة �أق���ل من �أو ي�س���اوى معامل �ألف���ا للمقيا�س �لذي تنتمي �إلي���ه �لعبارة، �أي �أن 
جمي���ع �لعب���ار�ت ثابتة، وذلك فيم���ا عد� �لعب���ار�ت: )1، 21، 23، 24، 25(، فقد وجد �أن 
تدخ���ل ه���ذه �لعبار�ت ي���وؤدى �إىل خف����س معامل �لثب���ات )معامل �ألف���ا ل "كرونباخ"( 

للمقيا�س، ولذلك فقد مت حذفها. 
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ثانًيا: ح�ساب ال�سدق لعبارات املقيا�س:

لإيجاد �سدق عبارات املقيا�س: مت ح�س���اب معامل �لرتباط بني درجة �لعبارة و�لدرجة 
�لكلي���ة للمقيا����س، وذل���ك يف حال���ة ح���ذف درج���ة ه���ذه �لعب���ارة م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة 
كم���ا                       ،(Corrected item-total correlation if item deleted) للمقيا����س 

باجلد�ول �لتالية:
جدول )2(

معامالت الرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقيا�س يف حالة حذف 
درجة العبارة )ن = 79(

معامل �لرتباط�لعبارةمعامل �لرتباط�لعبارةمعامل �لرتباط�لعبارة
10‚132 -11**0‚404210‚090
2*0‚25112**0‚63722**0‚358
3**0‚32213**0‚517230‚144
4**0‚50614**0‚584240‚124
50‚18315**0‚433250‚152
6**0‚419160‚164
7*0‚22917**0‚337
8**0‚74718**0‚622
9**0‚66519**0‚376

10**0‚71120**0‚364
معامل �لرتباط: ي�سري �إىل معامل �رتباط �لعبارة بالدرجة �لكلية يف حالة حذف درجة 

�لعبارة من �لدرجة �لكلية 
)*(: تدل على م�ستوى دللة )0،05( )**(: تدل على م�ستوى دللة )0،01(

ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق: �أن جمي���ع معام���الت �لرتباط ب���ني درجة كل 
عب���ارة و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س )يف حالة ح���ذف درجة �لعبارة م���ن �لدرجة �لكلية 
للمقيا�س( د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0،05( �أو )0،01(، مما يدل على �س���دق 
جمي���ع عب���ار�ت �ملقيا�س. ما ع���د� �لعب���ار�ت: )1، 5، 16، 21، 23، 24، 25( فهي غري د�لة 

�إح�سائًيا، وبالتايل مت حذفهم.
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وميكن ح�س���اب �س���دق �ملقيا�س با�س���تخد�م موؤ�سر �ل�س���دق �لذ�تي �لذي يقا�س 
بح�ساب �جلذر �لرتبيعي ملعامل ثبات �ملقيا�س، وحيث �أن معامل ثبات �ملقيا�س = 0،828 

وبالتايل فاإن موؤ�سر �سدق �ملقيا�س = 0،910 وهذ� يدل على �سدق �ملقيا�س.

وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�س���ابقة مت �لتاأك���د م���ن �لثب���ات و�ل�س���دق جلمي���ع عب���ار�ت 
�ملقيا�س، ومت حذف �س���بع عبار�ت، وبالتايل �أ�س���بح �ملقيا�س يف �س���ورته �لنهائية مكوًنا 

من )18( عبارة.

ثانًيا: مقيا�س واقع برامج الطلبة ذوى �سعوبات التعلم فى حمافظة وادى الدوا�سر 
فى �سوء موؤ�سرات اجلودة لتلك الربامج

مت تطبيق �ملقيا�س يف �ل�س���ورة �لأولية �ملكونة من �س���بعة �أبعاد رئي�س���ة و )17( 
موؤ�سًر� فرعًيا، على عينة ��ستطالعية )عددها ن = 79( معلًما، وبعد تقدير �لدرجات 
ور�سدها ثم �إدخالها للربنامج �لإح�سائي (SPSS 22.0) مت ح�ساب �لثبات و�ل�سدق 

للمقيا�س كما يلي:

للمقيا����س                   �لأول  �لبع���د  موؤ�س���ر�ت  لعب���ار�ت  و�ل�س���دق  �لثب���ات  ح�س���اب  �أوًل: 
)�إد�رة وتنظيم �لربنامج(:

مت ح�س���اب معامل �لثبات بح�ساب معامل �ألفا ل “كرونباخ” لعبار�ت موؤ�سر�ت 
�لبع���د �لأول، وذل���ك يف حال���ة ح���ذف درج���ة �لعب���ارة م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة للموؤ�س���ر 

(Cronbach’s Alpha if item deleted)، كما باجلدول �لتايل:
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جدول )3(
معامالت األفا ل “كرونباخ” لثبات موؤ�سرات البعد الأول للمقيا�س )ن = 79(

�ملوؤ�سر �لثالث�ملوؤ�سر �لثاين�ملوؤ�سر �لأول

حفظ �ل�سجالت وطرق تخزين �لإد�رة 
�ملعلومات و��سرتجاعها

�مل�سادر �ملالية وميز�نية 
�لربنامج

معامل �ألفا�لعبارةمعامل �ألفا�لعبارةمعامل �ألفا�لعبارة
10‚80410‚54210‚465
20‚79320‚53620‚530
30‚79430‚67930‚206
40‚78140‚66840‚250
50‚79550‚56250‚269
60‚78360‚57460‚386
70‚801
80‚742
90‚741

100‚760
110‚789
120‚762

معامل 
402‚6460‚7950‚0�ألفا �لعام

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق: �أن معام���ل �ألفا للموؤ�س���ر يف حالة ح���ذف درجة 
كل عب���ارة �أق���ل من �أو ي�س���اوى معامل �ألفا للموؤ�س���ر �ل���ذي تنتمي �إليه �لعب���ارة، �أي �أن 
جميع �لعبار�ت ثابتة، وذلك فيما عد� �لعبارتني: )1، 7( يف �ملوؤ�سر �لأول، و�لعبارتني: 
)3، 4( يف �ملوؤ�س���ر �لث���اين، و�لعبارت���ني: )1، 2( يف �ملوؤ�س���ر �لثال���ث، فق���د وجد �أن تدخل 
ه���ذه �لعب���ار�ت يوؤدى �إىل خف�س معامل �لثبات )معامل �ألفا ل "كرونباخ"( للموؤ�س���ر، 

ولذلك فقد مت حذفها. 

ولإيجاد �س���دق موؤ�س���ر�ت �لبعد �لأول: مت ح�س���اب معامل �لرتباط بني درجة 
�لعبارة و�لدرجة �لكلية لكل موؤ�سر، وذلك يف حالة حذف درجة هذه �لعبارة من �لدرجة 
 ،(Corrected item-total correlation if item deleted) لكلي���ة للموؤ�س���ر�

كما باجلدول �لتايل:
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جدول )4(
معامالت الرتباط بني درجة العبارة ودرجة املوؤ�سر يف حالة حذف درجة العبارة للموؤ�سر )ن = 79(

�ملوؤ�سر �لثالث�ملوؤ�سر �لثاين�ملوؤ�سر �لأول

حفظ �ل�سجالت وطرق �لإد�رة 
تخزين �ملعلومات و��سرتجاعها

�مل�سادر �ملالية وميز�نية 
�لربنامج

معامل �لرتباط�لعبارةمعامل �لرتباط�لعبارةمعامل �لرتباط�لعبارة
10‚060 -1**0‚51610‚109 -
2**0‚3192**0‚56820‚072
3**0‚30330‚0753**0‚378
4**0‚45640‚1454**0‚496
5*0‚2505**0‚5195**0‚321
6**0‚4186**0‚5806*0‚203
70‚189
8**0‚746
9**0‚755

10**0‚706
11**0‚339
12**0‚616

معامل �لرتباط: ي�سري �إىل معامل �رتباط �لعبارة بالدرجة �لكلية يف حالة حذف درجة 
�لعبارة من �لدرجة �لكلية 

)*(: تدل على م�ستوى دللة )0،05( )**(: تدل على م�ستوى دللة )0،01(

يت�سح من �جلدول �ل�سابق: �أن جميع معامالت �لرتباط بني درجة كل عبارة 
و�لدرجة �لكلية للموؤ�سر�ت �لثالثة )يف حالة حذف درجة �لعبارة من �لدرجة �لكلية 
للموؤ�س���ر( د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0،05( �أو )0،01(، مما يدل على �س���دق 
جمي���ع عب���ار�ت �ملوؤ�س���ر�ت. م���ا ع���د� �لعبارت���ني: )1، 7( يف �ملوؤ�س���ر �لأول، و�لعبارت���ني:             
)3، 4( يف �ملوؤ�سر �لثاين، و�لعبارتني: )1، 2( يف �ملوؤ�سر �لثالث، فهي غري د�لة �إح�سائًيا، 

وبالتايل مت حذفهم.

وميك���ن ح�س���اب �س���دق موؤ�س���ر�ت �لبع���د �لأول للمقيا����س با�س���تخد�م موؤ�س���ر 
�ل�سدق �لذ�تي �لذي يقا�س بح�ساب �جلذر �لرتبيعي ملعامل �لثبات، وذلك من خالل                       

�جلدول �لتايل:
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جدول )5(
موؤ�سرات ال�سدق الذاتي جلميع موؤ�سرات البعد الأول للمقيا�س )ن = 79(

معامل �لثبات �لعام موؤ�سر�ت �لبعد �لأول للمقيا�س
للموؤ�سر

موؤ�سر �ل�سدق 
�لذ�تي

845‚7950‚0�ملوؤ�سر �لأول: �لإد�رة 
�ملوؤ�سر �لثاين: حفظ �ل�سجالت وطرق تخزين 

804‚6460‚0�ملعلومات و��سرتجاعها

634‚4020‚0�ملوؤ�سر �لثالث:�مل�سادر �ملالية وميز�نية �لربنامج

ويت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق: �أن جميع موؤ�س���ر�ت �لبعد �لأول مرتفعة، وهذ� 
يدل على �سدق موؤ�سر�ت �لبعد �لأول للمقيا�س.

وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�س���ابقة مت �لتاأكد من ثبات و�س���دق جميع موؤ�س���ر�ت �لبعد 
�لأول، ومت حذف �س���ت عبار�ت، وبالتايل �أ�سبح �لبعد �لأول يف �سورته �لنهائية مكوًنا 

من ثالثة موؤ�سر�ت، و )18( عبارة.

ثانًي���ا: ح�س���اب �لثب���ات و�ل�س���دق لعبار�ت موؤ�س���ر�ت �لبع���د �لث���اين للمقيا�س: 
�إج���ر�ء�ت �لتع���رف و�لت�س���خي�س )�ج���ر�ء�ت م���ا قب���ل �لإحال���ة و�لإحالة و�لت�س���خي�س 

و�لتقييم(:

مت ح�س���اب معامل �لثبات بح�س���اب معامل �ألفا ل "كرونباخ" لعبار�ت موؤ�س���ري 
�لبع���د �لث���اين، وذل���ك يف حال���ة ح���ذف درج���ة �لعب���ارة م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة للموؤ�س���ر 

(Cronbach›s Alpha if item deleted)، كما باجلدول �لتايل:
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جدول )6(
معامالت األفا ل “كرونباخ” لثبات موؤ�سرات البعد الثاين للمقيا�س )ن = 79(

�ملوؤ�سر �لثاين�ملوؤ�سر �لأول
�لت�سخي�س و�لتقييمعمليات ما قبل �لإحالة ومرحلة �لإحالة

معامل �ألفا�لعبارةمعامل �ألفا�لعبارة
10‚45210‚745
20‚47920‚722
30‚45230‚722
40‚32340‚737
50‚66450‚745
60‚59060‚763
70‚59070‚763
80‚63380‚771

90‚745
100‚722
110‚763
120‚722
130‚722
140‚771
150‚763

759‚5780‚0معامل �ألفا �لعام

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق: �أن معامل �ألفا للموؤ�سر يف حالة حذف درجة كل 
عبارة �أقل من �أو ي�س���اوى معامل �ألفا للموؤ�س���ر �لذي تنتمي �إليه �لعبارة، �أي �أن جميع 
�لعب���ار�ت ثابت���ة، وذل���ك م���ا ع���د� �لعب���ار�ت: )5، 6، 7، 8( يف �ملوؤ�س���ر �لأول، و�لعب���ار�ت:              
)6، 7، 8، 11، 14، 15( يف �ملوؤ�س���ر �لث���اين، فق���د وجد �أن تدخ���ل هذه �لعبار�ت يوؤدى �إىل 
خف�س معامل �لثبات )معامل �ألفا ل "كرونباخ"( للموؤ�سر، ولذلك فقد مت حذفها. 

ولإيج���اد �س���دق موؤ�س���ري �لبع���د �لث���اين: مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني 
درج���ة �لعب���ارة و�لدرج���ة �لكلية لكل موؤ�س���ر، وذلك يف حالة حذف درج���ة هذه �لعبارة 
 (Corrected item-total correlation if item م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة للموؤ�س���ر

(deleted، كما باجلدول �لتايل:
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جدول )7(
معامالت الرتباط بني درجة العبارة ودرجة املوؤ�سر يف حالة حذف درجة العبارة للموؤ�سر )ن = 79(

�ملوؤ�سر �لثاين�ملوؤ�سر �لأول
�لت�سخي�س و�لتقييمعمليات ما قبل �لإحالة ومرحلة �لإحالة

معامل �لرتباط�لعبارةمعامل �لرتباط�لعبارة
1**0‚7191**0‚408
2**0‚4492**0‚687
3**0‚7193**0‚687
4**0‚6994**0‚504
50‚031 -5**0‚408
60‚00060‚000
70‚00070‚000
80‚076 -80‚080

9**0‚408
10**0‚687
110‚000
12**0‚687
13**0‚687
140‚080
150‚000

معامل �لرتباط: ي�سري �إىل معامل �رتباط �لعبارة بالدرجة �لكلية يف حالة حذف درجة 
�لعبارة من �لدرجة �لكلية 

)*(: تدل على م�ستوى دللة )0،05( )**(: تدل على م�ستوى دللة )0،01(

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق: �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط ب���ني درجة كل 
عب���ارة و�لدرجة �لكلية للموؤ�س���رين )يف حالة حذف درج���ة �لعبارة من �لدرجة �لكلية 
للموؤ�س���ر( د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )05،0( �أو )01،0(، مما يدل على �س���دق 
جمي���ع عبار�ت �ملوؤ�س���ر�ت. ما ع���د� �لعبار�ت: )5، 6، 7، 8( يف �ملوؤ�س���ر �لأول، و�لعبار�ت: 

)6، 7، 11، 14، 15( يف �ملوؤ�سر �لثاين، فهي غري د�لة �إح�سائًيا، وبالتايل مت حذفهم.
وميك���ن ح�س���اب �س���دق موؤ�س���ري �لبع���د �لأول للمقيا����س با�س���تخد�م موؤ�س���ر 
�ل�سدق �لذ�تي �لذي يقا�س بح�ساب �جلذر �لرتبيعي ملعامل �لثبات، وذلك من خالل               

�جلدول �لتايل:
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جدول )8(
موؤ�سرات ال�سدق الذاتي ملوؤ�سري البعد الثاين للمقيا�س )ن = 79(

معامل �لثبات �لعام موؤ�سر�ت �لبعد �لثاين للمقيا�س
للموؤ�سر

موؤ�سر �ل�سدق 
�لذ�تي

�ملوؤ�سر �لأول: 
عمليات ما قبل �لإحالة ومرحلة 

�لإحالة
0‚5780‚760

�ملوؤ�سر �لثاين: 
871‚7590‚0�لت�سخي�س و�لتقييم

ويت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق: �أن موؤ�س���ري �لبعد �لثاين مرتفع���ة، وهذ� يدل 
على �سدق موؤ�سري �لبعد �لثاين للمقيا�س.

ومن �لإجر�ء�ت �ل�س���ابقة مت �لتاأكد من ثبات و�س���دق موؤ�س���ري �لبعد �لثاين، 
ومت حذف ع�س���ر عبار�ت، وبالتايل �أ�س���بح �لبعد �لثاين يف �سورته �لنهائية مكوًنا من 

موؤ�سرين، و )13( عبارة.

ثالًث���ا: ح�س���اب �لثب���ات و�ل�س���دق لعب���ار�ت �لبعد �لثال���ث للمقيا�س )موؤ�س���ر�ت 
��سرت�تيجيات �لتعليم و�ن�سطة �لتعلم(:

مت ح�س���اب معامل �لثبات بح�س���اب معامل �ألفا ل "كرونباخ" لعبار�ت موؤ�سر�ت 
�لبع���د �لثال���ث، وذل���ك يف حال���ة ح���ذف درج���ة �لعب���ارة م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة للموؤ�س���ر 

(Cronbach›s Alpha if item deleted)، كما باجلدول �لتايل:



املجلد اخلام�س - العدد )20( يوليو 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 278 

جدول )9(
معامالت األفا ل “كرونباخ” لثبات موؤ�سرات البعد الثالث للمقيا�س )ن = 79(

�ملوؤ�سر �خلام�س�ملوؤ�سر �لر�بع �ملوؤ�سر �لثالث �ملوؤ�سر �لثاين �ملوؤ�سر �لأول
�عد�د �لربنامج 
طرق �لتعليم �ملنهاج�لرتبوى �لفردى

و�لأن�سطة �لتعليمية
تنظيم �خلدمات 

تقييم �لتعلم�مل�ساندة فى �لربنامج

معامل �لعبارة
معامل �لعبارة�ألفا

معامل �لعبارة�ألفا
معامل �لعبارة�ألفا

معامل �لعبارة�ألفا
�ألفا

10‚029 -10‚037 -10‚55610‚63610‚295
20‚06920‚168 -20‚66820‚12120‚170
30‚05630‚317 -30‚54630‚52830‚295
40‚11740‚037 -40‚62640‚12140‚230
50‚273 -50‚01650‚61350‚61450‚246
60‚178 -60‚037 -60‚54760‚230

70‚00970‚65170‚333
80‚04080‚62980‚303
90‚08990‚620

100‚628
110‚616
120‚547
130‚629
140‚620
150‚546
160‚620

معامل 
�ألفا 
�لعام

0‚0540‚0360‚6230‚5330‚297

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق: �أن معامل �ألف���ا �لعام للموؤ�س���ر�ت �لأول و�لثاين 
و�خلام����س م���ن �لبع���د �لثالث �س���عيف ج���ًد�، ولذلك مت حذفه���م نهائًيا م���ن �ملقيا�س، 
و�أن معام���ل �ألف���ا للموؤ�س���رين �لثال���ث و�لر�بع يف حالة حذف درج���ة كل عبارة �أقل من 
�أو ي�س���اوى معام���ل �ألف���ا للموؤ�س���رين، �أي �أن جمي���ع �لعب���ار�ت ثابت���ة، وذل���ك فيم���ا عد� 
�لعب���ار�ت: )2، 4، 7، 8، 10، 11، 13( يف �ملوؤ�س���ر �لثال���ث، و�لعبارت���ني: )1، 5( يف �ملوؤ�س���ر 
�لر�ب���ع، فق���د وجد �أن تدخل هذه �لعب���ار�ت يوؤدى �إىل خف�س معام���ل �لثبات )معامل 

ا.  �ألفا ل "كرونباخ"( للموؤ�سرين، ولذلك فقد مت حذفها �أي�سً
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ولإيج���اد �س���دق موؤ�س���ر�ت �لبع���د �لثال���ث: مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني 
درج���ة �لعب���ارة و�لدرج���ة �لكلية لكل موؤ�س���ر، وذلك يف حالة حذف درج���ة هذه �لعبارة 
 (Corrected item-total correlation if item م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة للموؤ�س���ر

(deleted، كما باجلدول �لتايل:

جدول )10(
معامالت الرتباط بني درجة العبارة ودرجة املوؤ�سر يف حالة حذف درجة العبارة للموؤ�سر )ن = 79(

�ملوؤ�سر �خلام�س�ملوؤ�سر �لر�بع �ملوؤ�سر �لثالث �ملوؤ�سر �لثاين �ملوؤ�سر �لأول
�إعد�د �لربنامج 
طرق �لتعليم �ملنهاج�لرتبوى �لفردى

و�لأن�سطة �لتعليمية
تنظيم �خلدمات 

تقييم �لتعلم�مل�ساندة فى �لربنامج

معامل �لعبارة
معامل �لعبارة�لرتباط

معامل �لعبارة�لرتباط
معامل �لعبارة�لرتباط

معامل �لعبارة�لرتباط
�لرتباط

10‚067 -10‚0001**0‚48310‚064 -10‚057
20‚117 -20‚14320‚1282**0‚7132*0‚243
30‚00030‚1223**0‚5103*0‚22130‚057
40‚128 -40‚00040‚0004**0‚71340‚199
50‚19450‚107 -5*0‚21550‚054 -50‚192
60‚03260‚0006**0‚60760‚199

70‚043 -70‚123 -70‚099 -
80‚128 -80‚00180‚000
90‚136 -90‚131

100‚000
110‚182
12**0‚607
130‚001
140‚131
15**0‚510
160‚131

معامل �لرتباط: ي�سري �إىل معامل �رتباط �لعبارة بالدرجة �لكلية يف حالة حذف درجة 
�لعبارة من �لدرجة �لكلية 

)*(: تدل على م�ستوى دللة )0،05( )**(: تدل على م�ستوى دللة )0،01(
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق: �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط ب���ني درجة كل 
عبارة و�لدرجة �لكلية للموؤ�س���ر�ت �لأول و�لثاين و�خلام�س غري د�لة �إح�س���ائًيا، فيما 
ع���د� �لعب���ارة �لثانية يف �ملوؤ�س���ر �خلام����س، ولذلك مت حذفهم نهائًيا م���ن �ملقيا�س، و�أن 
معام���الت �لرتب���اط بني درجة كل عبارة و�لدرجة �لكلية للموؤ�س���رين �لثالث و�لر�بع 
يف حال���ة ح���ذف درجة كل عبارة د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دلل���ة )0،05( �أو )0،01(، 
مما يدل على �س���دق جميع عبار�ت �ملوؤ�س���رين، وذلك فيما عد� �لعبار�ت: )2، 4، 7، 8، 
9، 10، 11، 13( يف �ملوؤ�س���ر �لثالث، و�لعبارتني: )1، 5( يف �ملوؤ�س���ر �لر�بع، فهي غري د�لة 

ا.  �إح�سائًيا، ولذلك فقد مت حذفها �أي�سً

وميك���ن ح�س���اب �س���دق موؤ�س���ر�ت �لبع���د �لثال���ث للمقيا����س با�س���تخد�م موؤ�س���ر 
�ل�سدق �لذ�تي �لذي يقا�س بح�ساب �جلذر �لرتبيعي ملعامل �لثبات، وذلك من خالل 

�جلدول �لتايل:
جدول )11(

موؤ�سرات ال�سدق الذاتي جلميع موؤ�سرات البعد الثالث للمقيا�س )ن = 79(
موؤ�سر �ل�سدق �لذ�تيمعامل �لثبات �لعام للموؤ�سرموؤ�سر�ت �لبعد �لثالث للمقيا�س

�ملوؤ�سر �لأول: 
232‚0540‚0�إعد�د �لربنامج �لرتبوى �لفردى

�ملوؤ�سر �لثاين: 
190‚0360‚0�ملنهاج

�ملوؤ�سر �لثالث:
789‚6230‚0طرق �لتعليم و�لأن�سطة �لتعليمية

�ملوؤ�سر �لر�بع: 
تنظيم �خلدمات �مل�ساندة فى 

�لربنامج
0‚5330‚730

�ملوؤ�سر �خلام�س:
545‚2970‚0تقييم �لتعلم

ويت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق: �أن جميع موؤ�سر�ت �لبعد �لثالث مرتفعة، فيما 
عد� �ملوؤ�سرين �لأول و�لثاين، وهذ� يدل على �سدق ثالثة من موؤ�سر�ت �لبعد �لثالث 

للمقيا�س.
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وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�س���ابقة مت �لتاأكد من ثبات و�س���دق جميع موؤ�س���ر�ت �لبعد 
�لثال���ث، ومت ح���ذف �ملوؤ�س���ر�ت �لأول و�لث���اين و�خلام����س، وت�س���ع عب���ار�ت م���ن �ملوؤ�س���ر 
�لثالث، وعبارتني من �ملوؤ�سر �لر�بع، وبالتايل �أ�سبح �لبعد �لثالث يف �سورته �لنهائية 

مكوًنا من موؤ�سرين، و )8( عبار�ت.

ر�بًع���ا: ح�س���اب �لثب���ات و�ل�س���دق لعبار�ت �لبع���د �لر�ب���ع للمقيا�س )موؤ�س���ر�ت 
�لبيئة �لتى تنفذ فيها �لربنامج(:

لعب���ار�ت  "كرونب���اخ"  ل  �ألف���ا  معام���ل  بح�س���اب  �لثب���ات  معام���ل  ح�س���اب  مت 
�لبع���د �لر�ب���ع، وذل���ك يف حال���ة ح���ذف درج���ة �لعب���ارة م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة للبع���د                          

(Cronbach›s Alpha if item deleted)، كما باجلدول �لتايل:

جدول )12(
معامالت األفا ل “كرونباخ” لثبات البعد الرابع للمقيا�س )ن = 79(

معامل �ألفا�لعبارة
10‚346
20‚158
30‚346
40‚310
50‚349
60‚310
70‚349
80‚351
90‚273

346‚0معامل �ألفا �لعام

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق: �أن معام���ل �ألف���ا �لع���ام للبع���د �لر�ب���ع، وكذل���ك 
معام���الت �ألف���ا للمقيا�س يف حالة ح���ذف درجة كل عبارة �س���عيفة، وبالتايل مت حذف 

هذ� �لبعد نهائًيا من �ملقيا�س. 

ولإيج���اد �س���دق �لبعد �لر�بع: مت ح�س���اب معامل �لرتباط ب���ني درجة �لعبارة 
و�لدرجة �لكلية للبعد، وذلك يف حالة حذف درجة هذه �لعبارة من �لدرجة �لكلية للبعد 
(Corrected item-total correlation if item deleted)، كما باجلدول �لتايل:
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جدول )13(
معامالت الرتباط بني درجة العبارة ودرجة البعد الرابع يف حالة حذف درجة العبارة للبعد )ن = 79(

معامل �لرتباط يف حالة حذف درجة �لعبارة من �لدرجة �لكلية للبعد�لعبارة
10‚056
2**0‚349
30‚056
40‚154
50‚043
60‚154
70‚043
80‚000
9*0‚231

)*(: تدل على م�ستوى دللة )0،05( )**(: تدل على م�ستوى دللة )0،01(

يت�سح من �جلدول �ل�سابق: �أن جميع معامالت �لرتباط بني درجة كل عبارة 
و�لدرج���ة �لكلي���ة للبعد )يف حالة حذف درجة �لعبارة من �لدرجة �لكلية للبعد( غري 
د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0،05( �أو )0،01(، مما يدل على عدم �سدق عبار�ت 
�لبعد �لر�بع. ما عد� �لعبارتني: )2، 9( فهي د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0،05( 
�أو )0،01(، وحي���ث �أن���ه م���ن �ملعرف �أن �أي بعد لبد �أن ي�س���تمل على ثالثة عبار�ت على 

�لأقل، وبالتايل مت حذف هذ� �لبعد نهائًيا من �ملقيا�س.

خام�ًس���ا: ح�ساب �لثبات و�ل�سدق لعبار�ت �لبعد �خلام�س للمقيا�س )�لعاملني 
فى �لربنامج(:

مت ح�س���اب معامل �لثبات بح�س���اب معامل �ألفا ل “كرونباخ” لعبار�ت موؤ�سر�ت 
�لبع���د �خلام����س، وذل���ك يف حال���ة ح���ذف درج���ة �لعبارة م���ن �لدرج���ة �لكلية للموؤ�س���ر 

(Cronbach’s Alpha if item deleted)، كما باجلدول �لتايل:
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جدول )14(
 معامالت األفا ل “كرونباخ” لثبات موؤ�سرات البعد اخلام�س للمقيا�س )ن = 79(

�ملوؤ�سر �لر�بع�ملوؤ�سر �لثالث�ملوؤ�سر �لثاين�ملوؤ�سر �لأول
موؤهالت �لعاملني 

�لتطوير و�لتدريب �ملو�د �لتعليميةيف �لربنامج
�ملهني

تقييم �د�ء �لعاملني فى 
�لربنامج

معامل �لعبارة
معامل �لعبارة�ألفا

معامل �لعبارة�ألفا
معامل �ألفا�لعبارة�ألفا

10‚60410‚204 -10‚87710‚667
20‚44320‚38320‚84220‚889
30‚60430‚204 -30‚87730‚667
40‚57640‚18340‚87540‚889
50‚58650‚03850‚84250‚667
60‚57660‚875
70‚60870‚875
80‚59580‚842
90‚54190‚875

100‚595100‚875
110‚576110‚877
120‚443120‚842
130‚595130‚875

140‚842
150‚842
160‚842

معامل 
833‚8710‚0350‚5910‚0�ألفا �لعام

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق: �أن معام���ل �ألفا �لعام للموؤ�س���ر �لثاين من �لبعد 
�خلام����س �س���عيف جًد�، ولذلك مت حذف���ه نهائًيا من �ملقيا����س، و�أن معامل �ألفا لباقي 
�ملوؤ�س���ر�ت يف حالة حذف درجة كل عبارة �أقل من �أو ي�س���اوى معامل �ألفا للموؤ�س���رين، 
�أي �أن جميع �لعبار�ت ثابتة، وذلك فيما عد� �لعبار�ت: )1، 3، 7، 8، 10، 13( يف �ملوؤ�سر 
�لأول، و�لعبار�ت: )1، 3، 4، 6، 7، 9، 10، 11، 13( يف �ملوؤ�سر �لثالث، و�لعبارتني: )2، 4( 
يف �ملوؤ�س���ر �لر�ب���ع، فقد وجد �أن تدخل هذه �لعبار�ت ي���وؤدى �إىل خف�س معامل �لثبات 

ا.  )معامل �ألفا ل "كرونباخ"( لهذه �ملوؤ�سر�ت، ولذلك فقد مت حذفها �أي�سً
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ولإيج���اد �س���دق موؤ�س���ر�ت �لبع���د �خلام����س: مت ح�س���اب معام���ل �لرتباط بني 
درج���ة �لعب���ارة و�لدرج���ة �لكلية لكل موؤ�س���ر، وذلك يف حالة حذف درج���ة هذه �لعبارة 
 (Corrected item-total correlation if item م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة للموؤ�س���ر

(deleted، كما باجلدول �لتايل:

جدول )15(
معامالت الرتباط بني درجة العبارة ودرجة املوؤ�سر يف حالة حذف درجة العبارة للموؤ�سر )ن = 79(

�ملوؤ�سر �لر�بع�ملوؤ�سر �لثالث�ملوؤ�سر �لثاين�ملوؤ�سر �لأول
موؤهالت �لعاملني يف 

�لتطوير و�لتدريب �ملو�د �لتعليمية�لربنامج
�ملهني

تقييم �د�ء �لعاملني 
فى �لربنامج

معامل �لعبارة
معامل �لعبارة�لرتباط

معامل �لعبارة�لرتباط
معامل �لعبارة�لرتباط

�لرتباط
10‚024 -1*0‚26510‚0181**1‚000
2**0‚69520‚124 -2**0‚87620‚000
30‚024 -3*0‚26530‚0183**1‚000
4*0‚22040‚102 -40‚00040‚000
5**0‚28650‚0005**0‚8585**1‚000
6*0‚22060‚000
70‚106 -70‚000
80‚0008**0‚858
9**0‚37490‚000

100‚000100‚000
11*0‚220110‚018
12**0‚69512**0‚876
130‚000130‚000

14**0‚876
15**0‚858
16**0‚876

معامل �لرتباط: ي�سري �إىل معامل �رتباط �لعبارة بالدرجة �لكلية يف حالة حذف درجة 
�لعبارة من �لدرجة �لكلية

)*(: تدل على م�ستوى دللة )0،05( )**(: تدل على م�ستوى دللة )0،01(
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق: �أن جميع معامالت �لرتباط بني درجة كل عبارة 
و�لدرج���ة �لكلية ملوؤ�س���ر�ت �لبعد �خلام�س )يف حالة حذف درج���ة �لعبارة من �لدرجة 
�لكلي���ة للموؤ�س���ر( د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دلل���ة )0،05( �أو )0،01(، مما يدل على 
�س���دق جمي���ع عب���ار�ت �ملوؤ�س���ر�ت، وذل���ك فيم���ا ع���د� �لعب���ار�ت: )1، 3، 7، 8، 10، 13( يف 
�ملوؤ�سر �لأول، و�لعبار�ت: )2، 4، 5( يف �ملوؤ�سر �لثاين، وحيث �أنه من �ملعرف �أن �أي بعد 
لب���د �أن ي�س���تمل على ثالثة عبار�ت عل���ى �لأقل، وبالتايل مت حذف ه���ذ� �لبعد نهائًيا 
من �ملقيا�س، و�لعبار�ت: )1، 3، 4، 6، 7، 9، 10، 11، 13( يف �ملوؤ�س���ر �لثالث، و�لعبارتني: 

