
١ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  حتت رعاية
  الدمیاطيماھر / األستاذ الدكتور            

   الجامعةرئیس
  رئيس املؤمتر

  ي  حسن المحروقحمدي/ األستاذ الدكتور 
  عمید الكلیة

  مقررا املؤمتر
  عادل عبداهللا محمد/ األستاذ الدكتور

  رئیس قسم الصحة النفسیة
  عادل محمد العدل/ األستاذ الدكتور

  التربويرئیس قسم علم النفس 
 
 



٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٣ 

 

  

  برنامج اجللسة االفتتاحية
   بقاعة االحتفاالت الرئيسية باجلامعة

  

         باحث ماجستیر بقسم علم النفس التربوي عادل قائد عبد العاطي  / أ: تقدیم البرنامج 

  الســــــالم الجمھــوري  ١

  محمود الخولي/ أ  القرآن الكـریم    ٢
  باحث دكتوراه بقسم الصحة النفسیة

  مقرر المؤتمر  عادل محمد العدل   / كلمة األستاذ الدكتور   ٣

  مقرر المؤتمر  عادل عبد اهللا محمد/ كلمة األستاذ الدكتور   ٤

  رئیس المؤتمر  حمدي حسن المحروقي/ كلمة األستاذ الدكتور   ٥

  نائب رئیس الجامعة  محمد بھجت عوض/ كلمة األستاذ الدكتور   ٦

  نائب رئیس الجامعة  أحمد الرفاعي بھجت/ كلمة األستاذ الدكتور   ٧

  رئیس الجامعة  ماھر محمد علي الدمیاطي/ كلمة األستاذ الدكتور   ٨

  
 ة االحتفاالت بكلیة التربیة الستكمال برنامج المؤتمر االنتقال إلى قاع  



٤ 

 

  جامعة الزقازیق 
   كلیة التربیة  

 
 
 
  

  
  وم األولــــالي

 م٢٠١٠ / ٤ / ٢١اء ــاألربع 
  الربنـــامج  الفــرتة

  استقبال وتسجیل  ١٠ – ٩

  االفتتاح  ١١ – ١٠

  افتتاح معرض منتجات الموھوبین المعوقین  ١٢ – ١١

  صالة واستراحة  ١٢ ,٣٠ – ١٢

١ ,٣٠ – ١٢ ,٣٠  

  
  

  )١(جلسة بحوث
  " القیم والتفكیر وحل المشكالت " عنوان الجلسة 

  محمد أحمد دسوقي / د.أ: رئیس الجلسة 
  فتحي عبد الحمید عبد القادر / د.أ:       مقرر الجلسة 

  المتحدثون 
  
 

  راسة تحلیلیةد: متطلبات وقیم اإلبداع محمد بیومي خلیل                 / د.أ
الحل :  بارنس - العاشر على إستراتیجیة أوزبورنفأثر تدریب طلبة الص  محارب الصمادي/ د

  .اإلبداعي للمشكالت في تحسین قدرتھم على حل المسائل الھندسیة
الممیزة  الذوات األكادیمیة المحتملة ومنظور الزمن وسلوك إدارة الوقت  السید عبد الدایم سكران / د

  ن دراسیا من طالب الجامعة وعالقتھا بالنوع والتخصص الدراسيللمتفوقی
الذكاءات المتعددة وأسالیب التفكیر لدى العادیین والمتفوقین دراسیا من طالب   صالح شریف/ د

  الجامعة
    دور المدرسة في تنمیة اإلبداع لدى الطلبة  عمر عبد الرحیم ربابعھ / د

  أعمال مؤمتر استثمار املوهبة ودور مؤسسات التعليمجدول 
  " الطموحات –الواقع " 

  ٢٠١٠ إبريل ٢٢ – ٢١يف الفرتة من 
 



٥ 

٢ ,٣٠ – ١ ,٣٠  

  
  
  

   من جمعیة أصدقاء الموھوبین من الفئات الخاصة والمعاقینعروض فنیة ومسرحیة
  
  
  
  

  

٣ ,٣٠ – ٢ ,٣٠  

  )٢(جلسة بحوث
  " برامج التدخل " عنوان الجلسة 

  فوقیة حسن عبد الحمید/ د.أ: رئیس الجلسة 
  مبارك الذروة / د:                                             مقرر الجلسة 

  المتحدثون 
   بني یاسین  محمد فوزي/ د
  محمد علي الخوالده/ د

فاعلّیة برنامج إثرائّي في تنمیة مھارات الّتواصل اللغوّي لدى الّطلبة الفائقین 
  في المرحلة الّثانوّیة في األردن

محمد یحیى المعافى           / د
  أحمد سیف حیدر  / د

رحلة التعلیم التربویة والتعلیمیة في تنمیة الطلبة الموھوبین في مدور العملیة 
  )من وجھة نظر المعلمین والمعلمات ( األساسي بمدینة ذمار  

عبد الرحمن سلیمان         / د.أ
  تھاني محمد عثمان/ د

األفكار والمعتقدات الخاطئة  فعالیة برنامج إرشادي جماعي في تعدیل بعض
  الموھوبین  ولدي المعلمین نحو األطفال المتفوقین 

             محمد صالح اإلمام/ د
  خالد الحموري/ د

تنمیة مھارات التفكیر الناقد في  قائم على التاریخ المعاصرإثرائي اثر برنامج 
  والتحصیل لدى الطلبة المتفوقین أكادیمیا  

ذوى العسر األطفال لدى  تنمیة الكفاءة االجتماعیةفي  العالج السلوكيفعالیة   مصطفى أبو المجد مفضل  / د
    القرائي

٤ ,٣٠ – ٣ ,٣٠  

  )٣(جلسة بحوث
  " تشخیص مشكالت وإرشاد " عنوان الجلسة 

  عبد الباسط خضر / د.أ: رئیس الجلسة 
  محمد احمد سعفان / د.أ: مقرر الجلسة 

  المتحدثون 
  والموھوب والمبدع تشخیص مشكالت المتفوق  زینب شقیر/ د.أ
  وھوباالحتیاجات اإلرشادیة ألسرة الطفل الم  إیمان فؤاد كاشف/ د.أ
خیار المستقبل : رعایة الموھوبین والمبدعین في المملكة العربیة السعودیة   ھند الجدیع / د

  )تجربة رائدة وإنجازات مثمرة (األمثل 
دراسة  : برامج كلیة التربیة في لیبیا ودورھا في إعداد معلم الموھوبین  فاطمة شعبان المقرحي / أ

  ةتقییمی
رؤى "  ضوء نظریة الذكاءات المتعددة فيتطویر مناھج التعلیم الفني التجاري  فاطمة الزھراء المراغي  / أ

    "علمیة وخطى جادة
  الغداء  ٤ ,٣٠

  

  
  
  



٦ 

  انيــــــوم الثـــــالي
   م٢٠١٠ / ٤ / ٢٢س ـــــاخلمي

  الربنـــامج  الفــرتة

١١ – ١٠  

  )٤(جلسة بحوث
  " المواھب الفنیة " عنوان الجلسة 
  د بیومي خلیلمحم/ د.رئیس الجلسة أ
  عبد الناصر أنیس / د.مقرر الجلسة أ

  المتحدثون 
  حیدر رشید / د
  إیاد كاظم السالمي/ د

  الخصائص الفنیة لرسوم المراھقین ذوي القدرات االبتكاریة

  عباس نوري / د
  إیاد كاظم السالمي / د

دور األسرة في رعایة األطفال الموھوبین فـي الرسم مــن ذوي التفـكیر 
  اريالبتكا

مؤشرات الموھبة الموسیقیة وعالقتھا ببعض مھارات السلوك التكیفي   فؤاد الخوالده / د
  لدى األطفال ذوي اإلعاقة البصریة في مرحلة الروضة

  الموھبة الموسیقیة وأثر البیئة علیھا  شریف على  حمدي/ د
  محمد صالح اإلمام/ د
  خالد الحمورى/د

   نحو التربیة الموسیقیةاتجاھات الطلبة المتفوقین أكادیمیا

  
  

١٢ – ١١  

  )٥(جلسة بحوث
  " الموھوبون ذوو اإلعاقات " عنوان الجلسة 
  آمال عبد السمیع باظة / د.أ: رئیس الجلسة 

  زینب شقیر/ د.أ: مقرر الجلسة 
  المتحدثون

  الموھوبون التوحدیون من األطفال والمراھقین  عادل محمد العدل/ د.أ
  :لموھوبون ذوو صعوبات التعلما  عبد الناصر أنیس / د.أ

  الكشف والتدخل المبكر واإلستراتیجیات التعویضیة
 بین الواقع الموھبة واضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه  ولید خلیفة/ د

  والمأمول
  األصم الموھوب بین سلبیات التعلیم والتأھیل   فاطمة النجار / د
  فتحي عبد الحمید / د.أ
  سىمراد علي عی/ د

   الموھوبین ذوى صعوبات التعلمتالمیذبرامج تعلیمیة فردیة للإعداد 

   
١٢ ,٣٠ – ١٢  

  

  صالة واستراحة

١ ,٣٠ – ١٢ ,٣٠  

  )٦(جلسة بحوث
  " تأصیل مفھوم الموھبة " عنوان الجلسة 

  الشناوي عبد المنعم الشناوي / د.أ: رئیس الجلسة 
  إیمان فؤاد كاشف / د.أ: مقرر الجلسة 

  المتحدثون
  إشكالیة المفھوم وتعدد المصطلحات: الموھبة   عادل عبد اهللا/ د.أ
خطوة جدیدة لبلورة مفھوم الموھبة والتعامل  ..نظریة الذكاءات المتعددة  منى زیتون / د

  مع الموھوبین



٧ 

إطار عام لبرامج اإلرشاد النفسي : التفاؤل، الصالبة، والمرونة النفسیة  محمد أبو حالوة/ د
  للموھوبین

  الفروق بین الموھوبین والعادیین في الدافعیة المعرفیة ـ دراسة مقارنة   حنان أسعد خوج/د
                 اإلسالمي إطاللة على الموھبة ف  عبد الحلیم الدرواني/ د

٢ ,٣٠ – ١ ,٣٠  

  )٧(جلسة بحوث
  " دراسات سیكومتریة " عنوان الجلسة 

  فاروق عبد الفتاح موسى/ د.أ: رئیس الجلسة 
  احمد عبد الرحمن عثمان / د.أ: قرر الجلسة م

  المتحدثون
  حجم التأثیر في بحوث الموھوبین  عزت عبد الحمید / د.أ
لدى "  الخارجیة –الداخلیة " المعتقدات المعرفیة والتوجھات الدافعیة   السید أبو ھاشم  / د

  مرتفعى ومنخفضى التحصیل الدراسى من طالب الجامعة
  رحاب راغب / د
  عادل العدل/ د.أ

ھندسة تفكیر الموھوبین و أثرھا على تنمیة التفكیر : عنوان الدراسة
  االبداعى لدیھم

اثر تنمیة التفكیر االبتكاري على تكامل المفھوم في خرائط المفاھیم لدى   ختام القحطاني/ د
  دراسة تجریبیة: ذوي تشتت االنتباة والنشاط الحركي الزائدل االطفا

عاد الذكاء االنفعالي الشائعة لدى طلبة الدراسات العلیا في كلیة األمیرة أب  مصطفى نوري / د
عالیة الجامعیة بجامعة البلقاء التطبیقیة في األردن من وجھة نظر الطلبة 

  أنفسھم
       

٣ ,٣٠ – ٢ ,٣٠  

  امــتوصیات وخت
  حمدي حسن المحروقي/ د.أ

   عبدالباسط متولي خضر/د.الشناوي عبدالمنعم الشناوي                أ/ د.أ
  عادل محمد العدل/ د.عادل عبداهللا محمد                      أ/ د.أ
  محمد أحمد سعفان/ د.أحمد عبد الرحمن عثمان                أ/ د.أ

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨ 

  جلان املؤمتر

  اللجان العلمیة : أوال 
 

  صحة النفسیة                قسم ال                 قسم علم النفس التربوى

  محمد محمد بیومى خلیل/ االستاذ الدكتور   فاروق عبد الفتاح على موسى/ األستاذ الدكتـور

  عادل عبداهللا محمد/ االستاذ الدكتور  محمــد أحمد دسوقي/ األستاذ الدكتـور

  فوقیھ حسن عبد الحمید/ االستاذ الدكتور   فاطمة حلمى حسن فریر/ االستاذ الدكتور 

  عبد الباسط متولى خضر/ االستاذ الدكتور   الشناوى عبد المنعم الشناوى/ الدكتور االستاذ 

  ایمان فؤاد محمد الكاشف/ االستاذ الدكتور   عادل محمد العدل/ االستاذ الدكتور

  محمد أحمد محمد سعفان/ االستاذ الدكتور   فتحى عبد الحمید عبد القادر/ االستاذ الدكتور 

    مد عبد الرحمن ابراھیمأح/االستاذ الدكتور 

    عزت عبد الحمید محمد حسن/االستاذ الدكتور 

    ھانم على عبد المقصود/ االستاذ الدكتور 

  

   لجنة االعالم والمطبوعات -:ثانیَا

 عطیة عطیة محمد/ د -١

 نصر محمود صبرى / د -٢

 العربى محمد على زید/ د -٣

 سھا أحمد رفعت / أ -٤



٩ 

 مروه السید علي / أ -٥

 مد شحاتھ غاده محمد أح/ أ -٦

 ابراھیم محمد على أحمد / أ -٧

  لجنة االستقبال :  ثالثَا 

  فاطمھ حلمي حسن فریر / د.أ -١

 إیمان فؤاد محمد الكاشف / د.أ -٢

 ھانم علي عبد المقصود / د.أ -٣

 محمد عبد المؤمن حسین / د -٤

 ھانم أحمد سالم / أ -٥

 رانیا محمد علي عطیھ / أ -٦

 ھدى السید شحاتھ / أ -٧

 د محمد مصطفى عبد الحمی/ أ -٨

 ھبھ محمود السید الشعراوي / أ -٩

  لجنة الضیافة واإلعاشة : رابعَا

 فوقیھ حسن عبد الحمید رضوان/ د.أ -١
  محمد السید محمود رشدي/ د -٢

 محمد محمود مراد / د -٣

 بسبوسة أحمد الغریب / د -٤

 نسرین السید سوید / أ -٥

 دعاء محمد حسن خطاب / أ -٦

 أحمد سمیر مجاھد / أ -٧



١٠ 

 یسرا شعبان إبراھیم بلبل / أ -٨

 إیناس حافظ العوضي / أ -٩

 أمیره محمد بدر /  أ-١٠

  اللجنة المالیة : خامسا 

 محمد أحمد محمد سعفان / د.أ -١

 فاتن فاروق عبد الفتاح / د -٢

 ھانم أحمد سالم / أ -٣

 رانیا محمد علي عطیھ / أ -٤

 سماح صالح محمود محمد / أ -٥

 مروه السید علي / أ -٦

  اللجنة االلكترونیة :  سادسَا

   الحمید محمد حسنعزت عبد/ د .أ -١

  نصر محمود صبرى/ د -٢

  العربى على زید/  د -٣

  نسرین السید سوید/ أ -٤

  دعاء محمد خطاب/ أ -٥

    أحمد سمیر مجاھد/ أ -٦

   أحمد ابراھیم محمد على/ أ -٧

  محمد مصطفى عبد الحمید/ أ -٨

  للجنة اإلداریة  ا: سابعًا 

  صادق أحمد مرعي /  أ-١



١١ 

  يصبري أحمد الھالل/  أ-٢

  عطیھ كامل إبراھیم/  أ-٣

  عبد العزیز أحمد محمد /  أ-٤

  إیھاب أحمد محمد /  أ-٥

  شحتھ یوسف /  أ-٦

  جمال السید شحاتھ /  أ-٧



١٢ 

  معة الزقازیقجا
  كلیة التربیة 

  قسما علم النفس التربوى والصحة النفسیة 
  المؤتمر العلمى الثامن لكلیة التربیة 

  
  الدكتور األستاذ كلمة

   عميد الكلية ورئيس املؤمتر ،حملروقيمحدي حسن ا
  

   والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب عوض، بھجت محمد / الدكتور األستاذ سعادة
   الطالب وشئون للتعلیم الجامعة رئیس نائب بھجت، الرفاعي أحمد / الدكتور األستاذ سعادة
   المجتمع وخدمة البیئة لشئون امعةالج رئیس نائب عاشور، باسم محمد / الدكتور األستاذ سعادة
  المؤتمر ومقرر النفسیة الصحة قسم رئیس محمد، عبداهللا عادل / الدكتور األستاذ سعادة
   المؤتمر ومقرر علم النفس التربوي قسم رئیس ،محمد العدل عادل / الدكتور األستاذ سعادة

  
یة زمالئي أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة ، السادة الزمالء الحضور من كافة الدول العربیة والجامعات العرب

أحییكم تحیة طیبة في مستھل ھذا اللقاء العلمي الذي یمثل نقطة انطالقة جدیدة للكلیة نحو خدمة المجتمع 
واالسھاب في ترقیة البحث العلمي حیث تشھد ھذه اللحظات افتتاح أعمال المؤتمر العلمي العربي الثامن 

  )  الطموحات –الواقع ( ھبة ودور مؤسسات التعلیم للكلیة بعنوان استثمار المو
  

السیدات والسادة ضیوفنا األعزاء ال شك أن المتبع أن أي مجتمع یقوم على دعائم أساسیة تمثل العنصر 
البشري أھمیة ھذه الدعائم وال شك أن اهللا تعالى خلق الناس مختلفون ودعاھم إلى استثمار ھذا االختالف 

ھم وتشیر الدراسات المختلفة إلى أن نسبة الغیر قلیلة من أبناء المجتمع تتمتع بمواھب في التعاون فیما بین
شتى تقع على التعلیم مسئولیة رعایتھا وتنمیتھا وتوجیھھا بما یضمن االستثمار األمثل للموھبة 

لساتھ والموھوبین ویحقق عائدا كبیرا لھم وللمجتمع الذي یعیشون فیھ ومن ثم یأتي ھذا المؤتمر بكل ج
وبحوثھ المختلفة لیعالج قضایا الموھبة والموھبین العادیین وغیر العادیین ونتمنى أن یخرج بمجموعة من 

التوجیھات العملیة التي تنیر الطریق أمام مؤسسات التعلیم المختلفة المتالك أدوات رعایة الموھوبین 
  . ومسانداتھم 

ونتقدم بخالص الشكر لكل من ساھم فیھ منذ أن كان فكرة السیدات والسادة نشكر لكم تشریفكم لھذا المؤتمر 
  وحتى أصبح واقعا ملموسا ونتمنى لكم جمیعا طیب اإلقامة وعظیم المشاركة 

  
  محدي حسن احملروقي / د.أ

  عميد الكلية ورئيس املؤمتر
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  معة الزقازیق جا  

  كلیة التربیة 
  قسما علم النفس التربوى والصحة النفسیة 

  ى الثامن لكلیة التربیة المؤتمر العلم
  

  الدكتور األستاذ كلمة
   .المؤتمر مقرر والصحة النفسیةرئیس قسم  ،عبداهللا محمد عادل

                                         
  وراعي المؤتمر .. ماھر الدمیاطي ــ رئیس جامعة الزقازیق / معالي األستاذ الدكتور 
   عوض ــ نائب رئیس جامعة الزقازیق للدراسات العلیا والبحوث محمد بھجت/ سعادة األستاذ الدكتور 
  أحمد الرفاعي بھجت ــ نائب رئیس جامعة الزقازیق لشئون التعلیم والطالب / سعادة األستاذ الدكتور 
محمد باسم عاشور ــ نائب رئیس جامعة الزقازیق لشئون خدمة المجتمع وتنمیة / سعادة األستاذ الدكتور 

  البیئة
  حمدي حسن المحروقي ــ عمید كلیة التربیة بالجامعة ورئیس المؤتمر / د األستاذ الدكتور السی

  عادل محمد العدل ــ رئیس قسم علم النفس التربوي بالكلیة ومقرر المؤتمر / األخ الفاضل األستاذ الدكتور 
  أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة / الزمالء األعزاء 
   التدریس بالجامعات المصریة المشاركین في المؤتمر أعضاء ھیئة/ زمالؤنا األفاضل 

  أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات العربیة الذین شرفونا بحضور ھذا المؤتمر / ضیوفنا الكرام 
  السیدات والسادة 

  سالم اهللا علیكم ورحمتھ وبركاتھ
ام       ذا المق ي ھ نكم ف ف بی روري أن أق ي س ن دواع ھ لم ضراتكم  .. إن ب بح ن  باأل.. وأن أرح الة ع ص

ة         ة التربی امن          .. نفسي وبالنیابة عن كلی ي الث ا العلمي العرب ات مؤتمرن ذه    .. في مستھل فعالی اول ھ ذي یتن وال
ع والطموحات        ین الواق ذي      .. المرة استثمار الموھبة ودور مؤسسات التعلیم ب ة ال سنوي للكلی وھو المؤتمر ال

ولى أمورھا أبناؤ            ذ أن ت ا     دأبت على عقده بصفة منتظمة من وا فیھ ار موضوع     .. ھا ممن تخرج د جاء اختی وق
ات ذوي                ى أثرھا فئ داث حظیت عل ة من أح ة والدولی ة واإلقلیمی ھذا المؤتمر مناسبًا لما تمر بھ الساحة المحلی

ة المستویات           ى كاف ر عل ة والمواھب أمور ذات    .. االحتیاجات الخاصة ومن بینھا الموھبة باھتمام كبی فالموھب
ع  ة للمجتم اء  و.. قیم شریة جمع ا للب ى      .. ربم ًا إل د دوم دمون الجدی ذین یق راد ال ك األف م أولئ ون ھ والموھوب

اتھم  ضتھا     .. مجتمع ات ونھ ذه المجتمع ویر ھ ي تط ارز ف م الب م دورھ صبح لھ م ی ن ث ذي  .. وم ر ال و األم وھ
ا             ذه المواھب وصقلھا وتنمیتھ ل ھ ى استثمار مث ًا عل ل دائم ا أن نعم دور ال   .. یفرض علین ذي تضطلع  وھو ال

  .. مؤسسات التعلیم بمعظمھ 
  .. ماھر الدمیاطي ــ رئیس الجامعة / معالي األستاذ الدكتور 

  .. السادة نواب رئیس الجامعة  / أساتذتنا األفاضل
ت    ة افتتح ات الخاص ذوي االحتیاج ھ الخصوص ب ى وج الي عل یم الع سات التعل ام مؤس ي إطار اھتم ف

ات ال  ي الجامع ة ف ات التربی م كلی ا  معظ ة بھ ة الخاص عبًا للتربی ة ش صریة والعربی ًا  .. م سارًا خاص ا م ن بینھ م
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سیادتكم        .. بالموھبة   ة الموقر    .. ونحن في ھذا الصدد نشكر ل اح شعبة     .. ولمجلس الجامع ى افتت وافقتكم عل م
اً        .. للتربیة الخاصة بكلیتنا على مستوى البكالوریوس        ة الخاصة بھا وفق ة الداخلی م إعداد الالئح د ت  ألحدث  وق

ذا اإلطار        ي ھ رة ف ة المعاص اذج العالمی المجلس          .. النم ة ب ة قطاع الدراسات التربوی ھ لجن ا وافقت علی وھو م
دءًا        .. األعلى للجامعات باإلجماع دون إدخال أي تعدیالت علیھا       ة ب ة الخاصة بالكلی امج التربی ذلك برن ل ب لیكتم

الوریوس  ة .. بالبك ة المھنی رورًا بالدبلوم م ال.. وم ةث ة الخاص ستیر .. دبلوم ي  .. فالماج دكتوراه ف اء بال وانتھ
ة        .. التربیة الخاصة    د لمعلمي التربی ة في اإلعداد الجی سھم الكلی ولكننا مع ذلك ال نزال نطمع في كرمكم حتى ت

ة  ي     .. الخاص ھ ف ول ب و معم ا ھ رار م ى غ ة عل ة الخاص ي للتربی سم علم اح ق ى افتت ي موافقتكم عل ع ف فنطم
ة      العدید من ال    دكتوراه          .. جامعات المصریة والعربی ى درجة ال دریس من الحاصلین عل ة الت یضم أعضاء ھیئ

ات             .. في أحد فروع التربیة الخاصة       ى مستوى الجامع ؤالء األساتذة عل ر عدد من ھ ى اآلن أكب دینا حت ث ل حی
ى           .. المصریة والعربیة    ة عل ة حال الموافق اء مادی ة أي أعب ة والجامع ن یكلف الكلی ا ل سم    مم ذا الق اح ھ .. افتت

درس            ١٢فلدینا   ین أستاذ، وأستاذ مساعد، وم ة مدرسین مساعدین،      ..  عضو ھیئة تدریس ب فضًال عن أربع
ة الخاصة           .. وأربعة معیدین   ة التربی ى إصدار مجل ة عل د تمت الموافق ھ ق ك أن ومما یحسب للكلیة إلى جانب ذل

ة   ا  .. بالكلی دد األول منھ دینا بحوث الع ع العل .. ول ات     م ة الترقی ل لجن ن قب م تصنیفھا م د ت ة ق ذه المجل أن ھ م ب
  .. ضمن المجالت التي تحصل على ثماني درجات 

  السیدات والسادة 
ومین        ى مدى ی ذا المؤتمر عل ھ   .. یستمر ھ ة عمل    ٣٤ویعرض فی ًا وورق ى سبعة    ..  بحث ة عل موزع

و    .. محاور تتناول الموھبة من جوانب سبعة        سات خالل ی رض    .. مي المؤتمر  وذلك في سبع جل فضًال عن مع
وبین      وقین الموھ ة ومسرحیة للمع روض فنی د شرفنا   .. وع ل     .. وق ة الكریمة من قب ا بالرعای وشرف مؤتمرن

دكتور     ة         / معالي األستاذ ال یس الجامع ـ رئ دمیاطي ـ ًا   .. ماھر ال دة    .. وبحضوركم جمیع م الفائ دعو اهللا أن تع ون
ا    وأن تتحقق األھداف التي عقدنا ھذا       ..  ؤتمر من أجلھ دیكم       .. الم ى أی ة عل ا العریق ة لجامعتن ق الرفع وأن تتحق
  ..وأن یتحقق بكم الخیر واالزدھار لمصرنا الحبیبة .. 

  ...  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ..                    وأرجو أن نستفید بآرائكم السدیدة .. أشكركم جمیعًا 

  
  عادل عبداهللا حممد/ د.أ

  ورئيس قسم الصحة النفسية ومقرر املؤمترأستاذ 
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  معة الزقازیق جا
  كلیة التربیة 

  قسما علم النفس التربوى والصحة النفسیة 
  المؤتمر العلمى الثامن لكلیة التربیة 

  
  الدكتور األستاذ كلمة

   .المؤتمر مقرررئیس قسم علم النفس التربوي و العدل، محمود محمد عادل
  

   والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب عوض، بھجت محمد / كتورالد األستاذ سعادة
   الطالب وشئون للتعلیم الجامعة رئیس نائب بھجت، الرفاعي أحمد / الدكتور األستاذ سعادة
   المجتمع وخدمة البیئة لشئون الجامعة رئیس نائب عاشور، باسم محمد / الدكتور األستاذ سعادة
   . المؤتمر ورئیس الكلیة عمید المحروقي، حسن حمدي / الدكتور األستاذ سعادة
   . المؤتمر ومقرر النفسیة الصحة قسم رئیس محمد، عبداهللا عادل / الدكتور األستاذ سعادة

  
 ، علمیة نفحة ھذه ولیكن ، لنفحات دھركم أیام في لكم إن : " وسلم علیھ اهللا صلي الرسول یقول

 الشیطان من باهللا أعوذ بعد وجل عز المولى یقول ، الكرام الحضور.  ..وتعالى سبحانھ مرضاتھ بھا نبتغي
 - " الحق أنھ لھم یتبین حتى أنفسھم وفي اآلفاق في آیاتنا سنریھم " - الرحیم الرحمن اهللا بسم – الرجیم

   " . تبصرون أفال أنفسكم وفي : " تعالى یقول كما
 ھو ما على - لیطلع داخلھ في وجل عز ولىالم آیات عن یبحث أن لھ البد األنسان فإن ھذا وعلى

   . وجل عز المولى قدرة وھو - مؤكد
 مواھب من لدیھ القوة مكامن یكتشف علھ وجل عز المولى قدرات عن البحث ھذا سبیل وفي

 أو بالحیاة واالستمتاع السعادة من نوعا لھ یحقق ذلك فإن . الصحیح االستخدام استخدمھا ما إذا وإبداعات
   . األفضل الوجودب یسمى ما

 بین الجوھري الفارق ھو وھذا السعادة تحقیق سر ھو والروحیة الوجدانیة الجوانب إشباع فإن
 ما إذا اإلنسان أن حین في بكفاءة تعمل فإنھا الفیزیقیة الخصائص لھا وفرت ما إذا اآللة فإن واآللة اإلنسان

   . كفاءةب یعمل سوف أنھ تضمن ال فإنك الفیزیقیة الخصائص لھ وفرت
 ، استثمار وأعظم أھم ھو البشریة الجوانب في – التعلیم اقتصادیات فلسفة تؤكد كما – االستثمار ویعد

 للشك مجاال یدع ال بما – یساھم سوف نوعھا كان أیا الموھبة میدان في االستثمار أن نضیف أن بنا ویجدر
  ... المجتمع وتقدم رقي في –

 للحاق سباقھا في الدول تراھن وعلیھم ، المجاالت جمیع في نھمأوطا لقیادة المستقبل كوادر فھم
   . الشمس تحت مكانا لنفسھا تجد كي والتمیز المنافسة ھو الصراع جوھر بات عصر في التقدم بركب
   : المؤتمر ھذا في رئیسة قضایا ثالث وھناك

  . الموھوبین ھؤالء عن الكشف -١
  . لرعایتھم المالئمة البرامج إعداد -٢
  . خاصة بصفة ومجتمعاتھم ، عامة بصفة البشریة خدمة في طاقاتھم تفعیل -٣
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 رعایة وإلى مبكر تدخل إلى حاجة في وھي مشكالت من تعاني ھؤالء من فئة ثمة أن عنا یغیب وال
 وضعنا ولذلك ، االنتباه وفرط الزائد النشاط وذوي ، والتوحدیین ، التعلم صعوبات ذوي منھم فإن خاصة
   . االعاقات ذوو الموھوبون اسم تحت المؤتمر محاور من ئیسار محورا

 قومیة مھمة یعد الموھوبین لھؤالء الجامعي التعلیم وبعد وإبان قبل المناسب المناخ تھیئة إن
   . المجتمع قوى كافة تحقیقھا سبیل في تتضافر أن ینبغي

   . والحوار المناقشة تستحق التي القضایا من كثیر بالمؤتمر فإن أطیل ال وكي
 خاصة بصفة النفسیة والصحة التربوي النفس علم بقسمي زمالئي أشكر أن المقام ھذا في لي ویطیب
 احتوى الذي المؤتمر ھذا إنجاح سبیل في بذلوھا التي الجھود على عامة بصفة والجامعة الكلیة وبإدارة

   . الموھوبین ایةرع في والسعودیة لیبیا تجربتي إلى باإلضافة بحثا وثالثین أربعة على
 ومن ، الحبیبة مصرنا داخل من المؤتمر لحضور دعوتنا لبوا من بجمیع وأرحب أشكر أنني كما

   . والكویت ولیبیا والسعودیة والیمن والعراق األردن من العرب األشقاء
 مما كثیرا أفضل صورة على المؤتمر یخرج وأن جمیعا ظنھم حسن عند نكون أن نسأل واهللا

 أن ونتمنى ، الشقیقة أوطانھم إلى سالمین والعودة بالزقازیق اإلقامة طیب للجمیع نتمنى كما یتوقعونھا
  ..تعالى اهللا بإذن القادم مؤتمرنا في جمیعا نراھم

  عادل حممد العدل / د.   أ
  أستاذ ورئيس قسم علم النفس الرتبوي ومقرر املؤمتر
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  الفهرس
  

  الصفحة   املوضوع   م 
  هوبون التوحديون من األطفال واملراهقنياملو  ١

  عادل حممد حممود العدل / د.أ
١٨  

  هندسة تفكري املوهوبني و أثرها على تنمية التفكري االبداعى لديهم  ٢
  عادل حممد حممود العدل / د.رحاب أمحد راغب             أ/ د

٣٢  

  لتعلم املوهوبني ذوى صعوبات اتالميذبرامج تعليمية فردية للإعداد   ٣
  مراد على عيسى سعد / فتحي عبد احلميد عبد القادر           د/ د.أ

٧٠  

  الطلبة املتفوقني أكادمييا حنو الرتبية املوسيقية  ٤
  خالد عبداهللا احلموري / حممد صاحل اإلمام          د/ د

٧٨  

 لدى مرتفعى"  اخلارجية –الداخلية " املعتقدات املعرفية والتوجهات الدافعية   ٥
 ومنخفضى التحصيل الدراسى من طالب اجلامعة

  السيد حممد أبو هاشم / د

٩٩  

احلل اإلبداعي :  بارنس -  العاشر على إسرتاتيجية أوزبورنفأثر تدريب طلبة الص  ٦
  .للمشكالت يف حتسني قدرتهم على حل املسائل اهلندسية

   حمارب علي الصمادي/د

١٤٨  

 تنمية الطلبة املوهوبني يف مرحلة التعليم الرتبوية والتعليمية يفدور العملية   ٧
  )من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ( األساسي مبدينة ذمار 

  أمحد سيف حيدر / د.حممد حييى املعافا               أ/ د

١٦٨  

   بني الواقع واملأمولاملوهبة واضطراب فرط النشاط املصحوب بنقص االنتباه  ٨
  د خليفةأمحوليد السيد / د

١٨٨  

الذوات األكادميية احملتملة والتوجه الزمني وسلوك إدارة الوقت املميزة   ٩
  بالنوع والتخصص الدراسيللمتفوقني دراسيا من طالب اجلامعة وعالقتها 

  السيد عبد الدايم عبد السالم سكران  / د 

١٩٢  

  حجم التأثري يف حبوث املوهوبني  ١٠
  عزت عبد احلميد حممد حسن/ د .أ

٢٦٠  
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م املوهوب طاقة مهدرة بني سلبيات التعليم والتأهيلاألص  ١١
ُ

رؤية ملدارس األمل  : 
  للصم بني الواقع واملأمول

  فاطمة الزهراء حممد النجار / د

٢٩٩  

   "دراسة تقييمية"  ودورها يف إعداد معلم املوهوبني برامج كلية الرتبية يف ليبيا  ١٢
  فاطمة شعبان املقرحي/ أ

٣١٤  

   " تنميه اإلبداع لدى الطلبةدور املدرسة يف"   ١٣
  عمر عبدالرحيم ربابعه. د

٣٤٠  

  إطاللة على املوهبة يف اإلسالم  ١٤
  عبد احلليم الدرواني/ د . أ 

٣٦٩  

ذوى العسر األطفال لدى  تنمية الكفاءة االجتماعيةيف  العالج السلوكيفعالية   ١٥
  القرائي

  مصطفى ابواد سليمان مفضل/  د

٣٨١  

  إطار عام لربامج اإلرشاد النفسي للموهوبني: لصالبة، واملرونة النفسيةالتفاؤل، ا  ١٦
  حممد السعيد أبو حالوة / د

٤٤٢  
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  املوهوبون التوحديون من األطفال واملراهقني
  

  عادل محمد العدل.أد
  أستاذ ورئیس قسم علم النفس التربوي

  كلیة التربیة ـ جامعة الزقازیق
  

  مقدمة
  

مجتمع، والجمیع یعلم أن مدلولي  عین والمتفوقین والمبتكرین ھم ثروة طبیعیة أليإن الموھوبین والمبد    
والمضمون، حیث إن النمو یشیر إلى ظروف الدول المتقدمة،  التنمیة والنمو ھما مدلوالن مختلفان في المعنى

 حققت مفاھیم ومن ھنا نجد أن الدول المتطورة. یشیر إلى ظروف الدول المتخلفة في حین أن مدلول التنمیة
في الكم االقتصادي  بینما الدول النامیة في طریقھا إلى النمو، كما نجد أن التنمیة ال تقتصر على زیادة التنمیة

التنمیة بحاجة إلى تغییر كیفي مرافق للكميِّ،  وإنما تتطلب تعدیًال في الھیكلة االقتصادیة القائمة، مما یعني أن
فقط، وحیث إن التنمیة بحاجة إلى جھد كافَّة أفراد المجتمع، فاألمر  كميبینما النمو ھو في األساس تغییر 

 .الفرد القدرات والمواھب واإلبداع عند الجمیع بغض النظر عن العجز أو اإلعاقة لدى یتطلب أن نبحث عن
 

ات التنمیة، وكم من ھذه الثرو إن تأھیل وتعلیم وتدریب ھذه الفئات الخاصة لھ ارتباط وثیق بموضوع    
واكتشافھم مبكرًا سواء من قبل الوالدان أو من قبل  البشریة مغفلة ومغمورة إما بسبب عدم التعرف علیھم

المجتمع عامة، وخاصة في المجتمعات العربیة، أو قد یكون بسبب التوقعات  الزمالء أو البیئة المدرسیة أو
                                   .ت قریب جدًایحملھا المجتمع نحوھم والتشكیك في قدراتھم حتى وق النمطیة التي

                                          
 

واإلبداع  الوقت الحالي بدأ االھتمام بالموھوبین من المعوقین والتعرف على مواطن القوة ولكن في    
م والتأكد من عدم وجود عالقة العل وبعد. والموھبة لدیھم بعد أن كان التركیز فقط على القصور والعجز لدیھم

مع وجود اإلعاقة، وقد یكون أحد األشخاص  موجودة لدى الفرد حتى الموھبة واإلعاقة، ألن الموھبة بین
مختلفة سواء كانت فنیة أو ریاضیة أو اجتماعیة أو سیاسیة  معاقًا ولدیھ مواھب متعددة وتظھر في مجاالت

والذكاء موھبة فنیة سواء في . خص لالتجاه نحو ھدف معیننفسھا على ھذا الش وغیرھا، فھي التي تفرض
                                                          .الرسم أو الشعر النحت أو

 
كامنة عند ذوي اإلعاقات یجب  لقد أدرك المسؤولون المتخصصون اآلن أن ھناك إبداعات ومواھب    

 صقلھا ورعایتھا تمامًا كاألسویاء
واإلبداعات ھل ھي مسؤولیة  لسؤال الذي یطرح نفسھ اآلن ھو على من تقع مسؤولیة صقل ھذه المواھبا

  المدرسیة؟ أم المجتمع ككل؟ األھل؟ أم مسؤولیة المؤسسات التعلیمیة؟ أم مسؤولیة البیئة
 

 یتصور أن مصیر المجتمع ولعل من أھم أسباب ندرة المبدعین لدینا في العالم العربي من ھذه الفئات أن    
التفوق واإلبداع لیس مرتبطًا بجھده  اإلنسان یتحدد بوالدتھ، وبما یرثھ من أبویھ من صفات، وحظھ من

بتكوینھ الجیني السابق لوعیھ، ومعنى ذلك أنھ إما أن یولد  وكسبھ وبما یحیط بھ من مؤثرات وإنما ھو مرتبط
    .بداعأو یبقى بدون أمل في اإل بموھبة تلقائیة وصحة كاملة
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لمخزون مولود وإنما ھو یحتاج إلى صقل ورعایة وبعد ذلك  متى نعلم أن إبداع ھذه الفئات لیس انفجار    
المواھب ھي مجرد قابلیات مفتوحة للصیاغات المتباینة، وتشكل حسب العادات  تأتي العوامل المكتسبة، وأن

 .                                        السائدة في المجتمع والتقالید
 

 التحصیل المنخفض أو الفاشلین ومنھم ذو لو حاولنا استعراض أسماء بعض النوابغ والمبدعین نجد    
 درجة في مقاییس الذكاء، ولكن نموھم الجسماني ١٧٠ذكاؤھم  العالیة الذین یفوق الموھبة ودراسیًا، وذو

  یةكذلك الموھبین ذوو اإلعاقات الحس بطيء وعكس النمو العقلي،
  

 كذلك. ویتمتع بقدرة ذھنیة ممتازة ھو الطفل الذي یظھر تفوقًا ملحوظًا في مجاالت معینة الطفل الموھوب    
 علوم األخرى إلى جانبال الحرف والفنون وأوجھ ھو الذي یتمتع بقدرات ومھارات خاصة في مجاالت

                عالیة في مجال واحدفي القدرات أو قدرة مع تنوع واسع مستوى ذكاء مرتفع ومستوى أداء أعلى
                                . 

 
وفي .  موھوب مع تعریف متفوق ویحظى بأكبر قدر من القبول رغم االعتراضات ویترادف تعریف    

  فالطفل الموھوب ھو نوعیة خاصة من األطفال في مختلف األعمار األخیر
المجال  البتكاري ،اوالمجال  في مختلف المجاالت مثل المجال العقليعلى األداء العالي  یملكون قدرة فائقة

والوجدانیة   الخصائص العقلیة كما یتمیز الطفل الموھوب بمجموعة من . اإلبداعي ، المجال ألتحصیلي
  .  والجسمیة والسلوكیة باإلضافة لخصائصھ الشخصیة

  
 -: د صنفان من الخصائصنج وما ھي خصائصھم ومالمح تفكیرھم العام ومیولھم ، وھنا

 
 :                                                   الصنف األول

 
وھم بذلك یستخدمون الجانب  " موسیقى أو تشكیلي" الجانب الفني  ھم أصحاب المیول أو من یفضلون    

الفن  مجال تفوقیة فيبالبداھة البسیطة وتظھر میولھم واستعداداتھم ال ، حیث التفكیر األیمن من الدماغ
المجموعة من الخصائص باإلضافة إلى  عبر ھذه التشكیلي أو الموسیقى ویسھل الكشف على ھذه الشریحة

 .                  الفنیة األخرى واختبارات القدرات اختبارات الموھبة
                                                                                         یفضل الشرح المرئي - ١
 .                                                                                      یستخدم الصور للتذكر - ٢
 .                                                     بطریقة كلیة یعالج المعلومات - ٣
 .                                         ینتج األفكار بطریقة حدسیة - ٤
 .                                                              مجردًا یفضل األعمال التي تتطلب تفكیرًا - ٥
 .                                              یتعامل مع أكثر من عمل في وقت واحد - ٦
 .                                      التألیف والتركیز بیفضل النشاطات التي تتطل - ٧
 .                                          یرتجل الخبرات المفتوحة غیر المحددة - ٨
 .                                                    فكرة عامة یفضل الحصول على - ٩

 .                                             یواجھ المشاكل بطریقة غیر جادة - ١٠
 

 :                                                                                                    الصنف الثاني
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 والتحلیلي وھم حیث التفكیر المنطقي أصحاب المیول أو من یفضلون الجانب العلمي واألدبي النظري ھم    
وبالنظر إلى  مجاالت المحاماة أو المحاسبة األیسر وتظھر موھبتھم وتفوقھم في بذلك یستخدمون جانب الدماغ

یتصف بھ أصحاب الشق األیمن من الدفاع كما أو ما  أو المھني تلك الخصائص نجدھا نقیض للجانب الفني
  :                                     أسلفنا فنجدھم

 

 .                                                               شرح اللفظيیفضلون ال - ١
 .                                            یستخدم اللغة للتذكر - ٢
 .                                   بطریقة متتالیة یعالج المعلومات - ٣
 .                                              ینتج األفكار بطریقة منطقیة - ٤
 .                                       تفكیر محسوسًا یفضل األعمال التي تتطلب - ٥
 .                                              یركز على عمل واحد - ٦
 .                              والتنقیب یفضل النشاطات التي تتطلب البحث - ٧
 .                                       یفضل األعمال المنظمة والمرئیة - ٨
 .                                          یفضل الخبرات المحددة - ٩

  . المشاكل بطریقة جدیة یواجھ - ١٠

 یس فقط علىزملة أسبرجر من اشد واصعب إضطرابات النمو لما لھ من تأثیر لتوحد أو یعد إضطراب الو    
االضطراب على  الفرد الُمصاب بھ وإنما أیضا على األسرة والمجتمع الذي یعیش فیھ وذلك لما یفرضھ ھذا

التفاعل االجتماعي ، اإلدراك  , اللغة, ل ــالتواص" المصاب بھ من خلل وظیفي یظھر في معظم جوانب النمو
لذلك . رفة وتنمیة القدرات والتفاعل مع اآلخرین المع مما ُیعیق عملیات النمو وإكتساب" الحسي و االنفعالي

 أمرًا في غایة األھمیة ینبغي أن تتكاتف من أجلھ جھود األفراد توحدیینلل ُیعد التدخل العالجي والتأھیلي
   . والمجتمعات والمؤسسات

النفس  ، ولقد تردد ذكره في بدایة األمر بین علماء  نسبیا ھو مصطلح حدیثautism مصطلح التوحدو    
 Eugen Bleulerواألطباء النفسیین ، ویعتقد أن أول من قدمھ ھو الطبیب النفسي السویسري إیجن بلولر 

 حیث استخدمھ لیصف بھ األشخاص المنعزلین عن العالم الخارجي والمنسحبین عن الحیاة ١٩١١عام 
ویتنوع .  تماماوكل شخص توحدي ھو حالة فریدة، فال یوجد شخصان توحدیان متشابھان.االجتماعیة

 فمنھم أفراد اعتمادیین وذوي إعاقة عقلیة شدیدة، ومنھم .األشخاص التوحدیون فیما بینھم تنوعا كبیرا 
ومنھم .ثرثارین ومنھم أشخاص ال یستطیعون الكالم نھائیا، ومنھم أشخاص.أشخاص موھوبین حادي الذكاء 

ھم أشخاص ال یطیقون العزلة أو االبتعاد عن أشخاص منعزلین ومنسحبین تماما من الحیاة االجتماعیة، ومن
  ! .اآلخرین ولو لوقت قلیل

حیث تمتد أعراضھ من  شدتھا من شخص إلى آخر، ألن أعراضھ تختلف في وسمي بالطیف التوحدي    
وكل  .ونقص شدید في القدرات المعرفیة إلى درجة عالیة من الذكاء وقدرات عقلیة متمیزة غیاب تام للغة

 .تماما شخصان توحدیان متشابھان و حالة فریدة، فال یوجدشخص توحدي ھ

أو ساللة معین، كما ال یرتبط  والتوحد لیس مرضا ولیس اضطرابا معدیا، وال یرتبط التوحد بعرق معین    
فھو یصیب كل الطبقات والسالالت والمستویات التعلیمیة المختلفة   .بمستوى تعلیمي أو طبقة اجتماعیة معینة

والتوحد لیس مرضا عقلیا وال تلعب العوامل النفسیة أي  .بلدان العالم النامي والمتحضر بنفس النسبةكافة  في
  .بھ، وال یرتبط من قریب أو بعید بنوع التربیة السائدة في األسرة دور في اإلصابة
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 ( Dr. Ami  Klin) كبیرا كما یقول الدكتور إمي كلین فیما بینھم تنوعا التوحدیون ویتنوع األشخاص    
فمن أفراد اعتمادیین وذوي إعاقة  .ییل لدراسات الطفولة بالوالیات المتحدة األمریكیة علم النفس بمركز أستاذ

إلى أشخاص  ومن أشخاص ال یستطیعون الكالم نھائیا ،  إلى أشخاص موھوبین حادي الذكاء عقلیة شدیدة
إلى أشخاص ال یطیقون العزلة أو االبتعاد  ، ومن أشخاص منعزلین ومنسحبین تماما عن المجتمع ، ثرثارین

إلى أشخاص ذوي  ومن أشخاص مقیدین بطقوس وحركات نمطیة شاذة ، قلیل عن اآلخرین ولو لوقت
ومن أشخاص یحتاجون  ، والفنون والتكنولوجیا معارف ضخمة ومھارات خاصة وإنجازات فریدة في العلوم

   .إلى أشخاص ال یحتاجون سوى الفرصة للمشاركة الكاملة . إلى مساعدة كبیرة لتلبیة متطلباتھم الحیاتیة

قال باحثون ان االشخاص الذین یعانون مرض التوحد او االنطواء على  مرضى التوحد أكثر ذكاء وقدرة    
واالختبارات المتحیزة واالنترنت ع عنھم، ولكن عدم الثقة باالطباء الذات ھم اكثر ذكاء وقدرة مما ھو شائ

                  .ذیة امور غیر صادقة في شأن حالتھمادت الى تغ
  

وقدم باحثون تقاریر في اجتماع للجمعیة االمیركیة لتطویر العلوم توضح انھ حتى المتوحدون الذین ال     
               . یتكلمون یمكن ان یكون معدل ذكائھم اعلى من المستوى الطبیعي

  
توضح االرقام : "وحد في مستشفى ریفیر دي بارییر بمونتریالوقال لورنت موترون، وھو باحث الت    

بید أن  ".  في المئة من المصابین بالتوحد مصابون بتخلف عقلي وان البكم ھم االكثر اعاقة٧٥الحالیة ان 
ویتم اختبار الكثیرین . موترون یعتقد ان اختبارات ذكاء خاطئة تستخدم في تقویم مرضى االنطواء على الذات

للذكاء، وھو اختبار ذكاء شائع یضم اسئلة عن كلمات ومفاھیم یتم تعلمھا في " وكسلر"لى مقیاس منھم ع
للمصفوفات المتتابعة یقیس التفكیر المجرد ویعطي تالیا االطفال " رافن"واوضح ان اختبار  . المدرسة

خص كان یعتبر  نقطة، أي ما یكفي لدخول ش٣٠واضاف ان معدل الزیادة یبلغ . المتوحدین درجات اعلى
                                            . متخلفا عقلیا الى الفئة الطبیعیة والى متوسط الموھوبین

 وذكر العلماء، أنھم اكتشفوا وجود أسباب جینیة تقف خلف ھذه الظاھرة، وتتركز في جین یحمل اسم    
"CACNA1G "ویتواجد ھذا الجین في .ر من البناتوھو على صلة بمرض التوحد، ویحملھا األوالد أكث

، ضمن مجموعة أخرى من الجینات التي أثبتت أبحاث سابقة صلتھا ١٧رقم " كروموزوم"شریط الجینات 
وتقوم ھذه الجینات بتنظیم عملیة دخول الكالسیوم إلى الخالیا، وخاصة الخالیا .بظھور مرض التوحد

اجم عن خلل في كمیة الكالسیوم التي تدخل خالیا أعصاب العصبیة، إذ یعتقد بعض العلماء أن مرض التوحد ن
  . الدماغ، ما یتسبب باختالل سلوكھا

السكان ، وعل الرغم من تباینھا إال  تباینت اإلحصائیات الخاصة بنسبة األشخاص التوحدیین مقارنة بعدد    
لمعروف ما إذا كانت ھذه ولكن من غیر ا, عاما بعد عام  أنھا تتفق على أن حاالت التوحد تزداد انتشارا

التشخیص واالكتشاف المبكر أم أن ھناك عوامل أخرى غیر معروفة حتى  الزیادة ترجع إلى تحسن أسالیب
 .انتشاره اآلن تعمل على

 .وفيما يلي ملخصا لهذه اإلحصائيات

 1 صیبیقول أن التوحد ی 1990 عام National Institutes of Health في تقریر المعھد الدولي للصحة -
  طفل مولود 500 من كل
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  1999 في تقریر صدر عن إدارة كالیفورنیة لالضطرابات النمائیة عام- 

California Department of Developmental Disabilities   جاء فیھ أن عدد األطفال التوحدیین قد
 .في اإلحدى عشرة سنة األخیرة %272 ارتفع بنسبة

 في كل 60 شخص یولد مصاب بالتوحد ، أو ما یعادل 166 من بین كل 1 تقدر اإلحصاءات الحدیثة أن  -
 .شخص 10000

 .اإلناث ترتفع نسبة اإلصابة بالتوحد بین الذكور بمقدار أربعة أضعاف عن -

في  شخص یحتك احتكاكا مباشرا بأحد األشخاص التو حدیین بما 20 من بین كل 1 تشیر التقدیرات إلى أن - 
 .والمتخصصین والمھتمین بالتوحدذلك األسرة واألصدقاء 

التمویل المخصص للبحوث الطبیة حتى في الوالیات المتحدة  من %1 ال یحظى التوحد إال على أقل من  -
  .حكومیةالالعبء األكبر على عاتق المنظمات غیر  ویقع وبریطانیا،

                                 صفات الشخص التوحدي
  

  :صفات التي تدل على اصابة الطفل بمرض التوحد منذ سنواتھ االولى منھا باألساسھناك العدید من ال    
 ال یركز بصره على والدیھ كما یفعل باقي األطفال بل یصعب جعل الطفل یوجھبصره لآلخرین ویتابعھم - 

                                                  .بنظراتھ
                                          .یره من األطفال ال یصدر الطفل أصوات المناغاة كغ- 
            . قلما یشیر الطفل إلى لعبھ أو أشیاء یحبھا كنوع من المشاركة أو التفاعل االجتماعي- 
من البیئة لكنة قد یستجیب ألصوات أخرى تصدر  ال یستجیب الطفل عند مناداتھ باسمھ ویبدو كأنھ أصم و- 

                                        .المحیطة
     .بطریقة طولیة ویكرر طریقة اللعب ال یلعب الطفل بلعبة أو مع بقیة األطفال بل غالبا ما یرص األلعاب - 

                                                          
                                                        .  یعاني ضعفا في مھارات التقلید- 
                                                        .ل اھتمامھ باألشخاص المحیطین بھ یق- 
  .الوجھ وكشفھ فجأة ال یشارك في األلعاب البسیطة التي یحبھا غیره من األطفال األسویاء مثل تغطیة - 
                                   .ذراعیة لألعلى لكي یحملھ والدیھ ال یرفع الطفل - 
 شھرا من عمره وال یستخدم جمل مكونة من ١٦ال ینطق كلمات عند بلوغھ :  تأخر أو فقدان التطور اللغوي - 

                             . شھرا من عمره٢٤ألقل عند وصولھ كلمتین على ا
                     .خرین بمثلھالى إبتسامة اآل صعوبة فھم انفعاالت وعواطف اآلخرین، فال یرد ع- 
                                             . یواجھ بعضھم صعوبات في النوم - 
                                         .یة غیر طبیعیة لدى الكثیر منھم  االستجابات الحس- 
 األصابع أو الدوران  مثل رفرفة تظھر لدى الكثیرین منھم نوبات غضب شدیدة وحركات نمطیة متكررة- 

                                                                 .حول أنفسھم
إلى % ١٠ تتطور المھارات االجتماعیة واللغویة لدى فئة قلیلة من األطفال المصابین بالتوحد تقدر بنحو - 
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لمھارات االجتماعیة عند بلوغ عمر سنة بشكل طبیعي ثم تتعرض لفقدان مفاجئ للغة أو فقدان ا % .٢٥
  .ونصف تقریبًا

  signs of autism :عالمات التوحد

التوحدیین في األعراض إال أننا  ال یوجد نموذج معیاري للشخص التوحدي بسبب االختالف الكبیر بین    
 .االستھداء بھا أو بعضھا في تشخیص التوحد نستطیع أن نذكر عددا من العالمات التي یمكن

 .لفظي مشكالت في مھارات التواصل بشقیھ اللفظي والغیر - ١

 .تكرار نمطي لبعض السلوكیات - ٢

 اھتماماتھ محدودة - ٣

 طائرة تطیر في السماء ال یبدي اھتماما باألشیاء وینظر إلیھا كأنما ینظر إلى - ٤

 .ال ینظر إلى األشیاء عندما یشیر إلیھ شخص آخر - ٥

  .اإلطالق آلخرین أو ال یھتم باآلخرین علىلدیھ مشكلة في عالقتھ با - ٦

 .مع اآلخرین ویرغب في أن یكون وحده eye contact یتجنب التواصل البصري - ٧

  .الخاصة لدیھ مشكلة في فھم مشاعر اآلخرین وفي التعبیر عن مشاعره - ٨

 .عندما یرید ھو ال یحب التدلیل أو أن تأخذه في حضنك، وربما یرغب في ذلك - ٩

 .ي عدم انتباه عندما یتحدث اآلخرون معھیبد - ١٠

 .یردد بعض الكلمات أو الجمل التي تقال لھ - ١١

 .یضحك ویبكي ویصرخ ویبدو متوترا بدون سبب واضح - ١٢

  .السائد لدیھ مشكلة في التوافق عندما یتغیر النمط الیومي - ١٣

  .لدیھ حساسیة متطرفة لأللم - ١٤

 الخمول الزائداإلفراط في النشاط البدني ، أو  - ١٥

  .صعوبة القدرة على إدراك معنى الخداع والتضلیل - ١٦

 ال یبدي خوفا حقیقیا تجاه المخاطر - ١٧
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  .یستجیب لآلخرین وكأنھ طفل أصم - ١٨

لعب بید شخص بجانبھ فكأن الید جزء منفصل  یتعامل مع أجزاء جسم من حولھ بصورة منفصلة ، فإذا - ١٩
                                 عن جسد من بجانبھ

   
  معین فھو ال یطیل تركیز البصر نحو موضوع Eye – Contact البصري على التواصل یفتقد القدرة - ٢٠

                                           . 
  .االجتماعیة ، مثل في حال الشراب أو األكل یفتقد السلوك المقبول وفق المعاییر - ٢١ 

كانوا في طریقھ،   اآلخرین وال یھتم بھم وال یبذل أي مجھود لتفادي التعثر في الناس إذایدرك مشاعر ال - ٢٢
 .االھتمام بحاجیاتھم أو

المواقف االجتماعیة غریبة وغیر  في االرتباط مع الوالدین لھ مظاھر غیر ثابتة، والمشاعر والعواطف - ٢٣
  .متوقعھ

سبیل المثال یتوقف عن نطق كلمات كان منذ قلیل  على(كتسبھا یبدو أحیانا كما لو أنھ فقد المھارة التي أ - ٢٤
  . یتحدث بھا

  عالج التوحد 

والتشخیص المبكر  حتى یكون التدخل العالجي فعاًال ویؤتى ثماره ینبغي أن یبدأ مبكرًا ألن الكشف    
مستھدف أو تخفیف شدة فاعلیھ للشفاء ال والمبادرة بتنفیذ برنامج العالج والتأھیل المناسب یوفر فرصًا أكثر

التدخل العالجي یؤدى إلى تدھور أكثر وزیادة شدة  األعراض وعلى العكس من ذلك فإن التأخر في
 حیث ُتشیر ألتأھیليتحد كثیرا من فاعلیة برامج التدخل العالجي  األعراض أو ظھور أعراض أخرى مختلفة

الطفل  ة تكون أكثر فاعلیھ وأكثر تأثیرًا في نموالتدخالت العالجیة التي تحدث قبل سن الخامس األبحاث إلى أن
  .                ألتوحدي

  
ال یوجد عالج موحد أو طریقة فاعلة یمكن تطبیقھا على جمیع األطفال المصابین بالتوحد، ولكن     

  :المتخصصین في ھذا المجال وعائالت األطفال یستخدمون طرقًا متنوعة للعالج منھا
لكن البد یة، وتقلل من السلوكیات السلبیة ،  إلى تحسن السلوكیات االجتماعیة والتواصلوھذه الطرق قد تؤدي

من الحرص على أھمیة العالج وتركیزه قبل سن المدرسة، وسعي العائلة سویا الى مساعدة الطفل لیتعایش 
ر في العالج تكون مع مشاكلھ في المنزل قبل دخول المدرسة، وفي الكثیر من األوقات نجد أنھ مع البدء المبك

                                 .النتائج أفضل
  
                                                   العالج الطبي* 

    

 الهدف األساسي من العالج الطبي ألطفال التوحد هو ضمان الحد األدنى من الصحة الجسمية    
جب أن یحتوي على زیارات دوریة منتظمة للطبیب لمتابعة النمو، والنفسیة، وبرنامج الرعایة الصحیة الجید ی

النظر السمع ضغط الدم التطعیمات األساسیة والطارئة زیارات منتظمة لطبیب األسنان االھتمام بالتغذیة 
والنظافة العامة كما أن العالج الطبي الجید یبدأ بتقییم الحالة العامة للطفل الكتشاف وجود أي مشاكل طبیة 
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                                  . رى مصاحبة كالتشنج مثًالأخ
                                          عالج األدوية * 

  

لیس ھناك دواء معین لعالج التوحد ولكن بعض األدویة قد تساعد المریض إّال أن ھذه األدویة تحتاج إلى     
الدم معرفة فعالیتھ على الطفل نفسھ مقدار الجرعة المناسبة، متابعة خاصة من حیث معرفة مستوى الدواء في 

ونتائج العالج یجب أن تتابع من خالل استرجاع ما حدث للطفل ومالحظات الوالدین والمدرسین كل ذلك 
یختلف من طفل آلخر مما یجعل استخدام األدویة قرار فردي كما یجب استخدام األدویة مع الطرق العالجیة 

اضطرابات نقص التركیز، اضطرابات االستحواذ القھري : فع األدویة في حاالت معینة مثل األخرى وقد تن
                              .ولكن لیس في حالة التوحد، وھناك أدویة تمت تجربتھا للعالج ولم یثبت نجاحھا

  
                                                  التدخل الغذائي* 

    

جد لدى بعض األطفال التوحدیون حساسیة غذائي وبعض ھذه الحساسیات قد تزید درجة التھیج، لذلك و    
یختار بعض األھل عرض طفلھم على متخصص في التحسس لتقییم حالتھم وعند ظھور النتائج یمكن إزالة 

                           .بعض األغذیة من طعام الطفل مما قد یساعد على اإلقالل من بعض السلوكیات السلبیة
                             

  
من الغذاء " في نظریة االضطراب األیضي إفتراض أن یكون التوحد نتیجة وجود بیبتاید خارجي المنشأ     
یؤثر على النقل العصبي داخل الجھاز العصبي المركزي، وھذا التأثیر قد یكون بشكل مباشر أو من خالل " 

ھذه .  ن تكون العملیات داخلھ مضطربةك الموجودة والفاعلة في الجھاز العصبي، مما یؤدي أالتأثیر على تل
-GL تتكون عند حدوث التحلل غیر الكامل لبعض األغذیة المحتویة على الجیالتینPeptidesالمواد 

TINES ي ھذه لكن ف. األلبان مثل القمح، الشعیر، الشوفان، كما الكازین الموجود في الحلیب ومنتجات
النظریة نقاط ضعف كثیرة فھذه المواد ال تتحلل بالكامل في الكثیر من األشخاص ومع ذلك لم یصابوا 
بالتوحد، لذلك تخرج لنا نظریة أخرى تقول بأن الطفل التوحدي لدیھ مشاكل في الجھاز العصبي تسمح بمرور 

                                   .دتلك المواد إلى المخ ومن ثم تأثیرھا على الدماغ وحدوث أعراض التوح
  
                                                      العالج النفسي *
      

النصیحة والمشورة من المتخصصین وأصحاب التجربة یمكن أن تساعد األھل على تربیة الطفل المعوق     
لمدرسین معرفة أعراض التوحد ومدى تأثیرھا وتدریبھ، وإذا كان الطفل في برنامج مدرسي فعلى األھل وا