ا. )2، 4( يف �ملوؤ�سر �لر�بع، فهي غري د�لة �إح�سائًيا، وبالتايل مت حذفهم �أي�سً
وميكن ح�س���اب �س���دق موؤ�س���ر�ت �لبع���د �خلام�س للمقيا�س با�س���تخد�م موؤ�س���ر 
�ل�سدق �لذ�تي �لذي يقا�س بح�ساب �جلذر �لرتبيعي ملعامل �لثبات، وذلك من خالل 

�جلدول �لتايل:
جدول )16(

موؤ�سرات ال�سدق الذاتي جلميع موؤ�سرات البعد اخلام�س للمقيا�س )ن = 79(
موؤ�سر �ل�سدق �لذ�تيمعامل �لثبات �لعامموؤ�سر�ت �لبعد �خلام�س للمقيا�س

�ملوؤ�سر �لأول: 
769‚5910‚0موؤهالت �لعاملني يف �لربنامج

�ملوؤ�سر �لثاين: 
187‚0350‚0�ملو�د �لتعليمية

�ملوؤ�سر �لثالث:
933‚8710‚0�لتطوير و�لتدريب �ملهني

�ملوؤ�سر �لر�بع:
913‚8330‚0تقييم �د�ء �لعاملني فى �لربنامج

ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق: �أن جميع موؤ�س���ر�ت �لبعد �خلام����س مرتفعة، 
فيم���ا عد� �ملوؤ�س���ر �لث���اين، وذلك مت حذف���ه نهائًيا من �ملقيا�س، وهذ� يدل على �س���دق 

باقي موؤ�سر�ت �لبعد �خلام�س للمقيا�س.
وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�س���ابقة مت �لتاأكد من ثبات و�س���دق جميع موؤ�س���ر�ت �لبعد 
�خلام�س، ومت حذف �ملوؤ�سر �لثاين، و�ست عبار�ت من �ملوؤ�سر �لأول، وت�سع عبار�ت من 
�ملوؤ�سر �لثالث، وعبارتني من �ملوؤ�سر �لر�بع، وبالتايل �أ�سبح �لبعد �خلام�س يف �سورته 

�لنهائية مكوًنا من موؤ�سرين، و )17( عبارة.
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�ساد�ًس���ا: ح�س���اب �لثب���ات و�ل�س���دق لعبار�ت �لبع���د �ل�س���اد�س للمقيا�س )عالقة 
�لربنامج مع �لأ�سرة(:

مت ح�س���اب معام���ل �لثب���ات بح�س���اب معام���ل �ألف���ا ل "كرونباخ" لعب���ار�ت �لبعد 
 (Cronbach›s ل�ساد�س، وذلك يف حالة حذف درجة �لعبارة من �لدرجة �لكلية للبعد�

(Alpha if item deleted، كما باجلدول �لتايل:

جدول )17(
معامالت األفا ل “كرونباخ” لثبات البعد ال�ساد�س للمقيا�س )ن = 79(

معامل �ألفا�لعبارة
10‚957
20‚960
30‚943
40‚957
50‚943
60‚943
70‚943
80‚943
90‚954

100‚957
110‚943
120‚943
130‚957
140‚943
150‚943

953‚0معامل �ألفا �لعام

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق: �أن معام���ل �ألفا للبع���د �ل�س���اد�س يف حالة حذف 
درج���ة كل عب���ارة �أقل من �أو ي�س���اوى معامل �ألف���ا للبعد �لذي تنتمي �إلي���ه �لعبارة، �أي 
�أن جمي���ع �لعب���ار�ت ثابت���ة، وذل���ك فيما عد� �لعب���ار�ت: )1، 2، 4، 9، 10، 13(، فقد وجد 
�أن تدخ���ل هذه �لعبار�ت يوؤدى �إىل خف����س معامل �لثبات )معامل �ألفا ل "كرونباخ"( 

للبعد، ولذلك فقد مت حذفها. 
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ولإيجاد �سدق موؤ�سر�ت �لبعد �ل�ساد�س: مت ح�ساب معامل �لرتباط بني درجة 
�لعب���ارة و�لدرج���ة �لكلية للبعد، وذلك يف حالة حذف درجة ه���ذه �لعبارة من �لدرجة 
�لكلي���ة للبع���د ،(Corrected item-total correlation if item deleted) كما 

باجلدول �لتايل:
جدول )18(

معامالت الرتباط بني درجة العبارة ودرجة البعد ال�ساد�س يف حالة حذف درجة العبارة للبعد )ن = 79(
معامل �لرتباط يف حالة حذف درجة �لعبارة من �لدرجة �لكلية�لعبارة

10‚000
20‚088 -
3**0‚993
40‚000
5**0‚993
6**0‚993
7**0‚993
8**0‚993
9**0‚682

100‚000
11**0‚993
12**0‚993
130‚000
14**0‚993
15**0‚993

)**(: تدل على م�ستوى دللة )0،01(

يت�سح من �جلدول �ل�سابق: �أن جميع معامالت �لرتباط بني درجة كل عبارة 
و�لدرج���ة �لكلية للبع���د )يف حالة حذف درجة �لعبارة من �لدرجة �لكلية للبعد( د�لة 
�إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى دللة )0،01(، مما يدل على �س���دق جميع عب���ار�ت �لبعد. ما 

عد� �لعبار�ت: )1، 2، 4، 10، 13(، فهي غري د�لة �إح�سائًيا، وبالتايل مت حذفهم.
وميك���ن ح�س���اب �س���دق �لبع���د �ل�س���اد�س للمقيا�س با�س���تخد�م موؤ�س���ر �ل�س���دق 
�لذ�ت���ي �لذي يقا�س بح�س���اب �جلذر �لرتبيعي ملعامل ثبات �لبعد �ل�س���اد�س، وحيث �أن 
معامل ثبات �لبعد �لأول = 0،953 وبالتايل فاإن موؤ�س���ر �س���دق �لبعد �ل�ساد�س = 0،976 

وهذ� يدل على �سدق �لبعد �ل�ساد�س للمقيا�س.
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وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�س���ابقة مت �لتاأك���د م���ن ثبات و�س���دق جميع عب���ار�ت �لبعد 
�ل�س���اد�س للمقيا�س، ومت حذف �ست عبار�ت، وبالتايل �أ�سبح �لبعد �ل�ساد�س يف �سورته 

�لنهائية مكوًنا من )9( عبار�ت.

�س���ابًعا: ح�س���اب �لثبات و�ل�س���دق لعبار�ت �لبعد �ل�س���ابع للمقيا�س )موؤ�س���ر�ت 
تقييم فاعلية �لربنامج(:

“كرونب���اخ” لعب���ار�ت  ل  �ألف���ا  معام���ل  بح�س���اب  �لثب���ات  معام���ل  ح�س���اب  مت 
�لبع���د �ل�س���ابع، وذل���ك يف حال���ة ح���ذف درج���ة �لعب���ارة م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة للبع���د               

(Cronbach’s Alpha if item deleted)، كما باجلدول �لتايل:

جدول )19(
معامالت األفا ل “كرونباخ” لثبات البعد ال�سابع للمقيا�س )ن = 79(

معامل �ألفا�لعبارة
10‚967
20‚967
30‚948
40‚964
50‚948
60‚948
70‚948
80‚948
90‚948

100‚948
110‚948
120‚948
130‚964

957‚0معامل �ألفا �لعام

يت�سح من �جلدول �ل�سابق: �أن معامل �ألفا للبعد �ل�سابع يف حالة حذف درجة 
كل عبارة �أقل من �أو ي�ساوى معامل �ألفا للبعد �لذي تنتمي �إليه �لعبارة، �أي �أن جميع 
�لعب���ار�ت ثابت���ة، وذل���ك فيم���ا ع���د� �لعب���ار�ت: )1، 2، 4، 13(، فقد وج���د �أن تدخل هذه 
�لعب���ار�ت ي���وؤدى �إىل خف�س معامل �لثبات )معامل �ألفا ل "كرونباخ"( للبعد، ولذلك 

فقد مت حذفها. 
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ولإيجاد �س���دق موؤ�سر�ت �لبعد �ل�سابع: مت ح�ساب معامل �لرتباط بني درجة 
�لعب���ارة و�لدرج���ة �لكلية للبعد، وذلك يف حالة حذف درجة ه���ذه �لعبارة من �لدرجة 
�لكلي���ة للبع���د (Corrected item-total correlation if item deleted)، كم���ا 

باجلدول �لتايل:
جدول )20(

معامالت الرتباط بني درجة العبارة ودرجة البعد ال�سابع يف حالة حذف درجة العبارة للبعد )ن = 79(
معامل �لرتباط يف حالة حذف درجة �لعبارة من �لدرجة �لكلية�لعبارة

10‚037 -
20‚037 -
3**0‚994
40‚000
5**0‚994
6**0‚994
7**0‚994
8**0‚994
9**0‚994

10**0‚994
11**0‚994
12**0‚994
130‚000

)**(: تدل على م�ستوى دللة )0،01(

يت�سح من �جلدول �ل�سابق: �أن جميع معامالت �لرتباط بني درجة كل عبارة 
و�لدرج���ة �لكلية للبع���د )يف حالة حذف درجة �لعبارة من �لدرجة �لكلية للبعد( د�لة 
�إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى دللة )0،01(، مما يدل على �س���دق جميع عب���ار�ت �لبعد. ما 

عد� �لعبار�ت: )1، 2، 4، 13(، فهي غري د�لة �إح�سائًيا، وبالتايل مت حذفهم.

وميكن ح�ساب �سدق �لبعد �ل�سابع للمقيا�س با�ستخد�م موؤ�سر �ل�سدق �لذ�تي 
�ل���ذي يقا�س بح�س���اب �جل���ذر �لرتبيعي ملعامل ثبات �لبعد �ل�س���ابع، وحي���ث �أن معامل 
ثبات �لبعد �ل�س���ابع = 0،975 وبالتايل فاإن موؤ�س���ر �س���دق �لبعد �ل�س���ابع = 0،978 وهذ� 

يدل على �سدق �لبعد �ل�سابع للمقيا�س.
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وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�س���ابقة مت �لتاأك���د م���ن ثبات و�س���دق جميع عب���ار�ت �لبعد 
�ل�س���ابع للمقيا�س، ومت حذف �س���ت عبار�ت، وبالتايل �أ�س���بح �لبعد �ل�س���ابع يف �س���ورته 

�لنهائية مكوًنا من )9( عبار�ت.

خطوات البحث:
تتلخ�س خطو�ت �لبحث �حلايل يف �ملر�حل �لتالية:

بناء �لإطار �لنظري للبحث من خالل مر�جعه �لأدبيات و�ملر�جع و�لدر��سات . 1
�ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة مبتغري�ت �لبحث.

در��سة خ�سائ�س تالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم.. 2
بناء قائمة ر�سد لو�قع بر�مج ذوي �سعوبات �لتعلم.. 3
عر�س �لقائمة فى �سورتها �لأولية على �خلرب�ء و�ملحكمني.. 4
تعدي���ل قائمة �لر�س���د يف �س���وء �أر�ء �خلرب�ء و�ملحكمني و�س���ول �إىل �ل�س���ورة . 5

�لنهائية.
قائمة معايري بر�مج ذوي �سعوبات �لتعلم ذلك بتحديد �لتى:. 6

�لهدف �لعام من بناء قائمة �ملعايري.	. 
حتديد م�سادر ��ستقاق قائمة �ملعايري.	. 
�إعد�د �ل�سورة �ملبدئية لقائمة �ملعايري.	. 
عر�س قائمة �ملعايري على �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني.	. 
تعديل قائمة �ملعايري يف �سوء �أر�ء �خلرب�ء و�ملحكمني و�سول �إىل �ل�سورة 	. 

�لنهائية.
بن���اء �لنم���وذج �ملقرتح لرب�مج ذوي �س���عوبات �لتعلم �لقائمة يف �س���وء �جلودة . 6

�ل�ساملة.

نتائج البحث:
نتائج الفر�س الأول ومناق�سته: 

 للتع���رف عل���ى و�ق���ع بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م �ملوجودة ف���ى �ملد�ر����س �لتى بها 
�لدم���ج �ل�س���امل يف حمافظ���ة و�دي �لدو��س���ر، مت ح�س���اب �لتك���ر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوي���ة 
ل�ستجابات عينة �لبحث على عبار�ت مقيا�س �لتعرف على وجود بر�مج للطلبة ذوى 
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�سعوبات �لتعلم فى حمافظة و�دى �لدو��سر، ثم ح�ساب )كا2( لتحديد دللة �لفروق 
ب���ني تك���ر�ر�ت �ل�س���تجابات با�س���تخد�م برنام���ج �ل ،(SPSS 22.0) ويتمث���ل ذلك يف 

�جلدول �لتايل: 
جدول )21(

ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية وقيم كا2 لدللة الفروق بني تكرارات ال�ستجابات لدى 
اأفراد عينة البحث )ن = 50(

�لعبار�تم

��ستجابات �أفر�د �لعينة
قيم كا2 

ودللتها 
�لإح�سائية

مو�فقمرتددغري مو�فق

�لن�سبة �لتكر�ر
�لن�سبة �لتكر�ر�ملئوية

�لن�سبة �لتكر�ر�ملئوية
�ملئوية

1
يتم تنفيذ برنامج �سعوبات 
�لتعلم من خالل �سيا�سات 

حمددة باملدر�سة.
2% 415% 3033% 66**08،29

2
يتم من خالل �لربنامج �لتعرف 

على �لطلبة ذوى �سعوبات 
�لتعلم.

1% 27% 1442% 84**84،58

3
ي�ستخدم �لربنامج �سيا�سات 

و�إجر�ء�ت م�سادق عليها خا�سة 
بعملية �لك�سف و�لتقييم.

4% 83% 643% 86**44،62

4
يهتم �لربنامج ب�سكل دورى 

بتطوير وحت�سني نوعية 
�خلدمات �ملقدمة لذوى 

�سعوبات �لتعلم.
2% 45% 1043% 86**68،62

يهتم �لربنامج بالعمل �لتعاونى 5
56،77**92 %646 %23 %1و�لعمل باأ�سلوب فريق �لعمل.

6
يبني �لربنامج علي ��سا�س 
�لإ�سر�ف �لفنى و�لإد�رى 

و�مل�ساءلة فيما يتعلق بربنامج 
�سعوبات �لتعلم.

3% 64% 843% 86**44،62

7
يتيح �لربنامج فر�سة لذوي 
�سعوبات �لتعلم للم�ساركة 

فى �تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�سة 
بربنامج �لطالب.

4% 81% 245% 90**52،72

8
يوؤكد �لربنامج على �سرورة 
دمج �لطلبة ذوى �سعوبات 
�لتعلم فى �ل�سف �لعادى.

0% 03% 647% 94**72،38
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�لعبار�تم

��ستجابات �أفر�د �لعينة
قيم كا2 

ودللتها 
�لإح�سائية

مو�فقمرتددغري مو�فق

�لن�سبة �لتكر�ر
�لن�سبة �لتكر�ر�ملئوية

�لن�سبة �لتكر�ر�ملئوية
�ملئوية

يهتم �لربنامج بحفظ �ل�سجالت 9
72،38**94 %647 %03 %0لكل طالب علي حده.

يهتم �لربنامج بتحديد ميز�نية 10
72،67**88 %1044 %25 %1خا�سة به.

11
يهتم �لربنامج بتطبيق 

�لإجر�ء�ت �لعالجية �لوقائية 
د�خل �ل�سف �لعادى.

2% 44% 844% 88**36،67

12
يتم تقييم �لطالب ذو �ل�سعوبة 
�لتعليمية من قبل فريق متعدد 
�لتخ�س�سات ح�سب �حتياجات 

�لطالب د�خل �لربنامج.
1% 22% 447% 94**84،82

13
يعد �لربنامج �لرتبوى �لفردى 
للطالب من قبل فريق متعدد 

�لتخ�س�سات
0% 01% 249% 98**08،46

14

ي�ستمل �لربنامج �لرتبوى 
�لفردى للطالب على �ملعلومات 
�لعامة، و�لأهد�ف �لتعليمية، 

و�أ�ساليب �لتعليم، وطرق 
�لتقييم، وو�سف للخدمات 

�مل�ساندة

6% 126% 1238% 76**96،40

15
يتم تطوير �لربنامج ��ستند� 

�ىل �ف�سل �لنظريات و�ملمار�سات 
�لتعليمية فى جمال �سعوبات 
�لتعلم مع �ملعلمون وم�ساركتهم

0% 02% 448% 96**32،42

16
يعك�س �لربنامج خلفية 

�لدر��سات و�لأبحاث �ملتعلقة 
باأف�سل ممار�سات تعليم ذوى 

�سعوبات �لتعلم
0% 03% 647% 94**72،38

17
يت�سمن �لربنامج تعليم �ملهار�ت 

�ل�سا�سية )�لقر�ءة و�لكتابة 
و�لريا�سيات(

24% 486% 1220% 40**72،10

يت�سمن �لربنامج تعليم 18
36،88**96 %248 %21 %1��سرت�تيجيات حل �مل�سكالت



واقع برامج الطلبة ذوي �صعوبات التعلم يف حمافظة وادي الدوا�صر د . اأحمد حممد �صبيب واآخرون

 293 

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق ما يلي: �أنه توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�س���توى دللة )0،01( يف تكر�ر�ت ��س���تجابات �أفر�د عينة �لبحث ل�س���الح �ل�س���تجابة 
)مو�فق( يف جميع عبار�ت مقيا�س و�قع بر�مج �س���عوبات �لتعلم �ملوجودة فى �ملد�ر�س 
�لت���ى به���ا �لدم���ج �ل�س���امل يف حمافظ���ة و�دي �لدو��س���ر، فيم���ا ع���د� �لعب���ارة �ل�س���ابعة 
ع�س���ر؛ حيث توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0،01( يف تكر�ر�ت 

��ستجابات �أفر�د عينة �لبحث ل�سالح �ل�ستجابة )غري مو�فق(

وه���ذه �لنتيج���ة تتف���ق م���ع نتائج بح���ث �خلطي���ب )2008( ومن خ���الل عر�س 
�لأ�س���ئلة عل���ى معلم���ي �ملو�د �لدر��س���ية باملد�ر�س تو�س���ل �لباحثون �إىل ه���ذه �لإجابات 

�لتالية:
يوجد فى �لف�سل من)5:3( تلميذ من ذوى �سعوبات تعلم. -
يوجد �سعوبات تعلم فى )�لقر�ءة –�لكتابة – �لتهجئه – �حل�ساب(. -
توج���د م�س���كالت تتمث���ل يف ع���دم تقب���ل �لتالمي���ذ م���ن قب���ل بع����س �ملعلم���ني  -

كالتالمي���ذ �لعاديني يف �ل�س���ف و�ملدر�س���ة هذ� بالإ�س���افة �إىل �لتحيز �س���دهم 
و�لتفك���ري �لنمط���ي عنهم، مم���ا يحد بالتايل م���ن �إمكانياتهم لتحقيق �أق�س���ى 

درجة من �لنمو �لذي ت�سمح به طاقتهم وقدر�تهم.
�س���عور هوؤلء �لتالميذ بالإحباط و�لف�سل بدرجة �كرب من �قر�أنهم �لتالميذ 
�ألعادي���ني وذل���ك نتيجة ف�س���لهم �ملتك���رر يف �لنجاح يف �ملتطلبات �ملدر�س���ية و�نعكا�س���ات 
ذلك �لف�س���ل يف �ملنزل و�ملجتمع كنتيجة لذلك فانه ي�س���بحون �قل مقاومة لالإحباط 

و�إميل لال�ستجابة �ملبالغ فيها يف �ملو�قف �ل�ساغطة.

�لتوقع���ات  �أن يح�س���ل ب�س���بب  �ل���ذ�ت لديه���م و�ل���ذي ميك���ن   تدن���ى مفه���وم 
�ملتدنية لقدر�تهم من قبل �ملعلمني و�لأقر�ن �لعاديني.

و�ن ه���ذ� �لتلمي���ذ مل يتلق���ى �لرعاي���ة �ملتكامل���ة م���ن �لناحي���ة �لتعليمي���ة �لتي 
توؤهله �إىل �لتح�س���يل �لد�ر�س���ى �ملنا�س���ب وبناء على ما �سبق يوجد تدنى يف �لتح�سيل 

�لدر��سي للتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم د�خل هذه �ملد�ر�س
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ولالإجاب���ة على فرو����س �لبحث �ملتعلقة بالعالقات و�لفروق، مت ��س���تخد�م �لإح�س���اء 
�لو�س���في ملتغري�ت �لبحث، وذلك للك�س���ف عن �عتد�لية توزيع درجات هذه �ملتغري�ت، 

و�جلدولني �لتاليني يو�سحان ذلك:

جدول )22(
نتائج اختبار اعتدالية التوزيع لدرجات العينة النهائية يف مقيا�س التعرف على واقع برامج 

�سعوبات التعلم املوجودة فى املدار�س التى بها الدمج ال�سامل )ن = 50(

�ملتو�سط �ملقيا�س
�حل�سابي 

�لنحر�ف 
�ملعياري 

معامل 
�للتو�ء 

�خلطاأ �ملعياري 
ملعامل �للتو�ء 

معامل 
�لتفلطح 

�خلطاأ �ملعياري 
ملعامل �لتفلطح 

0،7335،0900،266-05،444،3532،502�لدرجة �لكلية 

جدول )23(
 نتائج اختبار اعتدالية التوزيع لدرجات العينة النهائية يف مقيا�س واقع برامج الطلبة ذوى 

�سعوبات التعلم فى حمافظة وادى الدوا�سر فى �سوء موؤ�سرات اجلودة لتلك الربامج )ن = 50(

�أبعاد 
�ملقيا�س

موؤ�سر�ت �جلودة لكل 
بعد

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

معامل 
�للتو�ء

�خلطاأ 
�ملعياري 
ملعامل 
�للتو�ء

معامل 
�لتفلطح

�خلطاأ 
�ملعياري 
ملعامل 
�لتفلطح

�لبعد 
�لأول

0،7338،4600،266-82،032،4972،027�لإد�رة
حفظ �ل�سجالت وطرق 

تخزين �ملعلومات 
و��سرتجاعها

11،231،7732،172-0،7334،1570،266

�مل�سادر �ملالية وميز�نية 
0،7334،4270،266-11،621،2232،501�لربنامج

�لبعد 
�لثاين

عمليات ما قبل �لإحالة 
0،73381،9810،266-11،070،3683،829ومرحلة �لإحالة

0،73311،4760،266-62،051،6443،493�لت�سخي�س و�لتقييم

�لبعد 
�لثالث

طرق �لتعليم و�لأن�سطة 
0،7332،4280،266-61،082،5811،439�لتعليمية

تنظيم �خلدمات 
0،73391،7800،266-8،270،8584،750�مل�ساندة يف �لربنامج
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�أبعاد 
�ملقيا�س

موؤ�سر�ت �جلودة لكل 
بعد

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

معامل 
�للتو�ء

�خلطاأ 
�ملعياري 
ملعامل 
�للتو�ء

معامل 
�لتفلطح

�خلطاأ 
�ملعياري 
ملعامل 
�لتفلطح

�لبعد 
�لر�بع

موؤهالت �لعاملني يف 
0،7333،9320،266-91،091،4581،848�لربنامج

�لتطوير و�لتدريب 
0،7338،4560،266-91،482،5892،559�ملهني

تقييم �أد�ء �لعاملني يف 
0،7339،3840،266-8،851،4123،840�لربنامج

�لبعد 
0،7339،3840،266-52،473،1463،840�خلام�س

�لبعد 
0،7339،3840،266-52،473،1463،840�ل�ساد�س

ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن درج���ات �لعين���ة �لنهائي���ة يف �ملقيا����س �لأول 
و�ملقيا����س �لث���اين بجميع موؤ�س���ر�ته غري موزعة توزيًع���ا �عتد�لًيا، ولذلك �س���وف يتم 

��ستخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �لالبار�مرتية لالإجابة على فرو�س �لبحث. 

نتائج الفر�س الثاين ومناق�سته: 
ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه: »توجد عالقة ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني بر�مج 
�لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��س���ر يف �س���وء موؤ�س���ر�ت �جلودة 

لتلك �لرب�مج«

ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م معامل �رتباط �لرتب ل�س���بريمان 
Spearman، وذل���ك ملعرف���ة �لعالق���ة بني بر�م���ج �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم يف 
حمافظة و�دي �لدو��س���ر يف �سوء موؤ�س���ر�ت �جلودة لتلك �لرب�مج لدى عينة �لبحث، 

ويتمثل معامل �لرتباط يف �جلدول �لتايل: 
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جدول )24(
نتائج معامل ارتباط الرتب ل�سبريمان بني درجات برامج الطالب ذوي �سعوبات التعلم يف 

حمافظة وادي الدوا�سر وموؤ�سرات اجلودة لتلك الربامج لدى عينة البحث )ن = 50(

موؤ�سر�ت �جلودة لكل بعد�أبعاد �ملقيا�س
مقيا�س بر�مج 
�لطالب ذوي 

�سعوبات �لتعلم
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لأول

د�لة0،357**�لإد�رة
حفظ �ل�سجالت وطرق تخزين 

د�لة0،995**�ملعلومات و��سرتجاعها

غري د�لة0،161�مل�سادر �ملالية وميز�نية �لربنامج

غري د�لة0،310عمليات ما قبل �لإحالة ومرحلة �لإحالة�لبعد �لثاين
غري د�لة0،060�لت�سخي�س و�لتقييم

د�لة0،983**طرق �لتعليم و�لأن�سطة �لتعليمية�لبعد �لثالث
غري د�لة0،871تنظيم �خلدمات �مل�ساندة يف �لربنامج

�لبعد �لر�بع
د�لة0،824**موؤهالت �لعاملني يف �لربنامج

د�لة0،036**�لتطوير و�لتدريب �ملهني
د�لة0،294**تقييم �أد�ء �لعاملني يف �لربنامج

د�لة0،294**عالقة �لربنامج مع �لأ�سرة�لبعد �خلام�س
د�لة0،294**موؤ�سر�ت تقييم فاعلية �لربنامج�لبعد �ل�ساد�س

)**(: تدل على م�ستوى دللة )0،01(

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �إىل �أنه حتقق �س���حة �لفر�س �لثاين، حيث ت�سري 
�لنتائ���ج �إىل �أن���ه يوجد �رتباط موجب د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0،01( بني 
درج���ات بر�م���ج �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف حمافظ���ة و�دي �لدو��س���ر ودرجات 
بع�س موؤ�سر�ت �جلودة لتلك �لرب�مج وهي: )�لإد�رة، حفظ �ل�سجالت وطرق تخزين 
�ملعلوم���ات و��س���رتجاعها، ط���رق �لتعليم و�لأن�س���طة �لتعليمية، موؤه���الت �لعاملني يف 
�لربنام���ج، �لتطوي���ر و�لتدري���ب �ملهن���ي، تقيي���م �أد�ء �لعامل���ني يف �لربنام���ج، عالق���ة 
�لربنام���ج م���ع �لأ�س���رة، موؤ�س���ر�ت تقييم فاعلي���ة �لربنام���ج(. بينما ل يوج���د �رتباط 
د�ل �إح�س���ائًيا ب���ني بر�م���ج �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��س���ر 
ودرج���ات موؤ�س���ر�ت �جلودة �لأخ���رى لتلك �لرب�مج وهي: )�مل�س���ادر �ملالي���ة وميز�نية 
�لربنام���ج، عملي���ات ما قب���ل �لإحالة ومرحل���ة �لإحالة، �لت�س���خي�س و�لتقييم، تنظيم 

�خلدمات �مل�ساندة يف �لربنامج( لدى عينة �لبحث. 
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وه���ذه �لنتيج���ة تتف���ق م���ع نتائ���ج بح���ث در��س���ة مي���ادة ف���وزي )2001(وميك���ن 
تف�سري ذلك من خالل �ملوؤ�سر�ت �لرتبوية منذ ثمانينات �لقرن �ملا�سي على م�ستوى 
منظم���ات كب���رية، وق���د �زد�د �لإهتم���ام به���ا مع مرور �لزمن وخا�س���ة خالل �ل�س���نو�ت 
�لقليل���ة �ملا�س���ية .(Thurlow, 2002) وم���ع تز�ي���د �لهتم���ام بامل�س���او�ة ب���ن �لطلبة 
ذوي �لإعاق���ة و�لطلب���ة �لعادي���ني وظه���ور �لقو�ن���ني و�لت�س���ريعات �ملتعلق���ة بالأف���ر�د 
ذوي �لإعاق���ة كقان���ون تعلي���م �لأفر�د ذوي �لإعاق���ة (IDEA)، �أدى ذلك �إىل �لهتمام 
بتحدي���د معاي���ري �أد�ء لهوؤلء �لأفر�د ومعايري �أد�ء للرب�م���ج �ملنفذة لهم، �لأمر �لذي 
خل���ق د�فع���ا لتطوي���ر �لنظ���م �لرتبوية وتغريه���ا حتت م�س���مى �لتطوي���ر �ملعتمد على 

.(Wehmeyer, 2004,111) ملعايري�

و�ن�س���جاما م���ع �لهتم���ام �ل���دويل بحرك���ة تطوي���ر �ملعاي���ري و�نطالق���ا م���ن 
�حلاج���ة �ملتز�يدة لتح�س���ني نوعية عمل موؤ�س�س���ات �لرتبية �خلا�س���ة وخدماتها، فقد 
ح���اول عدد م���ن �لباحثني و�ملوؤ�س�س���ات و�لهيئات و�ملجال�س يف عدد م���ن �لدول تطوير 
معايري وخ�سو�سا فيما يتعلق بالأد�ء �ملوؤ�س�سي لرب�مج �لرتبية �خلا�سة من م�ستوى 
معايري �لرتبية �خلا�سة يف �لطفولة �ملبكر، و�سول �إىل تطوير معايري �إعد�د معلمي 
�لرتبية �خلا�سة على �مل�ستوى �جلامعي كالتي طورها جمل�س �لأطفال غري �لعاديني 

)�لزبون، 22،2013(.

ومن �أبرز �ملعايري وموؤ�س���ر�ت �جلودة �لتي ظهرت يف بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة 
ومنه���ا بر�م���ج �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لتي ميكن �ل�س���تفادة منها يف �لتعرف 
عل���ى فاعلي���ة ه���ذه �لرب�م���ج وتطويره���ا، و�لت���ي ت�س���خدم �أي�س���ا يف تطوي���ر كفاي���ات 
معلم���ي �لرتبية �خلا�س���ة وبر�مج �إعد�ده���م، ومعايري جمل�س �لأطف���ال ذوي �لإعاقة

و�س���ع  وق���د   ،(Council for Exceptional children Standards- CEC)
�ملجل����س ع���دد� م���ن �ملعاي���ري �ملتخ�س�س���ة بكل فئة م���ن فئ���ات �لإعاقة ومنها �س���عوبات 
�لتعل���م )حم���د�ن، 42،2014(. وم���ن خالل تل���ك �ملعايري �لتي �قرتحه���ا �ملجل�س ميكن 
للمتخ�س�س���ني �لعتم���اد عليها يف �س���بط ج���ودة يف �لرب�مج �لرتبوي���ة �ملقدمة لذوي 

.(CEC, 2003) لإعاقة ومن �سمنها بر�مج �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم�
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نتائج الفر�س الثالث ومناق�سته: 
ين����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى �أن���ه: » ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني 
بر�م���ج �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف حمافظ���ة و�دي �لدو��س���ر تع���ود �إىل ق�س���م 

�لربنامج )بنني، بنات(«

ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار مان – ويتني حل�ساب دللة 
�لف���روق يف متو�س���طي رت���ب �لدرج���ات �لكلي���ة ملقيا�س بر�م���ج �لطالب ذوي �س���عوبات 
�لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��سر لدى عينتني م�ستقلتني من �لأفر�د )بنني، بنات(، 

ويتمثل ذلك يف �جلدول �لتايل:
جدول )25(

نتائج اختبار مان – ويتني للفروق بني متو�سطي رتب الدرجات الكلية لدى عينتي البحث 
ودللتها يف ملقيا�س برامج الطالب ذوي �سعوبات التعلم يف حمافظة وادي الدوا�سر )ن = 50(

ق�سم �ملقيا�س
�ملتو�سط �لعدد�لربنامج

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
U

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

بر�مج 
�لطالب 

ذوي 
�سعوبات 

�لتعلم

2969،49231،566،2300،686بنني
غري د�ل00،25100،686

2151.48482،205،2800،589بنات

يت�س���ح م���ن خ���الل �جل���دول �ل�س���ابق �أن���ه ل توجد ف���روق د�ل���ة �ح�س���ائًيا بني 
متو�س���طي رت���ب �لدرج���ات �لكلي���ة ملقيا����س بر�م���ج �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف 

حمافظة و�دي �لدو��سر ترجع �إىل ق�سم �لربنامج )بنني، بنات(.

 McDonald ماكدونال���د در��س���ة  بح���ث  نتائ���ج  م���ع  تتف���ق  �لنتيج���ة  وه���ذه 
(1996) وميك���ن �أن يرج���ع ذل���ك �إىل �إن �لنم���وذج لنظ���ام �أكرث جودة ه���و منوذج تقوم 
�أهد�فه على �لرتكيز باحتياجات �لطالب �خلا�سة وقدر�تهم.�إن �جلودة �ل�ساملة هي 
�ملدخل �لأن�سب لت�سميم �لأهد�ف و�للو�ئح �ملنظمة للنظام �لتعليمي حيث �أنها تغطى 
كل �أجز�ء �لنظام ب�سكل كفء فاعل، وهذ� ي�ساعد على تاأكيد و�سمان �إن �لأهد�ف �حد 

مدخالت �لنظام ذ�ت جوده و�سممت بكفاءة.
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نتائج الفر�س الرابع ومناق�سته: 
ين�س �لفر�س �لر�بع على �أنه: “توجد فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني بر�مج 
�لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��س���ر تعود �إىل �س���نو�ت تاأ�س���ي�س 

�لربنامج )0-5 �سنو�ت، 6-10 �سنو�ت(”

ولختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار م���ان – ويتن���ي حل�س���اب 
دلل���ة �لف���روق يف متو�س���طي رت���ب �لدرج���ات �لكلي���ة ملقيا����س بر�م���ج �لط���الب ذوي 
م�س���تقلتني  جمموعت���ني  ل���دى  �لدو��س���ر  و�دي  حمافظ���ة  يف  �لتعل���م  �س���عوبات 

)0-5 �سنو�ت، 6-10 �سنو�ت(، ويتمثل ذلك يف �جلدول �لتايل: 

جدول )26(
نتائج اختبار مان – ويتني Mann-Whitney (U) للفروق بني متو�سطي رتب الدرجات 

الكلية ل�سنوات تاأ�سي�س الربنامج ودللتها يف مقيا�س برامج الطالب ذوي �سعوبات التعلم يف 
حمافظة وادي الدوا�سر )ن = 50(

�سنو�ت �ملقيا�س
�ملتو�سط �لعدد�لتاأ�سي�س

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
U

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

بر�مج 
�لطالب 

ذوي 
�سعوبات 

�لتعلم

 5-0
3033،52516،160،3100،948�سنو�ت

د�ل706،3**00،117  10-6
2047.60586،535،1600،327�سنو�ت

)**(: تدل على م�ستوى دللة )0،01(

يت�س���ح م���ن خ���الل �جل���دول �ل�س���ابق �أن���ه توج���د ف���روق د�ل���ة �ح�س���ائًيا عن���د 
م�س���توى دلل���ة )01،0( بني متو�س���طي رتب �لدرج���ات �لكلية ملقيا����س بر�مج �لطالب 
ذوي �س���عوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��سر ترجع �إىل �سنو�ت تاأ�سي�س �لربنامج 
)0-5 �س���نو�ت، 6-10 �س���نو�ت( ل�س���الح متو�س���ط رت���ب درج���ات �لرب�م���ج �لت���ي يرت�وح 

تاأ�سي�سها بني )0-5 �سنو�ت(.

وميك���ن �أن يرج���ع ذلك �إىل �أن �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يفتقدون كفاءة 
�لتمثيل �ملعريف حيث تظل �لوحد�ت �ملعرفية و�ملفاهيم �ملكت�س���بة يف �لبناء �ملعريف لهم 
تفتق���ر �ىل �لتمثي���ل و�ملو�ئم���ة ونتيج���ة لع���دم �إحد�ث تر�بط���ات معرفية ق�س���دية بها 
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فاإنه���ا ل تلب���ث �أن تتناق�س �أعد�دها بالفقد �أو �لن�س���يان، وحتل���ل �أثارها د�خل عمليات 
ونظم �لتجهيز، وي�سبح �لبناء �ملعريف لها �سحاًل، ويوؤثر بدوره على �لتمثيل �لالحق 

للوحد�ت �ملعرفية فتنح�سر كفاءة �لتمثيل �ملعريف لدى هوؤلء �لتالميذ.
ويرتبط بهذ� �لنموذج �ملعريف ثالثة مفاهيم �أ�سا�س���ية وثيقة �ل�سلة ب�سعوبات 

�لتعلم وهي ق�سور ما ور�ء �ملعرفة، و�لد�فعية، و�لعني وجتهيز �ملعلومات �لب�سرية.
ين����س �لفر����س �خلام����س عل���ى �أن���ه: “ توج���د ف���روق ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني 
بر�م���ج �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف حمافظة و�دي �لدو��س���ر تعود �إىل �س���نو�ت 

خربة �ملعلم )0-5�سنو�ت، 6-10 �سنو�ت، 11 �سنة فاأكرث(”
– و�لي����س  ��س���تخد�م �ختب���ار كرو�س���كال  ولختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت 
(Kruskal-Wallis Test) حل�س���اب دلل���ة �لف���روق يف متو�س���طي رت���ب �لدرج���ات 
�لكلية ملقيا�س بر�مج �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم يف حمافظة و�دي �لدو��س���ر لدى 
جمموعتني م�ستقلتني )0-5 �سنو�ت، 6-10 �سنو�ت(، ويتمثل ذلك يف �جلدول �لتايل:

جدول )27(
نتائج اختبار كرو�سكال – والي�س Kruskal-Wallis Test للفروق بني متو�سطي رتب 

الدرجات الكلية ل�سنوات خربة املعلم ودللتها يف ملقيا�س برامج الطالب ذوي �سعوبات التعلم 
يف حمافظة وادي الدوا�سر )ن = 50(

�ملقيا�س
�سنو�ت 
خربة 
�ملعلم

�ملتو�سط �لعدد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

متو�سط 
�لرتب

درجات 
�حلرية

م�ستوى قيمة كا2
�لدللة

بر�مج 
�لطالب ذوي 

�سعوبات 
�لتعلم

 5-0
0225،521،34713،20�سنو�ت

غري د�ل25،181
 10-6
5242.945،30422،03�سنو�ت

�أكرث من 
10502.943،99891،04 �سنو�ت

يت�س���ح م���ن خ���الل �جل���دول �ل�س���ابق �أن���ه ل توجد ف���روق د�ل���ة �ح�س���ائًيا بني 
متو�س���طات رت���ب �لدرج���ات �لكلي���ة ملقيا�س بر�م���ج �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعلم يف 
حمافظة و�دي �لدو��س���ر ترجع �إىل �س���نو�ت خربة �ملعلم )0-5 �س���نو�ت، 6-10 �س���نو�ت، 

�أكرث من 10 �سنو�ت(.
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 ويرج���ع �لباحث���ون ذل���ك �إىل �أن �جل���ودة �ل�س���املة ه���دف �أ�س���مي ت�س���عي �إلي���ة 
�ملوؤ�س�سات �لتعليمية من �أجل �لتطوير و�لتح�سني �جلوهري �مل�ستمر ول تقت�سر علي 
عن�س���ر معني من عنا�س���ر �لعملية �لتعليمية ولكنها �س���املة جلميع عنا�سر �ملنظومة 
�ألتعليمي���ة وحتقي���ق �جل���ودة �ل�س���املة باملنظوم���ة �لتعليمي���ة يتطلب توف���ري عدد من 
�ملعايري �أو �مل�ستويات بجميع عنا�سر ومكونات هذه �ملنظومة من مدخالت و�إجر�ء�ت 
و�سوًل �إىل خمرجات تنال ر�سا وقبول �ملوؤ�س�سات �مل�ستفيدة من هذه �ملخرجات، ور�سا 
هذه �ملخرجات عن �أنف�س���ها من حيث حتقيقها لأهد�ف �لتميز و�لتفوق وكذلك ر�س���ا 

�ملوؤ�س�سة �لتعليمية �ملنتجة لهم عن �أد�ئها.

تو�سيات البحث:
يف �سوء نتائج �لبحث �حلايل وم�ساكله و�أهميته و�أهد�فه و�لإطار �لنظري له 

تو�سل �إىل بع�س �لتو�سيات و�لتطبيقات �لرتبوية و�لتى تتمثل يف:
عند بناء غرف م�س���ادر �س���عوبات �لتعلم ير�عي �للتز�م مبعايري �جلودة �لتي 1 1)

مت �لتو�سل �إليها يف �لبحث �حلايل.
توف���ري مد�ر����س ت�س���مح باندم���اج ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة م���ع �لعادي���ني                   1 2)

)نظ���ام �لدم���ج �ل�س���امل( مع توف���ري �خلدمات �خلا�س���ة بهم )غرفة م�س���ادر( 
د�خل �ملد�ر�س.

توفري غرفة م�سادر لذوي �سعوبات �لتعلم ب�سكل ي�ساعد على حتقيق �جلودة 1 3)
�ل�س���املة من خاللها وذلك بتوفري )�لأمان و�حلالة �ل�سليمة لتح�سني �سحة 
�لتالميذ – �لتن�سيق بني كل ركن من �أركان غرفة �مل�سادر بحيث ت�ساعد على 
تنفيذ �لأن�س���طة �ملختلفة – و�لكفاءة و�ل�س���تخد�م بكل جزء من �أجر�ء غرفة 
�مل�سادر ب�سكل يي�سر ��ستخد�م �لو�سائل �لتعليمية �ملختلفة – �ملرونة من حيث 

ي�سمح بالتو�سع �مل�ستقبلي �أو �إعادة تنظيمه باأقل تكلفة.
�لهتمام مب�س���اركة جميع �جلهات وجميع �لأفر�د �لعاملني يف جهود حت�س���ني 1 4)

جودة �لعملية �لتعليمية وتفعيل �لت�سال بني �لإد�ر�ت و�لأق�سام �ملختلفة �ملكونة 
لنظام تعليم ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة عامة وذوي �س���عوبات �لتعلم خا�س���ة.

�س���رورة ر�سم �سيا�سة جودة ميكن تطبيقها د�خل �ملدر�سة �لبتد�ئية عامة ويف 1 5)
غرفة م�سادر ذوي �سعوبات �لتعلم خا�سة.
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�س���رورة تو�س���يح ون�س���ر تعليمات �لعمل بناء على �جلودة ويجب �أن تكون هذه 1 6)
�لتعليمات و��سحة وقابلة للتطبيق.

�س���رورة �لتفه���م �لكام���ل و�للتز�م من قبل �مل�س���ئولني يف نظ���ام �لتعليم لذوي 1 7)
�س���عوبات �لتعل���م �أو �إ�س���اعة �لثقاف���ة �لتنظيمي���ة و�ملن���اخ �لتنظيم���ي �خلا����س 

باجلودة يف �لنظام �لتعليمي.
تعم���ل وز�رة �لرتبية و�لتعليم على تاأكيد ثقافة �جلودة �ل�س���املة يف مد�ر�س���نا 1 8)

�لتي بها نظام �لدمج �ل�س���امل )�لكلي( ونظامنا �لتعليمي ل�سمان �سري �لعمل 
نحو حتقيق �لأهد�ف �لتعليمية و�لرتبوية.

توف���ري �مل���و�رد �لالزم���ة للبني���ة �لتحتي���ة لتعلي���م �س���عوبات �لتعل���م يف جمي���ع 1 9)
م�س���توياته وذلك بتوفري غرفة م�س���ادر جمهزة بكل �لتجهيز�ت �لالزمة حلل 

�مل�سكالت �لتعليمية �لتي تو�جه ذوى �سعوبات �لتعلم.
تطوي���ر �ملناه���ج �لدر��س���ية لتنا�س���ب خ�س���ائ�س �ملتعلم���ني م���ن ذوى �س���عوبات 1 10)

�لتعلم.
�س���رورة �لتوج���ه نح���و نظ���م �لتعلي���م �للك���رتوين وتوظيفه���ا بغرفة م�س���ادر 1 11)

�سعوبات �لتعلم.

البحوث والدرا�سات املقرتحة:
برنام���ج تدريب���ي مقرتح لتنمية كفايات تكنولوجي���ا �لتعليم لدى معلم غرفة 1 1)

م�سادر ذوي �سعوبات �لتعلم فى �سوء معايري �جلودة �ل�ساملة.
فاعلية �لأن�سطة �لرتبوية د�خل غرفة �مل�سادر يف تعديل �سلوك ذوي �سعوبات 1 2)

�لتعلم.
من���وذج مق���رتح لغرف���ة م�س���ادر ذوى �لإعاق���ة �لب�س���رية يف �ملد�ر����س �لت���ي بها 1 3)

�لدمج �ل�سامل )�لكلى( مع �لعاديني.
من���وذج مق���رتح لغرف���ة م�س���ادر ذوى �لإعاق���ة �ل�س���معية يف �ملد�ر����س �لت���ي بها 1 4)

�لدمج �ل�سامل )�لكلى( مع �لعاديني.
فاعلية ��ستخد�م �لتعليم �للكرتوين د�خل غرفة �مل�سادر �سعوبات �لتعلم.1 5)
برنام���ج تدريب���ي مقرتح لتنمية كفايات تكنولوجي���ا �لتعليم لدى معلم غرفة 1 6)

م�سادر ذوي �سعوبات �لتعلم.
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اأمناط اال�ستثارة الفائقة لدى املتفوقني عقليا 
وعالقتها مب�ستوي الكمالية

د/ حممود حممد الطنطاوي
مدر�س بق�سم الرتبية اخلا�سة- كلية الرتبية جامعة عني �سم�س
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امللخ�ص:
�لفائق���ة          �ل�س���تثارة  �أمن���اط  ب���ني  �لعالق���ة  ع���ن  �لك�س���ف  �لبح���ث  ��س���تهدف 
)�لنف�س حركية، �حل�س���ية، �لعقلية، �لتخيلية، �لنفعالي���ة( و�لكمالية لدى �ملتفوقني 
عقلي���ا، و�لك�س���ف ع���ن �لفروق ب���ني �ملتفوق���ني عقلًي���ا و�لعادي���ني يف �أمناط �ل�س���تثارة 
�لفائقة، وكذلك �لك�سف عن �لفروق بني �ملتفوقني عقلًيا و�ملتفوقات عقلًيا يف �أمناط 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لكمالي���ة، وتكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )682( طالًبا وطالبة من 
ط���الب �ملرحلة �لثانوية )�ل�س���ف �لأول و�لثاين و�لثال���ث �لثانوي( تر�وحت �أعمارهم 
�لزمنية بني )15-18( �سنة، منهم )115( طالًبا وطالبة من �ملتفوقني عقليا، و)567( 
طالًب���ا وطالب���ة م���ن �لعادي���ني، و��س���تخدمت �لدر��س���ة �لأدو�ت �لآتية: �ختب���ار �لذكاء 
�للفظ���ي للمرحل���ة �لثانوي���ة و�جلامعي���ة )�إعد�د/ جاب���ر عبد�حلمي���د وحممود عمر، 
2007(، ومقيا����س �ل�س���تثارة �لفائق���ة )�إع���د�د �لباح���ث(، ومقيا����س �لكمالي���ة )�إع���د�د 
�لباحث(، و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن �لآتي: وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لعاديني 
و�ملتفوق���ني عقلًي���ا يف �أبعاد مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة ل�س���الح �ملتفوقني عقليا، وجود 
عالقة �رتباطيه د�لة موجبة بني �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة وم�س���توي �لكمالية لدى 
�لط���الب �ملتفوق���ني عقلي���ا، وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لذك���ور و�لإناث يف 
ُبعد �ل�س���تثارة �لنف�س حركية �لفائقة ل�س���الح �لذكور، ويف ُبعد �ل�س���تثارة �لنفعالية 
�لفائقة ل�سالح �لإثاث، وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذكور و�لإناث يف بعدى 

�لهتمام �ملبالغ فيه بالأخطاء، و�لتوقعات �لو�لدية ل�سالح �لإناث. 

الكلمات املفتاحية:  �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة - �لكمالية - �ملتفوقني عقلًيا 
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Types of Overexcitability Of The Intellectually Gifted and 
its Relation to the Perfectionism Level

Dr. Mahmoud Mohamed Eltantawy 
Lecturer of Special Education

Faculty of Education Ain-Shams University

Abstract:  The current study aims at detecting the relation between 
the types of overexcitability (psychomotor, Sensual, Intellectual, 
imagination, and emotional) and perfectionism of the intellectually 
gifted. It also targets revealing the differences between types of 
overexcitability of the intellectually gifted and the normal students. 
Moreover, highlighting differences between types of overexcitability 
and perfectionism among intellectually gifted males and females. 
Participants are 682 high school - grade 10 to 12- students, both 
genders, 115 intellectually gifted and the other 567 are normal. Their 
age varied between 15 and 18. Study tools: - Linguistic Intelligence 
Test for High School and University Stage (by Gaber Abdel-Hameed 
& Mahmoud Omar) - Overexcitability Scale (by researcher) - 
Perfectionism Scale (by researcher) Study results/ findings: 1- There 
are statistically proven differences between the intellectually gifted 
and the normal students, on the overexcitability scale measures in 
favor for the intellectually gifted students. 2- There is a positive 
correlation amongst the intellectually gifted types of overexcitability 
and perfectionism. 3- There are statistically proven differences 
between the two genders in the psychomotor overexcitement type 
in favor for the male students, and in the emotional overexcitement 
type in favor for the female students. 4- There are statistically proven 
differences between male and female students in the concern over 
mistakes and to parental expectations in favor for the female students.

Keywords: Types of overexcitability - perfectionism - intellectually 
gifted.
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 مقدمة:
 ي�س���عي �لعلماء و�ملتخ�س�س���ون يف جم���ال رعاية وتربية �لأ�س���خا�س �ملتفوقني 
و�ملوهوب���ني ب�س���ورة د�ئم���ة �إىل �لتع���رف عل���ى خ�سائ�س���هم �ملختلفة م���ن �أجل تقدمي 
�أف�سل �خلدمات �ملتاحة، و�ل�ستفادة من قدر�تهم و�إمكاناتهم �إىل �أق�سي درجة ممكنة، 
ومما ل�س���ك فيه �أن هناك جمموعة من �خل�س���ائ�س �لتي متيز �لأ�سخا�س �ملتفوقني 
و�ملوهوبني و�لتي حاولت �لبحوث ول ز�لت حتاول �لتعرف عليها و�كت�سافها من �أجل 

�لعتماد عليها يف عملية �لتعرف وتقدمي �لرب�مج �ملنا�سبة. 

 حيث توجد �لعديد من �مل�سكالت �لتي حتول دون رعاية �لأ�سخا�س �ملتفوقني 
و�ملوهوبني يف �ملد�ر�س، و�لتي من �أهمها ��س���تخد�م �أ�س���اليب وحمكات غري كافية مثل 
تقدير�ت �ملعلمني، و�لختبار�ت �ملدر�سية للك�سف عن هوؤلء �لأ�سخا�س، ومل تعد هذه 
�لأدو�ت كافي���ة لتحقي���ق ه���ذ� �لغر�س لذلك فهناك حاجة ما�س���ة لدر��س���ة خ�س���ائ�س 

هوؤلء �لأ�سخا�س در��سة علمية دقيقة )قطامي، 2010، �س. 63(.

 وق���د تع���ددت �لنظري���ات وتباين���ت يف تق���دمي خ�س���ائ�س ه���وؤلء �لأ�س���خا�س 
وخا�س���ة م���ا يتعل���ق بخ�سائ�س���هم �لنفعالي���ة، وم���ن �لنظري���ات �لتي قدمت تف�س���ري� 
�لإيجابي���ة                                                �لنق�س���امات  نظري���ة  و�ملوهوب���ني  �ملتفوق���ني  �لأ�س���خا�س  خل�س���ائ�س 
Theory of Positive Disintegration Dabrowski (TPD) �لتي قدمها. 

 وقد �أ�سبحت نظرية �لنق�سامات �لإيجابية عاماًل �أ�سا�سًيا يف فهمنا للجو�نب 
�لنف�س���ية للتف���وق و�ملوهب���ة، عل���ى �لرغ���م م���ن كونه���ا نظري���ة يف �لنم���و، و�أ�س���بح له���ا 
�أهمي���ة كب���رية يف در��س���ة �لتفوق و�ملوهبة وه���ذ� لي�س من قبيل �ل�س���دفة، فلقد كر�س  
Dabrowski حياته لدر��سة �لأطفال و�ملر�هقني �ملتفوقني و�ملوهوبني و�لبحث عن 
حتقي���ق �ل�س���حة �لنف�س���ية له���م، وهي نظرية تقدم روؤي و��س���حة لعملي���ة منو وتطور 

.(Silverman, 2009) لتفوق و�ملو�هب لدى �لأطفال و�ملر�هقني�

 و�أ�س���بحت ه���ذه �لنظري���ة مو�س���وًعا لع���دد كب���ري م���ن �لبح���وث و�لدر��س���ات 
و�مل�سروعات �لبحثية �ملتعلقة مبجال رعاية �ملتفوقني و�ملوهوبني على مدى �ل�سنو�ت 
�ملا�س���ية وحت���ى �لآن، وق���د رك���زت معظم ه���ذه �لبحوث على فك���رة �ل�س���تثارة �لفائقة 
Overexcitability وهي تناق�س �ل�سياق �لأو�سع لنمو �ل�سخ�سية �لذي حتدث عنه   

. (Tillier, 2009) Dabrowski
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�لنفع���ايل لالأ�س���خا�س  �لنم���و  Dabrowski نظري���ة يف  تع���د نظري���ة   ول 
فح�س���ب بل �إنها نظرية ت�س���مل �جلو�نب �لنفعالية يف تفاعلها مع جو�نب �أخري من 
�خلربة �لب�سرية و�لنمو، وهي لي�ست نظرية للمتفوقني و�ملوهوبني فقط رغم تركيز 
Dabrowski عل���ى �لق���در�ت �لكامن���ة له���وؤلء �لأ�س���خا�س، حيث يعتق���د �إن �لقدر�ت 
�لعقلي���ة �أمر �س���روري للتفوق و�ملوهب���ة ولكنها غري كافية مبفرده���ا حلدوث �لتفوق 
و�ملوهبة لذلك لبد �أن تتطور لدى �ل�سخ�س ��ستثارة فائقة �إ�سافة �إىل جمموعة من 

 .(Jackson & Moyle, 2009) لعو�مل �لأخرى لكي يحدث �لتفوق و�ملوهبة�

 وحتاول �لدر��س���ة �حلالية تناول نظرية �لنق�س���امات �لإيجابية وما نتج عنها 
من مفهوم �ل�س���تثارة �لفائقة لدى �ملتفوقني عقلًيا وعالقة هذه �ل�ستثار�ت �لفائقة 

ببع�س �خل�سائ�س �لأخرى �لتي يتميز بها �ملتفوقني عقلًيا مثل م�ستوى �لكمالية.

م�سكلة البحث:
 �س���هد �لعقد �لأخري من �لقرن �ملا�س���ي نه�س���ة عاملية و��س���عة تدعو �إىل زيادة 
�لهتمام ب�س���ريحة �س���غرية من �ملجتم���ع ولكنها على درجة كبرية م���ن �لأهمية، ولها 
دور ل ميك���ن جتاه���ل �أث���ره يف تقدم �لأمم وحت�س���ني ظ���روف حياتهم ومعي�س���تهم، �أل 

وهي فئة �ملتفوقني و�ملوهوبني و�ملبتكرين )�أبو جادو، 2004، �س. 53(. 

 ويحتاج �ملتخ�س�س���ون يف جمال �لتفوق و�ملوهبة �إىل �لتعرف على �خل�سائ�س 
�ملمي���زة له���وؤلء �لأ�س���خا�س و�لتع���رف عل���ى طبيع���ة �لنم���و لديه���م وتعد �ل�س���تثار�ت 
�لفائق���ة Overexcitabilities م���ن �خل�س���ائ�س �ملمي���زة للمتفوق���ني و�ملوهوب���ني 
�لت���ي مل تلق���ي �هتمام���ا بحثيا على م�س���توى �لبح���وث يف �لوطن �لعرب���ي، كما حتتاج 
�ل�س���تثار�ت �لفائقة )�لنف�س حركية، �حل�س���ية، �لعقلية، �لتخيلي���ة، �لنفعالية( لدى 
�ملتفوقني و�ملوهوبني �إىل ��س���تجالء طبيعتها ومعرفة عالقتها باخل�س���ائ�س �لأخرى 
لدى هوؤلء �لأ�سخا�س ومعرفة مدى �رتباطها بالعديد من �ملتغري�ت من �أجل مزيد 

من �لفهم لحتياجات هوؤلء �لأ�سخا�س.

در��س���ة                               مث���ل  �ل�س���ابقة  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  بع����س  نتائ���ج  وتوؤك���د   
Ackerman (1997) �أن���ه ميك���ن �لعتماد على �ل�س���تثارة �لفائق���ة يف �لتعرف على 
�ملتفوق���ني عقلًي���ا وحتديده���م، حيث �أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة �أن 35 % م���ن �ملتفوقني 
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عقلًيا �لذين �س���ملتهم �لدر��س���ة كان لهم بروفيل مت�سابه �إىل حد ما من حيث �أمناط 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة، لذل���ك فانه ميكن �لعتم���اد عليها يف عملية �لتع���رف على هوؤلء 
�لأ�سخا�س، كما �أو�سحت نتائج در��سة Bouchet & Falk (2001) �أن هناك فروًقا 
د�لة �إح�سائًيا بني �لعاديني و�ملتفوقني عقلًيا من حيث �ل�ستثارة �لفائقة لذلك ميكن 

�لتعرف على �ملتفوقني عقلًيا من خالل �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة لديهم. 

 وترى نظرية �لنق�سامات �لإيجابية �إن منو �لأ�سخا�س �ملتفوقني و�ملوهوبني 
يتاألف من �سل�سلة من �ملر�حل، تنتهي كل مرحلة بعملية �لنق�سامات �لإيجابية و�لتي 
تنج���م ع���ن طري���ق �لتكيف وفهم �لذ�ت، فال�س���تثارة �لنف�س���ية �مل�س���احبة للنمو ميكن 
روؤيته���ا يف �جلو�ن���ب �لنف����س حركي���ة، و�لتخيلية، و�جلو�ن���ب �لنفعالي���ة، عالوة على 
ذلك فقد يكون �لأطفال و�ملر�هقني �ملتفوقني و�ملوهوبني �أكرث ح�سا�سية من �لناحية 
�لنف�س���ية و�أكرث �إدر�كا للم�س���كالت �سو�ء م�س���كالتهم �أنف�سهم �أو م�س���كالت �ملجتمع �أو 

.(Robinson , 2008, p.38) م�سكالت �لعامل باأ�سره

 ويري م�سطفي و�أبو زيد )2012( �أن هذ� قد يرجع �إىل �أن �ملتفوقني و�ملوهوبني 
يت�س���فون باأنهم �أكرث �س���دًقا و�أمانة وعدًل، ورمبا هذ� ب�سبب �رتفاع قدرتهم �لعقلية 

وقدرتهم على �لتمييز بني �ل�سو�ب و�خلطاأ. 

 لذل���ك �س���عت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات و�لبح���وث �إىل معرف���ة �لعالق���ة ب���ني 
�ل�س���تثارة �لفائقة وبع�س �خل�سائ�س و�ملتغري�ت �لأخرى لدى �ملتفوقني و�ملوهوبني 
من �أجل تقدمي �س���ورة �أو�س���ح و�أكرث �س���مول خل�س���ائ�س هوؤلء �لأ�س���خا�س وطبيعة 
منوه���م، وم���ن ه���ذه �لدر��س���ات در��س���ة Tieso (2007a) �لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف 
عل���ى �لف���روق ب���ني �ملتفوقني عقلًي���ا و�لعاديني م���ن حيث �ل�س���تثارة �لفائق���ة، وتاأثري 
كل م���ن �لن���وع و�ملرحل���ة �لعمرية عل���ى �ل�س���تثارة �لفائقة، وق���د �أو�س���حت نتائج هذه 
�لدر��س���ة وج���ود ف���روق د�ل���ة ب���ني �ملتفوق���ني عقلًي���ا و�لعادي���ني م���ن حي���ث �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة، كما �أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة وجود ف���روق د�لة يف �ل�س���تثارة �لفائقة يرجع 
�إىل متغ���ري �لن���وع، كما هدفت در��س���ة Rinn, et al., (2010) �إىل �كت�س���اف �لعالقة 
بني �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة لدى �ملتفوقني عقلًيا ومفهوم �لذ�ت، و�أو�س���حت نتائج 
�لدر��س���ة �خت���الف مفهوم �ل���ذ�ت باختالف منط �ل�س���تثارة �لفائقة، وهدفت در��س���ة                     
Rinn & Reynolds (2012) �إىل �لتع���رف عل���ى طبيع���ة �لعالق���ة ب���ني �ل�س���تثارة 



اأمناط ال�صتثارة الفائقة لدى املتفوقني عقلياد . حممود حممد الطنطاوي

 315 

�لفائق���ة و��س���طر�ب ق�س���ور �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د ل���دى �ملر�هق���ني 
�ملتفوقني عقلًيا، و�أو�س���حت نتائج �لدر��سة وجود عالقة �رتباطية د�لة بني �ل�ستثارة 

�لنف�س حركية و�لن�ساط �لز�ئد و�لندفاعية.

 وتعد �لكمالية من �خل�سائ�س �لنفعالية �ملميزة لالأ�سخا�س �ملتفوقني عقلًيا 
وهي تنطوي على رغبة �ل�سخ�س يف �أن يكون مثاليا وخوفه من عدم �لكمال و�لعتقاد 
باأن تقبل �ل�سخ�س يعتمد على كونه يتمتع مب�ستوي مرتفع من �لكمالية، و�لكمالية 
لي�ست نوًعا من �ل�سطر�ب �لنف�سي ولكنها �سمة �سخ�سية وجمموعة من �ل�سلوكيات 
و�لأف���كار و�مل�س���اعر �لت���ي تتك���ون ل���دى �ل�س���خ�س، وتن�س���اأ �لكمالي���ة لدى �لأ�س���خا�س 
نتيج���ة تقدي���ر �ل���ذ�ت �لناج���م عن �لعالق���ات د�خل �لأ�س���رة حي���ث يعتقد �لأ�س���خا�س 
�أن �لكم���ال ه���و �لطري���ق �لأوح���د لك�س���ب تقب���ل �لآخري���ن و�لتفاعل �لوج���د�ين معهم 

.(Olszewski – Kubilius , 2008 , pp. 67-68)

 وتنق�س���م �لكمالي���ة �إىل �لكمالي���ة �ل�س���حية �لت���ي تدفع �إىل �لتمي���ز و�لكمالية 
�لع�س���ابية �ملعطل���ة ل���الأد�ء ول �س���ك يف �أن���ه ميكن �ل�س���تفادة من نظرية �لنق�س���امات 
�لإيجابية �لتي تهتم بالنمو �لنفعايل للمتفوقني و�ملوهوبني يف فهم طبيعة �لكمالية 

لدى �ملتفوقني عقلًيا و�رتباطها بهذه �ل�ستثار�ت.

 O’Connor, Rasmussen & Hawton فق���د �أو�س���حت نتائ���ج در��س���ة 
(2010) �أن �أبعاد �لكمالية ترتبط بال�سغوط �لنف�سية لدى �ملر�هقني، و�أن �لتدخالت 
�لت���ي ترتك���ز عل���ى �لكمالية ق���د تكون فعال���ة يف معاجلة بع�س �مل�س���كالت �لنف�س���ية يف 

مرحلة �ملر�هقة.

 يت�س���ح مم���ا �س���بق �إن �لدر��س���ات حاولت معرف���ة �لفروق ب���ني �ملتفوقني عقلًيا 
و�لعاديني من حيث �أبعاد �ل�س���تثارة �لفائقة، و�لعالقة بني �ل�ستثارة �لفائقة وبع�س 
�ملتغ���ري�ت �لأخ���رى مث���ل مفهوم �لذ�ت على �س���بيل �ملث���ال، وقد يرجع ذل���ك �إىل رغبة 
�لباحثني يف ر�سم �سورة متكاملة عن خ�سائ�س �لأ�سخا�س �ملتفوقني. وميكن �إجمال 

م�سكلة �لبحث يف �لأ�سئلة �لتالية:
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ه���ل توج���د فروق بني �لعاديني و�ملتفوقني عقلًيا على �أبعاد مقيا�س �ل�س���تثارة 1 1)
�لفائقة؟

ه���ل توج���د عالقة بني �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لكمالية ل���دى �ملتفوقني 1 2)
عقليا؟. 

ه���ل توج���د ف���روق ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث �ملتفوق���ني عقلًيا عل���ى �أبع���اد مقيا�س 1 3)
�ل�ستثارة �لفائقة؟.

ه���ل توج���د ف���روق ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث �ملتفوق���ني عقلًيا عل���ى �أبع���اد مقيا�س 1 4)
�لكمالية؟.

ه���ل توج���د ف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات �لط���الب عل���ى مقيا�س �ل�س���تثارة 1 5)
�لفائقة وفًقا مل�ستوى �لكمالية )منخف�سة – متو�سطة - مرتفعة(«؟.

اأهدف البحث:
 ��س���تهدف �لبحث �حلايل �لك�س���ف عن �لعالقة بني �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة 
)�لنف����س حركي���ة، و�حل�س���ية، و�لعقلي���ة، و�لتخيلي���ة، و�لنفعالي���ة( و�لكمالي���ة ل���دى 
�ملتفوق���ني عقلًي���ا، و�لك�س���ف ع���ن �لفروق ب���ني �ملتفوق���ني عقلًي���ا و�لعادي���ني يف �أمناط 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة، وكذل���ك �لك�س���ف عن �لفروق ب���ني �ملتفوقني و�ملتفوق���ات عقلًيا يف 

�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة و�لكمالية.