على قدرات الطفل وفعالیاتھ في المنزل والمدرسة والمجتمع المحیط بھ واألخصائي النفسي یستطیع أن یتابع 
                                     .تقییم حالة الطفل ویعطي اإلرشادات والتوجیھات والتدریبات السلوكیة الالزمة

           
  

 یستفیدون من التوجیھات واإلرشادات المقدمة من المتخصصین في ھذا المجال والذین نبعض التوحدیو    
یعرفون التوحد ونقاط االضطراب وطریقة التعامل معھا ومساعدة العائلة تكمن في وجود مجموعة مساندة 

              .تجعل العنایة بالطفل في المنزل أسھل وتجعل حیاة األسرة مستقرة 
                                                 برامج التعليم المناسب* 

  

التعلیم والتدریب ھما أساس العملیة العالجیة ألطفال التوحد حیث أنھم یواجھون الكثیر من الصعوبات في     
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مع المجتمع من المنزل والمدرسة باإلضافة إلى الصعوبات السلوكیة التي تمنع بعض األطفال من التكیف 
حولھم ولذلك یلزم وضع برنامج للتعلیم خاص ومدروس ومناسب للطفل والذي بالتالي یؤدي إلى النجاح في 

                                                        .المدرسة والحیاة 
ر أخرى تتحكم في نوعیة المّقوم الرئیسي لنوعیة البرنامج التعلیمي ھو المدرس الفاھم كما أن ھناك أمو    

                                   :البرنامج التعلیمي ومنھا 
                                            فصول منظمة بجداول ومھمات محددة - 

  
                            . المعلومات یجب إبرازھا وتوضیحھا بالطریقة البصریة والشفویة- 

  
فاعل مع أطفال غیر معاقین لیكونوا النموذج في التعلیم اللغوي واالجتماعي والمھارات  الفرصة للت- 

                                                  .السلوكیة
  .Devices التركیز على تحسین مھارات الطفل التواصلیة باستخدام أدوات مثل أجھزة االتصال - 
     .دیل وضع الجلوس لیناسب الطفل التوحدي واالبتعاد عن ما یربكھ اإلقالل من عدد طالب الفصل مع تع- 

                                       
  .ًا على نقاط الضعف والقوة لدیھ تعدیل المنھج التعلیمي لیناسب الطفل نفسھ معتمد- 

  .جبة والتدخالت التعلیمیة األخرىاستخدام مجموعة من مساعدات السلوك المو - 
                   .كون ھناك تواصل متكرر وبقدر كاف بین المدرس واألھل والطبیب أن ی- 

  
                                             العالج بالدمج الحسي*

   

الدمج الحسي ھو عملیة تنظیم الجھاز العصبي للمعلومات الحسیة الستخدامھا وظیفیًا وھو ما یعني العملیة     
ي تجري في الدماغ والتي تسمح للناس باستخدام النظر الصوت اللمس التذوق الشم والحركة الطبیعیة الت

                                     .مجتمعة للفھم والتفاعل مع العالم ومن حولھم 
  

طفل على ضوء تقییم الطفل یستطیع المعالج الوظیفي المدرب على استخدام العالج الحسي بقیادة وتوجیھ ال    
من خالل نشاطات معینة الختبار قدرتھ على التفاعل مع المؤثرات الحسیة ھذا النوع من العالج موجھ 
مباشرة لتحسین مقدرة المؤثرات الحسیة والعمل سویًا لیكون رد الفعل مناسبًا وكما في العالجات األخرى ال 

بالدمج الحسي ومع ذلك فھي توجد نتائج تظھر بوضوح التطور والنجاحات الحاصلة من خالل العالج 
                                        .تستخدم في مراكز متعددة

  التواصل*
  

ھذه النظریة تشجع األشخاص الذین لدیھم اضطراب في التواصل على إظھار أنفسھم بمساعدتھم جسدیًا     
ت من خالل استخدام السبورة أو بمساعدة الطفل على نطق الكلما" المسّھل " وتدریبیًا حیث یقوم المدرب 

اآللة الكاتبة أو الكمبیوتر أو أي طریقة أخرى لطرح الكلمات والتسھیل قد یحتوي على وضع الید فوق الید 
فالشخص المصاب باضطرابات معینة قد یبدأ الحركة والمساعدین  .للمساعدة اللمس على الكتف للتشجیع 

العالج ینجح عادة مع األطفال الذین عندھم مقدرة القراءة ولكن یقدمون السند والمساعدة الجسمیة لھ وھذا 
                       .لدیھم صعوبة في مھارات التعبیر اللغوي

  
                                       الدمج السمعي * 

    

ا للطفل باستخدام یتم ذلك عن طریق االختیار العشوائي لموسیقى ذات ترددات عالیة ومنخفضة واستعمالھ    
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سماعات األذن ومن ثم دراسة تجاوبھ معھا، وقد لوحظ من بعض الدراسات أن ھذه الطریقة قد أدت إلى 
رانھم وتحسن انخفاض الحساسیة للصوت لدى بعض األطفال و زیادة قدرتھم على الكالم زیادة تفاعلھم مع أق

یة حالیًا على إجراء بحوث إلنتاج عالج لمرض كما تعمل شركة فایزر للصناعات الدوائ.  سلوكھم االجتماعي
                                     .التوحد

  
وفي ھذا االطار أشار مارتن ماكي رئیس قسم األبحاث والتطویر في الشركة، إلى أنھ قد تم تشكیل فریق     

عالجات المستھدفة تكون وأوضح الباحثون أن ال. ا بمھمة تطویر عالج لھذا المرض باحثًا كلفو١٤مكون من 
جیة ما زالت في مصممة للتعامل مع بروتینات مسؤولة عن ظھور ھذا المرض، مؤكدین أن األبحاث العال

وعادًة ما یشخص المرض في مراحل الطفولة األولى، ومن أبرز أعراضھ العزلة . مراحلھا االولى
         .میول وسلوكیات غریبة وغیر عادیةاالجتماعیة شبھ التامة وعدم القدرة على التواصل، والنزوع نحو 

                                 
  

وتعتبر المؤسسة االمریكیة لمراكز السیطرة على االمراض التوحد ثاني أخطر أنواع الخلل العقلي بعد     
طراب التوحدي ُیطلق علیھ االض بعض األطفال الموھوبین قد ُیعانون مْن زملة أسبرجر أو ما .اإلعاقة الذھنیة

  .ذي المستوى الُمرتفع مَن األداء الوظیفي
 

ُمطلقًا الُمساعدة  أنَّ مثل ھؤالء األطفال یكونون مرتفعي الذكاء، وعادًة ال یتلقون Neihart (2000) ویرى    
أداء ما غالبًا ما یتم تركھا لیقوموا ھم أنفسھم ب في المدرسة كي یقوموا بتلك المھام التي یتّم تكلیفھم بھا، بل

  .یوكل إلیھم مْن أعمال
 

الموھوبین الذین  إلى أنَّ ھناك نوعْین مَن التفكیر ُیمیِّزان ھؤالء األطفال  Grandin (2001) وُتشیر    
 :ُیعانون مْن زملة أسبرجر یتمثَّل

 
ال وُیمكن أْن ُیحقق األطف. إذ یعتمد على تناقل الكلمات واستخدامھا :التفكیر اللفظي االجتماعي -١ 

 ھذا النمط النجاح في مجاالت الحاسوب والبرمجة ومیكانیكا السیارات واإلعالنات وتصمیم الموھوبون مْن
                       الُمعدات الصناعیة

تحقیق البراعة في الفیزیاء أو الُمحاسبة أو   ُیسھم في:التفكیر الریاضي والموسیقى القائم على الذاكرة -٢
الموھوبون مْن ھذا النمط النجاح في مجاالت الریاضیات والُمحاسبة  أْن ُیحقق األطفالالریاضیات، وُیمكن 

                                   والموسیقى والمجاالت التي تتطلَّب المھارات الفنیة بوجھ عام والھندسة والفیزیاء
     
   

جیدة  انب المثیرات البصریة ثالثیة األبعاد فرصةالصور سواٌء المتحركة أو الثابتة إلى ج وُیعدُّ استخدام    
یقوموا بعملیات التفكیر الُمختلف  أمام أولئك األطفال الذین یتمیزون بأيِّ نوع أو نمط مْن ھذْین النمطین كي

قصٍد في سلوكیات ُتثیر سخریة اآلخرین منھم أو تؤدي إلى  وإذا كان ھؤالء األطفال یشتركون عْن غیر .علیھا
 جانٍب كبیر منھ إلى أنَّھم تعوزھم القدرة على رؤیة أنَّ مثل ھذه السلوكیات ُتعدُّ  فإنَّ ذلك یرجُع فيمضایقتھم

              .                                     غیر مالئمة
    :        أولئك األطفال، ومنها أن هناك عدد من السمات التي تُميز Little (2002) ويضيف

 

  .                            ود كّم كبیر مَن الُمفردات اللغویة لدیھموج* 
 .وجود قدرة لفظیة مرتفعة* 
 .نظره عدم قدرتھم على أخد دور الشخص اآلخر أو فھم وجھة* 
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  .                            شدة االھتمام بموضوعات معینة دون غیرھا * 
  .الُمتوقدة الذاكرة* 
  .                                   لزائدة ألنواع معینة مَن الُمثیرات الحسیةالحساسیة ا * 
 .االنطواء* 
 .فھم االستمتاع بتلك التمرینات التي تقوم على الحفظ واالستظھار دون  *
 .القدرة الُمنخفضة على الفھم واالستیعاب اللغوي   *

 .الُمختلفة    م اإلشارات االجتماعیة أو التعبیرات الوجھیةاالجتماعیة؛ حیُث ال یكون بمقدورھم فھ العزلة  *  
 

بأنَّھ معرفة األطفال الموھوبین  Gallagher & Gallagher (2002) و Neihart (2000) كذلك یرى    
   :                             ذوي زملة أسبرجر بناًءا على ما یلي

 
أحیانًا طلیقًا في  ، ویكون حدیثھ غیر متواِصل، ومع ذلك فھو یبدو  یستخدم ألفاظًا غیر شائعة: الحدیث أنماط* 

  .حدیثھ ویتسم تفكیره باألصالة والتحلیل
 

الروتین سواٌء في   یبدو متمسكًا بالروتین وال یقبل أي تغیُّر فیھ، ومع حدوث أّي تغیُّر في: للروتین االستجابة* 
بالعدوانیة، وبسبب ذلك فإنَّھ قد یرفض االشتراك في   عندئٍذالمنزل أو الفصل فإّنھ یثور على ذلك ویتسم سلوكھ

ُیمكُن أْن  المدرسة، وال یرى آنذاك أنَُّھ فعل شیئًا غیر عادي، كما ال ُیدرك أنَّ اآلخرین مھام التعلُّم العامة في
   .یعتبروا سلوكھ ھذا غریبًا أو غیر عادي

 
 على االنتباه وتؤدي إلى تشتتھ، وترجع إلى أسباب بعض الِمشكالت التي تؤثر  ھناك: اضطراب االنتباه* 

  .الذي عادة ما تؤدي إلى انخفاض مستوى أداءه المدرسي داخلیة
 
تتطلَّب  یلعب بالكلمات فقط وُیبدُع في ذلك، ولكنھ ُرغم ھذا ال یفھم تلك البشاشة التي  ُیمكُن أْن: البشاشة* 

لآلخرین، وال یفھم بسھولة معنى النكات  عدُّ مضحكة بالنسبةالتبادل االجتماعي فال یضحك على األشیاء التي ُت
  .التي ُیطلقھا البعض بین حین وآخر

 
الجیِّد، حیُث یتسمون   ال یكون بإمكانھم أْن یصلوا إلى مستوى جید مَن التآزر الحركي: التآزر الحركي* 

  .بقصوٍر واضٍح في تآزرھم الحركي
 
 ھذه المثیرات، حیُث قد تزید أو تقل عِن المتوقع أو حتى ال تتفق كلیة معمالئمة لمثل   تكون غیر: االنفعاالت* 

أنَّھم ال یستطیعون أْن  الموقف، ومْن جانٍب قد یتسمون بوجود قصور في التعاطف مْن جانبھم مع اآلخرین إذ
كِّر اآلخرون في بمقدورھم أْن ُیدركوا جیِّدًا كیَف ُیف یضعوا أنفسھم موضع ھؤالء اآلخرین، ومْن ثمَّ ال یكون

  .مشاعرھم وانفعاالتھم خاللھا المواقف المختلفة وكیف تكون
 
واھتمامات اآلخرین، وال یھم أّي منھم سوى أْن یتحدَّث   ال یعون مشاعر واحتیاجات: البصیرة االجتماعیة* 

 ھم قد ُیقاطعونموضوع اھتمام مْن جانبھ دون مراعاة لمْن یستمع إلیھ، كما أنَّ عن موضوع یفضِّلھ ھو، ویمثل
أنَّھم یفتقرون إلى ما  اآلخرین وھم یتحدثون، أو یقومون بفرض أنفسھم علیھم أثناء الحدیث، ویرجع ذلك إلى

  .ُیعرف بالوعي االجتماعي
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 بالنمطیة، إذ نجدھم یسیرون في السلوك والحدیث وفق قوالب جامدة ال ُیمكُن لھم أْن  یتسم سلوكھم: النمطیة* 

  .متطرفًة ید أنملة، وتكون ردود أفعالھم ألي تغییر في ذلكیبتعدوا عنھا ق
 
  .إّال أنَّھم لیس بمقدورھم أْن یعوا سببًا لذلك  مع إدراكھم بأنَّھم مختلفین عِن اآلخرین: الوعي االجتماعي* 
 
رین على بمقدورھم أْن یعرفوا كیَف ُیمكنھم أْن ُیقیموا صداقات عدیدة مع اآلخ لیس:  التفاعالت االجتماعیة* 

تلك الصداقات التي قد  مْن رغبتھم في إقامتھا، علمًا بأنَّھم ال یستطیعون مْن جانب آخر أْن ُیحافظوا على الّرغم
 تجمعھم بغیرھم مَن األقران
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Engineering Thinking and its effect on development his Creative Thinking 

  العدل محمود محمد عادل د.ا  راغب أحمد رحاب. د

  التربوى النفس علم قسم رئیس و استاذ  الخاصھ التربیھ بقسم مساعد استاذ

  الزقازیق جامعة - بیھالتر كلیة  السعودیھ - الطائف جامعة - التربیھ كلیة

 

 المقدمة

 على الكريم كتابه في اهللا حث ولقد بالتفكير، المخلوقات سائر عن االنسان وتعالى سبحانه اهللا ميز       

 العقل، واعمال التفكير الى فالدعوة .الحياة مجاالت كل في التفكير واستخدام العقل اعمال اهمية

 انفرد فقد . الزمان قدم قديمه والتخيل ، الطبيعه في حثوالب ، وعلتها االشياء اسباب عن والكشف

 أعماله كل في ويفكر عقله يستخدم الذي هو الحر واالنسان االراده، وحرية القرار اتخاز بحرية االنسان

 كل كل يوجه والذي يحمله الذي الفكر على يتوقف االنسان جوهر ان العلماء ويرى .وسلوكياته

 وكثره العالمي واالنفتاح العالميه التطورات غي التفكير استخدام اهمية من دزا ومما .واعماله تصرفاته

 ممايناسبه المختلفه المثيرات بين يختار أن الفرد من تتطلب والتي واالنترنت والمثيرات المعلومات

 لكذ وكل .المتعدده البدائل بين اإلختبارات وإجراء قرارات إتخاز منه ذلك ويتطلب مااليناسبه ويستبعد

  . المختلفه التفكير مهارات من الفرد يتمكن ان دون به القيام الفرد بستطيع ان اليمكن

 و التفكير العقل ممارسة فى فتكمن العقل قوة أما ،الرياضيه للتربيه الفرد ممارسة فى تكمن الجسم فقوة

 ذهنيه ظاهرة هو و المخلوقات، من غيرهم دون البشر بنى بها يختص ظاهرة فاالبداع .التميز و االبداع

 من مجموعه هناك و .مألوفه غير أو فريده بطريقه المشكالت و المواقف الفرد خاللها من يعالج متقدمه
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 ببعض غيرهم عن متميزين و متفردين تجعلهم خصائص و بمميزات تعالى و سبحانه اهللا خصهم البشر

 بناء اعادة و منها، االستفاده و ثقلها يتم حتى تدريب و تنميه ىال تحتاج المواهب هذه و المواهب،

 و مقدراته من واالستفاده العصر، تغيرات مواكبة يستطيعوا ىحت أخرى مرة )تفكيرهم هندسة ( تفكيرهم

 و صورة من أكثر يتخذ التفكير تعليم و تنمية و .عامه بصفه البشريه و اوطانهم خدمة فى كانياتهمام

   .مباسرة بصورة فكيرالت تعليم منظور تتبنى

 :البحثمشكلة 

 التفكیر تنمیة على الكرت برامج بإستخدام التفكیر ھندسة فعالیة عن الكشف الكشف في الدراسة مشكلة تتحدد

 الموھوبین لدى االبداعي

 , المجتمع تأخر ألى یؤدي بھا االھتمام وعدم للمجتمع حقیقیة ثروة الموھوبین أن في الدراسة مشكلة نبعث

 وتقددمھ المجتمع تحسین الى یؤدي ومواھبھم قدراتھم بتنمیة واالھتمام للموھوبین المختلفة الخدمات وتقدیم

 الذین والموھوبین المتفوقین ان والدراسات االبحاث من تبین فقد التربوي التراث مراجعة خالل ومن

 صىاق الى وامكانیاتھم قدراتھم استخدام في یفشلون ,لھم خصیصا صممت التي التربویة الفرص من یحرمون

 للمجتمع وخسارة , ضائعة فرصًا یجعلھم مما , ممكن حد

 والمتفوقین الموھوبین وتعلیم  تربیة في العام للتعلیم الدراسیة المناھج في قصور ھناك ان ایضا ووجد

 التفكیر مھارات تعلم فإن لھذا وحرفیا تربویا , للتطویر علیا مستویات إلى تتطلع الموھوبین طاقات ان وبما

 تربیتھم مناھج في الخاص مكانھ لھ لیكون االبداعي

 المواھب ھذه تنمیة عدم ولكن العقلیة والقدرات الموھبة ولدیھم یولدون الموھوبین أن المعروف ومن

 الحادة المشكالت طبیعة ألن وذلك, االبداع لنمو المناسبة البنیة وخلق التفكیر مھارات وتعلم والقدرات

 أن علینا وتفرض , لھا وسریعة الناحجة الحلول وضع تستوجب , یومیا تواجھنا التي الشائكة والمفضالت

 لن كلھ فذالك , الجدیدة العلوم فھم وایضا , الحدیثة تقنیاتھ مع التوافق یتم وان, العصر متغیرات مع نتكیف

 ریقط من وذلك, الواعده القادره العقول أفضل تقدمھا أن یمكن حخدمات اقصى تقدیم ألى اللجوء دون یتحقق

 من االنسان تواجة الت والمتعددة العدیدة والمعضالت المشكالت لمعالجة واعدادھا لھا المالئمھ الفرص اتاحة

 االبداعیة والطرق السلیمة العلمیة الخطوات على العقول ھذه تدریب المھم من ولذلك , ومكان زمان كل

 العقالنیة الذھنیة القدرالقدرة وتحسین لتطویر وذللك) التفكیر ھندسة (جدید من فكرھم بناء واعادة , المختلفة
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, االبداعي التفكیر تغذیات وتعلیم , والتمارین بالممارسة االبداعیة القدرات تقویة طریق عن وذلك االبداع لفھم

 إبداعیة نشاطات في الموھبین الطالب ودمج

 البرنامج ھذا إلى الحاجة نبعت ھنا ومن

 اآلتي لریسىا التساؤل في الدراسة مشكلة وتصاغ

 مجال توسعة( فیھ یوجد الكورت برنامج باستخدام التفكیر لھندسة أخصائیة دلاللھ ذات فروق توجد ھل

 الطالب لدى )واالصالة, والمرونھ , الطالقة (االبداعي التفكیر مھارات تنمیة على) االبداع,االدراك

  ؟البرنامج بعد و قبل الموھوبین

 :االتیھ الفرعیھ تالتساؤال التساؤل ھذا من یتفرع و

, االدراك مجال توسعة (بوحدتیھ الكورت باستخدام التفكیر لھندسة احصائیھ داللھ ذات فروق وجدت ھل - ١

 ؟ البرنامج وبعد قبل الموھوبین لدى الطالقة مھارة على) االبداع

, االدراك جالم توسعة (بوحدتیھ الكورت باستخدام التفكیر لھندسة احصائیة داللھ ذات فروق  توجد ھل - ٢

 ؟ البرنامج وبعد قبل الموھوبین لدى المرونھ مھارات على) االبداع

, االدراك مجال توسعة (بوحدتیھ الكورت باستخدام التفكیر لھندسة احصائیة داللھ ذات فروق  توجد ھل - ٣

 ؟ البرنامج وبعد قبل الموھوبین لدى االصالھ مھارات على) االبداع

  بحثأھداف ال

 لوطنھ زخیره یصبح حتي الموھوب الطفل تفكیر اءبن اعادة - ١

  الیومیھ حیاتھ في توظیفھا من الموھوب یتمكن حتى عملي بشكل التفكیر مھارات تنمیة - ٢

  .الموھوب لدى التفكیریھ الكفاءه مستوى رفع - ٣

  السلیم التفكیر على القدره في الثقھ وبناء الذات واحترام تقدیر - ٤

  .الموھوبین لدى االبداعي التفكیر تنمیة على لتفكیر ھندسة لیةفعا اثر على التعرف - ٥

  المشكالت وحل السلیم التفكیر على قادر فعال مبدع انسان الى الوصول - ٦

 حلیًا ككل عالم في تستخدم التي البرامج افضل وھومن الكورت برنامج تصنیف - ٧

 بحث أھمية ال

  :.یلي فیما الحالیھ الدراسة ھمیةا تكمن

   .التفكیریھ كفائتھم ورفع الموھوبین الطالب تفكیر بناء إعادة في العالمي CoRTالكورت برنامج تخداماس - 



٣٦ 

 االوقات معظم في تكون والتي الدراسیھ المناھج عن بعیدًا للموھوبین  مباشره بصوره التفكیر تعلیم - 

  وقدراتھم التتناسب

  .والمعرفیھ العقلیھ قدراتھ تنمیة في وخاصھ ، ومستمره خاصھ رعایھ الى بحاجھ الموھوب الطالب إن - 

 تعلیم الى محتوى تعلیم من الموھوبین بتعلیم واالنتقال : االبداع أجل من التفكیر بتنمیة تھتم الدراسھ إن - 

   .ونشط وفعال منتج تفكیر مھارات

 التفكير العقل ةممارس فى فتكمن لالعق قوة أما الرياضيه، للتربيه الفرد ممارسة فى الجسم قوة تكمن - 

   .االبداع بتنمية الدراسة تهتم لذا و ،التميز و االبداع و

 األطار النظرى و الدراسات السابقه

 وواقعیتھ التنشئھ، نمط منھا العوامل من مجموعھ فیھ یؤثر والذي التفكیر، في بھ الخاص اسلوبھ فرد لكل 

 وغیرذلك وادراكھ المحیطھ، البیئیھ وظروفھ ماتھ،واھتما وخبراتھ، ذكاءه ودرجة التعلیمي، ومستواه وقدراتھ،

  .االخر عن فرد كل بھا یتمیز التي والسمات الخصائص من

 لمثیر یتعرض عندما الدماغ بھا یقوم التي العقلیھ النشاطات من سلسلھ عن عباره لھ تعریف ابسط في والتفكیر

 في معني عن بحث عملیة الواسع بمعناه كیروالتف . الخمس الحواس من اكثر او واحده طریق عن استقبالھ یتم

 وامعان تأمال الیھ التواصل ویتطلب اخرى، حینا وغامضا حینا ظاھرًا المعنى ھذا یكون وقد اوغیره الموقف

 )٢٠٠٢،٤٣ جروان، فتحي.(الخبره او الموقف مكونات في النظر

 ، الخبره على نشاطھ خالل من الذكاء یمارس التي العملیھ ھو التفكیر أن)١٩٨٥(De Bono دیبونو ویرى

 متبصر إكتشاف إلى یشیر مثلما االواقع، الى وإخراجھ الموروث، الذكاء إستخدام على القدره یتضمن أنھ

  .الھدف إلى الوصول أجل من للخبره أومتأن

 :للتفكیرھي أساسیھ عناصر ثالثة) ١٩٨٣ ،١٠ ، Mayr(مایر وحدد

 من مباشره غیر بطریقھ الفرد تفكیر على ویستدل ، الدماغ في تحدث داخلیھ معرفیھ عملیھ السلوك أن - ١

  .السلوك خالل

  العام المعرفي النظان ضمن المعرفیھ العملیات من مجموعھ على التفكیر یشتمل - ٢

  .المعروض المقف للمشكلھأو المناسب الحل نحو الموجھ السلوك إلى التفكیر یؤدي - ٣

 إجمالھا یمكن بخصائص یتمیز إالأنھ معرفیھ كعملیھ بالتفكیر اھتمت التي الدراسات من العدید اشارت وقد

 )٢٠٠٧،٤٢واخرون، الطیب احسان)(٢١، ٢٠٠٧، واخرون العتوم عدنان(التالي النحو على

 .خبراتھ وتراكم الفرد لنمو تبعًا ونوعًا كمًا یتغیر تطوري سلوك التفكیر - ١



٣٧ 

  ھادف سلوك التفكیر - ٢

 .وغیرھا والمنطقي والمجرد والناقد االبداعي كالتفكیر عدیده نماطوأ أشكال التفكیر یأخذ - ٣

 .استخالصھا الممكن والمعلومات المعاني أفضل الى یوصل الذي التفكیر ھو الفعال التفكیر - ٤

 انماط جمیع ویمارس یحقق أوأن التفكیر في الكمال لمرحلة الوصول ما لفرد فالیعقل نسبي مفھوم التفكیر - ٥

  التفكیر

 الخبره او والمقف )التفكیر فترة (التفكیر فیھا یجري التي البیئھ عناصر تداخل من التفكیر یتشكل - ٦

 )شكلیھ ، مكانیھ ، منطقیھ ، كمیھ ، رمزیھ ، لفظیھ ( مختلفھ وأنماط باشكال التفكیر یحدث - ٧

 السلوك من یھعل یستدل اإلنسان دماغ داخلیًافي یحدث مرئي وغیر ملموس غیر عقلي نشاط التفكیر - ٨

  .مباشره غیر بطریقھ الظاھر

  والتخیل ، فالتذكر المعرفي النظام في المعرفیھ والمھارات العملیات من مجموعھ علي یشتمل التفكیر - ٩

  والتقویم ،والنقد العالقات بادراك والتحلیل ، واالستنباط

 المشكلھ یحل الذي السلوك إلى تؤدي داخلیھ عوامل وفق ویتم خارجیھ عوامل من ینشاء التفكیر - ١٠

 .نحوھا القرارالمناسب أوإتخاز الحل نحو أویوجھھا

 .مھاراتھ على التدریب طریق عن التفكیر تنمیة یمكن - ١١

 .نموھا مدي على والتعرف ، وقیاسھا مالحظتھا یمكن التفكیر عملیة - ١٢
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  :  التفكیر خصائص یوضح التالي والشكل 

                                                                            

  

                       

                                                                            

                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 )١ (شكل

 التفكیریوضح خصائص

 

 افراد جمیع لدي التفكیر المھارات وتطویر تعلم ضرورة بخصوص والمربین العلماء بین إجماع وھناك

 یسعى محدده اھداف ولھ ومنظم مفكر جیل بناء یتم حتي ، العمریھ مراحلھ وجمیع فئاتھ بجمیع المجتمع

 ھناك لو حتى تلقائیھ بصوره ذلك والیتم ، ومنتج فعال تفكیر إلى تؤدي سلیمھ علمیھ أطر ضمن لتحقیقھا

 مع متفاعل
 البیئھ

 مفھوم
 نسبى

 قیاسة یمكن

 ھادف سلوك

 علیھ یستدل
 السلوك من

 ینمى
 بالتدریب

 و االنماط متعدد
 األشكال

 التفكير

 عملیة
 معرفیھ

 و متطور
 وفق یتم نمائى

 عوامل
 داخلیھ



٣٩ 

 الفعلیھ والممارسھ والمران التدریب من نوع ذلك یتطلب أنما ، التفكیریھ بالعملیات للقیام وراثي استعداد

 .مباشره غیر أوبطریقھ ، مباشرة أو مقصوده بطریقھ ذلك كان سواء التفكیر لمھارات

 على والیعمل ، والمواقف األشیاء یبسط التفكیر ألن التفكیر تعلیم یمكن أنھ  ):١٩٨٩ (بونو دي ذلك یؤكد

 .التفكیر تعلیم خالل من إال یتم لن ذلك وأن ، والیھ بسیطھ كعملیھ إلیھ ینظر أن ویجب . تعقیدھا

 تعلم عملیة تعتبر حیث ، التفكیر مھارات وتعلیم ، التفكیر تعلیم بین التمییز یجب أنھ ھنا بالذكر والجدیر

 للتعلم الفرصھ تنتج التي ، الخبرات وتنظیم ، والمواقف ، الفرص لتھیئة محاولھ فكیرالت

 مھاره التفكیر إعتبار فیتضمن التفكیر مھارات أماتعلیم . المختلفھ الذھنیھ العملیات للتفكیرالفعال،وتوظیف

 ، ذھنیھ وعملیات یجیاتاسترات المتعلم تعلیم یتطلب مما والتدریب للتعلم القابلھ األخرى المھارات كجمیع

 ) ٢٠٠٣ ،قطامي نایفھ. (ھابتنفیذ یقوم التي والمھارات تتناسب

 تعلیم إمكانیات عن السؤال ثار اذ . التقكیر لتعلیم المناسبھ الطرق حول والمفكرین العلماء نظر وجھات تباینت

 التفكیر لتعلیم مختلفھ ظوراتمن ثالث ظھر وقد ، خاللھا من یتم أن یمكن التي واألسالیب والوسائل ، التفكیر

  )٢٥١ - ٢٢٩ ،٢٠٠٧ آخر، و الطیب آدم احسان(  یلي كما

 Infusion Approch of Teaching Thnking التفكیر تعلیم فى الدمج -١

 اطار فى صریح و مباشر بشكل للطالب التفكیر مھارات من واحده مھارة بتعلم أصحابھ ینادى و

 یدمج بذلك و العادى، النظامى الدراسى منھجھم فى سونھایدر التى الدراسیھ المواد دروس محتوى

       .معا المحتوى تعلیم مع المھارة تعلیم

 Teaching for Thinking Approach التفكیر أجل من التعلیم -٢

 خالل من ذلك و الدراسیھ، المواد تدریس اثناء فى ضمنیا التفكیر مھارات بتعلم أصحابھ ینادى و

 عملیات عددمن تنمیة أو تعلیم یمكن فإنھ المنظور لھذا وفقا و معینھ، تدریسیھ بممارسات القیام

  .واحد درس فى معا التفكیر

  Direct In-struction of Thinking Approach للتفكیر المباشر التعلیم منظور -٣

 التى الدراسیة المواد محتوى عن مستقل بشكل التفكیر مھارات بتعلیم المنظور ھذا أصحاب ینادى و

 محتوى خالل من الواحدة التفكیر مھارة تعلیم المنظور ھذا فى مایتم عادة و الطالب، سھایدر

 .المھارة ھذه تعلم یعقد أو یتداخل ال بسیط و ،"بعینھا دراسیة مادة من مستمد غیر " حر معرفى



٤٠ 

 اتجنو ذات التفكیر مھارات تكون لكي انھ فیرونDe Bono بونو دي ومنھم الثالث المنظور وأصحاب -  

 خاصھ برامج خالل من المواضیع من غیره عن مستقل موضوع أنھا أساس على تعلیمھا من فالبد ، فعالھ

 .الدراسیھ البرامج عن مستقلھ

 یمكن حیث. األن عالمیًا المعروفھ التفكیر برامج أشھر من بونو دي لدي (CoRT) الكورت برنامج ویعد - 

 إستخدامھ یمكن والذي ، المختلفھ التعلیمیھ المراحل میعولج المنھاج محتوى عن مستقلھ بصوره تطبیقھ

  ةوالفاعلی المھاره من المطلوب المستوى إلى للوصول وتغیرھا األفراد تفكیر بناء عادهإ أي التفكیر لھندسة

 

   CoRTبرنامج الكورت 

 المنھاج عن مستقلھ بصوره اإلبداعي التفكیر لتنمیة وضعت التي البرامج أفضل من الكورت برنامج یعد

 ھى كما التفكیر مھارات بحصص تسمى حصص وضع خالل من ذلك یكون وقد مباشره وبطریقھ الدراسي

 .األن الموھوبین مداس بعض في موجوده

                   العالم دول من كبیر عدد في البرنامج ھذا ویستخدم بونو دي إدوارد العالم الكورت برنامج وضع

                                                     )Cognitive of Research Trust( بونو دي یدیرھا التي ؤسسھالم ألسم إختصار والكورت

 .إنجلترا في كامبردج في

 األداه طریقھ ویتخذ مباشر شكل في تعلیمھا یمكن یمكن مھاره باعتباره التفكیر تقدیم على البرنامج ویقوم

 العملیھ األدوات من مجموعھ خالل من التفكیر مھارات لتقدیم مصمم البرنامجو ، التفكیر تعلیم في منھجنًا

 .متنوعھ مواقف في استخدامھا على الطالب تدریب یتم التي

 :یلي فیما الكورت لبرنامج مستویات أربعة ) DeBono, 1998, 12 ( بونو دي ویلخص

 مناسبھ بحریھ وذلك مباشر بشكل یعالج أن للتفكیر خاللھا من یمكن المنھاج من حیز ھناك - ١

  والتدریب والتعلم باألنتباه تحسینھا یمكن مھاره أنھ على التفكیر ألى الطالب ینظر - ٢

  مفكرون أنھم على أنفسھم إلى ینظرون الطالب یصبح - ٣

 المناھج نواحي كل ،وفي المواقف جمیع في جید بشكل تعلم متحركھ تفكیر أدوات الطالب یكتسب - ٤

 أي یختار أن یمكنھ المدرب أو المعلم ان حیث الھرمى، الترتیب بدل متوازیًا تصمیمًا الكورت برنامج ویتبع

 ) االدراك توسعة (البرنامج من األول الجزء من اإلنتھاء بعد وذلك للطالب لتعلیمھ الكورت أجزاء من جزء

 الدروس غیاب في حتي درس لكل المستقلھ القیمھ یضمن مما البرنامج من األساسي الجزء یعد والذي

                                     )١٣٧ ،٢٠٠٧ آخرون، و آدم احسان. ( األخري



٤١ 

 أعمار من الطالب فإن ھنا من ، وتنمیتھا الموھبھ على التعرف في المعلمین الكورت برنامج یساعد وقد

 الموھوبین وطالب خاصھال التربیھ طالب فیھم بما الكورت برنامج مھارات من یستفیدون مختلفھ وقدرات

     )١٦-  ١١ ، ١٩٩٨ ،بونو دي (  والمتمیزین

 التالیھ المعاییر مع لیتوافق الكورت برنامجDe Bone بونو دي وصمم

 .األسالیب من واسعھ مجموعھ تمثیل في المعلمون یستخدمھ أن ویمكن وعملي بسیط البرنامج أن - ١

 .تلمیذ إلى معلم ومن اخر إلى متدرب من إنتقالھ مدار على سلیمًا یبقى بحیث متماسك البرنامج ھذا - ٢

 حتي حده على منھ واإلستفاده إستخدامھ یمكن فیھ جزء كل أن یعنى فھذا متوازن تصمیم لدیھ البرنامج ھذا - ٣

  .األخرى األجزاء إستخدام یتم لم لو

 ھذا ینمي كما ، نفسھ تالوق في ومتفاعلین فاعلین مفكرین یكونوا أن من الطالب یمكن البرنامج ھذا - ٤

 .الوقعیھ الحیاه تتطلبھا التي العلمیھ المھاره البرنامج

  .التفكیر بدروس الطالب یستمتع - ٥

 یلي ،وفیما دروس عشرة على جزء كل یحتوي حیث اجزاء ستة من التفكیر لتعلیم الكورت برنامج ویتكون

 بشىء الحالیھ الدراسھ في المستخدمتان الوحدتان توضیح سیتم ذلك یعد ثم ترتیبھا حسب لھا مختصر وصف

  )االبداع وحدة ، االدراك مجال توسیع وحدة (وھما التفصیل من

 توسعة مجال االدراك) ١(كورت 

 أن ویجب أساسي جزء وھو ، الطالب لدي واألدراك الفھم دائرة توسیع ھو الجزء ھذا من األساسي الھدف

  األخرى األجزء من أي قبل یدرس

 تنظيم ال) ٢(كورت 

 بفاعلیھ إنتباھھم وتوجیھ أفكارھم تنظیم على الطالب الجزء ھذا یساعد

 التفاعل ) ٣(كورت 

 مداركھم تقیمم الطالب یستطیع حتي وذلك الطالب لدى والتفاوض المناقشھ عملیة بتطویر الجزء ھذا یھتم

  .علیھا والسیطره

 األبداع) ٤(كورت 

  وتقییمھا ومراجعتھا كاراألف تولید اإلستراتیجیات من عددًا تعرص

 المعلومات والمشاعر ) ٥(كورت 

  التفكیر على المؤثره االنفعالیة بالعوامل تعنى



٤٢ 

 العمل ) ٦(كورت 

 أو السابقھ الدروس في ز عرضت التي اإلسترتیجیات بربط سواء ، المشكالت لمعالجة عام إطار بتقدیم تعنى

 .إنفراد على بأخذھا

 توسعة (ھما و الحالیة الدراسة فى التفكیر ھندسة برنامج علیھما یبنى التى دتینالوح تناول یلى فیما سیتم و

  التفصیل من بشىء) االبداع – االدراك مجال

  

     )Breadth(   توسيع مجال اإلدراك   ) ١(كورت 

 )١٩- ١٨ ،١٩٩٨ بونو دي                  (

 في والسلبیات اإلیجابیات باظھار واإلھتمام ھمالف دائرة وتوسیع اإلدراك مجال توسیعب الوحده ھذه تعني

 على االنتباه وتركیز التخطیط وإستخدام ، األھداف وتحدید ، الموقف عناصر كل على والتعرف المواقف

 .ھادف بشكل األفكار وتوجیھ األحتماالت وتولید األولویات ترتیب

 ذلك وبعد البرنامج بدایة في تدریسھا یجب الذ البرنامج وحدات لباقي األساسیھ القعده ھى الوحده ھذه وتعتبر

 .تدریب بدون الوحدات من أي تدرس

 من مھاره كل تدریس یتم) مھارات ١٠ (المھارات من مجموعھ على اإلدراك مجال توسیع وحدة وتتضمن

  یلي كما عرضھا یتم اختصارات لھا مھارة وكل منفصل درس خالل

  )P M I(وتختصر  ) Plus, Minus, Interest (وتطویرھا االفكار معالجة -١

 الجوانب على التعرف خالل من ما فكره فحص الكالب وتعلم ، والمقترحات االفكار مع التفاعل بفن ویھتم

 في التسرع من بدًال ما فكره في الموشوقھ أو) I (،والمثیره) - ) (M (والسلبیھ ،) (+) P (االجابیھ أوالنواحي

 . الرد

 )C A F(وتختصر  ) Consider All Factor (  العناصر كل اعتبار -٢

 تكوین أو إستنتاج إلى التوصل قبل ، أوالظاھر الكامنھ سواء بالموقف المرتبطھ العناصر كل إكتشاف یتضمن

  .الموقف عن فكره

   )Rules (القوانین أو القواعد -٣

 وتوفیر ، ألخرى فتره من قییمھاوت ومراجعتھا ، تفكیرھم تنظم التي القواعد تحدید كیفیة الطالب بتعلیم ویھتم

 .جدیده قواعد لوضع وذلك ) P M I  )(  C A F ( السابقتین المھارتین إلستخدام فرصھ

   )C& S (وتختصر) Consequences & Sequels (والمترتبات النتائج -٤



٤٣ 

 القصیر المدى على قرار اتخاز على المترتبات دراسھ خالل من وذلك للمستقبل االنتباه الطالب بتعلیم وتھتم

  .والبعید والمتوسط

  )A G O ( وتختصر ) Aims& Goals& Objective (والغایات االھداف - ٥

 .والمبررات االسباب دراسة طریق عن وذلك غیرھم وأھداف اھدافھم تصنیف الطالب تعلیم اھمیة على یؤكد

    )Planning (التخطیط -٦

   )A G O) (C & S ( وخاصھ ، تعرض التي التفكیر أدوات ألستخدام فرضًا یھيء

 )F I P  (وتختصر ) First Important Priorities (المھمھ االولویات ترتیب -٧

  المحتملھ الخیارات تولید بعد األولویات ترتیب على االنتباه بتركیز یعني

  )Alternatives ,Possibilities and Choices (واالختبارات واألحتماالت البدائل -٨

 )A P C( وتختصر

 والردود الجمود من للتخلص وذلك واضحھ وتفسیرات بدائل وإستنباط إحتماالت تولید على الطالب  یشجع

  .التفكیر في العطفیھ

 )Decisions (  القرارات -٩

  القرارت إتخاز عملیة في) F I P(و) A P C (أدوات لممارسة الطالب أمام الفرصھ یتیح

  )O P V (وتختصر) Other Point of View (االخرى النظر وجھة -١٠

 التي السابقھ الدروس مع التوازن من نوع یتحقق حتى ، اُالخرى نظر وجھات ألعتبار الطلبھ إھتمام یوجھ

 .المختلفھ النظر وجھات بین الفروق على التأكد یتم وھنا ، ذاتھ الفرد موقف على ترتكز

 Creativeاألبداع : الوحدة الرابعه

 تناولھ) ٤ (الكورت في أما . ُاخرون إمتالكھا والیستطیع البعض یمتلكھا خاصھ موھبھ یعتبر ما غالبًا اإلبداع

 كورت من األساسي والھدف ، علیھ وتدریبھم للتالمیذ تعلیمھ یمكن وبالتالي ، التفكیر عملیة من طبیعي كجزء

  .الجدیده األفكار اجإنت وبالتالي ، األفكار حصر من الواعي الھروب على الیالمیذ تدریب ھو األبداغ

 كل دروس عشرة على تدریسھا یتم مھارات) ١٠ (خالل من تناولھا یتم الرابعھ الوحدة تناول في وأیضًا

  تقریبًا دقیقھ) ٤٥ (عن التزید حصھ

 Yes- No- Po     إبداع ، ال ، نعم -١

 ، خیالیھ بطریقھ إلیھا النظر وتكرار ، لھا مؤدي أوتقییم حكم أي دونما إبداعي بشكل إظھار إلى وتھدف

 .الفكره حول االقتراحات وإثارة

    Stepping Stone المتدرج الحجر -٢



٤٤ 

 تتخطي أن أجل من ولكن الفكره ھذه مع البقاء أجل من لیس إلیھا تنتقل ما فكره عن عبارة المتدرج الحجر

 .جدید أفكار تطویر أجل من وذلك جدیدة أفكار إلى للوصول الفكره ھذه

 Random Input عشوائیھ مدخالت -٣

  .جدیدة إبداعیھ أفكار إلى الوصول أجل من وذلك البعض بعضھا مع مرتبط غیر أفكار أو كلمات إدخال

 Concept Challenge المفھوم / الفكره معارضة -٤

 .معارضتھا ثم  والمأخوزھبثقھ المقبولھ واألشیاء لألفكار الطالبات تعلیم إلى وتھدف

 Dominant Idea الرئیسیھ / السائده الفكره -٥

 .جدیدة بفكره للخروج منھا الھروب ثم ومن الموقف تسود التي الفكره تحدید على القدره الطالب بتعلیم وتھتم

                  Definet The Problem المشكلھ تعریف -٦

  حلھا لالسھ من یكون وبالتالي بدقھ ما مشكلھ لتعریف مقصور جھد بزل الطالب تعلیم إلى وتھدف

 Remove Faults األخطاء إزالة -٧

  منھا التخلص محاولة ثم ومن ، فكرة في الموجوده األخطاء تحدید على القدره الطالب بتعلیم تھتم

  Combination الربط -٨

 أكبر قیمھ لھ شيء إلنتاج البعض بعضھا مع منفصل بشكل الموجوده األشیاء وضع الطالب تعلیم إلى ویھدف

  .أجزائھ ةقیم مجموع من

 Requirements المتطلبات -٩

  .ما موقف في المطلوبھ األشیاء جمیع عن الحث كیفیة الطالب تعلیم إلى ویھدف

 Evaluation التقییم -١٠

 .أكبر بشكل یناسب أن یمكن منھا أي لرؤیھ الحلول أو االفكار فحص الطالب بتعلیم یھتم

   ) الكورت (البرنامج ممیزات یوضح التالي الشكل

  

  

  

  

  

  

 



٤٥ 

 

  

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

 الكورت برنامج ممیزات یوضح) ٢ (شكل

 Creative Thinkingالتفكير االبداعي 

 خاللھا من یعالج متقدمھ ذھنیھ ظاھره وھو ، المخلوقات من غیرھم دون البشر بني بھا یختص ظاھره االبداع

 سابقھ حلول من مجموعھ أوبوضع مألوفھ أوغیر) Unique (فریده بطریقھ والمشكالت الموقف الفرد

 في والقیمھ واألصالھ بالحده بتصف إنتاجًا وتتضمن ، الوجوه منفرده ظاھره وھو جدید بحل والخروج

  .والمشكالت لألفكار جدیده حلول إیجاد ویتضمن المجتمع

 او ، جدیده اشیاء إنتاج على الشخص قدرة إلى یشیران حیث مرتبطان مصطلحان االبداعي والتفكیر واالبداع

 اجراء على الفرد قدرة الى یشیران وایضًا ، جدیده معرفیھ ابنیھ وتكون ، قبل من موجوده اشیاء تطویر

 الجدھواالصالھ یتصف جدید انتاج او جدیده صوره إلى للوصول الحالیھ والمواقف السابقھ خبراتھ من التافعل

. 

 الدراسھ باغراض تتعلق والتي ومھاراتھ وخصائصھ االبداعي التفكیر تعریف الى ھنا االشاره یتم وسوف

  . الحالیھ

  االبداعي التفكیر تعریف

 تعریفات ھناك ان وھي المجال ھذا في اجریت التي الدراسات واالبحاث التربوي االدب ةعمراج خالل من

 التصورات توضح والتي محتوھا في عاجمی تتفق ولكنھا السیاق في معظمھا یختلف االبداعي للتفكیر كثیره

  الكورت برنامج
CoRT 

 ىعل یساعد
 حل

 المشكالت

 تنظیم على یساعد
  المعلومات

 یوسع
 االدراك

 مھارات یحسن
 لدى الكتابھ

 الطالب

 اتخاذ على یساعد
 بشكل القرارات

 مناسب

 الفرد یحث
 طرح على

 األسئلھ
 ثقة من یزید

 بنفسھ الفرد



٤٦ 

 على قادره مبدعھ عقول تكوین ھو التربویھ العملیھ فجوھر . االبداعي للتفكیر واالجتماعیھ والتربویھ النفسیھ

 التغیرات ھذه تتناسب جدیده اشیاء انتاج وبالتالي الحدیثھ التغییرات مسایرة

 Divergent (التباعدي التفكیر وان ، النتاج على الفرد بقدرة یحدد االبداعي التفكیر ان لفوردج یرى 

Thinking(  یتضمن ألنھ االبداعي التفكیر على تأثیره بسبب وذلك العقلي البناء نموزج في عملیھ اھم ھو 

 التفكیر ان یبین كما. للمشكالت الحساسیھ و ، والمرونھ ، والطالقھ ، االصالھ . االبداعي التفكیر عناصر

 في الفرد ان كما جدیده، ونواتج افكار الى للوصول وتحسینھا وتطویرھا المتاحھ لمعلوماتبا یرتبط التباعدي

 تخرج متعدده صحیحھ اجابات عن البحث في ینطلق بل واحده صحیحھ اجابھ عند الیتوقف التباعدي التفكیر

 )٢٠٠٧،١٩٦ ، یديوالھ زید ( االبداعي التفكیر یعني وھذا إجابات من الناس ألفھ عما

 ذات جدیده عالقات ایجاد انھ ) Carol& Nassab, 2002 (ناساب وكارول ترفنجر . ج دونالد رفوع 

  .معتاده وغیر جدیده اجابات عن والبحث معني

 او حلول عن البحث في قویھ دفعھ توحھھ وھادف مركب عقلي نشاط انھ ٢٠٠٤ نجروا فتحي ویعرفھ - 

 على ینطوي ألنھ والتعقید بالشمولیھ االبداعي التفكیر ویتمیز .سابقًا معروفھ تكن لم اصلیھ نواتج الى التوصل

  .فریده ذھنیھ حالھ تشكل متداخلیھ وأخالقیھ وانفعالیھ معرفیھ عناصر

 ، القدیمھ االفكار وتقسیم تحطیم یتضمن الذي المتشعب التفكیر انھ على  ) Honig, 2001 (نجھو یعرفھ و

 ونواتج افكار تولید اي . والمدھشھ العجیبھ االفكار وادخال ھالمعرف حدود وتوسیع ، جدیده روابط وعمل

  .خبرات من یكتسبھ وما الفرد بین المفاھیمیھ المسافھ وزیادة الذھني، التفاعل خالل من جدیده

 )4P of Creative(زرمالب عنھا یعبر جوانب اربعة فیھا تتفاعل مركبھ ظاھره واالبداع

  )٢٠٠٥ الكناني حممدو ؛ ٢٠٠٠ , االعسر ءصفا( : وھي

 وتتضمن ، االبداع اثناء یتم التي العقلیھ العملیات بدراسة الجانب ھذا یھتم و: )Process (االبداعیھ العملیھ -

  .والبرھان والتحقق ، االلھام ، واالشراف واالحتضان ، االعداد :ھي مراحل اربع االبداع

 ، المبدع الشخص وسمات ائصخص دراسة علىیركز و) Creative Person (المبدع الشخص -

 والخصائص  .والمرونھ ، انالبی وقوة ، اللفظیھ والطالقھ ، واالصالھ ، الذكاء من المعرفیھ كالخصائص

  .المعقده المسائل وتفضیل ، للمغامره والمیل ، والقلق الغموض وتحمل ، الذاتي االنضباط كسمات الشخصیھ

 توفره الذي االبداعي السباق الجانب ھذا یدرس :)Press ) ( داعیھاالب البیئھ (االبداعي السباق او الموقف -

  .المختلفھ المجتمع ومؤسسات والمدرسھ ، االسره نطاق في المحیطھ البیئھ

 االبداعي والناتج ، السابقھ جوانبھا وتفاعل االبداع عملیة خالصة یمثل و : )Product ( االبداعي الناتج -

  .مسبوق غیر جدید انجاز من اعاالبد عنھ یتمخض ما خالصة ھو



٤٧ 

  )٢٠٠٢ ، والمتفوقین للموھوبین العربي المجلس ( التالیھ االساسیھ االفتراضات على االبداعي التفكیر ویقوم

 .تدریسیھ او تعلیمیھ ماده خالل من یتعلمھا ان االستعداد لدیھ فرد لكل یمكن مھاره االبداع - ١

 اھداف على تعتمد انھا كما . العالي الذكاء ذوي اواالشخاص ، وقینالمتف الطلبھ على حكرُا لیس االبداع - ٢

  .الشخصیھ وخصائصھ ، وخبراتھ الذھنیھ وعملیاتھ الفرد

 المناسب البیئي الوسط على یعتمد المبدع الفرد إیجاد فإن لذلك والمنع الخوف من التحرر یعني االبداع - ٣

  .الجید والمعلم

 فإنك سریعًا حكمًا علیھا أصدرت واذا ، بدایتھا في للنقد التصمد ، ضعیفھو ھشھ فكره المبدعھ الفكره -  ٤

  .ستقتلھا

 .مبدعون االخرین ان یفترض المبدع الفرد - ٥

 )Creative Thinking Skills(مھارات التفكير االبداعي 

 اختبار مثل االبداعیھ االختبارات معظم علیھا اتفقت والتي المھارات من العدید االبداعي التفكیر یتضمن

 الطالقھ ھي المھارات وھذه) Guilford, 1967 (جیلفورد واختبار) Torrance,1966 ( تورانس

)Fluency( والمرونھ) Flexibility( واالصالھ) Originality (للمشكالت والحساسیھ  ) Sensitivity( 

 )Elaboration( والتفاصیل

  .المھارات ھذه یوضح التالي والشكل

  

  

  

  

  

  

 

 االبداعى التفكیر مھارات یوضح) ٣ (شكل

  :یلي كما اإلیجاز من بشيء تناولھا وسیتم

 او االفكار او الترادوفات او البدائل من كبیر عدد انتاج او تولید على القدره وتعني ):Fluency (الطالقھ

 تزكر عملیة جوھرھا في وھي . تولیدھا في والسھولھ والسرعھ ، معین لمثیر االستجابھ عند المشكالت

 الحساسیھ األصالھ المرونھ الطالقھ
 للمشكالت

 التفاصیل

 االبداعى التفكیر مھارات



٤٨ 

 الطالقھ: منھا مختلفھ انواع الطالقھ وتسمل . تعلمھا سبق اومفاھیم اوخبرات لمعلومات اختباریھ واستدعاء

 .االشكال وطالقة ، الفكریھ الطالقھ او المعاني وطالقت ، الكلمات اوطالقھ اللفظیھ

 ، عاده المتوقعھ االفكار نوعیھ نم لیست متنوعھ افكار تولید على القدره وھى ):Flexiblity (المرونھ

 الحالھ تغییر على القدره انھا اى ، معین لموقف االستجابھ عند اخر نوع الى الفكر من معین نوع من والتحول

 . لالبداع النوعي الجانب وتمثل ،) Mental Rigidity (الذھني الجمود عكس فھى ، الموقف بتغییر الذھنیھ

 Adaptive ( التكیفیھ والمرونھ) .Spontaneous F (التلقائیھ المرونھ ھيو الصور من عدد المرونھ وتاخذ

F.( . 

 االفكار من اكثر والمھاره البعیده االفكار وانتاج ، الفرید التعبیر على القدره وھي  )Originality (االصالھ

 ظوالمألوف المباشره اءور ما الى النفاز على والقدره الفكره في والتفرد التمیز انھا اي ، والواضحھ الشائعھ

 .االبداعي والتفكیر باالبداع ارتباطًا الخصائص اكثر ھي واالصالھ. االفكار من

 تقود ما، لفكره زیادات او إضافات تقدیم على الفرد قدرة وتمثل )Elaboration( االفاضھ او التفاصیل

 وتتضمن. المعطاه لالفكار یدهجد تفاصیل إضافھ على القدره انھا اي اخرى إضافات او ذیادات الى بدورھا

 .جدیده زیاده الى بدورھا تؤدي تكملیھ افتراضات الى الوصزل. التفكیریھ المھاره ھذه

 )Sensitivity (للمشكالت الحساسیھ

 بوجود الوعي انھا اي . المعلومات في النقص وإكتشاف والمصاعب المشكالت إكتشاف على القدره وھي 

 من الكثیر الفرد مالحظة تتضمن أنھا كما . الموقف او البیئھ في ضعف رعناص او إحتیاجات او  مشكالت

 یتطلب مما ، بالمشكلھ والشعور اإلحساس لدیھ ویتولد ، االخطاء ویدرك ، المعروضھ الموقف في المشكالت

  .وزیادتھ الوعي مستوي إرتفاع

 )Giftedness(ين ـوبـموھـال

 سن في دراسیًا المتفوق او الموھوب الطفل إكتشاف یتم ان یجب انھ على النفس وعلماء التربیھ علماء إتفق

 الى حاجھ في العالي الذكاء ذو الطفل وان ،) ذاتھ تقدیر (الشخصي توافقھ ویتم. قدراتھ نمو یكتمل حتى مبكر

  .لھم مناسبھ بیئھ توفیر یجب ولذلك ، االبتدائیھ والدراسھ الحضانھ مرحلھ في مناسب إضافي منھاج

 على العاده جرت وقد. عظیمھ قدرات من عندھم ما تستمد خاصھ رعایھ الى جھبحا ثروه ینوالموھوب

 بھ والمقصود واحد والمعنى .إلخ...... وذكي وممتاز ومتمیز ومبدع ومتفوق موھوب مثل الفاظ استخدام

 من مجال في استثنائیھ قدره وجود على تدل كثیر مصطلحات توجد االنجلیزیھ اللغھ في وبالمثل الموھوب

 )Creative, Able, Gifted, Talented, Superior, Intelligent( المجاالت

 .الموھوب عند والتفكیر الموھوبین وخصائص للموھبھ مختلفھ تعریفات تناول الدراسھ ھذه في وسیتم
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  الموھبھ تعریف 

 المجرد المفھوم لھذا عام إتفاق والیوجد للموھبھ، كثیره تعریفات وجود الى یشیر التربوي التراث مراجعة إن

. العلمیھ الناحیھ من وسلیم دقیق وصف ھناك یكون حتى للموھبھ إجرائي تعریف الى الحاجھ برزت وقد ،

 . والتفوق الموھبھ لدرجة تبعًا ایضًا الموھبھ تعریفات وتتفاوت

  :یلي ما في التعریفات بعض عرض یتم وسوف

 لدیھ یتوافر الذي الطفل ذلك انھ والمتفوق الموھوب الطفل )Tannenbam, 1986, 86 (متاننیو یعرف

 و أخالقیًا البشریھ الحیاه تدعیم شأنھا من التي ) كافھ االنشطھ مجاالت في (لالفكار منتجًا لیصبح االمكانیھ

  .وجمالیًا ومادیًا واجتماعیا عاطفیًا

 بعض في المرتفع لالنجاز الفرد تؤھل معقده سمات ھيTalent الموھبھ ان) ٢٠٠٠ (السرور نادیا ترى و

 .المالئمھ البیئھ وتصقلھ فطریًا، استعدادًا یمتلك الذي الفرد ذلك ھو الموھوب فإن وبذلك والوظائف، المھارات

 بعدان وفي ، االكادیمي التحصیل في متمیزًا أداء یظھر الذي الفرد ذلك" أنھ الموھوب الطقل مارلند یعرفو

 او االبتكاري التفكیر – المتخصص االكادیمي االستعداد –العامھ العقلیھ القدره: التالیھ واالبعاد اكثر او

 ."الحركیھ المھارات – الفنیھ المھارات - القیادیھ القدره – االبداعي

  :الموھوبین تصنیف

 على االخر والبعض الذكاء تسیر أساس على صنفھ الباحثین فیصنف للموھوبین تصنیف من أكثر یوجد

   )٦٣ ،٢٠٠٤ ،جروان فتحي(  التصنیفات ھذه یوضح التالي والجدول الئویھ النسبھ اساس

  )١(جدول 

   الموھوبینتصنیف 

 المئویھ النسبة أساس على تصنیف الذكاء نسبة أساس على التصنیف

 التصنیف المئویھ النسبة الذكاء نسبة التصنیف

  عالیھ بدرجة موھوب

 بدرجة موھوب

  متوسطة

 مقبولة بدرجة موھوب

 ١٤٥ الذكاء سبةن كانت اذا

  فأكثر
  ١٤٤-١٣٠بین الذكاء نسبة كانت اذا

 -١١٥ بین الذكاء نسبة كانت اذا

١٢٩ 

  %١ من أعلى

  %٥ - ١ من

 %٢٠ - ٥ من

  عالیة بدرجة متفوق و موھوب

  نمتفوقو نموھوبو

 بدرجة متفوقون و موھوبون

 متوسطة

 

 :مصطلحات الدراسة
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 مھارات تنمیة في ألھدافھا) الكورت برنامج طریق عن(التفكیر ھندسة تحقیق درجة :Efectefness فاعلیة

 )ب األشكال  صورة(االبداعي للتفكیر Tourans تورنس اختبار یصفھ كما الموھوبین لدى االبداعي التفكیر

 طارا ووضع, الموھوبین الطالب تفكیر بناء اعادة بھ ویقصد: Engineering Thinking التفكیر ھندسة

 الكورت برنامج خالل من وابداعیة فعالة بطریقة المشكالت حل الى التوصل ویؤكد یحدد تفسیري

 ادوار ووضعھ, الدراسیة المناھج عن بعیدا اساس بشكل التفكیر لتعلیم برنامج ھو: CoRT الكورت برنامج

 الدراسة وتقتصر , دروس عشرة خالل من واحدة كل تنفذ) كورت (وحدات ست من البرنامج ویتألف دیبونو

 االبداع الرابعة والوحدة ,االدراك مجال توسعة االولى الوحدة ھي وحدتین على الحالیة

 في قصد عن وتستخدم تمارس مححدة عملیات: Creative Thinking Skills االبداعي التفكیر مھارات

 قدرة وھي : والمرونة, وانسیابھا االفكار تولید وتعني : الطالقة: ھى مھارات ثالث وھي المعلومات معالجة

 .والتكرار الشیوع وقلیلھ مسبوقة غیر جدیدة افكار تولید على القدرة وھي : واالصالة, نوعیة افكار انتاج ىعل

 عن البحث في قویة رغبة توجھھ وھادف مركب عقلي نشاط: Creative Thinking االبداعي التفكیر

 النھ والتعقید بالشمولیة بداعياال التفكیر ویتمیز ,سابقا معروفة تكن لم اصیلة نواتج إلى التواصل أو حلول

 فریدة ذھنیة حالة تشكل متداخلة واخالقیة وانفعالیة معروفیة عناصر على ینطوي

 وبذالك , والوظائف المھارات بعض من المرتفع لالنجاز الفرد تؤھل معقدة سمات ھي :Gifted الموھبة

 ئمةالمال البیئة وتصقلة فطریا استعداد الذي الفرد ذلك ھو الموھوب فان

   :الدراسات السابقة 

 الطلبھ من عینھ لدى االبداعیھ للقدرات النمو اتجاه على التعرف الى ھدفت ) ١٩٦٦ ،Axtel اكستل (دراسة

) ١٣٦(و ذكور) ١٣٦ (الموھوبین من طالبًا) ٢٧٢ (على العینھ اشتملت وقد االبندائیھ المرحلھ في الموھوبین

 القدرات في واضح إنخفاض وجود النتائج اظھرت قد ، رنسلو االشكال اختبار تطبیق تم وقد ، بنات

 بقیة في االبداعیھ القدرات تلك في االرتفاع استمر بینما الجنسین من الرابع الصف عینھ لدى االبداعیھ

  .األخرى الفصول

 فقد درسا العالقة بین التفكیر االبتكاري والموھبة (Carroll & Howieson, 1991) أما كارول وھویسون 

 طالبا قسموا إلى أربع مجموعات بناء على درجات ١٤٨والتحصیل داخل الفصل الدراسي، وشملت العینة 

وكان من نتائجھما حصول التالمیذ ذوي القدرات االبتكاریة المرتفعة على أعلى درجات . التفكیر االبتكاري

  . التحصیل
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 من عینتھ وتكونت الدراسي، التحصیل لىع واإلبداع الذكاء تأثیر بدراسة (McCabe, 1991)وقام ماككاب  

 العینة على الباحث طبق وقد). ١٦- ١٤ مابین أعمارھم (طالبا ٨٤ و) ١٣- ١٢ مابین أعمارھم (طالبا ١٢٦

: ویحوي العددي، اإلبداع: ھي إبداعیة قدرات سبعة یحوي الذي اإلبداعیة القدرات لقیاس تورنس اختبار

 الطالقة:ویحوي اللفظي، واإلبداع  (Elaboration )  التفاصیل اءإعط وقدرة واألصالة والمرونة الطالقة

 اإلبداع، متوسطي اإلبداع، مرتفعي (مجموعات ثالث إلى العینة قسم علیھ وبناء ، واألصالة والمرونة

 أن إلى الباحث وخلص. الذكاء لقیاس واختبار مقنن، تحصیلي اختبار علیھم طبق كما ،)اإلبداع منخفضي

 خلص حیث اإلبداع، زیادة في كبیر دور للعمر أن كما اإلبداع، مظاھر وجمیع الذكاء بین ویةق عالقة ھناك

 ارتباطا لھ یجد فلم التحصیل أما المتعلم، عمر بزیادة یزید اإلبداع أن إلى) قبلھ من تورنس أشار كما (الباحث

 أن وجد ولكنھ التحصیل، في تفاعاار معھا التستلزم واألصالة والمرونة الطالقة كمیة أن حیث باإلبداع، قویا

 بین عالقة ھناك أن وجد مثال اإلنجلیزیة اللغة ففي المواد، بعض في بالتحصیل ترتبط اإلبداع مظاھر بعض

  .االبتكاري بالتفكیر ارتباطا لھ یجد فلم والفنون الریاضیات في المرتفع التحصیل أما والطالقة، التحصیل

 عند التفكیر تعلیم في الكورت برنامج فاعلیة على التعرف الى لدراسةا ھدفت): ١٩٩٤ (النجار حسن دراسة

, مجموعتین على الدراسة عینة وزعت طالبا)٦٠ (من الدراسة عینة تكونت,العاشر الصف طالب من عینھ

 برنامج من االولى الوحدة الدراسة استخدمة , طالب)٣٠(ضابطة ومجموعة,طالبا)٣٠ (تجریبیة مجموعة

 فروق وجود الدراسة نتائج اوضحت وقد, اشھر اربعة التجربة واستمرت) . االدراك مجال توسیع (الكورت

 على احصائیا دالة فروق وجود وعدم, التجریبیة المجموعة لصالح والمرونھ الطالقة بعدي على احصائیا دالة

 ولصالح ياللفظ تورنس لمقیاس الكلیة الدرجة على احصائیة داللھ ذات فروق وجدت****, االصالة بعد

 .التجریبیة المجموعة

 من وذلك الموھوبین مدارس في والتحصیل االبتكار بین العالقة بدراسة (Freeman, 1994)  فریمان وقام

 بأن النتائج ودلت. الموھوبین من ومصنفین العاشرة سن في طفال ١٦٩ مع الشخصیة المقابالت خالل

 االبتكاریة القدرات من تقلل التحصیل أجل من األمور أولیاء بعض یمارسھا التي القسریة األسریة الضغوط

  .البنائھم

ھدف الدراسھ إلى معرفة فاعلیة برنامج حل المشكالت المستقبلیھ ): ٢٠٠٣(دراسة عدنان محمد القاضي 

األصالھ، المرونھ، الطالقھ، والمیل (المعدل والمطور للبیئھ العربیھ التجریبیھ في تطویر القدرات اإلبداعیھ 

 )التركیب، التحلیل، التقویم (، ومھارات التفكیر العلیا )  التفصیالت إلى
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 تكونة ) وبعدي قبلي إختبار ، تجریبیھ ومجموعھ ضابطھ مجموعھ (، التجریبي المنھج على الدراسھ إعتمدت

 عتین،مجمو ألى عشوائیًا العینھ أفراد وتوزع ، اإلعدادي االول الصف من موھوبًا طالبًا) ٤١ (الدراسھ عینة

 موھوبًا طالبًا) ٢١ (ضمت ضابطھ ومجموعھ موھوبًا طالبًا) ٢٠ (ضمت تجریبیھ مجموعھ

 االختبار في الضابطھ التجریبھ المجموعھ متوسطات بین إحصائیًا دالھ فروق توجد انھ الدراسھ نتائج توصلت

 ، التفصیالت إلى المیل ، المرونھ الطالقھ : التالیھ القدرات في التجریبیھ المجموعھ لصالح وذلك ، البعدي

  .واالحصائیًا فرقًا تحقق التي االصالھ باستسناء الكلیھ والدرجھ

 التفكیر لتعلم الكورت برنامج إستخدام أثر إلى للتعرف الدراسھ ھدفت: )٢٠٠٤ (حمزه أبو فرج فاطمھ دراسة

 عینة على الدراسھ أجریت اءالبیض مدینة في األساسي التعلم مرحلھ تالمیذ لدي االبداعي التفكیر تنمیة في

 للقدراه تورانس إختبار ، الدراسھ استخدمت . والتاسع السادس الصف طالب من وطالبھ طلب) ٢٠ (قوامھا

 وبرنامج ، المتدرجھ للمصفوفات المقنن رامن وإختبار ،) أ (النسخھ اللفظي الجزء االبداعي التفكیر على

  . )االبداع ٤ كورت ( التفكیر (لتعلیم الكورت

 االبداعیھ القدره في والضابطھ التجریبیھ المجموعتین بین إحصائیًا دالھ فروق توجد أنھ إلى النتائج توصلت

 للقدره ستوران الختبار البعدي للتطبیق بالنسبھ واالصلھ والمرونھ الطالقھ في المتمثلھ ومكوناتھا ، العامھ

   .االبداعي التفكیر على

 تطویر في تدریس برنامج اثر فحص إلى ھدفت عمل ورقة: )٢٠٠٥( عبدالجلیل ھود یحي صالح دراسة

 .المكرمھ مكھ لمدیة االبتدائي الخامس بالصف الموھوبین الطالب من عینة لدى االبداعیة القدرات

 تم حیث ، المكرمھ مكھ مدینة من االبتدئي الخامس الصف طالب من ) طالبًا ٦٠ (من الدراسھ عینة تكونت

 البط ٣٠: االتي كل وزعو ، )موھوبین مدرسة (بمكھ المدارس احد من لمجموعتین وائیًاعش العینھ اتختیار

 تنمیة في یساھم )عملیًا نشاطًا ١٢ (من التدریبي البرنامج تكون . ضابطھ عینھ طالب ٣٠و ، عشوائیھ عینھ

 على تدریبال البرنامج تطبیق تم وقد ، الطالب لدى والتفصیالت واالصالھ والمرونھ الطالقھ مھارات

 النتائج اظھرت .)ب(جنموذ الصورى تورانس ومقیاس العقلیھ القدرات مقیاس وطبق ، التجریبیھ المجموعھ

 ابعاد جمیع على التجریبیھ المجموعھ اصالح والضابطھ التجریبیھ المجموعتین بین إحصائیًا دالھ فروق وجود

 العقلیھ القدرات لمقیاس العقلیھ القدره دبع إحصائیًاعلى دالھ فروق ظھرت كما ، الصورى تورانس مقیاس

   .التجریبیھ المجموعھ لصالح

 مجال توسعة (الكورت برنامج إستخدام أثر معرفة إلى الدراسة ھدفت )٢٠٠٧ (الرقاص ناھس خالد دراسة

 من عینھ لدى الدراسي التحصیل مستوى وتحسین الناقد التفكیر مھارات تنمیة في ) والتفاعل ، االدراك

  .الثانویھ المرحلھ طالب
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 بطریقھ اختیارھم ثم ، الریاض بمدینة الثانوي الصف طالب من طالبًا) ٤٠ (من الدراسھ عینة تكونت

 من الناقد التفكیر مھارات إختبار الدراسھ واستخدمت . ضابطھ وعینھ تجریبیھ عینة إلى قسمت ، عشوائیھ

 دیبونو، اعداد من) التفاعل االدراك، المج توسعة ( الكورت برنامج وكذلك ،) ٢٠٠٥ (الشرقى إعداد

 لصالح الناقد التفكیر مھارت في والضابطھ التجریبیھ المجموعھ بین إحصائیًا دالھ فرد وجود النتائج اظھرت

  . التجریبیھ المجموعھ

 اثبتت ایضا و - طریقھ من اكثر باستخدام االبداعى التفكیر تنمیة یمكن – انھ السابقھ الدراسات من یتضح

. مختلفھ عینات لدى االبداعى التفكیر تنمیة فى المختلفھ بوحداتھ الكورت برنامج فاعلیة السابقھ لدراساتا

 الموھبھ على التعرف و االبداعى، التفكیر تشخیص فى تورانس اختبار فاعلیھ السابقھ الدراسات اكدت وكذلك

  .الموھوبین و

 و التالى الرئیسى الفرض فى البحث فروض غةصیا یمكن السابقھ للدراسات السابق العرض خالل من و

  یلى فیما منھ المتفرعھ الفروض

 مجال توسعة( فیھ یوجد الكورت برنامج باستخدام التفكیر لھندسة أخصائیة دلاللھ ذات فروق توجد - 

 الطالب لدى )واالصالة, والمرونھ , الطالقة (االبداعي التفكیر مھارات تنمیة على) االبداع,االدراك

  .البعدى التطبیق لصالح البرنامج بعد و قبل ھوبینالمو

 :األتیھ الفرعیھ الفروض الفرض ھذا من یتفرع و

, االدراك مجال توسعة (بوحدتیھ الكورت باستخدام التفكیر لھندسة احصائیھ داللھ ذات فروق یوجد - ١

 .لبعدىا التطبیق لصالح البرنامج وبعد قبل الموھوبین لدى الطالقة مھارة على) االبداع

, االدراك مجال توسعة (بوحدتیھ الكورت باستخدام التفكیر لھندسة احصائیة داللھ ذات فروق وجدی - ٢

 .البعدى التطبیق لصالح البرنامج وبعد قبل الموھوبین لدى المرونھ مھارات على) االبداع

, االدراك مجال توسعة (بوحدتیھ الكورت باستخدام التفكیر لھندسة احصائیة داللھ ذات فروق وجدی - ٣

 .البعدى التطبیق لصالح البرنامج وبعد قبل الموھوبین لدى االصالھ مھارات على) االبداع

 الطريقه واالجراءات 

 :العينه : أوًال
  :االستطالعیھ العینھ -

 عینھ على ) التفكیر ھندسة برنامج –TTCT االبداعي للتفكیر ستوران أختبار ( الدراسھ أدوات تجریب تم

  الدراسھ لمقیاس والثبات الصورة حساب بھدف وذلك وطالبھ طالب) ١٥ (قوامھا عیھإستطال



٥٤ 

   : النھائیھ العینھ

 یلتزمو لم طالب خمس) ٥ (استبعاد وتم،  الموھوبین الطالب من وطالبھ طالب) ٦٥ (النھائیھ العینھ بلغت

- ٩ (مابین أعمارھم تراوحت ، وھوبینالم من وطالبھ طالب) ٦٠ (النھائیھ العینھ لتبلغ ، البرنامج تطبیق اثناء

  ١٣٥- ١٢٥ مابین وھم ذكاء ونسبة ، ،سنھ) ١٢

  : بحثحدود الثانيا  

 – ١٢٥(مابین ذكائھم نسبة تتراوح والتي الموھوبین الطالب من وطالبة طالب)٣٠( بـ الدراسة ةنیع تتحدد - 

  . سنھ)١٢- ٩ (مابین اعمارھم تتراوح للذكاء وكسلر مقیاس على)  ١٣٥

 مجال توسعة ھما الكورت مجبرنا من فقط وحدتین استخدام خالل من التفكیر ھندسة على الدراسة تصرتاق - 

 .واالبداع االدراك

 االصالة و والمرونة الطالقة ھي االبداعي للتفكیر مھارات ثالث قیاس على الدراسة اقتصرت - 

 االدوات : ًاثالث

 TTCTإختبار تورانس للتفكير االبداعي  - 

  ١٩٧١ حطب أبو فؤاد و سلیمان عبداهللا تعریب و ترجمة

 أورد األمریكیة بافلو والیة في اإلبداع دراسات مركز أن حتى اإلبداع لقیاس المخصصة المقاییس تعددت

 تعمیمھ یمكن واحد مقیاس یوجد ال أنھ النھایة في قرر قد المركز أن إال مقیاس، من جزًء أو مقیاسًا ٢٦٤

 اإلبداع قیاس یراد بیئة بكل خاص مقیاس وضع یجب أنھ قرر كما ، والبیئة اإلبداع نبی الشدید لالرتباط نظرًا

 اإلبداع مقیاس یظھرھا أن یجب التي العامة والسمات المظاھر على اتفاق شبھ ھناك كان وإن فیھا،

(Isaksen, et al., 1994)مقیاس المقاییس ھذه أشھر ومنTTCT )Torrance’s  Test of Creative 

Thinking ( للمتعلم الكامنة والقدرات اإلدراكیة الوظائف لقیاس صمم وقلم ورقة اختبار عن عبارة وھو 

 الطالقة ھي المحاور وھذه تحریریة محاور وثالث  دقیقة وأربعون خمس لمدة لفظیة مھام سبع ویحوي

 Torrance, 1974, 14) واألصالة والمرونة

 جدیده ظھورمفاھیم مع واسعھ شھره وإكتسب االمریكیھ المتحده الوالیات في) ١٩٦٦ (عام االختبار ھذا نشر

 Creative اإلبدعیھ الموھبھ و ،)Productive Giftedness ( المنتجھ ھالموھب مثل الموھبھ النفس علم في

Giftedness إستخدامھا تساعاو . مختلفھ لبیئات تقنیتھا وأعید ، عربیھ دول بینھا من عدیده دول إلى ونقل 

 ,Tannenbaum (خاصھ بصورة األساسیھ المرحلھ في والمتفوقین الموھوبین األطفال عن فالكش في

  إستخدامًا) Divergent (التباعدي التفكیر إختبارات أكثر وھو )1983
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 تضم و األلفاظ اختبارات بطاریة األولى البطاریھ. بطاریتین من االبداعى للتفكیر تورانس اختبارات تتألف

 تحسین - البدیلھ االستخدامات - النتائج تخمین - األسباب تخمین - األسئلھ توجیھ ھى یھفرع اختبارات سبعة

  .الشائعھ غیر األسئلھ - أن افترض - اإلنتاج

 األشكال و الصورة، بناء ھى اختبارات ثالثة من تتكون و) ب (الصورة األشكال بطاریة ھى الثانیھ البطاریة

  المتوازیة الخطوط و الناقصة،

 اإلبداعى التفكیر مھارات تقیس التى و) ب (الصورة األشكال اختبارات بطاریة الحالیة سةالدرا تطبق و

  .الدراسة عینة عند األصالھ و المرونھ، و الطالقة،

  :ھى فرعیھ اختبارات ثالثة من) ب (الصورة االشكال بطاریة تتكون و

 في التفكیر المفحوص من ویطلب ادبالسو مظلًال بیضاویًا شكًال االختبار ھذا ویتضمن : الصورة بناء - ١

  .منھ جزءًا المظلل الشكل ھذا یكون بحیث رسمھ یمكن شيء أي أو صورة

 اإلشكال ھذه إكمال المفحوص من ویطلب , ناقصة أشكال عشرة االختبار ھذا یتضمن : الصورة تكملة - ٢

 بقدر شیقة قصة حكيت الرسوم ھذه وجعل , احد إلیھم یسبقھا لم مثیرة صورة أو أشیاء رسم طریق عن

 ھذه من لكل مناسب عنوان باختیار المفحوص یقوم وأخیرًا , جدیدة أفكار إضافة طریق عن المستطاع

  .لذلك المخصص المكان في وكتابتھ , الرسومات

 ویمكن , متوازیین خطین عن عبارة منھا كل , سؤاًال) ١٨ (االختبار ھذا یتضمن : المتوازیة الخطوط -٣

  .رسمھا المنوي الصورة إلكمال أخرى خطوط فةإضا للمفحوصین

 تقیسھا التى اإلبداعیھ للقدرات فرعیھ عالمات أربع من مكونھ لإلبداع كلیة عالمة االختبارات تعطى و

  .التفصیالت إعطاء و الشرح فى األفاضھ و األصالھ و المرونھ و الطالقھ ھى و االختبارات

 إلى الفاحص یحتاج وال جمعیھ، أو فردیھ بصورة تطبیقھا یمكن و دقیقھ،) ٧٥ (االختبارات تطبیق یستغرق و

 . العقلیھ باالختبارات خاصھ معرفة أو خبرة

  االختبار صدق
 نظریة على معتمدا اختباره فى المحتوى صدق االختبار صدق توافر) Torrance, 1972 (تورانس بین

 األسئلھ نماذج تفحص خالل من ذلك اتضح و مجاالتھ، و االبداعى السلوك قدرات حددت التى جیلفورد

الصدق . االختبار محتوى صدق على یدل مما االبداعیھ القدرة لقیاس مالءمتھا مدى االختبار فى المتضمنھ

 تورانس من كل أجراھا دراسة خالل من المعلمین تقدیرات محك باستخدام التالزميالتالزمي اتضح الصدق 

 إمكانیة لمعرفة, معلمًا ٣١و طالب 800 من عینة على م١٩٦٤ عام ( Torrance & Jupta ) وجبتا

 والطالب اإلبداعي التفكیر على القدرة من المرتفع المستوى ذوي الطالب بین للتفریق تورانس اختبارات
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 قدرة الدراسة نتائج وسجلت, المعلمون یقدرھم كما, اإلبداعي التفكیر على القدرة من المنخفض المستوى ذوي

  .األصالھ و والمرونة الطالقة إبعاد في المذكورتین الفئتین بین مییزالت على االختبار

 إلنجاز عامًا (12) مدتھا تتبعیة دراسة تورانس أجرى حیث ١٩٧٢ عام االختبار لھذا التنبؤي الصدق وتوفر

 , ثانویة مدرسة في یدرسن كّن, طالبة (٢١٧ (منھم وطالبة طالبًا) ٢٣٦ (مجموعھا بلغ الطالب من عینة

 على حصل اإلنجاز محك على ودرجاتھم تورانس اختبار على األفراد درجات بین تورانس ربط ینوح

  )٠٫٤٦ (حدود في ولإلناث (0.59) حدود في الذكور للطلبة ارتباط معامل

 ضوء فى ذلك و الداخلى االتساق معامالت حساب طریق عن الحالیة الدراسة فى االختبار صدق حساب تم

 من بعد كل صدق من للتأكد االستطالعیھ، العینھ على ككل االختبار درجة بین و ختباراال أبعاد من بعد كل

). ٠٫٨٢ (األصالھ ،)٠٫٨٠ (المرونھ ،)٠٫٨٨ (للطالقھ الصدق معامالت فكانت. حده على كل االختبار أبعاد

   . ختباراال صدق یعنى مما) ٠٫٠١ (مستوى عند دالھ الداخلیھ لألبعاد الصدق معامالت جمیع أن ویتضح

 االختبار ثبات

) ١١٨ (من مكونة عینة على م1967 عام تورانس أجراھا دراسة خالل من الثبات االختبار لھذا توفر فقد

 إلى أسبوع من زمني وبفارق اإلعادة وبطریقة ,والسادس والخامس الرابع الصف في یدرسون طالبًا

 التطبیق في ودرجاتھم األول التطبیق في علیھا حصلوا التي العینة أفراد درجات بین تورانس ربط, أسبوعین

 > α ) مستوى عند إحصائیة داللة ذو وھو) ٠٫٧١ (قدره األلفاظ صورة في ثبات معامل على وحصل الثاني

0.01).  

 العینھ على تطبیقھ اعادة و االختبار تطبیق طریق عن الحالیھ الدراسة فى االختبار ثبات حساب تم و

 كانت االرتباط معامل ایجاد بعد و التطبیق، إعادة و التطبیق بعد یومًا) ١٥ (قدره نىزم بفاصل االستطالعیھ،

 على یدل مما احصائیا دالھ جمیعھا و ،)٠٫٩٨ (األصالھ ،)٠٫٩٧ (المرونھ ،٠٫٩٥ الطالقھ: یلى كما النتائج

  .االختبار ثبات

 Wechsler Intelligence Scale for Children- Revisedاألطفال المعدل بار وكسلر لذكاءختا

 وعماد و ملیكة كامل لویس المصریھ البیئة على قننھ و ترجمھ و ،١٩٧٤" وكسلر "االختبار ھذا أعد

 اسماعیل

 اللفظیة األنشطة من یدالعد على الطفل أداء خالل من العامة، العقلیة القدرة قیاس إلى االختبار ھذه ویھدف

 الذكاء ونسبة V-IQ اللفظیة الذكاء لنسبة كمحصلة الذكاء نسبة ثم ومن العملیة، األنشطة من العدید وكذلك

 العالم لفھم العامة الفرد قدرة : أنھ على الذكاء تعریف على بناءا المقیاس ھذا وكسلر أسس وقد .P-IQ األدائیة

 .معھ والتكیف الخارجي
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 بالتساوي قسمت فرعیًا، اختبارًا عشر إثنى من (WISC-R) المعدل األطفال لذكاء وكسلر اسمقی ویتكون

 المقاییس وھذه الصعوبة، مستوى حسب تصاعدیًا اختبار كل بنود رتبت وقد. والعملیة اللفظیة الجوانب بین

  :ھي الفرعیة،

 

 األرقام إعادة -الفھم -اتالمفرد -الحساب.- المتشابھات -المعلومات :اللفظیة المقاییس: أوًال

 .المتاھات- الشفرة - األشیاء تجمیع - المكعبات تصمیم - الصور ترتیب - رالصو تكملة :العملیة المقاییس: ثانیًا

 األشخاص أو بالمدرسة، النفسي األخصائي أو المرشد بمعرفة وذلك فردى، بشكل االختبار ھذا ُیطبق

 وتستغرق. األطفال مع الفردیة العقلیة االختبارات ھذه مثل قتطبی مھارات لدیھم ممن الراشدین من المؤھلین

 راحة فترة بینھما ونصف ساعة منھما كل جلستین على ُتقسم طفل، لكل ساعات ثالث المقیاس تطبیق فترة

  .أخر إلى اختبار من التصحیح طریقة وتختلف. ساعة نصف

 بجمع الذكاء مستوى حساب تم كما. معدلة یةمعیار درجات إلى الخام الدرجات تحویل تم الدرجات تفسیر ویتم

 اختبار عدا ما العملیة لالختبارات وكذلك األرقام، إعادة اختبار عدا ما اللفظیة لالختبارات الموزونة الدرجات

 األداء عن یعبر ١٠٠ الذكاء مستوى أن اعتبار على كمیًا المستوى ھذا تفسیر ویتم. ككل والمقیاس المتاھات،

 الذكاء ومستوى المتوسط، فوق واحد معیاري انحراف بمقدار یبعد ١١٥ الذكاء ومستوى توسط،الم أو العادي

 .المختلفة الذكاء فئات تصنیف یتم األساس ھذا وعلى. المتوسط تحت واحد معیاري انحراف بمقدار یبعد ٨٥

 :ھى طرق، بثالث منھ التحقق تم بالثبات یتعلق وفیما

 بین الفرعیة لالختبارات الثبات معامالت تراوحت وقد. التطبیق إعادة وطریقة ألفا، ومعامل النصفیة، التجزئة

 ٠٫٩٦ ككل وللمقیاس ،٠٫٩٠ العملي وللجزء ،٠٫٩٤ اللفظي للجزء الثبات معامل بلغ كما ، ٠٫٨٤ و ٠٫٦٥

 مالتمعا تراوحت فقد التطبیق، إعادة طریقة باستخدام یتعلق وفیما. النصفیة التجزئة طریقة باستخدام وذلك

 للجزء ٠٫٩٦ ،٠٫٩٥ ،٠٫٩٦ المعامالت ھذه وبلغت ،٠٫٩٤ و ،٠٫٧٣ بین الفرعیة لالختبارات الثبات

 تراوحت فقد ألفا، معامل باستخدام یتعلق وأما. . الترتیب على ككل واالختبار العملي، والجز اللفظي،

 ٠٫٩٧ ،٠٫٨٨ ،٠٫٩٨ تالمعامال ھذه وبلغت ،٠٫٩٥ و ،٠٫٧٣ بین الفرعیة لالختبارات الثبات معامالت

 .جدًا مرتفعة المعامالت ھذه وتعتبر. الترتیب على ككل واالختبار العملي، والجزء اللفظي، للجزء

 

 :اآلتیة بالطرق لألطفال المعدل وكسلر مقیاس من صدق من التأكد تم بالصدق، یتعلق فیما أما

 العمریة الفئات بین التمییز على القدرة لھا الفرعیة االختبارات أن إتضح حیث الفرضي، التكوین صدق



٥٨ 

 فقد العام العامل على باإلضافة أنھ إتضح حیث العاملي، الصدق..سنھ ١٦ ،١٤ ،١٢ ،١٠ ،٨ ،٦ ( ختلفةالم

 معامل حساب تم حیث المحك، صدق.الفاریماكس بطریقة التدویر بعد أخرى عوامل ثالثة إلى التوصل أمكن

 كما. ٠٫٠١ داللة بمستوى ٠٫٧٥ بلغ وقد للذكاء، الجمعیة الختباراتا وأحد المقیاس ھذا درجات بین االرتباط

 ،0.57 ،٠٫٦٠ المعامالت ھذه وبلغت العام، التحصیل ودرجات درجاتھ بین االرتباط معامالت حساب تم

 . الترتیب على ككل والمقیاس والعملي، اللفظي، للجزء 0.58

 Engineering Thinking programeبرنامج ھندسة التفكير 

 مع التفكیر لتعلیم الكورت برنامج على الحالیھ الدراسة فى الموھوبین لدى التفكیر ھندسة برنامج اعتمد

 التى المصریھ البیئة ثقافة مع ایضا و الدراسة عینة و یتناسب بما البرنامج تدریبات و فنیات فى التعدیل

  .الدراسة فیھا طبقت

 عشرة على حده و كل تحتوى و االبداع) ٢ (كورت و االدراك، مجال توسعة) ١ (كورت الدراسة تبنت

. دقیقھ ٤٥ تستغرق منفردة جلسة فى مھارة كل تقدم. للبحث النظرى االطار فى توضیحھا تم فرعیھ مھارات

  بالترتیب یلى ما على المھارة تقدیم جلسة تشتمل و

  المھاره معنى توضیح - ١

  )المھاره (الدرس أھداف - ٢

  للمھارة طبقا حلھ كیفیة شرح مع توضیحى مثال - ٣

  للتدریبات عرض - ٤

  )المھارة میكانیزم و عملیة (العملیھ توضیح - ٥

  المھاره تعلم مبادىء توضیح - ٦

  )للمھارة تطبیقا بحلھ الطالب یقوم و ( المشروع - ٧

  اإلجراءات: رابعا

  .١٣٥- ١٢٥ بین ام ذكاءھم نسبة تتراوح و للذكاء كسلر و اختبار علیھم طبق و الدرسھ عینة اختیار تم- 

 التفكیر مھارات لتحدید) ب (الصورة االبداعى للتفكیر TTCT  تورانس اختبار طبق: القبلى التطبیق - 

  ) .األصالھ - المرونھ - الطالقھ (االبداعى

 خالل من االدراك مجاالت توسعة االولى بوحدتیھ الكورت برنامج باستخدام التفكیر ھندسة برنامج طبق - 

 - المترتبات و النتائج - القوانین و القواعد - العناصر كل اعتبار - تطویرھا و األفكار معالجة (اآلتیھ المھارات

 و ،)األخرى النظر وجھة - القرارات - االحتماالت و البدائل - األولویات ترتیب - التخطیط - الغایات و األھداف
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 معارضة - عشوائیھ التمدخ - المتدحرج الحجر - ابداعى نعم،ال،( مھاراتھا و االبداع الرابعھ الوحده

  )التقییم - المتطلبات - الربط - األخطاء إزالة - المشكلھ تعریف - الرئیسیھ/السائدة الفكرة - المفھوم/الفكرة

  .البرنامج تطبیق بعد )ب( الصورة االبداعى للتفكیر تورانس اختبار تطبیق باعادة ذلك و :البعدى بیقالتط - 

 درجات مقارنة خالل من االبداعى التفكیر تنمیة على التفكیر ھندسة برنامج أثر لمعرفة االحصائیھ المعالجة - 

  تفسیرھا و مناقشتھا و الدراسھ نتائج استخراج و .الرنامج بعد و قبل الدراسة عینة افراد

  نتائج البحث و مناقشتھا
  

  نتائج الفرض األول ومناقشتھا : أوًال 
  

 مھارة الطالقة لدى الموھوبین قبل وبعد البرنامج توجد عالقة دالة إحصائیًا في" ینص الفرض األول على 

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي " لصالح التطبیق البعدي 

لمھارة الطالقة لدى الموھوبین باستخدام اختبار ویلكوكسون للمجموعات المرتبطة ، وجاءت النتائج كما 

  . بالجدول التالي 

   ) ٢(قم جدول ر

  الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي لمھارة الطالقة 

متوسط   العدد   
  الرتب 

مجموع 
  الرتب 

  الداللة   قیمة ح 

  ٠٫٠١  ٣٫٤٥٥  ٢١٠  ٢٠  ٣٠  الرتب السالبة 
الرتب 

  الموجبة 
      صفر   صفر   صفر 

الطالقة لدى الموھوبین یتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائیًا بین القیاسین القبلي والبعدي لمھارة 

  . لصالح التطبیق البعدي 

وتدل ھذه النتیجة إلى أنھ یمكن تنمیة مھارة الطالقة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ، بمعنى أن التلمیذ أصبح 

قادرًا بصورة أكبر على أن یأتي بعدد من األفكار في سھولة ویسر ، وقد تعني الخصوبة في إنتاج األفكار 

ت المالئمة إزاء مثیر أو مشكلة ما ، بحیث تنطوي ھذه االستجابات على وجھة الحل التباعدیة واالستجابا

وذلك في فترة زمنیة محددة ، كما تدل ھذه النتیجة أنھ یمكن بالتدریب تنمیة فنون الطالقة المختلفة مثل طالقة 

د ، وطالقة التداعي ، وتعني األلفاظ ، وتعني سرعة تفكیر الفرد في إعطاء الكلمات وتولیدھا في نسق جی

إنتاج أكبر عدد من الكلمات ذات الداللة الواحدة ، أي كلمات تتوافر فیھا شروط معینة من حیث المعنى ، 

ویحدد فیھا الزمن أحیانًا ، وطالقة األفكار ، وتعني استدعاء عدد كبیر من األفكار في زمن محدد ، وطالقة 
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 إلى أشكال معینة لتكوین رسوم حقیقیة ، أول القدرة على الرسم األشكال ، وتعني تقدیم بعض اإلضافات

السریع لعدد من األشكال استجابة لمثیر معین ، وطالقة المعاني ، وتتمثل في قدرة التلمیذ على إعطاء أكبر 

عدد ممكن من األفكار المرتبطة بموقف معین ومدرك بالنسبة لھ ، والطالقة التعبیریة ، وتتمثل في قدرة 

لمیذ على سرعة صیاغة األفكار الصحیحة أو إصدار أفكار متعددة في موقف محدد شریطة أن تتصف ھذه الت

األفكار بالثراء والتنوع والغزارة والندرة ، وطالقة الرموز أو طالقة الكلمات ، وتعني قدرة التلمیذ على تولید 

  . وزن معین كلمات تبدأ أو تنتھي بحرف معین أو مقطع معین أو تقدیم كلمات على 

وقد تبدو أن ھذه النتیجة منطقیة ذلك أن برنامج الكورت یساعد في التعرف على الموھبة وتنمیتھا ، فالبرنامج 

بسیط وعملي ویمكن استخدامھ في تمثیل مجموعة واسعة من األسالیب ، كما أنھ برنامج ذوو تصمیم متوازن 

تفاعلین في ذات الوقت ، كما أنھ ینمي المھارة العلمیة ، وھو یمكن التالمیذ من أن یكونوا مفكرین فاعلین وم

التي تتطلبھا الحیاة الواقعیة ، واستخدام توسعة مجال اإلدراك ساھم في توسیع دائرة الفھم واإلدراك لدى 

التالمیذ ، وھو جزء أساسي ویجب أن یدرس قبل أي جزء من أجزاء الكورت باإلضافة إلى استخدام فنیات 

في برنامج الكورت ، والتي تسعى إلى تدریب التالمیذ على الھروب الواعي من حصر األفكار تنمیة اإلبداع 

  . ، وبالتالي إنتاج أفكار جدیدة 

كما قد تبدو منطقیة ھذه النتیجة في أن البرنامج أعاد بناء وصیاغة تفكیر التالمیذ الموھوبین ، ووضع إطارًا 

قة فعالة وإبداعیة ، وتتفق ھذه النتائج مع نتائج دراسة حسن تفسیریًا یحدد ویؤكد التوصل إلى حلول بطری

، وتحقق  ) ٢٠٠٤( ودراسة فاطمة فرج أبو حمزة  ) ٢٠٠٣( ، ودراسة محمد القاضي  )١٩٩٤( النجار 

  . ھذه النتائج صحة الفرض األول 

  

  

  نتائج الفرض الثاني ومناقشتھا : ثانیًا 
  

 إحصائیًا في مھارة المرونة لدى الموھوبین قبل وبعد البرنامج توجد عالقة دالة" ینص الفرض الثاني على 

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي " لصالح التطبیق البعدي 

لمھارة المرونة لدى الموھوبین باستخدام اختبار ویلكوكسون للمجموعات المرتبطة ، وجاءت النتائج كما 

  . لي بالجدول التا

   ) ٣(جدول رقم 

  الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي لمھارة المرونة  
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متوسط   العدد   
  الرتب 

مجموع 
  الرتب 

  الداللة   قیمة ح 

  ٠٫٠١  ٣٫٤٢٩  ٢١٠  ٢٠  ٣٠  الرتب السالبة 
الرتب 

  الموجبة 
      صفر   صفر   صفر 

لبعدي لمھارة المرونة لدى الموھوبین یتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائیًا بین القیاسین القبلي وا

  . لصالح التطبیق البعدي 

وتدل ھذه النتیجة إلى أنھ یمكن تنمیة مھارة المرونة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ، أي أنھ یمكن تنمیة التنوع 

أي القدرة ) . عدم التصلب ( واالختالف في األفكار التي یغیر بھا التلمیذ موقفًا ما أو وجھة نظر عقلیة معینة 

على عكس التغییر وعدم التمسك بالموقف السابق إذا كان ھناك شیئًا جدیدًا أفضل مما سبق ، أي أن برنامج 

الكورت جعل التلمیذ یمیل إلى التنویع في الرؤیة ، وجعلتھ ینتقل من أمر إلى أمر ومن موضوع إلى موضوع 

وبالتالي یجعلھ .  یجعل األمور غیر جامدة وغیر منغلقة ومن زاویة إلى زاویة ، ھذا النوع من التنقل ھو الذي

ذلك ال یصاب باإلحباط أو العجز ، وھو دائمًا في حالة تجدید ورغبة في التغییر ، وھذا التغییر متعلق بالكیف 

  . ولیس بالكم ، فأضحى التلمیذ قادرًا على تغییر الحالة الذھنیة بتغییر الموقف 

بتنوع األفكار والتحول إلى مجاالت وتصنیفات ) المرونة ( الفكري فھي تتسم ومرونة التلمیذ عكس الجمود 

متعددة ، سواء كانت المرونة تلقائیة ، وتعني سرعة التلمیذ في إصدار أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة 

اقف وال یكتفى والمرتبطة بمشكلة أو موقف مثیر ویمیل الفرد وفق ھذه القدرة إلى المبادرة التلقائیة في المو

بمجرد االستجابة ، أو كانت المرونة تكیفیة ، وتعني قدرة التلمیذ على تغییر الوجھة الذھنیة في معالجة 

المشكلة ومواجھتھا ، ویكون بذلك قد تكیف مع أوضاع المشكلة ومع الصور التي تأخذھا أو تظھر بھا 

  . المشكلة 

لى توجیھ التفكیر عكس ما ھو موجود في محاولة لتولید وقد كان الباحثان عند تطبیق البرنامج حریصین ع

أفكار متنوعة لیست من نوع األفكار المتوقعة عادة وتوجیھ أو تحویل مسار التفكیر مع تغییر المثیر أو 

متطلبات الموقف ، وكذلك توجیھ النظر إلى تمثل رؤیة اآلخرین ، كما أن وحدة توسیع مجال اإلدراك تعني 

ھم واالھتمام بإظھار اإلیجابیات والسلبیات في المواقف والتعرف على كل عناصر الموقف ، بتوسیع دائرة الف

وتحدید األھداف ، واستخدام التخطیط وتركیز االنتباه على ترتیب األولویات وتولید االحتماالت وتوجیھ 

ودراسة عدنان محمد ،  )١٩٩٤( األفكار بشكل ھادف ، وقد اتفقت  ھذه النتائج مع نتائج دراسة حسن النجار 

  .، وتحقق ھذه النتائج صحة الفرض الثاني  ) ٢٠٠٤( ودراسة فاطمة فرج أبو حمزة  ) ٢٠٠٣( القاضي 
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    نتائج الفرض الثالث ومناقشتھا : ثالثًا 
توجد عالقة دالة إحصائیًا في مھارة األصالة لدى الموھوبین قبل وبعد البرنامج " ینص الفرض الثالث على 

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي " طبیق البعدي لصالح الت

لمھارة األصالة لدى الموھوبین باستخدام اختبار ویلكوكسون للمجموعات المرتبطة ، وجاءت النتائج كما 

  . بالجدول التالي 

  )٤( جدول رقم 

  ةالفروق بین القیاسین القبلي والبعدي لمھارة األصال

متوسط   العدد   
  الرتب 

مجموع 
  الرتب 

  الداللة   قیمة ح 

  ٠٫٠١  ٣٫٤٤٨  ٢١٠  ٢٠  ٣٠  الرتب السالبة 
الرتب 

  الموجبة 
      صفر   صفر   صفر 

یتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائیًا بین القیاسین القبلي والبعدي لمھارة المرونة لدى الموھوبین 

  . لصالح التطبیق البعدي 

تیجة إلى أنھ یمكن تنمیة مھارة األصالة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ، بمعنى أن البرنامج جعل وتدل ھذه الن

التلمیذ قادرًا على التجدید واالنفراد باألفكار التي یأتي بھا ، وأضحى قادرًا على إنتاج استجابات أصیلة أي 

قلیلة الشیوع دل ذلك على األصالة ، وھي قلیلة التكرار أو الشیوع ، فكلما كانت طریقة حل المشكلة نادرة و

تعبر عن اإلنتاج التباعدي لتحویالت المعاني وتمثل أھم عوامل القدرة على التفكیر اإلبداعي ، كما تبدو في 

  . إنتاج جدید وأصیل وغیر شائع 

ي ضوء ومن ثم فإن الجدة وعدم الشیوع ھما أھم خصائص التفكیر االبتكاري ، واألصالة أمر نسبي یتحدد ف

ما ھو معروف ومتداول بین أفراد جماعة معینة في زمن معین ، بحیث تقبلھ الجماعة وتشعر نحوه بالتقدیر 

من خالل ثالثة محكات ، ھي محك عدم الشیوع ، ومحك المھارة أو اإلتقان ، وأخیرًا محك التداعیات البعیدة 

یة ال یقوم بھا غیره وال یمارسھا سواه ، وبالتالي فإن البرنامج صاحب خیال عال في تصرفات غیر تقلید. 

ویضاف إلى ذلك بعد الخیال المجدد ، أي التصرفات بطریقة ال تخطر على بال أحد ، أي طریقة غیر تقلیدیة 

، وغیر مكررة تتسم بالندرة والجدة ، فإذا أضیف إلیھا خاصیة المالئمة یكون السلوك االبتكاري أصیًال 

  . ومتكامًال 

دة التفرد في تولید األفكار الجدیدة ، وتعتبر محكًا للحكم على مستوى اإلبداع ، إنتاج ما ھو غیر ھذا وتعني الج

اإلنتاج غیر المألوف الذي لم یسبقھ إلیھ أحد ، فإن استخدام برنامج الكورت جعل التلمیذ یسعى . مألوف 
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ستخدام األفكار المتكررة والحلول لألفكار األصیلة غیر الشائعة التي تتصف بالتمیز ، جعل التلمیذ یمل من ا

التقلیدیة للمشكالت ، فھي استجابات غیر عادیة ، وذكیة ومفاجئة ، وبعیدة عما ھو واضح ومشاھد من جمیع 

أو معظم الناس ، فإن برنامج الكورت یقوم على تقدیم التفكیر باعتباره مھارة یمكن تعلمھا في شكل مباشر 

لیم التفكیر ، فھو برنامج مصمم لتقدیم مھارات التفكیر من خالل مجموعة ویتخذ طریقة األداء منھجًا في تع

من األدوات العملیة التي یتم التدریب على استخدامھا في مواقف متنوعة ، وقد تناقضت ھذه النتائج مع النتائج 

 ٢٠٠٣ ( ، وكذلك مع النتائج التي توصل إلیھا عدنان محمد القاضي )١٩٩٤( التي توصل إلیھا حسن النجار 

، وكذلك مع النتائج التي  ) ٢٠٠٤( إال أنھا اتفقت مع النتائج التي توصلت إلیھا فاطمة فرج أبو حمزة ) 

  .، وتحقق ھذه النتائج صحة الفرض الثالث  ) ٢٠٠٥( توصل إلیھا صالح یحیى عبد الجلیل 

  
  نتائج الفرض الرابع ومناقشتھا : رابعًا 

  
قة دالة إحصائیًا في مھارة إعطاء التفاصیل  لدى الموھوبین قبل وبعد توجد عال" ینص الفرض الثاني على 

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب الفروق بین القیاسین القبلي " البرنامج لصالح التطبیق البعدي 

والبعدي لمھارة إعطاء التفاصیل لدى الموھوبین باستخدام اختبار ویلكوكسون للمجموعات المرتبطة ، 

  . لنتائج كما بالجدول التالي وجاءت ا

   ) ٥(جدول رقم 

  الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي لمھارة إعطاء التفاصیل  

متوسط   العدد   
  الرتب 

مجموع 
  الرتب 

  الداللة   قیمة ح 

  ٠٫٠١  ٣٫٤١١  ٢١٠  ٢٠  ٣٠  الرتب السالبة 
الرتب 

  الموجبة 
      صفر   صفر   صفر 

حصائیًا بین القیاسین القبلي والبعدي لمھارة إعطاء التفاصیل  لدى یتضح من الجدول وجود فروق دالة إ

  . الموھوبین لصالح التطبیق البعدي 

وتدل ھذه النتیجة إلى أنھ یمكن تنمیة مھارة إعطاء التفاصیل أو اإلفاضة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة 

ل جدیدة ومتنوعة لفكرة أو حل لمشكلة ، الموھوبین ، بمعنى أن التلمیذ أصبح لدیھ القدرة على إضافة تفاصی

وتتضمن ھذه القدرة اإلبداعیة تقدیم تفصیالت متعددة ألشیاء محدودة وتوسیع فكرة ملخصة أو تفصیل 

  . لموضوع غامض 
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وبالتالي فإن البرنامج أفاد التالمیذ في القدرة على تطویر وتوسیع أو إضافة تفاصیل جدیدة إلى الحلول المقدمة 

رة على جعل فكرة ما تظھر بصورة أفضل من خالل البناء وإعادة البناء واإلضافة إلیھا ، وإعادة ، وھي القد

صیاغة األفكار بشكل أكثر اتساعًا وبھندسة عالیة ، ھي عبارة عن مساحة الخبرة ، والوصول إلى تنمیات 

  . جدیدة مما یوجد لدى المتعلم من خبرات 

ر في الھدف الذي ترید أن تستعمل المادة أو الخبرة ، التي یقوم وقد سار البرنامج في تدریبات منھا فك

بمعالجتھا ، اربط الفكرة التي تفكر فیھا باعتقادك واتجاھاتك ، اربط الفكرة التي تفكر منھا بخبراتك السابقة ، 

 ، فكر في فكر في استجاباتك العاطفیة للمحتوى المتضمن في الفكرة ، اربط ما تفكر فیھ باألفراد المحیطین بك

األفكار التي حققتھا عند قراءتك للمحتوى ، فكر في استجابات اآلخرین للمحتوى الذي قرأتھ ، اربط 

االستجابات واألفكار بما یوجد لدیك من مخزون معرفي ، راع المعاني والخبرات المرتبطة بالمواضیع 

س العام ، أو العالقات المنطقیة واألفكار ، فكر في تضمینات ما تم صیاغتھ ، انظر إلى المعنى واإلحسا

لألفكار ، اربط المحتوى مع الفكرة التي بدأت التفكیر فیھا أو موضوع اھتمامك ، اربط الكلمات المفتاحیة أو 

المفاھیم باألفكار ، وأخیرًا ناقش ما توصلت إلیھ مع اآلخرین ، ولذلك حدث نمو في القدرة على إعطاء 

(  نتائج الدراسة الحالیة مع النتائج التي توصل إلیھا عدنان محمد القاضي التفاصیل واإلفاضة ، وقد اتفقت 

، وتحقق ھذه النتائج صحة  ) ٢٠٠٥( ومع النتائج التي توصل إلیھا صالح یحیى عبد الجلیل  ) ٢٠٠٣

  .الفرض الرابع من ھذا البحث 

  نتائج الفرض الخامس ومناقشتھا : خامسًا 
  

القة دالة إحصائیًا في الدرجة الكلیة لإلبداع قبل وبعد البرنامج لصالح توجد ع" ینص الفرض الخامس على 

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي لإلبداع " التطبیق البعدي 

  . باستخدام اختبار ویلكوكسون للمجموعات المرتبطة ، وجاءت النتائج كما بالجدول التالي 

  ) ٦(جدول رقم 

  الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي لإلبداع

متوسط   العدد   
  الرتب 

مجموع 
  الرتب 

  الداللة   قیمة ح 

  ٠٫٠١  ٣٫٥٦٤  ٢١٠  ٢٠  ٣٠  الرتب السالبة 
الرتب 

  الموجبة 
      صفر   صفر   صفر 

لصالح یتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائیًا بین القیاسین القبلي والبعدي لإلبداع لدى الموھوبین 

  . التطبیق البعدي 
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وتدل ھذه النتیجة إلى أنھ یمكن تنمیة اإلبداع لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة الموھوبین ، أي أنھ یمكن تنمیة 

ذلك النشاط اإلنساني الذھني الراقي والمتمیز من خالل تفاعل عوامل عقلیة وشخصیة واجتماعیة بحیث یؤدي 

دیدة مبتكرة للمواقف النظریة أو التطبیقیة في مجال من المجاالت العلمیة ھذا التفاعل إلى نتاجات أو حلول ج

  . أو الحیاتیة ، وتتصف ھذه المجاالت بالحداثة واألصالة والمرونة والقیمة االجتماعیة 

وقد كان البرنامج فعاًال في تنمیة اإلبداع الذي یتسم بالشمولیة والتعقید نظرًا على احتوائھ عناصر معرفیة 

عالیة وأخالقیة متداخلة تشكل حالة ذھنیة فریدة ، فھو عمل ذھني یقوم بھ الفرد باستخدام قدراتھ للوصول وانف

إلى أفكار جدیدة أو استعماالت غیر مألوفة أو تفصیل خبرات محدودة إلى مالمح مفصلة ، كما أنھ الوحدة 

یق إنتاج أصیل جدید ذي قیمة من قبل المتكاملة لمجموعة من العوامل الذاتیة الموضوعیة التي تقود إلى تحق

الفرد والجماعة ، وھو علمیة عقیلة یستطیع الفرد من خاللھا الوصول إلى أفكار أو نتاجات جدیدة أو إعادة 

  . ربط أفكار ونتاجات موجودة بطریقة جدیدة مبتكرة 

اقف الغامضة أو غیر كما استطاع البرنامج أن یجعل التالمیذ قادرون على التعامل بطریقة مریحة مع المو

المحددة وإیجاد مداخل جدیدة وتجریب أسالیب وتطبیقات جدیدة تماماً  وحل المشكلة بطریقة جدیدة ومنطقیة ، 

كما عمل البرنامج على توجیھ النشاط العقلي المركب للتلمیذ نحو الرغبة القویة في البحث عن حلول أو 

، وإلى القیام بأنشطة تخیلیة ابتكاریة تتضمن تولید أفكار التوصل إلى نواتج أصلیة لم تكن معروفة سابقًا 

جدیدة ، ومحاولة الدمج والتألیف بین األفكار أو األشیاء التي تعد سابقًا أنھ غیر مترابطة وبالتالي فإن التلمیذ 

  . أصبح أكثر حساسیة للمشكالت وجوانب النقص والثغرات في المعلومات واختالل االنسجام 

ل ھذه البرامج یجعل التالمیذ أكثر قدرة على اإلنتاج إنتاجا یتمیز بأكبر قدر من الطالقة الفكریة إن استخدام مث

والمرونة التلقائیة واألصالة وإضافة التفاصیل أو اإلیضاحات ، أن تعطي التلمیذ قوة تكمن خلف تكامل التلمیذ 

فع حتى ولو كانت دوافع عدوانیة ، وتقوم على أساس من الحب والحریة في التعبیر مما یوجد لدیھ من دوا

  . حیث یعبر التلمیذ عن ھذه الدوافع في نشاط مقبول ال یشعر صاحبھ بمشاعر األلم 

أي أنھ یمكن تعلیم التفكیر للموھوبین بصورة مباشرة وإعادة بناء تفكیرھم ورفع كفاءتھم التفكیریة بعیدًا عن 

 تتناسب وقدراتھم ، فإن الطالب الموھوب في حاجة إلى المناھج الدراسیة والتي تكون في معظم األوقات ال

رعایة خاصة ومستمرة ، وخاصة في تنمیة قدراتھ العقلیة والمعرفیة واالنتقال بتعلیم الموھوب من تعلیم 

المحتوى إلى تعلیم مھارات تفكیر منتج وفعال ونشط ، وبالتالي تقدیر واحترام الذات وبناء الثقة في القدرة 

، ودراسة فاطمة  ) ٢٠٠٣(  السلیم ، واتفقت ھذه النتائج مع نتائج دراسة عدنان محمد القاضي على التفكیر

،وتحقق ھذه النتائج صحة الفرض  ) ٢٠٠٧( ، ونتائج دراسة خالد الرقاص  ) ٢٠٠٤( فرج أبو حمزة 

  .الخامس من ھذه الدراسة  
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 توصيات البحث

 یوصى البحث بما یلى

، وذلك عن طریق تطبیق )من الحضانھ الى الجامعھ( فى جمیع مراحل التعلیم  تنمیة التفكیر االبداعى- ١

.برنامج الكورت فى المؤسسات التعلیمیھ المختلفة  

 اقتراح ان تقرر مادة تدرس فى جمیع مراحل التعلیم تسمى بمادة تنمیة مھارات التفكیر، یتعلم من خاللھا - ٢

.ھ، و ایضا تدریبھ على برامج التفكیر المختلفھالطالب كیفیة التفكیر العلمى الصحیح و مھارات  

 االھتمام بالموھوبین و عمل المزید من البحوث و الدراسات الخاصھ بھم، و باالنواع المختلفھ من التفكیر - ٣

).الخ..... حل المشكالت-  التفكیر فوق المعرفى- التفكیر الناقد( لدیھم مثل   

لیم، و اجراء دورات تدریبیھ لھم فى التفكیر و تنمیتھ بجمیع  االھتمام بالمعلمین فى جمیع مراحل التع- ٤

.أنواعھ، و ایضا تدریبھم على كیفیة التعرف على الموھوبین داخل المدارس منذ فترة مبكرة  

 االھتمام بالموھوبین من ذوى االحتیاجات الخاصھ و المعاقین، و ذلك ألن االعاقھ لیست دلیل على عدم - ٥

.جد معاقین موھوبون و لذلك یجب االھتمام بھم و تنمیة موھبتھموجود موھبھ، و لكن یو  

 عمل المزید من البحوث و الدراسات فى التفكیر و أنماطھ و مستویاتھ لدى المعاقین، و ایضا تصمیم - ٦

.برامج لتنمیة التفكیر لدى المعاقین تتناسب و كل اعاقة  

للموھوبین حتى یتم اكتشاف قدراتھم و امكانیاتھم و  توفیر االمكانیات و المستلزمات و البیئة المناسبھ - ٧

استغاللھا و مساعدة الموھوب على تفریغ كل طاقاتھ االبداعیھ بما یفید مجتمعھ، ألن الكثیر من المبدعین فى 

العالم العربى بصفھ عامھ و مصر بصفھ خاصھ یھاجرون للخارج لعدم توافر االمكانیات التى تساعدھم على 

.تكاراالبداع و االب  

 یجب عمل مدارس خاصھ بالموھوبین بكل محافظة، یتوافر فى ھذه المدارس كل االمكانیات و السبل التى - ٨

.تساعد على تنمیة الموھبھ و االبداع  

 یجب نشر الوعى داخل المجتمع بصفھ عامھ عن الموھوبین و الموھبھ، و كیفیة اكتشاف الموھبھ لدى - ٩

.، حتى یمكن رعایتھا و تنمیتھا فى فترة مبكرةالطفل منذ الصغر من داخل األسرة  
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 مكتبة ،١ط" التفكیر مھارات تنمیة):" ٢٠٠٧ (اهللا عبد السید دفع الرحیم عبد الطیب، أدم إحسان )١

  .الریاض الرشد،

 و رعایتھا سبل و المعوقین و للموھوبین الخاصھ التربیھ): " ٢٠٠٥ (الزغبى محمد أحمد )٢

  .الریاض الرشد، كتبةم ،١ط ،"إرشادھم

 السرور، نادیا ،ترجمة" البرنامج دلیل: التفكیر لتعلیم كورت برنامج): " ١٩٩٨ (بونو دى إدوارد )٣

  .عمان النشر، و للطباعھ الفكر دار. فیضى دنیا و حسین، ثائر و

 العمرى، توفیق و ملحم، إیاد و ، یاسین عادل ترجمة ،"التفكیر تعلیم): " ٢٠٠١ (دیبونو إدوارد )٤

  .سوریا للنشر، الرضا دار

 طالب من عینة عند التفكیر تعلیم في الكورت برنامج استخدام فاعلیة):"١٩٩٤(النجار حسن )٥

  .االردنیة الجامعة,عمان,منشورة غیر ماجستیر رسالة ,العاشر الصف

 مھارات لتنمیة الكورت برنامج اجراء بعض استخدام اثر):"٢٠٠٧ (الرقاص محمد ناھس خالد )٦

 , التربیة كلیة , منشورة غیر الدكتوراة رسالة, "الدراسي التحصیل مستوى وتحسین ناقدال التفكیر

  .القرى ام جامعة

, العین, الجامعي الكتاب دار, ٢ط,)تنمیتة-اكتشافة- ماھیتھ ( االبداع) :"٢٠٠٧ (الھویدي زید )٧

  .االمارات

 و للنشر الثقافھ دار الثانى، االصدار/ ١ط ،"مھاراتھ و التفكیر تعلیم): " ٢٠٠٩ (العزیز عبد سعید )٨

  .عمان التوزیع،

 للنشر صفان دار,١ط," الناقد االبداعي التفكیر مھارات تنمیة) :"٢٠٠٨ (مجید شاكر سوسن )٩

  .االردن , عمان ,والتوزیع

 االحتیاجات ذوى و المتمیزین و الموھوبین رعایة سیكولوجیة): " ٢٠٠٥ (الداھرى حسن صالح )١٠

  .الیرموك للنشر، وائل دار ،١ط ،)"اتالنظری و االسالیب (الخاصھ

  .القاھرة قباء، دار ،"المشكالت حل فى االبداع):" ٢٠٠٠ (األعسر صفاء )١١

 االبداعي التفكیر مھارات تنمیة على تدریبي برنامج اثر):"٢٠٠٥ (الجلیل عبد ھود یحیى صالح )١٢

 الرابع العلمي مرالمؤت,عمل ورقة, " المكرمة بمكة االبتدائیة بالمرحلة الموھوبین الطالب لدى

  .االردن ,عمان ,٢٠٠٥\٧\١٨ -١٦ , والمتفوقین الموھوبین لرعایة
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 ،"االبتكار و االبداع و الموھبھ و التفوق فى دراسات):" ٢٠٠٧ (عامر محمد الرؤوف عبد طارق )١٣

  .عمان للنشر، العلمیھ الیازودى دار

 الحامد دار ،"األساسیھ لةالمرح طلبة لدى التفكیر مھارات):" ٢٠٠٧ (الخوالده برجس اهللا عبد )١٤

  .عمان التوزیع، و للنشر

 االبتكارى للتفكیر تورانس اختبارات تقنین): " ١٩٧٧ (حطب أبو فؤاد و ، سلیمان محمود اهللا عبد )١٥

 مكتبة األول، المجلد النفسیھ، االختبارات تقنین فى بحوث ،"األشكال اختبارات: المصریھ البیئھ على

  .القاھرة المصریھ، االنجلو

   (    )القاضى محمد عدنان )١٦

 -التفكیر مھارات تنمیة):"٢٠٠٧ (بشاره موفق , الجراح ذیاب الناصر عبد , العقوم یوسف عدنان )١٧

  االردن , عمان , والطباعة للنشر المیسرة دار,١ط,"عملیة وتطبیقات نظریة نماذج

 التفكیر تنمیة ىعل التفكیر لتعلیم الكورت برنامج استخدام اثر):"٢٠٠٤ (صخرة ابو ادھم فاطمة )١٨

 غیر, دكتوراة رسالة االساسي التعلیم مرحلة من والتاسع السادس الصفي تالمیذ لدى االبداعي

  البیضاء,المختار عمر جامعة, منشورة

 للطباعة الفكر دار , ١ط," وتطبیقات مفاھیم-التفكیر تعلیم) : "٢٠٠٢ (جروان الرحمن عبد فتحي )١٩

  .االردن , عمان , والنشر

 للطباعة الفكر دار,٢ط," واالبداع والتفوق  الموھبة) : "٢٠٠٤ (جروان لرحمنا عبد فتحي )٢٠

  .االردن , عمان , والنشر

  .٢٥ العدد): ٢٠٠٢ (للموھوبین العربى المجلس )٢١

 المیسرة دار,"وتنمیتھم الموھوبین تربیة):"٢٠٠٩ (مریزق یعقوب ھشام,قطناني حسین محمد )٢٢

  .عمان,للنشر

 التوزیع، و للنشر المسیرة دار ،"تنمیتھ أسالیب و االبداع لوجیةسیكو):" ٢٠٠٥ (الكنانى ممدوح )٢٣

  .عمان

 الفكر دار ،٢ط ،"الموھوبین و المتمیزین تربیة الى مدخل  ) : "٢٠٠٠ (السرور ھایل نادیا )٢٤

  .عمان النشر، و للطباعھ

  .عمان النشر، و للطباعھ الفكر دار ،"لألطفال التفكیر تعلیم):" ٢٠٠٣ (قطامى نایفھ )٢٥

 ،١ط ،"الدماغ نظریة وفق االبداع و الموھبھ):" ٢٠٠٧ (المشاعلھ سلیمان مجدى و قطامى یوسف )٢٦

 .عمان التوزیع، و النشر و للطباعھ دیبونو
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   الموھوبین ذوى صعوبات التعلمتالمیذبرامج تعلیمیة فردیة للإعداد 
  مراد على عیسى سعد/ فتحي عبد الحمید عبد القادر        الدكتور/ األستاذ الدكتور 

   
  المقدمة 

الموھوبین ذوى  للطالب Individual Educational Program (IEP)  فردىتعلیمي برنامج إن إعداد 
التقلیدیة تركز على الصعوبة فقط ،  البرامج التعلیمیة الفردیةحیث إن , ثل قضایا فریدة  یمصعوبات التعلم

, ھناك مجموعة من العناصر التى ینبغى أن تتوفر فى البرنامج التعلیمى .  مواھب الطالب ال تراعى ولكنھا 
منظومة التعرف ، : التى تتمثل ھذه العناصر فى ا,    لمواھب الطالب-  بشكل فعّال –و ذلك لضمان االنتباه 

 واستراتیجیات التدخل التى تحدث داخل حجرة الطالب ،االنتباه لمواھب الطالب ، والبیئة التى یوضع فیھا 
  : الضروریة للبرنامجنعرض فى  الجدول االتى  المكونات . والوجداني  االجتماعيالدراسة ، والدعم 

شموىل ) ١(دول  مج ا لرب ت الرضوریة  تعمللاملكو ت ا  للطالب املوهوبني ذوى صعو
ىس  ّ املكون الرئ ية  ُ تارص الفر ع ا  لع

   التعرف على الموھوبین-   نظام مناسب للتعرف و التشخیص 
و ,        وصف التناقض فى األداء األكادیمى - 

  . تقدیم الدلیل علیھ
    االنتباه لمواھب الطالب

 ة األقلعماالوضع فى ، والتأكد من البیئة الد
  .تقییدا

  

   الفیزیقیة - 
   العقلیة - 
  االجتماعیة والوجدانیة - 

  مداخل بدیلة للمنھج والتدریس -   استراتیجیات التدخل فى حجرة الدراسة
   الوسائل والتعدیالت- 
 استراتیجیات التنظیم الذاتى واستراتیجیات - 

  التعویض
   الدعم العالجى- 

  ىدور المرشد النفس -   والوجداني االجتماعيالدعم 
   دور الوالدین- 
   الدفاع الذاتى- 

 

  :نظام مناسب للتعرف و التشخیص: أوًال 
  - التشخیص الدقیق لألطفال ف ,برنامج تعلیمى فردى فعال ھو التشخیص المناسب إعداد ون األول فىّكالُم 

 صعوبات  الموھوبین ذوى على الرغم من أن . ًا كبیریًاعد تحد ُی-  الموھوبین ذوى صعوبات التعلم خصوصًا
التعلم ال یؤدون ـ بالضرورة ـ دون المستوى الصفى ، فإن إجراءات تحلیل التناقض المعتادة یمكن أن تحجب 

 بأداء نظرائھم فى  یجب أن یستند إلى قدراتھم مقارنة لطالب بالنسبة لھؤالء االتناقض ـ ف. عملیة التعرف
 فى االعتبار الوقت الذى یحتاجھ ھؤالء الطالب عملیة التقییم البد أن تضعفإن , و من ثم , حجرة الدراسة

الستكمال المھام النمطیة الروتینیة ، الدعم الذى یحتاجون إلیھ من اآلخرین الستكمال كل مھمة ، ومستویات 
  .التحصیل المتوقعة من الطالب بناء على مقاییس القدرة