اأهمية البحث: 
يتمثل �أهمية �لبحث �حلايل فى جانبني �أ�سا�سيني هما : 

الأهمية النظرية : حيث ي�سهم �لبحث �حلايل فى:- 

�إلقاء �ل�سوء على �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة �لتي ُتعد من خ�سائ�س �ملتفوقني 1 1)
و�ملوهوب���ني، و�لت���ي مل تتناوله���ا �لدر��س���ات و�لبحوث �لعربي���ة بجدية، حيث 
توج���د ندرة يف �لدر��س���ات و�لبح���وث �لعربية �لت���ي تناولت �أمناط �ل�س���تثارة 

�لفائقة لدى �ملتفوقني و�ملوهوبني يف �سوء علم �لباحث. 
زيادة كم �ملعلومات فى جمال �لتفوق و�ملوهبة فيما يتعلق مب�سطلح �لكمالية. 1 2)
توجي���ه �أنظ���ار �لباحث���ني يف جم���ال �لتف���وق و�ملوهب���ة �إىل م�س���طلح �أمن���اط 1 3)

�ل�ستثارة �لفائقة وعالقته ببع�س �ملتغري�ت �لنف�سية �لأخرى. 
ميكن �أن ي�س���كل �لبحث �حلايل نقطة �نطالق نحو در��س���ات �أخري م�ستقبلية 1 4)

يف �لبيئة �لعربية. 
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الأهمية التطبيقية : حيث ي�سهم �لبحث فى:- 
ميكن �ل�س���تفادة من نتائج هذ� �لبحث يف م�ساعدة �لرتبويني يف �لتعامل مع 1 1)

�ملتفوقني و�ملوهوبني ويف فهم �حتياجاتهم �لرتبوية.
ميك���ن �ل�س���تفادة م���ن نتائ���ج ه���ذ� �لبح���ث يف ت�س���ميم �لرب�م���ج �لرتبوي���ة 1 2)

و�لإر�س���ادية للمتفوق���ني و�ملوهوبني يف �س���وء �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة �لتي 
يتميزون بها. 

م�سطلحات البحث:

املتفوق�ون عقلًي�ا Intellectual Gifted: »ه���م �أولئ���ك �لأ�س���خا�س �لذين - 
لديه���م ق���درة عقلي���ة عام���ة مرتفع���ة تقدر ب���� 120 �أو �أك���رث على �أح���د مقايي�س 
�لذكاء، ويحتاج هوؤلء �لأ�س���خا�س �إىل بع�س �خلدمات و�لرب�مج �لتي تختلف 
عما يقدم لالآخرين« (Kerr & Wells, 2009, p. 392). ويعرف �لباحث 
�ملتفوق عقلًيا �إجر�ئيا باأنه: “�لذي يح�س���ل على معامل ذكاء 120 فاأكرث على 

مقيا�س �لذكاء �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل«.
ع���رف -    :Overexcitability Types of الفائق�ة  ال�ستث�ارة  اأمن�اط 

Dabrowski �ل�س���تثارة �لفائقة: “باأنها ��س���تجابة فوق متو�س���طة للمثري�ت 
تظهر ب�سورة و��سحة يف �جلو�نب �لنف�س حركية، و�حل�سية، و�لعقلية، و�لتخيلية، 
و�لنفعالية �أو مزيج بينهم، وي�سري م�سطلح �ل�ستثارة �لفائقة �إىل دور �لن�ساط 
 (Mendaglio & Alberta, 2006)”لعقل���ي �لفائ���ق �لأك���رث م���ن �ملعت���اد�
ويع���رف �لباح���ث �ل�س���تثارة �لفائق���ة �إجر�ئًي���ا باأنه���ا: “�لدرج���ة �لتي يح�س���ل 
عليها �ل�س���خ�س يف مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل”.

الكمالي�ة Perfectionism: يق�س���د به���ا رغبة �ل�س���خ�س يف �أن يكون مثاليا - 
وخوف���ه �لد�ئ���م من ع���دم حتقي���ق �ملُثل �لعلي���ا، وتنق�س���م �لكمالي���ة �إىل نوعني 
�س���حية وع�س���ابية ، فال�س���حية هي �أن ي�س���عي �ل�س���خ�س �إىل �لتميز و�أن يعمل 
بكل قوة و�ن ينجز �لأعمال يف وقتها من �أجل �أن ي�س���عر بالر�س���ا، �أما �لكمالية 
�لع�س���ابية هي �أن يكون لدى �ل�سخ�س د�فعا لعمل �لأ�سياء بامتياز ورغم ذلك 
ي�س���عر �أن م���ا يق���وم ب���ه غ���ري جي���د وي�س���عر بالقل���ق(Cook, 2012). ويعرف 
�لباح���ث �لكمالي���ة �إجر�ئًي���ا باأنه���ا: “�لدرجة �لتي يح�س���ل عليها �ل�س���خ�س يف 

مقيا�س �لكمالية �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل”.
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االإطار النظري:
 لق���د �أهت���م �لباحث���ون بدر��س���ة �خل�س���ائ�س �لتي متي���ز �ملتفوق���ني و�ملوهوبني 
وتعددت �لدر��س���ات و�لبحوث حول خ�سائ�س���هم و�سمات �سخ�س���يتهم وُقدمت �لعديد 
من �لنظريات �لتي حاولت فهم خ�سائ�سهم وطبيعة منوهم )ن�سار، 2008، �س. 159(

 Theory of Positive ومن هذه �لنظريات نظرية �لنق�س���امات �لإيجابية 
Disintegration (TPD) �لتي قدمها Dabrowski و�لتي تري �أن منو �سخ�سية 
�لأ�س���خا�س �ملتفوق���ني و�ملوهوب���ني ي�س���ري بطريق���ة معين���ة، حي���ث ينت���ج ع���ن �نتق���ال 
�ل�س���خ�س م���ن مرحلة �لتوظيف �لعقلي �ملع���ريف �لعادي �إىل مرحل���ة توظيف �ملهار�ت 
�لعلي���ا يف �لتفك���ري )�س���ر�ع د�خلي(، لذلك فان �لنفعالت �ل�س���لبية تعد جزًء �أ�سا�س���يا 
م���ن من���و �سخ�س���ية هوؤلء �لأ�س���خا�س وينبغي �أن نرح���ب بها كونها دلي���ال على �لنمو 
�لإيجابي، ويت�سح �جلزء �لأول من عملية �لنق�سام �لإيجابي يف تذويب �لُبني �لعقلية 
�ملوجودة مما يجعل �ل�سر�عني �لد�خلي و�خلارجي يظهر�ن وي�سبح �ل�سخ�س حائًر� 
ب���ني �لع���امل �لقائ���م و�لعامل �ل���ذي يتمن���ي �أن يكون علي���ه، وتعمل قوة �لوع���ي �لذ�تي 
لل�سخ�س���ية و�لتوج���ه �لذ�ت���ي على خلق م�س���تويات تفك���ري عليا وُبني عقلي���ة متكاملة 

.(Kerr & Wells, 2009, p.690) قادرة على حل �ل�سر�ع �لد�خلي

 وي���ري  Ackerman (2009) �أن هن���اك �أرب���ع حقائق �أ�سا�س���ية جتعل نظرية 
�لنق�س���امات �لإيجابي���ة تختل���ف ع���ن غريها م���ن نظري���ات �لنمو �لأخ���رى وهي على 

�لنحو �لتايل: 
�إن عملية �لنمو �لإن�ساين تختلف عن عملية �لتخلق فالتخلق لي�س له عالقة 1 1)

بالنم���و، فعملي���ة �لنمو عرب �ملر�حل �ملختلفة لها لي�س���ت عملية تلقائية وعمر 
�ل�س���خ�س لي�س دليال على م�س���توى منوه. لذلك فبع�س �لأ�س���خا�س يكونون 

يف م�ستوى منو �علي من غريهم �لذين يكربونهم �سنا.
(2 1 Dabrowski تلعب �لنفعالت دوًر� رئي�ًسا يف عملية �لنمو �إىل �حلد �لذي جعل

�لنم���و.  مر�ح���ل  كل  يف  �حلا�س���م  �لعام���ل  ه���و  �لنفع���ايل  �ملج���ال  �إن  يق���ول 
ُيع���د �ل�س���ر�ع �لنف�س���ي �لعام���ل �لثال���ث يف ه���ذه �لنظري���ة وه���و �ل���ذي يجع���ل 1 3)

�لأ�سخا�س متمايزين ويوؤدي دوًر� رئي�ًسا يف منو �سخ�سيتهم.
توؤدي �لقيم دوًر� مهما يف منو �ل�سخ�سية. 1 4)
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 ومل ترك���ز ه���ذه �لنظري���ة على �لأطف���ال �ملتفوقني عقلًيا و�ملوهوبني �ل�س���غار 
فح�س���ب؛ ب���ل رك���زت عل���ى �ملر�هق���ني و�لر��س���دين م���ن �ملتفوق���ني و�ملوهوب���ني �أي�س���ا، 
وتتطل���ب ه���ذه �لنظرية �أن يكون لدى �ل�س���خ�س خرب�ت حياتية و�أن يكون لديه قدرة 
على تقييم �ملفاهيم �ملختلفة لكي يتطور �لنمو �لنفعايل و�لأخالقي، وتري �لنظرية 
�أن �لأطفال �ل�س���غار �ملتفوقني و�ملوهوبني يكون لديهم ح�سا�سية �نفعالية غري عادية 
م�س���احبة لتفوقه���م وموهبته���م، وعندم���ا ينتقل �لطف���ل �إىل مرحل���ة �ملر�هقة تتكون 

. (Lovecky, 2004, p.375) هويته من خالل تقييم �لقيم �ل�سخ�سية

 Dabrowski ونتج عن هذه �لنظرية مفهوم �ل�ستثار�ت �لفائقة �لذي قدمه 
كاأح���د جم���الت منو �ل�سخ�س���ية ل���دى �ملتفوقني و�ملوهوبني، ويق�س���د به �حل�سا�س���ية 
�لفائق���ة للجه���از �لع�س���بي �ملرك���زي نح���و �ملث���ري�ت، و�لق���وة �لد�خلي���ة �لتلقائية �لتي 
تتحكم يف �س���لوك �ل�س���خ�س وتطوره، وهي من �لعنا�س���ر �لأ�سا�س���ية لنمو �ل�سخ�سية، 
وطبقا لهذه �لنظرية فاإن �لأ�سخا�س �ملتفوقني و�ملوهوبني يتعر�سون خلرب�ت �حلياة 
.(Kerr & Wells, 2009, p. 689) ب�سدة وينتج عن ذلك �أزمة عميقة �أو �نق�سام

 وي���ري Coleman (2003, p. 68) �أن هن���اك جمموع���ة م���ن �لنتق���اد�ت 
�لت���ي وجه���ة له���ذه �لنظرية منه���ا �أن �لعالقات ب���ني �ملتغري�ت يف نظرية �لنق�س���امات 
�لإيجابية كانت �س���بابية بع�س �ل�س���يء، ومل يكن هذ� ل�س���وء تف�س���ري �لنظرية، ولكن 

نتيجة �ل�سعوبات �لكامنة يف تف�سري وفهم م�سطلحات �لنظرية وممار�ستها.

مراحل منو ال�ستثارات الفائقة:
 ي���ري Piechowski �أن نظري���ة �لنق�س���امات �لإيجابي���ة تهت���م بدر��س���ة منو 
�ملتفوق���ني و�ملوهوب���ني م���ن �ملر�هق���ني و�لر��س���دين، لذلك فه���ي نظرية تهت���م بالنمو 
�لنفع���ايل بالعتماد على مالحظة �لأ�س���خا�س �ملتفوق���ني و�ملوهوبني، فقد لحظ �أن 
�ملر�هق���ني �ملتفوق���ني و�ملوهوبني مثلهم مثل �لر��س���دين �ملتفوقني و�ملوهوبني لديهم 
�جتاًها قوًيا نحو �ملُثل �لعليا يف �حلياة مثل �لعد�لة و�لإن�س���اف و�ل�س���دق و�مل�س���ئولية 
و�لرحم���ة، كم���ا يتوقع من هوؤلء �لأ�س���خا�س فعل �س���يء ما من �أجل ت�س���حيح �أخطاء 

(Lovecky, 2004, p. 374) ملجتمعات�
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 وق���د �أ�س���ار Dabrowski �إىل جمموع���ة م���ن �لعو�مل �لتي ت���وؤدي �إىل ظهور 
�ل�س���تثارة �لفائقة، �أولها �لعو�مل �لبيولوجية مثل �خل�س���ائ�س �لور�ثية، وقد تكون 
�ل�س���تثارة �لفائقة جزًء من تكوين �ل�س���خ�س مثل غريزة حماية �لذ�ت ودو�فع �جلوع 
و�لعط�س، ويتمثل �لعامل �لثاين يف �لبيئة �لجتماعية �لتي يوجد بها �ل�س���خ�س وما 
حتتوي���ه م���ن قيم ومعاي���ري وما يرتبط به���ذه �لبيئة من �س���فات، �أما �لعام���ل �لثالث 
فيتمث���ل يف �لتفاع���ل بني جمموعة من �ملكونات من �أجل متطلبات �لبيئة �لجتماعية 

.(Mendaglio, 2012)

 وق���د و�س���ف Dabrowski ع���دة م�س���تويات خمتلفة لنمو �ل�سخ�س���ية تعك�س 
�لخت���الف يف �خل�س���ائ�س �لنف�س���ية لالأ�س���خا�س، وه���ي بدوره���ا تو�س���ح �لإمكان���ات 

�لكامنة لالأ�سخا�س، وت�سمل هذه �خل�سائ�س ثالثة مالمح رئي�سة هي : 
�لق���در�ت و�ملو�هب �خلا�س���ة )مث���ل �لقدر�ت �لريا�س���ية و�لقدر�ت �ملو�س���يقية 1 1)

�لفريدة من نوعها(.
�لأ�سكال �خلم�سة من �ل�ستثارة �لفائقة.1 2)
(3 1.(Mendaglio,2012) لدو�فع �لقوية �لتلقائية لتفوق �لفرد ومتيزه�

اأمناط ال�ستثارة الفائقة: 
 هناك خم�س���ة �أمناط لال�س���تثارة �لفائقة �لتي ميكن �أن توجد لدى �ملتفوقني 

عقلًيا وقد يت�سم �ل�سخ�س بنمط ��ستثارة و�حد �أو �أكرث، وهي على �لنحو �لتايل:
(1 1 :Psychomotor Overexcitability الفائق�ة  حركي�ة  النف��س  ال�ستث�ارة 

وتتجلي �ل�س���تثارة �لنف�س حركية �لفائقة يف جمالني رئي�س���يني هما: �لطاقة 
�لز�ئ���دة و�لتوت���ر �لع�س���بي؛ حيث يتحول �لتوتر �لع�س���بي �إىل ن�س���اط نف�س���ي 
حركي مثل �لت�س���نجات �لال�إر�دية، وق�س���م �لأظافر �أو �ل�س���لوك �ملتهور، بينما 

ميكن �أن تالحظ �لطاقة �لز�ئدة يف �لإمياء�ت و�لرتكيز على حت�سني �ملهام.
ال�ستث�ارة احل�سية الفائقة :Sensual Overexcitability تعرب عن نف�س���ها 1 2)

م���ن خ���الل خ���رب�ت �لتل���ذذ و�خل���رب�ت �حل�س���ية، وتتك���ون �ملخرجات �حل�س���ية 
نتيجة �لتوتر �لد�خلي وتظهر مظاهر �ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة يف �لهتمام 

باملالب�س و�ملظهر و�لولع باملجوهر�ت....�لخ.
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ترتب���ط 1 3)  Intellectual Overexcitability: الفائق�ة  العقلي�ة  ال�ستث�ارة 
�ل�س���تثارة �لعقلي���ة �لفائق���ة بالن�س���اط �لعقل���ي �ملت�س���ارع و�ملكث���ف، وتع���رب عن 
نف�س���ها م���ن خالل �ل�س���عي �ل���دوؤوب نح���و �لفهم، و�كت�س���اف �ملجه���ول و�لبحث                

عن �حلقيقة . 
:Imagination Overexcitability ميك���ن 1 4) الفائق�ة  التخيلي�ة  ال�ستث�ارة 

�ل�س���تدلل على �ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة من خالل حتول �لنتباه و�أحالم 
�ليقظة �مل�ستمرة �لتي حتدث نتيجة للعب �لتخيلي �حلر، و�لتفكري يف �حلياة 

ب�سورة خا�سة و�لخرت�ع و�لتخيل.
وتع���رب 1 5)  Emotional Overexcitability: الفائق�ة  النفعالي�ة  ال�ستث�ارة 

ع���ن نف�س���ها من خ���الل �ل�س���تجابة �لنفعالي���ة �لفائق���ة وتت�س���من �لتعبري�ت 
�جل�س���دية �ملمي���زة �لت���ي ميك���ن �لتع���رف عليه���ا ب�س���هولة، و�مل�س���اعر �ملفرط���ة، 
و�لذ�ك���رة �لوجد�ني���ة �لقوي���ة، و�خلوف من �مل���وت و�لقلق و�ملخاوف و�ل�س���عور 
.(Mendaglio & Alberta, 2006) بالذنب و�لكتئاب و�ملز�ج �لنتحاري

الكمالية:
 لقي مو�س���وع �لكمالية لدى �لأ�س���خا�س �ملتفوقني عقلًيا و�ملوهوبني �هتماًما 
كب���رًي�، م���ن جان���ب �لآب���اء و�ملعلم���ني، وعل���ى �لرغ���م م���ن قل���ة �لبح���وث و�لدر��س���ات 
�لت���ي تناول���ت مو�س���وع �لكمالي���ة ل���دى �ملتفوق���ني عقلًي���ا �إل �أن نتائ���ج ه���ذه �لبح���وث 
و�لدر��س���ات �أو�سحت �إنها خا�سية منت�س���رة لدى �ملتفوقني عقلًيا و�أن �ملتفوقني عقلًيا 
�أك���رث كمالي���ة مقارن���ة باأقر�نهم متو�س���طي �لق���در�ت �لعقلية. وت�س���هم �لكمالية لدى 
�ملتفوق���ني عقلًي���ا يف عملي���ة �لإ�س���ر�ع �لأكادمي���ي و�لبت���كار و�لتمك���ني، ولكنه���ا يف ذ�ت 
�لوق���ت ت�س���بب لهم �لكثري من �مل�س���كالت مث���ل �لإحباط �ل�س���ديد و�لعر�قيل �ملختلفة

.(Pfeiffer & Blei , 2008, p. 346)

 وبطبيع���ة �حلال ل يولد �لأطفال �ملتفوقني �أكرث كمالية ولكنهم يكت�س���بونها 
م���ن خ���الل �لبيئة �لتي يعي�س���ون فيها، و�لعو�م���ل �ملختلفة �لتي يتعر�س���ون لها د�خل 
ه���ذه �لبيئ���ات مثل توقع���ات �لآباء �ملرتفع���ة و�لدرجات �ملرتفعة �لتي يح�س���لون عليها 
يف �ملدر�س���ة، و�لبيئ���ات �لأ�س���رية �لت���ي تبال���غ يف تقدي���ر �لأد�ء و�لتح�س���يل �لأكادمي���ي 

.(Olszewski – Kubilius , 2008, pp. 67-68)
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 كما تعد �لتن�س���ئة �لجتماعية �لقائمة على �لت�س���لط و�ل�سيطرة و�لنمطية يف 
�لتعامل مع �لأبناء �ملتفوقني و�ملوهوبني و�ملبتكرين من �لعو�مل �لتي تعوق نبوغهم 

و�لتي قد توؤدي �إىل �لكمالية �لع�سابية )دناوي، 2008، �س. 53(. 

 ويف مر�جع���ة ق���ام به���ا Speirs (2007) للدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة �لتي 
تناول���ت �لكمالي���ة عن���د �ملتفوق���ني عقلًي���ا و�ملوهوبني ملعرف���ة �لعو�مل �لتي ت���وؤدي �إىل 
من���و �لكمالي���ة لديهم وجد �أن نتائج �لدر��س���ات �أ�س���ارت �إىل �لعديد م���ن �لعو�مل مثل 
�لعو�مل �ل�سخ�س���ية، و�أ�س���اليب �ملعاملة �لو�لدية، و�لتح���دي، و�لتوجه �ملثايل للذ�ت، 

و�ل�سعي نحو �إجناز �ملهام مبا يتفق مع توجههم �لد�خلي.

 ويف ه���ذ� �ل�س���دد ت�س���ري نتائ���ج در��س���ة Stoeber & Stoeber (2009) �أن 
�لكمالي���ة ل���دى �لأ�س���خا�س تتك���ون نتيج���ة لدو�ف���ع د�خلي���ة ولي�س���ت نتيج���ة لدو�ف���ع 
���ا ين�س���دون �لكم���ال يف كل �ملج���الت، و�أ�س���خا�س �آخرون  خارجي���ة، و�أن هن���اك �أ�سخا�سً

ين�سدون �لكمال يف جمال و�حد فقط وهو �ملهم بالن�سبة لهم. 

 حيث يو�س���ف �لأ�س���خا�س �ملتفوق���ني عقلًيا باأنهم ي�س���عون لأنف�س���هم معايري 
مرتفع���ة �أك���رث بكث���ري مم���ا ي�س���عها له���م �لآب���اء و�ملعلم���ون، ويطل���ق عل���ى ه���ذ� �لأمر 
�لكمالي���ة وه���ي �س���فة لي�س���ت خا�س���ة باملتفوق���ني عقلًي���ا فق���ط ولكنهم يتمي���زون بها، 
وللكمالي���ة نوع���ان : �لكمالي���ة �ل�س���حية م���ن �أج���ل �لتمي���ز ، و�لكمالي���ة �لع�س���ابية �أو 
�ملعطل���ة لالأد�ء و�لتي جتعل �لأ�س���خا�س غري ر��س���ون متاما ع���ن �أد�ئهم بغ�س �لنظر 
عن جودة �أعمالهم، و�لكمالية هي �ملحرك �لأ�سا�سي لالإجناز ولها تاأثري �إيجابي على 

. (Porter, 2005, p. 22) حياة �لأ�سخا�س

 وميك���ن �أن يكون �لنوع �لع�س���ابي م���ن �لكمالية بدل من �مل�س���توي �لعادي من 
�لكمالي���ة مدخ���ال للعمل م���ع كثري من �ملتفوقني عندما يرك���ز �لطالب على �لأخطاء 
�لتي �رتكبها وي�س���بح قلقا وغري قادر على �لبدء يف مهمة �أخري ويعجز عن م�س���اركة 
جمموعت���ه خوفا من �لف�س���ل، فالبع�س يقلق من وج���ود �أخطاء يف عمله قبل �أن يقوم 

.(Winstanley , 2009, p. 191) بالعمل نف�سه
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 ويتفاقم �خلوف من �لف�سل ب�سبب �لكمالية وبالطبع قد يوؤدي هذ� �إىل خيبة 
�لأمل و�نخفا�س م�ستوى �لتح�سيل ومن جانب �أخر فاإن �ملتفوقني لديهم م�ستويات 
خمتلفة من فاعلية �لذ�ت �لتي ينبغي �أن تو�س���ع يف �حل�س���بان، وقد �ألقت �لعديد من 
�لبحوث �ل�سوء على فاعلية �لذ�ت ودور �لنوع وتاأثريه عليها ، فالكثري من �ملر�هقات 
تق���ل قدر�ته���ن بينم���ا �ملر�هقني ت���زد�د قدر�تهم خ�سو�س���ا يف �ملجالت �لت���ي يهتم بها 

.(Alsop, 2007, p.53) لذكور مثل �لعلوم و�لريا�سيات�

 كما �أ�سارت نتائج بع�س �لدر��سات مثل نتائج در��سة Owens (2015) �إىل �أن 
هناك عالقة �رتباطية د�لة بني �مل�س���توي �ملرتفع من �لكمالية و�لقلق لدى �ملتفوقني 

عقلًيا و�ملوهوبني.

 وي���ري �س���عادة )2015، ����س. 252( �أن هناك فكرة �س���ائدة لدى بع�س �ملتفوقني 
و�ملوهوبني و�ملبتكرين قد تعرقل جناحهم تتمثل يف �عتقاد بع�س���هم باأن �لعمل �لذي 
ل يغفر يتمثل يف �لوقوع يف �لأخطاء، علما باأن �لف�سل �حلقيقي ميثل فر�سة و�قعية 
توؤكد باأن عمال ما قد مت بالفعل ب�س���رف �لنظر عن �لنتيجة، لذلك فاإن من يري �أن 

�لأخطاء مل تعد �أمًر� �سلبيا قد يدفعه هذ� �إىل مزيد من �لنجاح.

 وتري عودة )2013، �س. 62( �أنه ينبغي و�سع خ�سائ�س �لأ�سخا�س �ملتفوقني 
و�ملوهوب���ني يف ب���وؤرة �لهتم���ام عن���د تق���دمي �لرب�م���ج له���م، حي���ث �أن عملي���ة رعاي���ة 
�ملتفوقني و�ملوهوبني تختلف عن رعاية بقية �س���ر�ئح �ملجتمع، حيث �أنها تتوقف على 

�إ�سباع رغباتهم و�هتماماتهم، ومر�عاة خ�سائ�سهم. 

درا�سات �سابقة:
 ي�ستعر�س �لباحث يف هذ� �جلزء بع�س �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة �ملرتبطة 

مبتغريي �لدر��سة وذلك على �لنحو �لتايل:

 هدف���ت در��س���ة Treat (2006) �إىل معرف���ة �لف���روق ب���ني �لنوعني من حيث 
نوعي���ة �ل�س���تثارة �لفائقة، وتكونت عينة �لدر��س���ة م���ن 100 طالًبا وطالبة من طالب 
�جلامع���ة �ملتفوق���ني عقلًي���ا �لذين مت حتديدهم م���ن قبل على �أنه���م متفوقني عقليا، 
و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة �لن�س���خة �لإلكرتونية و�لذي يتكون 
من 50 عبارة، و�أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لنوعني من 
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حي���ث نوعي���ة �ل�س���تثارة �لفائقة، حيث ح�س���ل �لإناث على درج���ة مرتفعة عن �لذكور 
يف �ل�س���تثارة �لوجد�نية و�حل�س���ية، على حني ح�س���ل �لذكور على درجة مرتفعة عن 

�لإناث يف �ل�ستثارة �لعقلية و�حلركية و�لتخيلية.

 كم���ا هدف���ت در��س���ة Yakmaci-Guzel & Akatsu (2006) �إىل �ملقارن���ة 
ب���ني درجات �ل�س���تثارة �لفائقة و�لد�فعي���ة و�لبتكار و�لقيادة ل���دى ثالث جمموعات 
م���ن طالب �ل�س���ف �لعا�س���ر، تكون���ت �ملجموعة �لأويل م���ن �لطالب �ملتفوق���ني عقليا، 
وتكون���ت �ملجموعة �لثانية من �لطالب متو�س���طي �ل���ذكاء، وتكونت �ملجموعة �لثالثة 
من �لطالب منخف�سي معامل �لذكاء. وبلغ حجم عينة �لدر��سة )105( طالًبا وطالبة 
مت تق�سيمهم �إىل ثالث جمموعات، �ملجموعة �لأويل �سمت 35 طالًبا وطالبة، و�سمت 
�ملجموعة �لثانية 33 طالًبا وطالبة، بينما �س���مت �ملجموعة �لثالثة 37 طالًبا وطالبة، 
و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا����س ر�ف���ن للم�س���وفات �ملتتابع���ة وقائمة مالحظ���ة �ملعلم، 
ومقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة �لطبعة �لثانية (Falk et al., 1999) ، و�أو�سحت نتائج 
�لدر��س���ة �أن جمموعة �لطالب �ملتفوقني عقلًيا )مرتفعي معامل �لذكاء( كان لديهم 
درجات مرتفعة من حيث �ل�ستثارة �لفائقة و�لد�فعية و�لقدرة على �لبتكار و�لقيادة 
مقارن���ة بط���الب �ملجموعات �لأخ���رى، ومل توجد فروق د�لة ب���ني �ملجموعات �لثالث 

من حيث �لنوع.

 وهدفت در��س���ة Gross, et al., (2007) �إىل فح�س �لعالقة بني �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة ومفهوم �لذ�ت لدى �لطالب �ملتفوق���ني عقليا، وكذلك معرفة تاأثري كل من 
�لن���وع و�ل�س���ف �لدر��س���ي عل���ى درجة �ل�س���تثارة �لفائق���ة وتكونت عينة �لدر��س���ة 248 
طالًب���ا وطالب���ة م���ن �ملتفوق���ني عقلًيا �مللتحقني بال�س���ف �لعا�س���ر درج���ة ذكاءهم �أكرب 
من 115 درجة على مقيا�س وك�س���لر ، و��س���تخدمت �لدر��س���ة �لأدو�ت �لآتية : مقيا�س 
�ل�ستثارة �لفائقة – �لطبعة �لثانية (Falk et al., 1999) ، ومقيا�س و�سف �لذ�ت 
�لطبع���ة �لثاني���ة (Marsh, 1990) و�أو�س���حت نتائ���ج �لدر��س���ة ح�س���ول �لإناث على 
درجات مرتفعة يف �لأبعاد �لفرعية �لتالية من مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة )�ل�ستثارة 
�حل�س���ية – �ل�س���تثارة �لتخيلية – �ل�ستثارة �لنفعالية( مقارنة بالذكور، كما وجدت 
فروق يف �ل�ستثارة �لعقلية ر�جعة �إىل �ختالف �ل�سف �لدر��سي، بينما ل يوجد تاأثري 

للجن�س �أو م�ستوى �ل�سف على �ل�ستثارة �لنف�س – حركية. 
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 وهدف���ت در��س���ة Tieso (2007a) �إىل معرف���ة �لفروق ب���ني �ملتفوقني عقلًيا 
و�لعاديني على �أبعاد مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة، وكذلك معرفة �لفروق بني �لنوعني 
م���ن حيث �ل�س���تثارة �لفائقة، وهل هن���اك فروق بني �لطالب على مقيا�س �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة باخت���الف �ملرحل���ة �لعمرية )�لبتد�ئي���ة و�لثانوية(، وتكونت عينة �لدر��س���ة 
من 480 طالًبا وطالبة من طالب �ملرحلة �لبتد�ئية و�لثانوية، منهم 217 من �لذكور 
و263 م���ن �لإناث، 249 منهم ملتحقني باملد�ر����س �لبتد�ئية، 231 ملتحقني باملد�ر�س 
�لثانوي���ة ، منه���م 184 طالًب���ا م���ن �لعادي���ني، 296 م���ن �ملتفوق���ني عقلًي���ا و��س���تخدمت 
�لدر��س���ة مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة �لطبعة �لثانية(Falk et al., 1999) و�أ�سفرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن �لآت���ي: وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني �لذك���ور و�لإن���اث على 
�لأبعاد �لفرعية ملقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة، حيث ح�س���ل �لإن���اث على درجات مرتفعة 
ع���ن �لذك���ور يف �لأبع���اد �لوجد�نية و�حل�س���ية للمقيا�س. وتوجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث يف �جلو�نب �لنف�س حركية ل�س���الح �لذكور.وتوج���د فروق د�لة 
�إح�سائًيا بني طالب �ملد�ر�س �لبتد�ئية وطالب �ملد�ر�س �لثانوية حيث ح�سل طالب 
�ملد�ر����س �لبتد�ئي���ة عل���ى درجات مرتفع���ة يف �لأبعاد )�حل�س���ية و�لتخيلي���ة(. وتوجد 
ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني �لط���الب �ملتفوق���ني عقلًي���ا و�لعاديني على �لدرج���ة �لكلية 

ملقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة و�لأبعاد �لفرعية ل�سالح �لطالب �ملتفوقني عقليا. 

�لفائق���ة،  �ل�س���تثارة  بني���ة  Tieso (2007b) �إيل حتلي���ل  در��س���ة   وهدف���ت 
و�لتعرف على �لعو�مل �لفردية و�لأ�س���رية �لتي قد تف�س���ر �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة 
لدى �لطالب �ملتفوقني عقليا، وتكونت عينة �لدر��سة من )143( من �ملتفوقني عقلًيا 
تر�وحت �أعمارهم �لزمنية ما بني 5-15 �س���نة، بالإ�س���افة �إىل )161( من �آباء و�أمهات 
ه���وؤلء �لأطف���ال تر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة م���ا ب���ني 31 �إىل 59 �س���نة، و��س���تخدمت 
 ،  (Falk et al , 1999) �لثاني���ة  �لطبع���ة  �لفائق���ة  �ل�س���تثارة  �لدر��س���ة مقيا����س 
و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني نوع �لنوع و�لعمر �لزمني 
و�ل�ستثارة �لفائقة، كما كان للو�لدين دور� كبري� يف حدوث �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة 
لدى �أبنائهم حيث �أو�سحت نتائج �لدر��سة �إن �ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة لدى �لآباء 
كان لها تاأثرًي� �س���لبًيا على �لقدرة �لتخيلية لدى �أطفالهم، على حني كان لال�س���تثارة 
�لتخيلي���ة و�لوجد�ني���ة لدى �لأمه���ات تاأثرًي� �إيجابًيا على �لدرجة �لعامة لال�س���تثارة 

�لفائقة لدى �لأطفال.
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 وهدف���ت در��س���ة �ملط���ريي )2008( �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني �أمن���اط 
�ل�ستثارة �لفائقة وبني �لذكاء و�لتح�سيل �لدر��سي وفاعليتها يف �لك�سف عن �لطلبة 
�ملوهوب���ني، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )1020( طالًب���ا وطالبة من طالب �ل�س���فني 
�ل�س���ابع و�لتا�س���ع بدول���ة �لكوي���ت، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س ر�فن للم�س���فوفات 
 Falk, et al ملتتابع���ة للتع���رف عل���ى �ملوهوبني، ومقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة )�إع���د�د�
تعريب �لباحث(، و�أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لطالب 
�ملوهوب���ني و�لعادي���ني يف �أمن���اط �ل�س���تثارة �لعقلي���ة و�لتخيلية و�لوجد�ني���ة و�لنف�س 
حركية ل�س���الح �لطالب �ملوهوبني، بينما مل توجد فروق يف بعد �ل�س���تثارة �حل�س���ية 
�لفائقة، كما �أو�سحت نتائج �لدر��سة وجود عالقة �رتباطية د�لة بني �أمناط �ل�ستثارة 

�لفائقة وبني �لذكاء و�لتح�سيل �لدر��سي لدى �ملوهوبني.

 وهدف���ت در��س���ة Rinn, et al., (2010) �إىل فح����س �لعالق���ة ب���ني �أمن���اط 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة ل���دى �ملتفوق���ني عقلًي���ا ومفه���وم �ل���ذ�ت، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة 
م���ن )379( م���ن �ملتفوق���ني عقلي���ا، تر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة م���ا بني 11-16 �س���نة، 
و��س���تخدمت �لدر��س���ة �لأدو�ت �لتالي���ة مقيا����س �ل�س���تثارة �لفائق���ة �لطبع���ة �لثاني���ة 
 (Marsh , 1990) ومقيا�س و�س���ف �لذ�ت �لطبعة �لثانية ،(Falk et al , 1999)
، و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن �أن مفهوم �لذ�ت لدى عينة �لدر��سة يختلف تبعا لنمط 

�ل�ستثارة �لفائقة �لتي يتميز بها �لطالب. 

 وهدفت در��س���ة ربيع وحنفي )2011( �إىل �لتعرف على �لعالقة بني �لكمالية 
�لع�س���ابية ل���دى �ملوهوبني �أكادمييا وبع�س �ملتغري�ت �ملتمثل���ة يف تقدير �لذ�ت ومنط 
و�أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدية، و�لتنبوؤ بالكمالية �لع�سابية لدى �ملوهوبني يف �سوء بع�س 
�ملتغ���ري�ت �ملتمثل���ة يف تقدي���ر �لذ�ت ومن���ط و�أ�س���اليب �ملعاملة �لو�لدية، و��س���تخدمت 
�لدر��س���ة �ملنهج �لو�س���في �لرتباطي، وقد �ختريت عينة �لدر��سة ع�سو�ئًيا من طالب 
�لفرق���ة �لأوىل يف جامع���ة بن���ى �س���ويف وقد بلغ حج���م �لعينة 150 طالًب���ا وطالبة من 
كلية �لطب. وقد ��س���تخدمت �لدر��س���ة �لأدو�ت �لتالية: مقيا�س �لكمالية �لع�س���ابية، 
مقيا�س تقدير �لذ�ت، مقيا�س منط �ل�سلوك ومقيا�س �لأ�ساليب �لو�لدية. و�أو�سحت 
نتائ���ج �لدر��س���ة ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لكمالي���ة �لع�س���ابية وبع�س 
�ملتغري�ت �لنف�س���ية مثل تقدير �لذ�ت- �أ�س���اليب �ملعاملة �لو�لدية كما يدركها �لأبناء 
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ل���دى ط���الب وطالب���ات �جلامعة �ملوهوب���ني �أكادميًيا. كم���ا ل ميكن �لتنب���وؤ بالكمالية 
�لع�س���ابية لدى طالب �جلامعة �ملوهوبني �أكادمييا يف �س���وء �ملتغري�ت �لنف�س���ية مثل 

تقدير �لذ�ت- �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدية كما يدركها �لأبناء.

 وهدف���ت �لدر��س���ة Piirto & Fraas (2012) �إىل �ملقارن���ة بني جمموعتني 
من �ملر�هقني على مقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة �لذي يتكون من خم�سة �أبعاد )�ل�ستثارة 
�حل����س حركي���ة ، و�ل�س���تثارة �حل�س���ية، و�ل�س���تثارة �لتخيلي���ة، و�ل�س���تثارة �لعقلي���ة، 
و�ل�س���تثارة �لنفعالية( وتكونت عينة �لدر��س���ة من 112 من �ملر�هقني مت تق�س���يمهم 
�إىل جمموعت���ني �إحد�هما تكونت من 61 مر�هق���ا متفوًقا عقلًيا و�لأخرى تكونت من 
51 مر�هق���ا م���ن �ملر�هقني �مللتحقني باملد�ر�س �ملهنية، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س 
�ل�ستثارة �لفائقة �لطبعة �لثانية  (Falk et al , 1999)، و�أو�سحت نتائج �لدر��سة 
�لآت���ي: ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �ملجموعت���ني عل���ى �لأبع���اد �لتالية 
ملقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة )�ل�س���تثارة �لنف�س حركية، �ل�س���تثارة �حل�س���ية، �ل�ستثارة 
�لنفعالية(. توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �ملجموعتني على �لأبعاد �لتالية ملقيا�س 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة )�ل�س���تثارة �لتخيلي���ة، و�ل�س���تثارة �لعقلي���ة( ل�س���الح �ملر�هق���ني 

�ملتفوقني عقلًيا. 

 وهدف���ت در��س���ة Rinn & Reynolds (2012) �إىل در��س���ة �لعالق���ة ب���ني 
�أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة و��س���طر�ب ق�س���ور �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لذ�ئد 
ل���دى �ملر�هق���ني �ملتفوق���ني عقلًيا وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من )116( طالًب���ا وطالبة، 
منه���م )73( م���ن �لذك���ور و )43( م���ن �لإناث تر�وح���ت �أعمارهم �لزمني���ة ما بني 12-
16 �س���نة ، و��س���تخدمت �لدر��س���ة �لأدو�ت �لتالية : مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة �لطبعة 
�لثانية  (Falk et al., 1999)، مقيا�س كونرز لت�سخي�س ��سطر�ب ق�سور �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د ل���دى �ملر�هق���ني (Conners, 2001) و�أ�س���فرت نتائ���ج 
�لدر��س���ة ع���ن �لآت���ي: ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لذكور و�لإن���اث على �لأبعاد 
�لفرعي���ة �لأربع���ة ملقيا�س كونرز. ووج���ود عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني درجات 
ُبع���د �ل�س���تثارة �حل����س حركية على مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة ودرجات ُبعد �لن�س���اط 
�لز�ئ���د و�لندفاعي���ة على مقيا�س كونرز. ووجود عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني 

بعد �ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة وبعد ق�سور �لنتباه على مقيا�س كونرز . 
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 كم���ا هدف���ت در��س���ة Stevens (2012) �إىل در��س���ة �لعالق���ة ب���ني �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة و�ملو�جه���ة �لجتماعي���ة وع���دم �لر�س���ا ع���ن �س���ورة �جل�س���م ل���دى �ملر�هق���ني 
�ملتفوق���ني عقليا، وتكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )484( طالب وطالبة من طلبة �ملرحلة 
�لثانوية، منهم )268( من �لإناث، و)216( من �لذكور �ملتفوقني عقليا، و��س���تخدمت 
�لدر��سة مقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة �لطبعة �لثانية (Falk et al., 1999)، وبروفيل 
�لإدر�ك �لذ�ت���ي للمر�هق���ني (Harter , 1988) ، ومقيا����س �خل���وف م���ن �لتقيي���م 
للمظهر �ل�سلبي (Lundgren, et al., 2004) ، و�أو�سحت نتائج �لدر��سة �أن هناك 
تاأث���ري� د�ل �إح�س���ائًيا لكل من ن���وع �لنوع و�ملو�جه���ة �لجتماعية و�ل�س���تثارة �لفائقة 

على عدم �لر�سا عن �سورة �جل�سم.

 كم���ا هدف���ت در��س���ة مظل���وم )2013( �إىل �لتع���رف عل���ى طبيع���ة �لعالق���ة بني 
�لكمالية �ل�س���وية و�لعدو�نية �ل�سوية وغري �ل�سوية، كما هدفت �لدر��سة �إىل �لتعرف 
عل���ى طبيع���ة �لعالق���ة ب���ني �لكمالي���ة �لع�س���ابية و�لعدو�نية �ل�س���وية وغري �ل�س���وية، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )189( طالًب���ا وطالب���ة بالفرق���ة �لثانية بكلي���ة �لرتبية 
بجامع���ة بنه���ا منه���م )113( طالًبا وطالب���ة ميثلون �لط���الب ذوي �لكمالية �ل�س���وية، 
و)76( طالًبا وطالبة ميثلون �لطالب ذوي �لكمالية �لع�سابية، وتر�وحت �أعمار عينة 
�لدر��س���ة م���ا ب���ني )19 – 21( �س���نة. و��س���تملت �أدو�ت �لدر��س���ة على مقيا����س �لكمالية 
)�ل�س���وية/ �لع�س���ابية( ، ومقيا�س �لعدو�نية )�ل�س���وية/ غري �ل�سوية(. وك�سفت نتائج 
�لدر��س���ة ع���ن وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجبة د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لكمالية �ل�س���وية 
و�لعدو�نية �ل�سوية، ووجود عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائًيا بني �لكمالية �ل�سوية 
و�لعدو�نية غري �ل�سوية. كما ك�سفت نتائج �لدر��سة عن وجود عالقة �رتباطية �سالبة 
د�لة �إح�س���ائًيا بني �لكمالية �لع�س���ابية و�لعدو�نية �ل�س���وية، ووجود عالقة �رتباطية 

موجبة د�لة �إح�سائًيا بني �لكمالية �لع�سابية و�لعدو�نية غري �ل�سوية.

 وهدف���ت در��س���ة Tan & Chun (2014) �إىل �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة ب���ني 
�لكمالية و�لنفعالت �لأكادميية �ملتميزة لدى جمموعة من �لإناث �ملتفوقات عقليا، 
و�لك�سف عن �لقيم �لتنبوؤية للكمالية يف �لتعرف على �لنفعالت �لأكادميية، وتكونت 
عينة �لدر��س���ة من )225( طالبة من �ملتفوقات عقليا، و��س���تخدمت �لدر��س���ة �لأدو�ت 
�لتالي���ة : مقيا����س �لنفع���الت �لأكادميي���ة (Pekrun & Goetz, 2005)، مقيا����س 
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�لكمالي���ة ،(Slaney & Ashby, 1996) و�أو�س���حت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �مل�س���توي 
�ملرتف���ع م���ن �لكمالي���ة ٌينب���اأ بالنفع���الت �لأكادميي���ة �لإيجابي���ة، بينما ُينباأ �مل�س���توي 
�ملنخف�س من �لكمالية بالنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية، كما �أو�سحت نتائج �لدر��سة 

�أن �لكمالية �لع�سابية توؤدي �إىل م�ستويات مرتفعة من �ل�سعور بالذنب و�لقلق.

 وهدف���ت در��س���ة �ل�س���ايب و�خلطي���ب )2015( �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالقة بني 
�أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة وبني �لتفكري �لإبد�ع���ي لدى �لطلب���ة �ملوهوبني و�لطلبة 
�لعاديون يف مد�ر�س �ل�سلط، وتكونت عينة �لدر��سة من 336 طالًبا وطالبة من طلبة 
�ل�س���ف �ل�س���ابع و�ل�س���ف �لتا�س���ع، منهم 100طالب�س���ا وطالبة من �لطلبة �ملوهوبني، 
و236 طالب�س���ا وطالبة من �لطالب �لعاديني، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س �أمناط 
�ل�ستثارة �لفائقة )تعريب ثامر �ملطريي، 2008(، ومقيا�س تور�ن�س للتفكري �لإبد�عي 
)تعريب ر��س���د �ل�س���نطي، 1983(، و�أو�سحت نتائج �لدر��س���ة �أن �أمناط �ل�ستثارة لدى 
�لطلب���ة �ملوهوب���ني جاءت مرتبة على �لنحو �لآتي: منط �ل�س���تثارة �لعقلية، ثم منط 
�ل�س���تثارة �لنف�س حركية، ثم منط �ل�س���تثارة �حل�س���ية، ثم منط �ل�ستثارة �لتخيلية، 
ث���م من���ط �ل�س���تثارة �لنفعالية، كم���ا �أظهرت نتائج �لدر��س���ة وجود عالق���ة �رتباطية 
د�لة موجبة بني �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة و�لتفكري �لإبد�عي لدى �لطلبة �لعاديني 

و�لطلبة �ملوهوبني. 

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
 يت�سح من �لدر��سات �ل�سابقة �لتي مت ��ستعر��سها �أنها تناولت ما يلي: 

در��س���ة1 1) مث���ل  �ملتغ���ري�ت  م���ن  مبجموع���ة  �لفائق���ة  �ل�س���تثارة  عالق���ة 
Gross, et al (2007) �لتي هدفت �إىل فح�س �لعالقة بني �ل�ستثارة �لفائقة 
  Tieso(2007b) ومفه���وم �ل���ذ�ت ل���دى �لط���الب �ملتفوق���ني عقلي���ا، ودر��س���ة
�لت���ي هدف���ت �إىل حتلي���ل بني���ة �ل�س���تثارة �لفائق���ة، و�لتع���رف عل���ى �لعو�م���ل 
�لفردي���ة و�لأ�س���رية �لت���ي قد تف�س���ر �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة ل���دى �لطالب 
�ملتفوق���ني عقلي���ا، ودر��س���ة �ملط���ريي )2008( �لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى 
�لعالق���ة ب���ني �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائقة وب���ني �لذكاء و�لتح�س���يل �لدر��س���ي 
Rinn, et al. (2010) وفاعليتها يف �لك�س���ف عن �لطلبة �ملوهوبني، ودر��س���ة
�لتي هدفت �إىل فح�س �لعالقة بني �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة لدى �ملتفوقني 
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عقلًي���ا ومفه���وم �ل���ذ�ت، ودر��س���ة Stevens (2012)  �لتي هدفت �إىل در��س���ة 
�لعالق���ة ب���ني �أمناط �ل�س���تثارة �لفائق���ة و�ملو�جهة �لجتماعية وعدم �لر�س���ا 
 Rinn & ل���دى �ملر�هق���ني �ملتفوق���ني عقلي���ا، ودر��س���ة  ع���ن �س���ورة �جل�س���م 
Reynolds (2012) �لتي هدفت �إىل در��س���ة �لعالقة بني �أمناط �ل�س���تثارة 
�لفائقة و��س���طر�ب ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �ملر�هقني 
�ملتفوقني عقليا، ودر��سة �آلء �ل�سياب وبالل �خلطيب )2015( �لتي هدفت �إىل 
�لتع���رف عل���ى �لعالقة بني �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة وب���ني �لتفكري �لإبد�عي 

لدى �لطلبة �ملوهوبني و�لطلبة �لعاديون. 
�لف���روق يف �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة تبعا ملجموعة من �ملتغري�ت مثل در��س���ة 1 2)

Treat (2006) و�لت���ي هدف���ت �إىل �كت�س���اف �لف���روق ب���ني �لنوعني من حيث 
 Yakmaci-Guzel & Akatsu (2006) نوعية �ل�ستثارة �لفائقة، ودر��سة
�لت���ي هدف���ت �إىل �ملقارن���ة بني درجات �ل�س���تثارة �لفائقة و�لد�فعي���ة و�لبتكار 
 Tieso (2007a) و�لقي���ادة ل���دى ث���الث جمموع���ات م���ن �لأطف���ال، ودر��س���ة
�لت���ي هدفت �إىل �كت�س���اف �لف���روق بني �ملتفوق���ني عقلًيا و�لعادي���ني على �أبعاد 
مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة، ودر��س���ة Piirto & Fraas (2012) �لتي هدفت 

�إىل �ملقارنة بني جمموعتني من �ملر�هقني على مقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة.
عالقة �لكمالية ببع�س �ملتغري�ت مثل در��سة ربيع وحنفي )2011( �لتي هدفت 1 3)

�إىل �لتع���رف عل���ى �لعالقة ب���ني �لكمالية �لع�س���ابية لدى �ملوهوب���ني �أكادميًيا 
وبع����س �ملتغ���ري�ت �ملتمثلة يف تقدير �لذ�ت ومنط و�أ�س���اليب �ملعاملة �لو�لدية، 
ودر��س���ة مظل���وم )2013( �لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف على طبيع���ة �لعالقة بني 
 Tan & Chunلكمالية �ل�س���وية و�لعدو�نية �ل�سوية وغري �ل�س���وية، ودر��سة�
(2014) �لت���ي هدف���ت �إىل �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة ب���ني �لكمالي���ة و�لنفع���الت 

�لأكادميية �ملتميزة لدى جمموعة من �لإناث �ملتفوقات عقليا.
تنوع���ت �أعم���ار عين���ات �لدر��س���ات �ل�س���ابقة ما بني ط���الب �ملرحل���ة �لبتد�ئية 1 4)

و�لإعد�دية و�لثانوية و�جلامعية.
ل توج���د در��س���ات تناول���ت �لعالقة ب���ني �أمناط �ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لكمالية 1 5)

لدى �ملتفوقني عقليا.
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فرو�ص البحث:
توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائًيا بني �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة و�لكمالية 1 1)

لدى �ملتفوقني.
توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01( ب���ني �لعادي���ني و�ملتفوقني 1 2)

عقلًيا على �أبعاد مقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة ل�سالح �ملتفوقني عقلًيا.
ل توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لذكور �ملتفوق���ني عقلًيا و�لإناث �ملتفوقات 1 3)

عقلًيا على �أبعاد مقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة.
ل توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لذكور �ملتفوق���ني عقلًيا و�لإناث �ملتفوقات 1 4)

عقلًيا على �أبعاد مقيا�س �لكمالية.
متو�س���طات 1 5) ب���ني   )0.01( م�س���توى  عن���د  �إح�س���ائًيا  د�ل���ة  ف���روق  توج���د 

درج���ات �لط���الب عل���ى مقيا����س �ل�س���تثارة �لفائق���ة وفًق���ا مل�س���توى �لكمالي���ة                                         
)منخف�سة – متو�سطة - مرتفعة( ل�سالح �ملرتفعني.

اإجراءات البحث:
عينة البحث:

 تكون���ت عين���ة �لبحث م���ن )682( طالًبا وطالب���ة من طالب �ملرحل���ة �لثانوية 
)�ل�س���ف �لأول و�لث���اين و�لثالث �لثان���وي( تر�وحت �أعمارهم �لزمني���ة بني )18-15( 
�س���نة، مت �نتقائه���م من طالب �ملدر�س���ة �لتوفيقي���ة �لثانوية للبنني ب�س���رب� مبحافظة 
�لقاهرة وهي مدر�س���ة يوجد بها ثالثة ف�س���ول للمتفوقني يف كل �س���ف در��س���ي، وقد 
و�س���عت �ملدر�س���ة جمموعة من �ل�س���روط لقبول �لط���الب لديها يف �لف�س���ول �لعادية 
منها )ح�س���ول �لطالب على �ل�س���هادة �لإعد�دية من �أي �إد�رة تعليمية تابعة ملحافظة 
�لقاهرة بحيث يكون �حلد �لأدنى للقبول هو 285 درجة، بالن�سبة للطالب �حلا�سلني 
على �ل�س���هادة �لإعد�دية من مدر�س���ة تابعة لإد�رة �ملدر�سة، وحمل �سكنهم خارج �ملربع 
�ل�س���كني �خلا����س باملدر�س���ة يك���ون �حل���د �لأدنى للقبول ه���و جمموع 270 درج���ة(، �أما 
بالن�س���بة لف�س���ول �ملتفوقني و�لبالغ عددها ثالثة ف�س���ول يف كل �س���ف در��سي يلتحق 
به���ا طالب �ملدر�س���ة �حلا�س���لني عل���ى �أعلي درجات، ومدر�س���ة �س���رب� �لثانوي���ة للبنات 
مبحافظ���ة �لقاه���رة وه���ي مدر�س���ة يوج���د بها ف�س���ل للمتفوقات يف كل �س���ف در��س���ي 
يلتح���ق ب���ه �لفتيات �حلا�س���الت عل���ى �أعلي درجات. ويو�س���ح ج���دول )1( توزيع �أفر�د 

عينة �لدر��سة.
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جدول )1(
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة )ن = 682(

�لإجمايل�إناثذكور�ملجموعة
379188567عاديون

7837115متفوقون
457225682�لإجمايل

اأدوات البحث:
��ستخدم �لبحث �لأدو�ت �لآتية:

�ختبار �لذكاء �للفظي للمرحلة �لثانوية و�جلامعية �إعد�د: جابر عبد�حلميد - 
وحممود عمر )2007(.

مقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة )�إعد�د �لباحث(.- 
مقيا�س �لكمالية )�إعد�د �لباحث(.- 

وفيم���ا يل���ي و�س���فا ل���كل م���ن مقيا����س �ل�س���تثارة �لفائق���ة ومقيا����س �لكمالي���ة 
و�إجر�ء�ت تقنينهما:

 مقيا�س ال�ستثارة الفائقة اإعداد: الباحث- 1

الهدف من املقيا�س: يهدف �ملقيا�س �إىل قيا�س �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة. - 
و�س�ف املقيا�س:يتك���ون �ملقيا����س م���ن )67( عب���ارة موزع���ني على خم�س���ة �أبعاد - 

رئي�سة هي:
• ُبعد �ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة، ويت�سمن )13( عبارة. 	
• ُبعد �ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة، ويت�سمن )11( عبارة .	
• ُبعد �ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة، ويت�سمن )14( عبارة.	
• ُبعد �ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة، ويت�سمن )12( عبارة.	
• ُبعد �ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة، ويت�سمن )17( عبارة.	

املعاجلات الإح�سائية للمقيا�س:- 
 قام �لباحث بتطبيق �ملقيا�س على عينة قو�مها )120( طالًبا وطالبة تر�وحت 
�أعماره���م �لزمنية ما بني )15-18( �س���نة، ثم قام بح�س���اب �س���دق وثب���ات �ملقيا�س على 

�لنحو �لتايل:
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اأولً: �سدق املقيا�س:
قام �لباحث بالتحقق من �سدق �ملقيا�س بالطريقة �لآتية:

�سدق املقارنة الطرفية )ال�سدق التميزي1:
يق�س���د ب���ه �ملقارنة بني �لفئ���ة �لعليا )�أعلى من 25%( من �أف���ر�د �لعينة و�لفئة 
�لدني���ا )�أق���ل من 25%( من �أفر�د �لعينة على �أبع���اد �ملقيا�س و�ملجموع �لكلى للمقيا�س 

ويو�سح جدول )2( هذه �ملقارنة.
جدول )2(

�سدق املقارنة الطرفية ملقيا�س ال�ستثارة الفائقة

�ملتو�سط ن�ملجموعة�لُبعد
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
م�ستوى �لدللة"ت"

�ل�ستثارة �لنف�س 
حركية �لفائقة

د�لة عند 3015.937.3010.77�لفئة �لدنيا
م�ستوى 0.01 3046.9713.99�لفئة �لعليا

�ل�ستثارة �حل�سية 
�لفائقة

د�لة عند 3016.036.2512.13�لفئة �لدنيا
م�ستوى 0.01 3042.139.99�لفئة �لعليا

�ل�ستثارة �لعقلية 
�لفائقة

د�لة عند 3019.837.8310.45�لفئة �لدنيا
م�ستوى 0.01 3052.0014.92�لفئة �لعليا

�ل�ستثارة �لتخيلية 
�لفائقة

د�لة عند 3014.336.9012.39�لفئة �لدنيا
م�ستوى 0.01 3044.1711.23�لفئة �لعليا

�ل�ستثارة �لنفعالية 
�لفائقة

د�لة عند 3020.8010.2711.02�لفئة �لدنيا
م�ستوى 0.01 3063.2318.41�لفئة �لعليا

د�لة عند 3086.9338.3712.45�لفئة �لدنيا�لدرجة �لكلية
م�ستوى 0.01 30248.5059.83�لفئة �لعليا

يت�س���ح من جدول )2( �أن جميع قيم “ت” د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 
وه���و يدل على �ل�س���دق �لتميزى لأبع���اد �ملقيا�س و�ملقيا�س ككل وهذ� يوؤكد �س���الحية 

�ملقيا�س للتطبيق.

ثانيا: ثبات املقيا�س:
 ق���ام �لباح���ث بح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س بطريقتني هم���ا: طريقة �ألف���ا كرونباخ 

وطريقة �لتجزئة �لن�سفية ويو�سح جدول )3( معامالت �لثبات.
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جدول )3(
معامالت ثبات اأبعاد مقيا�س ال�ستثارة الفائقة بطريقة األفا كرونباخ والتجزئة الن�سفية

 �لتجزئة �لن�سفية معامل �ألفا كرونباخ�لُبعد
)�سبريمان بر�ون(

0.890.86�ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة
0.840.83�ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة
0.810.75�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة

0.860.81�ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة
0.900.87�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة

0.940.90�ملقيا�س ككل

 يت�س���ح من �جلدول )3( �أن جميع معامالت �لثبات مرتفعة؛ مما يوؤكد ثبات 
�ملقيا�س حيث �أن قيم معامالت �ألفا كرونباخ و�لتجزئة �لن�سفية مرتفعة، وبذلك فاإن 

�ملقيا�س �مل�ستخدم يتميز بالثبات.

ثالًثا: الت�ساق الداخلي 
مت ح�س���ابه ع���ن طريق �إيج���اد معامل �لرتباط بني كل عب���ارة و�لدرجة �لكلية 
للُبع���د �ل���ذى تنتم���ى �إليه وكذلك �رتباط �لعب���ارة بالدرجة �لكلية للمقيا�س ويو�س���ح 

جدول )4( قيم معامالت هذه �لرتباطات.
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جدول )4(
 �سدق الت�ساق الداخلى ملقيا�س ال�ستثارة الفائقة

�ُلبعد �لأول
�ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة

�لبعد �لثاين
�ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة

�ُلبعد �لثالث
�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة

�لعبارة

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للبعد

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للمقيا�س

�لعبارة

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للبعد

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للمقيا�س

�لعبارة

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للبعد

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للمقيا�س

1**0.77**0.7414**0.43**0.4025**0.68**0.62
2**0.79**0.7715**0.71**0.6626**0.79**0.72
3**0.81**0.7416**0.73**0.6827**0.72**0.66
4**0.70**0.6617**0.82**0.7828**0.76**0.71
5**0.75**0.7418**0.76**0.7429**0.78**0.72
6**0.79**0.7619**0.73**0.7130**0.79**0.74
7**0.77**0.7320**0.81**0.7931**0.70**0.64
8**0.67**0.6421**0.80**0.7732**0.72**0.66
9**0.77**0.7322**0.79**0.7333**0.72**0.63

10**0.76**0.7123**0.79**0.7434**0.74**0.70
11**0.77**0.7224**0.76**0.7135**0.81**0.71
12**0.75**0.7136**0.72**0.69
13**0.65**0.6337**0.76**0.64

38**0.70**0.57
�لُبعد �لر�بع

�ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة
�لُبعد �خلام�س

�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة
تابع �لُبعد �خلام�س

�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة
39**0.81**0.6751**0.61**0.6063**0.60**0.55
40**0.44**0.3752**0.68**0.6764**0.50**0.46
41**0.65**0.6153**0.79**0.7365**0.58**0.61
42**0.84**0.7154**0.81**0.6566**0.70**0.61
43**0.78**0.7455**0.86**0.7467**0.70**0.55
44**0.75**0.6156**0.85**0.79
45**0.69**0.6057**0.76**0.67
46**0.42**0.4158**0.46**0.38
47**0.76**0.7859**0.58**0.43
48**0.77**0.6660**0.74**0.57
49**0.75**0.5561**0.71**0.55
50**0.70**0.6062**0.65**0.55

 ** د�ل عند 0.01
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يت�س���ح م���ن ج���دول )4( �أن جمي���ع معامالت �رتب���اط عبار�ت �لأبعاد �خلم�س���ة 
بالدرجة �لكلية للُبعد �لذي تنتمي �إليه وبالدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 

0.01 ، مما يدل على �سدق �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س.
 كم���ا مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط ب���ني �لأبع���اد �لفرعي���ة و�لدرج���ة �لكلية 

للمقيا�س ويو�سح جدول )5( قيم معامالت هذه �لرتباطات.
جدول)5( 

معامالت الرتباط بني الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية ملقيا�س ال�ستثارة الفائقة
معامل �لرتباط بالدرجة �لكلية�لُبعد

0.83**�ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة
0.87**�ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة
0.81**�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة

0.84**�ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة
0.90**�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة

 ** د�ل عند 0.01
 يت�س���ح م���ن جدول )5( �أن جميع معامالت �لرتباط ب���ني كل ُبعد من �لأبعاد 
�لفرعية �خلم�س���ة و�لدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�س���توى )0.01( مما يدل على 

�أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق.

تطبيق املقيا�س وت�سحيحه:
 مت حتدي���د نظام �ل�س���تجابة وتقدي���ر �لدرجات وفًقا ملقيا����س متدرج بطريقة 
ليك���رت مك���ون م���ن خم�س���ة بد�ئل )مو�ف���ق متاًم���ا، مو�ف���ق �إىل حد م���ا، حمايد، غري 
مو�فق �إىل حد ما، غري مو�فق متاًما( تاأخذ درجات )5، 4، 3، 2، 1( على �لتو�يل، وقد 

كانت جميع عبار�ت �ملقيا�س موجبة. 

مقيا�س الكمالية، اإعداد: الباحث - )

الهدف من املقيا�س: يهدف �ملقيا�س �إىل قيا�س �لكمالية لدى �لأ�سخا�س. - 
و�س�ف املقيا��س: يتك���ون �ملقيا����س من )46( عب���ارة موزع���ني على �أربع���ة �أبعاد - 

رئي�سة هي:
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• ُبعد �لكفاح من �أجل �لتميز، ويت�سمن )13( عبارة. 	
• ُبعد �لإ�سر�ف يف �لتخطيط، ويت�سمن )11( عبارة .	
• ُبعد �لهتمام �ملبالغ فيه بالأخطاء، ويت�سمن )11( عبارة.	
• ُبعد �لتوقعات �لو�لدية، ويت�سمن )11( عبارة.	

املعاجلات الإح�سائية للمقيا�س:- 
 ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق �ملقيا����س على عين���ة قو�مها )120( طال���ب وطالبة 
تر�وحت �أعمارهم �لزمنية ما بني )15-18( �س���نة، ثم قام بح�س���اب �س���دق وثبات 

�ملقيا�س على �لنحو �لتايل:

اأولً: �سدق املقيا�س:
قام �لباحث بالتحقق من �سدق �ملقيا�س بالطريقة �لآتية:

�سدق املقارنة الطرفية )ال�سدق التميزي1:
 ويق�س���د ب���ه �ملقارن���ة بني �لفئة �لعلي���ا )�أعلى من 25%( م���ن �أفر�د �لعينة 
و�لفئة �لدنيا )�أقل من 25%( من �أفر�د �لعينة على �أبعاد �ملقيا�س و�ملجموع �لكلى 

للمقيا�س ويو�سح جدول )6( هذه �ملقارنة.
جدول )6(

�سدق املقارنة الطرفية ملقيا�س الكمالية
�ملتو�سط ن�ملجموعة�لُبعد

�حل�سابى
�لنحر�ف 

�ملعيارى
قيمة 
"ت"

م�ستوى 
�لدللة

�لكفاح من �أجل 
�لتميز

د�لة عند 3015.036.2713.47�لفئة �لدنيا
م�ستوى 0.01 3049.8312.69�لفئة �لعليا

�لإ�سر�ف يف 
�لتخطيط

د�لة عند 3015.374.8815.35�لفئة �لدنيا
م�ستوى 0.01 3048.3310.70�لفئة �لعليا

�لهتمام �ملبالغ فيه 
بالأخطاء

3012.505.45�لفئة �لدنيا
د�لة عند 13.71

م�ستوى 0.01 3042.2010.54�لفئة �لعليا

�لتوقعات �لو�لدية
3012.475.58�لفئة �لدنيا

د�لة عند 13.48
م�ستوى 0.01 3042.0010.63�لفئة �لعليا

�لدرجة �لكلية
3055.3722.08�لفئة �لدنيا

د�لة عند 15.28
م�ستوى 0.01 30182.3739.81�لفئة �لعليا
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يت�س���ح من جدول )6( �أن جميع قيم »ت« د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 ، 
وه���و يدل على �ل�س���دق �لتميزى لأبع���اد �ملقيا�س و�ملقيا�س ككل وهذ� يوؤكد �س���الحية 

�ملقيا�س للتطبيق.

ثانًيا: ثبات املقيا�س
 ق���ام �لباح���ث بح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س بطريقتني هم���ا: طريقة �ألف���ا كرونباخ 

وطريقة �لتجزئة �لن�سفية ويو�سح جدول )7( معامالت �لثبات.
جدول )7(

معامالت ثبات اأبعاد مقيا�س الكمالية بطريقة األفا كرونباخ والتجزئة الن�سفية

 �لتجزئة �لن�سفية معامل �ألفا كرونباخ�لُبعد
)�سبريمان بر�ون(

0.890.88�لكفاح من �أجل �لتميز
0.900.85�لإ�سر�ف يف �لتخطيط

0.850.81�لهتمام �ملبالغ فيه بالأخطاء
0.820.72�لتوقعات �لو�لدية

0.920.90�ملقيا�س ككل

 يت�س���ح م���ن �جل���دول )7( �أن جميع معامالت �لثب���ات مرتفعة مما يوؤكد ثبات 
�ملقيا�س حيث �أن قيم معامالت �ألفا كرونباخ و�لتجزئة �لن�سفية مرتفعة، وبذلك فاإن 

�ملقيا�س �مل�ستخدم يتميز بالثبات.