ب لدى الطالب ذى صعوبات التعلم  تجعل التعرف على الصعوبات والمواھالتقلیدیة إجراءات التعرف  إن 
ال یجب أن تستند عملیة التعرف على مواھب الطالب إلى األداء فى حجرات الدراسة المعتادة ف. أكثر صعوبة 
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 – أنھ ینبغى على المدرسة  و البدیل لذلك ھو, ، وال إلى الدرجة الكلیة على االختبار فى التحصیل أو الذكاء
درجات االختبارات الفرعیة والنماذج على اختبارات  تحلیل   یتم أن  - میذ  على مواھب التاللكى ما تتعرف 

الذكاء ، باإلضافة إلى منتجات الطالب والمقابالت الشخصیة ، والتقییمات الحقیقة األخرى للموھبة فى 
  .مجاالت محددة

  :االنتباه لمواھب الطالب: ثانیًا

علیمى الفردى للطالب الموھوب ذى صعوبات التعلم أال وھو  ھام للغایة من  مكونات البرنامج التُمّكونھناك 
وتنمیة ,  إلظھار إتاحة الفرص  بحاجة إلى الطالب الموھوبون ذوو صعوبات التعلم ف. موھبة الطالب

على أنھم من  الطالب  متى تم تصنیف  لقد ُعنى الباحثون بتحسین و عالج المھارات األساسیة  . ھم مواھب
فرص قلیلة یظھر فیھا الطالب الموھوبون ذوو صعوبات التعلم لم ُتتاح إال , و من ُثم , ذوى صعوبات التعلم

  .سلوكیات موھوبة

, على العكس .  من الواضح  أن تجاھل مواھب ھؤالء الطالب یعوق قدراتھم على التغلب على تحدیات التعلم
ون ـ فى الغالب ـ تحسینات فى التنظیم یظھر  ھمھؤالء الطالب وتنمیتھا ، فإن   مواھبعندما یتم التعرف على 

على سبیل المثال ، حقق تلمیذ من تالمیذ الصف الرابع ـ وھو . األكادیمي ، إدراك قدراتھم ، واالنجاز الذاتي
 خالل عام واحد شارك أثناءه فى القرائيموھوب ذو صعوبات تعلم ـ كسبا قدرة أربع سنوات فى التحصیل 

 آخر كیف یعوض عن ضعفھ أثناء تلمیذاكتشف كما ,  ذوى صعوبات التعلم خاص للموھوبینإثرائيبرنامج 
 بإنتاجھ فى نھایة البرنامج جددت التلمیذفرحة ھذا إن  .امج خاص للموھوبین غیر المنجزینمشاركتھ فى برن

   .  من مشاعره بقیمة الذات

لإلثراء و یجاد البیئة المالئمة إلتھم  على تنمیة مواھبھم لھا ممیزات عدیدة ، أھمھا حاجالتالمیذمساعدة إن 
الحدیثة عن السمات الشخصیة التى تعزز السعادة النفسیة والرضا بالحیاة إلى أن النظریات تشیر . اإلبداع

أسعد الناس ھم أولئك الذین یتخذون القرارات الحیاتیة والعملیة التى تناسب قدراتھم واھتماماتھم ووجدانیاتھم 
  .الشخصیة

ً إذ ل, و على ذلك  الموھوبون ذوو صعوبات التعلم غیر تالمیذ، فسیظل الم یولى أحد تنمیة المواھب اھتماما
  غیر مجھزین تجھیزًا  مما یترتب علیھ أن یكون ھؤالء التالمیذ واعین بمواھبھم ، ولن تنمو تلك المواھب ، 

  .  للمنافسة  فى الحیاةجیدًا

  

   

ة ذ       ة الموھب ى تنمی ز عل ى ترك شطة الت ى إن األن ع داخل ث , ات داف ة    حی ة الموھب شطة تنمی اغم أن دما تتن عن
ل ب             ذ ، فمن المحتم دى التلمی تعلم ل ة وأسالیب ال درات المعرفی ع الق رة أن یكون    الفرضیة والمتحدیة م ة كبی درج

ة  اح حلیف رًا, النج إن        ونظ سھم ، ف عوھا ألنف ى وض داف الت ة األھ ذ بمتابع سمح للتالمی ة ت ة الموھب  ھم ألن تنمی
ى             یصبحون   ویض عل ى التع ساعدھم ف ى ت تراتیجیات الت تقباال لالس ر اس احى الضعف و القصور    أكث دیھم من  ,  ل

ف            ون كی إنھم یتعلم ا ، ف دف م از ھ ع إلنج تعلم داف عوبات ال وبین ذوى ص دى الموھ ون ل دما یك از ، عن بإیج
  .ینجحون على الرغم من الصعوبات التى یعانون منھا
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ش       فقد   ة ، وی التفوق   تصبح إنجازاتھم حقیقی ذاك ب رات   . عرون آن ذه الخب ة     فضي ُتھ ة األكادیمی ة الذاتی ى الفعالی  إل
ة,  ةلالمعّد ة والھوی ابي ,  االیجابی م االیج درة و إدراكھ ى    مشجعھی للق ب عل د للتغل ن الجھ دا م ذل مزی ى ب  عل

  . التى تواجھھمصعوباتال

سم       تالمیذالتركیز على قدرات ال   إن   تعلم ت عوبات ال دین بمالحظة    ح أیض  الموھوبین ذوى ص ا للمختصین والوال
ستطیع ال       الغالب  فى  .  فى أفضل حالة   تالمیذال م ی ا ل ى م یاتھم عل ون توص ذ  ، یقیم التربوی یس    تالمی ھ ، ول ام ب  القی

تعلم ال      تالمیذإنجازات ال  إن مالحظة . ى ما یمكنھم عملھ   عل دة  عن كیف ی ات مفی ذ  تكشف عن معلوم ر  تالمی  أكث
شلھم  ذه الموا  . من ف ى ھ إن ال  ف ذ قف ، ف ا         و منظم تالمی ستویات علی د م ؤدون عن ام ـ وی ى المھ ا ـ عل ذه  و, ن ذاتی ھ

از   ة لإلنج ة الھام ة والبیئی ر المعرفی ن العناص شف ع ات تك ن  , المالحظ رى م مات أخ ى س ا عل ن تطبیقھ ویمك
  .المالحظات األكادیمیة للطالب

  .ة األقل تقییداعماالوضع فى ، والتأكد من البیئة الد: ثالثًا

ان یُ     دّ للحصول على مك ذ م لل ق ت      تالمی د أن      الموھوبین ذوى صعوبات ال ى  ن علم أفضل فرصة للنجاح ، الب ضع ف
  .التلمیذبما فى ذلك حدة الصعوبة ، طبیعة الموھبة ، وعمر , العدید من العوامل نااعتبار

لو         د ماس ات عن سل الحاج شعر ال  ) ١٩٦٢ (Maslowوفقا لتسل د أن ی رد ، الب ھ ف و   بأن ھ  وأ  ینم ة  ن ل قیم
ك أیضا   تالمیذ وال , إلى قدراتھ حتى یصل  ى ذل شعرون   , الموھوبون ذوو صعوبات التعلم فى حاجة إل م ی  إال أنھ

ك                ا المدرسة ھى تل افئ علیھ ى یك ام الت ى المدرسة ألن المھ ة ف ـ فى الغالب ـ بأنھم مواطنون من الدرجة الثانی
عوبة ا ص دوا فیھ ى یج ام الت الب. المھ ؤالء الط ر ھ احھم  ینظ ى نج ھ إل ى أن سببین عل ى ، ل ین األدن ا : اثن أولھم

نھج         دیم الم ستوى تق اء باحتیاجات     , ألنھما یستفیدون من الوسائل ، والثانى ألن المعلم ینزل بم ة لإلیف ى محاول ف
  .الصعوبة التى یعانون منھا

ة    ,و أسالیبھم المفضلة فى التعلم ,  ھؤالء التالمیذ  ھبا المعلم مو  راعىومع ذلك ،       ة إثرائی ة تعلیمی   و توفیر بیئ
ؤالء ال إن ھ ذ، ف ى  تالمی تمعھم المدرس ى مج ساھمون ف ضاء م أنھم أع شعرون ب د ی ابغین ق رة و.  الن ل حج  داخ

ى حجرة المصادرة              والموھوبتالمیذ  یدعى ال . الدراسة سھم ف أنھم یجدوا أنف تعلم ب ر ,ن ذوو صعوبات ال  امجأو ب
ة  ة الموھب وقعین ، یت ف ,تنمی ال الم ى ك ؤالء الف ى ھ ذ لق ھ تالمی اجون إلی ذى یحت دى ال ساعدة أو التح و تصبح ,  الم

  . مع النظائرمشاركة ال لدیھم القدرة على 

اح  فى حجرات الدراسة النظامیة ، خصوصا إذا  تالمیذ ھؤالء ال من الممكن أن ینجح     م الفرص   علمون  المأت  لھ
إن    , رة المصادرة أو المساعدة داخل حج   باإلضافة إلى الدعم  , لتنمیة الموھبة    م و ف ة حجرة الدراسة    و من ُث  بیئ

ة  ى   , النظامی ردد عل ع الت دعم   م صادر لل رة الم ادیمي حج تراك وا, األك ى الش ة   ف رامج االثرائی ة  الب لرعای
  . ، خصوصا إذا كانت بیئة التعلم تعطى قیمة للفروق الفردیةتالمیذالعدید من ھؤالء التفید المواھب یمكن أن 

دّ , لذكاءات المتعددة افإن المعلمین الذین یتبنون مدخل  ذلك ،  باإلضافة إلى  تعلم   ویق ارات لل یل  , مون الخی وتوص
ة      , المعرفة   بة    یوفرون بذلك بیئة تعلیمی ذ لل مناس تعلم   تالمی ت    ,   الموھوبین ذوى صعوبات ال ك ، إذا كان ع ذل وم

تعلم   تالمیذمستویات القراءة لدى ھؤالء ال عوبات ال ستوى           الموھوبین ذوى ص ى نحو ملحوظ ـ من الم ل ـ عل أق
داً          ة ضعیفة ج ل           الصفى ، وقدرتھم على الكتاب ا عدد قلی اكن بھ ب أم دیھم تتطل اه ل ت مشكالت االنتب  ، أو إذا كان

ر ال   ، فإن النجاح فى حجرة الدراسة النظامیة محل شك ، خصوصاً     تالمیذمن ال  ا كب ذ  كلم ت ل ,  تالمی راءة  وكان لق
ذا       الشئ  . األكادیمياألعمال و النجاح   فى  مكانة الصدارة   والكتابة   ین بھ احثین المھتم ین و الب د للمعلم الذى الب

ھ    اه إلی ذ االنتب ن التالمی صنف م ؤالء ال ال و أن ھ ذھ ساسة  تالمی دیھم ح شأن ل ا   ب انون منھ ى یع صعوبات الت  ال
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ز   روق أو التمی اء الف ضلون إخف عروا ب    , ویف ة إذا ش ائل معین ول وس ى قب ون ف د ال یرغب دون   ق م یب ا تجعلھ أنھ
   . لآلخرین على أنھم أغبیاء أو من ذوى الصعوبات

ؤالء ال   ان ھ ذإذا ك اءً تالمی ر ذك ون أكث م ال  الموھوب ن معظ ذ  م صل ، تالمی ى الف ل  ف ك یمث إن ذل شكلة ف  م
ة        بعض ال ف,  قد تنشأ المشكالت السلوكیة   حیث  ,أیضا دة القلیل ة العدی ة ذات الكثاف  تالمیذ یفضلون حجرات الدراس

م یطرحون األسئلة وی     حیث یشعرو, أو المحدودة ,  ى        ن ن بالراحة وھ ة الت ام التعلیمی ى المھ شاط ـ ف شغلون ـ بن
نھج ا الم د یف, یحویھ ونى   ّض وق ط التلیف ق الخ ن طری ت أو ع الل الن ن خ یة م ررات الدراس ذ المق رون أخ ل آخ

  .والبیئة بسھولة,  التحدى ، والسرعة  التحكم فى درجة حیث ,

  :استراتیجیات التدخل فى حجرة الدراسة : رابعًا
ى مشكالت        راعى   خبرات تعلیمیة ت   كیف یقوم المعلمون بإعداد      ب عل ى التغل ساعدتھم ف ال ، وم درات األطف  ق

رف             د أن یعت ة ، الب ة الفردی رامج التعلیمی ات الب ع من مكون ذا المكون الراب التعلم التى یعانون منھا؟ لمخاطبة ھ
ون ثن  ون ویفھم ات ال  المعلم ة احتیاج ذ ائی تعلم ،   تالمی عوبات ال وبین ذوى ص ن   الموھ ث ع نھج  و البح  الم

سمح     شكالت ، ت ى الم وم عل اھج  تق داد من ات ، وإع ذه االحتیاج اء بھ بة لإلیف سیة المناس تراتیجیات التدری واالس
  . بالتعبیر عن مواھبھم واھتماماتھم الفردیةتالمیذلل

ك       أو القصور فى    , القصور التعلیمى الطالب الموھوبون ذوو       شبھ تل ة ت ات تعلیمی دیھم احتیاج اه ل االنتب
ات ى االحتیاج دى ال الت ذ  ل وبین والتالمی ذ  الموھ تعلم تالمی عوبات ال ون   ,  ذوى ص وم المعلم د أن یق ذا ، الب   ل

  ).Baum et al, 2001 (و استخدام طرائق تدریس فارقة             , بتقدیم المنھج 

ى   تشتمل  الموھوبینتالمیذ  خصائص التبین أن  , یات  من خالل مراجعة األدب      ل  عل وى   المی ى المحت  إل
اھیم المجردة ،                  تمتاع بالمف الة ، االس ا األص ات تحمل فى طیاتھ ار منتج ى ابتك ة ف ذى المستوى المتقدم ، الرغب

واھبھم       ا م ا وتظھر فیھ  ,Renzulli, 1978(أسالیب تعلم إبداعیة ، القیام بالمھام فى المجاالت التى یھتمون بھ
Tannenbaum, 1983, Van Tassel-Baska, 1992, whitmore, 1980.(  

صور  احى الق ضعف   من ى ت ن الت ى لل م ذاألداء المدرس د تالمی ادل أو تعق تعلم تع عوبات ال ذه   ذوى ص وة ھ  ق
ذه    الخصائص  صور ھ احي الق ا من وي علیھ ى تنط ر المشكالت الت ن أكث دودة ، ك   : م ة مح ارات قرائی ة  مھ تاب

ة         ارات التنظیمی ص المھ ة ، ونق ة التعبیری ى اللغ عوبة ف ذه المشكالت ،    . وتھجى ضعیفین ، ص ى ھ باإلضافة إل
م ،   اجتماعي  التركیز أو االنتباه ، تفاعل    ذوو صعوبات التعلم عدم قدرة علىتالمیذ غالبا ما یظھر ال    ر مالئ  غی

  ).Baum & Owen, 1988(فعالیة ذاتیة منخفضة ، وتقدیر منخفض للذات 

را ألن ال   ذنظ رون   تالمی تعلم یظھ عوبات ال وبین ذوى ص ك  الموھ صائص ،  تل الیب  الخ إن األس ف
ذ   والوسائل التى تفید متوسطى القدرة  , د التالمی د ال تفی تعلم    ق م     , الموھوبین ذوى صعوبات ال دیم   من ُث إن تق ، ف

س  الیب  نف ضبط للاألس ذ  بال تعلم الت   تالمی عوبات ال وبین ذوى ص ا ال  الموھ ذى یتلقاھ دون   تالمی ون ب  الموھوب
تعلم     اءً   , مراعاة صعوبة ال د یضیف أعب ى ال ق ذ  عل تعلم   تالمی دول  .  الموھوبین ذوى صعوبات ال یضع    ) ٢( ج

اذج من   , قائمة بالخصائص المتناقضة    ى   و نم ائل الت ى   الوس ة تراعى طرف تعلم    :  المعادل ة وصعوبات ال الموھب
)Baum et al, 2001.(  

سیاقى        تالمیذیستجیب ال   تعلم ال د ـ لل شكل جی تعلم ـ ب ام     :  الموھوبون ذوو صعوبات ال ى ضمن نظ تعلم الحقیق ال
ذى یُ  ین وال ی ّدمع ى س ىارس ف ق   , ق ذى معن اح و تحقی ن دالالت النج ا  وم ازا مرتفع ائل  إنج دیم الوس  أو ,تق

ات ة التكیف ل  المختلف ارات ،  :  مث ى االختب افى ف ت إض ا  وق تخدام التكنولوجی ى أن  ,  واس افة إل یم الباإلض  تعل
ة      ائل ذات أھمی ویض وس تراتیجیات التع ب واس ى المناس ضًا العالج ام  . أی اء قی م أثن دیم  المعل ائل أو بتق الوس
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ساعدة ال ات لم ذالتكیف ى  تالمی ى ف ب عل صورالتغل ة ،  ق رة الدراس ى حج دیھم ف ة ل درة القرائی وم   الق د أن یق الب
ذ  بمساعدة ال  آخرون م      تالمی ى تعل رءون كیف    عل ون یق ا  ,  ویكتب اج ال كم ساعدة    معلمون یحت ى م ذ  أیضا إل  التالمی

م المشكالت     على تنمیة مھارات التنظیم الذاتى التى تساعدھم فى التعویض عن          سبب لھ ى ت , مناحى الضعف الت
ھ    ذا كل ین ، وال   وھ ین المعلم ق ب اون وثی ى تع اج إل ذیحت سھم تالمی ث,  أنف صبح ال حی د أن ی ذ  الب وبیتالمی ن  الموھ

ى  ى وع تعلم عل عوبات ال تعلمھم ذوى ص ة ،   ب صیة فعال ویض شخ تراتیجیات تع صمیم اس ن ت وا م ى یتمكن  حت
ستدیم تعلم الم ى ال ون ف ا , وینجح ؤالء الكم وا ھ ین أن یعلم ن للمعلم ذ  یمك ز تالمی ى مرك تراتیجیات ف ذه االس ھ

  .ات داخل حجرة الدراسة ھذه االستراتیجیات فى الممارسات واإلجراءستخدمونالمصادر التعلیمیة وی

  أصول المنھج الفارق الثنائى  ) ٢( جدول               

ة بال   الموھوبینتالمیذخصائص ال شكالت المرتبط ذالم  تالمی
 الوسائل أو التكیفات المنھجیة ذوى االحتیاجات الخاصة

لال وى ذى   می ى المحت  إل
دم لالستفادة من        المستوى المتق

 .الموھبة

ى  دودة ف ارات مح راءة مھ الق
 .والحساب

ول  ة للوص ائل بدیل وس
 .للمعلومات

ة   .منتجون للمعرفة الجدیدة ى والكتاب ى التھج عوبة ف ص
 .الیدویة

ار       وسال بدیلة للتعبیر عن األفك
 .وإبداع منتجات

صور  .االستمتاع بالمفاھیم المجردة احى ق ى  من ة ف  لغوی
 .التواصل اللفظى والمفاھیمیة

صریة   ة والب رات الحركی الخب
شكل لن رد ب ار المج ل األفك ق

 .عیانى
یم ،   . غیر جیدتنظیم .أسلوب تعلم إبداعى صریة للتنظ ات ب مخطط

وط  دفق ، الخط رائط الت ل خ مث
 .الزمنیة ، والشبكات

ة   دیات العقلی ات للتح  ,الحاج
اًء ب  بن ى المواھ  عل

 .واالھتمامات الفردیة

نھج  .مشكالت فى تعزیز االنتباه ى   م وم عل ى یق  حقیق
 .االھتمام

رین ذوى    ة اآلخ ة لمماثل الحاج
 .نفس االھتمامات والمواھب

ر    ة غی اعالت اجتماعی تف
 .مناسبة

رین ذوى   ة األخ رص لمماثل الف
 .نفس المواھب

دیر       .حساسة عالیة للفشل ة منخفضة ، وتق فعالیة ذاتی
 .منخفض للذات

 .اإلدراك من أجل اإلنجاز

  

  :واالجتماعي الوجدانيالدعم : خامسًا 
ى        ّكز المُ رّكُی امج التعلیم ات البرن ردي ون الخامس من مكون ذ  للالف ى     تالمی تعلم عل وبین ذوى صعوبات ال  الموھ

ین    تالمیذ لمساعدة ھؤالء ال الضروري والوجداني االجتماعيالدعم   وة    على مجابھة المزج الغریب ب احى الق من
ذ  الاإلخفاقات التى قد یتعرض لھا بسبب . و مناحى الضعف لدیھم  ر    صع و ذوتالمی إن كثی تعلم ، ف ن ًاوبات ال  ھم م

ى     ة ف اقص  یفقدون الثقة فى قدرتھم على النجاح، وتستمر الفعالیة الذاتیة األكادیمی ت   التن ع الوق دو أن   .  م ا یب فیم
سبة لل  اطر  بالن وف بالمخ ف محف ذالموق تعلم  تالمی عوبات ال وبین ذوى ص ث ,  الموھ ًاحی د غالب ون ل ا یك یھم  م

ام             خوف و قلق من عدم النجاح   ستطیعون القی ا ال ی ھ وم ام ب نھم القی ا یمك ین م ر ب اقض الكبی م التن ھ بویقلقھ  ,عمل
  .فقد یعانون من االكتئاب وینتابھم الشعور باالحباط وفقدان األمل



٧٦ 

اد الجماعى لل     ذ اإلرش ذه الحاالت     تالمی ل ھ ى مث د ف تعلم مفی وبین ذوى صعوبات ال شجیع ال إن .  الموھ ذت  تالمی
دّ   تالمیذما یقلقھم ضمن مجموعة من العلى مناقشة ھمومھم و    اً  لھا نفس المشكالت یق اً م أمان دانیاً  اجتماعی .  ووج

نھم من      تالمیذ المن تدریب أثناء ھذه الجلسات ، البد       ى تمك دفاع  على المھارات الت سھم  ال شتمل   ,  عن أنف د ت  فق
ى الموضوعات التى تقدم لھذه المجموعات     وتر ، وإدارة   عل ذات ، الت شاف ال ارات التواصل ،     اكت  الوقت ، ومھ

  .مخاطر الكمالیة ، والدفاع عن الذات

ّصب    ، فإناحتیاجات طفلھما  المدرسة تفى ببأن قناعة ن یالوالد كان لدى  متى     زھم سوف ین ى    تركی عل
اً  سعوا فى طلب  البد أن ی  ف. موھبة الطفل    ر اكتئاب ت دینامیكی   اإلرشاد األسرى ، إذا أصبح الطفل أكث ة  ، وإذا كان

ز          ائى التمی ا ثن ة بطفلیھم ضایا المحیط وعات أو الق سبب الموض د ب شكل متزای ادة ـ ب رة ح ة لألس الجماع
د     - من خالل الدعم المناسب – صعوبات التعلم    و الموھوبون ذو  تالمیذیستطیع ال  ). االستثنائى( وم جی ة مفھ تنمی

ر ونضج ھؤالء ال   ى حین أنھ ف, لیحقق لھم النجاح  عما یحتاجون إلیھ  الدفاع  یةوكیف, عن ذواتھم    ذ كلما كب  تالمی
  .ھم على االھتمام بحیاتھم والمسئولیة عنھاالتى تساعد، تصبح الحاجة ماسة لالحساس بالمسئولیة الذاتیة 
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  اتجاھات
   أكادیمیا نحو التربیة الموسیقیةالمتفوقینالطلبة 

       إعداد

     الدكتور خالد عبداهللا الحموري          صالــح اإلمــــام           د محمالدكتور

  أستاذ التربیة الخاصة المساعد               أستاذ التربیة الخاصة المشارك                         

                                  عمادة الخدمات التعليمية                                الدراسات التربوية العليا      كلية
            السعوديه  / جامعة القصيم                      بية للدراسات العليا      جامعة عمان العر

  

  ملخص
اهات الطلبة المتفوقين أكاديميا النشاط الموسـيقي  ،ولإلجابـة                 تهدف هذه الدراسة التعرف  إلى اتج      

طالبا وطالبة، من طلبة مـدارس      ) ٢٠٠(عن أسئلة الدراسة تم اختيار عينة بالطريقة العشوائية مكونة من           
محافظة الزرقاء  ، استخدم الباحثان استبانه لقياس اتجاهـات الطلبـة            / الملك عبداهللا الثاني للتميز العلمي      

  :التربية الموسيقية من إعداد الباحثان ، وأظهرت النتائج ما يلي نحو 
  
للمقيـاس حيـث    الدرجـة الكليـة     الطلبة المتفوقين نحو التربية الموسيقية كانت ايجابية على          اتجاهات   أن

تعزى ألثر الجـنس،    ) ٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية       تراوحت من المتوسطة إلى العالية ،     
تعزى ألثر المرحلة ، لصالح المرحلـة  ) ٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية     ،إلناثلصالح فئة ا  

  .تعزى ألثر التفاعل بين الجنس والمرحلة) ٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية   ،الثانوية
 

 
 

The Attitudes Talented Students of the Pupils 
toward musical activities  

DR. Mohammad Saleh            DR. Khalid Al-Hammouri 
 

This study aimed  at measuring  the attitudes talented students of the pupils  toward 
musical activities to answer the study questions asample was chosen randomly 
consists of 200 students from king Abdullah II for excellence in zarka government 
.the research used questioner to measure  activities the results were  :  
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The major finding of the study revealed that  attitudes toward musical activities to 
high level attitudes , there were statistically significant differences in pupils 
attitudes towards musical activities education that might be attributed to both their 
gender and academic level . 

  
  

  مقدمة     

  

        يرجع اهتمام  الباحثين بدراسة االتجاهات إلى أنها تعكس إدراك الفرد للعالم المحيط به ، ويحـدد                 
 ،  فاالتجاه هو أفكار ومشاعر الشخص نحو شيء ما ، والتي  تجيب بها للمواقف المختلفةالطريقة التي يس

 & Chaiken(يستخدمها عادة كمرجعية لكيفية تقييمـه لهـذا الـشيء بالتفـصيل أو عـدم التفـصيل       

Stanger,1987 (                  أما سبرنثال وآخرون فقد عرفوا االتجاه بأنه حالة داخلية لـدى الفـرد تـتحكم فـي ،
 واالتجاه هـو  ، (Sprinthall et al, 1994)  بته إيجابا أو سلبا نحو األشياء والمواقف واألشخاص استجا

 يسلك بطريقة مؤكدة تحت شروط خاصة ، ويمكن أن تظهـر هـذة النزعـة           كي   نزعة عامة لشخص ما   
 ماذا سيفعل ، وماذا سيقول الشخص ؟  وأفـضل طريقـة لقيـاس إتجـاه               : العامة فى نوعين من السلوك      

الشخص نحو موضوع معين  هو مالحظة  كيف يسلك أو يتصرف إزاء هذا الموضوع ،ويعتمد ميل الفرد               
ألن تكون أفعاله أو ردود أفعاله إيجابية أوسلبية تجاه عالمه على قيمه ومعتقداته ومثله العليا ، كما يـؤدى                   

لـذات وتـصنيف األشـياء    منها مساعدة الفرد على التوافق ، والـدفاع عـن ا          : اإلتجاه إلى عدة وظائف     
بان االتجـاه    ) ١٩٩٨(ويشير نشواتي   ،  ) Greenwald,1989.p.3(والمعارف فى ضوء منفعتها وقيمتها      

 خالل المعايشة والتفاعـل مـع     مكون ذاتي يستدل عليه من خالل االستجابات الظاهرية، ويمكن تعلمه من          
سعى المؤسسة التربوية بهياكلها ومستوياتها     خبرات ومواقف متعددة ، ويمثل أحد األهداف االنفعالية التي ت         

كافة إلى تحقيقها لدى المتعلمين ، لطبيعتها النفسية المؤثرة في سلوكيات األفراد واستجاباتهم نحو مختلـف                
مدخالت العملية التعليمية مثل المادة الدراسية واألنشطة التعليمية والمناخ الصفي والمدرسـي والمعلمـين              

م أيضاً ، والتي بدورها تؤثر على مدى قدرة الطلبة على انجاز المهمـات التعليميـة                واألقران ونحو أنفسه  
الموكلة لهم ، كما تعمل هذه النزعات على تسهيل تكيف المتعلمين مع البيئـة المدرسـية بـشكل خـاص                

هـارات  وهنا تأتى أهمية تعلم األتجاهات والتى تختلف  قليالً عن تعلم الم           . وحياتهم االجتماعية بشكل عام     
واألستراتيجيات ، ففى قبول األخرين للشخص نتيجة التفاعل معهم والنجاح فى االنشطة التشاركية يتُكـون            

 داخل البيئة المدرسية    - مثالً -الطالباألتجاه األيجابى ، وعلى الوجه األخر فالصعوبات التى يتعرض لها           
ل القدوة والمحبة لألشخاص المقـربين إذ    تُكون األتجاه السلبى ،فاألتجاهات تعلم بشكل غير مباشر من خال         
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يؤثر اآلباء والمعلمون والزمالء ورجال المجتمع بتباين وظائفهم ومواقعهم  تأثيراً مباشـراً وملحوظـاً إذا                
كانت سلوكاتهم تتفق مع األتجاهات التى يريدونها فى ضوء األستعدادت والقدرات التى يمتلكها المـتعلم ،                

شطة وطرق التخطيط لها وطرق تعلمها وأساليب التدريب عليها ذات تـأثير            وقد تكون طريقة عرض األن    
كبير فى تكوين األتجاهات اإليجابية أوالسلبية نحوها، وتعتبر أنشطة التربية الموسيقية من البرامج  الهادفة               

لطلبـة  والتي ترتبط ارتباطا وثيقا باألنشطة المدرسية  ،  لما لهما من أثار ايجابية  في بنـاء شخـصية ا                    
وتنمية مهاراتهم و تقريب التباين بين المواد الدراسية المختلفة والتخفيف من الصعاب التى يتعـرض لهـا                 

التي يكتظ  ، و سواء من نظام اليوم المدرسى  أوضغط المقررات الدراسية          ،   داخل البيئة المدرسية     الطالب  
إحـدى  الموسـيقى   ، و العقل بدرجة كبيرة  بها البرنامج الدراسي الخاص بالطلبة ، والتي تعتمد على إجهاد           

 علـى تكـوين     تعمل فهي جزءا ال يتجزأ من مناهج المدرسة الحديثة         حيث تعد  األنشطة الالمنهجية    أجزاء
العادات والمهارات والقيم وأساليب التفكير المختلفة لمواصلة التعلم والمشاركة في التنمية الشاملة ، إضافة              

من عناصر مهمة في بناء شخصية الطلبة وصـقلها ، لـذا            األخرى  رسية  النشاطات المد مع  إلى ما تشكله    
،  ) ١٩٩٠شـحاده ،  (الكافي والذي يتناسب والدور المنوط بـه    بالقدر  فكان من الواجب إعطائها األهتمام      

ان االهتمام بالتربية الموسيقية جاء على أساس أنها تشكل بدرجـة كبيـرة العنـصر               ) ١٩٨٥(ويرى فريد 
تربية العاطفية و الوجدانية للفرد ، لذا  نجد بان العديد من الدول المتقدمـة أولـت التربيـة         األساسي في ال  

الموسيقية إهتماماً ملحوظاً بإنشاء فصول ومدارس ومعاهد لتعليم الموسيقى والفنون المتعلقة بها مـستخدمة             
خيال ، وتقويـة الـذاكرة ،       البرامج واألسس العلمية الحديثة والمتطورة ،  كونها تعمل  على تنمية سعة ال             

وتنمية قدرة اإلنسان على اإلصغاء واإلدراك ، وإبراز القدرات الكامنة في كيان الطلبة واكتشاف ميـولهم                
   .ومواهبهم

 أن الطلبة الذين يرتبطـون  (Chapleau,&Iwanaga,1999) وفي ذات المجال يبين كابليون وايونج      
درجة في الرياضيات عن الطلبـة       ) ١٢(ور بمستويات أعلى ب   بدور فاعل في الموسيقى يتمتعون مع مر      

اللذين لم يكن لهم دورا في الموسيقى بغض النظر عن مكانتهم االجتماعية واالقتصادية ، كمـا أن الطلبـة      
الذين يشاركون في األنشطة الالمنهجية المختلفة لديهم القدرة على التحصيل األكاديمي المرتفع ، ويتمتـع               

  . بنسبة ذكاء مرتفعة على مقاييس الذكاء المعتمدة الكثير منهم 
التربية الدينية ، فهي تعمـل علـى    وثيق بين الموسيقى و ط أن هناك ارتبا ) ٢٠٠٢(  العناتي       ويشير

تنمية الوازع الديني لدى الطلبة  من خالل  تعلم المدائح النبوية وتعاليم الدين الملحنـة ، باإلضـافة إلـى                     
ق بالتربية والوطنية واالجتماعية عن طريق األغاني واألناشيد الوطنية والحماسـية  والتـي         ارتباطها الوثي 

تسهم إسهاما كبيرا في تقوية رابطة الطفل بوطنه واالعتزاز به ، وبث روح الفخر واالعتـزاز الـوطني                  
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 أن  )2001(والقومي لديه  بحيث تؤدي هذه  األناشيد إلى اشجاء النفس وحفـز الهمـم ، ويبـين اإلمـام                     
الدراسات أكدت على أن الموسيقى لها القدرة على تنشيط العقل وتوصـلت إلـى أن األلعـاب الموسـيقية       
أواألستماع إليها قد يخفف من حدة المواجهة مع المواقف العقلية الصعبة كالمقابالت الشفوية واألختبـارات            

رد إذا لم يـنجح فـى التغلـب علـى           أن الف ) 2005( وفى هذا األطار يذكر اإلمام والخواجة        التحريرية ، 
 والتـى تتـدرج مـن مرحلـة         Stressالمواقف الصعبة يدخل ذاته إلى إحدى مراحل األستجابة للضغط          

 Exhaustion Stage ثم مرحلة اإلنهاك Resistance Stage ثم مرحلة المقاومة Alarm Stageالتحذير
أن يتعـرض الطلبـة     )Silverman,1993(وسـيلفرمان    )Kaplan,1990(ومن السهل كما أكد كوبالن      

 المراحل الثالث حيث أن لديهم حساسية عالية لمحيطهم ولألحداث مـن حـولهم وكنتيجـة               ذه له المتفقون  
لتوقعاتهم العالية فى المجال األكاديمى ،ورغباتهم ألن يكونوا من األفضل تفاعل ذلك قد يؤدى إلى حـدوث      

أو وجدانياً لتعامل مع هذه الصعوبات لذا فالتوجـه إلـى         صعوبات تكيفية وقد يكونوا غير جاهزين عاطفياً        
أن الـبالد   ) ٢٠٠٢( لذا يقول أبو زيـاد      ،   األنشطة الموسيقية من شأنه أن يربى النفس ويرتقى بالوجدان        

المتقدمة تنظر إلى مادة التربية الموسيقية بتقدير يتناسب مع تأثيرها الكبير وبنفس نظرتها ألهميـة منـاهج     
خرى كالعلوم والرياضيات واللغة فالوظيفة التربوية للموسيقى تهدف إلى االهتمام بتكامل الطفـل             التعليم األ 

جسميا ونفسيا وعقليا وعاطفيا واجتماعيا، كما تنمي الوعي االجتماعي والقومي والديني في نفوس الطلبة ،               
عة بالفرد ، وتعمـل علـى   كما تبث روح الجماعة والشعور بأهمية تفاعل الفرد في الجماعة وإهتمام الجما    

تهيئة الفرصة للطلبة للتعبير عن أنفسهم بحرية وملء أوقات فراغهم بالشيء المفيد من خـالل الـسمع أو                  
العزف أو الغناء فكل إنسان بحاجة إلى تربية موسيقية ، ألنه ال أحد يستطيع أن يفهم أو يتذوق أو يحب أو                     

 ، قد حصل مسبقا دون تحضير وتوعية وتنشئة موسيقية         يعيش الموسيقي أو يعبر من خاللها دون أن يكون        
بان لألغنية اثر كبير في البرامج  التربوية والتعليمية  إذا ما تم تطبيقها بـصورة                 ) ١٩٩٦( ويشير حمام   

صحيحة  ،  حيث تعد تربية الطفل في مراحل نموه المختلفة ناقصة أن لـم تـتم االسـتجابة ألحاسيـسه                      
ة الطفل للموسيقى كالماء والهواء ال غنى له عنها ، وهـي ذات فائـدة عمليـة                 ووجدانه ومواهبه ، فحاج   

لتدريب األعصاب على االتزان واالستجابة ألوامر العقل في الحركة والتفكير وتدرب العضالت والـرئتين   
والحنجرة خالل العزف والغناء ، كما تساعده على الصبر في التعلم والتغلب على المصاعب التي تواجـه                 

 لكـي   نمتعلم ،  لذلك فقد أصبحت  الموسيقى في المدارس مصدرا هاما للسعادة والتفاؤل لـدى الكثيـري     ال
الموسـيقى مـن     أن تعليم    )2001(يستمروا في حياتهم بصورة طبيعية بعيدا عن المشاكل ، ويرى اإلمام            

، Pitchها نغـم   أمر فى غاية األهمية حيث تتضمن  مفاهيم عديدة بMusic For Thinkingأجل التفكير
، بنـاء   Texture، تركيـب    Timbre، سرعة   Harmony، هارمونى   Rhythm، إيقاع     Melodyشجن  
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را في تنمية الجوانب العاطفية واالنفعاليـة   أن  الموسيقى تسهم إسهاما كبي     ) ٢٠٠٢(        ، ويشير العناني  
لدى الطلبة ، وذلك من خالل تفاعلهم مع الفقرات الغنائية والموسيقية ، والتعرف على النـواحي الجماليـة         

للمدرسة التي يمارس فيها هوايـة      في الموسيقى مما يعطي المتعلم شعورا بالرفاهية ، وزيادة محبه المتعلم            
ه ، وللموسيقى دور في تطوير العالقة بين الطفل والطبيعة من خـالل تزويـده               الموسيقى في أوقات فراغ   

بالقدرة على أدراك األصوات المختلفة ، وتنمي الموسيقى أيضا قدرات الطفـل علـى تحـسين مخـارج                  
الحروف لدية وامتالك المهارات الحس حركية من خالل التطابق بين الحركة واإليقاع الموسيقي، وتعمـل               

  . يضاً على  توطيد عالقة الطفل بأقرانه واحترام أعمالهم ، وتعلم آداب اإلنصات وممارستهاالموسيقى أ
أن معلم التربية الموسـيقية يـستطيع إيـصال أدق     ) AL Balkin,1999(  بالكن -       ويبين أل 

نـشيطهم  المعلومات للطلبة من خالل سحر الموسيقى الذي يمتلكه بقلبه ، ورأسه ، ويديه ، فيعمل علـى ت                 
بإتباعه األساليب والوسائل المنوعة في ذلك لجعلهم قادرين على تعلم أي شئ تقريبا كون معلم الموسـيقى                 

روكنن  و  )٢٠٠٢(ويشيرالخليفة  يؤدي دورا مهما ومؤثرا في حالة الطلبة االجتماعية والنفسية والتربوية ،          
ي تلعبـه البيئـة المنزليـة للطلبـة     إلى الدور الكبير الذ     )  Vikat &  Ruokonen  (2005وفيكات

الموهوبين في  تنمية مهارات اإلبداعية في الموسيقى  لدى الطلبة ، و تنمية المهارات الموسيقية لـديهم ،                   
 عالمات القدرة الموسيقية تظهر في مرحلة مبكرة عادة خالل مرحلة الروضـة وربمـا تظهـر          حيث أن   

 وغالبا ست سنوات ، وربما تظهر الموهبة الموسيقية قبـل           الموهبة الموسيقية في عمر مبكر حوالي سنتين      
وقد أجريت العديد من الدراسات تناولت طرق تدريس الموسيقى ومواضيع ذات صـله    المواهب األخرى ،  

دارسة هدفت إلى التعرف على الفروق في األداء الموسـيقي           ) ١٩٨٠(السوداني  بالموضوع حيث أجرى    
طالب وطالبـه مـن      ) ٤٠٠(سنه ، تكونت عينة الدراسة من        ) ١٦-٩(بين فئات عمرية تتراوح ما بين       

 الموسيقي ، وقد أشـارت نتـائج هـذه    دمدارس عمان التعليمية ، وقد طبق عليهم اختبار سيشور لالستعدا      
  إلى التعرف على اثـر   (Austin,1990)الدراسة إلى تفوق الفئات األكثر عمرا ، وهدفت  دراسة اوستن

ة واالتجاه من خالل دراسة فرقة موسيقية لمرحلة ابتدائية وإشراكها في أنشطه موسيقية             التحصيل والمنافس 
طالبا ، وقد أظهرت النتـائج ان مفهـوم الـذات والقـدرة              ) ٤٤(متنوعة، وقد تكونت عينة الدراسة من       

ذات تتطـور   الموسيقية تتعزز كنتيجة للمشاركة في المسابقات الموسيقية ، وان القدرة الموسيقية ومفهوم ال            
دراسة حول تعليم األطفال الصغار مبادئ الموسيقى في        ) Lee,1994(لي  مع تقدم العمر ، وهدفت دراسة       

محيط تعليمي يستخدم الحاسوب ، من خالل تطوير وتقييم برنامج للموسيقا تم تـصميمه بحيـث يـسمح                   
ت عن طريق التحكم بدرجة     لألطفال تطوير مهارات التمييز بين أمثلة موسيقية مختلفة واستكشاف األصوا         
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تردد الصوت بحرية،  وقد أشارت نتائج الدراسة أن البرمجة أسهمت في توفير محيط تعليمـي يخاطـب                  
الـنص والـصوت والرسـومات      : الحواس العديدة، وذلك عن طريق توظيف أشكال متعددة للوسائط مثل         

ة والبصرية والحركية الحـسية     المتحركة، ويسمح لألطفال التعلم يشكل َأفضل عن طريق الحواس السمعي         
، .آنيا ، وفي النتيجة ترد توصية تدعو إلى ضرورة تفعيلة دور الحاسوب في تعلـيم الموسـيقى لألطفـال           

إلى معرفة اتجاهات طلبة مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز نحو التربية            ) ٢٠٠٤(وهدفت دراسة شموط    
لى اثرالجنس والمستوى األكاديمي علـى اتجاهـاتهم نحـو          الفنية مقارنه مع الطلبة العاديين ، والتعرف ع       
طالبـا وطالبـه مـن       ) ٣٧٤(طالبا وطالبه مـنهم      )٥٣٥(التربية الفنية ، وقد تكونت عينة الدراسة من         

طالبا وطالبه من مدرسة الملك عبـداهللا الثـاني للتميـز ، وقـد         ) ١٦١(المدارس الحكومية واألساسية ، و    
جاهات الطلبة نحو التربية الفنية تراوحت من المتوسطة إلى العالية فـي كلتـا              أشارت نتائج الدراسة أن ات    

العينتين ، وان هناك فروق ذات دالله إحصائية في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو التربية الفنيـة تعـزى                  
لنوع الطالب ولصالح الطلبة المتميزين ، وان هناك فروق ذات دالله إحصائية تعـزى للجـنس ولـصالح            

 إلى استكشاف القدرة الموسيقية عند طلبة الصف الـسابع           ) ٢٠٠٤( القضماني   هدفت الدراسة ور ، و  الذك
والثامن والتاسع والعاشر في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، ولقد حاولت الدراسـة اإلجابـة عـن            

ومكـان الـسكن،    الجـنس،   : هل تختلف القدرة الموسيقية لدى الطلبة باختالف كل مـن         • : األسئلة التالية 
هل تختلف قدرة تميـز    • والترتيب الوالدي، وعـدد أفراد األسرة، والمستوى التعليمي، وثقافة الوالديـن؟          

األصوات، شدة الصوت، تذكر اإليقاعات، الزمن، نوعية األصوات، تذكر األلحان لدى الطلبـة بـاختالف          
ب الـوالدي، حجــم األسـرة، ثقافـة         الجنس، الصف، مكان السكن، الترتي    : كل من المتغيرات المستقلة   

الوالديـن؟ ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، تم تطبيق أداة الدراسة على عينة تكونت مـن                
 ، طالبا وطالبة من طلبة الصف السابع والثامن والتاسع والعاشر في مـدارس محافظـة نـابلس               ) ٢١٤٣(

لة إحصائية على متوسط عالمات الطلبة على اختبـار          فروق ذات دال   إلى وجود  نتائج الدراسة وأظهرت    
  . ، وكانت الفروق لصالح اإلناث القدرة الموسيقية العامة تعزى للجنس

الموسيقى في النفس البشرية لدى الشباب إلى التعرف على االتجاه نحو  ) ٢٠٠٨(هدفت دراسة القشاط 
) واإلعالم  الفنون(بشعبية طرابلس بكلية وتكون مجتمع البحث من طلبة وطالبات جامعة الفاتح الجامعي 

طالب وطالبة في   (3850) والبالغ عددهم ) ٢٠٠٧ /٢٠٠٦(،المقيدين بالعام الجامعي )الزراعة(وكليه 
، .  الشباب نحو الموسيقى تصف باإليجابيةاتجاهات  انوقد أشارت نتائج الدراسة .كافه التخصصات ،

 راد العينة حسب متغير الجنس في االتجاه نحو الموسيقى ،ويدلذات داللة إحصائية بين أف التوجد فروق

 ،  التوجد فروق ذات ذلك على أن الذكور واإلناث لديهم نفس الدرجة من االتجاه تقريباً نحو الموسيقى
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أن العمر ال يؤثر  داللة إحصائية بين أفراد العينة في االتجاه نحو الموسيقى حسب متغير العمر ، ما يعني
 .هات الفرد نحو الموسيقى في اتجا

   :مشكلة الدراسة 

  أكاديميا، المتفوقين    تلعب التربية الموسيقية دورهاما وفاعال في تحقيق تكامل العملية التعليمية للطلبة 
تنمية الجوانب العاطفية واالنفعالية لدى الطلبة ، وذلك من خالل إذ تعمل على تهذيب شخصية الفرد و

الغنائية والموسيقية ، والتعرف على النواحي الجمالية في الموسيقى مما يعطي المتعلم  تتفاعلهم مع الفقرا
شعورا بالرفاهية ، وتؤثر اتجاهات الطلبة المتفوقين نحو الموسيقى  إلى حد كبير على درجة مشاركتهم 

ارات الفنية  واندماجهم باألنشطة الفنية المتنوعة ، كما يفسر التفاوت في درجة فعالية الطلبة في المه
 نحو التربية المتفوقين الطلبة فقد أصبح من الضروري استطالع اراء بمشاعرهم نحو هذه االنشطه ، لذا 

 الموسيقي ، ومن ثم بناء البرامج والقدرات االكاديمي التفوقالموسيقية ، للوقوف على مدى العالقة بين 
 بناء على نتائج الدراسة ، وقد الحظ الباحثان من قينالمتفوالموسيقية للطلبة االثرائية المناسبة في التربية 

خالل مراجعته للدراسات التي أجريت خالل السنوات السابقة ندرة الدراسات التي تناولت قياس اتجاهات 
  .الطلبة المتفوقين اكاديما نحو التربية الموسيقية 

  : أسئلة الدراسة 
  موسيقية ؟ نحو التربية الالمتفوقين ما هي اتجاهات الطلبة -
 نحو التربية  الموسيقية  تعزى في اتجاهات الطلبة المتفوقينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

  .) ذكور ، إناث (للجنس 
 نحو التربية  الموسيقية  تعزى في اتجاهات الطلبة المتفوقينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

  .) أساسية عليا ، ثانوية  (للمرحلة الدراسية 
  : أهمية الدراسة 

                 إلقاء الضوء على أحد األبعاد النفسية المؤثرة في تعلم الطلبة للموضوعات الموسيقية  ، خاصة مع
 .ندرة الدراسات المتعلقة بهذا المجال 

  نحو التربية الموسيقيةالمتفوقيناستطالع أراء الطلبة . 

  التفوقللعالقة بين  إضافة علمية جديدةتكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها تعمل على 
  .األكاديمي والذكاء الموسيقي

  المتفوقينرسم استراتيجية واضحة لتدريس مادة التربية الموسيقية للطلبة .  
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  المتفوقينتوجيه نظر المسؤولين الى تطوير برامج للتربية الموسيقية حسب احتياجات الطلبة.  

  لذلك فان الكثير من جوانبها ما زال تعتبر الموسيقى من بين أكثر البرامج التربوية حداثة
 .بحاجة للبحث 

  
 

  :التعريفات اإلجرائية 
ميل نفسي يعبر عنه بتقييم لموضوع معين بدرجة " بان االتجاه  ) ٢٠٠٥( تشير جوهر :  االتجاه -

أو بأخرى من التفضيل أو عدم التفضيل ويشير التقييم إلى االستجابات التقيمية المعرفية والوجدانية 
  "  . سلوكية وال
التربية  ميل أو عدم ميل الطالب نحو  :النشاط الموسيقي نحو  المتفوقيناتجاهات الطلبة   -

 والذي يقاس بالعالمة التي يحصل عليها الطالب من خالل إجابته على فقرات األداة التي الموسيقية 
  .قام بإعدادها 

مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز وفقـا لألسـس     وهم الطلبة الذين تم ترشيحهم إلى         : المتفوقينالطلبة  
  . المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم 

 إحدى مراحل التعليم في المملكة األردنية الهاشمية وتشمل الصفوف من السابع :المرحلة األساسية العليا 
  .ولغاية العاشر 

ية الهاشمية وتشمل الصفوف من األول الثانوي  إحدى مراحل التعليم في المملكة األردن:المرحلة الثانوية  
  .    والثاني الثانوي  

  : إجراءات الدراسة  
  : الدراسة عينة  

اء       المتفوقین        تم تطبیق ھذه الدراسة على عینة من الطلبة     ي محافظة الزرق ز ف اني للتمی داهللا الث  أكادیمیا في مدرسة الملك عب
ة      ، في المملكة االردنیة الھاشمیة و   ة  والمتكون شوائیة الطبقی ة الع الخاصة بالطلبة المتفوقین ، وقد تم اختیار عینة الدراسة بالطریق

ن  ھ ) ٢٠٠(م ا وطالب ب و )١٠٠(طالب دول  ) ١٠٠(طال ة وج نس      ) 1(طالب ر الج سب متغی ة ح ة الدراس راد عین ع أف ین توزی یب
  :والمرحلة 

  )١(جدول رقم 
   :س والمرحلةتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجن

  مجموع  إناث  ذكور  المرحلة
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  المرحلة األساسیة العلیا

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  المرحلة الثانویة
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  ٢٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

   

  .   استخدم المنھج الوصفي لجمع البیانات :منھج البحث 

  :متغيرات الدراسة 
  : المتغيرات المستقلة 

 مرحلة الثانوية المرحلة التعليمية ، األساسية العليا ، ال.  
  الجنس ذكر ، أنثى .  

  :المتغيرات التابعة 
  .اتجاهات الطلبة نحو التربية الموسيقية 

  : أداة الدراسة 
   : نحو التربية الموسيقية  قياس االتجاهات م

قام الباحثان بتطوير وبناء هذا نحو التربية الموسيقية ، استخدمت الدراسة الحالية مقياس لالتجاهات     
 أكاديميا المتفوقين للكشف عن اتجاهات الطلبة قياس باالستعانة بأهداف تدريس التربية الموسيقية وذلكالم

  . وقد تم تصميم المقياس على شكل أداه طبقا ألسلوب ليكرت في قياس االتجاهات  ، التربية الموسيقية نحو

 أبعاد ، ومرتبطة باتجاهات خمسةفقرة موزعة على  ) ٤٥(من  صورته النهائية ي فالمقياستكون      
 ، وأمام كل عبارة من هذه العبارات ثالثة اختيارات يطلب من المفحوص   النشاط الموسيقيالطلبة نحو

، وقد طلب من المفحوص ) موافق ،غير متأكد ، غير موافق (تحديد درجة موافقته على العبارة و هي 
، والمحاور الخمسة للمقياس صفحة األولى للمقياس عند تطبيق المقياس مراعاة التعليمات الموجودة في ال

  :هى 

 الميل نحو معلم التربية الموسيقية ،المهارات في التربية الموسيقية كنشاط تعليمي ،

المشكالت القائمة في التربية الموسيقية ،أهمية التربية الموسيقية ،التراث الحضاري في التربية 
 . الموسيقية 

  : صدق المقياس 
المقياس على لجنة من  تم عرض  التربية الموسيقية مقياس االتجاهات نحو لتأكد من صدق ول      

المحكمين من أساتذة جامعة عمان العربية للدراسات العليا وجامعة اليرموك من ذوي االختصاص في 
تأكد من  ، من اجل الالتربية الموسيقية  ، ومعلمو التربية الموسيقية القياس والتقويم وأساليب تدريس 
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إبداء الرأي حول مدى مالئمة فقرات المقياس لتلك األبعاد ، ومدى مناسبة والصدق الضاهري المقياس ، 
الصياغة اللغوية للفقرات ، ومدى مناسبتها لمستوى الطلبة المتقدم ، وفي ضوء مالحظات واقتراحات لجنة 

 وقد أسفر ذلك عن استبعاد بعض قية التربية الموسيالمحكمين ، تم تعديل فقرات مقياس االتجاهات نحو 
  .المفردات وتعديل البعض اآلخر ، وإضافة محاور إضافية

  :ثبات أداة الدراسة

 ٧٧(للتحقق من ثبات األداة قام الباحث بتطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة من                 
معادلة كرونبـاخ  حسب امل االتساق الداخلي  وتم حساب معطالبا وطالبه من الطلبة المتفوقين أكاديميا ،        ) 
 هذه  والتي اعتبرت  يبين هذه المعامالت،  ) ٢(، والجدول   كما يلي    قيمتهاوكانت  ككل،  ألداة  للمجاالت وا  ألفا

  .القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة

  )٢(جدول 

  معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمجاالت لألداة ككل

  ياالتساق الداخل  المجال

  ٠،٨٢  الميل نحو معلم التربية الموسيقية 

  ٠،٧٨  ،المهارات في التربية الموسيقية كنشاط تعليمي

  ٠،٨١  المشكالت القائمة في التربية الموسيقية

  ٠،٨٣  أهمية التربية الموسيقية

  ٠،٨٦  . التراث الحضاري في التربية الموسيقية 

 ٠,٨٨  االتجاهات نحو التربية الموسيقية

  :المقياس تصحيح 
 ) .صفر (، غير موافق ) عالمة واحدة (، محايد  ) عالمتان ( جابة موافق  تعطى لإل

دقيقة بما في ذلك قراءة التعليمات وكتابة  ) ٤٥(يستغرق تطبيق المقياس حوالي : مدة تطبيق المقياس 
     .البيانات المطلوبة 
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  : المعالجة اإلحصائية
  :لة الدراسة اإلحصاءات التالية  لإلجابة على أسئاناستخدم الباحث

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   
  بينهما   والتفاعلوالمرحلةألثر الجنس الثنائي تحليل التباين . 