ثالًثا: الت�ساق الداخلي: 
مت ح�س���ابه ع���ن طريق �إيج���اد معامل �لرتباط بني كل عب���ارة و�لدرجة �لكلية 
للُبع���د �ل���ذى تنتم���ى �إليه وكذلك �رتباط �لعب���ارة بالدرجة �لكلية للمقيا�س ويو�س���ح 

جدول )8( قيم معامالت هذه �لرتباطات.
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جدول )8(
�سدق الت�ساق الداخلى ملقيا�س الكمالية

�ُلبعد �لأول
�لكفاح من �أجل �لتميز

�لبعد �لثاين
�لإ�سر�ف يف �لتخطيط

�ُلبعد �لثالث
�لهتمام �ملبالغ فيه بالأخطاء

�لعبارة

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للبعد

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للمقيا�س

�لعبارة

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للبعد

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للمقيا�س

�لعبارة

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للبعد

معامل 
�لرتباط 
بالدرجة 

�لكلية 
للمقيا�س

1**0.72**0.5414**0.58**0.6125**0.73**0.76
2**0.74**0.5915**0.67**0.7226**0.72**0.74
3**0.73**0.5716**0.69**0.7027**0.63**0.66
4**0.72**0.5917**0.64**0.6128**0.73**0.71
5**0.70**0.5718**0.47**0.4229**0.76**0.71
6**0.71**0.5719**0.46**0.5330**0.75**0.73
7**0.67**0.4920**0.57**0.5031**0.76**0.71
8**0.70**0.5821**0.49**0.4532**0.78**0.71
9**0.68**0.5322**0.66**0.5933**0.73**0.65

10**0.67**0.6023**0.70**0.6734**0.71**0.61
11**0.46**0.3924**0.74**0.6635**0.76**0.70
12**0.68**0.61
13**0.67**0.65

�لُبعد �لر�بع
�لتوقعات �لو�لدية

36**0.75**0.67
37**0.78**0.72
38**0.74**0.68
39**0.75**0.69
40**0.61**0.53
41**0.73**0.70
42**0.73**0.69
43**0.76**0.71
44**0.79**0.76
45**0.81**0.77
46**0.80**0.75

 ** د�ل عند 0.01
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يت�س���ح م���ن ج���دول )8( �أن جمي���ع معام���الت �رتباط عب���ار�ت �لأبع���اد �لأربعة 
بالدرجة �لكلية للُبعد �لذي تنتمي �إليه وبالدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 

0.01 ، مما يدل على �سدق �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س.

 كم���ا مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط ب���ني �لأبع���اد �لفرعي���ة و�لدرج���ة �لكلية 
للمقيا�س ويو�سح جدول )9( قيم معامالت هذه �لرتباطات.

جدول )9(
معامالت الرتباط بني الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية ملقيا�س الكمالية

معامل �لرتباط بالدرجة �لكلية�لُبعد
0.79**�لكفاح من �أجل �لتميز
0.86**�لإ�سر�ف يف �لتخطيط

0.84**�لهتمام �ملبالغ فيه بالأخطاء
0.83**�لتوقعات �لو�لدية

 ** د�ل عند 0.01
 يت�س���ح م���ن جدول )9( �أن جميع معامالت �لرتباط ب���ني كل ُبعد من �لأبعاد 
�لفرعي���ة �لأربع���ة و�لدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�س���توى )0.01( مما يدل على 

�أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق.

تطبيق املقيا�س وت�سحيحه:
 مت حتدي���د نظام �ل�س���تجابة وتقدي���ر �لدرجات وفًقا ملقيا����س متدرج بطريقة 
ليك���رت مك���ون م���ن خم�س���ة بد�ئل )مو�ف���ق متاًم���ا، مو�ف���ق �إىل حد م���ا، حمايد، غري 
مو�ف���ق �إىل ح���د م���ا، غري مو�ف���ق متاًما( تاأخ���ذ درج���ات )5، 4، 3، 2، 1( عل���ى �لتو�يل، 
وقد كانت جميع عبار�ت �ملقيا�س موجبة، وي�سنف �لأ�سخا�س ح�سب ��ستجاباتهم على 
�ملقيا�س �إىل ثالثة م�ستويات، ذوو �لكمالية �ملنخف�سة، وذوو �لكمالية �ملتو�سطة، وذوو 

�لكمالية �ملرتفعة.
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نتائج البحث ومناق�ستها:

نتائ�ج الفر�س الأول: �لذي ن�س على �أنه: »توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني 
�أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة و�لكمالية لدى �ملتفوقني«. ولالإجابة عن هذ� �لفر�س قام 
�لباحث با�س���تخد�م معامل �لرتباط لبري�س���ون لإيجاد �لعالقة بني �أمناط �ل�ستثارة 
�لفائقة وم�س���توى �لكمالية لدى �لطالب �ملتفوقني، ويو�س���ح جدول )11( ما تو�س���ل 

�إليه �لباحث من نتائج.
جدول )11( 

معامالت الرتباط بني درجات الطالب املتفوقني عقلًيا على مقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة 
ومقيا�س الكمالية )ن=115(

                          �لكمالية 

�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة 
�لكفاح من 
�أجل �لتميز

�لإ�سر�ف يف 
�لتخطيط

�لهتمام 
�ملبالغ فيه 
بالأخطاء

�لتوقعات 
�لو�لدية

�لدرجة 
�لكلية

0.90**0.90**0.86**0.89**0.97**�ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة
0.94**0.94**0.92**0.95**0.86**�ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة
0.97**0.98**0.96**0.95**0.88**�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة

0.98**0.98**0.93**0.96**0.89 **�ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة
0.97**0.97**0.94**0.96**0.93**�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة

0.90**0.90**0.86**0.89**0.97**�لدرجة �لكلية

 يت�سح من جدول )10( �أنه توجد عالقة �رتباطيه د�لة موجبة عند م�ستوى 
0.01 ،بني �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة وم�ستوي �لكمالية لدى �لطالب �ملتفوقني عقلًيا 

وذلك يف �لأبعاد �لفرعية للمقيا�س و�لدرجة �لكلية.

نتائج الفر�س الثاين: �لذي ن�س على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
)0.01( بني �لعاديني و�ملتفوقني عقلًيا على �أبعاد مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة ل�س���الح 
�ملتفوقني عقلًيا«. لالإجابة عن هذ� �لفر�س قام �لباحث مبقارنة �ملتو�سطات �حل�سابية 
للطالب �ملتفوقني عقلًيا باملتو�س���طات �حل�سابية للطالب �لعاديني وذلك على �لأبعاد 
�لفرعي���ة ملقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة و�لدرجة �لكلية، و��س���تخدم �لباحث �ختبار » ت » 

للعينات �مل�ستقلة، ويو�سح جدول )11( هذه �لنتائج. 



املجلد اخلام�س - العدد )20( يوليو 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 342 

جدول )11(
دللة الفروق بني متو�سطات درجات الطالب العاديني ومتو�سطات درجات الطالب املتفوقني 

عقلًيا على مقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة 

�ملتو�سط �لعدد�ملجموعات�أبعاد �ملقيا�س
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
"ت"

م�ستوى 
�لدللة

�ل�ستثارة �لنف�س 
حركية �لفائقة

56720.959.04عاديون
د�لة عند 30.14

م�ستوى 0.01 11549.009.39متفوقون

�ل�ستثارة �حل�سية 
�لفائقة

56718.876.88عاديون
د�لة عند 39.34

م�ستوى 0.01 11545.094.29متفوقون

�ل�ستثارة �لعقلية 
�لفائقة

56724.209.18عاديون
د�لة عند 32.50

م�ستوى 0.01 11555.5610.59متفوقون

�ل�ستثارة �لتخيلية 
�لفائقة

56717.458.55عاديون
د�لة عند 37.90

م�ستوى 0.01 11548.233.64متفوقون

�ل�ستثارة �لنفعالية 
�لفائقة

56725.3011.93عاديون
د�لة عند 37.18

م�ستوى 0.01 11570.3111.37متفوقون

�لدرجة �لكلية
567106.7644.56عاديون

د�لة عند 38.12
م�ستوى 0.01 115268.1919.16متفوقون

 يت�س���ح م���ن ج���دول )11( �أنه توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لعاديني 
و�ملتفوق���ني على جمي���ع �أبعاد مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة و�لدرج���ة �لكلية حيث كانت 

جميع قيم  »ت« د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01.

نتائج الفر�س الثالث: �لذي ن�س على �أنه: » ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لذكور 
�ملتفوقني عقلًيا و�لإناث �ملتفوقات عقلًيا على �أبعاد مقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة«.

 لالإجابة عن هذ� �لفر�س قام �لباحث مبقارنة �ملتو�سطات �حل�سابية للطالب 
�ملتفوقني عقلًيا باملتو�س���طات �حل�س���ابية للطالبات �ملتفوقات عقلًيا وذلك على �لأبعاد 
�لفرعي���ة ملقيا����س �ل�س���تثارة �لفائقة و�لدرجة �لكلية، و��س���تخدم �لباح���ث �ختبار »ت« 

للمجموعات �مل�ستقلة، ويو�سح جدول )12( هذه �لنتائج.
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جدول )12(
دللة الفروق بني متو�سطات درجات الطالب املتفوقني عقلًيا ومتو�سطات درجات الطالبات 

املتفوقات عقلًيا على مقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة )ن= 115(

�ملتو�سط �لعدد�لنوع�أبعاد �ملقيا�س
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
"ت"

م�ستوى 
�لدللة

�ل�ستثارة �لنف�س 
حركية �لفائقة

45726.4915.32ذكور
د�لة عند 2.19

0.05 22524.0210.27�إناث
�ل�ستثارة �حل�سية 

�لفائقة
45723.1611.89ذكور

غري د�لة0.41
22523.5611.58�إناث

�ل�ستثارة �لعقلية 
�لفائقة

45729.2515.12ذكور
غري د�لة0.59

22529.9714.97�إناث
�ل�ستثارة �لتخيلية 

�لفائقة
45722.4214.05ذكور

غري د�لة0.58
22523.0813.92�إناث

�ل�ستثارة �لنفعالية 
�لفائقة

45731.5018.36ذكور
د�لة عند 2.52

0.05 22535.7224.34�إناث

�لدرجة �لكلية
457132.8273.44ذكور

غري د�لة0.59
225136.3573.05�إناث

 يت�س���ح م���ن جدول )12( �أن���ه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لذكور 
و�لإناث على معظم �أبعاد مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة و�لدرجة �لكلية حيث كانت قيم 
»ت« غري د�لة �إح�سائًيا، ماعد� ُبعدى �ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة ل�سالح �لذكور، 
و�ل�س���تثارة �لنفعالية �لفائقة ل�س���الح �لإناث حيث كانت قيم »ت« د�لة �إح�سائًيا عند 

م�ستوى 0.05.

نتائج الفر�س الرابع: �لذي ن�س على �أنه: »ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لذكور 
�ملتفوق���ني عقلًي���ا و�لإناث �ملتفوقات عقلًيا على �أبعاد مقيا����س �لكمالية«. لالإجابة عن 
ه���ذ� �لفر����س قام �لباح���ث مبقارنة �ملتو�س���طات �حل�س���ابية للطالب �ملتفوق���ني عقلًيا 
باملتو�س���طات �حل�س���ابية للطالبات �ملتفوقات عقلًيا وذلك على �لأبعاد �لفرعية ملقيا�س 
�لكمالي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة، و��س���تخدم �لباح���ث �ختب���ار »ت« للمجموع���ات �مل�س���تقلة، 

ويو�سح جدول )13( هذه �لنتائج.
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جدول )13(
دللة الفروق بني متو�سطات درجات الطالب املتفوقني عقلًيا ومتو�سطات درجات الطالبات 

املتفوقات عقلًيا على مقيا�س الكمالية)ن=115(

�ملتو�سط �لعدد�لنوع�أبعاد �ملقيا�س
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
"ت"

م�ستوى 
�لدللة

�لكفاح من �أجل 
�لتميز

45725.8914.64ذكور
غري د�لة0.97

22527.0715.28�إناث
�لإ�سر�ف يف 
�لتخطيط

45724.6714.58ذكور
غري د�لة0.85

22523.7111.85�إناث
�لهتمام �ملبالغ فيه 

بالأخطاء
45720.4012.33ذكور

د�لة عند 2.34
0.05 22522.9915.74�إناث

�لتوقعات �لو�لدية
45720.1412.24ذكور

د�لة عند 2.33
0.05 22522.7115.87�إناث

�لدرجة �لكلية
45791.1052.85ذكور

غري د�لة1.21
22596.4858.22�إناث

 يت�س���ح م���ن جدول )13( �أن���ه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لذكور 
و�لإن���اث عل���ى معظم �أبعاد مقيا�س �لكمالية و�لدرجة �لكلية حيث كانت قيم »ت« غري 
د�لة �إح�س���ائًيا، ماعد� بعدى �لهتمام �ملبالغ فيه بالأخطاء، �لتوقعات �لو�لدية حيث 

كانت قيم »ت« د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.05 ل�سالح �لإناث.

نتائج الفر�س اخلام�س: �لذي ن�س على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 
)0.01( بني متو�س���طات درجات �لطالب على مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة وفًقا مل�ستوى 
�لكمالية )منخف�س���ة – متو�سطة - مرتفعة( ل�س���الح �ملرتفعني«. ولالإجابة عن هذ� 
�لفر�س ��ستخدم �لباحث حتليل �لتباين �لأحادي، و�جلد�ول �لتالية تو�سح ما تو�سل 

�إليه �لباحث من نتائج.
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جدول )14(
دللة الفروق بني متو�سطات الدرجات على مقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة وفًقا مل�ستوى الكمالية 

)منخف�سة-متو�سطة- مرتفعة(
عمنم�ستوى �لكمالية�أبعاد �ملقيا�س

�ل�ستثارة �لنف�س حركية 
�لفائقة

27414.223.34منخف�س
18822.365.17متو�سط
22042.799.79مرتفع

�ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة
27414.612.04منخف�س
18818.344.55متو�سط
22038.358.12مرتفع

�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة
27418.933.64منخف�س
18822.836.08متو�سط
22048.3211.13مرتفع

�ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة
27412.312.18منخف�س
18816.315.50متو�سط
22040.908.67مرتفع

�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة
27418.182.89منخف�س
18823.637.41متو�سط
22059.1215.05مرتفع

�لدرجة �لكلية
27478.2412.60منخف�س
188103.4726.09متو�سط
220229.4845.53مرتفع
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جدول )15(
حتليل التباين الأحادي لدرجات اأفراد العينة على مقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة وفًقا مل�ستوى 

الكمالية )منخف�سة-متو�سطة- مرتفعة(

جمموع م�سدر �لتباين�أبعاد �ملقيا�س
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
جمموع 
�ملربعات

م�ستوى قيمة ف
�لدللة

�ل�ستثارة �لنف�س 
حركية �لفائقة

102480.3251240.16بني �ملجموعات
1197.64

د�لة 
عند 
0.01

29050.3767942.78د�خل �ملجموعات
131530.7681�لكلى

�ل�ستثارة �حل�سية 
�لفائقة

75135.96237567.98بني �ملجموعات
1312.89

د�لة 
عند 
0.01

19429.3967928.62د�خل �ملجموعات
94565.35681�لكلى

�ل�ستثارة �لعقلية 
�لفائقة

116880.4258440.20بني �ملجموعات
1053.49

د�لة 
عند 
0.01

37665.9667955.47د�خل �ملجموعات
154546.4681�لكلى

�ل�ستثارة 
�لتخيلية �لفائقة

110094.3255047.13بني �ملجموعات
1595.85

د�لة 
عند 
0.01

23421.2967934.49د�خل �ملجموعات
133515.5681�لكلى

�ل�ستثارة 
�لنفعالية �لفائقة

226832.62113416.3بني �ملجموعات
1238.95

د�لة 
عند 
0.01

62156.9567991.54د�خل �ملجموعات
288989.5681�لكلى

�لدرجة �لكلية
303246821516234بني �ملجموعات

1648.38
د�لة 
عند 
0.01

624564.4679919.83د�خل �ملجموعات
3657033681�لكلى

 يت�س���ح م���ن ج���دول )15( وجود فروق د�ل���ة �إح�س���ائًيا وفًقا مل�س���توي �لكمالية 
)منخف�سة-متو�س���طة- مرتفعة( يف �لُبعد �لأول )�ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة( 
حي���ث كان���ت قيم���ة ف = 1197.64 وه���ى د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 ، ويف �لُبعد 
�لث���اين )�ل�س���تثارة �حل�س���ية �لفائق���ة( حي���ث كان���ت قيم���ة ف =1312.89 وه���ى د�ل���ة 
�إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 ، ويف �لُبع���د �لثالث)�ل�س���تثارة �لعقلي���ة �لفائقة( حيث 
كان���ت قيم���ة ف =1053.49 وه���ى د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 ، ويف �لُبعد �لر�بع 
)�ل�س���تثارة �لتخيلي���ة �لفائق���ة( حي���ث كانت قيم���ة ف =1595.85 وهى د�لة �إح�س���ائًيا 
عن���د م�س���توى 0.01 ، ويف �لُبعد �خلام�س )�ل�س���تثارة �لنفعالي���ة �لفائقة( حيث كانت 
قيم���ة ف =1238.95 وه���ى د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 ويف �لدرجة �لكلية حيث 
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كان���ت قيم���ة ف = 1648.38 وه���ي د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 ، وملعرف���ة �جتاه 
هذه �لدللة قام �لباحث با�ستخد�م �ملقارنات �لبعدية بطريقة �أقل فرق د�ل، ويو�سح 

جدول )16( ذلك. 
جدول )16(

 املقارنات البعدية لأبعاد مقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة والدرجة الكلية وفقا مل�ستوي الكمالية 
)منخف�سة-متو�سطة- مرتفعة(

�ُلبعد �لأول
�ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة

�لبعد �لثاين
�ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة

�ُلبعد �لثالث
�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة

�لفرق بني �ملجموعة
�ملتو�سطني

�خلطاأ 
�لفرق بني �ملجموعة�ملعيارى

�ملتو�سطني
�خلطاأ 
�لفرق بني �ملجموعة�ملعيارى

�ملتو�سطني
�خلطاأ 
�ملعيارى

�لكمالية 
8.130.61*�ملنخف�سة

�لكمالية 
3.730.50*�ملنخف�سة

�لكمالية 
3.890.50*�ملنخف�سة

�لكمالية 
�ملتو�سطة

�لكمالية 
�ملتو�سطة

�لكمالية 
�ملتو�سطة

�لكمالية 
28.570.59*�ملنخف�سة

�لكمالية 
23.730.48*�ملنخف�سة

�لكمالية 
29.380.48*�ملنخف�سة

�لكمالية 
�ملرتفعة

�لكمالية 
�ملرتفعة

�لكمالية 
�ملرتفعة

�لكمالية 
20.430.65*�ملتو�سطة

�لكمالية 
200.53*�ملتو�سطة

�لكمالية 
25.480.53*�ملتو�سطة �لكمالية 

�ملرتفعة
�لكمالية 
�ملرتفعة

�لكمالية 
�ملرتفعة

�لُبعد �لر�بع
�ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة

�لُبعد �خلام�س
�لدرجة �لكلية�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة

�لكمالية 
40.50*�ملنخف�سة

�لكمالية 
5.450.50*�ملتو�سطة

�لكمالية 
25.220.50*�ملنخف�سة

�لكمالية 
�ملتو�سطة

�لكمالية 
�ملنخف�سة

�لكمالية 
�ملتو�سطة

�لكمالية 
28.560.48*�ملنخف�سة

�لكمالية 
40.940.48*�ملرتفعة

�لكمالية 
151.230.48*�ملنخف�سة

�لكمالية 
�ملرتفعة

�لكمالية 
�ملتو�سطة

�لكمالية 
�ملرتفعة

�لكمالية 
24.580.53*�ملتو�سطة

�لكمالية 
35.480.53*�ملرتفعة

�لكمالية 
1260.53*�ملتو�سطة �لكمالية 

�ملرتفعة
�لكمالية 
�ملنخف�سة

�لكمالية 
�ملرتفعة

 * د�لة عند 0.05
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 يت�س���ح م���ن ج���دول )16( وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني جمموع���ة 
�لط���الب ذوي �لكمالي���ة �ملنخف�س���ة وجمموع���ة �لط���الب ذوي �لكمالي���ة �ملتو�س���طة 
ل�سالح جمموعة �لطالب ذوي �لكمالية �ملتو�سطة، ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني جمموعة �لط���الب ذوي �لكمالية �ملنخف�س���ة وجمموعة �لط���الب ذوي �لكمالية 
�ملرتفع���ة ل�س���الح جمموعة �لطالب ذوي �لكمالي���ة �ملرتفعة، وكذلك وجود فروق ذ�ت 
دللة �إح�س���ائية بني جمموعة �لطالب ذوي �لكمالية �ملتو�س���طة وجمموعة �لطالب 
ذوي �لكمالي���ة �ملرتفع���ة ل�س���الح جمموعة �لط���الب ذوي �لكمالي���ة �ملرتفعة، وذلك يف 

�أبعاد مقيا�س �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة �خلم�سة و�لدرجة �لكلية.

مناق�سة نتائج البحث: 
 ي�س���عي �لباح���ث يف ه���ذ� �جل���زء �إىل تف�س���ري ومناق�س���ة ما �أ�س���فرت عنه �لبحث 
�حل���ايل م���ن نتائج وتف�س���ري ما تنطوي عليه من مع���ان ودللت، معتمًد� يف ذلك على 

�لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة.
�أ�س���ارت �إجاب���ة �لفر����س �لأول �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ه د�ل���ة موجبة عند 
م�س���توى 0.01، ب���ني �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة وم�س���توي �لكمالي���ة ل���دى �لط���الب 
�ملتفوق���ني عقلًي���ا وذلك يف �لأبعاد �لفرعية للمقيا�س و�لدرج���ة �لكلية، ويري �لباحث 
�أن �لكمالي���ة من �ل�س���مات �ملميزة للمتفوقني عقلًيا و�أنها تن�س���اأ ل���دى �ملتفوقني عقلًيا 
نتيج���ة �ملبالغ���ة و�لإف���ر�ط يف �لهتم���ام مبجموع���ة من �لأمور و�لأ�س���ياء، وقد ي�س���ل 
ح���د �ملبالغ���ة و�لإف���ر�ط يف �لهتم���ام �إىل معان���اة �ل�س���خ�س م���ن �لكمالي���ة �لع�س���ابية                  
)�ملعطلة لالأد�ء( و�لتي تعوقه عن ممار�سة �ملهام �ملعتادة، وبالنظر �إىل �لكمالية لدى 
�ملتفوقني عقلًيا جند �أنها تنطوي على �لإفر�ط ، وباملثل فاإن �ل�ستثار�ت �لفائقة �لتي 
ترتب���ط مبعام���ل �ل���ذكاء جوهرها هو �لإف���ر�ط يف �لنو�حي �لنف�س حركية و�حل�س���ية 
و�لتخيلي���ة و�لعقلي���ة و�لنفعالية وقد ي���ربر هذ� وجود عالقة بني �أمناط �ل�س���تثارة 

�لفائقة وم�ستوي �لكمالية.
 كما �أن �أبعاد �لكمالية و�لتي تتمثل يف )�لكفاح من �أجل �لتميز، و�لإ�س���ر�ف يف 
�لتخطيط، و�لهتمام �ملبالغ فيه بالأخطاء، و�لتوقعات �لو�لدية( تت�س���من جمموعة 
م���ن �ملكون���ات �لنفعالي���ة و�لجتماعي���ة و�لعقلي���ة، وباملث���ل ف���اإن �ل�س���تثار�ت �لفائق���ة 
تت�س���من بع����س �ملكون���ات �لنفعالي���ة و�لعقلية مم���ا يجعل هناك �رتباطا و��س���حا بني 

�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة وم�ستوي �لكمالية. 
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 وي���ري Mendaglio (2012) �أن م���ن عو�مل منو �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة 
ل���دى �لأ�س���خا�س �ملتفوق���ني عقلًي���ا �لبيئ���ة �لجتماعي���ة �لت���ي يوج���د به���ا �ل�س���خ�س 
وم���ا حتتوي���ه م���ن قي���م ومعايري وما يرتب���ط بهذه �لبيئ���ة من �س���فات، و�لتفاعل بني 
جمموع���ة م���ن �ملكونات من �أجل متطلب���ات �لبيئة �لجتماعية. وباملث���ل فاإن �لكمالية 
�لت���ي يت�س���ف بها �لأ�س���خا�س �ملتفوقني عقلًيا و�ملوهوبني �أحد �أ�س���بابها �لرئي�س���ة هي 
�لبيئة �لجتماعية و�أ�س���اليب �لتن�س���ئة �لجتماعية وما تت�سمنه من �أ�ساليب �لرعاية 

�لو�لدية و�لتوقعات �لتي ي�سعها �لو�لدين لأبنائهما.
 

 Stoeber, et al. (2007) ويف ه���ذ� �ل�س���دد ت�س���ري نتائ���ج در��س���ة كل م���ن
�إىل �أن �لأ�س���خا�س �لذي���ن ي�س���عون جاهدي���ن �إىل حتقيق �لكم���ال ولكنهم ل يحققونه 
ق���د يكون���ون عر�س���ة لل�س���عور بالذنب، ونتائج در��س���ة يون����س و�آخ���رون )2016( و�لتي 
�أو�س���حت وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا يف م�س���تويات �أمن���اط �ل�س���تثار�ت �لفائقة تبعا 
للمتغري�ت �لدميوغر�فية، ووجود عالقة �رتباطية موجة د�لة �إح�س���ائًيا بني �أمناط 
�ل�س���تثار�ت �لفائق���ة �خلم�س���ة من جهة و�س���مة �لنفعالية �ملعرفي���ة و�لجتماعية من 
جهة �أخري، ونتائج در��س���ة Beduna & Perrone-McGovern (2016) و�لتي 
�أو�سحت نتائجها وجود عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائًيا بني �ل�ستثارة �لفائقة �لعقلية 

و�لنفعالية من جانب و�لذكاء �لنفعايل من جانب �آخر.

 فق���د �أ�س���ارت �إجاب���ة �لفر����س �لث���اين �إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية 
ب���ني �لعادي���ني و�ملتفوقني عقلًيا عل���ى جميع �أبع���اد مقيا�س �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة 
و�لدرج���ة �لكلي���ة حي���ث كانت جميع قيم “ت« د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01، وقد 
كان���ت ه���ذه �لفروق يف �جتاه جمموعة �لطالب �ملتفوقني عقلًيا مما يعني �أن �لطالب 
�ملتفوقني عقلًيا لديهم م�ستوى �أعلي من �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة مقارنة بالطالب 
�لعاديني، وذلك يف �أمناط �ل�س���تثارة �خلم�س���ة )�ل�ستثارة �لنف�س حركية، و�ل�ستثارة 
�حل�س���ية، و�ل�س���تثارة �لتخيلية، و�ل�س���تثارة �لعقلية، و�ل�س���تثارة �لنفعالية( وكذلك 
 Yakmaci-Guzel & يف �لدرجة �لكلية، وتتفق نتائج �لدر��س���ة �حلالية مع در��س���ة
Akatsu (2006) �لت���ي �أو�س���حت نتائجه���ا �أن جمموع���ة �لأطف���ال �ملتفوق���ني عقلًيا 
)مرتفع���ي معام���ل �ل���ذكاء( كان لديهم درج���ات مرتفعة م���ن حيث �أمناط �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة مقارن���ة مبجموع���ات �لأطف���ال �لأخ���رى، ودر��س���ة Tieso (2007a) و�لت���ي 
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�أو�س���حت نتائجها وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لطالب �ملتفوقني عقلًيا و�لعاديني 
عل���ى �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لأبع���اد �لفرعي���ة ل�س���الح 
�لط���الب �ملتفوق���ني عقلًي���ا، ودر��س���ة �ملط���ريي )2008( �لت���ي �أو�س���حت نتائجها وجود 

عالقة �رتباطية د�لة موجبة بني �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة و�لذكاء.

 Piirto & Fraas (2012) وتختلف نتائج �لدر��سة �حلالية مع نتائج در��سة 
و�لت���ي �أو�س���حت نتائجه���ا ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني جمموعت���ي 
�ملتفوقني عقلًيا و�لعاديني على �لأبعاد �لتالية ملقيا�س �ل�س���تثارة �لفائقة )�ل�س���تثارة 

�لنف�س حركية، �ل�ستثارة �حل�سية، �ل�ستثارة �لنفعالية(.

 لذلك ميكن �ل�س���تفادة من نتائج �لدر��سة �حلالية يف �لتعرف على �ملتفوقني 
عقلًيا وحتديدهم د�خل �لنظم �لتعليمية، حيث ميكن �لعتماد على �أمناط �ل�ستثارة 
�لفائق���ة يف حتدي���د هوؤلء �لط���الب، حيث �أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة �حلالية وغريها 
من �لدر��س���ات �لأخرى �أنه ميكن �لعتماد على �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة يف �لتعرف 
 Ackerman (1997) على �ملتفوقني عقلًيا وحتديدهم، حيث �أو�سحت نتائج در��سة
�أن 35 % م���ن �ملتفوق���ني عقلًي���ا �لذي���ن �س���ملتهم �لدر��س���ة كان له���م بروفي���ل مت�س���ابه 
در��س���ة  نتائ���ج  �أو�س���حت  كم���ا  �لفائق���ة،  �ل�س���تثارة  �أمن���اط  م���ن حي���ث  م���ا  ح���د  �إىل 
Bouchet & Falk (2001) �أن هناك فروقا د�لة �إح�سائًيا بني �لعاديني و�ملتفوقني 
عقلًي���ا م���ن حيث �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة لذلك فاأنه ميكن �لتع���رف على �ملتفوقني 
عقلًي���ا من خ���الل �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة لديه���م، �أي �أن �لط���الب �ملتفوقني عقلًيا 
لديهم م�س���توى �أعلي من �أقر�نهم �لعاديني يف �أمناط �ل�س���تثارة �ملختلفة )�ل�س���تثارة 
�لنف����س حركي���ة، و�ل�س���تثارة �حل�س���ية، و�ل�س���تثارة �لتخيلي���ة، و�ل�س���تثارة �لعقلي���ة، 
و�ل�ستثارة �لنفعالية(، و�أن �ل�ستثارة �لفائقة ُتعد من �خل�سائ�س �ملميزة للمتفوقني 

عقلًيا و�لتي ميكن �ل�ستفادة منها يف �لتعرف على هوؤلء �لأ�سخا�س. 

وق���د �أ�س���ارت �إجابة �لفر����س �لثالث �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ب���ني �لذك���ور �ملتفوق���ني عقلًي���ا و�لإن���اث �ملتفوق���ات عقلًي���ا عل���ى معظ���م �أبع���اد مقيا�س 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة حيث كانت قي���م »ت« غري د�لة �إح�س���ائًيا، ماعد� 
ُبع���دى �ل�س���تثارة �لنف����س حركي���ة �لفائق���ة ل�س���الح �لذك���ور، و�ل�س���تثارة �لنفعالي���ة 

�لفائقة ل�سالح �لإناث حيث كانت قيم »ت« د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.05.
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 وميك���ن تف�س���ري ذل���ك �أن ه���ذه �لف���روق ق���د ترج���ع �إىل �لف���روق �لفردي���ة بني 
�لذك���ور و�لإن���اث، حي���ث مييل �لذك���ور �إىل �حلركة و�لن�س���اط بينما متي���ل �لإناث �إىل 
�ل�س���تقر�ر وقد �أو�س���حت نتائج در��س���ة Tieso (2007a) وجود فروق د�لة �إح�سائًيا 
ب���ني �لذك���ور و�لإناث يف �جلو�نب �لنف�س حركية ل�س���الح �لذكور، كما �أو�س���حت نتائج 
در��س���ة Rinn & Reynolds (2012) وج���ود عالق���ة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني 
درج���ات ُبع���د �ل�س���تثارة �حل�س حركية عل���ى مقيا�س �ل�س���تثارة �لفائق���ة ودرجات بعد 
�لن�س���اط �لز�ئد و�لندفاعية على مقيا�س كونرز، وكما هو معروف فاإن ن�س���بة �نت�سار 
��س���طر�ب ق�س���ور �لنتباه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد بني �لذكور و�لإناث ترت�وح ما 
ب���ني 3-1 ، كذل���ك قد ترج���ع هذه �لف���روق �إىل طبيعة �ملرحلة حيث ت���ر�وح عمر عينة 
�لدر��س���ة ما بني )15-18( �س���نة مما يفر�س على �لإناث قيود� �أكرث من حيث �حلركة 
و�لن�ساط، �أما بالن�سبة حل�سول �لإناث على درجات �أعلي من �لذكور يف ُبعد �ل�ستثارة 
�لنفعالية فقد يرجع هذ� �إىل �أن �لإناث �أكرث ح�سا�س���ية من �لذكور ويف هذ� �ل�س���دد 

�أكدت نتائج در��سة زحيلي )2011( وجود فروق يف �لذكاء �لوجد�ين ل�سالح �لإناث. 