  :نتائج الدراسة 

  " نحو التربية الموسيقية؟المتفوقينما هي اتجاهات الطلبة : "السؤال األول

التجاهـات الطلبـة    استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة        لإلجابة عن هذا السؤال تم      
  .، والجدول اآلتي يوضح ذلك نحو التربية الموسيقيةالمتفوقين

  )٣(جدول 

 مرتبة التجاهات الطلبة المتميزين نحو التربية الموسيقيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  ةتنازلياً حسب المتوسطات الحسابي

المتوسط   الفقرات  رقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

٢٣ ١  
أعتقد بأن الموسيقى واألناشيد تعزز مشاعر االنتمـاء        

  . للوطن 
3.00 .000 

٣٣ ٢  
 على إشغال وقـت     يعمل التربية الموسيقية اعتقد بأن   

الفراغ لدى الطلبة بهوايات محببة تبعده عن الـسلوك         
  الضار 

2.95 .313 

١٣ ٣  
 لعـدم تـوفر اآلالت      التربية الموسـيقية   حصةة  أكر

    . الموسيقية المناسبة
2.94 .342 

٢٢ ٣  
 ألنهـا تهـتم بـإبراز       حصة التربية الموسيقية  أحب  

  .المناسبات الوطنية بصورة معبرة 
2.94 .342 

٣٥ ٣  
 على تأكيـد اإلحـساس   حصة التربية الموسيقية  تعمل  

فـي  باالنتماء إلى الجماعة عن طريـق المـشاركة         
  .األعمال الجماعية 

2.94 .342 
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  الفقرات  رقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ألنه يعلمنا كل ما هو مفيد وممتع        الموسيقىأحب معلم     ٢ ٦
  . ومميز 

2.90 .437 

 457. 2.89  كلما تعمقت في الموسيقى أشعر بأنني إنسان متميز   ١١ ٧

٢٤ ٧  
اعتقد بأن الموسيقى واألناشيد تعمق االنتمـاء للبيئـة         

  .والتراث الشعبي 
2.89 .457 

 على التغلب على مشكلة     حصة التربية الموسيقية  تعمل    ٣٦ ٧
  .الخجل واالرتباك والخوف

2.89 .457 

٢٦ ١٠  
اعتقد بأن الموسيقى واألناشيد الدينية تنمي لدى مبادئ        

  .الدين 
2.84 .544 

 544. 2.84  للتربية الموسيقية تطبيقات واسعة في الحياة   ٢٩ ١٠

٩ ١٢  
نها تكـسب الطلبـة      أل حصة التربية الموسيقية  أفضل  

    .مهارات إبداعية مختلفة
2.83 .559 

١٤ ١٣  
 إلى بـرامج إثرائيـة      حصة التربية الموسيقية  تحتاج  

  .تتناسب وقدرات الطلبة المتميزين 
2.80 .602 

٤٠ ١٤  
 تحتاج إلى معرفـة     حصة التربية الموسيقية  أشعر بأن   

   .نظرية وعلمية
2.76 .652 

سيقية أكثر من غيـره مـن       ارتاح لمعلم التربية المو     ١ ١٥
  . المعلمين 

2.74 .674 

٢٥ ١٥  
 ألنهـا تهـتم بـإبراز       حصة التربية الموسيقية  أحب  

  .األمجاد الوطنية والشجاعة 
2.74 .674 

٣٠ ١٥  
 تعمل على بـث  الموسيقي التربية الموسيقية اعتقد بأن   

  .السكينة والطمأنينة والراحة في نفوس الطلبة 
2.74 .674 

 685. 2.73  .لموسيقى اللغة الموحدة للشعوب تعتبر ا  ٣٨ ١٨

٤٥ ١٩  
أعتقد بأن المجتمع وأولياء األمور ال يهتمون بالتربية        

  .الموسيقية
2.71 .706 
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  الفقرات  رقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 تعمل على تنميـة     حصة التربية الموسيقية  أعتقد بأن     ٣٢ ٢٠
  .الذوق الفني والحس الجمالي لدى الطلبة 

2.60 .802 

 802. 2.60  . والمواد األخرى يقىالموسال يوجد ارتباط بين   ٣٧ ٢٠

٢٨ ٢٢  
 المهمـة   الحصص من   حصة النشاط الموسيقي  تعتبر  

  .والممتعة بالنسبة لي 
2.59 .809 

 ألنها تطلعنـا علـى      حصة التربية الموسيقية  تعجبني    ٣٩ ٢٢
   .الثقافات الموسيقية لمختلف الشعوب واألمم

2.59 .809 

١٢ ٢٤  
ال يوجـد المكـان      ألنه   حصة التربية الموسيقية  أكرة  

  .المناسب لتنفيذ النشاط 
2.53 .850 

٤٢ ٢٥  
 عن ما هـو     الموسيقي النشاطأتمنى أن تزيد حصص     

   .مقرر اآلن
2.51 .862 

 868. 2.50  سماع الموسيقى يزيل عني الملل في المدرسة  ١٦ ٢٦

١٩ ٢٧  
 مهمة ويجب إدخالها    حصة التربية الموسيقية  أرى أن   

   .في المنهاج المدرسي
2.48 .879 

 895. 2.45  .را بمعلم التربية الموسيقية يأتأثر كث  ٣ ٢٨

 914. 2.41   .اشعر باالرتياح عند سماعي الموسيقى  ١٥ ٢٩

 علـى الطلبـة     التربيـة الموسـيقية   أرى أن يقتصر      ٢٠ ٣٠
    .الراغبين فقط

2.35 .939 

٢٧ ٣١  
 فـي حيـاتي     ياعتقد بأن الموسيقى واألناشيد ال تفيدن     

   .العملية
2.33 .946 

٤٤ ٣٢  
أفضل دروس المواد األخرى عـن دروس التربيـة         

  .الموسيقية 
2.29 .959 

٧ ٣٣  
تتطلب التربية الموسيقية جهدا مضاعفا مـن الطلبـة         

  .إلتقانها 
2.27 .965 

 984. 2.19  .ال يستطيع أي طالب إتقان العزف والغناء   ٤١ ٣٤
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  الفقرات  رقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 993. 2.14  .استمع للموسيقى في أوقات فراغي فقط   ١٨ ٣٥

 995. 2.12  .أرى ضرورة تقليل حصص النشاط الموسيقي   ٢١ ٣٦

٦ ٣٧  
ممارستي التربية الموسيقية ال ينمـي لـدي الـذكاء          

  . الموسيقي 
1.95 1.001 

 997. 1.90   .تعمل الموسيقى على تشتيت انتباهي عن الدراسة  ١٧ ٣٨

٥ ٣٩  
أفضل أن يغير معلم التربية الموسيقية أسـلوبه فـي          

   .التدريس
1.79 .980 

 965. 1.73  ال أشعر بالراحة النفسية أثناء حصة التربية الموسيقية  ٣١ ٤٠

 946. 1.67  .ال أشعر بالمتعة عند أداء الموسيقى واألناشيد   ٤٣ ٤١

٣٤ ٤٢  
اعتقد بأن مادة التربية الموسيقية ال تعمل على تنميـة          

  .جوانب االبتكار واإلبداع لدى الطلبة 
1.57 .905 

عتقد بأن مادة التربية الموسيقية ليـست ضـرورية         ا  ١٠ ٤٣
   .للطلبة المتميزين

1.46 .844 

٤ ٤٤  
اكره معلم التربية الموسيقية ألنه ال يـستخدم طـرق          

   .حديثة في التدريس
1.35 .762 

٨ ٤٥  
أكره مادة التربية الموسيقية ألنني ال أتقـن العـزف          

   . والغناء
1.34 .753 

 18. 2.44 األداة ككل   

اتجاهـات الطلبـة    لفقـرات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة      أعاله  يبين الجدول              
أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة تراوحت ما بين            حيث  ،  المتميزين نحو التربية الموسيقية   

والتي تـنص  ) ٢٣(قم حصلت الفقرة ر) ٠,٠٠٠ –٠,٧٥٣(بانحراف معياري تراوح بين     ) ٣,٠٠ -١,٣٤(
) ٣,٠٠ ( بلـغ أعلى متوسط حسابيعلى " أعتقد بأن الموسيقى واألناشيد تعزز مشاعر االنتماء للوطن "على  
اعتقد بأن مادة التربيـة الموسـيقية     "والتي تنص على    ) ٣٣(، تلتها الفقرة رقم     )٠,٠٠٠(اف معياري   بانحر

بمتوسط حسابي بلـغ    " تبعده عن السلوك الضار   تعمل على إشغال وقت الفراغ لدى الطلبة بهوايات محببة          
أكرة مادة التربية الموسـيقية لعـدم       "ونصها  ) ١٣(، تلتها الفقرة رقم     )٠,٣١٣(وانحراف معياري   ) ٢,٩٥(



٩٣ 

بينما جـاءت   ،  )٠,٣٤٢(وانحراف معياري   ) ٢,٩٤(بمتوسط حسابي بلغ    " توفر اآلالت الموسيقية المناسبة   
بأدنى متوسـط  " ره مادة التربية الموسيقية ألنني ال أتقن العزف والغناءأك"التي تنص على و) ٨(الفقرة رقم  

وانحـراف  ) ٢,٤٤(، وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل       )٠,٧٥٣(وانحراف معياري   ) ١,٣٤ ( بلغ حسابي
  .وهذا يعبر عن اتجاه بدرجة إيجابية )٠,١٨(معياري 

 نحـو   المتفـوقين التجاهات الطلبـة    ) ٠,٠٥ = (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية       : "السؤال الثاني 
  ؟"التربية الموسيقية تعزى للجنس، والمرحلة

التجاهـات الطلبـة   لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية             
  .، والجدول اآلتي يوضح ذلك نحو التربية الموسيقية، وفقا للجنس، والمرحلةالمتفوقين 

  )٤(جدول 

التجاهات الطلبة المتميزين نحو التربية الموسيقية وفقا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 لمتغير الجنس والمرحلة

 المرحلة الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  العدد

 50 22. 2.29 أساسي

 50 12. 2.53 ثانوي

 ذكور

 100 21. 2.41  المجموع

 50 14. 2.41 أساسي

 50 11. 2.53 ثانوي

 إناث

 100 14. 2.47 المجموع

 100 19. 2.35 أساسي

 100 11. 2.53 ثانوي

 المجموع

 200 18. 2.44 المجموع
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التجاهـات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تباينا ظاهريا في    ) ٤(رقم  يبين الجدول     
المرحلـة  (، والمرحلة   )ذكور، إناث  (الجنسفئات   بسبب اختالف الطلبة المتميزين نحو التربية الموسيقية،      

 ولبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية تم اسـتخدام تحليـل             ، )المرحلة الثانوية   ،  األساسية العليا   
  . يوضح ذلك )٥ ( م رقجدولوالمتغيرات، الجنس، والمرحلة، التباين الثنائي وفقا ألثر 

  )٥(جدول 

 التجاهات الطلبة المتميزين نحو التربية ا والتفاعل بينهموالمرحلةألثر الجنس الثنائي  تحليل التباين
  الموسيقية

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  قيمة ف  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 007. 7.468 177. 1 177. الجنس

 000. 64.565 1.533 1 1.533  المرحلة

 011. 6.603 157. 1 157.  المرحلة × الجنس

   024. 196 4.654 الخطأ

    199 6.522 المجموع

  : اآلتي ) ٥(رقم يتبين من الجدول 

) ٧,٤٦٨( تعزى ألثر الجنس، حيث بلغت قيمة ف      ) ٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية        -
  .و وجاءت الفروق لصالح فئة اإلناث)٠,٠٠٧( وبداللة إحصائية

تعزى ألثر المرحلـة ، حيـث بلغـت قيمـة ف            ) ٠,٠٥ = ( داللة إحصائية    وجود فروق ذات    -
  . وجاءت الفروق لصالح المرحلة الثانوية)٠,٠٠٠(وبداللة إحصائية ) ٦٤,٥٦٥(

تعزى ألثر التفاعل بين الجنس والمرحلة، حيث ) ٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية   -
  . والشكل أدناه يبين هذا التفاعل)٠,٠١١(وبداللة إحصائية )  ٦,٦٠٣(بلغت قيمة ف 
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2.15
2.2

2.25
2.3

2.35
2.4

2.45
2.5

2.55

ذكور اناث

اساسي
ثانوي

  
  )١(شكل 

  رسم بياني يمثل أثر التفاعل بين الجنس والمرحلة

  .أن الفروق كانت لصالح المرحلة الثانوية عند الذكور واإلناث) ١(يظهر الرسم البياني شكل 
  

  : مناقشة نتائج الدراسة 

  "ما هي اتجاهات الطلبة المميزين نحو التربية الموسيقية؟ ":مناقشة نتائج السؤال األول

التجاهات الطلبة  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية                   
والتـي تـنص علـى      ) ٢٣( ،أشارت نتائج  الفقرات حصول الفقرة رقم           المتميزين نحو التربية الموسيقية   

 تلتها الفقرة رقـم     أعلى متوسط حسابي  على  " لموسيقى واألناشيد تعزز مشاعر االنتماء للوطن     أعتقد بأن ا  "
اعتقد بأن مادة التربية الموسيقية تعمل على إشغال وقـت الفـراغ لـدى الطلبـة      "والتي تنص على    ) ٣٣(

يـة الموسـيقية    أكرة مادة الترب  "ونصها  ) ١٣(، تلتها الفقرة رقم     " بهوايات محببة تبعده عن السلوك الضار     
أكره مـادة   "التي تنص على    و) ٨(بينما جاءت الفقرة رقم     بمتوسط ،   " لعدم توفر اآلالت الموسيقية المناسبة    

بأدنى متوسط حسابي، وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككـل       " التربية الموسيقية ألنني ال أتقن العزف والغناء      
فقرات التي نالت مستوى عالي علـى المقيـاس         ، ومن المالحظ أن ال    ) ٠,١٨(وانحراف معياري   ) ٢,٤٤(

متصلة بالصورة التي يكونها الطلبة للنشاط الموسيقي والمتمثـل بارتباطهـا الوثيـق بالتربيـة الوطنيـة                 
واالجتماعية عن طريق األغاني واألناشيد الوطنية والقومية ،   والتي تسهم إسهاما كبيرا في تقوية رابطة                 

فخر واالعتزاز الوطني والقومي لديه  بحيث تؤدي هـذه  األناشـيد إلـى              الطالب  بوطنه  ، وبث روح ال       
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تعزيز الجانب االجتماعي والعمل الوطني لدى الطلبة ، بينما جاءت الفقرة أكره مـادة               اشجاء النفس وحفز  
ـ     التربية الموسيقية ألنني ال أتقن العزف والغناء بأدنى متوسط حسابي          ه  ، وقد تعلل هذه  النتيجة بما يتسم ب

  اإلحساس بالمقامات    ىوالقدرة عل ،  الطلبة المتفوقين من قدرات إبداعية وعقلية  تمكنهم من تنفيذ هواياتهم            
الموسيقية وجرس األصوات وإيقاعها ، وكذلك  االنفعال باآلثار العاطفية لهذه العناصر الموسيقية ، حتـى                

  . ولو لم يتقن العزف على أية من اآلالت الموسيقية 
 تراوحت من المتوسطة إلى     ث حي ا جاءت اتجاهات الطلبة المتفوقين نحو التربية الموسيقية ايجابية             بينم
  وهذه النتيجة طبيعية نظرا للبرامج االثرائية التي يـتم تفعيلهـا فـي               ،على الدرجة للمقياس الكلي   العالية  

ما ، وإشراك الطلبة فـي       العلمي في مجال األنشطة الالمنهجية وخصوصا الموسيقى والدرا        زمدارس التمي 
العديد من المسابقات الداخلية والخارجية ، مما يكون له اثر كبير في تنمية الطلبة من الناحيـة األكاديميـة            

أن الخصائص الشخصية التي يتميز بها      ) م  ٢٠٠٣( يؤكد تاننبام   واالجتماعية والفنية وصقل شخصيتهم ، و     
, وارتفاع مفهوم الذات لدى الفرد والثقـة بـالنفس     , كير اإليجابي فالتف, الفرد تكون قوة دعم لالنجاز المرتفع     

فتحقيـق مفهـوم الـذات      , مثل هذه الصفات تعزز المواقف المختلفة تجاه ومنها ممارسة األنشطة المختلفة          
فمثالً الموهبة في مجال الفنون في المسرح أو الموسيقى ترتبـط ارتباطاً كبيـراً بمفهـوم          , يرتبط باإلنجاز 

 والمتفوق عن نفسه لتلك القدرات ومدى إتقانه لها وتفننه في أدائها فبالتالي المـؤثرات الداخليـة                 الموهوب
وتتفق هذه الدراسة ودراسة القـشاط  تنعكس على األداء للفرد لتحقيق اإلنجاز في تلك المجاالت للموهبة ،      

، وتتفق أيضا مع دراسة شموط      والتي أشارت أن اتجاهات الطلبة نحو التربية الموسيقية ايجابيه           ) ٢٠٠٨(
  . والتي أشارت أن اتجاهات الطلبة المتفوقين نحو التربية الفنية من المتوسطة إلى العالية 

 نحـو   المتفـوقين التجاهات الطلبة   ) ٠,٠٥ = (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية       : "السؤال الثاني    
  ؟"التربية الموسيقية تعزى للجنس، والمرحلة

 التجاهات الطلبة المتميزين ا والتفاعل بينهموالمرحلةألثر الجنس الثنائي تحليل التباين ائج    أظهرت نت
تعزى ألثر الجنس ، حيث ) ٠,٠٥ = (نحو التربية الموسيقية  ، إلى  وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 وكذلك وجود فروق ).المرحلة الثانوية ( جاءت الفروق لصالح فئة اإلناث ، و اثر المرحلة ولصالح فئة 

 ويعزو الباحث إن اتجاهات  تعزى ألثر التفاعل بين الجنس والمرحلة ،) ٠,٠٥ = (ذات داللة إحصائية 
اإلناث أكثر ايجابية نتيجة أن ظروفهن المحيطة ال تسمح لهن ممارسة األنشطة كما هو الحال بالنسبة 

الل ممارسة األنشطة الفنية داخل المدرسة للذكور حيث يجدن الفرصة إلثبات الذات والتعبير عنها من خ
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  القضماني حيث أن المدرسة مجال خصبا لممارسة االنشطه الالمنهجية ،  

 فروق ذات داللة إحصائية على متوسط عالمات الطلبة على اختبار والتي أشارات إلى وجود ) ٢٠٠٤(
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، وتختلف هذه الدراسة مع كل من ث كانت والفروق لصالح اإلنا،  القدرة الموسيقية العامة تعزى للجنس
والتي بينت انه توجد فروق ذات دالله إحصائية في اتجاهات الطلبة المتميزين  ) ٢٠٠٤(دراسة شموط 

المرحلة األساسية (نحو التربية الفنية تعزى للجنس ولصالح الذكور ، والصف ولصالح الصف السابع 
 ) ٢٠٠٨(اعل بين الصف والجنس ، وتختلف هذ الدراسة أيضا عن دراسة القشاط ، وكذلك التف)  العليا

  .والتي أشارت بأنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في االتجاهات نحو التربية الموسيقية 
  

    كما يعزو الباحث ان اتجاهات المرحلة الثانوية اكتر ايجابية نتيجة لتقدم الطلبة في العمر ، وتراكم 
خبرات في التربية الموسيقية وزيادة حصيلتهم المعرفية في الموسيقى بسبب البرامج االثرائية والمشاركة ال

في المسابقات واالحتفاالت مما يؤدي إلى زيادة التذوق الموسيقي لديهم ، وبالتالي إلى تعزيز  ميولهم 
  واتجاهاتهم االيجابية نحو الموسيقى ،

  
 والتي أشارت (Austin,1988)ودراسة  ) 1980(كل من السوداني ة وتتفق هذه الدراسة مع دراس،  

في اختبارات الموسيقى واالتجاهات ، وتتفق هذه الدراسة ودراسة  نتائجهما إلى تفوق الفئات األكثر عمرا
 فروق ذات داللة إحصائية على متوسط عالمات  إلى وجود نتائجها والتي أشارات ) ٢٠٠٤(القضماني 

، وكانت تعزى الصف الدراسي سط عالمات الطلبة على اختبار القدرة الموسيقية العامة على متولبة الط
والتي  ) ٢٠٠٤(، وتختلف هذه الدراسة مع كل من دراسة شموط الفروق لصالح الفئات األعلى عمرا 

بينت انه توجد فروق ذات دالله إحصائية في اتجاهات الطلبة المتميزين نحو التربية الفنية تعزى ، 
   .)المرحلة األساسية العليا(والصف ولصالح الصف السابع 

  
  :التوصيات 

 أن تعمل إدارات المدارس على توفير كافة التسهيالت واإلمكانيات لممارسة األنشطة الموسيقية وتوفير -
  .اآلالت الموسيقية المتطورة 

  . الدراسة للطلبة المتفوقين  إيجاد أوقات مالئمة لتنفيذ األنشطة الموسيقية ، بما ال يتعارض وأوقات-
  . االهتمام بالبرامج االثرائية الموسيقية التي تعبر عن الذات وتبرز المواهب والقدرات -
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  : المراجع باللغة العربية 
                  الضغوط النفسية وعالقتها بأنمـاط العـزو الـسببي     ،)2005(اإلمام ،محمد صالح والخواجة،عبد الفتاح   -
 ،المؤتمر العلمى العربى الرابع لرعايـة   الموهـوبين والمتفـوقين             لتحصيلي لدى الطلبة الموهوبين فى مدرسة اليوبيل      ا 

 16-18،نظمه المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ،عمان، األردن،            
  .يوليو

               ،إدارة التدريب  تلميذ المدرسة األعدادية ودور التربية فى عالجهامشكالت )2001(اإلمام ،محمد صالح   -

  .القاهرة بمديرية التربية والتعليم ، دورة ترقية المديرين ورؤساء األقسام ، 
                     رسالة ماجستير الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الموسيقية حافظة عمان ،  ) ٢٠٠٢(أبو زياد ، وليد   -
  . ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، األردن غير منشوره  
  . ، عمان ١ ، طالموسيقى واألناشيد وطرق تدريسها،  ) ١٩٩٦(حمام ، عبد الحميد     -
                ٣)٤(مج ، مجلة الطفولة العربية، الموهبة الموسيقية عند األطفال ،  ) ٢٠٠٢(الخليفة ، عمر هارون  -
  .الكويت  
تطور القدرة الموسيقية عند الطالب االردنيين في المرحلة العمرية ما بين التاسعه والسادسه  ) ١٩٨٠( سوداني ، سهير -

  . ، الجامعة االردنية رسالة ماجستير غير منشورةعشر ، 
  .ولى  ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة األالنشاط المدرسي،  ) ١٩٩٠(شحادة ، حسن    -
نحو التربية   العاديين   اتجاهات طلبة مدرسة الملك عبداهللا الثاني للتميز مقارنه مع الطلية  ) ٢٠٠٤(شموط ، محمد   -

  . ، الجامعة الهاشمية رسالة ماجستير غير منشورهالفنية ، 
  . اهرة لقا، دار الفكر العربي ، البيانو والتربية الموسيقية) ١٩٨٥(فريد،بثينة،وأمين،اميمة  -
  .دار الفكر ،عمان. األطفال الفن والدراما والموسيقى في تعليم). ٢٠٠٢(العناني، حنان -
                      ، محافظة نابلس  تطور القدرة الموسيقية لدى الطلبة الفلسطينيين في ،  )  ٢٠٠٤(عمار ، القضماني    -

   . ين فلسط, النجاح    عة ، جامغير منشورة رسالة ماجستير 
ماجستير غير  رسالة،  أثر الموسيقى في النفس البشرية لدى الشباب الجامعي  )٢٠٠٨(كوثر عبدالحميد سعيد، القشاط  -

  ليبيا ، تح اجامعة الف،  منشوره
                   والطرق   األلعاب الموسيقية والقصص الحركية واإليقاع الحركي ، ) ١٩٨٥(مطر ، أمين عبد العزيز    -
  .  وزارة التربية والتعليم ، القاهرة .الخاصة  
           مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر :  ، بيروت ٩ ، طعلم النفس التربوي). ١٩٩٨.(نشواتي ، عبد المجيد  -
  والتوزيع ، لبنان 
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لدى مرتفعى ومنخفضى "  الخارجية –الداخلية " المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية 
 التحصيل الدراسى من طالب الجامعة

 
  *  السيد محمد أبو هاشم ٠د

  :الملخص 
المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية وفقاً لمتغيـرات       من  هدف البحث الحالى إلى التعرف على الفروق فى كل          

) .  مـنخفض  –مرتفـع   (، ومستوى التحصيل الدراسى     )  الرابع   –األول  ( ، والمستوى الدراسى    )  إناث   –ذكور  (النوع  
، وإسهام كل منها فـى     الداخلية والخارجية   والتوجهات الدافعية   المعرفية  باإلضافة إلى التعرف على العالقة بين المعتقدات        

طالبـاً ،  ) ١٧١( وطالبة بكلية التربية جامعة الملك سـعود ، مـنهم         طالباً) ٣٨٠(وتكونت العينة من    . التحصيل الدراسى   
وباسـتخدام  .  المعتقدات المعرفية ، ومقياس التوجهات الدافعية الداخلية والخارجيـة       استبيانطبق عليهم   . طالبة  ) ٢٠٩(

  :    دار المتعدد ، أظهرت النتائج ما يلىـ، ومعامل االرتباط ، وتحليل االنح "ت " اختبار 
بأبعادها المختلفة ، مـا عـدا بعـد بنيـة     فى المعتقدات المعرفية بين الذكور واإلناث وجود فروق دالة إحصائياً     عدم  ) ١(

   . المعرفة فكانت الفروق لصالح اإلناث 
 مـا عـدا  فى المعتقدات المعرفية بأبعادها المختلفة     بين طلبة المستوى األول والرابع      وجود فروق دالة إحصائياً     عدم  ) ٢(

  . بعد البنية المعرفية والتعديل فكانت الفروق لصالح طلبة المستوى الرابع 
سـرعة اكتـساب   ( فى المعتقـدات المعرفيـة   بين مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسى وجود فروق دالة إحصائياً     ) ٣(

  لصالح المنخفضين ، بينما لم توجد فروق فى األبعاد األخرى) المعرفة ، والحقيقة الموضوعية 
وجود فروق دالة إحصائياً فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية لدى طلبة كلية التربية ترجع إلـى متغيـر                  عدم  ) ٤(

  ).  إناث –ذكور ( النوع 
وجود فروق دالة إحصائياً فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية لدى طلبة كلية التربية ترجع إلـى متغيـر                  عدم  ) ٥(

  ) . الرابع –األول ( سى المستوى الدرا
التحـدى ،  ( فى التوجهات الدافعيـة الداخليـة   بين مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسى   وجود فروق دالة إحصائياً     ) ٦(

  .لصالح مرتفعى التحصيل الدراسى ) وحب االستطالع 
والتوجهات الدافعية الداخليـة    تلفة  بأبعادها المخ  بين المعتقدات المعرفية     دالة إحصائياً وجود عالقات ارتباطيه موجبة     ) ٧(

  لدى طلبة كلية التربية بينما ال يوجد ارتباط بين الحقيقة الموضوعية والتوجهات الدافعية الداخلية . والخارجية
فقط ، بينما لم تنبأ كـل مـن المعتقـدات المعرفيـة             التنبؤ بالتحصيل الدراسى من التوجهات الدافعية الداخلية        يمكن  ) ٨(

  . لدى طلبة كلية التربية  بالتحصيل الدراسى الخارجية الدافعية والتوجهات 
  ــــــــــــــ 

   جامعة الزقازيق – كلية التربية – قسم علم النفس التربوى –أستاذ مساعد * 
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  : المقدمة 

 Motivationوالتوجهات الدافعية  Epistemological Beliefsتعتبر متغيرات المعتقدات المعرفية 

Orientations                 من المتغيرات التى لم تلق االهتمام الكافى لدى الباحثين فى البيئة العربية ، رغم أهمية هذه
المتغيرات وتأثيرها المباشر على األداء األكاديمى للطالب خالل المراحل التعليمية المختلفة ، حيـث إنـه                

افعتيـه نظـراً ألن أداء الفـرد    يمكن تفسير كثير من مظاهر السلوك اإلنسانى فى ضوء معتقدات الفرد ود   
ومثابرته فى المهام المختلفة يتوقف على ما لديه من معتقدات حول األشياء وطبيعتها المختلفة ، باإلضـافة            
إلى توجهاته الدافعية سواء الداخلية أو الخارجية ، وبمقارنة التراث الـسيكولوجى المتعلـق بالمعتقـدات                

ئة األجنبية بنظيره فى البيئة العربية وجد الباحـث الحـالى قـصوراً             المعرفية والتوجهات الدافعية فى البي    
  . واضحاً فى كم ونوعية الدراسات والبحوث التى أجريت حول هذه المتغيرات فى البيئة العربية 

 عن المعتقدات المعرفية من أكثر الدراسات التى (Schommer, 1993 -2004)وتعد دراسات 
 فيه وكيفية قياسه فى مجال علـم النفس ، حيث وضعت رسخت لهذا المفهوم وطرق البحث

(Schommer,1993)  نموذجاً للمعتقدات المعرفية يتكون من خمسة أبعاد رئيسية تشتمل على العديد من
 ، وسرعة اكتساب المعرفة Structure، وبنية المعرفة  Sourceمصدر المعرفة : األبعاد الفرعية وهى 

Speed  المعرفة ، والتحكـم فى اكتسابControl .  وأجرت العديد من الدراسـات التجـريبية
 Schommer )والنمـائيـة والوصفية حول هذا النموذج ، ومنها نمو المعتقدات المعـرفية لدى األفـراد 

, 1993A, 1993B , Schommer & et al ., 1997)  والفروق بين الطالب الموهوبين والعاديين فى ،
 ، وأثر العمر والتربية على المعتقدات المعرفية  (Schommer & Dunnell , 1997 )المعتقدات المعرفية 

(Schommer , 1998)  وأثر المعتقدات المعرفية على األداء األكاديمى ،(Schommer & et al ., 2005 , 
Schommer & Easter , 2006)  

فروق بين الذكور واإلناث ويتضح عدم االتساق إلى حد كبير فى نتائج الدراسات التى تناولت ال  
، ) ٢٠٠٦( ، نبيل زايد Cano (2005): حيث أظهرت نتائج دراسة كل من . فى المعتقدات المعرفية 

Lodewyk (2007), Topcu & Tuzun (2009) دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فى روقـوجود ف 
أن  Marzooghi & et al .,(2009)  بعض المعتقدات المعرفية لصالح اإلناث ، بينما أظهرت نتائج دراسة

 Schommer (1993B), Paulsen & Wells (1998)وتوصلت دراسة كل من . هذه الفروق لصالح الذكور 

, Youn (2000) , Trautwein & Ludtke (2007)  إلى وجود تأثير للنوع على المعتقدات المعرفية مع 
 , Youn & et al ., (2001) , Chan (2003)سة كل من فى حين انتهت درا. اختالق قيم واتجاه هذا التأثير 

Schommer & Easter (2006) إلى عدم وجود تأثير للنوع على المعتقدات المعرفية .  
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بينما تتفق نتائج الكثير من الدراسات على أن المعتقدات المعرفية تتغير مع العمر وتصبح أكثر 
ات العليا والخريجين لديهم معتقدات متطورة تعقيداً مع التقدم فى العمر ، وأن طالب المستوي

Sophisticated Beliefs وأكثر ثباتاً حول المعرفة والتعلم مقارنة بطالب المستويات األولية Jehng & et 

al .( 1993) .  ويتضح هذا فى دراسات كل من :Schommer (1993A , 1997), Youn (2000), Chan 

(2003) , Cano (2005) , Trautwein & Ludtke (2007) , Marzooghi & et al ., (2009)   ، نبيل زايد
)٢٠٠٦( .   

ويرى البعض أن المعتقدات المعرفية ذات تأثير موجب على التحصيل الدراسى ، حيث أظهـرت               
 & Schommer (1993B) , Schommer & et al ., (1997) , Schommer:  نتـائج دراسـة كـل مـن     

Dunnell (1997) , Youn & et al ., (2001) , Kardash & Sinatra (2003) , Cano (2005) , 
Schommer & Easter (2006)  ،  وجود تأثير مباشر وموجب للمعتقدات المعرفية على التحصيل الدراسى

أو وجود فـروق    ) . ٢٠٠٦ ،   نبيل زايد ( أو أنه يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسى من المعتقدات المعرفية          . 
 Trautweinولكن يرى كل مـن  . (Lodewyk , 2007 )لتحصيلية فى المعتقدات المعرفية بين المستويات ا

& Ludtke (2007) أن الدراسات الميدانية أظهرت أن هذا التأثير أو العالقة متناقضة Ambivalent  وتؤثر
بعد واحـد دون  عليها الكثير من المتغيرات الثقافية واالجتماعية والعقلية ، وأنه فى حالة وجودها تكون مع     

  . األبعاد األخرى 
وتهتم البحوث والدراسات الحديثة فى مجال الدافعية بتحديد األنماط المختلفة للتوجهـات الدافعيـة              
لدى األفراد ، وأهم الظروف والعوامل التى تعمل على وجود هذه التوجهات ، وعالقة ذلك بـالكثير مـن                   

التوجـه  : اسات وجود نمطين من التوجهات الدافعية هما وقد أظهرت نتائج تلك البحوث والدر. المتغيرات  
وفيه يتحرك الفرد نحو أداء المهمة من أجل الثواب الذاتى المتمثل فى الـشعور       Intrinsicالدافعى الداخلى   

بالرضا الناتج عن النشاط الهادف والسعادة الذاتية المترتبة على تحقيق األهداف ، ويتميز الفرد الذى يتبنى                
وفيـه   Extrinsicوالتوجه الـدافعى الخـارجى     . وجه بالتحدى وحب االستطالع والمثابرة والتفوق       هذا الت 

يتحرك الفرد نحو أداء المهمة من أجل الثواب الخارجى المتمثل فى الحصول على الدرجـة ، أو احتـرام          
  .(Vansteenkiste & et al ., 2006 : 20)المعلم أو الوالدين أو تجنب األحكام السلبية من اآلخرين 

وجود ) ١٩٩٥(، فاطمة حلمى حسن     ) ١٩٩٥(السيد عبد الدايم    : وأظهرت نتائج  دراسة كل من       
فروق بين الذكور واإلناث فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية لصالح اإلناث ، وأكدت ذلك دراسـة                

 & Guayهرت نتائج دراسة  بينما أظ Dowson & et al ., (2006) , Mayer & et al ., (2009): كل من 

et al ., (2003)   ١٩٩٥السيد عبد الـدايم ،  ( واتفقت دراسة كل من . أن هذه الفروق لصالح الذكور ( ، 

Marsh & et al ., (2003) , Lepper & et al ., (2005) على وجود تأثير للصف الدراسى على التوجهات 
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وأجمعت . اه هذا التأثير خالل المراحل التعليمية المختلفة        الدافعية الداخلية والخارجية مع اختالف قيم واتج      
نتائج بعض الدراسات على وجود تأثير مباشر للتوجهات الدافعية على التحصيل الدراسى ، ووجود فروق               

ووجود ارتبـاط موجـب بـين التوجـه     . فى األداء األكاديمى لصالح مرتفعى التمكن أو الدافعية الداخلية    
التحصيل الدراسى ، وارتباط سالب مع التوجه الدافعى الخارجى وأكـدت ذلـك نتـائج               الدافعى الداخلى و  

 , Watson & et al ., (2004) , Mattern (2005)، ) ١٩٩٥فاطمـة حلمـى حـسن ،    : ( دراسة كل من 
Lapper & et al ., (2005) , Tanaka (2007) , Chan (2008) , Wang (2008) , Mayer & et al ., 

 عدم وجود ارتباط بين التوجهات الدافعية الداخليـة  Baker (2004)بينما أظهرت نتائج دراسة .    .(2009)
  . والخارجية واألداء األكاديمى 

 (Hofer , 1994 :6)وعن عالقة المعتقدات المعرفية بالتوجهات الدافعية الداخلية والخارجية ، يرى 
لمعرفة يكونوا أكثر ميالً إلى تبنـى التوجهـات الدافعيـة           أن الطلبة الذين يتبنوا تصوراً أكثر تعقيداً نحو ا        

ويتـضح مـن نتـائج      . الداخلية وبخاصة هدف التمكن من المعرفة ، والتعمق أكـثر فى المادة العلميـة              
الدراسات وجود عالقة مباشرة بين المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية مع اخـتالف قـيم معـامالت                

، حيث كان االرتباط موجب بين المعتقـدات المعرفيـة والدافعيـة            )  سالب   –موجب  (االرتباط واتجاهها   
 Hoffer (1994) , Qian (1995): الخارجية ، وسالب مع الدافعية الداخلية ويؤكد ذلك نتائج دراسة كل من 

, Naper & Schommer (2002) , Paulsen & Feldman (2005),  Phan (2009) , Kizilgunes & et al 
.  ويعنى ذلك أن الطلبة ذوى المعتقدات المعرفية األكثر تعقيداً تكون دافعيتهم أيضاً أكثر تعقيداً   (2009) ,.

ومن لديه معتقدات أن المعرفة بسيطة والتعلم يحدث بسرعة والقدرة على التعلم ثابتـة تكـون توجهاتـه                  
ث تدريجياً أو القدرة علـى الـتعلم        الدافعية خارجية فى مقابل الذين يرون أن المعرفة معقدة أو التعلم يحد           

 .  (Paulsen & Feldman , 1999 : 21 )يمكن أن تتحسن بمرور الوقت تكون توجهاتهم الدافعية داخليـة  
 يفسر األفراد من خاللهـا المعلومـات ، ويحـددون المعـايير ،              Lensفالمعتقدات المعرفية بمثابة عدسة     

وبالتالى فهى عامل مؤثر وهام فـى دافعيـة         . تى تواجههم   ويقررون مسار العمل المالئم ، والصعوبات ال      
الداخليـة  دافعيـة  الوالمعتقدات المعرفية المتطورة تتطلب .  (Buehl & Alexander , 2005: 700)األفراد 

 : Phan , 2009 ) امتالك هدف التمكن من أجل إنجاز المهام الـصعبة القدرة على التحدى ، و، والمرتفعة 

159)  .      
  : فى التساؤالت التالية البحث الحالىتتحدد مشكلة  : البحثة مشكل

لدى طلبة كلية التربية جامعـة  )  إناث -ذكور(هل تختلف المعتقدات المعرفية باختالف النوع  ) ١(
  . الملك سعود ؟ 
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لدى طلبة كلية    ) الرابع   –األول  (هل تختلف المعتقدات المعرفية باختالف المستوى الدراسى        ) ٢(
  . ة جامعة الملك سعود ؟ التربي

لدى )  منخفض   –مرتفع  (هل تختلف المعتقدات المعرفية باختالف مستوى التحصيل الدراسى         ) ٣(
  . طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود ؟ 

لدى طلبة  )  إناث   –ذكور  (هل تختلف التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية باختالف النوع         ) ٤(
  . ملك سعود ؟ كلية التربية جامعة ال

 –األول  (هل تختلف التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية بـاختالف المـستوى الدراسـى             ) ٥(
  . لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود ؟ ) الرابع 

هل تختلف التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية بـاختالف مـستوى التحـصيل الدراسـى            ) ٦(
  .كلية التربية جامعة الملك سعود ؟ لدى طلبة )  منخفض –مرتفع (

األبعاد ( ما نـوع ومقدار العالقـة االرتباطية بين المعتقدات المعـرفية والتوجهات الدافعية           ) ٧(
  .لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود ؟ ) الفرعية والدرجة الكلية 

وجهـات الدافعيـة الداخليـة      هل يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسى من المعتقدات المعرفية والت        ) ٨(
  . والخارجية لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود ؟ 

  :  تتمثل أهداف البحث الحالى فيما يلى  : البحث دافأه
 توفير خلفية نظرية عن المعتقدات المعرفية ، والتوجهات الدافعية كمتغيرات أساسية فى البحث              -١

  .الحالى 
استبيان المعتقدات المعرفيـة ،     : رات البحث الحالى والمتمثلة فى       تعريب وتقنين مقاييس لمتغي    -٢

  . ومقياس التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية لدى طالب الجامعة 
المعتقـدات المعرفيـة ، والتوجهـات الدافعيـة الداخليـة          :  التعرف على الفروق فى كل من        -٣

، )  رابعـة  –أولـى  ( ، والصف الدراسى )   إناث -ذكور( والخارجية لدى طلبة كلية التربية وفقاً للنوع    
  ) .  منخفض –مرتفع ( ومستوى التحصيل الدراسى 

 التعرف على طبيعة العالقة بين مكونات كل من المعتقدات المعرفيـة والتوجهـات الدافعيـة                -٤
  . الداخلية والخارجية لدى طلبة كلية التربية 

وجهات الدافعية الداخلية والخارجيـة فـى التحـصيل         المعتقدات المعرفية والت  :  إسهام كل من     -٥
  .  الدراسى لدى طلبة كلية التربية

  :تتحدد أهمية البحث الحالى فى النقاط اآلتية  : البحثأهمية 
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أن التعرف على المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية يفيد كثيراً فى الوقوف علـى طبيعـة        ) ١(
ن البحوث أن لهما تأثيراً كبيراً فى األداء األكاديمى مما يتيح الفرصـة     أهم متغيرين أظهرت نتائج الكثير م     

لواضعى المناهج إلعداد مناهج ومقررات دراسية تعمل على تبنى معتقدات معرفية معينـة مـن ناحيـة                 
  . وتنشط الدافعية من ناحية أخرى لدى الطالب 

ة على ضـرورة أن يكـون الفـرد         نظراً لتأكيد البحوث والدراسات النفسية فى اآلونة األخير       ) ٢(
مدفوعاً داخلياً للعمل حتى يكون جهده أوفر وعطاؤه أكبر ، فقد اهتم البحث الحالى بالتوجهات الدافعية لدى                 
الطالب فى محاولة للوصول إلى نتائج تفيد القائمين على العملية التعليمية فى معرفة دوافع الطالب والعمل                

  . على تحسينها 
 عينـة الدراسـة     –عتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية لدى طالب كلية التربية         إن معرفة الم  ) ٣(
التعلم ، وتوجهات دافعيـة فعالـة         أثناء إعدادهم يساعد فى تبنى معتقدات حول طبيعة المعرفة و          –الحالية  

 التى  مما ينتج عنه معلمون ومعلمات قادرون على أداء أدوارهم نحو إكساب طالبهم المعتقدات والتوجهات             
  . يملكونها 
طالبـاً  ) ٣٨٠(تتحدد نتائج البحث الحالى بالعينة المستخدمة والتى بلـغ قوامهـا             : البحثحدود   

   ٠ م٢٠١٠-٢٠٠٩وطالبة بكلية التربية جامعة الملك سعود خالل العام الجامعى 
   :البحثمصطلحات 

 حول التعلم والمعرفـة ،  هى تصورات األفراد : Epistemological Beliefs المعتقدات المعرفية -
  ويشير إلى أن القدرة علـى  (Ability)القدرة على التعلم : وتشمل أربعة أبعاد كل منها ثنائى القطب وهى     

. التعلم ثابتة منذ الوالدة وال تتغير فى مقابل أن القدرة على التعلم مكتسبة وتتغير وفقاً للمراحل العمريـة                   
 التعلم يتم بشكل سريع بصورة مطلقة فى مقابل أن التعلم يتم بشكل              ويشير إلى أن   (Speed)وسرعة التعلم   

وبنية . ويشير إلى أن المعرفة ثابتة فى مقابل أن المعرفة متطورة              (Stability)وثبات المعرفة   . تدريجى  
 ويشير إلى أن المعرفة أجزاء منفصلة فى مقابل أن المعرفـة مترابطـة ومتكاملـة                (Structure)المعرفة  

(Schommer , 1998 : 552).   
 وتنظيمهـا   األفراد حـول المعرفـة  اتأنها أفكار أو اعتقاد (Wood & Kardash , 2002) ويعرفها

وتتحدد إجرائياً بمجموع الدرجات التى يحصل عليها الفرد فى كل          . وثباتها وسرعة اكتسابها والتحكم فيها      
ة ، وبنية المعرفة ، والبنية المعرفية والتعديل        سرعـة اكتساب المعرف  ( بعد من أبعاد المعتقدات المعـرفية      

 )فى استبيان المعتقدات المعـرفية وهو من إعـداد ) ، وخصائص الطلبة الناجحين ، والحقيقة الموضوعية

EBQ ;  Wood & Kardash , 2002) ٠  وتعريب الباحث الحالى  
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باينة الخصائص تـستدعى   هى أنماط دافعية مت :Motivation Orientations التوجهات الدافعية -
 Ames)بواسطة مهام بيئية أو تعليمية مختلفة ، وتنشط عندما يتبنى الفرد هدفاً معيناً قصير أو طويل المدى

فهى طرق بين التوجه نحو اإلنجازية واالنخراط فيها ، واالستجابة لها تلبيـة للرغبـات     .(266 : 1992 ,
 وتتضح فى Intrinsicوقد تكون داخلية  . (Lapper & et al ., 2005: 185)والحاجات التى تحفز الفـرد 

 وتتضح فى تفضيل المهـام      Extrinsicأو خارجية   . التحدى والمثابرة وحب االستطالع والتمكن المستقل       
 , Cain)السهلة ، وعمل األشياء إلرضاء الوالدين واألساتذة ، واالعتماد على اآلخرين فى إنجاز المهـام  

د إجرائياً بمجموع الدرجات التى يحصل عليها الفرد فـى كـل مقيـاس علـى حـدة      وتتحد . (20 :2008
  ٠وتعريب الباحث الحالى    Cain ( 2008)للتوجهات الدافعية الداخلية والخارجية من إعداد 

هو مقدار ما حصله الطالب مـن معلومـات    : Scholastic Achievement التحصيل الدراسى -
ية المختلفة ، ويحدد إجرائياً بالمعدل التراكمـى للطالـب أو الطالبـة فـى             ومهارات فى المقررات الدراس   

 م ، ويكون التقدير العام للمعـدل التراكمـى          ٢٠١٠ – ٢٠٠٩االختبارات النهائية للفصل الدراسى األول      
 إلى أقل من    ٢،٧٥ جيد جداً ، من      ٤،٥٠ إلى أقل من     ٣،٧٥ فأكثر ممتاز ، من      ٤،٥٠: على النحو التالى    

 راسب وإذا حصل الطالب على ثالثة       ٢،٠٠ مقبول ، وأقل من      ٢،٧٥ إلى أقل من     ٢،٠٠جيد ، من     ٣،٧٥
جامعة الملك سعود ، الئحـة الدراسـة        ( يعتبر مفصول   ) ٢،٠٠(إنذارات النخفاض معدله التراكمى عن      

  ).     واالختبارات للمرحلة الجامعية 
  
  

  : اإلطار النظرى 
  : المعتقدات المعرفية  :أوالً 

 مكوناً وعنصراً هاماً ومحورياً فى نشاط التعليم ، فيتعين علـى            Knowledgeيمثل مفهوم المعرفة    
المعلم أن يعرف كيف تكتسب المعرفة ؟ وما معنى أن يعرف المرء شيئاً ما ؟ وما طبيعة ذلك الشئ الـذى         

اط التعليم دون معرفـة  يقوم على تعليمه ؟ وما شروط المعرفة ؟ إلى آخر تلك المنظومة التى ال يستقيم نش               
  ) . ٣ : ٢٠٠٤هانى فرج ، (وفهم كل أبعادها ومكوناتها 

 Williamوبالرغم من أهمية المعتقدات المعرفية إال أنها لم تلق اهتماماً كافياً من الباحثين ، ويعتبر 

Perry (1968)  للتعرف على من الرواد األوائل الذين درسوا هذا المفهوم باستخدام المقابالت واالستبيانات
آراء الطالب حول المعرفة على أنها صواب أو خطأ ، وأن المعرفة الصحيحة يتم الحصول عليهـا مـن                   

 ، إال أنه مع تقدم الطالب فى المراحل الدراسية يعتقدون أن المعرفة غير مؤكدة يمكن                Authorityالسلطة  
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 ; Ryan , 1984 ) كـل مـن   William Perryواتبــع نهـج   . التأكد منها باالستدالل والبحث التجريبى 

Kitchener & King , 1990) حيث استمر هؤالء الباحثين فى دراسة المعتقدات المعرفية على أنها أحادية 
المعرفة البسيطة واليقينية فى مقابل المعرفـة  :  أو أنها متصل ذات قطبين هما Single Dimensionالبعد 

 (Schommer & Dunnell , 1997 : 153)ل على صحتها غير المؤكدة التى يمكن اكتشافها أو االستدال

فالمعتقدات المعرفية هى البنية السيكولوجية التى تشير إلى مفاهيم األفراد حول طبيعـة المعرفـة               
وتختلف وفقاً للمجال ، وتجارب الفرد ، ونوع العمل الالزم إلنجاز المهام المكلـف بهـا   . وكيفية اكتسابها   

 وتعنـى بـساطة أو تعقيـد المعرفـة      Natureطبيعة المعرفـة  :  عة أبعاد هى وتشتمل على أرب. الفرد 
Simplicity or complexity  ومصدر المعرفة ،Source ويقينية المعرفة ، Certainty  وثبات المعرفـة ، 

Stability (Hofer ,1994: 4)  . وهى بناء يشتمل على المعتقدات حول المعرفة الشخصية ، والقدرة العقلية
   .  (Lodewyk , 2007: 308)والتعلم ، 

 Implicit assumptions and beliefsوالمعتقدات المعرفية هى نظام لمعتقدات وافتراضات ضمنية 
وهـذا النظـام    . (Paulsen & Feldman , 2005 : 732)يعتنقها الطالب حول طبيعة المعرفة واكتـسابها  

ة على التعلم ، والقدرة الفطريـة ، والـتعلم الـسريع ،       القدر: متعدد األبعاد تشكله خمسة عوامل رئيسية         
 , Schommer)وتـرى   . (Marzooghi & et al ., 2008: 4699)والتعلم البـسيط ، ويقينيـة المعرفـة    

،  Peers أن هذه التعددية نتاج وجود ثالثة تأثيرات رئيسية على حياة الفرد تتمثل فى الـزمالء                 (2004:26
 لكل منهم نظامه المعرفى وطرقه المعرفيـة وآرائـه الثقافيـة            Teachersمون   ، والمعل  Familyوالعائلة  

  .   وتوقعاته الخاص 
 مدخل جديد لبحث المعتقدات المعرفية ، على اعتبار أن المعرفـة  Schommer (1990)واقترحت 

 Personal epistemology as a system of أقل استقالالً مـن المعتقـدات   - أو –الشخصية كنظام أكثر 

more – or – less independent beliefs  . ونعنى بكلمة نظام وجود أكثر من معتقد يتم أخذه فى االعتبار
، وبأنها مستقلة أن المتعلمين يمكن أن يكونوا أكثر تطوراً فى بعض المعتقدات ولكن ليـسوا كـذلك فـى                    

  along a continuumمتـصل  على طول  أربع معتقدات معرفية ويتكون هذا النظام من .  معتقدات أخرى
إلـى  Fixed  وتمتد من االعتقاد بأن القدرة على الـتعلم ثابتـة    ability to learnالقدرة على التعلم : هى 

 structure of knowledgeوبنيـة المعرفـة   .  Improvedاالعتقاد بأن القدرة على التعلم يمكن تحسينها 
 إلى االعتقاد بأن المعرفة شبكات معقـدة  Isolated bitsصلة ما بين االعتقاد بأن المعرفة أجزاء منف ويمتد

ويمتد ما بين االعتقاد  speed of learningوسرعة التعلم  . complex interrelated networksومترابطة 
 إلى االعتقـاد بـأن الـتعلم يحـدث     quick or not – at –allبأن التعلم يحدث بسرعة أو ال يحدث مطلقاً 
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 ويمتد ما بين االعتقاد بأن المعرفة ال تتغير stability of knowledgeوثبات المعرفة  . gradualتدريجياً 
unchanging إلى أن المعرفة متطورة evolving .(Schommer & Dunnell , 1997 : 153)  .  

 Source ofمـصدر المعرفـة   ) ١: (وتنتظم المعتقدات المعرفية حول خمسة أبعاد رئيسة هـى  

knowledge : يمتد من المعرفة التى يمكن الحصول عليها من السلطة إلـى المعرفـة المـستنتجة مـن        و
وتمتـد مـن المعرفـة     : Certainty of knowledgeيقينية المعرفـة  ) ٢. (األهداف والوسائل الشخصية 

وتمتـد   : Organisation of knowledgeتنظيم المعرفة ) ٣. ( إلى المعرفة المتطورة Absoluteالمطلقة 
 Control ofالـتحكم فـى الـتعلم    ) ٤. ( المعرفة البسيطة المجزأة إلى المعرفة المتكاملة المترابطـة  من

learning  :  سـرعة  ) ٥. (ويمتد من أن القدرة على التعلم أولية فطرية إلى أنها مكتسبة من خالل الخبرة
 : Schommer, 1993)ياً  وتمتد من التعلم يحدث بسرعة إلى حدوثه تـدريج  : Speed of learningالتعلم 
406).    

هما  فى بعدين رئيسين األبعاد الخمسة للمعتقدات المعرفية (Jenhng & et al ., 1993: 26 )ويصنف 
والمعتقـدات  ) . يقينية المعرفة ، ومصدر المعرفة ، وتنظيم المعرفة         ( المعتقدات حول المعرفة وتشمل     : 

  ) .  رعة التعلم التحكم فى التعلم ، وس( حول التعلم وتشمل 
 & Chan ، توصـل   Schommerوحول البنية العاملية للمعتقدات المعرفية فى ضـوء نمـوذج   

Elliott (2000) ًالقـدرة الفطريـة   : من التباين الكلى وهى %) ٤٦،٥( إلى وجود ثالثة عوامل تفسر معا
 Can't Learn how toلم وتشبع عليه كل من ال نستطيع تعلم كيف نـتع  Fixed / Innate Abilityالثابتة 

Learn  والنجاح ال يرتبط بالعمل الصعب ، Success is Unrelated to hard work   والـتعلم مـن أول ،
 Don’tوتشبع عليه عدم انتقاد السلطة  Omniscient Authorityوالسلطة الكلية  .   learn first timeمرة 

Criticise Authority   والمعرفة اليقينية ،Knowledge is Certain    والـتعلم الـسريع ، Learning is 

quick .  ويقينية المعرفةCertain Knowledge وتشبع عليه القدرة على التعلم فطرية Ability to Learn 

is Innate وتجنب الغموض ، Avoid Ambiguities.    ويشير Clarebout & et al ., (2001)  إلى وجود
القدرة على الـتعلم ، ويقينيـة       : معتقدات األفراد حول المعرفة والتعلم وهى       ثالثة أبعاد رئيسية تشكل معاً      

  . المعرفة ، ومصدر المعرفة 
 نموذج المعتقدات المعرفية علـى أسـاس تـصور المعرفـة     ( Shommer , 2004 : 24)وطورت 

افة  يتضمن آراء األفراد حول الثق Embedded systemic modelالشخصية كجزء من نموذج عام راسخ 
) ١: (وطبيعتها ، ويشتمل هذا النموذج على ستة أنظمة تشكل فيما بينها المعتقدات المعرفية للفرد ، وهـى         

 وتشتمل مفاهيم الفرد عن الطريقة المثلى التى يتصل Cultural relational viewsاآلراء المرتبطة بالثقافة 
 ودرجة إدراكهم للفـروق بـين الطبقـات         بها األفراد مع بعضهم البعض ، ودرجة التقارب بين األفراد ،          
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صلة   وتشمل Beliefs about ways of knowingالمعتقدات حول طرق المعرفة ) ٢. (المختلفة  ة المت  المعرف

Connected Knowing والمعرفة المنفصلة ، Separated Knowing) المعتقـدات حـول المعرفـة    ) ٣
Beliefs about knowledge وبنية المعرفة ، وتبرير المعرفـة  مصدر المعرفة ، (  وتشملJustification 

) . سرعة التعلم ، والقدرة علـى الـتعلم  ( وتشمل Beliefs about learningالمعتقدات حول التعلم ) ٤). (
 Self – regulatedالتعلم المنظم ذاتيـاً  ) ٦ (Classroom performanceاألداء داخل حجرة الدراسة ) ٥(

learning .    لمعتقدات حول المعرفة عن المعتقدات حول التعلم يعطى الباحـث فرصـة            وترى أن فصل ا
الختيار المكونات التابعة للمعتقدات المعرفية الشخصية ، وإقامة عالقة واضحة بـين المعرفـة والـتعلم ،         
وتحديد المعتقدات التى تحتاج إلى تعديل أو تغيير ، ويساعد المعلم فى تحديد االختبارات التى تكـشف لـه        

  .  طبيعة كل منهما عن 
 تتكامـل فيمـا بينهـا       Clustersلدى الفرد يشتمل تجمعات أو عناقيد        نظام المعتقدات المعرفية  أن  

وتتأثر باالتجاهات ، واألفعال ، واتخاذ القرارات ، ويتكون هذا النظام الرئيسى من ثالثة أنظمة فرعية هى                 
تجريبية / معقدة ، ويقينية / بسيطة ( ل البينة ويشم  Nature and contentطبيعة ومحتوى المعرفة ) ١: (

، ) التبريـرات  / الـسلطة  (  ويـشمل المـصدر   Nature and processطبيعة وعملية المعرفة ) ٢) . (
/ الفطرية (  وتشمل القدرة Controlling factorsالعوامل المسيطرة ) ٣) . (العملية /المجهود ( والسرعة 
    (Chan & Elliot , 2004 : 136)) المكتسبة

وعلى الرغم من اختالف العوامل المكونة للمعتقدات المعرفية العتمادها على المقياس المستخدم ،              
بنية المعرفـة  :  ترتبط بخمس معتقدات أساسية وهى  Identified Factorsإال أن معظم العوامل المتطابقة 

هل المعرفـة يقينيـة أم   : ثبات المعرفة و. هل المعرفة بسيطة أم معقدة ؟ هل هى منفصلة أم متكاملة ؟            : 
وطبيعـة  . ومصادر المعرفة هل تنشأ المعرفة عن مصدر خارجى أم من الخبرة الشخصية ؟       . تجريبية ؟   

والقدرة علـى  . هل تكتسب المعرفة بسرعة أم بالتدريج ، هل العملية سهلة أم صعبة ؟              : اكتساب المعرفة   
 Buehl & Alexander , 2005) ثابتة أم تتطور بمـرور الوقـت   هل القدرة على التعلم: اكتساب المعرفة 

ومن هذا المنطلق وتأكيد غالبية الدراسات على أن المعتقدات حول المعرفة مـستقلة تمامـاً عـن      .  (699:
 حـول  (Wood & Kardash , 2002)المعتقدات حول التعلم  فالبحث الحالى  يتبنى وجهة نظر كل مـن   

سرعة اكتـساب المعرفـة ،      : ية والتى تؤكد على وجود خمس أبعاد فرعية وهى          طبيعة المعتقدات المعرف  
  . وبنية المعرفة ، والبنية المعرفية والتعديل ، وخصائص الطلبة الناجحين ، والحقيقة الموضوعية 

   : التوجهات الدافعية : ثانياً 
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كى ما ، وتوجيـه هـذا       يستخدم مفهوم الدافعية لإلشارة إلى ما يحض الفرد على القيام بنشاط سلو           
وتعرف الدافعية بأنها حالة داخلية تستثير الكائن الحى وتدفعه إلـى أن يـسلك              . النشاط نحو وجهة معينة     

سلوكاً ما نحو تحقيق الهدف ، كما أنها تكوين فرضى ال يمكن رؤيته ولكن نستدل عليه من خالل الـسلوك    
فالدافعية هى مجموعة العوامل    ) . ٢١ : ١٩٩٦فؤاد أبو حطب وآمال صادق ،     (الموجه نحو تحقيق الهدف     

 & Paulsen)والعمليات التى تبدأ وتوجه مقدار المثابرة ، وجودة السلوكيات الموجهـة لتحقيـق الهـدف    

Feldman , 1999 : 18) .    وهى العملية التى تفسر قوة واتجاه وإصرار الفرد على بذل الجهد مـن أجـل
    . (Cain , 2008 : 38)تحقيق هدف ما 
  التوجهات الدافعية بأنها الميل إلى تحقيق بعض األنواع المؤكـدة  (Benjamin , 2003 : 3)ويعرف 

:  النجاح ، وتشمل ثالثة توجهات رئيـسية وهـى           Causesمن الخبرات ، والمعتقدات المرتبطة بمسببات       
ن خالل التعاون مع  وفيه يسعى الفرد الكتساب المعرفة ، وتطوير ذاته مTask orientationتوجه المهمة 

 وفيه يسعى الفرد للتميز عن اآلخرين ، وتوجه تجنـب العمـل   ego orientationوتوجه األنا . اآلخرين 
Work – avoidance orientation   وفيه يسعى الفرد إلنجاز المهام السهلة فى أقل وقت ممكـن وبأقــل 

عاملية للتوجهات الدافعيـة فـى عـاملين     البنية ال(Grast & Ried , 1999 : 302 ) وحدد كل من . مجهود 
 Competency - relatedالكفاءة المرتبطـة بحـب االسـتطالع    : األول التوجه الدافعى الداخلى ويشمل 

Curiosity(CRC) ،  والخدمة االجتماعيةCommunity Service (CS)   .  والعامل الثانى التوجه الـدافعى
 ، والهـروب مـن الـروتين    Interpersonal Relations (IP)العالقات البينشخصية : الخارجى ويشمل 

Escape from Routine (ER)  والتقدم المهنى ،Professional Advancement (PA) وااللتزام بالتأثير ، 
ويشير التوجه الدافعى الـداخلى إلـى إدراك    . Compliance with External Influence(CEI)الخارجى 

ه لمهمة ما ، ويتضح فى التحدى ، وحب االستطالع ، والتفوق ، والمتعة فى               الفرد ألسباب اندماجه أو أدائ    
وعندما تكون األسباب التى تقف وراء األداء المكافآت ، والمنافـسة ،            . أداء العمل ، واالهتمام ، والرضا       

ـ .  (Ryan & Deci ,2000 : 61 )والتقييم من اآلخرين ، واألنا فهذه إشارة إلى التوجـه الخـارجى    شأ وتن
الدافعية الداخلية من داخل األفراد ، ونتيجة لالستمتاع وتحسن مستوى الكفاية فى أداء المهـام األكاديميـة                 

 )بينما الدافعية الخارجية نتيجة للمكافآت أو العقاب بناء على النجاح أو اإلخفاق فى أداء المهام . المختلفة 

Wang , 2008 : 634) .   
ى االستمتاع بالتعلـم المدرسى الذى يتسم باالتجاه نحو التفوق ، حـب     والدافعية الداخلية للدراسة ه   

االستطالع ، المثابرة ، التركيز على المهمة ، تعلم المهام المتحدية للعقل والصعبة والغريبة وغير المألوفة                
 فالدافعية الداخلية هى النمو الطبيعى لميـل أو اهتمـام الفـرد           )  . ١٢٢ : ١٩٩٥فاطمة حلمى حسن ،     ( 
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بموضوع محدد وتعتبر انعكاساً لهدف الفرد الذى يسهم فى زيادة معرفته والمشاركة المـستمرة فـى أداء                 
األعمال المختلفة ، وتؤدى إلى زيادة ثقة الفرد بنفسه ، واستقالليته الذاتية وكل ذلك هدفه األساسـى هـو                   

بة فى النجاح وإتمام األعمال علـى  بينما تعنى الدافعية الخارجية الرغ . Self actualizationتحقيق الذات 
نحو مقبول فى الوقت المحدد ، ويتطلب ذلك وجود مهارات خاصة بالعمل المراد إنجـازه لـدى الفـرد ،           
بحيث تعود هذه األعمال على الفرد بشعور الرضا عن الذات ، وتتمثل فى الثناء والمكافأة ويكون هـدفها                  

ويـرى كـل مـن     . Self esteem ( Vansteenkiste & et al ., 2006 : 20)األساسى هو تقـدير الـذات  
(Paulsen & Feldman , 1999 : 19 , Buehl & Alexander , 2005 : 702) أنه فى السنوات األخيرة ظهر 

 – Expectancy القيمة –عدد كبير من النظريات والنماذج المفسرة للدافعية ، ولكن أفضلها نظرية التوقع 

Value Motivation Theory   أى ( ، وهى توجه نوعى يرى الدافعية كوظيفة لتوقع النجاح عند األفـراد
وتتناول الدافعية فى ضوء ثالثة مكونات رئيسية هـى    ) . معتقدات الفرد فى قدرته على النجاح فى المهمة         

وتعكس مبررات الطلبة للمشاركة فى نشاط حجرة الدراسة ، وإجاباتهم الفردية على             : Valueالقيمة  ) ١: (
وهى عبارة عن مكونين همـا توجـه    " . ?Why am I doing this taskلماذا أؤدى هذه المهمة  " سؤال 
ويشير إلى معتقدات الطلبة عـن       : Expectancyالتوقع  ) ٢. (، وقيمة المهمة    ) خارجى  / داخلى  (الهدف  

هل أستطيع أداء هـذه     " ل  احتمال األداء الجيد لمهام أكاديمية معينة ، وتتحدد من خالل اإلجابة على السؤا            
وتشمل معتقدات األفراد حول عملية التعلم ، وفعالية الذات فـى الـتعلم   " .  ?Can I do this taskالمهمة 
ويشير إلى المظاهر االنفعالية الستجابات الطلبة للخبـرات المتعلقـة           : Affectiveاالنفعال  ) ٣. (واألداء  

كيف أشعر تجاه هذه المهمـة     " ستجابات فى إجاباتهم عن السؤال      وتنعكس مثل هذه اال   . بالمهمة األكاديمية   
How do I feel about this task ? . "  وتظهر فى معالجة المعلومات ، وقلق االختبار  .  

 Task – involvementوبالتالى يتمايز هدفان للتوجهات الدافعية األول يعبر عن انـدماج المهمـة   
 أو التعلم ، ويكون الحكم على صعوبة المهمة والقدرة مرجعاً إلى الذات ،              وفيه يتحسن إتقان المهمة بالجهد    

. وهدف الفرد هو التحسن والتقدم والزيادة فى اإلتقان غاية فى حد ذاتها مع الشعور بدافعية داخلية مرتفعة               
يستدل على و.  وفيه يعد التعلم أساساً غير كاف إلدراك التمكن Ego – involvementوالثانى اندماج األنا 

القدرة من المقارنة البينشخصية لألداء والجهد ، أى أن التقويم الذاتى للقدرة يكون فى ضـوء قـدرة وأداء           
ويقل لديهم الـشعور بالدافعيـة      . ومن ثم ، يكون اإلتقان وسيلة وليس غاية فى حد ذاته            . وجهد اآلخرين   

نظرية توجه الهدف أن أهداف التمكن      ويفترض أصحاب   ). ١٩٦ : ١٩٩٣سهير أنور محفوظ ،     ( الداخلية  
ترتبط ارتباطاً موجباً مع نواتج التعلم اإليجابية مثل زيادة كفاءة الـذات وبـذل الجهـد والمثـابرة أثنـاء                    
االستذكار واالهتمام واالتجاهات اإليجابية نحو الدراسة أو المهمة والمعالجة المعرفية العميقة للمعلومـات             
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 إقدام سلبياً أو ال ترتبط مع نـواتج  –تحصيل ، فى حين ترتبط أهداف األداء    وتوظيف ما وراء المعرفة وال    
( التعلم اإليجابية وكذلك ترتبط ارتباطاً موجباً مع قلق االختبار والمعالجة المعرفية الـسطحية للمعلومـات         

"  أن مـصطلحات  (Dowson & et al . 2006 : 782)بينما يـرى  ) . ٢٦٩ : ٢٠٠٥عبد الناصر عامر ، 
 Achievementاألهـداف الدافعيـة لإلنجـاز    " ، و "Achievement Goal Theoryظرية هدف اإلنجاز ن

Motivation Goals "ــة" ، و ــداف الدافعي ــدف " ، و"  Motivation Goals أه ــات اله  Goalتوجه

Orientations "  األهداف " ، أو ببساطةGoal "      تشير كلهـا إلـى التوجهـات الدافعيـةMotivation 

Orientations     لألفراد نحو اإلنجاز وتحقيق األهداف والتى يمكن تقـسيمها إلـى توجهـات أكاديميـة  

Academic )       التمكن ، األداء ، تجنب العمل (      وتوجهـات اجتماعيـة ،Social )      ، القبـول االجتمـاعى
ضيف كل مـن  وي) . المسئولية االجتماعية ، القلق االجتماعى ، المركز االجتماعى ، االنتساب االجتماعى  

( Marsh & et al ., 2003 : 189 -190 ) أن بنية التوجهات الدافعية تتجمع حول عاملين كبار Big – Two 

– Factor أو عوامل من الرتبة األعلى ، Higher- order (HO) وتنتظم حول كل منها عوامل من الرتبة 
 ، والتوجه الداخلى  Masteryوجه التمكن ت( ويشمل )  أو األنا(األداء :  هما First – order (FO)األولى 

Intrinsic  والتوجه التعاونى ، Cooperative والتوجه الفردى ، Individual . (  الـتعلم  : والثـانى ) أو
 ، وتوجه اإلقـدام علـى       Competition ، والتوجه التنافسى     Egoتوجه األنا   ( ويشمل  )  التمكن أو المهمة  

وأن هيمنـه   )  . Avoid Failure ، وتوجه تجنب الفـشل  Orientation to Approach Successالنجاح 
العاملين الكبار التعلم واألداء يرجع إلى أن مركز توجه التعلم هو االنتباه للعمليات التى تمكـن مـن أداء                   

مالئـم  المهام بنجاح وتنمية الكفاءة والمعرفة ، والموافقة على القيمة الداخلية للتعلم ، واالعتقاد بأن الجهد ال             
يؤدى إلى أداء أكاديمى أفضل يهدف بمرور الوقت إلى إكساب مهارات جديدة أو تحسين مهارات حاليـة                  
تتعلق بالمعايير ذات المرجعية الذاتية ، والتركيز على جودة المشاركة والقيمة الداخلية وااللتـزام طويـل                

 التركيـز علـى عمليـات المقارنـة      بينما مركز توجه األداء هـو     . المدى باالمتياز أو التفوق األكاديمى      
االجتماعية التى يتفوق فيها الطالب على الطلبة اآلخرين ويحقق النجاح بجهد ضئيل والرغبة فـى الفـوز                 
بتقييم إيجابى وتجنب التقييم السلبى لكفاءة الفرد والتقييمات الخارجية للذات والموافقة على القيمة الخارجية              

معتقدات بأن القدرة صفة عزوية ثابتة نسبياً ال يمكـن تغييرهـا ببـذل       لألداء كوسيلة لهدف مرغوب ، وال     
  .  الجهد 

 ومن منطلق أن التوجهات الدافعية لدى األفراد يحكمها بعدين األول داخلى ، والثـانى خـارجى        
 حول التوجهـات الدافعيـة   (Cain , 2008)ولكل منهم مظاهره المختلفة فالبحث الحالى  يتبنى وجهة نظر 
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بينما العمل  . ى تؤكد على أن التحدى ، حب االستطالع ، التمكن المستقل من مظاهر الدافعية الداخلية                والت
  .       السهل ، واالعتماد على اآلخر من مظاهر الدافعية الخارجية 

يعرض الباحث للبحوث المرتبطة بالبحث الحالى فـى         : البحث الحالى  المرتبطة بموضوع    البحوث
  : ثالثة محاور هى 

المعتقدات المعرفية فى ضـوء النـوع والمـستوى الدراسـى ومـستوى             دراسات تناولت   : أوالً  
  : التحصيل الدراسى 

طالبـاً  ) ٢١٦( المعتقدات المعرفية لدى بحث الفروق فى إلى Schommer (1993A)دراسة  تهدف
وأظهـرت النتـائج أن   ،   Schommer (1990) المعتقدات المعرفية طبق عليهم استبيانوطالبة بالجامعة ، 

طـالب  كـان   بينما  .   أكثر اعتقاداً فى المعرفة المؤكدة والبسيطة والتعلم السريع        طالب المستويات األولية  
التحـصيل  أن المعتقدات المعرفية عامل مـؤثر فـى          ، و   أكثر اعتقاداً فى القدرة الفطرية     المستويات العليا 

  .الدراسى 
 طـالب  لدى المعرفية وأثرها على األداء األكاديمى  نمو المعتقداتSchommer (1993B) وبحثت
طبـق  طالبة ، ) ٦٤١(طالباً ، ) ٥٤١(طالباً وطالبة ، منهم    ) ١١٨٢(وتكونت العينة من    ،   المرحلة الثانوية 
، وأظهرت النتائج وجود تأثير دال إحصائياً للعمـر  Schommer (1990) معتقدات المعرفيةالعليهم استبيان 

علـى معتقـدات    اعتمـاداً لمعرفة البسيطة والمؤكدة والتعلم السريع ، وأن الطالبات أقل      االعتقاد فى ا   على
   . التراكمى معدلالزاد  ، وأنه كلما قل االعتقاد فى التعلم السريع التعلم السريع والقدرة الثابتة

ة إلى التعرف على التغيرات النمائي Schommer & et al . (1997)وفى نفس السياق هدفت دراسة 
) ٣١(طالباً ،   ) ٣٨(طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية منهم      ) ٦٩(فى المعتقدات المعرفية لدى عينة مكون من        

، وأثنـاء  ) ١٩٩٢( عند االلتحاق عام Schommer (1990)طالبة طبق عليهم استبيان المعتقدات المعرفية 
مكونـات المعتقـدات المعرفيـة      ، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً فى         ) ١٩٩٥(التخرج عام   

المعدل التراكمى للطالب     ارتفع كلما قل االعتقاد فى التعلم السريع     لصالح المستوى الدراسى األعلى ، وأنه       
  . العتقاد فى التعلم السريععلى ا اعتماداًن الطالبات أقل وأ ،

هـوبين  المعتقدات المعرفيـة لـدى الطـالب المو    Schommer & Dunnell (1997)وتناول بحث 
طالبة ، طبق عليهم    ) ٤٣(طالباً ،   ) ٢٦(طالباً وطالبة ، منهم     ) ٦٩(بالمدارس الثانوية ، وتكونت العينة من       

 ، وأظهرت النتائج تغير فى نسب المعتقـدات المعرفيـة   Schommer (1990)استبيان المعتقدات المعرفية 
 Stability ofعرفـة ثابتـة   مـن أفـراد العينـة يعتقـدون أن الم    %) ٦٥ -% ٢٥(لدى الطالب ، وأن 

Knowledge  ووجود تأثير دال إحصائياً للمعتقـدات المعرفيـة   .  وبالتالى مستوى أدائهم كان منخفض )
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على األداء األكاديمى فى المهـام  ) القدرة على التعلم ، والبنية المعرفية ، وسرعة التعلم ، والمعرفة الثابتة      
 . من التباين فى القدرة على حل المشكالت %) ٢٤(ر المختلفة ، وأن المعتقدات المعرفية تفس

وللتعرف على الفروق فى المعتقدات المعرفية لدى طالب الجامعة وفقاً للنوع والعمـر وسـنوات               
اسـتبيان المعتقـدات المعرفيـة     Paulsen & Wells (1998) اسـتخدم  (GPA)الدراسة والمعدل التراكمى 

Schommer (1990)  إناث %) ٥٣،٤(ذكور ، %) ٤٦،٦( طالباً وطالبة منهم )٢٩٠(على عينة مكون من
سنة ، وباستخدام تحليل التباين وتحليل االنحدار أظهرت النتائج وجـود تـأثير             ) ٢٢-١٧(، أعمارهم بين    

( دال إحصائياً لكل من النوع والعمر وسنوات الدراسة والمعدل التراكمـى علـى المعتقـدات المعرفيـة                  
، وأن إسهام هذه المغيرات فى المعتقدات المعرفيـة  ) ينية ، والثابتة والتعلم السريع المعرفة البسيطة ، واليق  

  %) . ٩ـ % ٦(بين 
 فى كوريـا  طبيعة المعتقدات المعرفية لدى طالب المدرسة الثانوية Youn & et al .(2001)وبحث 

طبـق علـيهم    طالبة  ،    ) ١٩٤(طالباً ،   ) ٢٦١(طالباً وطالبة منهم    )  ٤٥٥(وتكونت العينة من    ،  الجنوبية  
تحليـل االنحـدار   معامالت االرتباط ووباستخدام .  Jehng & et al . (1993) استبيان المعتقدات المعرفية 

 وجـد   بينمـا .  بين المعتقدات المعرفية ومستوى التعليم والنوع     أظهرت النتائج عدم وجود ارتباط      المتعدد  
  فقط ، فى حـين لـم        المعرفة والتحصيل الدراسى  بيعة  طبين المعتقدات حول    إحصائياً  ارتباط موجب دال    

  .  مع المعتقدات حول التعلميوجد ارتباط
وللتعرف على عالقة المعتقدات المعرفية بالتحصيل الدراسى لدى طالب علـم الـنفس التربـوى               

 Kardash & Sinatraبإحدى الجامعات فى الجزء الغربى من الواليات المتحـدة األمــريكية ، طبـق    

) ١٧٦(على عينة مكونـة مـن     (EBS; Wood & Kardash , 2002) مسح المعتقدات المعرفية  (2003)
وباستخدام معامل االرتباط وتحليل االنحدار أظهرت النتائج وجـود ارتبـاط موجـب دال              . طالباً وطالبة   

عرفـة ، والبنيـة   سرعة اكتساب المعرفة ، وبنيـة الم   (  المختلفة   بأبعادهاإحصائياً بين المعتقدات المعرفية     
 . (GPA)والمعـدل التراكمـى   ) المعرفية والتعديل ، وخصائص الطلبة الناجحين ، والحقيقة الموضوعية          

ووجود تأثير دال إحصائياً للمعتقدات المعرفية علـى التحـصيل الدراسـى ، وأن المعتقـدات المعرفيـة                  
  . من التباين فى التحصيل الدراسى%) ٩،٣(تفسر

استبيان المعتقـدات    Chan (2003)تقدات المعرفية وفقاً للنوع والعمر ، طبق الفروق فى المع وعن
 ، Innate/ Fixed Abilityالفطريـة  /  القدرة الثابتة (ويقيس  (EBQ ; Chan & Elliott , 2000)المعرفية 

 Authority / Expertخبرة المعرفـة  / ، السلطة  Learning Effort / Processالعملية / ومجهود التعلم 

Knowledge ويقينية المعرفة ، Certainty Knowledge (  على عينة مكونة من)طالبـاً وطالبـة   ) ٢٩٢
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سنة ، وباستخدام تحليـل التبـاين متعـدد         ) ٢٠،٨١(طالبة متوسط أعمارهم    ) ١٩٠(طالباً ،   ) ١٠٢(منهم  
خبرة /ر على السلطة     أظهرت النتائج وجود تأثير سالب دال إحصائياً للعم        (MANOVA)المتغيرات التابعة   

خبـرة  / المعرفة بينما لم يوجد تأثير على باقى األبعاد وهذا يعنى أن األكبر سناً أقل اعتقاداً حول السلطة                  
  . المعرفة ، وعدم وجود تأثير للنوع على المعتقدات المعرفية بأبعادها المختلفة 

مى لـدى طـالب المـرحلتين     تأثير المعتقدات المعرفية على األداء األكاديCano (2005)وبحث 
طالباً وطالبة ، طبق عليهم استبيان المعتقدات المعرفيـة     ) ١٦٠٠(المتوسطة والثانوية ، وتكونت العينة من       

Schommer (1990)  وباستخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة ، وتحليل المسار أظهرت النتـائج ، 
وأن  بح أكثر تعقيداً وواقعية فى المستويات الدراسية العليـا ،         أن المعتقدات المعرفية تتغير مع العمر وتص      

هناك فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث حيث أظهرن مستويات مرتفعة فى المعتقدات               
  .حول المعرفة والتعلم ، وكذلك وجد تأثير مباشر ودال إحصائياً للمعتقدات المعرفية على األداء األكاديمى 

الميذ الصفين ـالمعتقدات المعرفية وعالقتها بالتحصيل الدراسى لت) ٢٠٠٦(اول نبيل زايد وتن
) ٢٤٠( تلميذاً ، ) ٢٦٧(تلميذاً وتلميذة ، منهم   ) ٥٠٧( وتكونت العينة من . األول والثالث اإلعدادى 

ستخدام التحليل وبا   Schommer & et al .(2000) تلميذة ، وطبق عليهم استبيان المعتقدات المعرفية
، تم التوصل إلى  وتحليل االنحدار المتعددالتابعة العاملى التوكيدى ، وتحليل التباين متعدد المتغيرات 

بين البنين والبنات فى المعتقدات حول ثبات المعرفة وبنية المعرفة لصالح دالة إحصائياً وجود فروق 
فى سرعة التعلم وبنية المعرفة   لدراسى حسب متغير الصف ادالة إحصائياً ، ووجود فروق  البنات

وأن سرعة التعلم منبأ بالتحصيل الدراسى لتالميذ الصف األول ، بينما تنبأ لصالح تالميذ الصف الثالث ، 
  .كل من القدرة على التعلم وسرعة التعلم بالتحصيل الدراسى لتالميذ الصف الثالث 

ص أثر المعتقدات المعرفية على األداء إلى فح   Schommer & Easter (2006)وهدفت دراسة 
طالبة فى كلية ) ٥٧(طالباً ، ) ٤٨(طالباً وطالبة بالجامعة منهم ) ١٠٥(وتكونت العينة من .  األكاديمى

سنة ، طبق عليهم مقياس المعتقدات ) ٢٣،٤٤(إدارة األعمال بجامعة كاليفورنيا ، متوسط أعمارهم 
حديد مستوى األداء األكاديمى من خالل اختبار الفهم القرائى توتم  Kardash & Wood(2000) المعرفية 

Reid London House RAI – 12 Reading Comprehension Test   صل فنهاية الودرجاتهم على اختبار
.  وتحليل المسار, ومعامالت االرتباط , متعدد المتغيرات التابعـة تحليل التباين استخدام وب ، الدراسى

 بأبعادها المختلفة ، ووجود المعتقدات المعرفية فىدم وجود فروق بين الذكور واإلناث أظهرت النتائج ع
 ، والمعدل) ٠،٣٦(الفهم القرائى : ارتباط موجب دال إحصائياً بين سرعة اكتساب المعرفة وكل من 

   .  على األداء األكاديمىوموجب لسرعة اكتساب المعرفة تأثير مباشر ودووج. )٠،٣١(التراكمى 
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 العالقة بين المعتقدات المعرفية والتحصيل الدراسى  Trautwein & Ludtke (2007)بحث و
طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية ، ) ٢٨٥٤(باستخدام منهج الدراسة الطولية ، حيث تكونت العينة من 

مالت االرتباط طبق عليهم استبيان المعتقدات المعرفية ، وباستخدام معا. طالباً وطالبة بالجامعة ) ١٨٨٦(
، وتحليل المسار أظهرت النتائج عدم وجود تأثير لكل من النوع والعمر على المعتقدات المعرفية ، بينما 

للمرحلة ) ٠،١٨-(وجد ارتباط سالب دال إحصائياً بين المعتقدات المعرفية واألداء األكاديمى قيمته 
 فى المعتقدات المعرفية معدالت أكاديمية للجامعة ، حيث يظهر الطالب المرتفعين) ٠،٢٤-(الثانوية ، 
  .  منخفضة 

وللتعرف على الفروق فى المعتقدات المعرفية وفقاً للنـوع ومستويات التحصيل الدراسى ، قام 
Lodewyk (2007) بتطبيق استبيان المعتقدات المعرفية ( SMEQ ; Schommer , 1993)  على عينة 

طالبة متوسط أعمارهم ) ٢٢٨(طالباً ، ) ٢١٩(ة الثانوية ، منهم طالباً وطالبة بالمرحل) ٤٤٧(مكونة من 
، وتحليل التباين ، وتحليل االنحدار أظهرت النتائج وجود فروق " ت"وباستخدام اختبار . سنة ) ١٥،٣(

 (CK) ، والمعرفة اليقينية (FQAL)دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فى القدرة على التعلم السريع والثابتة
( ووجود فروق دالة إحصائياً بين  . (SK)لح اإلناث ، بينما لم توجد فروق بينهم فى المعرفة البسيطةلصا

التحصيل الدراسى فى المعتقدات المعرفية كدرجة كلية والقدرة على ) مرتفعى ، متوسطى ، منخفضى
سط األكبر فى كـل التعلم السريع والثابتة ، والمعرفة اليقينية فقط وذلك لصالح المجموعة ذات المتو

وأن إسهام كل من الدرجة الكلية للمعتقدات المعرفية ، والقـدرة على التعلم ، والمعرفة . المقارنات 
   .  من التباين فى التحصيل الدراسى %) ٥، % ٤، %٨(اليقينية على الترتيب 

ة وفقاً للنوع  بدراسة الفروق فى المعتقدات المعرفيMarzooghi & et al . (2008)وفى إيران قام 
  Shiraz Universityطالباً وطالبة بجامعة شيراز ) ٣٠٢(والمستوى الدراسى ، وتكونت العينة من 

بالمستوى األول ، ) ١٥٤(طالبة ، ووفقاً للمستوى الدراسى ) ١٨١(طالباً ، ) ١٢١(موزعين وفقاً للنوع 
هم استبيان المعتقدات المعرفية سنة ، طبق علي) ٢٠،٧٨(بالمستوى الرابع ، ومتوسط أعمارهم ) ١٤٨(

Schommer (1993) .  وباستخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة أظهرت النتائج وجود فروق دالة
القدرة على التعلـم ، والقدرة الثابتة ، والتعلم البسيط وذلك : إحصائياً بين الذكور واإلناث فى كل من 

ووجود فروق دالة . ينهم فى القدرة الفطرية والمعرفة اليقينية لصالح الذكور بينما لم توجد فروق ب
إحصائياً وفقاً للمستوى الدراسى فى كل من القدرة الفطرية والتعلم البسيط لصالح طلبة المستوى األول ، 

  . بينما لم توجد فروق فى كل من القدرة على التعلم والتعلم السريع والمعرفة اليقينية 
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 Topcu & Tuzunتقدات المعرفية فى التحصيل الدراسى ، أجرى كل من  وحول إسهام المع   

تلميذاً وتلميذة تم اختيارهم عشوائياً من مدارس المرحلة األولية ) ٩٤١( دراسة على عينة مكونة (2009)
بالصفوف ) ٦٢٦(بالصفوف األولية ، ) ٣١٥(من اإلناث ، ) ٥٠٤(من الذكور ، ) ٤٣٧(فى تركيا ، منهم 

 وباستخدام تحليل المسار (SEQ ; Schommer , 1990) طبق عليهم استبيان المعتقدات المعرفية .العليا 
أظهرت النتائج وجود تأثير مباشر وموجب دال إحصائياً لبعض المعتقدات المعرفية على التحصيل 

نما تفسر من التباين فى تحصيل تالميذ الصفوف األولية ، بي%) ١٨(الدراسى ، حيث يفسر التعلم السريع 
وكذلك . من التباين فى تحصيل تالميذ الصفوف العليا %) ١٠(، والتعلم السريع %) ١٢(القدرة الفطرية 

وجود تأثير مباشر وموجب للنوع على المعتقدات المعرفية وأن الفروق فى جميع المقارنات كانت لصالح 
  . اإلناث 

بحث الفروق فى المعتقدات المعرفية يالحظ من نتائج البحوث والدراسات السابقة التى اهتمت ب
  : وفقاً لكل من 

يتضح عدم االتساق إلى حد كبير فى نتائج الدراسات حول الفروق  ) : إناث –ذكور (  النوع -
 ، ونبيل Cano (2005): حيث أظهرت نتائج دراسة كل من . بين الذكور واإلناث فى المعتقدات المعرفية 

 دالة إحصائياً بين الذكور روقـوجود ف Lodewyk (2007), Topcu & Tuzun (2009)، ) ٢٠٠٦(زايد 
 Marzooghi & et alواإلناث فى بعض المعتقدات المعرفية لصالح اإلناث ، بينما أظهرت نتائج دراسة 

 & Schommer (1993B), Paulsenوتوصلت دراسة كل من . أن هذه الفروق لصالح الذكور  (2009),.

Wells (1998) , Youn (2000) , Trautwein & Ludtke (2007)  إلى وجود تأثير للنوع على المعتقدات 
 , Youn & et al ., (2001)فى حين انتهت دراسة كل من . المعرفية مع اختالق قيم واتجاه هذا التأثير 

Chan (2003) , Schommer & Easter (2006) إلى عدم وجود تأثير للنوع على المعتقدات المعرفية ، أو 
       .   م وجود فروق بين الذكور واإلناث فى المعتقدات المعرفيةعد

 بينما فيما يخص تأثير المستوى الدراسى على المعتقدات المعرفية نجد اتساق إلى حد كبير أو -
اتفاق بين نتائج الدراسات على وجود فروق بين المستويات األولية والعليا ، أو تأثير الصف الدراسى على 

المعرفية بالرغم من اختالف المراحل التعليمية التى تناولتها الدراسات ، أو أن المعتقدات المعتقدات 
: المعرفية تتغير مع العمر وتصبح أكثر تعقيداً فى المستويات العليا ويتضح هذا فى دراسات كل من 

Schommer (1993, 1997), Chan (2003) , Cano (2005) , Trautwein & Ludtke (2007) , 
Marzooghi & et al ., (2009)   ، ٢٠٠٦(نبيل زايد( .   

:   وفيما يخص العالقة بين المعتقدات المعرفية والتحصيل الدراسى أظهرت نتائج دراسة كل من -
Schommer (1993) , Schommer & et al ., (1997) , Schommer & Dunnell (1997) , Youn & et al 
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., (2001) , Kardash & Sinatra (2003) , Cano (2005) ,  Schommer & Easter (2006)   وجود تأثير،
أو التنبؤ بالتحصيل الدراسى من المعتقدات . مباشر وموجب للمعتقدات المعرفية على التحصيل الدراسى 

أو وجود فروق بين المستويات التحصيلية المختلفة فى المعتقدات ) . ٢٠٠٦ ، نبيل زايد(المعرفية 
   .(Lodewyk , 2007 )المعرفية 

      
التوجهات الدافعية فى ضـوء النـوع والمـستوى الدراسـى ومـستوى             دراسات تناولت   : ثانياً  

  :  التحصيل الدراسى 
التوجه الدافعى الداخلى فى مقابل التوجه الدافعى الخـارجى لـدى   ) ١٩٩٥(تناول السيد عبد الدايم    

) ١٠٢(تلميـذاً ،    ) ٢٤٥(تلميذاً وتلميذة ، منهم     ) ٣٤٧ (تالميذ التعليم العام واألزهرى ، وتكونت العينة من       
اختيـار األعمـال   ( تلميذة طبق عليهم مقياس التوجه الدافعى الداخلى فى مقابل التوجه الخارجى ويقـيس          

 االعتمـاد ،   – إرضـاء المعلـم ، واالسـتقالل         – األعمال السهلة  ، وحب الفضول واالهتمام         –الصعبة  
، " ت  " وباستخدام تحليل التباين متعد المتغيرات التابعة واختبار        ) . اع رأى المعلم     إتب –واستقاللية الرأى   

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فى االستقالل مقابل االعتماد وذلك لـصالح              
  . لمختلفة ووجود تأثير دال إحصائياً للصف الدراسى على التوجهات الدافعية بأبعادها ا. اإلناث 

تلميذاً وتلميذة بالـصف    ) ٢٤٥(الدافعية الداخلية للدراسة لدى     ) ١٩٩٥(وبحثت فاطمة حلمى حسن     
سـنة طبـق علـيهم    ) ١٢،٧(تلميذة ، متوسط أعمـارهم  ) ١٠٣(تلميذاً ،   ) ١٤٢(الثاني اإلعدادى ، منهم     

الجـدارة ، وحـب االسـتطالع ،        االستمتاع بالتعلم ، واالتجاه نحو      ( استبيان الدافعية الداخلية للدراسـة     
، ومعامالت االرتباط   " ت  " وباستخدام اختبار   ) . والمثابرة داخل المهمة ، وتعلم المهام الجديدة والصعبة         

، وتحليل االنحدار أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فى الدافعيـة الداخليـة                 
وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين الدافعية الداخليـة والتحـصيل           بأبعادها المختلفة لصالح اإلناث ، و     

الدراسى ، وأنه يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسى من الدافعية الداخلية للدراسة لدى تالميذ الـصف الثـاني                 
  .      اإلعدادى 

  Guay & et al . (2000)وللتعرف على الفروق فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجيـة ، قـام   
على عينة مكـون   (SIMS ; E. L. Deci & R. M Rayn , 1985,1991)بتطبيق مقياس التوجهات الدافعية 

طالبة ، ومتوسط أعمارهم    ) ٥٠٩(طالباً ،   ) ٣٩٧(طالباً وطالبة بالكلية الكندية الفرنسية ، منهم        ) ٩١٦(من  
ـ . سنة ) ١٨،٩(  Test ofار التبـاين عبـر النـوع    وباستخدام التحليل العاملى التوكيدى للتحقق من اختب

Invariance Across Gender   أظهرت النتائج وجود تطابق كبير فى البناءات العاملية للتوجهات الدافعية
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الداخلية والخارجية لدى كل من الذكور واإلناث ، ولكن وجدت فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلنـاث                 
 Effect Sizeة لصالح الذكور ، باإلضافة إلى أن حجـم التـأثير   فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجي

  ) . ٠،٧(باستخدام مربع ايتا 
 تأثير كل من النوع والعمر على توجهات الدافعية األكاديمية لدى Marsh & et al . (2003)وبحث 

) ٢٨٥(، تلميـذ  ) ٣٢١(تلميذاً وتلميـذة ، مـنهم   ) ٦٠٦(مرتفعى التحصيل الدراسى ، وتكونت العينة من    
الـتمكن ،  (طبق عليهم استبيان التوجهات الدافعيـة المدرسـية    . سنة  ) ٩،٦٤(تلميذة ، ومتوسط أعمارهم     

) . والداخلى ، والتعاونى ، والفردى ، واألنا ، والمنافسة ، واإلقـدام علـى النجـاح ، وتجنـب الفـشل                      
وجه التمكن ، وتأثير سالب علـى  وباستخدام تحليل المسار أظهرت النتائج وجود تأثير موجب للنوع على ت        

ووجود تأثير سالب للعمر على جميع مكونات توجهات الدافعية         . كل من األنا ، والمنافسة ، وتجنب الفشل         
 .  

طالباً وطالبة بالجامعـة مـنهم   ) ٩١( على عينة مكونة من Baker (2004)وأظهرت نتائج دراسة 
 )طبق عليهم مقيـاس الدافعيـة األكاديميـة    .  سنة )١٩,٤٦(طالبة متوسط أعمارهم ) ٧١(طالباً ، ) ٢٠(

AMS ; Vallerand et al , 1992) عدم وجود ارتباط بين األداء األكاديمى (GPA)   والتوجهـات الدافعيـة 
وأنه ال يمكن التنبؤ باألداء األكاديمى من التوجهـات الدافعيـة           ) . ٠،٠٦-(، والخارجية   ) ٠،٠٠(الداخلية  
  .   للطالب 

 العالقة بين التوجهات الدافعية واألداء األكـاديمى ، وتكونـت   Watson & et al . (2004)وتناول 
. سنة  ) ٢١(طالبة ، ومتوسط أعمارهم     ) ٦٤(طالباً ،   ) ١٧(طالباً وطالبة بالجامعة ، منهم      ) ٨١(العينة من   

ـ  (MSLQ ; Pintrich et al , 1991)طبق عليهم استبيان توجهات الدافعيـة   ل ارتبـاط    وباسـتخدام معام
بيرسون أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب ودال إحصائياً بين األداء األكاديمى وكل من التوجه الداخلى               

، وفعالية الذات فـى الـتعلم   ) ٠،٢٩(، وقيمة المهمة ) ٠،٣٢(، والتوجه الخارجى للهدف     ) ٠،٢٦(للهدف  
  ) .   ٠،٣٥(واألداء 

 على عينـة مكونـة   (MSLQ ; Pintrich et al , 1991) نفس االستبيان Mattern (2005)واستخدم 
توجـه الهـدف المتعـدد    : طالباً وطالبة بالجامعة حيث تم توزيعهم إلى أربع مجموعـات وهـى    ) ١٤٣(

(Multiple Goal Orientation)   وتوجـه الـتمكن   ) ٤٠(مرتفعى األداء والتمكن وعـددهم ،(Mastery 

Orientation)  وتوجـه األداء  ) ٣٩(ء وعـددهم   منخفـضى األدا – مرتفعى الـتمكن ،(Performance 

Orientation)    منخفضى الـتمكن  –، ومنخفضى األداء ) ٣٥( منخفضى التمكن وعددهم    – مرتفعى األداء 
وباستخدام تحليل التباين أحادى االتجاه ، وطريقة توكى للمقارنة البعدية أظهرت النتـائج             ) . ٢٩(وعددهم  
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لمجموعات المختلفة فى األداء األكاديمى داخل حجـرة الدراسـة لـصالح    وجود فروق دالة إحصائياً بين ا   
  . مرتفعى األداء والتمكن 

  وعن الفروق العمرية فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية ، وعالقتها بالتحصيل الدراسى  ،              
راحل من الثالـث  تلميذا وتلميذة بالم) ٧٩٧(دراسة على عينة مكونة من  Lepper & et al .(2005)أجرى 

التحدى (طبق عليهم مقياس التوجهات الدافعية الداخلية       . تلميذة  ) ٤٠٢(تلميذاً ،   ) ٣٩٥(حتى الثامن ، منهم     
العمل السهل ، وإرضاء المعلم ، واالعتماد علـى         ( ، والخارجية   ) ، وحب االستطالع ، والتمكن المستقل     

 ، وطريقة نيومان كولز ، ومعامـل ارتبـاط بيرسـون            وباستخدام تحليل التباين أحادى االتجاه    ) . المعلم  
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين المراحل العمرية المختلفة فى كل من التوجهـات الدافعيـة                 
الداخلية والخارجية لصالح المرحلة العمرية األقل ، وأن كانت التوجهات الدافعيـة الداخليـة فـى جميـع           

 ٠،٢١(ووجود ارتباط موجب دال إحصائياً انحصر بين        .  الدافعية الخارجية    المراحل أعلى من التوجهات   
بين التوجهات الدافعية الداخلية والتحصيل الدراسى ، بينما كـان هـذا االرتبـاط سـالب ودال                 ) ٠،٣٤،  

  . مع التوجهات الدافعية الخارجية ) ٠،٣٢- ، ٠،١٧-(إحصائياً 
) ٦٠٢( أثر النوع على التوجهات الدافعية لـدى  Dowson & et al . (2006)وفى نفس االتجاه بحث 

سـنة ،  ) ١٥- ١٢(طالبة ، أعمارهم من ) ٣٢٨(طالباً ، ) ٢٧٤(طالباً وطالبة بالمدارس المتوسطة ، منهم  
 Goal Orientations and Learning Strategiesطبق عليهم مسح استراتيجيات التعلم وتوجهات األهداف 

Survey ( GOALS -S; Dowson & Mclnerney , 2004)   .  وباستخدام تحليل التباين متعدد المتغيـرات
التابعة ، وطريقة نيومان كولز أظهرت النتائج وجود تأثير دال إحصائياً للنوع على التوجهـات الدافعيـة                 

ماعية القبول االجتماعى ، والمسئولية االجت    ( واالجتماعية  )  التمكن ، واألداء ، وتجنب العمل       ( األكاديمية  
 فجـاءت  Social Affiliationما عدا توجه االنتساب االجتماعى . لصالح اإلناث ) ، والمركز االجتماعى 
   .  الفروق لصالح الذكور 

 Tanaka (2007)باألداء فى المهام األكاديميـة المختلفـة ، أجـرى    وعن عالقة التوجهات الدافعية 
تلميذة ، طبق عليهم مقيـاس   ) ٥٤(تلميذاً ،   ) ٥٥(، منهم   تلميذاً وتلميذة بالصف الثامن     ) ١٠٩(دراسة على   

 ، ومهام أكاديمية فى العمليات الحسابية ، وباستخدام معامــالت  Niemivirta (1999)التوجهات الدافعية 
االرتباط وتحليل المسار وتحليل التباين أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين توجه التعلم               

ووجود تأثير مباشر وموجب دال إحصائياً لتوجه التعلم على األداء األكاديمى           ) . ٠،٢٠(كاديمى  واألداء األ 
   .  
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 الموهـوبين ،  ن التوجهات الدافعية والتحصيل الدراسى لدى الطالب الصينييChan (2008)وبحث 
وسـط أعمـارهم    تلميـذة ، مت   ) ٣٩٦(تلميذاً ،   ) ٦٤٥(تلميذاً وتلميذة ، منهم     ) ١٠٤١(وتكونت العينة من    

 ، وتـم تحديـد   Goal Orientation Scale (GOS)سنة ، طبق عليهم مقياس توجهات الهـدف  ) ١١،٦١(
 academic)المقـررات الدراسـية   : تحصيلهم بناء على ثالثة محكات وهى اإلنجـاز فـى كـل مـن     

achievement) واألنشطة البدنية ، والفنية ، والموسيقية ، (non - academic achievement)   واألنشطة ،
وباستخدام معامل االرتباط وتحليل االنحدار المتعدد أظهـرت   (Social / leadership)االجتماعية والقيادية 

) التعلــم ، واألداء ، واالجتمـاعى      ( النتائج وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين التوجهات الدافعيـة           
 كان هذا االرتباط سالب ودال إحصائياً مع توجه         بينما) . ٠،٤٥ ،   ٠،١٦(والتحصيل انحصرت قيمته بين     

الـتعلم ، واألداء ، واالجتمـاعى ، وتجنـب          ( ، وأن توجهات الدافعية     ) ٠،٢٠- ،   ٠،١٤-(تجنب األداء   
فى المجاالت غيـر    %) ٠،٠٦(فى تحصيل المقررات الدراسية المختلفة ،       %) ٢٢(تسهم بحوالى   ) األداء  

  . قيادية واالجتماعية فى األنشطة ال%) ٢٤(األكاديمية ، 
 Wang (2008)وعن عالقة التوجهات الدافعية بالتحصيل الدراسى فى اللغة اإلنجليزيـة ، أجـرى   

-١٨(طالباً وطالبة بالجامعة من تخصصات مختلفة ، أعمارهم مـن           ) ٣٢٩(دراسة على عينة مكونة من      
وباستخدام معامل االرتباط وتحليل    . ة  سنة ، طبق عليهم استبيان التوجهات الدافعية الداخلية والخارجي        ) ٢٠

االنحدار المتعدد أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين التوجه الدافعى الداخلى والتحصيل              
، بينما كان هذا االرتباط سالب دال إحـصائياً مـع التوجـه الـدافعى               ) ٠،٤٩(فى اللغة اإلنجليزية قيمته     

د تأثير دال إحصائياً للتوجهات الدافعية على التحصيل الدراسى ، وأن           ووجو) . ٠،٢٣-(الخارجى وقيمته   
للدافعية الخارجيـة    %) ١٧-(من التباين فى التحصيل الدراسى فى مقابل          %) ٤٧(الدافعية الداخلية تفسر    

 .  
 العالقة بين التوجهات الدافعية والتحصيل الدراسـى  Meyer & et al . (2009)وفى نيوزلندا بحث 

-١١(طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية ، أعمارهم مـن         ) ٣٥٦٩( لدى   (GPA)اس بالمعدل التراكمى    كما يق 
سنة طبق عليهم استبيان التوجهات الدافعية ، وباستخدام معامل االرتباط  وتحليل االنحدار واختبـار               ) ١٣

المنفعـة ،   ( يـة   أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين عوامـل التوجهـات الدافع            " ت  "
، بينما كان هـذا  ) ٠،٤٨ ، ٠،١٩(والتحصيل الدراسى انحصرت قيمته بين ) واالهتمام ، والعمل األفضل     

وإن إسهام التوجهات   ) .  ٠،٣٣-(، وتجنب األداء    ) ٠،٤٦-(االرتباط سالب ودال إحصائياً مع كل العمل        
لكل مـن   %) ٠،٠٩-(للعمل ،   %) ٢٦-(للعمـل األفضل ،    %) ٣٤(الدافعية فى التحصيل الدراسى كان      
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ووجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلنـاث فـى          .  للمنفعة  %) ٠،٠٦-(تجنب األداء ، واالهتمام ،      
  . التوجهات الدافعية 

 فـى   الداخليـة والخارجيـة   التوجهات الدافعيةيتضح من نتائج الدراسات التى تناولت الفروق فى    
  : كل من ضوء 

يتضح وجود اتساق إلى حد ما فى نتائج الدراسـات التـى تناولـت              ) :  إناث   – ذكور( النوع   -
الفروق بين الذكور واإلناث فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية حيث  أظهرت نتائج  دراسـة كـل             

 & Dowson & et al ., (2006) , Mayer) ١٩٩٥(، فاطمة حلمى حـسن  ) ١٩٩٥(السيد عبد الدايم : من 

et al ., (2009)   بينما أظهرت نتائج دراسة .  أن الفروق لصالح اإلناثGuay & et al ., (2000)   أن هذه
  . مع مراعاة اختالف المرحلة العمرية التى شملتها هذه الدراسات . الفروق لصالح الذكور 

 ,. Marsh & et al ، ) ١٩٩٥السيد عبد الـدايم ،  ( اتفقت دراسة كل من : المستوى الدراسى  -

(2003) , Lepper & et al ., (2005)  على وجود تأثير للصف الدراسى على التوجهات الدافعية الداخليـة 
  .والخارجية مع اختالف قيم واتجاه هذا التأثير 

أجمعت نتائج بعض الدراسات على وجود تأثير مباشر للتوجهـات           : مستوى التحصيل الدراسى   -
ود فروق فى األداء األكاديمى لصالح مرتفعـى األداء والـتمكن أو    الدافعية على التحصيل الدراسى ، ووج     

ووجود ارتباط موجب بين التوجه الدافعى الداخلى والتحصيل الدراسى ، وارتباط سالب            . الدافعية الداخلية   
، ) ١٩٩٥فاطمـة حلمـى حـسن ،        : ( مع التوجه الدافعى الخارجى وأكدت ذلك نتائج دراسة كل مـن            

Watson & et al ., (2004) , Mattern (2005) , Lapper & et al ., (2005) , Tanaka (2007) , Chan 
(2008) , Wang (2008) , Mayer & et al ., (2009).     .  بينما أظهرت نتائج دراسةBaker (2004) عدم 

  .وجود ارتباط بين التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية واألداء األكاديمى 

  : ات تناولت العالقة بين المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية دراس: ثالثاً 
 المعتقدات المعرفية وعالقتها بالتوجهات الدافعيـة والتحـصيل الدراسـى ،    Hofer (1994)تناول 

طبـق علـيهم    . طالبة  ) ٢٠٢(طالباً ،   ) ٢٣٦(طالباً وطالبة بالجامعة  ، منهم       ) ٤٣٨(وتكونت العينة من    
. ، ومقياس المعتقدات المعرفية حـول الرياضيات  (MSLQ ; Pintrich & et al , 1993)ة استبيان الدافعي

وباستخدام معامالت االرتباط أظهرت النتائج وجود ارتباط سالب دال إحصائياً بين الدافعية الداخلية وكـل               
ـ . من المعتقدات حول طبيعة الرياضيات ، ومعتقدات القدرة والتحصيل فى الرياضيات             ا لـم يوجـد     بينم

  .ارتباط مع المعتقدات البسيطة 
ولكن وجود العالقة السالبة بين المعتقدات المعرفية والدافعية الداخلية فى الدراسة الـسابقة علـى               

 وجهة نظر الباحث   -يمكن تفسيرها من    ) ٠،٢٥- ،   ٠،١٤-(الرغم من أنها ضعيفة وكانت محصورة بين        
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 المعرفية حول طبيعة الرياضيات والقدرة على التعامل معهـا           على أنه كلما انخفضت المعتقدات     –الحالى  
أما بالنسبة للعالقة السالبة مع التحصيل الدراسى فكانت بـين  . زادت درجات الدافعية الداخلية لدى األفراد       

  .  فهى ضعيفة جداً ولكن داللتها نتيجة للحجم الكبير للعينة ) ٠،١٠- ، ٠،٠٨-(
 على دور المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية فى تعلم طلبة  إلى التعرفQian (1995)وهدف 

طالبـة متوسـط   ) ٦٠(طالبـاً ،    ) ٣٥(طالباً وطالبة ، مـنهم      ) ٩٥(المرحلة الثانوية ، وتكونت العينة من       
 ، (Qian & Alvermann , 1995)طبق عليهم اسـتبيان المعتقـدات المعرفيـة    . سنة ) ١٧،٥(أعمارهم 

وباستخدام معامالت االرتباط وتحليل االنحدار المتعـدد       .  الدافعية الداخلية والخارجية     واستبيان التوجهات 
 ،  (SK)أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين المعتقدات حول المعرفة اليقينية والبـسيطة               

لقـدرة الفطريـة    ، وا(QL)بينما كان ارتباط كل من التعلم الـسريع  ) . ٠،٣٥( قيمته   (PG)وتوجه األداء   
(IA)       ًمـن  %) ١٢(وإن المعرفة اليقينية والبسيطة تفـسر       .  مع أبعاد التوجهات الدافعية غير دال إحصائيا

التباين فى التوجهات الـدافعية ، وأن كل من القدرة الفطرية ، والمعرفة اليقينية والبسيطة ، وتوجه األداء                 
  . لمعتقدات حول التعلم السريع تسهم بصورة كبيرة فى تعلم بعض المفاهيم مقارنة با

وبهدف التعرف أكثر على طبيعة العالقة بين المعتقدات المعرفية والتوجهـات الدافعيـة ، أجـرى     
Paulsen & Feldman (1999)  طالباً وطالبة بالجامعة ، طبق علـيهم  ) ٢٤٦(دراسة على عينة مكونة من

 ; MSLQ )، واستبيان التوجهـات الدافعيـة     (EBQ; Schommer , 1990 )استبيان المعتقدات المعرفية 

Pintrich & et al ., 1993)   وباستخدام معامل ارتباط بيرسون أظهرت النتائج وجود ارتباط موجـب دال ،
) . ٠،١٢(، والتعلم الـسريع     ) ٠،٢٨(المعرفة البسيطة   : إحصائياً بين التوجه الدافعى الخارجى وكل من        

معرفة اليقينية والقدرة الثابتة غير دال إحصائياً ، ووجود ارتبـاط سـالب             بينما كان االرتباط مع كل من ال      
، ) ٠،١٣(، والـتعلم الـسريع      ) ٠،٣٩(المعرفة البسيطة   : إحصائياً بين التوجه الدافعى الداخلى وكل من        

  . بينما كان االرتباط مع المعرفية اليقينية غير دال إحصائياً ) ٠،٢٨(والقدرة الثابتة 
ويمكن تفـسير اتجـاه     . Hofer (1994) هذه الدراسة لتؤكد وتتفق مع نتائج دراسة وجاءت نتائج

 بين المتغيرات على أساس أن الدرجات المرتفعـة    - من وجهة نظر الباحث      –)  سالب –موجب  (االرتباط  
فى أبعاد المعتقدات المعرفية تكون للطالب ذوى المعتقدات األكثر بساطة ، والدرجات المنخفـضة تكـون               

ألكثر نضجاً وهذا يدل على أن الطالب األكثر ميالً للمعتقدات المعرفية البسيطة يحققون درجات مرتفعـة        ل
  .  للدافعية الداخلية 
 المعتقدات المعرفية والتوجهـات الدافعيـة لـدى طـالب     Neper & Schommer (2002)وقارن 

طالبـاً  ) ٦٩(طالباً وطالبة ،    ) ١٣٣(ة من   المرحلتين األولية والثانوية الموهوبين فى العلوم ، وتكونت العين        



١٢٤ 

طبق . طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية     ) ٤٠(طالباً وطالبة بالمرحلة األولية ،      ) ٩٣(طالبة ، ومنهم    ) ٦٤(،  
 ; MSLQ) ، واسـتبيان التوجهـات الدافعيـة    Schommer (1993)عليهم استبيان المعتقدات المعرفيـة  

Pintrich & De Groot , 1990)   ومقياس األهداف الشخصية ،(Cobb & et al ., 1991) .   وباسـتخدام
تحليل التباين ومعامل االرتباط أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين طالب المرحلتين فى كل من                

النجاح غير المرتبط بالعمل ، وتجنب التكامل والمعرفة اليقينية         " توجه تجنب العمل ، والمعتقدات المعرفية       
ووجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فى كل من توجه           . وذلك لصالح طالب المرحلة الثانوية      " 

ووجود ارتباط سـالب دال إحـصائياً بـين    . األنا ، والمعتقدات المعرفية فى التعلم السريع لصالح الذكور      
، والنجاح بـدون عمـل   )  ٠،٢٧(معتقدات القدرة الفطرية على التعلم      : المجهود وكل من    / توجه المهمة   

التعلم ( بينما كانت االرتباطات بين كل من توجه األنا ، وتوجه تجنب العمل والمعتقدات المعرفية               ) ٠،٢٥(
ضعيفة جداً وغيـر دالـة     ) السريع ، والبحث عن اإلجابات الوحيدة ، وتجنب التكامل ، والمعرفية اليقينية             

  .  اختالف اتجاه العالقة مع) ٠،١٦، ٠،٠١(إحصائياً وانحصرت بين 
 ، SKالمعرفة البسيطة (  تأثير أبعاد المعتقدات المعرفية Paulsen & Feldman (2005)   وبحث 

والتفاعالت بينهـا علـى التوجهـات        ) QL ، والتعلم السريع     CK ، والمعرفة اليقينية     FAوالقدرة الثابتة   
طالبـاً ،   ) ٣٠٦(طالباً وطالبة بالجامعة ، مـنهم       ) ٥٠٢(الدافعية الداخلية والخارجية ، وتكونت العينة من        

 ; EQ )طبـق علـيهم اسـتبيان المعتقـدات المعرفيـة      . سنة ) ٢٤-١٧(طالبة ، أعمارهم من ) ١٩٦(

Schommer , 1990)   واستبيان التوجهات الدافعيـة (MSLQ ; Pintrich & et al., 1990) .   وباسـتخدام
عدد وتحليل التباين أظهرت النتائج وجود ارتباط سالب دال إحـصائياً          معامل االرتباط وتحليل االنحدار المت    

، ووجود  ) ٠،٢٧(، والقدرة الثابتة    ) ٠،٢٧(المعرفة البسيطة   : بين التوجهات الـدافعية الداخلية وكل من       
بينما كـان هـذا     ) ٠،٢٦(ارتباط موجب دال إحصائياً بين التوجهات الدافعية الخارجية والمعرفة البسيطة           

وكان االرتباط بين كل من التوجهـات الدافعيـة   ) . ٠،١٧(رتباط سالب ودال إحصائياً مع القدرة الثابتة   اال
ووجود تأثير سالب دال إحـصائياً  . الداخلية والخارجية والمعرفة اليقينية والتعلم السريع غير دال إحصائياً   

ذلك للقدرة الثابتة على التوجه الخارجى ،       لكل من المعرفة البسيطة والقدرة الثابتة على التوجه الداخلى وك         
وأن المعتقـدات   . بينما كان هذا التأثير موجب ودال إحصائياً للمعرفة البسيطة على التوجـه الخـارجى               

  . فى الخارجى %) ١٠(من التباين فى التوجه الداخلى ، %) ١٩(المعرفية تفسر 
( قدات المعرفيـة والتوجهـات الدافعيـة     النموذج البنائى للعالقات بين المعتPhan (2009)واختبر 

) ١٠٨(طالباً وطالبة بالجامعة ، مـنهم       ) ٢٧٥(واألداء األكاديمى لدى    ) التمكن ، واألداء ، وتجنب األداء       
 ; EQ )طبق عليهم اسـتبيان المعتقـدات المعرفيـة    . سنة ) ٢٢(طالبة متوسط أعمارهم ) ١٦٧(طالباً ، 
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Schommer , 1993) ت الدافعية ، ومقياس التوجها( Midgley & et al ., 1998) .    وباسـتخدام معـامالت
االرتباط وتحليل المسار وتحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب بـين               

بينمـا كـان    ) . ٠،١٧(، وتجنب األداء    ) ٠،٢٣(، واألداء   ) ٠،٤٩(التمكن  : المعتقدات المعرفية وكل من     
ووجود تأثير مباشر وموجـب دال إحـصائياً للمعتقـدات          .  باألداء األكاديمى غير دال إحصائياً       االرتباط

باإلضـافة إلـى    ) . ٠،١٢(، وتجنب األداء    ) ٠،١٨(، واألداء   ) ٠،٣٢(التمكن  : المعرفيـة على كل من     
  .عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث فى كل من المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية 

وفى تركيا ونفس اتجاه البحث السابق حول نمذجة العالقات بين المعتقدات المعرفيـة وتوجهـات                
) ١٠٤١(دراسة على عينة مكونـة    Kizilgunes & et al ., (2009)الدافعية ، والتحصيل الدراسى أجرى 

طبق .  سنة   )١١،٥(إناث متوسط أعمارهم    ) ٥٠٧(ذكور ،   ) ٥٣٤(تلميذاً وتلميذة بالصف السادس ، منهم       
 ) ، واستبيان التوجهـات الدافعيـة   (EBQ ; Conley & et al ., 2004 )عليهم استبيان المعتقدات المعرفية 

AMQ ; Cavallo & et al ., 2004)  واختبار مفهوم التـصنيف ، Classification Concept  Test(CCT)  
(  تأثير مباشر للمعتقـدات المعرفيـة        وباستخدام تحليل المسار أظهرت النتائج وجود     . للتحصيل الدراسى   

التوجهـات  : علـى كـل مـن    ) مصدر المعرفة ، ويقينية المعرفة ، والنمو المعرفى ، والتبرير المعرفى   
  . والتحصيل الدراسى مع اختالف قيم واتجاه التأثير ) األداء ، والتعلم ( الدافعية 

 وعالقتها بالتوجهات الدافعية الداخليـة      يتضح من نتائج الدراسات التى تناولت المعتقدات المعرفية       
، أو  )  سالب   –موجب  (والخارجية وجود عالقة مباشرة بينهم مع اختالف قيم معامالت االرتباط واتجاهها            

حيث كـان االرتبـاط موجـب بـين         . أنه يوجد تأثير مباشر للمعتقدات المعرفية على التوجهات الدافعية          
: جية ، وسالب مع الدافعية الداخلية ويؤكد ذلك نتائج دراسة كـل مـن            المعتقدات المعرفية والدافعية الخار   

Hoffer (1994) , Qian (1995) , Paulsen & Feldman ( 1999 , 2005), Naper & Schommer (2002) 
, Phan (2009) , Kizilgunes & et al ., (2009)    ويعنى ذلك أن الطلبة ذوى المعتقدات المعرفية األكثـر 

  .  تكون دافعيتهم أيضاً أكثر تعقيداً تعقيداً 
  : فى ضوء نتائج الدراسات والبحوث السابقة يمكن صياغة الفروض التالية  :فروض البحث 

ال توجد فروق دالة إحصائياً فى المعتقدات المعرفية بأبعادها المختلفة ترجع إلى متغير النوع              ) ١(
  . لك سعود لدى طلبة كلية التربية جامعة الم)  إناث –ذكور ( 

توجد فروق دالة إحصائياً فى المعتقدات المعرفية بأبعادها المختلفة ترجع إلى متغير المستوى             ) ٢(
  .لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود)  الرابع –األول ( الدراسى 
ى توجد فروق دالة إحصائياً فى المعتقدات المعرفية بأبعادها المختلفة ترجع إلى متغير مـستو             ) ٣(

  .لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود)  منخفض –مرتفع ( التحصيل الدراسى 
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ال توجد فروق دالة إحصائياً فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية ترجـع إلـى متغيـر               ) ٤(
  . لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود)  إناث –ذكور ( النوع 

التوجهات الدافعية الداخلية والخارجيـة ترجـع إلـى متغيـر           توجد فروق دالة إحصائياً فى      ) ٥(
  .لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود)  الرابع –األول ( المستوى الدراسى 

توجد فروق دالة إحصائياً فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية ترجع إلى متغير مستوى             ) ٦(
  .بة كلية التربية جامعة الملك سعودلدى طل)  منخفض –مرتفع ( التحصيل الدراسى 

بـين المعتقـدات   ) غير دالة –دالة ( والداللـة )  سالبة–موجبة (توجد عالقات متباينة النوع     ) ٧(
  .المعرفية والتوجهات الدافعية الداخلية والخارجية لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود

المعرفيـة والتوجهـات الدافعيـة الداخليـة        يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسى من المعتقـدات        ) ٨(
  . والخارجية لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود

   :  وإجراءاتهالبحث يةمنهج
  : منهج البحث : أوالً 

 االرتباطية العالقة بين المتغيرات ، أو تتنبأ بحدوث متغيرات من متغيرات             الوصفية تدرس البحوث 
وحيث أن هدف البحث الحـالى دراسـة المعتقـدات          . ئية مختلفة   مستخدمة فى ذلك أساليب إحصا    أخرى  

النـوع ، والمـستوى الدراسـى ،        : المعرفية والتوجهات الدافعية الداخلية والخارجية فى ضوء كل مـن           
ومستوى التحصيل الدراسى لدى طالب الجامعة فأن المنهج الوصفى االرتباطى والمقـارن هـو األكثـر                

   .  مالئمة ألهداف البحث الحالى
   : البحثعينة : ثانياً 

 بالدراسة الحالية بطريقة عشوائية بسيطة من طالب وطالبات الفرقتين          العينة االستطالعية اختيرت  
بكلية التربية جامعة الملـك سـعود ،        )  م ٢٠٠٩/٢٠١٠(األولى والرابعة ، وجميع الشعب للعام الدراسى        

سـنة ،   ) ٢١،١٣(طالبة ، متوسـط أعمـارهم       ) ٥٦(طالباً ،   ) ٤٠(طالباً وطالبة منهم    ) ٩٦(وتكونت من   
،  واستخدمت درجات هذه العينة فى التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسـة  ) ١،٤٧(وانحراف معيارى  

٠   
طالبـاً ،   ) ١٧١(طالباً وطالبة ، موزعين وفقاً للنوع إلـى         ) ٣٨٠( فتكونت من    العينة النهائية أما  

طالبـاً وطالبـة    ) ٢١٥(طالباً وطالبة بالمستوى األول ،      ) ١٦٥(سى  طالبة ، ووفقاً للمستوى الدرا    ) ٢٠٩(
تم اختيارهم بالطريقـة    )  ١،٤٥(سنة ، وانحراف معيارى     ) ٢١،١٦(متوسط أعمارهم   . بالمستوى الرابع   
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بكليـة التربيـة    )  م ٢٠٠٩/٢٠١٠(العشوائية الطبقية المتساوية من جميع تخصصات الكلية للعام الدراسى          
  .  وقد استخدمت درجات هذه العينة فى التحقق من فروض الدراسة الحالية ٠ود جامعة الملك سع

    :البحث واتأد: ثالثاً 
               Epistemological Beliefs Questionnaire  (EBQ): استبيان المعتقدات المعرفية ) ١(

  )تعريب الباحث ( 
بند موزعة على خمـسة أبعـاد   ) ٣٨(، و يتكون من Wood & Kardash (2002)  وهو من إعداد

ــة: وهــى  ــساب المعرف ــة ) ٨ ( Speed of Knowledge Acquisition  ســرعة اكت ــود ، وبني بن
 Knowledge Constructionبند ، والبنية المعرفية والتعديل ) ١١(   Structure of Knowledgeالمعرفة

and Modification) بند ، وخصائص الطلبة الناجحين ) ١١Characteristics of Successful Students  
وهى من نوع التقرير الذاتى يجيب عنهـا  . بنود ) ٣ (Objective Truthبنود ، والحقيقة الموضوعية ) ٥(

أوافق بشدة ، أوافق ، أوافق إلى حد ما ، ال أوافق ، ال أوافـق                ( األفراد فى ضوء مقياس خماسى التدريج       
توزيـع البنـود علـى اسـتبيان        ) ١(ويوضح الجدول   ) . ١ ،   ٢ ،   ٣ ،   ٤ ،   ٥(وتعطى الدرجات   ) بشدة  

  . المعتقدات المعرفية 
  توزيع بنود استبيان المعتقدات المعرفية   ) ١(جدول 

 *  البنود  األبعاد
 ٣٨ ، ٣٤ ، ٢٤ ، ١٨ ، ١٦ ، ١١ ، ٧ ، ٣ سرعة اكتساب المعرفة 

 ٣٦،  ٣٣ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٢٨ ، ٢٦ ، ٢١ ، ١٣ ، ١٢ ، ٥ ، ٤ بنیة المعرفة 
  ٣٧ ، ٣٢ ، ٢٥ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٢ البنیة المعرفیة والتعدیل

 ٣٥ ، ٢٩ ، ١٩ ، ١٧ ، ١٤ الطلبة الناجحین 
  ٢٧ ، ٩ ، ١ الحقیقة الموضوعیة

   بنود سلبية تصحح فى االتجاه العكسى -* 
 من الصدق والثبات حيث كانـت       وتشير النتائج إلى تمتع استبيان المعتقدات المعرفية بدرجة مرتفعة        

لبنيـة المعرفـة ،   ) ٠،٧٢(لسرعة اكتساب المعرفة ، ) ٠،٧٤: (قيم معامل ألفا كرونباخ للمقاييس الفرعية   
للحقيقـة الموضـوعية    ) ٠،٥٤(لخصائص الطلبة الناجحين ،     ) ٠،٥٨(للبنية المعرفية والتعديل ،     ) ٠،٦٦(

 وأظهرت نتـائج دراسـة    . Wood & Kardash (2002)مما يوفر درجة مرتفعة من االتساق الداخلى  

DeBacker & et al .( 2008)  طالباً وطالبـة بالجامعـة أن أبعـاد اسـتبيان     ) ٧٩٥(على عينة مكونة من
المعتقدات المعرفية تحقق شروط مطابقة جيدة باستخدام التحليل العاملى التوكيدى ، ودرجة مرتفعـة مـن                

 ، وقائمة المعتقدات (EQ ; M . Schommer , 1990 ) المعتقدات المعرفية االتساق الداخلى مقارنة باستبيان
   .   (EBI; G. Schraw , 2002 )المعرفية
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مـن أعـضاء    ) ٥(هذه األداة وعرض الترجمة والنسخة األجنبية على        وقام الباحث الحالى بتعريب     
ياغة بعض البنود وفقاً آلرائهم     هيئة التدريس المتخصصين فى اللغة اإلنجليزية وعلم النفس ، وتم تعديل ص           

  :  وللتحقق من صدق وثبات استبيان المعتقدات المعرفية فى الدراسة الحالية ، تم إتباع الخطوات اآلتية ٠
  : وتم التحقق من االتساق الداخلى لالستبيان بطريقتين :  االتساق الداخلى -أ
ى كل بند ودرجاتهم الكلية على البعد        حساب معامل االرتباط بين درجات العينة االستطالعية عل        -  

وهى دالـة  )  ٠،٧٢٧ ،   ٠،٢٥٨(الفرعى الذى ينتمى إليه البند ، وانحصرت قيم معامـالت االرتباط بين            
معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للبعد الذى تنتمـى إليـه فـى             ) ١(إحصائياً ، ويوضح الملحق رقم      

  . استبيان المعتقدات المعرفية  
اب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية ، وكذلك معامالت االرتباط بين               حس -

، ) ٠،٥٨٩ ،   ٠،٢٣٦(األبعاد وبعضها ، وانحصرت قيم معامالت االرتباط بين األبعـاد وبعـضها بـين               
ويوضـحها  . ، وجميعها دالة إحصائياً     ) ٠،٧٨٣ ،   ٠،٣٢٢(ومعامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية بين       

  ) : ٢(الجدول 
معامالت االرتباط البينية لألبعاد ، ومعامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية الستبيان المعتقدات ) ٢(جدول 

  ) ٩٦=ن ( المعرفية 
 الحقیقة الطلبة التعدیل البنیة السرعة األبعاد

      السرعة
     **٠،٤٤٧ البنیة
    **٠،٤٦٣ **٠،٤٠٩ التعدیل

   *٠،٣٧٥ **٠،٤٥٧ **٠،٥٨٩ بةالطل
  *٠،٢٥٧ *٠،٢٦٢ *٠،٢٣٦ *٠،٢٧٥ الحقیقة

 *٠،٣٢٢ **٠،٧٢٩ **٠،٧٦٣ **٠،٧٨٣ **٠،٧٦٩ الدرجة الكلیة 
  ) .٠،٠١(دال عند ** ، ) ٠،٠٥(دال عند *

  :   صدق استبيان المعتقدات المعرفية -ب
اسـتخدام التحليـل العـاملى      تحقق الباحث من الصدق العاملى الستبيان المعتقـدات المعرفيـة ب          

 Maximum Likelihood بطريقة االحتمال األقصى CFA( Confirmatory Factor Analysis(التوكيدى
%) ٣٧،٩٥(ويفـسر   ) ١،٨٩(والتى أسفرت عن تشبع جميع األبعاد الفرعية على عامل واحد بجذر كامن             

 ، ونـسبة    ٠،٥٣٨= ومستوى داللة    ،   ٥= ، بدرجات حرية      ٤،٠٨ =٢من التباين الكلى ، وكانت قيمة كا      
 وذلك يؤكد وجود مطابقة جيدة للبيانات مع النموذج المقترح وهو خمـسة أبعـاد فرعيـة                 ٠،٨١٦ = ٢ كا

  ) . ٠،٢٢٩ ، ٠،٧٣٨ ، ٠،٦٣٨ ، ٠،٧٥٤: (وكانت تشبعاتها على الترتيب 
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بعد على حـدة    تم حساب معامل ألفا كرونباخ لبنود كل        :  ثبات استبيان المعتقدات المعرفية      -جـ
وجميعها قيم مرتفعة مما    ) ٠،٤٣٤ ،   ٠،٥٤٠ ،   ٠،٦٢٢ ،   ٠،٥٧٧ ،   ٠،٥٦٥: ( فكانت على الترتيب هى     

مـن  ) .  ٠،٨٠٩(يؤكد تمتع جميع البنود بدرجة مرتفعة من الثبات ، وكانت قيمة معامل ألفا لألداة ككـل         
فية بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات      جميع اإلجراءات السابقة تأكد للباحث تمتع استبيان المعتقدات المعر        

الصورة النهائية الستبيان المعتقـدات     ) ٢(على العينة االستطالعية للدراسة الحالية ، ويوضح الملحق رقم          
  .  بند ) ٣٨(المعرفية والتى تتكون من 

 Motivation Orientations Scale: مقياس التوجهات الدافعية  ) ٢(
  )تعريب الباحث ( 

: بند موزعة على بعديــن رئيـسين وهمـا    ) ٣٠(، و يتكون من Cain (2008) اد وهو من إعد
بند لقياس ثالثة أبعاد ) ١٧( وتتكون من Intrinsic Motivation Orientationsالتوجهات الدافعية الداخلية 

 بنود ، والتمكن المـستقل  ) ٦ (Curiosityبنود ، وحب االستطالع     ) ٦ (Challengeالتحدى  : فرعية وهى   
Independent Mastery) ــود ) ٥ ــة  . بن ــة الخارجي ــات الدافعي  Extrinsic Motivationوالتوجه

Orientations ١٣( وتتكون من (  العمـل الـسهل   : بند لقياس بعدين وهمـاEasy Work) بنـود ،  ) ٧
ا وهى من نوع التقرير الذاتى يجيب عنه. بنود ) ٦ (Dependence on Professorواالعتماد على األستاذ 

أوافق بشدة ، أوافق ، أوافق إلى حد ما ، ال أوافـق ، ال أوافـق   (األفراد فى ضوء مقياس خماسى التدريج    
وباإلضافة للدرجة الفرعية لألبعاد يكون للمقيـاس درجتـان         )  ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤،  ٥(وتعطى الدرجات   ) بشدة

توزيع البنـود علـى مقيـاس       ) ٣(ويوضح الجدول   . األولى للدافعية الداخلية ، والثانية للدافعية الخارجية        
  . التوجهات الدافعية  

  توزيع بنود مقياس التوجهات الدافعية  ) ٣(جدول 
 البنود   األبعاد المقیاس الفرعى

  ٢٨ ، ٢١ ، ١٧ ، ١٢ ، ٧ ، ١ التحدى
  ٣٠ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ١٥ ، ١٠ ، ٣ حب االستطالع

 التوجھ الدافعى الداخلى 

  ٢٩ ، ٢٥ ، ١٨ ، ٩ ، ٤ التمكن المستقل 
 التوجھ الدافعى الخارجى  ٢٦ ، ٢٣ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٣ ، ٦ العمل السھل

  ٢٧ ، ٢٠ ، ١١ ، ٨ ، ٥ ، ٢  االعتماد على األستاذ 

وتشير النتائج إلى تمتع مقياس التوجهات الدافعية بدرجة مرتفعة من الصدق والثبـات علـى عينـة        
لكل من الدافعية   ) ٠،٧٤(يم معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق       طالباً وطالبة ، فكانت ق    ) ٢٠٨(مكونة من   

للدافعيـة الخارجيـة ،     ) ٠،٧٨(للدافعية الداخليـة ،     ) ٠،٩٠(الداخلية والخارجية ، وكانت قيم معامل ألفا        
وأظهرت نتائج التحليل العاملى االستكشافى بطريقة المكونـات األساسـية والتـدوير المتعامـد بطريقـة                
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من التباين الكلـى ،  %) ٥٥،٤( تشبع بنود مقياس الدافعية الداخلية على ثالثة عوامل تفسر معاً         الفاريماكس
 Cainمن التباين الكلـى  %) ٤٧،٧(بينما تشبعت بنود مقياس الدافعية الخارجية على عاملين يفسران معاً 

(2008 : 46 -50) .    
من أعضاء هيئة   ) ٥( األجنبية على    المقياس وعرض الترجمة والنسخة   وقام الباحث الحالى بتعريب     

. التدريس المتخصصين فى اللغة اإلنجليزية وعلم النفس ، وتم تعديل صياغة بعض البنود وفقـاً آلرائهـم       
  : وللتحقق من صدق وثبات مقياس التوجهات الدافعية فى الدراسة الحالية ، تم إتباع الخطوات اآلتية 

  : تساق الداخلى للمقياس بطريقتين وتم التحقق من اال:  االتساق الداخلى -أ
 حساب معامل االرتباط بين درجات العينة االستطالعية على كل بند ودرجاتهم الكلية على البعد               -  

وهى دالـة  )  ٠،٧٢١ ،   ٠،٢٨٣(الفرعى الذى ينتمى إليه البند ، وانحصرت قيم معامـالت االرتباط بين            
ارتباط البنود بالدرجة الكلية للبعد الذى تنتمـى إليـه فـى            معامالت  ) ٣(إحصائياً ، ويوضح الملحق رقم      

  .مقياس التوجهات الدافعية 
 حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقيـاس ، وكـذلك معـامالت             -

 ،  ٠،٥٦٢(االرتباط بين األبعاد وبعضها ، وانحصرت قيم معامالت االرتباط بين األبعاد وبعـضها بـين                
، وجميعها دالة إحـصائياً ،      ) ٠،٨٨٩ ،   ٠،٨٤١(، ومعامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية بين        ) ٠،٦١٨

  ) : ٤(ويوضحها الجدول 
  

معامالت االرتباط البينية لألبعاد ، ومعامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية لمقياس التوجهات الدافعية ) ٤(جدول 
  ) ٩٦=ن ( 

 االعتماد العمل  التمكن العاالستط التحدى األبعاد
      التحدى

     **٠،٥٦٥ حب االستطالع
    **٠،٦١٨ **٠،٥٦٩ التمكن المستقل 
 **٠،٥٦٢  **٠،٨٤١ **٠،٨٤٧ **٠،٨٦٠ الدافعیة الداخلیة
 **٠،٨٤٧ **٠،٨٨٩    الدافعیة الخارجیة

  :   صدق مقياس التوجهات الدافعية -ب
 لمقيـاس التوجهـات الدافعيـة باسـتخدام التحليـل العـاملى             تحقق الباحث من الصدق العاملى    

 Maximum Likelihood بطريقة االحتمال األقصى CFA( Confirmatory Factor Analysis(التوكيدى
والتى أسفرت عن تشبع جميع األبعاد الفرعية لمقياس التوجهات الدافعية علـى عـاملين يفـسران معـاً                  

وتـشبع عليـه    ) ١،٩٢(وبجذر كامن   %)  ٢٨،٣٥(سر العامل األول    من التباين الكلى ، ويف    %) ٥٨،٧٦(
بينمـا يفـسر العامـل الثـانى         ) ٠،٧٣٦ ،   ٠،٨١٥ ،   ٠،٧٥٣(األبعاد الفرعية للدافعية الداخليـة بقـيم        
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 ٠،٥١٦ ،   ٠،٨٣٥(وتشبع عليه األبعاد الفرعية للدافعية الخارجية بقيم        ) ١،٠٢(وبجذر كامن   %) ٢٠،١٤(
 ٥،٦٩ =  ٢   ، ونسبة كا    ٠،٠٨٧= ، ومستوى داللة     ١=،  بدرجات حرية       ٥،٦٩=  ٢وكانت قيمة كا  ) .  