 و�أ�س���ارت �إجابة �لفر�س �لر�بع �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
�لذك���ور �ملتفوق���ني عقلًيا و�لإن���اث �ملتفوقات عقلًيا على معظم �أبع���اد مقيا�س �لكمالية 
و�لدرجة �لكلية حيث كانت قيم »ت« غري د�لة �إح�سائًيا، ماعد� ُبعدى �لهتمام �ملبالغ 
فيه بالأخطاء، و�لتوقعات �لو�لدية حيث كانت قيم »ت« د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 

0.05 ل�سالح �لإناث.

 وميك���ن ع���زو هذه �لف���روق �إىل �لفروق �لفردي���ة وطبيعة �ملرحل���ة و�أن �لإناث 
�أكرث �هتماما مبظهرهن وب�س���ورتهن �ل�سخ�س���ية فهن تخ�س���ن من �لتقييم �ل�س���لبي 
وم���ن فك���رة ومعتق���د�ت �لآخري���ن عنه���ن مما يجعله���ن يهتم���ن �هتماما بالغ���ا بفكرة 
�لوق���وع يف �لأخط���اء ويحاول���ن عدم �لوق���ع فيها، كما �أن �لإناث �أك���رث �متثال لرغبات 

�لو�لدين وتوقعاتهم، لذلك فهن �أكرث حر�سا على تلبية رغبات �لو�لدين.

 ويف هذ� �ل�س���دد ي�س���ري Dabrowski �إىل دور �لبيئة �لجتماعية �لتي يوجد 
به���ا �ل�س���خ�س وما حتتوي���ه من قيم ومعايري وم���ا يرتبط بهذه �لبيئة من �س���فات يف 
 (Mendaglio, 2012) تكوين �ل�س���تثار�ت �لفائقة وخا�س���ة �ل�س���تثارة �لنفعالي���ة
ول�س���ك �أن �لأ�س���ر يف �ملجتم���ع �مل�س���ري ت�س���ع معاي���ري لالإن���اث تختل���ف �إىل حد كبري 
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ع���ن �ملعاي���ري �لتي ت�س���عها للذكور وتك���ون هذه �ملعايري �أكرث �س���دة م���ع �لإناث، لذلك 
ق���د ي���وؤدي ذل���ك �إىل خ���وف �لإن���اث �ملبال���غ في���ه م���ن �لأخط���اء و�س���عيهن �إىل حتقي���ق                               

رغبات �لو�لدين.

 و�أ�س���ارت �إجاب���ة �لفر����س �خلام����س �إىل وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
جمموع���ة �لط���الب ذوي �لكمالي���ة �ملنخف�س���ة وجمموع���ة �لط���الب ذوي �لكمالي���ة 
�ملتو�سطة ل�سالح جمموعة �لطالب ذوي �لكمالية �ملتو�سطة، ووجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية بني جمموع���ة �لطالب ذوي �لكمالية �ملنخف�س���ة وجمموعة �لطالب ذوي 
�لكمالي���ة �ملرتفعة ل�س���الح جمموعة �لط���الب ذوي �لكمالية �ملرتفع���ة، وكذلك وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني جمموعة �لطالب ذوي �لكمالية �ملتو�سطة وجمموعة 
�لط���الب ذوي �لكمالي���ة �ملرتفعة ل�س���الح جمموع���ة �لطالب ذوي �لكمالي���ة �ملرتفعة، 

وذلك يف �أبعاد مقيا�س �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة �خلم�سة و�لدرجة �لكلية.

 وميكن تف�س���ري �لفروق بني جمموعات �لطالب �لثالث بالرجوع �إىل طبيعة 
�لتف���وق �لعقلي وما يت�س���منه من خ�س���ائ�س، و�أن �لفروق ل�س���الح جمموعة �لطالب 
ذوي �لكمالي���ة �ملرتفع���ة مقارن���ة باملجموعت���ني ذوي �لكمالي���ة �ملنخف�س���ة و�ملتو�س���طة 
يرجع �إىل �لعالقة �لقوية بني �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة وم�س���توي �لكمالية، �أي كلما 
ز�د م�س���توى �ل�س���تثارة �لفائقة ز�د م�س���توى �لكمالية، وقد يرجع ذلك �إىل �أن جوهر 

كل من �ل�ستثارة �لفائقة و�لكمالية �لع�سابية هو م�ستوى �لإفر�ط.

�ملُث���ل  نح���و  قوًي���ا  �جتاًه���ا  لديه���م  و�ملوهوب���ني  �ملتفوق���ني  �ملر�هق���ني  و�إن   
كم���ا  و�لرحم���ة،  و�مل�س���ئولية  و�ل�س���دق  و�لإن�س���اف  �لعد�ل���ة  �لعلي���ا يف �حلي���اة مث���ل 
يتوق���ع م���ن ه���وؤلء �لأ�س���خا�س فع���ل �س���يء ما م���ن �أج���ل ت�س���حيح �أخط���اء �ملجتمعات                                                    

. (Lovecky, 2004, p. 374)

 وتو�س���ح ه���ذه �لنتيج���ة �أن �لط���الب �لذي���ن لديه���م م�س���تويات مرتفع���ة م���ن 
�ل�ستثارة �لفائقة قد يعانون من م�ستويات مرتفعة من �لكمالية )�لع�سابية( �ملعطلة 
ل���الأد�ء، و�لت���ي ق���د تعطلهم عن در��س���تهم وقد توؤدي �إىل تدين م�س���توى حت�س���يلهم، 
وجتعلهم يت�س���ككون فيما يقومون به من مهام رغم ب�س���اطتها، ومعاقبة �أنف�سهم على 
�لأخطاء �لتي يرتكبونها ب�سدة، و�ل�سعور بالتوتر عند �لقيام باأي مهمة جديدة، وو�سع 
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�أه���د�ف مبال���غ فيها قد ل ي�س���تطيعون حتقيقه���ا، كما قد جتعله���م ير�قبون �لآخرين 
وي�س���عرون بالنق�س �أمام �لأ�س���خا�س �لأف�س���ل منهم يف �لأد�ء، وجتعلهم يعتقدون �أن 
�ملعيار �لأوحد و�لأمثل جلعلهم يح�سلون على تقبل �لآخرين هو �مل�ستوي �ملرتفع من 
�لكمال �لذي ي�س���لون �إليه، كما قد ينتاب هوؤلء �لأ�س���خا�س م�س���اعر �ل�سعور بالذنب، 

لذلك لبد من تدريبهم على �لوعي باأنف�سهم. 

 وب�س���ورة عام���ة توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�لة موجبة ب���ني �أمناط �ل�س���تثارة 
�لفائق لدى �لطالب �ملتفوقني عقلًيا وم�ستوي �لكمالية لديهم، و�ن �أمناط �ل�ستثارة 
�لفائق���ة ق���د تكون �أحد �ملد�خل �ملهمة لفهم �سخ�س���ية �ملتفوق���ني عقليا، كما قد متثل 

�أحد �لركائز �لأ�سا�سية يف �لرب�مج �لإر�سادية �ملقدمة لهم. 
 

 تو�سيات البحث:
 من خالل ما تو�سلت �إليه �لبحث من نتائج ميكن تقدمي �لتو�سيات �لتالية:

و�سع �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة يف �لعتبار عند �لتعرف على �ملتفوقني عقلًيا 1 1)
وحتديدهم.

�لنتباه �إىل �مل�س���تويات �ملرتفعة من �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة عند �ملتفوقني 1 2)
عقلًيا وما ميكن �أن ت�سببه من م�سكالت لهم.

م�ساعدة �ملر�هقني �ملتفوقني عقلًيا على �لوعي بتوقعاتهم وتوقعات �لآخرين 1 3)
نحوهم.

توف���ري �لرب�م���ج �لإر�س���ادية و�لرتبوي���ة �لت���ي تعتم���د عل���ى �أمناط �ل�س���تثارة 1 4)
�لفائق���ة كمدخ���ل للتغل���ب عل���ى �لعدي���د من �مل�س���كالت �لت���ي قد يع���اين منها 

�ملتفوقني عقليا.
تدري���ب معلمي �ملتفوقني عقلًيا على �لتعرف على �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة، 1 5)

و�أعر�����س �لكمالي���ة �لع�س���ابية )�ملعطلة ل���الأد�ء( وما ينبغ���ي عليهم فعله من 
�أجل م�ساعدة هوؤلء �لطالب.

�إع���د�د جمموع���ة م���ن �لرب�م���ج �لإر�س���ادية للتغلب عل���ى �لكمالية �لع�س���ابية 1 6)
)�ملعطلة لالأد�ء( �لتي قد يعاين منها �ملتفوقني عقليا. 
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بحوث مقرتحة:
 يف �س���وء م���ا �أ�س���فر عنه �لبحث من نتائج، ويف �س���وء طبيع���ة جمالها وعينتها 

ميكن �قرت�ح �لبحوث �لتالية.
در��س���ة �لعالقة بني �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة و�نخفا�س م�س���توى �لتح�سيل 1 1)

�لدر��سي لدى �ملتفوقني عقليا.
در��س���ة �لعالق���ة ب���ني �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة و��س���طر�ب ق�س���ور �لنتباه 1 2)

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �ملتفوقني عقليا.
فاعلي���ة برنام���ج �إر�س���ادي خلف����س ح���دة �لكمالية �لع�س���ابية ل���دى �ملتفوقني 1 3)

عقليا.
فاعلية برنامج �إر�سادي خلف�س حدة �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة لدى �ملتفوقني 1 4)

عقليا.
در��س���ة مقارن���ة لأمن���اط �ل�س���تثارة �لفائقة ل���دى �ملتفوقني عقلًي���ا يف مرحلة 1 5)

�لطفولة ومرحلة �ملر�هقة.
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امللخ�ص:
��س���تهدف �لبحث �لك�س���ف ع���ن �أهم �ملعوق���ات �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة لتجربة 
�لدم���ج �ل�س���امل للتالمي���ذ ذوى �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام مبحافظة �ل�س���رقية. 
عينة �لدر��س���ة :)50( معلم من معلمي مد�ر�س �لدمج �ل�س���امل مبحافظة �ل�س���رقية، 
ل يقل خربة �ملعلم عن خم�س �س���نو�ت. ��س���تخدم �لباحثني لأغر��س �لبحث ��س���تبيان 
�ملعوق���ات �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة للدم���ج �ل�س���امل. وك�س���فت نتائ���ج �لبح���ث �أن �أك���رث 
�ملعوقات �لنف�س���ية للدمج �ل�س���امل باملد�ر�س هي: -قلة �لتدخالت �لنف�س���ية للمدر�سة 
للتغلب على �مل�س���كالت �لنف�س���ية �لتي تطر�أ على كل تلميذ، ول ي�ساعد �لدمج �ل�سامل 
�لتالمي���ذ ذوى �لإعاق���ة عل���ى مو�جهته���م �لإحبط���ات �لت���ي يو�جهونه���ا، ع���دم تنف���ذ 
�أن�س���طة �جتماعي���ة ترثى �لعالق���ة بني �لتالمي���ذ ذوى �لإعاقة و�لتالمي���ذ �لعاديني 
ول تقدم �ملدر�سة �خلدمات �مل�ساندة و�لتي تت�سمن �لعناية �لنف�سية ملعاجلة �مل�سكالت 
�لنفعالي���ة و�ل�س���لوكية، ق�س���ور �لدم���ج �ل�س���امل يف �إ�س���باع رغب���ات ومي���ول �لتالمي���ذ 
ذوى �لإعاقة �لنف�س���ية، �لق�س���ور يف �لتفاعل �لإيجابى بني �لتالميذ �لعاديني عندما 
ميار�س���ون �لأن�س���طة مع �أقر�نهم ذوى �لإعاقة وق�سور �لدمج �ل�سامل للتالميذ ذوي 
�لإعاق���ة يف مد�ر����س �لتعلي���م �لعام �ىل قلة فر�س دجمهم نف�س���ًيا يف جمتمعهم. و�هم 
�ملعوقات �لجتماعية للدمج �ل�سامل باملد�ر�س وهي: ت�سبب �لإمتياز�ت �ملقدمة ملعلمي 
ذوى �لإعاق���ة دون زمالئه���م من �ملعلمني بالتعليم �لعام )كحافز �لرتبية �خلا�س���ة – 
ن�س���اب �حل�س����س( قد ت�س���بب �جتاهات �س���لبية توؤثر على تعاون معلمي �لتعليم �لعام 
نح���و �إجن���اح عملية �لدمج �ل�س���امل، و�لتاأثري �ل�س���لبى للمجتمع عل���ى مفاهيم �أولياء 
�لأم���ور نح���و ذوى �لإعاق���ة، ونق����س �لوع���ي �ملجتمع���ي ملفاهي���م ذوى �لإعاق���ة، وج���ود 
�لعدي���د من �مل�س���كالت �ل�س���لوكية و�لجتماعية �مل�س���احبة لالإعاقة تعي���ق من �لتكيف 
�لإجتماع���ى باملدر�س���ة، و�لإفتق���ار لرب�م���ج �لتوعي���ة �لتاأهلية لتهيئة جمي���ع �لعاملني 

باملدر�سة لإ�ستقبال �لتالميذ ذوى �لإعاقة. 

الكلمات املفتاحية : �ملعوقات �لنف�سية و�لجتماعية – �لدمج �ل�سامل - ذوى �لإعاقة
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Psychological and Social Obstacles to the Experience of 
Comprehensive Integration of Students With Disabilities 

in the Schools of General Education in Sharkia 
Governorate as Understood by Teachers

 
The research aimed to uncover the main psychological and 

social obstacles to the comprehensive integration of students 
with disabilities in the schools of general education in Sharkia 
governorate. Sample of the study: (50) teachers of the teachers of 
comprehensive integration schools in Sharkia Governorate, the 
teacher›s experience is less than five years. The researcher used the 
questionnaire to investigate the psychological and social obstacles to 
comprehensive integration. The results of the research revealed that 
the most psychological obstacles to the comprehensive integration 
in schools are: - Few psychological interventions of the school to 
overcome the psychological problems that occur to each student. 
The comprehensive integration does not help pupils with disabilities 
to face the obstacles they face, not implementing social activities 
that enrich the relationship between students with disabilities And 
ordinary students The school does not offer support services that 
include psychological care to address emotional and behavioral 
problems, inadequate integration into satisfying the wishes and 
inclinations of students with psychological disabilities, lack of 
positive interaction among ordinary students when they engage in 
activities with their peers with disabilities, and inadequate inclusion 
of pupils with disabilities in general education schools To the lack 
of opportunities for psychological integration in their community. 
The most important social barriers to school integration are: The 
advantages for teachers of persons with disabilities without their 
teachers in general education (such as special education incentives - 
quota quorum) may cause negative trends affecting the cooperation of 
public education teachers towards the success of the comprehensive 
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integration processThe negative impact of the society on the 
concepts of parents towards the disabled, and the lack of community 
awareness of the concepts of people with disabilities, the existence 
of many behavioral and social problems associated with disability 
hinder social adaptation to the school and the lack of awareness 
programs to prepare all the staff of the school to receive students 
with disabilities.

Keywords: Psychological and Social Constraints - Comprehensive 
Inclusion.
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مقدمة:
ميث���ل دم���ج ذوى �لإعاق���ة يف مد�ر�س �لتعلي���م �لعام �أحد �لإجتاه���ات �لرتبوية 
�حلديث���ة و�لت���ي �أ�س���بحت ج���زًء� �أ�سا�س���ًيا م���ن �لأنظم���ة �لتعليمي���ة لل���دول �ملتقدمة، 
وتوؤكد فل�سفة �لدمج على مبد�أ �لعد�لة �لإجتماعية وتكافوؤ �لفر�س بني جميع �أفر�د 

�ملجتمع.

و�لدمج �ل�س���امل ي�س���ري �إىل م�س���اركة �جلميع �س���من بيئة تربوية عامة د�عمة 
ت�س���تمل عل���ى خدم���ات تربوية منا�س���بة وعلى �أ�س���كال خمتلفة من �لدع���م �لإجتماعى 

)ديان بر�دىل وماغريت �سيزر، وديان �سوتلك، 2000، �س 18(.

ويعك����س �لتوج���ه نح���و �لدمج �ل�س���امل تطور رعاي���ة ذوى �لإعاق���ات من �لنبذ 
و�لإن���كار �إىل تقبله���م كاأع�س���اء يف �ملجتم���ع، وم���ن �ل�س���فقة و�لإح�س���ان �إىل �لإعرت�ف 
بحقوقهم يف �لنمو �لطبيعي و�مل�س���اركة �لكاملة، و�لتعليم �ملنا�سب، و�إحرت�م كر�متهم 
�لإن�س���انية، ومن �لإق�س���اء و�لعزل �إىل �لتكامل و�لإدم���اج يف جمرى �حلياة �لطبيعية 
تعليًما وتاأهياًل وت�س���غياًل، و�مل�س���اركة يف ن�س���اطاتها باأق�س���ى ما ت�س���مح ب���ه �إمكاناتهم، 
و��س���تثمار كل طاقاتهم دون عو�ئق حتد من من منوها �إىل �أق�س���ى ما ميكنها بلوغه، 
وعندما تكون ظروف �حلياة فيها �أقرب ما تكون �إىل حميط �حلياة �لطبيعية �ملتاحة 

لأقر�نهم �لعاديني )عبد �ملطلب �لقريطى، 2010، �س 389(.

ولتطبي���ق بر�م���ج �لدمج فو�ئ���د عديدة ذكر بع�س���ها فاروق �لرو�س���ان )1998( 
منه���ا �أنه���ا تزي���ل �لو�س���مة �ملرتبط���ة ببع����س فئ���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة، وتزي���د فر�س 
�لتفاع���ل �لإجتماع���ى بني �لعادي���ني وذوى �لإعاق���ة، كما تزيد من �لفر����س �لرتبوية 

�ملنا�سبة للتعلم خا�سة للطلبة ذوى �لإعاقة.

ا، حيث يتعود على �أن يتقبل وي�سعر  ويفيد برنامج �لدمج �لطفل �لعادي �أي�سً
بالإرتي���اح م���ع �أ�س���خا�س خمتلف���ني عن���ه، كما يتعل���م �لطف���ل ذي �لإعاقة مثل���ه متاًما 
ي�س���تطيع �أن يفع���ل بع�س �لأ�س���ياء �أف�س���ل من غريها، كما ي�س���اعد نظ���ام �لدمج عمل 
�س���د�قات بني �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة �لفكري���ة )�إليانور تدلين����س، وبيتى هو�ليمز، 

1999، �س 19(.
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ومل���ا كان �لدم���ج �ل�س���امل ميث���ل �أح���د �لإجتاهات �ملهم���ة يف جم���ال تربية ذوى 
�لإعاق���ة، لذلك �س���وف يعمل هذ� �لبحث عل���ى تناول �ملعوقات �لنف�س���ية و�لجتماعية 

للدمج �ل�سامل يف مد�ر�س �لتعليم �لعام مبحافظة �ل�سرقية 

م�سكلة البحث:
�إن �لغر����س م���ن ور�ء �لقي���ام باإج���ر�ء ه���ذ� �لبح���ث ناب���ع م���ن نتائ���ج �لبح���وث 
و�لدر��س���ات �لرتبوي���ة �حلديث���ة يف جم���ال �إلتح���اق �لتالمي���ذ ذوى �لإعاق���ة يف �لبيئة 
�لرتبوي���ة �لعادي���ة، وب�س���بب م���ا يو�ج���ه �لتلمي���ذ ذوى �لإعاق���ة من معوق���ات خمتلفة 
منها عدم منا�س���بة �ملناهج وطرق �لتدري�س، وعدم توفر �لأدو�ت و�لجهزه �مل�س���اعدة، 
و�ملعوقات �لنف�س���ية و�لجتماعية، �لتي يتعر�س لها ذوى �لإعاقة، كالعالقة بالأقر�ن 
و�ملعلم���ني، م���ن حيث تقبلهم له ،وتقبله لهم وتقبل ذ�ته و�إعاقته وتدنى ثقته بنف�س���ه 
و�سعوره بالإنطو�ء، كذلك �ملعوقات �لبيئية، مما تنعك�س �سلًبا على �لتح�سيل �لدر��سى 
للمعاق وعلى تكيفه �لنف�سي و�لإجتماعى بالإ�سافة �إىل �آر�ء �ملعلمني �سو�ء �لإيجابية 

�أو �ل�سلبية يف جتربة �لدمج �ل�سامل ودورهم يف �إجناح هذه �لتجربة.

وبن���اء عل���ى م���ا تقدم فق���د جاء ه���ذ� �لبحث و�لتي تكمن م�س���كلته يف �لت�س���اوؤل 
�لرئي����س �لت���ايل : م���ا �أهم �ملعوق���ات �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة لتجربة �لدمج �ل�س���امل 

للتالميذ ذوى �لإعاقة مبحافظة �ل�سرقية؟ ويتفرع من هذ� �ل�سوؤ�ل:
ما �أهم �ملعوقات �لنف�سية للدمج �ل�سامل؟1 1
ما �أهم �ملعوقات �لجتماعية للدمج �ل�سامل؟1 2

اأهداف البحث :
�لك�س���ف ع���ن �أه���م �ملعوق���ات �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة لتجرب���ة �لدم���ج �ل�س���امل 1 1

للتالميذ ذوى �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام مبحافظة �ل�سرقية 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة 1 2 �ملعوق���ات  �لبح���ث يف مو�جه���ة  �ل�س���تفادة م���ن ه���ذ� 

لتجرب���ة �لدم���ج �ل�س���امل للتالمي���ذ ذوى �لإعاق���ة مبد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام                             
مبحافظة �ل�سرقية.
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اأهمية البحث :
تتثمل �أهمية �لبحث �حلايل يف �لنقاط �لآتية:

�أن���ه يتن���اول مو�س���وًعا عل���ى جان���ب كب���ري م���ن �لأهمي���ة �أل وهو �لتع���رف على 1 1
�ملعوق���ات �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة للدم���ج �ل�س���امل للتالمي���ذ ذوى �لإعاق���ة يف 

مد�ر�س �لتعليم �لعام مبحافظة �ل�سرقية.
�أن �لبح���ث �حلايل يعالج ق�س���ية ت�س���غل �ل���ر�أي �لعام وتثري �إهتم���ام �لكثريين 1 2

وه���ى ظاه���رة �لدم���ج �ل�س���امل ل���ذوى �لإعاق���ة يف �ملجتم���ع ب�س���ورة عامة وفى 
�ملد�ر�س ب�سورة خا�سة.

االإطار النظري:
معوقات الدمج:

تت�س���من معوق���ات �لدمج ما ي�س���ادف دمج �لتالمي���ذ ذوى �لإعاقة يف مد�ر�س 
�لتعلي���م �لعام من معوقات نف�س���ية و�إجتماعية و�لتي حت���ول دون �إجناح عملية �لدمج 

�ل�سامل يف مد�ر�س �لتعليم �لعام« وتنق�سم �إىل:

املعوق�ات النف�سي�ة: تل���ك �ملعوق���ات �لت���ي توؤثر عل���ى �لتالمي���ذ ذوى �لإعاقة وعلى 
دجمهم مع �أقر�نهم يف �لتعليم �لعام وذلك من خالل �لق�س���ور يف �لنو�حي �لنف�س���ية 
للتالمي���ذ يف مد�ر�س �لدمج �ل�س���امل من وجهة نظ���ر �ملعلمني وكذلك طريقة تعامل 

�لإد�ريني و�ملعلمني مع �لتالميذ �أو عدم مر�عاة خ�سائ�س ذوى �لإعاقة.

املعوق�ات الجتماعية: تلك �ملعوق���ات �لتي توؤثر على �لتالمي���ذ ذوى �لإعاقة وعلى 
دجمهم مع �أقر�نهم يف �لتعليم �لعام وذلك من خالل �لق�سور يف �لنو�حي �لجتماعية 
للتالميذ ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لدمج �ل�س���امل من وجهة نظر �ملعلمني و�ملعوقات 

�لجتماعية لهم من قبل �ملحيطني بهم .

اأنواع معوقات الدمج:
معوقات تتعلق بالإحالة و�لت�سخي�س.1 1
معوقات تتعلق مبدى و�سوح دور �ملعلم وطبيعته.1 2
معوقات تتعلق بالرب�مج �لرتبوية و�لتعليمية لذوى �لإعاقة.1 3
معوقات تتعلق باملناهج �لدر��سية لذوى �لإعاقة.1 4
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معوقات تتعلق بالتدري�س لذوى �لإعاقة.1 5
معوقات تتعلق باأولياء �أمور �لطلبة �لعاديني و�ملجتمع �خلارجي.1 6
معوقات تتعلق مبجتمع �ملدر�سة.1 7
معوقات تتعلق بالكو�در �لب�سرية �ملوؤهلة.1 8

الدمج ال�سامل :
يعرف كمال �سي�س���امل )2006، �س 17( هو �أن ت�س���مل مد�ر�س �لتعليم و�سفوفه 
عل���ى �لتالمي���ذ جمعًي���ا بغ����س �لنظ���ر ع���ن �ل���ذكاء �أو �ملوهب���ة �أو �لإعاق���ة �أو �مل�س���توى 
�لإجتماع���ى و�لإقت�س���ادى �أو �خللفي���ة �لثقافي���ة للتلمي���ذ ويجب على �ملدر�س���ة �لعمل 

على دعم �حلاجات �خلا�سة لكل طالب.

اأنواع الدمج 

اأوًل : الدمج املكاين :
حي���ث يلتح���ق �لتالمي���ذ ذوى �لإعاق���ة م���ع �لتالمي���ذ �لعادي���ني يف نف����س بناء 
�ملدر�س���ة، ولكن يف �س���فوف خا�س���ة بهم �أو حجر�ت خا�سة بهم يف نف�س �ملوقع، ويتلقى 
�لتالميذ ذوى �لإعاقة يف �ل�سفوف �خلا�سة ولبع�س �لوقت بر�مج تعليمية من قبل 
�لرتبية �خلا�سة يف غرفة �مل�سادر، كما يتلقون بر�مج تعليمية م�سرتكة مع �لأطفال 
�لعاديني يف �ل�سفوف �لعادية، ويتم ترتيب �لرب�مج �لتعليمية وفق جدول زمني معد 

لهذه �لغاية.

ثانًيا: الدمج الأكادميي :
يق�س���د بالدم���ج �لأكادمي���ي �إلتح���اق �لتالمي���ذ ذوى �لإعاق���ة م���ع �لتالمي���ذ 
�لعادي���ني يف �ل�س���فوف �لعادي���ة ط���و�ل �لوق���ت، حي���ث يتلقى ه���وؤلء �لتالمي���ذ بر�مج 
تعليمية م�س���رتكة وي�س���رتط يف مث���ل هذ� �لنوع من �لدمج توف���ر �لظروف و�لعو�مل 
�لت���ي ت�س���اعد عل���ى �إجن���اح ه���ذ� �لن���وع م���ن �لدم���ج، ومنه���ا تقب���ل �لتالمي���ذ �لعاديني 
للتالميذ ذوى �لإعاقة يف �ل�س���ف �لعادي وتوفري معلم �لرتبية �خلا�س���ة �لذي يعمل 

على �إي�سال �ملفاهيم �لعلمية �إىل �لتالميذ ذوى �لإعاقة.
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ثالًثا : الدمج الإجتماعى :
يق�س���د ب���ه دم���ج �لتالمي���ذ ذوى �لإعاق���ة م���ع �لتالمي���ذ �لعادي���ني يف جم���ال 
�ل�س���كن و�لعم���ل ويطلق على هذ� �لنوع من �لدمج بالدم���ج �لوظيفي، وكذلك �لدمج 
يف �لرب�م���ج و�لأن�س���طة و�لفعالي���ات �ملختلفة باملجتمع، ويهدف ه���ذ� �لنوع من �لدمج 
�إىل توفري �لفر�س �ملنا�س���بة للتفاعل �لإجتماع���ى و�حلياة �لإجتماعية �لطبيعية بني 

�لتالميذ �لعاديني وذوى �لإعاقة.

اإيجابيات الدمج :
يح���ول دون ع���زل �لأطفال ذوى �لإعاقة عن رفاقهم وعن �لأن�س���طة �ملدر�س���ية . 1

�لعادية.
يحول دون تركيز على �لت�سنيفات و�لت�سمية �لت�سخي�سية.. 2
مين���ع �إحل���اق �لأطف���ال برب�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة ل���ذوى �لإعاقة ب�س���كل غري . 3

مربر، حيث تبذل كل �جلهود �ملمكنة لإبقاء �لطفل يف �ل�سف �لعادي.
ي�س���جع �لأطف���ال �لعادي���ني على قبول رفاقه���م ذوى �لإعاقة، حيث ي�س���بحون . 4

�أك���رث ح�سا�س���ية للتعام���ل معه���م و�أك���رث مر�ع���اة لهم، كم���ا يحثهم عل���ى تفهم 
و�إحرت�م �لفروق و�لتنوع و�لتباين.

ميك���ن �ملعلم���ني )معلم���ي ذوى �لإعاق���ة و�ملعلم���ني �لعاديني( و�لإخت�سا�س���ني . 5
ا. �لآخرين من �لعمل مًعا ودعم بع�سهم بع�سً

�أن وجود �لأطفال ذوى �لإعاقة مع �أطفال عاديني ي�ساعدهم على تعلم �لعديد . 6
من �ملهار�ت �لإجتماعية �ملختلفة.

�لتكيف �ل�سخ�سي وتنمية �لعالقات �ل�سخ�سية �لناجحة من خالل ممار�ستها . 7
مع �لأطفال �لعاديني.

تعويد �لطفل �لعادي على �لعطاء وتقدمي �مل�ساعدة لزميله ذوى �لإعاقة.. 8
�إعد�د �أبناء �مل�ستقبل وتاأهيلهم فرمبا ي�سبح طفل �ليوم �ل�سوي �أًبا لطفل ذوى . 9

�إعاقة فى �مل�ستقبل )زينب �سقري، 2002(.
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�سروط الدمج :
�أن يكون �لطفل متكيًفا نف�س���ًيا و�إنفعالًيا حتى ي�ستطيع �لإندماج مع �لأطفال . 1

�لعاديني يف �ملدر�سة.
تهيئ���ة �ملدر�س���ة بد�ي���ة م���ن �ملدي���ر و�ملعلم���ني و�ملر�س���د �لطالب���ي، و�لأطف���ال . 2

�لعادي���ني، لرب�م���ج �لدم���ج وقناعتهم به وهذ� ل���ن يتم �إل بعد تو�س���يح �أهمية 
�لدمج لكل من �لإد�رة �ملدر�سية و�ملعلمني و�أولياء �لأمور.

�ختي���ار �حلالت �لقابلة للدمج يف �ملدر�س���ة حيت �إن هناك �لكثري من �حلالت . 3
ل ميك���ن دجمه���ا مث���ل )ح���الت �لتوح���د، و�لإ�س���طر�بات �ل�س���لوكية �حل���ادة، 

و�سعوبات �لنطق �ل�سديد( وغريها من �حلالت �لتي ميكن دجمها.
توف���ري جمي���ع �لإمكان���ات و�لإحتياج���ات �ملادية و�لفني���ة و�لو�س���ائل �لتعليمية . 4

للربنامج.
توفر �لكو�در �لب�س���رية من )معلمني – �إخ�سائيني نف�سيني – مدربني نطق( . 5

)حممد �لعجمي، وحممد جماهد(.
توف���ري معل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�حد عل���ى �لأق���ل يف كل مدر�س���ة يطبق فيها . 6

بر�م���ج �لدم���ج حيث �أن �لطفل م���ن ذوى �لإعاقة يحت���اج �إىل درجة كبرية من 
�لقبول و�لدعم و�لقليل �ملناف�سة لذلك فهم بحاجة �إىل مدر�سني موؤهلني.

حتدي���د نوعي���ة �لدمج هل هو �لدم���ج �لأكادميي �أو �لإجتماعى �لذي يقت�س���ر . 7
فقط على �أن�سطة �ملدر�سة خارج غرفة �ل�سف.

حاج���ة بر�م���ج �لدم���ج �إىل نظ���ام ت�س���جيل م�س���تمر لقيا����س تق���دم �لطف���ل ف���ى . 8
خمتلف �جلو�نب �لنمائية.

�إع���د�د �لك���و�در �لالزم���ة وتدريبها تدريًبا جيًد� مبا يتنا�س���ب مع �إجناح بر�مج . 9
�لدمج، وينبغي �أن يكون تدريب معلمي �لف�سول �لعادية على �لتعامل �لرتبوي 
مع ذوى �لإعاقة من �لركائز �لأ�سا�سية لرب�مج �لدمج)مرمي �لأ�سقر، 2003(.