  .وذلك يؤكد وجود مطابقة جيدة للبيانات 
تم حساب معامل ألفا كرونباخ لبنود كل بعد علـى حـدة            :  ثبات مقياس التوجهات الدافعية      -جـ

 ، ٠،٦٩٤( د الدافعية الخارجيـة  ، وألبعا )  ٠،٦١٩ ، ٠،٥٥٥ ، ٠،٦٨٠( فكانت ألبعاد الدافعية الداخلية  
، ولمقيـاس الدافعيـة      ) ٠،٨٢٣(، وكانت قيمة معامل ألفا كرونباخ لمقياس الدافعية الداخليـة            ) ٠،٥٨١

  .   وجميعها قيم مرتفعة مما يؤكد تمتع جميع البنود بدرجة مرتفعة من الثبات ) ٠،٦٢٤(الخارجية 
مقياس التوجهات الدافعيـة الداخليـة والخارجيـة        من جميع اإلجراءات السابقة تأكد للباحث تمتع        

) ٤(بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات على العينة االستطالعية للدراسة الحالية ، ويوضح الملحق رقـم                 
  .  بند ) ٣٠(الصورة النهائية والتى تتكون من 

اسطة الحزمـة   التالية بو  األساليب اإلحصائية    سوف يستخدم الباحث  : المعالجة اإلحصائية   : رابعاً  
، ومعامل االرتبـاط  ، وتحليـل االنحـدار    " ت " اختبار  :  SPSS 17اإلحصائية فى العلوم االجتماعية 

 .   المتعدد 

  :نتائج الدراسة وتفسيرها 
 ال توجد فروق دالة إحصائياً فـى المعتقـدات المعرفيـة     "  والذى ينص على    األول نتائج الفرض 

" . لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سـعود         )  إناث   –ذكور  ( ير النوع   بأبعادها المختلفة ترجع إلى متغ    
 Independent sample Tللمجموعات المـستقلة  ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

Test  ٥(، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم : (  
  
  

   الذكور واإلناث فى المعتقدات المعرفية لداللة الفروق بين متوسطات درجات" ت "قيمة) ٥(جدول 
   الذكور

   )١٧١= ن ( 
  اإلناث

  )٢٠٩=ن (
  األبعاد

  ع  م  ع  م

  ت وداللتھا

  ٠،٧٣٨  ٤،٢٤  ٢٢،٣٩  ٣،٨٣  ٢٢،٧٠ سرعة اكتساب المعرفة
  **٣،٣٨٥  ٤،٥١  ٤٢،٢٩  ٥،٢١  ٤٠،٦١ بنیة المعرفة

  ١،٥٦٢  ٤،٨٠  ٣٩،٩٧  ٥،٥٥  ٣٨،٩٧ البنیة المعرفیة والتعدیل
  ٠،٥٤٤  ٢،٩٧  ١٦،٣٤  ٣،٠٩  ١٦،١٦ لبة الناجحینالط

  ٠،٠٤٧  ١،٧٧  ٩،١٤  ١،٧١  ٩،١٥ الحقیقة الموضوعیة
  ١،٨٠٣  ١٢،٤٠  ١٢٩،٩٧  ١٣،١٣  ١٢٧،٦٠  الدرجة الكلیة
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 المعتقدات عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فى) ٥(يتضح من الجدول رقم 
ة المعرفية والتعديل ، وخصائص الطلبة الناجحين ، والحقيقة سرعة اكتساب المعرفة ، والبني( المعرفية 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة   . ما عدا بعد بنية المعرفة فكانت الفروق لصالح اإلناث )الموضوعية 
التى و Lodewyk (2007), Topcu & Tuzun (2009)، ) ٢٠٠٦( ، نبيل زايد Cano (2005): كل من 

) بنية المعرفة(الة إحصائياً بين الذكور واإلناث فى بعض المعتقدات المعرفية  دروقـجود فأظهرت و
لصالح اإلناث ، مما يؤكد أن البنات فى العصر الذى نعيشه أكثر اهتماماً بعملية التعلم والتعليم من البنين 

تى أجريت سواء فى مراحل التعليم العام أو الجامعى على الرغم من اختالف قيم وعادات المجتمعات ال
 ,. Youn & et alوتتفق أيضاً فى جانب كبير من نتائجها مع نتائج دراسة كل من . فيها هذه الدراسات 

(2001) , Chan (2003) , Schommer & Easter (2006) والتى أكدت عدم وجود فروق بين الذكور 
ن اكتساب المعرفة يتم سريعاً واإلناث فى معتقداتهم المعرفية حول سرعة اكتساب المعرفة سواء االعتقاد بأ

أو ال يتم إلى أن اكتساب المعرفة يتم بصورة تدريجية خالل فترة زمنية محددة ، وطبيعة البنية المعرفية 
سواء أكانت كأجزاء صغيرة منفصلة أو بناء كلى مركب ومعقد تتحد فيه المفاهيم وتترابط بدرجة عالية  ، 

داتهم المعرفية وقدرتهم على تذكر مواقف التعلم المختلفة وخصائص وصفات الطلبة الناجحين فى معتق
. واعتقاداتهم حول القدرات العقلية ومبدأ الفروق الفردية بين األفراد ، واالعتقاد حول موضوعية الحقائق 

أظهرت أن هذه الفروق لصالح  والتى Marzooghi & et al .,(2009)وتختلف هذه النتائج مع دراسة  
  . الذكور 

توجد فروق دالة إحـصائياً فـى المعتقـدات المعرفيـة           "  والذى ينص على    الثانى  الفرض نتائج
لدى طلبة كلية التربيـة جامعـة       )  الرابع   –األول  ( بأبعادها المختلفة ترجع إلى متغير المستوى الدراسى        

جـاءت  للمجموعات المـستقلة ، و ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار       " .الملك سعود   
  ) : ٦(النتائج كما يوضحها الجدول رقم 

  لداللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة المستوى األول والرابع فى المعتقدات المعرفية " ت "قيمة) ٦(جدول 
  المستوى األول

  )١٦٥= ن ( 
  المستوى الرابع

  )٢١٥=ن (
  األبعاد

  ع  م  ع  م

  ت وداللتھا

  ١،٠٦٣  ٤،٢٠  ٧٢،٢٢  ٣،٨٦  ٢٢،٢٧ سرعة اكتساب المعرفة
  ٠،٠٩٧  ٥،١٩  ٤١،٥٥  ٤،٥١  ٤١،٥١ بنیة المعرفة 

  **٢،٠٤٤  ٤،٩٥  ٣٩،٨٩  ٥،٣٦  ٣٨،٨١ البنیة المعرفیة والتعدیل
  ٠،٣٩٠  ٣،٢٨  ١٦،٣١  ٢،٦٧  ١٦،١٩ الطلبة الناجحین 

  ٠،٢٧٧  ١،٧٤  ٩،١٣  ١،٧٥  ٩،١٨ الحقیقة الموضوعیة
  ١،٢٥١  ١٣،٤١  ١٢٩،٦٢  ١١،٨٧  ١٢٧،٩٦  الدرجة الكلیة 
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عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة المستوى ) ٦(ح من الجدول رقم يتض
سرعة اكتساب المعرفة ، وبنية المعرفة ، وخصائص الطلبة ( األول والرابع فى المعتقدات المعرفية 

طلبة ما عدا بعد البنية المعرفية والتعديل فكانت الفروق لصالح  )الناجحين ، والحقيقة الموضوعية 
 Schommer (1993A , 1997), Youn: وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من . المستوى الرابع 

(2000), Chan (2003) , Cano (2005) , Trautwein & Ludtke (2007) , Marzooghi & et al ., 
مر وتصبح أكثر والتى أكدت على أن المعتقدات المعرفية تتغير مع الع . )٢٠٠٦(نبيل زايد ،   (2009)

تعقيداً مع التقدم فى العمر ، وأن طالب المستويات العليا والخريجين لديهم معتقدات متطورة وأكثر ثباتاً 
حول المعرفة والتعلم واالعتقاد بأن طبيعة المعرفة غير يقينية وأن التعلم ليس عملية منظمة بشكل إجمالى 

ويمكن  . Jehng & et al .( 1993)ستويات األولية ، وضرورة وجود التعلم المستقل مقارنة بطالب الم
من أن العمر يتنبأ بالمعتقدات Schommer (1993A , 1997) ما توصلت إليه تفسير ذلك أيضاً على أساس

حول التعلم ، وأن النضج وخبرات الحياة عملية حاسمة فى نمو المعتقدات حول طبيعة المعرفة والتعلم ، 
نجد ) البنية المعرفية والتعديل(ضح فيه الفروق بين المستويات األولية والعليا وعند مالحظة البعد الذى ات

أنه يتعلق بخصائص البنية المعرفية سواء كأجزاء منفصلة أو كلية مترابطة قابلة للتعديل والتغيير مع 
ة متنوعة وعلى الرغم من أن المعتقدات المعرفية تتشكل بمجموع. التقدم فى العمر أو المرحلة التعليمية 

من الخبرات الشخصية والبيئية والحياتية قبل الجامعة أال أنها تكون أكثر نضجاً وثابتاً فى المرحلة 
     .  (Paulsen & Feldman , 1999 :22 )الجامعية 

توجد فروق دالة إحـصائياً فـى المعتقـدات المعرفيـة           "  والذى ينص على    الثالث نتائج الفرض 
لدى طلبة كلية التربية    )  منخفض   –مرتفع  ( ى متغير مستوى التحصيل الدراسى      بأبعادها المختلفة ترجع إل   

للمجموعـات المـستقلة ،   ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبـار         ". جامعة الملك سعود    
  ) : ٧(وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم 

  ى ومنخفضى التحصيل الدراسى فى المعتقدات المعرفية لداللة الفروق بين متوسطات درجات مرتفع" ت "قيمة) ٧(جدول 
   ١مرتفعو التحصیل

  )٩٥=ن ( 
  ٢منخفضو التحصیل

  )٩٢=ن (
  األبعاد

  ع  م  ع  م

  ت وداللتھا

  **٢،٣٨٠  ٤،٣٥  ٢٣،٥٣  ٣،٨٧  ٢٠،٨٩ سرعة اكتساب المعرفة
  ٠،٩١٩  ٥،٠٨  ٤٠،٦٩  ٤،٩١  ٤١،٩٣ بنیة المعرفة 

  ٠،٤٤٣  ٥،٥٥  ٣٨،٥٣  ٤٧٤،  ٣٩،١٣ البنیة المعرفیة والتعدیل
  ١،٣٦٤  ٢،٨٩  ١٥،٦٩  ٢،٣٣  ١٦،٦٥ الطلبة الناجحین 

  **٢،٧٣٨  ٢،٤٢  ١٠،٣٨  ٢،١٧  ٨،٦٨ الحقیقة الموضوعیة
  ٠،٤٢٤  ١٦،١٣  ١٢٨،٨٤  ١٠،٣٦  ١٢٧،٣١  الدرجة الكلیة 

   ) فأقل٢،٠٠ الراسبين والحاصلين على ٢ ،  فأكثر٤،٥٠ الحاصلين على تقدير ممتاز ١ (
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سـرعة  ( وجود فروق دالة إحصائياً فى أبعاد المعتقـدات المعرفيـة        ) ٧(ول رقم   يتضح من الجد  

لصالح منخفضى التحصيل الدراسى ، بينما لم توجد فروق فـى          ) اكتساب المعرفة ، والحقيقة الموضوعية      
مـع  ، وتتفق هذه النتائج    ) بنية المعرفة ، والبنية المعرفية والتعديل ، وخصائص الطلبة الناجحين         ( كل من   

نظام التعلم والتعليم فى بعض الكليات فقد نجد ميالً إلى تخفيض متطلبات المقررات الدراسية التى تقـدمها                 
هذه الكليات ، باإلضافة إلى سياسة القبول المتساهلة ، ونوعية الطالب التى تقبلها بعض الكليات من كـون             

ذى يدرس عنده ، ونوعيـة االختبـارات   بعضهم غير متفرغين للدراسة ، وحرية اختيار الطالب لألستاذ ال      
التى يتم تقييم الطالب بناء عليها من حيث قياسها للمستويات الدنيا للتعلم ، وسهولة األسئلة ، والتساهل فى                  

كل ذلك دفع الكثير من أعضاء هيئة التدريس إلى تخفيض توقعاتهم من طالبهـم فيقومـوا      .  عملية التقييم   
رة ، وكمية المتطلبات المنزلية المطلوبة ، ويؤدى هذا إلى خـريجين ذات             بتقليل عدد الموضوعات المقـر   

فاالعتقاد بسرعة التعلم ، وتفضيل المهام السهلة البسيطة هو األسـاس          .  مستويات مهارية وعلمية ضعيفة     
لدى غالبية الطالب فى هذه الكليات ومن هنا كانت الفروق فى االعتقاد حول سرعة اكتـساب المعرفـة ،                   

  .        قيقة الموضوعية لصالح منخفضى التحصيل الدراسى والح
توجد فروق دالة إحصائياً فـى التوجهـات الدافعيـة           ال "  والذى ينص على   الرابع   نتائج الفرض 

" لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود          )  إناث   –ذكور  ( الداخلية والخارجية ترجع إلى متغير النوع       
للمجموعات المستقلة ، وجـاءت النتـائج كمـا         ) ت( الفرض تم استخدام اختبار      وللتحقق من صحة هذا   . 

  ) : ٨(يوضحها الجدول رقم 
  لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث فى التوجهات الدافعية  " ت "قيمة) ٨(جدول 

  الذكور 
  )١٧١= ن ( 

  اإلناث
  )٢٠٩=ن (

  األبعاد

  ع  م  ع  م

  ت وداللتھا

  ٠،٣٣٤  ٤،٤٧  ٢١،١٣  ٣،٩٩  ٢٨٢١، التحدى
  ١،٢٨٥  ٣،٨٩  ٢٣،١٤  ٣،٨٤  ٢٢،٦٢ حب االستطالع

  ٠،٧٣٢  ٣،٥٥  ١٨،٣١  ٣،٧٨  ١٨،٠٤ التمكن المستقل 
١٠،١  ٦٢،٥٨  ١٠،٢٤  ٦١،٩٤  التوجھ الدافعى الداخلى

٦  
٠،٦١١  

  ٠،٢٢١  ٤،٩٣  ٢٣،٥١  ٤،٦٢  ٢٣،٣٩ العمل السھل
  ٦٥١،٥  ٣،٨٢  ٢٢،٠٧  ٣،٤٦  ٢١،٤٧  االعتماد على األستاذ 

  ٠،٩٣١  ٧،٤٥  ٤٥،٥٧  ٧،١٣  ٤٤،٨٧  التوجھ الدافعى الخارجى

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فـى التوجهـات            ) ٨(يتضح من الجدول رقم     
العمـل الـسهل ،     ( ، والخارجيـة    ) التحدى ، وحب االستطالع ، والتمكن المـستقل         ( الدافعية الداخلية   
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 النتائج مع نتائج  جميع الدراسات السابقة حيث أظهرت نتائج دراسة كل من              وتختلف هذه ) .  واالعتمادية  
 Dowson & et al ., (2006) , Mayer & et al) ١٩٩٥(، فاطمة حلمى حسن ) ١٩٩٥(السيد عبد الدايم : 

.   وجود فروق بين الذكور واإلناث فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية لـصالح اإلنـاث    (2009) ,.
وهـذه الدراسـات   . أن هذه الفروق لصالح الذكور   Guay & et al ., (2000)بينما أظهرت نتائج دراسة 

أجريت فى مراحل تعليمية مختلفة وعلى طلبة أقل من المستوى الجامعى ، ويرجع عدم وجود فروق بـين             
لـى طبيعـة المجتمـع    الذكور واإلناث فى التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية فى الدراسـة الحاليـة إ         

السعودى وما يتميز به من خصوصية ثقافية فى هذا الجانب تحديداً من حيث االستقاللية وعدم االخـتالط                 
فى التعليم بين الذكور واإلناث حتى على المستوى الجامعى ، ووجود مؤسسات أكاديمية وتعليمية مـستقلة                

رة ، والبيئة التنافـسية والتعاونيـة ، وحـب          لكل نوع فهذا عامل رئيسى فى عدم وجود التحدى ، والمثاب          
باإلضافة إلى توفر مقومات أساسية قد يسميها البعض بالدوافع الخارجية لعملية الـتعلم مثـل           . االستطالع  

الحصول على المكافآت والحوافز المادية بغض النظر عما يحققه الفرد فى عملية التعليم ، فمجرد االنتظام                
  .    عض عامل هام فى الحصول على درجات مرتفعة فى المحاضرات يعتبره الب

توجد فروق دالة إحـصائياً فـى التوجهـات الدافعيـة     "  والذى ينص على  الخامس   نتائج الفرض 
لدى طلبة كلية التربية جامعـة      )  الرابع   –األول  ( الداخلية والخارجية ترجع إلى متغير المستوى الدراسى        

للمجموعات المـستقلة ، وجـاءت      ) ت(لفرض تم استخدام اختبار     وللتحقق من صحة هذا ا     ".الملك سعود   
  ) : ٩(النتائج كما يوضحها الجدول رقم 

  لداللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة المستوى األول والرابع فى التوجهات الدافعية  " ت "قيمة) ٩(جدول 
  األول

  )١٦٥= ن ( 
  الرابع

  )٢١٥=ن (
  األبعاد

  ع  م  ع  م

  ت وداللتھا

  ٠،٧٢٩  ٤،٣٣  ٢١،٣٣  ٤،١٦  ٢١،٠١ لتحدىا
  ١،٦٠٠  ٣،٩١  ٢٣،١٨  ٣،٨١  ٢٢،٥٤ حب االستطالع

  ١،٤١٣  ٣،٦٢  ١٨،٤١  ٣،٦٨  ١٧،٨٨ التمكن المستقل 
  ١،٤٢٠  ١٠،٣٥  ٦٢،٩٤  ٩،٩٣  ٦١،٤٤  التوجھ الدافعى الداخلى

  ٠،٢٤٧  ٤،٦٤  ٢٣،٤٠  ٤،٩٨  ٢٣،٥٣ العمل السھل
  ٠،٩٨٢  ٧٠٣،  ٢١،٩٦  ٣،٦٣  ٢١،٥٩  االعتماد على األستاذ 

  ٠،٣٣١  ٧،١٦  ٤٥،٣٧  ٧،٥٢  ٤٥،١٢  التوجھ الدافعى الخارجى

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطات درجـات طلبـة             )  ٩(يتضح من الجدول رقم     
) التحدى ، وحب االستطالع ، والتمكن المـستقل        ( المستوى األول والرابع فى التوجهات الدافعية الداخلية        

: ( وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من         ) . العمل السهل ، واالعتمادية     (  ،  والتوجهات الخارجية   
 والتى أكدت علـى  Marsh & et al ., (2003) , Lepper & et al ., (2005) ، ) ١٩٩٥السيد عبد الدايم ، 
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 هذا التأثير   وجود تأثير للصف الدراسى على التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية مع اختالف قيم واتجاه            
ويرجع ذلك إلى أن طرق التدريس والتقييم التى يـتم إتباعهـا واحـدة           . خالل المراحل التعليمية المختلفة     

لجميع الطالب بغض النظر عن الصف الدراسى ، على الرغم من أن طلبة المستويات العليا يحتاجون إلى                 
ن طلبة المستويات األولية ، وهذا كله يقلل من         تعلم قائم على المشاركة والفعالية والتعاون والتنافس أكثر م        

عوامل الدافعية ويجعلهم أكثر ميالً للمهام السهلة والبسيطة ، واالعتمادية على اآلخرين فى إنجاز المهـام                
  .  الدراسية ، وعدم تحمل المسئولية األكاديمية فى المتطلبات الدراسية المختلفة 

وجد فروق دالة إحـصائياً فـى التوجهـات الدافعيـة     ت"  والذى ينص على السادس   نتائج الفرض 
لـدى طلبـة كليـة    )  منخفض –مرتفع ( الداخلية والخارجية ترجع إلى متغير مستوى التحصيل الدراسى  

للمجموعات المستقلة  ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار         ". التربية جامعة الملك سعود     
  ) : ١٠(دول رقم ، وجاءت النتائج كما يوضحها الج

  لداللة الفروق بين متوسطات درجات مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسى فى التوجهات الدافعية  " ت "قيمة) ١٠(جدول 

   ١مرتفعو التحصیل
  )٩٥=ن ( 

  ٢منخفضو التحصیل
  )٩٢=ن (

  األبعاد

  ع  م  ع  م

  ت وداللتھا

  **٢،٥٨١  ٣،٤٥  ٢٠،٦١  ٤،١١  ٢٣،٢٧ التحدى
  **٢،٨٦٧  ٣،١٧  ٢٢،٠٠  ٣،١٤  ٤٤،٢٤ حب االستطالع

  ١،٥٥٦  ٤،٦٣  ١٧،٩٢  ٣،٤١  ١٩،٦٢ التمكن المستقل 
  **٢،٧٠٨  ٩،٩٧  ٦٠،٥٣  ٨،٦٦  ٦٧،٣٤  الدافعیة  الداخلیة

  ١،٨٣٩  ٤،٠٣  ٢٣،٥٣  ٥،٩١  ٢١،٠٠ العمل السھل
  ٠،٤٠٩  ٢،٧١  ٢٠،٨٤  ٣،٦٩  ٢١،٢٠  االعتماد على األستاذ 

  ١٠٤١،  ٦،٣٣  ٤٤،٣٨  ٨،٠٧  ٤٢،٢٠  الدافعیة الخارجیة

   ) فأقل٢،٠٠ الراسبين والحاصلين على ٢ ،  فأكثر٤،٥٠ الحاصلين على تقدير ممتاز ١(
وجود فروق دالة إحـصائياً بـين متوسـطات درجـات مرتفعـى             ) ١٠(يتضح من الجدول رقم     

لـصالح  ) التحـدى ، وحـب االسـتطالع      ( ومنخفضى التحصيل الدراسى فى التوجهات الدافعية الداخلية        
) . العمل السهل ، واالعتماديـة   ( ينما لم توجد فروق بينهما فى التوجهات الدافعية الخارجية          المرتفعين ، ب  

، ) ١٩٩٥فاطمـة حلمـى حـسن ،        : ( وتتفق هذه النتائج فى جزء كبير منها مع نتائج دراسة كل مـن              
Watson & et al ., (2004) , Mattern (2005) , Lapper & et al ., (2005) , Tanaka (2007) , Chan 

(2008) , Wang (2008) , Mayer & et al ., (2009).    .    والتى أكدت نتائجها على وجود تـأثير مباشـر
للتوجهات الدافعية على التحصيل الدراسى ، ووجود فروق فى األداء األكاديمى لصالح مرتفعى التمكن أو               

خلى والتحصيل الدراسى ، وارتباط سالب      ووجود ارتباط موجب بين التوجه الدافعى الدا      . الدافعية الداخلية   
 والتـى أظهـرت   Baker (2004)بينما تختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة . مع التوجه الدافعى الخارجى 
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وتؤكد نتـائج الدراسـة     . عدم وجود ارتباط بين التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية واألداء األكاديمى           
لدراسى يتسمون بالتحدى للمهام الصعبة ، ويميلون إلى حب االستطالع          الحالية على أن مرتفعى التحصيل ا     

وترتفع مستويات الدافعية الداخلية لديهم إلنجاز المهام والمتطلبات الدراسية مقارنة بمنخفـضى التحـصيل           
وعدم وجود فروق بينهما فى الدافعية الخارجية قد يرجع إلى طبيعة الدراسة والمجتمـع الـذى           . الدراسى  

ت فيه الدراسة الحالية ، فالميل إلى العمل السهل دون الصعب ، واالعتمادية على اآلخرين ، وتأجيل                 أجري
  .  الواجبات ، واإلنجاز تحت ضغوط خارجية قد تكون سمات وخصائص سائدة لدى الكثير من الطالب 

  
 والداللــة   ) سالبة –موجبة  (توجد عالقات متباينة النوع     "  والذى ينص على   نتائج الفرض السابع  

بين المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية الداخلية والخارجية لدى طلبة كلية التربيـة  ) غير دالة  –دالة  ( 
 Pearsonوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون     " .جامعة الملك سعود 

Correlation  ١١( ، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم : (  
  ) ٣٨٠=ن  ( المعتقدات المعرفیة والتوجھات الدافعیة الداخلیة والخارجیةمعامالت االرتباط بین ) ١١(جدول 

  التوجھات الدافعیة  مكونات المعتقدات المعرفیة
  المعتقدات  الحقیقة  الطلبة  البنیة  المعرفة  السرعة

  **٠،٢٧٩  ٠،٠٦٠  **٠،١٦٣  **٠،٣٧٨  ٠،٠٧٧  **٠،١٦٠  التحدى 
  **٠،٣٨٠  ٠،٠٥٢  **٠،٢٣٢  **٠،٣٨٤  **٠،٢٩٦  **٠،١٥٨  االستطالع

  **٠،٢٩٤  ٠،٠٠١  **٠،١٨٢  **٠،٣١٧  **٠،١٨٩  **٠،١٥٩  التمكن
  **٠،٣٦٧  ٠،٠٤٥  **٠،٢٢٢  **٠،٤١٧  **٠،٢١٢  **٠،١٨٤  الداخلیة

  **٠،٣٣٢  **٠،١٣٧  **٠،٢٦١  ٠،٠٥٧  **٠،٣٢٦  **٠،٣٢٤  العمل السھل
  **٠،٣٦٩  ٠،٠٥٨  **٠،١٩١  **٠،٢٦٣  **٠،٣١٦  **٠،٢٧٨  االعتماد على األستاذ

  **٠،٤٠٨  *٠،١١٩  **٠،٢٦٧  **٠،١٧٠  **٠،٣٧٢  **٠،٣٥٢  الخارجیة

  : ما يلى ) ١١(يتضح من الجدول رقم 
 وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين سرعة اكتساب المعرفة والتوجهات الدافعيـة الداخليـة               -

 ، ٠،٢٧٨(الخارجية حيـث انحـصرت بـين     والخارجية ، وكانت هذه االرتباطات مرتفعة مع التوجهات         
  ) .٠،١٨٤ ، ٠،١٥٨(مقارنة بالتوجهات الداخلية فكانت بين  ) ٠،٣٥٢

 وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين بنية المعرفة والتوجهات الدافعية الداخليـة فـى جميـع               -
 فكانـت بـين     وبالتوجهات الخارجية ) ٠،٢٩٦ ،   ٠،٠٧٧(األبعاد ما عدا بعد التحدى حيث انحصرت بين         

)٠،٣٧٢ ، ٠،٣١٦  . (   
 وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين البنية المعرفية والتوجهات الدافعية الداخلية وانحـصرت         -

وكانت غيـر   ) ٠،٢٦٣ ،   ٠،٠٥٧(ومع التوجهات الخارجية بين      ) ٠،٤١٧ ،   ٠،٣١٧( قيم معامالت بين    
  . دالة إحصائياً مع العمل السهل 
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 دال إحصائياً بـين خـصائص الطلبـة والتوجهـات الدافعيـة الداخليـة        وجود ارتباط موجب  -
  ) .   ٠،٢٦٧ ، ٠،١٩١(ومع التوجهات الخارجية بين  ) ٠،٢٣٢ ، ٠،١٦٣( وانحصرت بين 

 وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين الحقيقة الموضوعية والعمل الـسهل والدرجـة الكليـة                -
  .  لم يوجد ارتباط مع األبعاد األخرى والتوجهات الدافعية الداخلية بينما. للتوجهات الدافعية الخارجية فقط 

التوجهـات    وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين الدرجة الكلية لكل من المعتقدات المعرفية و             -
) ٠،٤٠٣ ،   ٠،٣٣٢(، وبين   ) ٠،٣٨٠ ،   ٠،٢٧٩(الدافعية الداخلية ، انحصرت قيم معامالت االرتباط بين         

أن الطلبة الذين يتبنوا تصوراً أكثر تعقيداً نحـو   (Hofer , 1994) ويرى . لدافعية الخارجية مع التوجهات ا
المعرفة يكونوا أكثر ميالً إلى تبنى التوجهات الدافعية الداخلية وبخاصة هـدف الـتمكن مـن المعرفـة ،                 

اسات السابقة حول وجـود     واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدر      . والتعمق أكـثر فى المادة العلمية      
عالقة مباشرة بين المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية مع اختالف قيم معامالت االرتبـاط واتجاههـا               

، حيث كان االرتباط موجب بين المعتقدات المعرفية والدافعية الخارجية ، وسالب مـع              )  سالب   –موجب  (
 , Hoffer (1994) , Qian (1995) , Naper & Schommer (2002): الدافعية الداخلية فى دراسة كل من 

Paulsen & Feldman (2005),  Phan (2009) , Kizilgunes & et al ., (2009)    ويعنى ذلك أن الطلبـة 
ومن لديه معتقـدات أن المعرفـة   . ذوى المعتقدات المعرفية األكثر تعقيداً تكون دافعيتهم أيضاً أكثر تعقيداً     

بسرعة والقدرة على التعلم ثابتة تكون توجهاته الدافعية خارجية فـى مقابـل الـذين        بسيطة والتعلم يحدث    
يرون أن المعرفة معقدة أو التعلم يحدث تدريجياً أو القدرة على التعلم يمكن أن تتحسن بمرور الوقت تكون               

ثابة عدسة يفسر فالمعتقدات المعرفية بم .  (Paulsen & Feldman , 1999 : 21 )توجهاتهم الدافعية داخلية 
األفراد من خاللها المعلومات ، ويحددون المعايير ، ويقررون مسار العمل المالئم ، والـصعوبات التـى                 

فالمعتقدات حول القدرة على إنجاز مهمة نوعية بنجاح ترتبط باختيار المهمـة والمثـابرة فـى             . تواجههم  
 مجال معين لتحديد صعوبة اكتساب المعرفـة        األداء ، ويمكن أن يستخدم الطلبة معتقداتهم عن المعرفة فى         

 , Buehl & Alexander)فى ذلك المجال أو مجال ذو صلة  وبالتالى فهى عامل مؤثر وهام فى دافعيـتهم  

امتالك القدرة على التحدى ، و    ، و الداخلية المرتفعة   دافعية  الوالمعتقدات المعرفية المتطورة تتطلب     . (2005
      .  (Phan , 2009 ) مهام الصعبةهدف التمكن من أجل إنجاز ال

يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسى من المعتقدات المعرفيـة         " والذى ينص على   الثامن   نتائج الفرض 
وللتحقق من صـحة  "  . والتوجهات الدافعية الداخلية والخارجية لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك سعود  

  ، وجـاءت  Stepwise بطريقـة  Multiple Regression تعدد هذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار الم
  ) : ١٢(النتائج كما يوضحها الجدول رقم 
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المعتقدات المعرفیة والتوجھات الدافعیة الداخلیة  من بالتحصیل الدراسىتحلیل االنحدار المتعدد للتنبؤ ) ١٢(جدول 
  والخارجیة 

   وداللتھات  بیتا  R R2  ف وداللتھا  الثابت  المتغیرات المستقلة
  ١،٠٠١  ٠،٠٥٥  المعتقدات المعرفیة

  **٢،٣٤١  ٠،١٢٠  الدافعیة الداخلیة 
  الدافعیة الخارجیة 

٠،٠١٤  ٠،١٢٠  **٥،٤٨٢  ٢،٧١٧  

١،٠٦٥  ٠،٠٥٦  

وجود تأثير دال إحصائياً للدافعية الداخلية فقـط علـى التحـصيل            ) ١٢(يتضح من الجدول رقم     
تقريباً إال إنه يمكـن     %) ١(ونسبة التأثير   ) ٠،١٢٠( االرتباط ضعيفة    الدراسى بالرغم من أن قيمة معامل     

القول بأن الدافعية الداخلية منبأ بمستوى التحصيل الدراسى لطالب الجامعة ، حيث أن من مظاهر الدافعية                
ـ    : الداخلية   ف السعادة فى التعلم ، والتوجه نحو التعلم ، واالندماج فى المهمة ، وإدراك الـتحكم فـى مواق

فالدافعية الداخلية المرتفعة تؤدى إلى ارتفاع الفعالية الذاتية فـى المواقـف            . التعلم ، وتعلم المهام الصعبة      
 .  ) Feldman & Paulsen ,1999( الدراسية وتقلل من القلق االختبارى وبالتالى يرتفع التحصيل الدراسى 

ويرى البعض أن المعتقـدات     . لتحصيل الدراسى   فى حين لم تنبأ المعتقدات المعرفية والدافعية الخارجية با        
 Schommer:  المعرفية ذات تأثير موجب على التحصيل الدراسى ، حيث أظهرت نتائج دراسة كل من 

(1993B) , Schommer & et al ., (1997) , Schommer & Dunnell (1997) , Youn & et al ., (2001) , 
Kardash & Sinatra (2003) , Cano (2005) , Schommer & Easter (2006)  ،    وجود تـأثير مباشـر

أو أنه يمكـن التنبـؤ بالتحـصيل الدراسـى مـن         . وموجب للمعتقدات المعرفية على التحصيل الدراسى       
أو وجود فروق بين المستويات التحـصيلية فـى المعتقـدات           ) . ٢٠٠٦ ،   نبيل زايد ( المعتقدات المعرفية   

ترتبط المعتقدات المعرفية باستخدام الطلبة لالستراتيجيات المعرفية وما و . (Lodewyk , 2007 )المعرفية 
وراء المعرفية وعندما يعتقد الطلبة أن المعرفة أكثر بساطة يميلون إلى استخدام استراتيجيات متقنـة أقـل           

 ، ومـع    وعندما يعتقدون أن المعرفة يقينية يميلون إلى استخدام استراتيجيات الحفظ والتكرار أكثر           . عدداً  
 , Buehl & Alexander)ذلك تظل الفجوة حول كيفية ارتباط المعتقدات المعرفية بنواتج الـتعلم موجـودة   

 أن الدراسات الميدانية أظهرت أن هذا التأثير أو Trautwein & Ludtke (2007)ويرى كل من .  (2005
عية والعقلية ، وأنه فى حالة وجودهـا        وتؤثر عليها الكثير من المتغيرات الثقافية واالجتما       العالقة متناقضة 

ويمكن القول بأن هذه النتيجة منطقية ومتوقعـة فـى مجتمـع            . تكون مع بعد واحد دون األبعاد األخرى        
الدراسة الحالية حيث تكاد تكون المعتقدات حول المعرفة والتعلم سطحية إلى حد كبير ، فالتوجه إلى المهام                

وقت كبير ، وعدم القدرة على إصدار أحكام واقعية تتعلـق بالتوقعـات    السهلة التى ال تحتاج إلى مجهود و      
باإلضـافة إلـى أن     . الذاتية المرتبطة باإلنجاز األكاديمى تعتبر من السمات السائدة لدى غالبية الطـالب             

التوجهات الدافعية الخارجية للتحصيل الدراسى غير موجودة نظراً لحصول الفـرد عليهـا سـواء حقـق           
  . ديمية مرتفعة أم متدنية مستويات أكا
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   :خاتمة وتوصيات وبحوث مقترحة 

  :فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالى يوصى الباحث بما يلى 
  على أساتذة الجامعة العمل على تعزيز دافعية طالبهم للـتعلم بتحـسين المعتقـدات المعرفيـة            -

 من خالل مـساعدتهم علـى   Motivationally Productive " epistemological beliefs "المنتجة دافعياً 
التقدم من المعتقدات البسيطة حول المعرفة البسيطة والمطلقة واليقينية ، وأن التعلم يحدث بـسرعة ، وأن                 
القدرة على التعلم ثابتة إلى المعتقدات األكثر تعقيداً وأن المعرفة معقدة وتجريبيـة ومتطـورة وأن الـتعلم           

  .وقت وأن قدرة الفرد على التعلم يمكن أن تتحسنيحدث بالتدريج بمرور ال
التوجهـات الدافعيـة    المعتقدات المعرفية و   فى قياس    – وغالبية الباحثين    –اعتمد الباحث الحالى     -

ما لهذا األسلوب من إيجابيات فى القياس إال أن األمر يتطلب تنوع طـرق              رغم  العلى التقرير الذاتى ، وب    
اليب أخرى ، ويوصى الباحث بأهمية وجود مواقف حياتيـة أو أكاديميـة             القياس ، ويستوجب استخدام أس    

مختلفة تتضح فيها قدرة الفرد على المثابرة وإنجاز المهام المطلوبة فقد تكون النتائج أكثر دقة مـن نتـائج              
  . التقرير الذاتى 

رفيـة   ضرورة إعداد برامج تدريبية لطالب الجامعة حول كيفية التعرف علـى المعتقـدات المع     -
واكتشافها وتحسينها فى االتجاه اإليجابى بدالً من المعتقدات الخاطئة لدى معظم الطالب حـول المعرفـة                

  . والتعلم 
 االهتمام بإعداد المقررات الدراسية وطرق التدريس فى المرحلة الجامعية وضرورة مراعاتهـا             -

  .  للمعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية المختلفة للطالب 
  .     قديم دورات وبرامج تدريبية لتحسين مستوى الدافعية والتغلب على معوقاتها لدى الطالب  ت-

  : ويقترح الباحث عدداً من الدراسات والبحوث استكماالً لهذا المجال الهام فى علم النفس ومنها 
  . النموذج البنائى للمعتقدات المعرفية والقدرة العقلية والتوجهات الدافعية -
  .جة العالقات بين المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية وأساليب التعلم  نمذ-
  .  التوجهات الدافعية المميزة لطالب الجامعة فى ضوء معتقداتهم المعرفية المختلفة -
  " دراسة نمائية مقارنة "  المعتقدات المعرفية لدى تالميذ المرحلتين االبتدائية والثانوية -
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  : المراجع 
ون األكادیمى     ) . ١٩٩٣(سھیر أنور محفوظ  ) ١( ب الع ا بطل الفروق الفردیة فى التوجھات الدافعیة لإلنجاز وعالقتھ

   . ٢٣٣ – ١٩٣یونیھ ،  ص ص ) ٥( ، العدد المجلة المصریة للدراسات النفسیة. دراسة استطالعیة : 
كران  ) ٢( دایم س د ال سید عب ى مق ) . ١٩٩٥(ال داخلى ف دافعى ال ذ  التوجھ ال دى تالمی دافعى الخارجى ل ھ ال ل التوج اب

    .٢٠٦ -١٤٩، ص ص ) ٧٥(، الجزء ) ١٠( ، المجلد مجلة دراسات تربویة. التعلیم العام واألزھرى 
د الناصر عامر    ) ٣( ار           . )٢٠٠٥ (عب ى إط ة توجھ الھدف ف ة والنظرة المنقحة لنظری ین النظرة المعیاری ة ب مقارن

سیة   . ى نواتج التعلم  التأثیرات السببیة ألبعادھا عل    د  المجلة المصریة للدراسات النف دد  ) ١٥( ، المجل ر ، ص  ) ٤٦(، الع فبرای
    . ٣١١ - ٢٦٧ص 

  .  ، القاھرة ، االنجلو المصریة ٥ ، طــعلم النفس التربوى) . ١٩٩٦(فؤاد أبو حطب وآمال صادق ) ٤(
ة . المیذ الصف الثاني اإلعدادى الدافعیة الداخلیة للدراسة لدى ت ) . ١٩٩٥(فاطمة حلمى حسن    ) ٥(  مجلة كلیة التربی

  . ١٣٥-١١٥سبتمبر ، ص ص ) ٢٤(، جامعة الزقازیق ، العدد 
د ) ٦( د زای ل محم دادى   ) . ٢٠٠٦(نبی ة إع ى وثالث ذ أول ى لتالمی صیل الدراس ا بالتح ة وعالقتھ دات المعرفی .  المعتق

   . ٢٣٣ -١٩٣یولیو ، ص ص ) ٣(، العدد ) ١٢(ربیة ، المجلد  ، جامعة حلوان ، كلیة التمجلة دراسات تربویة واجتماعیة
رج  ) ٧( ستار ف د ال انى عب وى   ) . ٢٠٠٤(ھ ور الترب ن المنظ ستمولوجیا م ضایا االب سفى : ق ل فل ة . تحلی ة كلی مجل

   . ٣٣-١سبتمبر ، ص ص ) ٤٨( ، جامعة الزقازیق ، العدد التربیة
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  )٩٦=ن (استبیان المعتقدات المعرفیة فى للبعد بالدرجة الكلیة البنودمعامالت ارتباط ) ١(ملحق 
معامل   م

  االرتباط
معامل   م

  االرتباط
ل معام  م

  االرتباط
معامل   م

  االرتباط
معامل   م

  االرتباط
٠،٤٧٣  ٣٣  **٠،٤٨٨  ٢٥  **٠،٤٩٨  ١٧  **٠،٥٦٠  ٩  **٠،٧١٨  ١**  
٠،٤٧٥  ٣٤  **٠،٤٧٩  ٢٦  **٠،٥٦٤  ١٨  **٠،٣٦٤  ١٠  **٠،٥٠٧  ٢**  
٠،٥٢٥  ٣٥  **٠،٤١٧  ٢٧  **٠،٦٣٨  ١٩  **٠،٣٦٩  ١١  **٠،٥٣٦  ٣**  
٠،٢٥٨  ٣٦  **٠،٤٨٧  ٢٨  **٠،٣٠٦  ٢٠  **٠،٣٣٣  ١٢  **٠،٥٥٠  ٤**  
٠،٥٥٧  ٣٧  **٠،٧٢٧  ٢٩  **٠،٢٦٨  ٢١  **٠،٤٥٠  ١٣  **٠،٤٤٤  ٥**  
٠،٥٨٨  ٣٨  **٠،٤٣١  ٣٠  **٠،٤٦٦  ٢٢  **٠،٥٩١  ١٤  **٠،٣٦٥  ٦**  
٠،٥٧٦  ٣١  **٠،٥٢٨  ٢٣  **٠،٤٨٢  ١٥  **٠،٣٤٢  ٧**      
٠،٥٤٤  ٣٢  **٠،٥٨٩  ٢٤  **٠،٤٩٩  ١٦  **٠،٤٧٠  ٨**      

  )٠,٠١(دال عند ** ،  ) ٠،٠٥(دال عند *
 

   Epistemological Beliefs Questionnaire المعتقدات المعرفیة استبیان) ٢(ملحق 
Wood & Kardash (2002) 

  تعریب وتقنین 
  السید محمد أبو ھاشم . د

  ..................................................................................) : إذا رغبت ( االسم 
  ................................. :  المستوى الدراسى ....................: ....... الدراسى التخصص
       (       ) العمر                               أنثى     ذكر      :الجنس  

  :                (             )                                المعدل التراكمي 
 ، نرجو قراءة كـل منهـا   تقيس معتقداتك حول التعلم والمعرفة  بند) ٣٨(قائمة التى بين يديك من    تتكون ال  :التعليمات   

  : من خالل االستجابات التالية  التى تنطبق عليكأسفل اإلجابة ) ×(ووضع عالمة 
أوافق إلى   أوافق  أوافق بشدة

  حد ما 
ال أوافق   ال أوافق

  بشدة 
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

ـ             علماً بأنه ال توجد إجابة     ة نظـرك بـصدق ، ال      ـ صحيحة وأخرى خاطئة ، فاإلجابة الصحيحة هى التى تعبر عـن وجه
تستغرق وقتاً طويالً فى اإلجابة ، وستحاط إجابتك بالسرية التامة وال يطلع عليها سوى الباحث الستخدامها فـى أغـراض       

  ٠ البحث العلمى

١  ٢  ٣  ٤  ٥ البنود م 
       نقرأھا یمكن أن نعتقد فى معظم األشیاء التى   ١
       الشئ الوحید المؤكد ھو عدم التأكد نفسھ   ٢
       إذا أمكن تعلم شئ فسیتم تعلمھ فورًا   ٣
ین      ٤ ا ب راءة م ى ق طرار إل ب االض رة ، وال أح ة مباش ات بطریق دم المعلوم ب أن تق أح

  السطور 
     

ت م        ٥ ى    من الصعب التعلم من كتاب مقرر إال إذا بدأت من البدایة وتمكن د ف ن جزء واح
  المرة الواحدة 

     

       تشكیل أفكارك أھم من تعلم ما تقولھ الكتب المقررة   ٦
ن أول                ٧ رر م اب المق ن الكت ا م ن أن أفھمھ ى یمك ًا الت ات تقریب ل المعلوم ى ك      أحصل عل



١٤٦ 

  قراءة 
ك           ٨ ًا لخطت ات طبق ى المعلوم رف عل و أن تتع رر ھ اب المق م الكت دة لفھ ة الجی الطریق

  لشخصیة ا
     

       إذا حاول العلماء بمنتھى الجد یمكنھم أن یجدوا اإلجابة عن كل مسألة تقریبًا   ٩
       البد أن تقیم دقة المعلومات فى الكتب المقررة إذا كنت على ألفة بالموضوع   ١٠
دى ف         ١١ ى ل ًال  أشعر باالرتباك إذا حاولت تكامل األفكار فى الكتاب المقرر مع المعرفة الت ع

  عن الموضوع 
     

       عندما أستذكر فإننى أبحث عن حقائق نوعیة   ١٢
ر                ١٣ ى الكثی صل عل ن أن نح ل یمك التنظیر بدرجة أق اموا ب إذا التزم األساتذة بالحقائق وق

  جدًا من الجامعة 
     

       أن تكون طالبًا ممتازًا یتضمن تذكر الكثیر عن ظھر قلب   ١٤
       معرفة اإلجابات ولكنھا معرفة كیف تجد اإلجابات الحكمة لیست فى   ١٥
       العمل على حل مسألة صعبة لفترة طویلة یفید الطلبة األذكیاء فقط   ١٦
       یولد بعض الناس ذوى قدرة ممتازة وآخرون ذوى قدرة محدودة   ١٧
        إذا كنت سأفھم شیئًا ما فسوف یتضح المعنى من أول مرة –عادة   ١٨

       الطلبة الناجحون یفھمون األشیاء بسرعة   ٩١
       حقائق الیوم یمكن أن تكون خیال الغد   ٢٠
       أقدر فعُال األساتذة الذین ینظمون محاضراتھم باھتمام ویلتزمون بخطتھم   ٢١

       أھم جزء من العمل العلمى ھو التفكیر األصیل   ٢٢

       ون موضع مناقشة وجدل حتى النصیحة من الخبراء البد أن تك  ٢٣

       إذا لم أستطع أن أفھم شیئًا ما بسرعة فھذا یعنى إننى لن أفھمھ إطالقًا   ٢٤

       أبذل أقصى جھدى لدمج المعلومات من فصول الكتاب المقرر   ٢٥

       ال أحب األفالم التى لیس لھا نھایة قاطعة   ٢٦

       لنھایة یمكن أن یصل العلماء إلى الحقیقة فى ا  ٢٧

       العمل على حل مسائل ال یمكن الخروج منھا بإجابة قاطعة مضیعة للوقت   ٢٨
       فھم األفكار األساسیة سھل على الطلبة الممتازین   ٢٩

       مما یثیر الضیق أن تستمع إلى المحاضرین الذین ال یستطیعون تحدید ما یعتقدونھ   ٣٠

        تشتت ذھن الطلبة بعیدًا عن المسار الصحیح  مھمة األستاذ الجید ھى عدم  ٣١

       للجملة معنى ضئیل إال إذا عرفت الموقف الذى قیلت فیھ   ٣٢

       أفضل شئ فى المقررات العلمیة ھو أن لمعظم المشكالت حل واحد صحیح   ٣٣

       معظم الكلمات لھا معنى واحد واضح   ٣٤

       یعملوا بجد لیؤدوا أداء جید الطلبة األذكیاء لیس علیھم أن   ٣٥

       عندما أتعلم أفضل أن أجعل األشیاء بسیطة قدر اإلمكان   ٣٦

       أجد األمر منعشًا أن أفكر فى مسائل ال یمكن أن یتفق علیھا الخبراء  ٣٧

       المعلومات التى نتعلمھا فى الجامعة یقینیة وال تتغیر   ٣٨

   )٩٦=ن (مقیاس التوجھات الدافعیة فى للبعد بالدرجة الكلیة نودالبمعامالت ارتباط ) ٣(ملحق 
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معامل   م
  االرتباط

معامل   م
  االرتباط

معامل   م
  االرتباط

معامل   م
  االرتباط

معامل   م
  االرتباط

٠،٦٤٧  ٢٥  **٠،٦١٧  ١٩  **٠،٥٥٥  ١٣  **٠،٤٦٠  ٧  **٠،٥١٣  ١**  
٠،٧١٦  ٢٦  **٠،٤٢١  ٢٠  **٠،٦٣٥  ١٤  **٥٦٦,  ٨  **٠،٥٥٨  ٢**  
٠،٦٠٣  ٢٧  **٠،٧٢١  ٢١  **٠،٥٢٢  ١٥  **٠،٥٤٦  ٩  **٠،٦٥٢  ٣**  
٠،٦٧١  ٢٨  **٠،٣٩٨  ٢٢  **٠،٥٨٣  ١٦  **٠،٥٥٦  ١٠  **٠،٧١٨  ٤**  
٠٫٦٣٧  ٢٩  **٠،٦٤٧  ٢٣  **٠،٦٧٨  ١٧  **٠،٥٣٥  ١١  **٠،٢٨٣  ٥**  
٠،٥٥٩  ٣٠  **٠،٦٥٠  ٢٤  **٠،٦٠٩  ١٨  **٠،٦٦٧  ١٢  **٠،٤٣١  ٦**  

  )٠،٠١(دال عند   ** 
  
  

   Motivation Orientations Scaleجھات الدافعیةمقیاس التو)٤(ملحق 
Cain (2008) 
  تعریب وتقنین 

  السید محمد أبو ھاشم . د
  ..................................................................................) : إذا رغبت ( االسم 

  ................................. :  سىالمستوى الدرا : ........................... الدراسى التخصص
       (       ) العمر                               أنثى     ذكر      :الجنس  

  :                (             )                                المعدل التراكمي 
 ، نرجو قراءة كـل  تعرف على دافعيتك نحو التعلم والدراسة بند لل ) ٣٠( بين يديك من     الذى المقياستكون  ي :التعليمات   

  : من خالل االستجابات التالية  التى تنطبق عليكأسفل اإلجابة ) ×(منها ووضع عالمة 
أوافق إلى   أوافق  أوافق بشدة

  حد ما 
ال أوافق   ال أوافق

  بشدة 
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

ـ        علماً بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، فاإلجابة          ة نظـرك بـصدق ، ال      ـ الصحيحة هى التى تعبر عـن وجه
تستغرق وقتاً طويالً فى اإلجابة ، وستحاط إجابتك بالسرية التامة وال يطلع عليها سوى الباحث الستخدامها فـى أغـراض       

  ٠ البحث العلمى

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥ البنود م
       أحب العمل الجاد ألنھ یمثل تحدیًا   ١
       ى إنجاز واجباتى أحب أن یساعدنى أستاذى ف  ٢
       أطرح أسئلة أثناء المحاضرة ألننى أرید تعلم أشیاء جدیدة   ٣
       أحاول إكمال واجباتى بمفردى   ٤
       أعمل على إنھاء واجباتى ألن ھذا ھو المفترض أن أقوم بھ   ٥
       ال أحب حل المشكالت الصعبة   ٦
       عة أحب أن أتعلم أكبر قدر ممكن فى الجام  ٧
       عندما ارتكب خطأ أسأل أستاذى للحصول على اإلجابة الصحیحة   ٨
       عندما ال أفھم شیئًا ما بسرعة أحاول فھمھ بنفسى    ٩

       أكمل مشروعاتى اإلضافیة ألننى أتعلم أشیاء مثیرة الھتمامى   ١٠
       إذا تعثرت فى مشكلة فأننى أطلب مساعدة أستاذى   ١١



١٤٨ 

        أن انتقل إلى عمل جدید على مستوى أعلى من الصعوبة أحب  ١٢
       ال أحب الواجبات الصعبة ألننى البد أن اعمل بجد   ١٣
       أكمل واجباتى ألن أستاذى یأمرنى بذلك   ١٤
       أقرأ األشیاء ألننى مھتم بالموضوع   ١٥
       ازه أحب العمل السھل الذى أكون متأكدًا من إننى أستطیع إنج  ١٦
       أحب الواجبات التى تتحدانى عقلیًا وتتضمن مشكالت یصعب حلھا   ١٧
       عندما ارتكب خطأ أبحث عن اإلجابة الصحیحة بنفسى   ١٨
       أقرأ األشیاء ألن أستاذى یریدنى أن أقرأھا   ١٩
       أحب أن یساعدنى أستاذى فى تخطیط ما سأفعلھ بعد ذلك   ٢٠
       الت الصعبة ألننى أستمتع بمحاولة حلھا أحب المشك  ٢١
       أقوم بحل واجباتى حتى اكتشف أشیاء كثیرة كنت أرید أن أعرفھا   ٢٢
       أحب أن أتمسك بالواجبات سھلة الحل   ٢٣
       أعمل بجد فعًال ألننى أحب أن أتعلم أشیاء جدیدة   ٢٤
       بمفردى إذا تعثرت فى حل مشكلة أظل أحاول حتى أحلھا   ٢٥
       أحب الواجبات السھلة نسبیًا ألنھا تعلمنى اإلجابات الصحیحة   ٢٦
       أسأل أستاذى عن كیفیة حل الواجبات وإنجازھا   ٢٧
       أحب الواجبات الصعبة ألنى أجدھا أكثر إثارة   ٢٨
       أحب أن أعمل واجباتى بدون مساعدة خارجیة   ٢٩
       تعلم كیفیة حلھا أمارس حل المشكالت ل  ٣٠

 



١٤٩ 

الحل اإلبداعي :  بارنس - أوزبورنعلى إستراتيجية  العاشرفأثر تدريب طلبة الص

  .قدرتهم على حل المسائل الهندسيةتحسين في للمشكالت 

  محارب علي الصمادي. د

  أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد

   كلية عجلون الجامعية\جامعة البلقاء التطبيقية

  :الملخص

 –أوزبـورن   هدف هذا البحث التعرف على أثر تدريب طلبة الصف العاشر علـى إسـتراتيجية               

 أسـتخدم الباحـث اختبـار       .في قدرتهم على حل المسائل الهندسـية        الحل اإلبداعي للمشكالت    : بارنس  

. طالبةطالباً و ) 168(ولقد تكونت عينة الدراسة من      . تحصيلي لقياس قدرة الطلبة في حل المسألة الهندسية       

أظهرت النتائج تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة على االختبـار  ولـصالح                

–وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بضرورة االهتمام بإسـتراتيجية أوزبـورن            . المجموعة التجريبية 

. لمراحـل الدراسـية  وتضمينها لمحتوى كتب الرياضيات في مختلـف ا   , بارنس في حل المسألة الرياضية    

  .وتشجيع المعلمين على استخدامها في تدريس حل المسألة
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Abstract 

The effect of training 10th grade students by proposed strategy in 

solving problems on improving their ability in solving engineering 

problems 
The study aimed at investigating the effect of Osborne - Parnes  modal  on 

improving 10th grade students ability in solving maths engineering problems. 