درا�سات �سابقة:
�أ�س���ار زه���ري زكري���ا )1995( �إىل جمموعة من �ل�س���عوبات �لت���ي تو�جه �لطلبة 
�ملعاق���ني �مللتحق���ني يف مد�ر�س �لتعليم �لعام، متثلت يف نق����س �لكو�در �ملدربة �لعاملة 
معه���م و�إجتاه���ات �ملعلمني �ل�س���لبية نحوهم، وكرثة �س���كوى �لأقر�ن من ت�س���رفاتهم، 
وعدم رغبتهم يف �إقامة عالقات معهم، وعدم توفر �خلدمات �ملنا�سبة للمعاق باملدر�سة.
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وفى در��سة �أجر�ها Deresh, (1996) بهدف قيا�س �جتاهات كل من �ملعلمني 
و�لط���الب و�لآب���اء نحو دمج �ملعاقني م���ع �لعاديني، و�لتي �أ�س���فرت نتائجها عن وجود 
�جتاهات �يجابية لأفر�د عينة �لدر��سة نحو دمج �لإعاقات كلها مع �لعاديني فيما عد� 
�لإعاق���ة �لعقلي���ة، وق���د تدرج معدل �لجت���اه �ليجابي نحو دمج �لفئ���ات �ملختلفة من 
�لإعاقة من �لإعاقة �لب�س���رية ثم �ل�س���معية يليها �جل�س���دية و�أخري� �لإعاقة �لعقلية، 

�أي �أن �لجتاهات كانت �أكرث �يجابية نحو دمج فئة �لإعاقة �لب�سرية.

و�أ�س���ار نادر �حلمد )2001( �إىل �أهم م�س���كالت �ملعاقني حركًيا، م�سكلة �ل�سعور 
بالوح���دة، وع���دم �لتاأهي���ل �ملنا�س���ب، وع���دم �إح���رت�م �ملو�ق���ف �ملخ�س�س���ة له���م، وع���دم 
�هتم���ام �لآخري���ن به���م، وعدم توف���ر �مل�س���اعد و�ملمر�ت �ملمه���دة �لتي ت�س���اعدهم على                          

�رتياد �لأماكن.

�أما �لدر��سة �لتي قام بها Gersten et al., (2001) على عينة من 887 معلم 
تربية خا�سة من مدينة �سيلرن وي�سبون و�سوفيا، فقد �أظهرت �لنتائج باأن هناك عدد 
م���ن �لعو�م���ل �ملعيقة يجب �أن توؤخذ بعني �لإعتبار لزي���ادة �لإلتز�م و�إبقاء �ملعلمني يف 
�لرتبية �خلا�س���ة مرتبطني بعملهم، فال�س���غوط �لناجتة عن طبيعة �لعمل، �حلاجة 
�إىل �لتط���ور �ملع���ريف ب�س���كل م�س���تمر، و�لدع���م �ل���ذي يتلق���اه ه���وؤلء �ملعلم���ني من قبل 

معلمني �آخرين يحتاج �إىل تطوير �أكرث.

كم���ا �أج���رى جينج���ز Jennings, (2002) در��س���ة بعن���و�ن �مل�س���كالت �لت���ي 
تو�ج���ه معلمي ذوى �س���عوبات �لتعل���م مبدينة كاليفورنيا وتكونت عينة �لدر��س���ة من 
)120( معلًما ومعلمه )70( منهم معلمني )50( معلمة من معلمي �ملد�ر�س �ملتو�سطة 
وق���د تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وج���ود تاأث���ري للم�س���كالت �ملالي���ة كالرو�ت���ب و�حلو�فز يف 
�أد�ء �ملعلم���ني بالإ�س���افة �إىل وجود م�س���كالت يعانى منها �ملعلم���ون تعود �إىل �ملوؤهالت 

و�لتدريب و�ملمار�سات �لتي حت�سن عملية تعليم �لطلبة من ذوى �سعوبات �لتعلم.

ويف در��س���ة �حلناوي )2003( و�لتى هدفت �إىل معرفة �ل�س���عوبات �لتي تو�جه 
دم���ج �لطلب���ة �ملعوقني يف �لتعليم �لعام من وجهة نظر �أولياء �أمورهم ومعلميهم وقد 
مت �إج���ر�ء �لدر��س���ة على عينة مكونة من )170( ويل �أم���ر و)57( معلًما ومعلمة، وقد 
مت جمع بيانات �لدر��سة عن طريق ��ستبانه، وقد خل�ست نتائج �لدر��سة �إىل �أن هن�اك 
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�سع�وبات عالية تو�جه دمج �لطلبة �أ�سحاب �لإعاقات يف �لتعليم �لعام من وجهة نظر 
�أولياء �أمورهم ومعلميهم يف جميع جمالت �لدر��سة.

وهدف���ت در��س���ة فات���ن عام���ر )2005( �ىل �لتع���رف عل���ى �مل�س���كالت �لفردي���ة 
�لناجتة عن دمج �ملتخلفني عقليا كليا يف مد�ر�س �لتعليم �لعام، وكان من �أهم �لنتائج 
�أن �مل�س���كالت �لتعليمية توؤثر على �لتح�سيل �لدر��سي للطفل، و�أن �مل�سكالت �لنف�سية 
جتعل �لطفل د�ئم �لتوتر و�لقلق وعدم �لهدوء و�س���رعة �لغ�س���ب، و�أن �أكرث �مل�سكالت 
�لجتماعية �لتي يو�جهها �لطفل عدم قدرته على حتمل �مل�س���ئولية وزيادة �إح�سا�س���ه 

بالعزلة �لجتماعية.

وف���ى در��س���ة Bakker & Bosman (2006) �لت���ي رك���زت على �فرت��س �أن 
�ملعلم���ني يف �لتعلي���م �لع���ام )للعادي���ني( عندما يقوم���و� بالتحويل من بر�م���ج �لتعليم 
�لعام �إىل بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة ل يرتبط فقط مب�س���توى �ل�س���عوبة ولكن يرتبط 
بامل�سكالت �ل�سلوكية للطالب وم�ستوى �إحتو�ء �لو�لدين للطالب ومن نتائج �لدر��سة 
�أن �ملدر�س���ني يدركون �أن �لعالج يرتبط بحدة �س���عوبات �لتعل���م و�ملهار�ت �لأكادميية، 
و�مله���ار�ت �لأكادميية ترتبط ب�س���دة بامل�س���كالت �ل�س���لوكية للطالب وم�س���توى �حتو�ء 

�لو�لدين للطالب و�لذي يرتبط بدوره باإحتمالت جناح �لعالج.

�أم���ا در��س���ة Gagnon & Maccini, (2007) و�لت���ي قارن���ت ب���ني معلم���ي 
�لريا�س���يات ل���دى �لطالب �لعاديني ومدر�س���ي �لط���الب ذوى �لحتياجات �خلا�س���ة، 
مت تطبي���ق �لبح���ث على عين���ة قو�مها 67 معلًم���ا للطالب �لعادي���ني ومعلمي �لرتبية 
ي�س���تخدمون  �ملعلم���ني  م���ن  �ملجموعت���ني  كال  �أن  �لدر��س���ة  نتائ���ج  وم���ن  �خلا�س���ة 
��س���رت�تيجيات تدري�س فعالة �إل �أن مدر�س���ي ذوى �لحتياجات �خلا�س���ة ي�ستخدمون 
��س���رت�تيجيات خا�س���ة يف �لتدري�س وتطبيق ممار�س���ات تدري�س���ية عملية �أكرث �س���دًقا 

ودقة من مدر�سي �لعاديني.

و�أظهرت در��س���ة هاين نغوى )2007( �أن �أكرث �مل�س���كالت لدى �لطلبة �ملعاقني 
ب�س���رًيا يف �ملد�ر����س �لأردني���ة كان���ت تتمث���ل يف �جلان���ب �لرتب���وي و�لبيئ���ي �لنف�س���ي 
و�لإجتماعى، يف حني مل تظهر �لدر��س���ة �ختالف يف �مل�س���كالت �لتي ترجع �إىل �س���دة 

�لإعاقة و�جلن�س و�ملرحلة �لدر��سية.
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بينما �س���عت در��س���ة على �ل�س���مادى )2010( �إىل �لتعرف على �جتاهات معلمي 
�ل�سفوف �لثالثة �لأوىل نحو دمج �لطلبة �ملعاقني مع �لطلبة �لعاديني فى �لف�سول 
�لدر��س���ية وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وج���ود �جتاهات �يجابي���ة لدى �ملعلم���ني على �أبعاد 
�ل�ستبانه �مل�ستخدم )�لنف�سى و�لجتماعى �لكادميى( �إل �أنها مل تكن د�لة �إح�سائًيا.

وهدف���ت در��س���ة ماج���دة عبي���د ون�س���اأت ح�س���ونة )2011( �إىل �لتع���رف عل���ى 
�مل�س���كالت �لجتماعي���ة و�لفني���ة و�لإد�ري���ة �لتي تو�جه �لإد�رة �ملدر�س���ية يف �ل�س���فوف 
�لت���ي به���ا دم���ج للمعوق���ني ب�س���رًيا يف �لأردن ن وم���ن ث���م مت ��ستق�س���اء �لخت���الف يف 
تقدير�ت هذه �مل�س���كالت تبًعا ملتغري�ت : )�لوظيفة، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة كمعلم، 
�خلربة كمدير، و�ملرحلة �لدر��سية، و�جلن�س(. وللتحقق من ذلك مت تطوير ��ستبيان 
ع���دد عبار�ت���ه )57( عب���ارة موزع���ة عل���ى ثالثة حم���اور ه���ي : �مل�س���كالت �لجتماعية، 
و �لفني���ة، و �لإد�ري���ة( ومت تطبيقه���ا عل���ى )69( مدي���ًر� ونائب مدير ومدي���رة ونائبة 
مديرة يف �ملد�ر�س �حلكومية. وك�س���فت نتائج �لدر��س���ة عن وجود م�سكالت �جتماعية 
وفني���ة و�إد�ري���ة توؤثر على دمج �ملعوقني ب�س���رًيا، كما �أو�س���حت �لنتائج وجود فروق يف 
تقدي���ر�ت �مل�س���كالت �لفني���ة تبًعا ملتغ���ري �لوظيفة، حي���ث و�جه نائب �ملدير م�س���كالت 
فني���ة �أك���رث م���ن �ملدير، و�أت�س���ح �أي�س���ا وج���ود فروقات تبًع���ا ملتغري �خل���ربة كمدير يف 
جم���ال �مل�س���كالت �لفني���ة حي���ث و�ج���ه �ملدي���رون ذوى �خل���ربة �لأقل م�س���كالت �أكرث. 
وكذل���ك وج���دت فروق���ات ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية تبًع���ا ملتغ���ري �ملوؤهل �لعلم���ي يف جمال 
�مل�س���كالت �لفنية و�لإد�رية حيث و�جه حملة �ملوؤهالت �لأعلى م�س���كالت فنية و�إد�رية 
�أكرث.وفيم���ا يتعل���ق مبتغ���ري �ملرحلة �لدر��س���ية فهناك فروق���ات ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
فيم���ا يتعل���ق بامل�س���كالت �لفنية، حي���ث و�جه �ملديرون يف �ملرحلة �لأ�سا�س���ية م�س���كالت 
�ك���رث من �لإد�ريني يف �ملرحلة �لثانوية، �أما بالن�س���بة ملتغ���ري �خلربة كمعلم و�جلن�س، 
فقد �أو�سحت �لنتائج وجود فروقات ذ�ت دللة تبًعا للمتغريين يف تقدير�ت �مل�سكالت 
�لجتماعية و�لفنية و�لإد�رية و�لدرجة �لكلية. وقد. �أو�ست �لدر��سة باإجر�ء در��سات 

�أخرى م�سابهة ت�سمل عينات من �لطلبة �ملكفوفني يف �ملد�ر�س �خلا�سة.
وهدفت در��س���ة و��س���ف �لعابد و�ل�سيد �ل�سربينى، و�س���عيد كمال، و�سمري عقل 
)2011( �إىل �لتعرف على �ملعوقات �لتي تو�جه معلمي معاهد �لرتبية �خلا�سة وبر�مج 
�لدم���ج يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام يف حمافظ���ة �لطائ���ف. ومتثل جمتمع �لدر��س���ة يف 
�ملعلمني و�ملعلمات �ملتو�جدين يف �ملد�ر�س �لتي تتبع �إد�رة �لتعليم يف حمافظة �لطائف 
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وبلغت عينة �لدر��سة )222( معلًما ومعلمة )155( من �لذكور و)67( من �لإناث. �أما 
�أد�ة �لدر��سة فكانت عبارة عن ��ستنبانة ت�سمنت )99( فقرة موزعة على ت�سعة حماور. 
لتحدي���د �ملعوق���ات �لت���ي تو�جه معلمي �لرتبية �خلا�س���ة فى حمافظ���ة �لطائف. ومت 
��س���تخد�م �ملتو�س���طات �حل�سابية و�ملتو�س���طات �لوزنية، و�لنحر�ف �ملعياري، و�لفروق 
بني �ملتو�سطات باإ�ستخد�م �ختبار “ ت “ وحتليل �لتباين و�لن�سب �ملئوية، ومعامالت 
�لإرتباط وتو�س���لت �لدر��س���ة للنتائج �لتالية : وجود معوقات تو�جه معلمي �لرتبية 
�خلا�س���ة على حميع حماور �لإ�س���تبانة �لت�س���عة. ول توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا لدى 
معلمي �لرتبية �خلا�سة ترجع لفئة �لإعاقة.” وتوجد فروق يف �ملعوقات �لتي تو�جه 
معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة بني �لذك���ور و�لإناث حي���ث كان �لإناث �أعل���ى يف تقديرهن 
للمعوقات �لتي تو�جههن. ول توجد فروق يف �ملعوقات ترجع للموؤهل �لدر��س���ي. ول 
توجد فروق يف �ملعوقات �لتي تو�جه معلمي �لرتبية �خلا�سة ترجع ل�سنو�ت �خلربة.

فرو�ص البحث: 
تختل���ف �ملعوقات �لنف�س���ية للدمج �ل�س���امل من وجهة نظ���ر �ملعلمني مبد�ر�س 1 1

�لدمج �ل�سامل.
تختل���ف �ملعوق���ات �لإجتماعي���ة للدمج �ل�س���امل وجهة نظ���ر �ملعلمني مبد�ر�س 1 2

�لدمج �ل�سامل.

اإجراءات البحث:

عينة البحث:)50( معلم من معلمي مد�ر�س �لدمج �ل�سامل مبحافظة �ل�سرقية. 

�سروط اختيار العينة :
ل تقل خربة �ملعلم عن خم�س �سنو�ت.- 
�أن يكون �ملعلم من �لعاملني مبد�ر�س �لدمج �ل�سامل.- 

اأداة البحث:
��ستبيان �ملعوقات �لنف�سية و�لجتماعية للدمج �ل�سامل )�إعد�د �لباحثني(

��س���تخدم �لباحثني لأغر��س �لبحث ��س���تبيان �ملعوقات �لنف�سية و�لإجتماعية 
للدمج �ل�سامل و�لأد�ة يف �سورتها �لنهائية تتكون من موزعة على بعدين وهما :

�لبعد �لنف�سي : وي�ستمل �لبعد على 19 عبارة . 1
�لبعد �لإجتماعى : وي�ستمل على 22 عبارة.. 2
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كما قام �لباحثني باإحت�ساب ثبات �لأد�ة م�ستخدًما معادلة كرونباخ �ألفا حيث بلغ 
ثبات �لبعد �لأول 0،930و�لبعد �لثاين 0،8690 �أما �لثبات �لكلى لالأد�ة فقد كان 0،922

اإجراءات التطبيق :
مت تطبي���ق �لأد�ة م���ن قب���ل �لباحثني عل���ى �ملعلمني �لذين يعمل���ون يف مد�ر�س 
�لدمج �ل�سامل، وقد جمعت �لبيانات خالل �لف�سل �لدر��سي �لأول من �لعام �لدر��سي 
2015 – 2016 وفرغت �لبيانات بو��س���طة �لربنامج �لإح�س���ائى )SPSS( ومت حتليل 

�لنتائج تبًعا ملتغري�ت �لبحث.

الإح�ساء والنتائج :

اأ – تختل�ف املعوق�ات النف�سي�ة للدم�ج ال�سام�ل م�ن وجه�ة نظ�ر املعلم�ن مبدار��س                       
الدمج ال�سامل.

جدول )1( 
املعوقات النف�سية للدمج ال�سامل

درجة �ل�ستخد�م
�لعبارة

 �إىل حد�أو�فق
ما

 ل
 �ملتو�سط�أو�فق

�ملرجح
 �لوزن

�لجتاه%�لن�سبي
%ك%ك%ك

�لق�سور يف �لتفاعل �لإيجابى بني �لتالميذ 
�لعاديني عندما ميار�سون �لأن�سطة مع 

�أقر�نهم ذوى �لإعاقة.
�أو�فق37741122242.70%90

ق�سور �لدمج �ل�سامل يف �إ�سباع رغبات وميول 
�أو�فق90.7%3978816362.72�لتالميذ ذوى �لإعاقة �لنف�سية.

نق�س �لتدريب لالخ�سائى �لنف�سي على 
�ملقايي�س و�لختبار�ت �لنف�سية للتالميذ ذوى 

�لإعاقة.
�أو�فق33661530242.62%87.3

ق�سور �لدمج �ل�سامل للتالميذ ذوي �لإعاقة 
يف مد�ر�س �لتعليم �لعام �إىل قلة فر�س 

دجمهم نف�سًيا يف جمتمعهم
�أو�فق3978714482.70%90

يوؤدى �لدمج �ل�سامل للتالميذ ذوى �لإعاقة 
�أو�فق85.3%31621632362.56�إىل قلة فاعليتهم يف �حلياة.

ل ي�ساعد و�سع �لتالميذ ذوى �لإعاقة يف 
�أو�فق84%30601632482.52�ل�سفوف �لعادية على ر�ساهم عن �أنف�سهم.
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درجة �ل�ستخد�م
�لعبارة

 �إىل حد�أو�فق
ما

 ل
 �ملتو�سط�أو�فق

�ملرجح
 �لوزن

�لجتاه%�لن�سبي
%ك%ك%ك

ق�سور �لدمج �ل�سامل للتالميذ ذوى �لإعاقة 
مع �لتالميذ �لعاديني على تنمية ثقتهم 

باأنف�سهم.
�أو�فق35702244362.44%81.3

ق�سور �لدمج �ل�سامل للتالميذ ذوى �لإعاقة 
�أو�فق84.7%25502244362.54من قلة �إح�سا�سهم باأنهم قادرون على �لعطاء.

ل ي�ساعد �لدمج �ل�سامل �لتالميذ ذوى 
�لإعاقة على مو�جهتهم �لإحبطات �لتي 

يو�جهونها.
�أو�فق31621530482.76%92

ق�سور قدرة �لأخ�سائي �لنف�سي للتالميذ ذوى 
�لإعاقة يف فهم �لحتياجات �لنف�سية للتالميذ 

�ملعاقني.
�أو�فق4080816242.38%79.3

عدم ح�سول �لأخ�سائي �لنف�سي على تدريبات 
�أو�فق80%22442550362.40للتعامل مع ذوى �لإعاقة.

عدم وجود ملف نف�سي يو�سح موقف �لطفل 
�أو�فق78.7%23462448362.36�سهرًيا.

 �لق�سور يف �لرب�مج �لعالجية �لتي تتو�فق 
�أو�فق80%21422652362.40مع حالت ��لتالميذ ذوى �لإعاقة.

ق�سور قدرة �لأخ�سائى �لنف�سي للتالميذ ذوى 
�لإعاقة يف فهم �لحتياجات �لنف�سية للتالميذ 

�ملعاقني.
�أو�فق23462448362.44%81.3

عدم توفر �لر�سا �لنف�سي للمعلمني يف 
�أو�فق87.3%24482448242.62�لتعامل مع �لتالميذ ذوى �لإعاقة.

عدم تنفذ �أن�سطة �إجتماعية ترثى �لعالقة 
بني �لتالميذ ذوى �لإعاقة و�لتالميذ 

�لعاديني. 
�أو�فق33661530242.74%91.3

ل تقدم �ملدر�سة �خلدمات �مل�ساندة و�لتي 
تت�سمن �لعناية �لنف�سية ملعاجلة �مل�سكالت 

�لإنفعالية و�ل�سلوكية.
�أو�فق4080714362.74%91.3

 �لق�سور يف �لتو��سل مع �أولياء �أمور �لتالميذ 
�أو�فق86.7%40800010202.60ذوى �لإعاقات ملتابعة �لتلميذ نف�سًيا.

قلة �لتدخالت �لنف�سية للمدر�سة للتغلب على 
�أو�فق96%479400362.88�مل�سكالت �لنف�سية �لتي تطر�أ على كل تلميذ.
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يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن �أف���ر�د �لعينة كانو� مو�فق���ني لوجود معوقات 
نف�سية للدمج �ل�سامل باملد�ر�س وهي:

قلة �لتدخالت �لنف�س���ية للمدر�س���ة للتغلب على �مل�سكالت �لنف�سية �لتي تطر�أ 1 1
على كل تلميذ مبتو�سط 2.88 يف �لرتتيب �لأول.

ل ي�س���اعد �لدمج �ل�س���امل �لتالميذ ذوى �لإعاقة عل���ى مو�جهتهم �لإحبطات 1 2
�لتي يو�جهونها مبتو�سط 2.76 يف �لرتتيب �لثاين.

ع���دم تنف���ذ �أن�س���طة �إجتماعي���ة ت���رثى �لعالق���ة ب���ني �لتالمي���ذ ذوى �لإعاق���ة 1 3
و�لتالمي���ذ �لعادي���ني و ل تق���دم �ملدر�س���ة �خلدم���ات �مل�س���اندة و�لت���ي تت�س���من 
�لعناية �لنف�س���ية ملعاجلة �مل�س���كالت �لإنفعالية و�ل�س���لوكية مبتو�س���ط 2.74 يف 

�لرتتيب �لثالث.
ق�سور �لدمج �ل�سامل يف �إ�سباع رغبات وميول �لتالميذ ذوى �لإعاقة �لنف�سية 1 4

مبتو�سط 2.72 يف �لرتتيب �لر�بع.
�لق�س���ور يف �لتفاع���ل �لإيجاب���ى ب���ني �لتالمي���ذ �لعادي���ني عندم���ا ميار�س���ون 1 5

�لأن�س���طة م���ع �أقر�نه���م ذوى �لإعاقة و ق�س���ور �لدمج �ل�س���امل للتالميذ ذوي 
�لإعاق���ة يف مد�ر����س �لتعليم �لعام �إىل قلة فر�س دجمهم نف�س���ًيا يف جمتمعهم 

مبتو�سط 2.70 يف �لرتتيب �خلام�س.

-�ملعوقات �لنف�سية للدمج �ل�سامل من وجهة نظر �ملعلمني مبد�ر�س �لدمج �ل�سامل:

جدول )2( 
املعوقات النف�سية للدمج ال�سامل من وجهة نظر املعلمني مبدار�س الدمج ال�سامل

 �ملعوقات �لنف�سية للدمج �ل�سامل من وجهة نظر
�ملعلمني مبد�ر�س �لدمج �ل�سامل

�لإجمايل
م�ستوى معنويةكا2

د ح 1 %ك
4080معوقات �سديدة

18.000.001
1020معوقات متو�سطة
00معوقات �سعيفة

50100جملة
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يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن ن�س���بة 80% من �أفر�د �لعينة ي���رو� �أن �ملعوقات 
�لنف�سية للدمج �ل�سامل من وجهة نظر �ملعلمني مبد�ر�س �لدمج �ل�سامل �لجتماعي 

�سديدة، ون�سبة 20% منهم يرو� �أنها معوقات متو�سطة.

ويت�س���ح وج���ود فروق يف �ملعوقات �لنف�س���ية للدمج �ل�س���امل م���ن وجهة نظر 
�ملعلم���ني مبد�ر����س �لدم���ج �ل�س���امل، حيث كان���ت قيم���ة كا2 = 18.000 وه���ي د�لة عند 
م�س���توى 0.001، مما يعني �رتفاع عدد �أفر�د �لعينة �لذين يرو� �أن �ملعوقات �لنف�س���ية 
للدمج �ل�سامل من وجهة نظر �ملعلمني مبد�ر�س �لدمج �ل�سامل �لجتماعي �سديدة.

ب – تختل�ف املعوق�ات الإجتماعية للدم�ج ال�سامل وجهة نظ�ر املعلمن مبدار�س 
الدمج ال�سامل.

جدول )3( 
املعوقات الجتماعية للدمج ال�سامل

درجة �ل�ستخد�م
�لعبارة

 �إىل حد�أو�فق
ما

 ل
 �ملتو�سط�أو�فق

�ملرجح
 �لوزن

�لجتاه%�لن�سبي
%ك%ك%ك

�لإفتقار لرب�مج �لتوعية �لتاأهلية لتهيئة 
جميع �لعاملني باملدر�سة لإ�ستقبال �لتالميذ 

ذوى �لإعاقة.
�أو�فق36721224242.6889.3

قلة �لإهتمام باملنا�سبات �لعاملية وتفعيلها 
�أو�فق33661428362.6086.7باملدر�سة مثل)�ليوم �لعاملي لالإعاقة(.

قلة �إ�سر�ك �لتالميذ ذوى �لإعاقة مع 
زمالئهم �لعاديني فى �لأن�سطة �ل�سفية 
وغري �ل�سفية مما يقلل من فر�س تغري 

�لإجتاهات �ل�سلبية لدى زمالئهم �لعاديني.
�أو�فق32641836002.6488

ندرة وجود حماعات �أن�سطة مدر�سية 
م�سرتكة د�خل �ملدر�سة بني �لتالميذ ذوى 
�لإعاقة وزمالئهم �لعاديني )مثل جماعة 

�ل�سحافة – �ل�سحة وغريها(مما يقلل من 
فر�س تفاعلهم �ملبا�سر مع بع�سهم

�أو�فق24482652002.4882.7

عملية �لدمج �ل�سامل �حلالية ل ت�سعر 
�أولياء �أمور �لتالميذ ذوى �لإعاقة مب�ساو�ة 

�أبنائهم مع زمالئهم �لعاديني.
�أو�فق24482652002.4882.7
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درجة �ل�ستخد�م
�لعبارة

 �إىل حد�أو�فق
ما

 ل
 �ملتو�سط�أو�فق

�ملرجح
 �لوزن

�لجتاه%�لن�سبي
%ك%ك%ك

عدم تقبل �أولياء �أمور �لتالميذ �لعاديني 
�إحلاق �أبنائهم باملد�ر�س �لتي تو�جد بها 

بر�مج دمج �سامل.
�أو�فق31621938002.6287.3

�سعف �لتو��سل �لأ�سرى للتالميذ ذوى 
�أو�فق35701122482.6287.3�لإعاقة مع �ملدر�سة.

مبالغة بع�س �أولياء �مور �لتالميذ ذوى 
�لإعاقة و�أ�سرهم يف �لتوقعات �لإيجابية 
للم�ستوى �لإجتماعى لأبنائهم باملدر�سة.

�أو�فق29581734482.5083.3

وجود �لعديد من �مل�سكالت �ل�سلوكية 
و�لإجتماعية �مل�ساحبة لالإعاقة تعيق من 

�لتكيف �لإجتماعى باملدر�سة 
�أو�فق3876918362.7090

�لتوقعات �لدونية للعاملني باملدر�سة 
لقدر�ت و�إمكانيات �لتالميذ ذوى �لإعاقة 

�لإجتماعية.
�أو�فق30601632482.5284

عزل ف�سول وقاعات �لدمج �ل�سامل يف 
�أطر�ف �ملبنى �ملدر�سي )ي�سعف ب�سكل مبا�سر 

فر�س �لدمج لهم مع زمالئهم �لعاديني(.
�أو�فق306091811222.3879.3

بعد مد�ر�س �لدمج �ل�سامل عن �أماكن 
�سكن �لتالميذ ذوى �لإعاقة يوؤثر �سلًبا 

على دجمهم �لإجتماعى وخا�سة يف طابور 
�ل�سباح.

 �ىل حد2346173410202.2675.3
ما

ق�سور وعى مدير �ملدر�سة ومعلميها مبهام 
 �ىل حد2448163210202.2876معلم �لرتبية �خلا�سة 

ما
�سعف قدر�ت مديري �ملد�ر�س �لتي يوجد 

 �ىل حد17343060362.2876بها دمج �سامل من �لناحية �لفنية 
ما

عزوف تقبل بع�س مديرى �ملد�ر�س �لتي بها 
دمج عن قبول بع�س �لإعاقات )�لفكرية – 

�لتوحد(خوًفا من �مل�سكالت �ل�سلوكية 
�أو�فق25502244362.4481.3



املجلد اخلام�س - العدد )20( يوليو 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 381 

درجة �ل�ستخد�م
�لعبارة

 �إىل حد�أو�فق
ما

 ل
 �ملتو�سط�أو�فق

�ملرجح
 �لوزن

�لجتاه%�لن�سبي
%ك%ك%ك

ت�سبب �لإمتياز�ت �ملقدمة ملعلمي ذوى 
�لإعاقة دون زمالئهم من �ملعلمني بالتعليم 

�لعام )كحافز �لرتبية �خلا�سة – ن�ساب 
�حل�س�س(قد ت�سبب �جتاهات �سلبية توؤثر 

على تعاون معلمي �لتعليم �لعام نحو �إجناح 
عملية �لدمج �ل�سامل 

�أو�فق4590510002.9096.7

ندرة �أ�ساليب �لتوعية �جلاذبة و�ملجدية 
�أو�فق39781122002.5685.3لالأهمية �لإجتماعية للدمج

عدم توفر �خلدمات �لإجتماعية �مل�ساندة 
 �ىل حد224420408162.2876لتلبية �حتياجات �لتالميذ ذوى �لإعاقة

ما
ق�سور قدرة �لأخ�سائى �لجتماعى للتالميذ 
ذوى �لإعاقة يف فهم �لإحتياجات �لجتماعية 

للتالميذ �ملعاقني.
 �ىل حد214220409182.2474.7

ما

�لجتاهات �ل�سلبية للتالميذ �لعاديني نحو 
�أو�فق30601734362.5484.7�لتالميذ ذوى �لإعاقة 

�أو�فق37741326002.7491.3نق�س �لوعي �ملجتمعي ملفاهيم ذوى �لإعاقة.
�لتاأثري �ل�سلبي للمجتمع على مفاهيم 

�أو�فق459048122.8896�أولياء �لأمور نحو ذوى �لإعاقة.

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن �أفر�د �لعينة كانو� مو�فقني لوجود معوقات 
�جتماعية للدمج �ل�سامل باملد�ر�س وهي:

ت�س���بب �لإمتي���از�ت �ملقدم���ة ملعلم���ي ذوى �لإعاق���ة دون زمالئه���م م���ن �ملعلم���ني 1 1
بالتعليم �لعام )كحافز �لرتبية �خلا�سة – ن�ساب �حل�س�س(قد ت�سبب �جتاهات 
�س���لبية توؤثر على تعاون معلمي �لتعليم �لعام نحو �إجناح عملية �لدمج �ل�س���امل 

مبتو�سط 2.90 يف �لرتتيب �لأول.
�لتاأث���ري �ل�س���لبي للمجتم���ع عل���ى مفاهي���م �أولي���اء �لأم���ور نح���و ذوى �لإعاق���ة 1 2

مبتو�سط 2.88 يف �لرتتيب �لثاين.
نق����س �لوع���ى �ملجتمع���ى ملفاهي���م ذوى �لإعاق���ة. مبتو�س���ط 2.74 يف �لرتتي���ب 1 3

�لثالث.
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وجود �لعديد من �مل�سكالت �ل�سلوكية و�لإجتماعية �مل�ساحبة لالإعاقة تعيق من 1 4
�لتكيف �لإجتماعى باملدر�سة مبتو�سط 2.72 يف �لرتتيب �لر�بع.

�لإفتق���ار لرب�مج �لتوعية �لتاأهلية لتهيئة جميع �لعاملني باملدر�س���ة لإ�س���تقبال 1 5
�لتالميذ ذوى �لإعاقة. مبتو�سط 2.68 يف �لرتتيب �خلام�س.

-املعوق�ات الجتماعي�ة للدمج ال�سامل م�ن وجهة نظر املعلم�ن مبدار�س الدمج 
ال�سامل:

جدول )4( 
املعوقات الجتماعية للدمج ال�سامل من وجهة نظر املعلمني مبدار�س الدمج ال�سامل

 �ملعوقات �لجتماعية للدمج �ل�سامل من وجهة
نظر �ملعلمني مبد�ر�س �لدمج �ل�سامل

�لإجمايل
م�ستوى معنويةكا2

د ح 2 %ك
4386معوقات �سديدة

63.1600.001
612معوقات متو�سطة
12معوقات �سعيفة

50100جملة

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن ن�سبة 86% من �أفر�د �لعينة يرو� �أن �ملعوقات 
�لجتماعي���ة للدم���ج �ل�س���امل م���ن وجه���ة نظ���ر �ملعلم���ني مبد�ر����س �لدم���ج �ل�س���امل 

�لجتماعي �سديدة، ون�سبة 12% منهم يرو� �أنها معوقات متو�سطة.

ويت�سح وجود فروق يف �ملعوقات �لجتماعية للدمج �ل�سامل من وجهة نظر 
�ملعلم���ني مبد�ر����س �لدم���ج �ل�س���امل، حيث كان���ت قيم���ة كا2 = 63.160 وه���ي د�لة عند 
م�ستوى 0.001، مما يعني �رتفاع عدد �أفر�د �لعينة �لذين يرو� �أن �ملعوقات �لجتماعية 
للدمج �ل�سامل من وجهة نظر �ملعلمني مبد�ر�س �لدمج �ل�سامل �لجتماعي �سديدة.
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