Achievement test was used to measure the ability of students in solving maths 

engineering problems. The sample of the study consists (168) students. The 

findings revealed that there is a significant statistical difference between the 

experimental and control group in favor of experimental group. In the light of the 

results, the researcher recommended to use the model in solving maths problems in 

the curriculum and encourage the teacher to adopt it.   
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قدرتهم تحسين  في  مقترحة في حل المسألةعلى إستراتيجية  العاشرفأثر تدريب طلبة الص

  .على حل المسائل الهندسية

  :المقدمة

المتقدم والنامي هـو بنـاء    إن الهدف الرئيس للعملية التعليمية التعلمية في أي دولة من دول العالم             

وتقاس أي دولة من دول العـالم بمقـدار         , ورفع مستوى تحصيله الدراسي   , وتنمية قدراته العقلية  , اإلنسان

والعمل على استثمارها بحيث تصبح قـادرة علـى مواجهـة متطلبـات            , قدرتها على تنمية عقول أبنائها      

وتلعب الرياضيات  . وره بسرعة كبيرة جداً   ومن أبرز مالمح هذا العصر نموه وتط      ).Roos,1998(العصر

حتى ليقـال أنهـا     , دوراً كبيراً وبارزاً في هذا التطور وتحتل الرياضيات بين العلوم المختلفة مكانة كبيرة            

 العلوم وذلك ألن تقدم أي مجال من        مفهي تعتبر أ  ,) 11ص, 1990, عكاشة وآخرون (أصبحت ملكة العلوم    

  ).13ص,٢٠٠٧, عباس والعبسي(تبطاً بمعرفة رياضية واسعةمجاالت المعرفة يجب أن يكون مر

يجد المتتبع الستراتيجيات التدريس خالل العقود األربعة األخيرة ميلها إلى استخدام أساليب تعتمـد       

فـي تـدريس أصـناف      ) وحل المشكالت اإلبـداعي   , كالتفكير اإلبداعي (على دمج مهارات التفكير العليا      

فلم تعد األساليب التقليدية في حل المشكلة قـادرة         ,  وحل المسألة بشكل خاص    المعرفة الرياضية بشكل عام   

  .على جل المتعلم قادراً على حل المشاكل المتعلقة بحاجات الحياة اليومية

إذ تقـع مـسؤولية تنميـة       , اهتمت المناهج الحديثة في جميع دول العالم بتنمية التفكير لدى الطلبة          

وعمليات التفكير هي المحاوالت التـي  .  على منهاج الرياضيات بشكل خاص عادات التفكير الفعال والمنتج   
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أو يتغلب على ما يصادفه مـن  , في بيئته) مسائل(يبذلها الفرد عندما يحاول أن يحل ما يوجهه من مشكالت    

  ).2010, أبوزينة(والتكيف لها,  والسيطرة عليهاةمصاعب لكي يتمكن من فهم البيئ

فتتكون المعرفـة   , صنف الرابع واألكثر أهمية في بناء المعرفة الرياضية       تعد المسائل الرياضية ال   

  . المسائل الرياضية, المهارات, التعميمات,المفاهيم: الرياضية من 

  مفهومها وأهميتها: المسألة الرياضية

 حيث ال يرى الفـرد طريقـاً  , ويحتاج إلى حل, أو مجموعة من األفراد , موقف يواجه الفرد    "المسألة هي   

والجدير بالذكر أن الموقف الذي     )305ص, 2010, أبو زينة "(واضحاً أو ظاهراً للتوصل إلى الحل المنشود      

يشكل مسألة لفرد معين قد تكون مثاالً روتينياً لفرد آ خر أو للفرد نفسه بعد مروره بخبـرة تعليمـة ذات                     

ب أن تتوفر فيه ثالثـة شـروط   لذا حتى يتصف الموقف بالنسبة لفرد ما بأنه مشكلة يج   , صلة بهذا الموقف  

  ):63ص,2005, عرسان وأبو زينة(هي

ويسعى لتحقيقه؛ فالفرد يتقبل    , ينبغي أن يكون للشخص هدف واضح ومحدد يشعر بوجوده        : القبول .١

  .المسألة باهتمام ويتفاعل معها ويسعى جاهداً لحلها والتغلب عليها

لة ال تزيلها عادات الشخص وردود فعلة       وهذه العرق , هناك ما يمنع الفرد من تحقيق هدفه      : الحاجز .٢

  .العادية

وينشط الشخص عن طريق الحفـز الـذاتي فـي          , يتضح الموقف العام أمام الشخص    : االستقصاء .٣

 .استقصاء وسائل جديدة للتصدي للمسألة وحلها
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ولقد عرفت المشكالت الرياضية بمصطلح حل المسألة الرياضية والتي هي عبارة عن موقف جديـد   

جه الفرد ويشكل تحديا لقدراته ال يمكن التغلب علية بالطرق المألوفة عند الفرد، كما أنه يجب أن                 مربك يوا 

  ).2003أبو زينه،(يكون تحدياً إلى المدى الذي يقبله الفرد 

 ألف كتاب في حل المـشكلة  ثويعتبر جورج بوليا من أهم الذين كتبوا في حل المشكلة الرياضية حي 

 ةو حدد فيه أربع مظـالت رئيـس  ) 1948(البحث عن الحل عام ) How to Solve it(الرياضية أسماه

) التحقق مـن صـحة الحـل     ,تنفيذ خطة الحل    , خطة الحل  رابتكا,فهم المشكلة :(لحل المشكلة الرياضية هي   

  ).1979,بوليا(

: أما بالنسبة لإلستراتيجية المستخدمة في هذه الدراسة فهي مستقاة من نمـوذج أوزبـورن بـارنس     

والذي يمكن تعريفه على أنه عملية عقليـة  ) Creative Problem Solving(اإلبداعي للمشكالتالحل 

مركبة تحتاج من الفرد القدرة على توليد أكبر قدر ممكن من البدائل أو األفكار التي تتصف بالطالقة مـن               

لمتنوعـة مـن بـين      خالل استخدام مبادئ وأدوات التفكير التباعدي ومن ثم البحث عن األفكار النادرة وا            

  ).2010,الصمادي(األفكار العديدة من خالل استخدام أسس التفكير التقاربي

وتتميز طريقة الحل اإلبداعي للمشكالت عن الحل العادي، في أن النتاج اإلبداعي الـذي نحـصل             

صالة مـن  عليه نتيجة استخدام الحل اإلبداعي للمشكالت يمثل قفزة كبيرة بين الواقع والمأمول، وهو أكثر أ  

ـ           كمحـرك للتخيـل أو   لناتج أسلوب حل المشكالت االعتيادي؛ ألن طريقة الحل اإلبداعي للمشكالت تعم

 للمـشكالت وحـل المـشكالت بالطريقـة         يكما أن الفرق بين الحل اإلبـداع      .  لدى الفرد  نالتصور المر 

 بـدءاً بالـصياغة األولـى     العناصر التركيبية للمشكلةياالعتيادية هو درجة التطور أو التعديل المتوقعة ف   

  ).1999هيجان،(للمشكلة حتى القبول النهائي للحل
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  :مشكلة الدراسة و أسئلتها

, حل المسألة الرياضية من أهم الموضوعات التي شغلت العاملين في مجال تدريس الرياضـيات               

 مـن عناصـر     فهي تعتبر العنصر األهم   , والمهتمين بها وبطرق تدريسها منذ فترة طويلة وحتى وقتنا هذا         

وبـالرغم  ).2005,عرسان و أبوزينة(المعرفة الرياضية حيث احتلت قمة هرم نواتج التعليم في الرياضيات    

من التركيز على تطوير واستخدام االستراتيجيات الالزمة لحل المسألة الرياضية إال أن قدرة الطلبـة فـي       

ي ـ التي حصل عليها الطلبة ف      النتائج ويظهر هذا الضعف جلياً في    , حل المسألة الرياضية ما زالت ضعيفة     

 للعلوم والريـاضيات ، حيث جـاء متوسط األداء فـي الرياضيات لطلبة           يـي االمتحان الدول  ـاألردن ف 

  ) .2005أبو لبدة،(األردن دون المتوسط الدولي و بداللة إحصائية

ذه الدراسة أن تقـدم     إذ يؤمل من ه   ,لذا تأتي هذه الدراسة لتلبية حاجة ملحة عند الطلبة ومدرسيهم         

إستراتيجية جديدة نسبياً ومنظمة لتنمية القدرة على حل المسألة الرياضية ضـمن إطـار نمـوذج الحـل                  

  : وبالتحديد تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية.اإلبداعي للمشكالت

مـسائل  بارنس في تنمية قدرة الطلبـة علـى حـل ال          -ما أثر التدريب على إستراتيجية أوزبورن      .١

  .الهندسية؟

هل تختلف استجابات الطلبة على اختبار حل المـسائل الهندسـية الرياضـية بـاختالف جـنس                  .٢

  ؟)أنثى,ذكر(الطالب

  :أهداف الدراسة
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الحـل  :  بـارنس  –تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على  أثر التدريب على إستراتيجية أوزبورن               

وتتمثـل  .شر األساسي على حل المـسائل الرياضـية       اإلبداعي للمشكالت في تنمية قدرة طلبة الصف العا       

  :أهداف الدراسة في اختبار الفرضيات التالية

 طلبة الصف العاشـر     ن في القدرة على حل المسألة الرياضية بي       )α=0.05(ال توجد فروق جوهرية    .١

 بارنس  والطلبة الـذين درسـوا بالطريقـة    –األساسي الذين درسوا باستخدام إستراتيجية أوزبورن   

 .قليديةالت

 في القدرة على حل المسائل الهندسية الرياضـية لـدى  طلبـة              )α=0.05(ال توجد فروق جوهرية    .٢

 .الصف العاشر األساسي باختالف جنس الطالب

  :التعريفات اإلجرائية

ال يوجد لـه حـل      , اإلرباك, الجدة:هي أي موقف يتعرض له الفرد بحيث يتميز بالصفات          : المسألة .١

  .يشكل مستوى مقبول من التحدي,حينهجاهز في ذهن الفرد في 

  .يقصد به العمليات التي يقوم بها الفرد من أجل التغلب على المسألة: حل المسألة .٢

البدء بـالتفكير بالمـسألة     :هي العملية التي يقبل بها الفرد التحدي      :القدرة على حل المسألة الرياضية     .٣

التي يحصل عليها الطالب في اختبـار       وتقاس بالعالمة   . وتحديدها وابتكار خطة تقود للحل الصحيح     

 .المسألة الرياضية الذي أعده الباحث لهذه الغاية

هي إستراتيجية مبنية على نموذج الحـل       : الحل اإلبداعي للمشكالت  :  بارنس –إستراتيجية أوزبورن    .٤

 ) .Creative problem Solving(اإلبداعي للمشكالت

  :محددات الدراسة 
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الحل اإلبـداعي   :  بارنس   -تم استخدام إستراتيجية أوزبورن   :حل المسألة اإلستراتيجية المستخدمة في     .١

  .للمشكالت في التدريب على المسائل الرياضية الهندسية

استخدم في الدراسة اختبار تحصيلي من إعداد الباحث لذا فإن نتائج هذه الدراسة تعتمد علـى مـدى                   .٢

  .صدق هذا االختبار وثباته

 بطريقة قصديه من المدارس التي تحتوي شعبتين على األقل من الصف            اختيار أفراد عينة الدراسة تم     .٣

العاشر األساسي الختيار شعبتين تكونان متكافئتين؛ بحيث تكون إحداها مجموعة تجريبية واألخـرى              

  .تكون مجموعة ضابطة

اقتصار الدراسة على طلبة الصف العاشر األساسي الملتحقين بالمدارس الحكومية التابعـة لمديريـة                .٤

  .التربية والتعليم لمحافظة عجلون

  :الدراسات السابقة

ودراسة هذه االستراتيجيات فـي     , اهتمت دراسات عديدة في البحث عن استراتيجيات حل المسألة          

  :ويمكن تصنيف هذه الدراسات إلى مجالين, تنمية القدرة على حل المسألة وعلى التحصيل في الرياضيات

 فـي تنميـة القـدرة        لحل المسألة الرياضية   تخدام استراتيجيات متنوعة  الدراسات التي بحثت في اس    :أوالً

  :على حل المسألة الرياضية

 برنامج تدريبي قـائم علـى   ردراسة هدفت إلي استقصاء أث) 2005(لقد أجرى عرسان و أبو زينة 

التحصيل ستة استراتيجيات لحل المسألة الرياضية في تنمية قدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية وعلى               

تـم  ) ثامن, سابع, سادس(طالبا وطالبة من ثالثة صفوف    ) 492(تكونت عينة الدراسة من     . في الرياضيات 
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وأظهرت . على ثالث شعب تجريبه وثالث شعب ضابطة       ااختيارهم بطريقة قصديه من ست مدارس وزعو      

  . الرياضيةالنتائج تفوق المجموعات التجريبية على المجموعات الضابطة في اختبار حل المسألة

والتي هدفت إلى معرفة أثر تدريب طالبـات الـصف        ) 1992(وفي الدراسة التي أجراها البديرات    

الثامن على استخدام العناصر المساعدة والمهارات الرياضية في تنميـة قـدرتهن علـى حـل المـسائل                  

تجريبيـة التـي    أظهرت النتائج تفوق المجموعـات ال     . طالبة  ) 253(تكونت عينة الدراسة من     . الرياضية

تدربت على استخدام العناصر المساعدة  وعلى المهارات الرياضية على المجموعة الضابطة والتـي لـم                

  .تخضع ألية تدريب

دراسة هدفت إلى معرفة أثر تدريب طلبة الصف الثالـث اإلعـدادي            ) 1989(جرى المشايخ كما أ 

 أثر التدريب علـى حـل   للهندسية وانتقاعلى إستراتيجية للبرهان الرياضي في قدرتهم على حل المسائل ا     

تحديـد  , رسم شكل توضيحي  , فهم المسألة : وقد تكونت هذه اإلستراتيجية من الخطوات     . المسائل الحسابية 

تنفيذ وكتابـة  , وضع خطة الحل, تحديد المطلوب باستخدام رموز الشكل    , الفروض باستخدام رموز الشكل   

ستخدم الباحث اختباران تحصيليان لقياس قدرة الطلبة فـي حـل   أ. قق من البرهان ومراجعته   حالت, البرهان

أظهرت النتـائج تفـوق     . طالباً وطالبة ) 127(ونت عينة الدراسة من     كولقد ت . المسائل الحسابية والهندسية  

طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة على االختبار األول فقط ولـصالح المجموعـة                

  .التجريبية

أسـلوب صـياغة    (دراسة هدفت إلى استقصاء تأثير متغيرين بنائيين      ) 1989(جرى مصطفى ولقد أ 

تكونت عينة الدراسة من    . في مقدرة الطلبة على حل المسائل الهندسية      ) نوع المطلوب من المسألة   , المسألة

نـوع  استخدم الباحث اختبار من إعداده تكون من أربعة نماذج متعـددة الـصياغة و    . طاالً وطالبة ) 520(
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كمـا أظهـرت    . أظهرت النتائج تدنياً ملموساً في مقدرة الطلبة على حل المسألة الهندسـي           . المطلوب فيه 

  .النتائج عدم وجود فروق جوهرية في مقدرة الطلبة على حل المسألة الهندسية تعزى لمتغير الجنس

  

   بشكل عامتالحل اإلبداعي للمشكال: بارنس –تناولت نموذج أوزبورن راسات بحوث ود: ثانياً

دراسة هدفت إلى معرفة تقصي أثر التدريب علـى إسـتراتيجية         ) Kobe,2002(لقد أجرى كوب    

الحل اإلبداعي للمشكالت باستخدام الحاسوب على حل للمشكالت بطريقة إبداعية وعلـى نمـاذج إنـشاء                

درة الفرد على الحل    ومعرفة أثر التدريب على استراتيجيات اإلبداع أو المعرفة بها على تحسين ق           . المشكلة

طالبا ممن أكملوا التدريب على برنامج قائم علـى         ) 118(وتكونت عينة الدراسة من     . اإلبداعي للمشكالت 

و أظهرت نتائج الدراسة أن المشتركين الذين تـدربوا علـى البرنـامج       .نموذج الحل اإلبداعي للمشكالت     

ة، وعلى نمـاذج إنـشاء المـشكلة ، مـن            أفضل على حل المشكالت بطريقة إبداعي      مالتدريب كان أداؤه  

أما المشاركين الذين وصلوا إلى نهاية      . المشاركين الذين لم يتدربوا على نموذج الحل اإلبداعي للمشكالت          

  .مراحل نموذج الحل اإلبداعي للمشكالت أدوا بصورة عالية في حل المشكالت بطريقة إبداعية

والتي هدفت إلى معرفـة فاعليـة   ) Gentry and Neu,1998(وفي الدراسة التي أجراها كل من 

تكونـت عينـة   . منهاج يرتكز على نموذج حل المشكالت اإلبداعي فيرفع قدرة الطلبة على حل المشكالت        

وزعوا إلى مجموعتين   ) تخصص اقتصاد منزلي  (من طلبة السنة األولى الجامعية    )  طالبا   60(الدراسة من   

أن المشتركين الذين تدربوا على البرنامج التدريب كـان          ائجأظهرت النت . واحدة تجريبه و واحدة ضابطة    

   أفضل على حل المشكالت بطريقة إبداعيةمأداؤه

  :تءااإلجرا الطريقة و
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  :عينة الدراسة

الملتحقـين   من طلبة الـصف العاشـر األساسـي    :طالباًُ وطالبة   ) 168(تكونت عينة الدراسة من       

ة والتعليم لمحافظة عجلون؛ فقد اختار الباحث مدرستين واحـدة          بالمدارس الحكومية التابعة لمديرية التربي    

 واحدة ضـابطة وواحـدة      وزعت الشعبتان عشوائياً  , بواقع شعبتين من كل مدرسة    .للذكور و واحدة لإلناث   

وتم التأكد من تكافؤ المجموعات التجريبية والضابطة بطريقتين؛        . تجريبية يقوم على تدريسهما نفس المعلم     

, 2009\2008قة األولى على عالمات الطلبة في مادة الرياضيات في الفصل الثاني للعـام              اعتمدت الطري 

واستخدم الباحث  , 2010\2009واعتمدت الطريقة الثانية على عالمات اختبار الشهر األول للعام الدراسي           

ولم تكن  , ضابطةللمقارنة بين األوساط الحسابية لعالمات الطلبة في المجموعات التجريبية و ال          " ت" اختبار

  ).α=0.05(للفروق بين هذه األوساط أي داللة إحصائية

  )١(الجدول

  حسب المدرسة والشعبة وعدد الطلبة والجنس) التجريبية والضابطة(توزيع أفراد عينة الدراسة

   
  اسم المدرسة

ــة  المجموعـــ
  التجريبية

  المجموعة الضابطة

  المجموع  العدد  الشعبة  العدد  الشعبة  
  84 42  ب 42  أ  وية للبنينعنجرة الثان

 84  42  ب  42  أ  عنجرة الثانوية للبنات

  168  84    84    المجموع

    :أدوات الدراسة

أوزبـورن  مبنية علـى نمـوذج   إستراتيجية هي :اإلستراتيجية المقترحة في الدراسة   : أوالً

  الحل اإلبداعي للمشكالت: بارنس
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الحل اإلبداعي للمشكالت بهدف    :  بارنس –اختير للدراسة إستراتيجية تعتمد على نموذج أوزبورن        

وقـد تـم   , تدريب الطلبة على استخدام هذه اإلستراتيجية االستخدام الصحيح وتطبيقها بشكل مناسـب   

وقدم ثالثـة تـدريبات      , ثم عرض خمسة أمثلة محلولة    , وتوضيحها, إعطاء تعريف لهذه اإلستراتيجية     

ال تـرتبط بمحتـوى     , التدريبات تمثل مسائل رياضية عامة    علماً بأن هذه األمثلة و    , ليقوم الطلبة بحلها  

وتم التدريب على هذه اإلستراتيجية ضمن أربع خطوات        . رياضي مباشر؛ ولكنها ذات صبغة رياضية     

 :هي

 وفي هذه المرحلـة     .)قبل التحديد (الضبابيةوتتضمن هذه الخطوة مرحلة المشكلة       :اإلعداد للتحدي

 خالل تقديم المشكلة أو التحدي محـور االهتمـام ، واسـتخدام        يتم توجيه الطلبة نحو الهدف، من     

 إلنجـاز الحـل   ةإستراتيجية العصف الذهني؛  إلنتاج فكرة أو أكثر ليكون محور التركيز ومحاول           

  .المبدع بتوجيه من المعلم

   إيجاد البيانات ، وتحيـد المـشكلة ، وإيجـاد    : وتتضمن هذه الخطوة ثالث مراحل وهي       :اإلنتاج

ويتم احترام اآلراء المطروحة من قبل الطلبة مهمـا كانـت ، والرجـوع إلـى قـراءة            .  األفكار

الموضوعات ذات العالقة من الكتاب ، أو من المصادر التي يمكن أن يجلبها المعلم أو االستفسار                 

لتي ويقوم المعلم أثناء توليد األفكار بالتجول بين الطلبة ، واإلشارة إلى األفكار ا            . من المعلم نفسه    

  .لم يتم التطرق إليها من خالل مناقشة الطلبة باألفكار التي توصلوا إليها 

 ويتم هنا دراسة األفكار مـن أجـل انتقـاء           . مرحلة إيجاد الحلول  وتتضمن هذه الخطوة    : الفلترة

 ) .األفكار غير الصالحة( و استبعاد األفكار التي ليس لها عالقة ) األقرب ( األفكار الصالحة 

 الرضا ( وتتضمن هذه الخطوة مرحلة إيجاد القبول  :اإلغالق. ( 
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   األساسياختبار حل المسألة الرياضية للصف العاشر: ثانياً

) 8(ويتكـون مـن     , يهدف اختبار حل المسألة لقياس مقدرة الطلبة على حل مسائل رياضية عامة             

 مـسائل   4 و,رياضـية لكنها ذات صـبغة  ,  منها عمة ال ترتبط بمحتوى رياضي محدد4مسائل رياضية 

وجرى التحقق من صدق االختبار عن طريق عرضه على         .ترتبط بمحتوى مادة الرياضيات للصف العاشر     

وتم تطبيق اختبار حـل     . أعضاء  ) ٨(لجنة تحكيم من المختصين في مجال تدريس الرياضيات مكونة من           

) من خارج عينة الدراسـة    (شر  طالباً من طلبة الصف العا    ) 40(المسألة على عينة استطالعية مكونة من       

  ).0.85(وحسب معامل الثبات لالختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا فكان, وقبل إجراء التجربة

عالمات لكل مسألة من مسائل االختبار وزعت علـى     ) 5(خصص  : وقد صحح االختبار كما يلي        

, عالمة البتكار خطة الحـل ) 2(, ب لتحديد المسألة عن طريق تحدي المعطيات والمطلو) 1: (النحو التالي 

  ).التحقق من صحة الحل(للقبول) 1(و, لتنفيذ الخطة بشكل سليم) 1(و

  :تصمیم الدراسة

إستراتيجية أوزبورن   تدرس أثر  استخدام      يحيث تعد هذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبية الت          

 لـدى   ل المسائل الهندسية الرياضـية    تحسين قدرة الطلبة على ح    اإلبداعي للمشكالت في    الحل  :  بارنس –

فإنه يمكن تصنيف متغيرات الدراسة كما يلي        ) أنثى, ذكر (جنسهم األساسي في ضوء     عاشرطلبة الصف ال  

:  

  : على مستويين هما يطريقة التدريس وه: المتغيرات المستقلة -١

   . بارنس–إستراتيجية أوزبورن طريقة التدريس باستخدام   ) أ
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  .الطريقة االعتيادية) ب

 :مستويين هما على  جنس الطالب:  المتغير المعدل -٢

  أنثى)            بذكر)   أ

 :المتغيرات التابعة -٣

 .قدرة على حل المسائل الهندسية الرياضيةال  )  أ

  :إجراءات تنفيذ الدراسة

 وهي مدرستين واحدة للذكور و      - بالطريقة القصدية  -بعد تحديد المدارس التي تمثل عينة الدراسة       .١

ة وواحـدة   ي اختير من كل مدرسة شعبتين بشكل عشوائي بحيث تكون واحدة تجريب           ,واحدة لإلناث 

  .ضابطة يرسهما نفس المعلم

,  بـارنس    -تزويد المعلمين بشرح مفصل وأمثلة تطبيقية محلولة باستخدام إستراتيجية أوزبـورن           .٢

ـ           , وتدريبهم عليها , ومناقشتهم فيها  ضور وإعطاء الطلبة المسألة األولى مـن قبـل الباحـث وبح

 .المعلمين

قام معلم ومعلمة الرياضيات في كل مدرسة بتدريب الطلبة على حل المسألة الرياضية باسـتخدام                .٣

,  حصة صـفية   ١٦واستغرق التدريب   , الحل اإلبداعي للمشكالت  :  بارنس –إستراتيجية أوزبورن   

 .بواقع أربع حصص في األسبوع

  .دراء المدارس وتحديد موعد لكل مدرسةتطبيق اختبار حل المسألة الرياضية بعد التنسيق مع م .٤

  : ومناقشتهانتائج الدراسة
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 في القدرة   )α=0.05(ال توجد فروق جوهرية   :  والتي تنص على    األولى الختبار صحة الفرضية  و -

 طلبة الصف العاشر األساسي الذين درسوا باستخدام إسـتراتيجية         نعلى حل المسألة الرياضية بي    

  .ن درسوا بالطريقة التقليدية بارنس  والطلبة الذي–أوزبورن 

نتـائج تحليـل   ) 2(ويبن الجدول   "  ت"حسبت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تطبيق اختبار         

واألوسـاط الحـسابية     , ةلدراسة داللة الفروق بين األوساط لعالمات طلبة المجموعة التجريبي        " ت"اختبار  

  .ار حل المسألة الرياضية للصف العاشر األساسيلعالمات طلبة المجموعات الضابطة على اختب

  )2(الجدول 

  لعالمات طلبة الصف العاشر على اختبار حل المسألة الرياضية" ت"نتائج اختبار 

عدد   المجموعات
  )ن(الطلبة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

" ت "قيمة 
  المحسوبة 

 مستوى الداللة   الحرجة" ت"قيمة

 4.5 28  42  )ذكور(تجريبية 

 6 20  42  )ذكور(ضابطة 

6.056 1.984 )α= (0.05  

  6 26.83  42  )إناث(تجريبية
 4.26 20.50  42  )إناث(ضابطة

5.58 1.984  )α= (0.05  

 5.8 27.415  42  )ذكور وإناث معاً(تجريبية

 4.62 20.25  42  )ذكور وإناث معاً(ضابطة

 
5.545 

1.984  )α= (0.05  

T=(x¯ 1  -x¯2)\s2p*√(1\n1
2+1\n2

2 )  
وجود فروق جوهرية بين الوسط الحسابي لعالمـات طلبـة المجموعـات            ) 2(يظهر من الجدول  

التجريبية والوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعات الضابطة على اختبار التحصيل فـي الرياضـيات              

  .ةالحرج" ت " المحسوبة أكبر من قيمة "ت "  حيث كانت دائماً قيمة للصف العاشر األساسي
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فـي  ) α=0.05(ال توجد فروق جوهرية   :و الختبار صحة الفرضية الثانية والتي تنص على       

القدرة على حل المسائل الهندسية الرياضية لدى  طلبة الصف العاشر األساسي بـاختالف              

 .جنس الطالب

نتـائج  ) 3(ويبن الجدول   "  ت"حسبت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تطبيق اختبار         

على اختبار حـل  الطلبة الذكور واإلناث في لدراسة داللة الفروق بين األوساط لعالمات     " ت"تحليل اختبار   

  .المسألة الرياضية للصف العاشر األساسي

  )3(الجدول 

  لعالمات طلبة الصف العاشر على اختبار حل المسألة الرياضية" ت"نتائج اختبار 

عدد   المجموعات

  )ن(الطلبة

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

" ت "قيمة 

  المحسوبة 

" ت "قيمة 

  الحرجة

 مستوى الداللة 

 4.5 28  42  تجريبية ذكور

  6 26.83  42  تجريبية إناث

0.191 1.984 )α= (0.05  

T=(x¯ 1  -x¯2)\s2p*√(1\n1
2+1\n2

2 )  
لذا فإننا   ).1.984(الحرجة  : ت"وهي أقل من قيمة     ) 0.191(المحسوبة" ت"أن قيمة   ,)٣(يظهر من الجدول  

الـذكور واإلنـاث    وجد فروق جوهرية بين الوسط الحسابي لعالمات        أي أنه ال ت   ,نقبل الفرضية الصفرية    

علـى  الحل اإلبداعي للمشكالت فـي اسـتجاباتهم          : الذين خضعوا للتدريب على نموذج أوزبورن بارنس      

  اختبار التحصيل في الرياضيات للصف العاشر األساسي

  :جمناقشة النتائ 



١٦٥ 

 قـدرة  فـي تحـسين   بـارنس  –مناقشة النتائج المتعلقة بأثر التدريب على إستراتيجية أوزبورن    .١

  الطلبة على حل المسألة الهندسية

الختبار حل المسألة الرياضية عـن وجـود        " ت  " أظهرت نتائج تحليل اختبار   ,) 2(يتضح من الجدول  

 طلبة الصف العاشر األساسي الـذين       ني في القدرة على حل المسألة الرياضية ب       )α=0.05(جوهريةفروق  

وتقـود نتيجـة    .  بارنس  والطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية       –درسوا باستخدام إستراتيجية أوزبورن     

الحل اإلبداعي للمشكالت في تحسين قـدرة    :  بارنس –إلى اإلقناع بأثر إستراتيجية أوزبورن      " ت  " اختبار  

لهندسية؛ حيث أظهرت تفوق طلبة المجموعات التجريبية فـي القـدرة           الطلبة على حل المسألة الرياضية ا     

 للتـدريب علـى إسـتراتيجية       اعلى حل المسألة الرياضية الهندسية مقارنة مع الطلبة الذين لم يخـضعو           

 Gentry and ؛ Kobe,2002(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصـل إليـه كـل مـن     ,  بارنس–أوزبورن 

Neu,1998.(    

 بارنس في تحـسين إدراك الطلبـة       –أوزبورن   هذه النتيجة إلى مقدرة إستراتيجية    ويعزي الباحث     

وإلطالق العنان لعقول الطلبة لمحاولة أكبر قدر ممكن من األفكار عن طريـق التفكيـر               , للمشقة الضبابية 

  ).٢٠١٠,الصمادي(ومن ثم تنقيح هذه األفكار وفلترتها عن طريق التفكير التقاربي, التباعدي

وتثيـر لديـة    ,  قيام الطالب بممارسة حل المسألة أثناء التدريب تزيد من ثقة الطالب بنفسه            كما أن 

الدافعية والحافز لحل المسائل أثناء التدريب ونقل أثر التعلم إلى مواقف أخرى وإتقان المهارات األساسـية                

  ) .٢٠٠٥,عرسان و أبو زينة(الالزمة لحل المسألة

في القدرة على حل المـسائل الهندسـية        ) أنثى, كر١ذ(جنس الطالب مناقشة النتائج المتعلقة بأثر      .٢

  الرياضية
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الختبار حل المسألة الرياضـية عـن عـدم         " ت  " أظهرت نتائج تحليل اختبار   ,) ٣(يتضح من الجدول  

 طلبة الصف العاشر األساسـي  ن في القدرة على حل المسألة الرياضية بي)α=0.05(جوهريةوجود فروق   

  .تعزى لمتغير الجنس بارنس  –ام إستراتيجية أوزبورن الذين درسوا باستخد

وتعرضـهم لـنفس    , طلبة من كـال الجنـسين        ولعل االهتمام بال   وتعتبر هذه النتيجة منطقية ومتوقعة    

قلص الفوارق بين الجنسين فـي اكتـساب وتعلـم           , ةواألنشطة الالمنهجي , الخبرات التربوية في المدرسة   

افسون في المقدرة على حل المسألة الرياضية وتتفق هذه النتيجة مع نتـائج    وجعلهم يتن , المهارات الرياضية 

  .)١٩٨٩,؛مصطفى١٩٩١, الجمرة(كل من 

  :توصيات الدراسة

  :استناداً إلى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

وتضمينها لمحتـوى   ,الحل اإلبداعي للمشكالت  :  بارنس –ضرورة االهتمام بإستراتيجية أوزبورن      .١

  .اضياتكتب الري

 بارنس في تدريس حل المـسألة       -تشجيع المعلمين والمعلمات على استخدام إستراتيجية أوزبورن       .٢

 .الرياضية

  : الدراسة الباحثين بما يليتوصيكما 

 بارنس في تحسين قدرة     –إجراء دراسات مماثلة لتقصي أثر التدريب على إستراتيجية أوزبورن           .١

 .ة المختلفة كالبرهان الرياضيالطلبة على إتقان أصناف المعرفة الرياضي

 بارنس علـى مراحـل   –إجراء دراسات مماثلة لتقصي أثر التدريب على إستراتيجية أوزبورن         .٢

  .دراسية مختلفة
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  :لمراجعا

أثر تدريب طالبات الصف الثامن األساسي على استخدام العناصر المـساعدة           ).١٩٩٢(فالح, البديرات .١

 على استخدام العناصر المساعدة والمهارات الرياضية فـي         والمهارات الرياضية األساسية في القدرة    

 .األردن: عمان, الجامعة األردنية, رسالة ماجستير غير منشورة.القدرة على حل المسألة الرياضية

: عمـان ,دار وائـل للنـشر       . تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمهـا     ).٢٠١٠(فريد, أبو زينة  .٢

 .األردن

التقرير الوطني األردني عن الدراسة الدولية للرياضـيات والعلـوم لعـام            ).٢٠٠٥(أبو لبدة، خطاب،   .٣
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اء          ام واالرتق ة االھتم ة والتعلیمی ة التربوی ادة العملی ن ق ب م وبین تتطل ة الموھ ة الطلب ة تنمی     أن عملی
ل             ة داخ ام بالطلب ى االھتم ؤدي إل ث ت ا بحی ا و مراحلھ ف جوانبھ ة وبمختل ة والتعلیمی ة التربوی بالعملی

ة     المدرسة   ة واالجتماعی ة التعلیمی ى       , وخارجھا من خالل البیئ ة عل ین والطلب دریب المعلم ى ت والعمل عل
ر الحر             شة والتفكی الل الحوار والمناق طرق وأسالیب حدیثة ومتطورة الكتشاف المعارف والحقائق من خ

.  
   

ضالً     ًا ف ًا ومھنی ي علمی یم األساس ة التعل ي مرحل ین ف دني للمعلم ستوى المت ب       أن الم دني جوان ن ت  ع
دى         ة ل ب المختلف وروا المواھ وا أو یط راھن أن ینم ت ال ي الوق نھم ف ة ال یمك ة والتعلیمی ة التربوی العملی
ة           ة والتعلیمی ة التربوی ان استقصاء دور العملی اول الباحث الطلبة في المرحلة األساسیة  وفي ھذا البحث یح

ى        في مرحلة التعلیم األساسي في تنمیة الطلبة الموھوبی    دم إل الل استبیان ق دعین من خ وقین والمب ن والمتف
ات     ین والمعلم م المعلم ة وھ ة والتعلیمی ة التربوی ى العملی ائمین عل ن   , الق ة م ان عین تخدم الباحث دم اس وق
ة         یم االبتدائی ة التعل ي مرحل ون ف ذین یعمل ة   , المعلمین و المعلمات من ال م   ) ١٠٠( وبلغت العین ( و , معل

  :وتوصل الباحث إلى النتائج اآلتیة ,  م تطبیق االستبانھ على العینة وت, معلمة  ) ١٠٠
یم األساسي                  -  ة التعل ھناك دور ضعیف للعملیة التربویة والتعلیمیة في تنمیة الطلبة الموھوبین في مرحل

الل استطالع أراء الع          ) المرحلة االبتدائیة   (  ا المعلمون من خ ار أشار إلیھ ة ذم دارس مدین ي م ة  ف ین
  .المستھدفة 

دة             -  اھج موح شابھة ومن رات دراسیة مت د مروا بخب اث ق ات اإلن ذكور والمعلم , أن كًال من المعلمین ال
ل    ى عام ع إل وبین یرج ة الموھ ارات الطلب ة مھ ي تنمی ة إحصائیة ف ارق ذو دالل ر أي ف م یظھ ذلك ل ل

 .كما توصل البحث إلى مجموعة من التوصیات والمقترحات , الجنس 
  

  :ة المقدم
ام           ذ الع ة الماضیة من الل المرحل ذلت خ دو     ١٩٦٢     إن حصیلة الجھود التي ب یم تب ادة فرص التعل  م لزی

ام       ین أضعافًا مضاعفة         ١٩٦٢شدیدة التباین فمنذ الع داد المعلم د من     ,  م ارتفعت أع اك العدی زال ھن وال ی
التعلیم األساسي       وا  ب م یلتحق ال ل شوط طوی     , األطف زال ال ھ ال ی ا أن ي     كم یم أساس وفیر تعل وغ ھدف ت الًً لبل

  .مالئم جید ویتناسب مع متطلبات ھذا العصر 
  

ارات     ,      وال تزال الفجوة كبیرة بیننا وبین العالم المتقدم   ارف والمھ ى المع ائم عل حیث إن التعلیم لدیھم ق
ام بالمضامین   , والتي تھتم بالمتعلمین بمختلف شرائحھم        , رفیعة المستوى    تم االھتم تعلم   وی یة لل (  األساس

ین   دى المتعلم ات ل ول والرغب ات والمی یم واالتجاھ ارة والق ة والمھ شرائح , ) كالمعرف ام ب تم االھتم ا ی كم
وغیرھم من ذوي الحاجات الخاصة     .... الطلبة الموھوبین والمتمیزین والمبدعین والمبتكرین والمتفوقین       

.  
  

الفروق الفرد     ام ب افؤ الفرص واالھتم دأ تك ب          ومب یم المناس وفیر التعل مان ت ا ض تم علین ین یح ة للمتعلم ی
ا               ة بینن رة القائم د الفجوة الكبی تمكن من س ى ن ین حت ة للمتعلم الذي یستوعب ویھتم بمختلف الفروق الفردی

ا المرء    , وبین العالم المتقدم    تعلم فیھ والتعلیم األساسي مرحلة اإلعداد للحیاة المستقبلیة كونھا أھم مرحلة ی
ت ف ی ین     , علم ؟ كی تعلم والمعلم ضامین ال ة لم املة ومتأنی ة ش إجراء مراجع وم ب ا أن نق ًا علین ذلك لزام ول

اھج  یة    , والمن ة واإلدارة المدرس شطة المختلف دریس واألن الیب الت رص    , وأس وفیر ف ن ت تمكن م ى ن حت
دعین وا        ن المب ة م ات الخاص ذوي االحتیاج تم ب ة ونھ روق الفردی ي الف ع ونراع یم للجمی رین التعل لمبتك

  .والموھوبین والمتمیزین وكذا ذوي صعوبات التعلم 
  

ة          دارس المرحل ي م املین ف ات الع ین والمعلم ن المعلم ة م تطالع آراء عین وم باس ث یق ذا البح      وھ
وبین           ة الموھ ة الطلب االبتدائیة في مدینة ذمار للتعرف على دور العملیة التربویة والتعلیمیة القائمة في تنمی

د      , ملیة التربویة والتعلیمیة القائمة تؤدي إلى تنمیة الطلبة الموھوبین ؟ وھل الع ,  د تفی ائج ق ا نخرج بنت لعلن
ة من          , القائمین على العملیة التربویة والتعلیمیة       ة المھم ذه المرحل ي ھ یم ف م یھتمون بتطویر التعل وتجعلھ
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اء  اة األبن د   , حی وقین والمب وبین والمتف شرائح الموھ تم ب ن یھ د م اھج  , عین وتوج ین والمن د المعلم وتوج
در ممكن                  ر ق ى أكب دراتھم إل واھبھم وق ة م ى تنمی ي تعمل عل ة الت ات المختلف والوسائل والمباني واإلمكانی

  . حتى تتاح ألصحاب المواھب والقدرات المختلفة فرص لتنمیة وتطویر وتقدم المجتمع 
  
  
  
  
  
  

    :مشكلـة البحــث
ع من              العملیة التعلیمیة في أي مجتمع        ذا المجتم ھ ھ ا یواجھ ذا م ع وك ة والمجتم ع البیئ  البد أن تتفاعل م

  -:تحدیات والمجتمع العربي یواجھ الكثیر من ھذه التحدیات المتنوعة ومن أبرزھا اآلتي 
ة               :العولمة . ١ سة العلمی ة ، وعصر المناف ة والكونی ة القطب الواحد ، وعالم الفردی      والتي تتضمن سیاس

  .واالقتصادیة 
 .ورة الھائلة في عالم التكنولوجیا الحیویة والمواد والمعلومات والتي جعلت العالم قریة صغیرة الث . ٢
رات       ,االتفاقیات العالمیة الجدیدة  . ٣ ال للخدمات والخب ة االنتق  والتي تتضمن إزالة جمیع الحواجز وحری

 . في العمل واإلبداع  في اإلنتاج والتحسین المستمرواإلتقانوالسلع والمعلومات ، مع األخذ بالجودة 
سیات      . ٤ ددة الجن ستھا        ,التكتالت الدولیة والشركات متع ى مناف شركات الصغیرة عل ستطیع ال ي ال ت  والت

 .والوقوف أمامھا 
ة ،      . ٥ االت المختلف ي المج ق ف عوبات وعوائ شكالت وص ن م ھ م ا یواجھ یم بم ة للتعل دیات المختلف التح

 . الموارد   , المناھجاألعداد المتزایدة ، المعلم ،لمواجھة المباني 
اه           . ٦ ة المی ادة التصحر وقل ة وزی دھور األرض الزراعی ي وت وث البیئ ى     ,البیئة والتل اج إل ا تحت  وجمیعھ

 ) .٧ : ١٩٩٩: الشریف (حلول وإعداد الكوادر البشریة القادرة على مواجھتھا والتغلب علیھا ، 
روتین   أنھ البد لكل فرد أن  على كما یؤكد علماء التربیة الحدیثة        ود وال ھ   و , یتحرر من القی ینمي قدرات

ر   ى التفكی داع عل ر ال   و اإلب ارات التفكی ة مھ ة تنمی دع  ، وأن عملی ة ،     مب داف التربوی م األھ ن أھ  م
ة                  ظ الطلب ق بحف تعلم ال تتحق یم وال ات التعل ة ، وعملی ة الحدیث اھج التربوی ك من خالل المن ویالحظ ذل

صول   رق الح انھم لط ن بإتق ات ، ولك ل   للمعلوم تخدامھا لح ا واس سیقھا وتحلیلھ ا وتن ا وتجمیعھ  علیھ
  .المشكالت 

  
ة ،              صریة والحداث ارات الع ویر ومج د والتط ي التجدی ضعف ف ل بال ة تتمث ة الحالی شكلة الدراس إن م

  : في الیمن یالحظ اآلتي  بمرحلة التعلیم األساسيفالمتتبع للعملیات التعلیمیة
ى مجموعة     تقدم بر   مدارس التعلیم األساسي   نإ    یة و   امج تشتمل عل ب الدراس ة    من الكت ة والتربوی الثقافی

ة            ى تنمی ي تعمل عل ة والعصریة الت وبنسب مختلفة ، وھذه البرامج التھتم بتقدیم المفاھیم الواسعة والحدیث
   .نللموھوبیمھارات التفكیر 

ود و       دم وج ع ع س المتتب تراتیجیةیلم اھج وتإس یط المن حة لتخط ى واض دھا عل دارس وحی ستوى م  م
ي إذ  یم األساس شطة  التعل اھج واألن ي المن افر ف ظ التن ل  , یالح وي    ولك سي والترب ا التدری ة نظامھ مدرس

  .الخاص 
  

قط   ادیمي   رائ ي واألك صیل العلم ن التح ھ م ا یمتلك تاذ وم ل أس ة ك سب طریق تم ح ویم ت دریس والتق  الت
  .اھل للتطویر والتقنیات والتكنولوجیة الحدیثة والخبرة ، والطریقة التقلیدیة القدیمة ھي المتبعة فھناك تج

  
داد                كما ن  ث أن أع ة ، حی ات التنمی ع ومتطلب ة والمجتم ین احتیاجات البیئ  الحظ االنفصام بین ما یقدم وب

ات ا ال احتیاجات و  المدرسة  بینما ال تلبي,باستمرار  یتزاید   الطلبة في مرحلة التعلیم األساسي     ة  متطلب لفعلی
  .ار إلى التخصصات العلمیة افتقھنالك  و,
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ة  إن     ي عملی ستقبلي ف د الم یة البع ة األساس یم للمرحل سیاسة   التعل ناع ال ن ص ب ع ھ غائ ا أن دود كم  مح

ي   ًا ف د حالی ث یوج ة حی والي  التعلیمی ي ح یم األساس ة التعل ًا ٣٫٣٠٠٫٠٠٠مرحل شتمل , طالب ا ال ت  إال أنھ
  .لموھوبین والمتفوقین والمبدعین على أي نوع من التخصصات وال توجد مدارس خاصة با

  
ة      شطة إن المناھج الحالی ي           واألن ة ف راتھم المتوقع اتھم وخب ة لحی ة ال تمت إال بصلة واھی ة للطلب  المقدم

ا       , غیر مترابطأ ، كما تقدم بشكل مجز   ونالقرن الواحد والعشر   ة دون غیرھ اد المعرفی ى األبع ز عل  وترك
  ) .٦٨ : ١٩٩٠: إبراھیم (لتلقین والحفظ واالسترجاع ، من الجوانب المھاریة ، وتعتمد على ا

  -:كل ھذا القصور والضعف في العملیة التعلیمیة ، المتمثل في    
ة              اھج التعلیمی ین المن رة ب وة الكبی غیاب الفلسفة التربویة الواضحة ، وفي تحدید األھداف وتمثلھا ، والھ

ل     ة التكام اب عملی اة ، وغی ي الحی ي ف ع الفعل دریس      والواق ق الت ًا ، وطرائ نھج علمی اء الم س بن ي أس  ف
ل الباحث  ة ، جع ویم المتبع ة التق ي عملی الیبھا والقصور ف ة وأس شعرانالتقلیدی شكلة ان ی ذه الم ورة ھ  بخط

م   ستقبل ، إذا ل ي الم ا ف ة علیھ ار المترتب دخول  نواآلث تعداد ل ة لالس ول الالزم ل الحل تھا وعم اول دراس ح
شرین بط   د والع رن الواح ات      الق ع متطلب ب م دة تتناس ام جدی صاصات ومھ اھج واخت الیب ومن رق وأس

  ) .٥ : ١٩٩٨: السید . (واحتیاجات ھذا العصر 
  
ة    ة والتعلیمی ة التربوی ة   إن العملی ة والعلمی ھ الفكری اء قدرات سان وإنم ویر اإلن ى تط ل عل ي تعم ي الت  ھ

دم     , مع بیئتھمتواصًال وًا وناقد , اإلنسان حرًا في تفكیره   ھذا واإلبداعیة التي تجعل   ا یق ى م  ویعتمد ذلك عل
د الدراسة        ,لھ من الفكر واألسلوب    ي مقع م قھره ف شاركة     , وال یمكن أن یكون حرًا إذا ت ھ الم  ومنعت عن

ر     ة التعبی رأي وحری داء ال ر    ,وإب ون مبتك ن أن یك دعاً  وًا وال یمك یة     مب رة الدراس ھ الخب سح ل م تف  إذا ل
ا ال     ,واإلعداد للتعبیر عن نفسھ    ھ أن یكون حساس للمسؤولیة الشخصیة        وإطالق العنان لخیالھ ، كم یمكن

ة                 ا جزء ال یتجزأ من العملی ذه المسؤولیة واعتبارھ ل ھ ال لتحم ھ المج واالجتماعیة إذا لم تعوده وتفسح ل
ست مجموعة معلومات    في التعلیم األساسيالتعلیمیة التي یمر بھا ، والعملیة التربویة والتعلیمیة       ظ   لی تحف

ي            ,وتردد   ا ف ا وتحلیلھ تیعابھا وتطبیقھ ى معالجة المعلومات واس درة عل ة الق  بل یجب أن یكون لدى الطلب
دل ،         د الحضاري المتب اس  (اإلطار الجدی ي        ,) ٤ : ١٩٩٩: نح شكلة البحث ف ا سبق تتحدد م ًا مم وانطالق

  . التساؤالت التالیة 
ة الت         - ١ ي مرحل ة ف ة التربوی ة التعلیمی دارس        ما دور العملی ة الموھوبین بم ة الطلب ي تنمی یم األساسي ف عل

  مدینة ذمار من وجھة نظر المعلمین والمعلمات ؟ 
 ترجع لمتغیر الجنس ؟ )  ٠٫٠٥( ھل ھناك فروق ذات داللة اختصاصیة عند مستوى داللة  - ٢
  

  -:أھمیة البحث 
  -:تحدد أھمیة البحث الحالي باآلتي  
ة التعل . ١ ات العملی ى مكون ضوء عل اء ال ةإلق ي یمی یم األساس ة التعل ي مرحل ة ف دیم و والتربوی وط تق  خط

ة             تفیدإرشادیة   زم األمر لتصبح العملی ات إذا ل ذه المكون ي ھ  المخططین والمھتمین في إعادة النظر ف
 . الطلبة الموھوبینقدرة وفاعلیة في تنمیة مھاراتأكثر التعلیمیة 

  
ق أھ        ة البحث   كما تنطل رة لتنمی      می ة الكبی ارات  من األھمی ة  ة مھ ة المختلف الل مراحل الدراسة     الطلب  خ

  .نظرًا لالتجاھات السائدة في ھذا العصر الذي تعتمد على التكنولوجیات والمعلومات 
 
ي     . ٢ ة ف ة التعلیمی ا العملی ي تلعبھ ضرورة الت ي  ال یم األساس ة التعل ارات    مرحل ة مھ ي تنمی ن دور ف   م

دان  نبض المجتمعتمع ھم والتعامل مع شریحة ھامة من شرائح المج   ,الموھوبین إن    , في المی ذلك ف  ول
 .ھم أھداف العملیة التربویة أ من عدعملیة تنمیة ھذه القدرة لدیھم ی

ع     دتعات الطلبة الموھوبین    ن قدر إ . ٣ ة  خاصیة مشتركة بین جمی ة ،     الطلب درجات متفاوت ا توجد ب  إال أنھ
 .مكن اكتشافھا وتنمیتھا وتطویرھا  قدرة عقلیة یدوأن الفرق ماھو إال فارق بالدرجة ، كما أنھا تع
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درة               . ٤ ذه الق ز بظھور ھ ا التمی ي یمكنھ إن عینة ھذه الدراسة وصلت إلى مستوى عالي من النضج العقل
 .موضع القیاس 

یم           اإلیمان بأن عملیة التطویر لإلنسان الذي ینبغي أن یقود ھذا التطور     . ٥ ة التعل دأ من مرحل  ینبغي أن تب
 ) .٣ : ١٩٩٩: حجي  (األساسي

شاطاتھ   اتصاالً  المعلمین ھم أكثر  إن      م ن المجتمع بحك ة    ب ة المختلف أن     ,م االجتماعی ؤمن ب ا ن ا أنن  وطالم
ذي       التطور وأن العقل التربوي الذي یقود ھذا   ,التطویر عملیة علمیة   دور ال ة ال د من معرف  ، لذلك الب

دعی   بھ في تنمیة مھارات  یقومون وقین والمب ا    ن الطلبة الموھوبین والمتف ھ من خالل م م من   یقدمون  لھ
  .أنشطة وبرامج تعلیمیة مختلفة 

  
  :أھـــداف البحــث 

  -:یھدف البحث إلى ما یأتي    
ة         - أ  ة التعلیمی ھ العملی دور الممكن أن تحقق اس ال اء أداة لقی ة بن ي        والتربوی ة الموھوبین ف ة الطلب ي تنمی ف

   .مرحلة التعلیم األساسي 
ة      فالمعلمین والمعلماتراء آقیاس    - ب   ة التعلیمی ھ العملی ذي حققت دور ال ة ي ال ة م   والتربوی ي تنمی ارات   ف ھ

 .الطلبة الموھوبین
ة       قارنةالم  - ج  ة  في الدور الذي حققتھ العملیة التعلیمی ارات    والتربوی ة مھ ي تنمی ة الموھوبین    ف ق   الطلب وف

 .الجنس متغیر 
  

  :حــدود البحـــث 
  -:یتحدد البحث الحالي بـ    

  . مدینة ذمار –األساسیة معلمي معلمات المرحلة   - أ 
 .على مدرسین البنین والبنات في مرحلة التعلیم االبتدائي فقط یشمل   - ب  
 . م ٢٠٠٩/ م ٢٠٠٨  -- العام الدراسي  - ج 

  
  

  :تحــدیـد المصطلحـــات 
  :العملیــة التعلیمیـــة . ١
ا      ة منھ شطة مختلف ر وأن ن عناص ون م ة تتك ة التعلیمی وى ، و: (العملی داف ، والمحت قطراألھ  ائ

ة   شطة المختلف رات واألن دریس والخب ویم   ,الت اد والتق ھ واإلرش ون )  واإلدارة والتوجی ي أن یك ، وینبغ
د أن یكون األستاذ ذ       ذه العناصر ، فالب رة اھناك توازن وتكامل بین ھ ي       خب یم، وف ة التعل ام بعملی  للقی

ت سھالوق ون نف د أن یك وى الب ع  المحت ب وللمجتم ًا للطال بًا ومالئم ذلك طر ,  مناس ق وك دریس ائ  الت
   ٠٠واألنشطة والتقویم 

وى      لوكیة      ,فاألھداف ھي التي تتحقق من خالل المحت داف س د تكون أھ ة    أ وق ستطیع الطلب ة ی وإجرائی
ة     ,اكتسابھا وممارستھا بأسلوب علمي وابتكاري       دمھا للطلب  والمحتوى  ھو مجموعة الخبرات التي تق

ة   ة التعلیمی داف العملی ق أھ ة والتحقی ق وطرلتربوی ة    ائ ضاء ھیئ ة أع دى ممارس ل بم دریس تتمث  الت
  . ألعمالھم التدریسیة بكل كفاءة واقتدار المدارسالتدریس في 

  
  : الطلبة الموھوبون . ٢

رف  ضر ( ع ین      ) ٢٣٥،٢٠٠٠,خ خاص مھنی ن أش نھم م شف ع تم الك ذین ی أنھم ال وبین ب ة الموھ الطلب
دم أداًء      ,  متخصصین   ي المجموعة         و الموھوب ھو الذي یق ة ف ره من الطلب ھ بغی دى موازنت زًا ل متمی

  . العمریة التي ینتمي إلیھا 
  
  : مرحلة التعلیم األساسي . ٣
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ن     دأ م ي تب ي الت یم األساس ة التعل ن مرحل ة األول م ي الحلق ة ھ یم االبتدائی ة التعل ث مرحل ا الباح یقصد بھ
  . الفصل األول االبتدائي وتنتھي بالصف السادس 

  
  : والــدراســات السابقــة األدبیــات

ذي                     ع ال ا ، والمجتم ة والتكنولوجی م والمعرف ھ عصر العل ق علی إن العصر الحاضر الذي نعیش فیھ یطل
ات    ن المجتمع ة ع ي عزل یش ف وم یع ل ی ور ك ي تتط سریعة الت رات ال ع المتغی سھ م ستطیع تكییف نف ال ی

الٍ      ستوى ع ب م وم یتطل الم الی رى ، ألن ع ر ا األخ ن التفكی ي   م داعي لعلم راد اإلب ن    , لألف وا م  لیتمكن
ة  ة والتكنولوجی ورات العلمی شة التط ارات ومعای صعوبات  ,مج شكالت وال ة الم ى مواجھ ادرین عل   , وق

  ) .٢٢٧ :١٩٩٠: ریاض (وتطویر وتنمیة مجتمعاتھم ، 
  
ون واأل    راد الموھوب رات مھف ذه المتغی وء ھ ي ض ھ ف ع وتحدیث ویر أي مجتم ة لتط یلة الفعال ي  الوس  الت

ع من مؤسسات          یشھدھا العصر ، ومجتمعاتنا الیوم تواجھ الكثیر من التحدیات التي تستلزم مشاركة الجمی
  .               والعمل على تطویر ما یلزم تطویره ,لھذه المشكلة علمیة وتقنیة ومتخصصین للتصدي 

داد     ,المدرسة االبتدائیة ھي التي تأخذ على عاتقھا إعداد ھؤالء الطلبة          و ة اإلع د أن تكون عملی ذلك الب   ول
اءة        للطلبة في ھذه المرحلة    دار وكف ة باقت ذه المھن  مبنیة على الفھم والمعرفة المتكاملة القادرة على القیام بھ

  :عالیة ، وفي ھذا الجانب سنتناول المواضیع اآلتیة 
  

  :العمـلیــة التعلیمیــــة : أوًال 
ة التعلیم     دي للعملی وم التقلی دمھا ال  المفھ ي تق ارف الت ات والمع ة المعلوم و مجموع ة ھ ةی ة مدرس  للطلب

دمھا ال            ي تق ة الت الخبرات المربی ل ب  مدرسة بھدف إعدادھم للحیاة ، والمفھوم الحدیث للعملیة التعلیمیة یتمث
سلوك واالتجاھات           ي   ,للطلبة بقصد مساعدتھم على النمو الشامل والمتكامل الذي یؤدي إلى تعدیل ال  وینم

دیھ ي  ل ر العلم ى التفكی درة عل داعيم الق ي  اإلب ة ف ة التعلیمی ضمن العملی د أن تت ذلك الب دارس ، ل ذه الم  ھ
ق              ارض والمالعب ، وعن طری ات والمع الورش والمعامل والمكتب الخبرات العلمیة المربیة التي تطبق ب

ذ           د من ھ ى العدی ة أن یمروا عل د للطلب ل    الرحالت والزیارات المیدانیة العلمیة ، والب ي تعم رات الت ه الخب
شامل   و ال ى النم ساعدتھم عل ى م ددة   ,عل ب متع ي جوان ة وف رات مختلف سبھم خب ي ،  , وتك ب العقل  كالجان

ى    ي عل ا ینبغ دیني ، كم اعي ، وال سي ، واالجتم سمي ، والنف ي والج ةوالمعرف دارس الحدیث ام الم  االھتم
درات      یجب أن تإذ , باحتیاجات الطلبة واحتیاجات المجتمع والبیئة     ول وق شطتھا می ا وأن راعي في برامجھ

صادیة     ة واالقت اع االجتماعی ة واألوض صادر الطبیعی ة الم ذلك معرف ة ، وك ات الطلب تعدادات وتطلع واس
  ) .٣٧ – ٣٣ : ١٩٨٧: الوكیل ( .والصحیة للمجتمع 

  
ـة   ـات العملیـ ة و مكونـ ة        التربوی ل تنمی ل ع ي تعم یة الت ة األساس ة للمرحل التعلیمی

   :ین الموھوب
ا        ر ومنھ شطة والعناص ف األن ن مختل ون م ة ، ط  : تتك رات التعلیمی وى ، الخب داف ، المحت قاألھ  رائ

ة    ائل التعلیمی شطة ، الوس دریس ، األن ادالت ع    واإلرش ل م ر تتكام ذه العناص ویم ، وھ ھ ، والتق  ، والتوجی
  .بعضھا ویؤثر كل منھا باآلخر ویتأثر فیھ 

  
ھ     اشتقاقالبد من   : من حیث األھــداف     -  ع وحاجات سفة المجتم  األھداف من مصادر مختلفة تتمثل في فل

ھ یم ومنطلقات ام التعل سفة لنظ شكالتھ ، وفل ب أن   وم ا یج شكالتھ ، كم ھ وم ھ وحاجات تعلم وقدرات  والم
ات          ي االتجاھ ـب أن تراع ا یجـ ة ، كم ـیة كامل ة التعلیمــ سیر العملی ھ ل ل والموج دلیل للعم ون ال تك

ة            الجدیـــدة والح  ـارات تنمی ـة بمھـــــ د الطلبـ شمـــــــــــــــل تزوی ـا ینبغي أن ت ة والمعاصرة كمــ دیث
  ) .٥ : ١٩٩٣: زید  (. اإلبداعي  ومھــــارات وقدرات التفكیر العلمي  ,أنفسھم بأنفسھـــم

  
داف ًاالبد أن یكون المحتوى مرتبط   : المحتــــــوى   -  ق األ    إذ  , باألھ ى تحقی وى عل داف ،   یعمل المحت ھ

ب أن   ا یج ضمنكم ار     یت اھیم واألفك ادئ والمف اول المب ة ، وأن یتن ة ودقیق ات حدیث وى معلوم  المحت
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تیعابھ       ھ واس ن فھم وا م ى یتمكن ة ، حت درات الطلب ات وق ول وحاج ي می ات ، ویراع  وأن  ,والتطبیق
 .یرتبط المحتوى بالواقع وبمجریات وبمتطلبات العصر والبیئة ویتضمن خبرات متنوعة 

  
ي    , أكثر عناصر العملیة التعلیمیة أھمیة تعد :  التدریس   ائقطر -  تعلم   وھي الت م والم   , تحدد دور المعل

ة      ال  التدریس أن  ائقولذلك ینبغي لطر   ى إكساب الطلب  تركز على جھد الطلبة ونشاطاتھم ، وتركز عل
ا      ارات    وتعمل عل   ,للخبرات التربویة المختلفة التي تدربھم على مواجھة المشكالت وحلھ ة مھ ى تنمی

 .اإلبداعيالتفكیر 
  

ة    : األنشطة المختلفة    -  داف         ,لھا دور ھام في العملیة التعلیمی ق األھ ي تحقی رة ف سھم بدرجة كبی ا ت  ألنھ
ات            ادات واالتجاھ ارات ومجموعة من الع ة من المھ ة مجموع ى إكساب الطلب واألنشطة ، تعمل عل

اتھم            ق حل المشكالت المرتبطة بحی درة      اإلیجابیة عن طری ة الق اوني وتنمی اعي والتع  ، والعمل الجم
  .اإلبداعي وبذلك تخلق وتنمي القدرة على التفكیر  ,على تحمل المسؤولیات

  
ا     عملینبغي أن تست  : الوسائل التعلیمیــة    -  وب تحقیقھ ل    , وفقًا لنوع المحتوى واألھداف المطل  وھي تعم

ى     إ حیثاألساسیة ،    على تحقیق معظم األھداف    ا تعمل عل ساب المعلومات     نھ دركات واكت وین الم  تك
ق وأشمل     د من            ,وفھمھا بطریقة أعم ذلك الب ة ، ول دى الطلب ة ل شغیل الحواس المختلف ى ت  وتعمل عل

  .عمالھاتوفیرھا واست
  

وي   -  سي الترب اد النف تم     : اإلرش ي تھ ة الت ة التعلیمی ر العملی دى عناص ادیة إح دمات اإلرش ا أن الخ بم
ا         ,جوانببتنمیة الطلبة في جمیع ال     وي ، كم ل الترب ى الحق ة إل ة العلمی  لذلك البد من إدخال ھذه الخدم

ا ،   ام بھ ب االھتم صعوبات    إذیج شاكل وال ى الم ب عل ة للتغل ساعدة الطلب ى م ة إل ذه الخدم دف ھ  تھ
دیم             وم بتق واالنفعاالت واالضطرابات العقلیة والجسمیة واالجتماعیة ، والطلبة في حاجة ماسة لمن یق

ساعدة  وطن       الم صلحة ال صلحتھم وم ھ م ا فی وجیھھم لم ادھم وت یم    وإرش ة التعل ي مرحل ة ف وخاص
 .األساسي 

  
اح            : التقویـــم   -  دى النج ة م ا معرف تم بھ ي ی ة الت ي تتضمنھا       أھو العملی داف الت ق األھ ي تحقی شل ف والف

ة   ة التعلیمی ا      ,العملی وة والضعف بھ اط الق ة نق ة التع       وكل  , ومعرف ي نطاق العملی دخل ف ا ی ة أو م لیمی
تظھار   (  التقلیدیة ائق للتقویم ، ویتم التقویم حالیًا وفق الطریرتبط بھا یكون قابالًً   ظ واالس ط ،  ) الحف فق

ة      ى أسس علمی ا   بینما یجب أن یبنى التقویم عل شمول ، واالستمرار ،      :  منھ داف وال ع األھ ق م التناس
اون  و ق   واست   ,التكامل والتع ائل     عمال طرائ ھ وس ة ول ا  ددةمتع  مختلف ارات ، المالحظة ،   :  منھ االختب

ة             سجالت المجمع ة ، ال اریر الذاتی سابق    (  ,المقابلة ، االستبیان ، دراسة الحالة ، التق  ٣٧: المصدر ال
. ( 

  
     ة ،              : المجتمع والعملیة التعلیمیة ة التعلیمی ا العملی وم علیھ ي تق ة الت اس من األسس العام إذ المجتمع أس
داف ،         أھداف التربیة تشتق م أن ذه األھ ق ھ ى تحقی ل عل ي تعم ن فلسفة المجتمع والعملیة التعلیمیة ھي الت

ى                    ھ إل ھ وتلزم ي تحتم علی ر من المشكالت الت اني الكثی ة یع والمجتمع الیمني كغیره من المجتمعات النامی
ذه المشكال        لكيتطویر وتحدیث العملیة التعلیمیة ،   ل ھ دیات العصریة ، وتتمث ة التح تمكن من مواجھ ت  ی

 -:والتحدیات التي تواجھ المجتمع الیمني باآلتي 
ا   طویلة مدًةالحروب بعد قیام الثورة الیمنیة والتي استمرت   - ھ م  و م ار أدت إلی ة   ن آث ى البنی دمرة عل    م

  .االقتصادیة 
ي    - ستمرة ف ادة الم سكان  أالزی داد ال اج    –ع ة اإلنت عف وقل ا ض ي     – ویقابلھ ادة ف ى زی ؤدي إل ا ی  مم

 .خارج االستیراد من ال
 .عدم استغالل الثروات والموارد الطبیعیة والطاقات الكامنة في المجتمع  -
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واطنین      - االة      ,العادات واالتجاھات السلبیة والسیئة لدى الم سیب والفوضى والالمب ال والت ل اإلھم   , مث
ة   صیة واالجتماعی سئولیة الشخ ل الم دم تحم ة   ,وع ة الدول ى ملكی دي عل ة   , والتع اق والمجامل  والنف

 .المحسوبیة والرشوة و
 . التوعیة الصحیة انعدامانتشار األوبئة ، ,  إنعدام النظافة , البیئة صحة -
 .میة والجھل بنسبة عالیة انتشار األ -
 .جوانب القصور والنقص في أغلب جوانب العملیة التعلیمیة  -
وم    - ارف والعل ة للمع ع نتیج ة والمجتم ى البیئ رأ عل ي تط دیات الت رات والتح شافات  واال ,التغی كت

 .المتسارعة یومیًا
ة احتیاجات      ,مر فیھنالضرورة الحتمیة للعصر الذي     - د من تلبی  وما یتطلبھ من علم وتكنولوجیا ، والب

م            ین من العل ى مستوى مع لت إل ي وص الفرد واحتیاجات المجتمع والبیئة لمجارات الدول األخرى الت
 .والتكنولوجیا 

فء    - صالح الك واطن ال داد الم سئولیة إع اء    م ذل والعط اج والب ل واإلنت ى العم ادر عل ل .( الق : الوكی
  )١٢ : ١٩٩٩: حیدر (  ,) ١٠٥ : ١٩٨٧

 
  -:الموھوبین 

ة      ام بدراس دأ االھتم دعین ب وبین و المب ن  الموھ ذ أن أعل ورد (  من ي  ) GUILFORD 1950جلف ف
ھ نموذجھ عن           دم فی ذي ق ات خطابھ أمام جمعیة علم النفس األمریكیة ال ا  آلی سان    البن ي لإلن ان  –ء العقل  وك

ة     الق ذلك البدای ذا الجانب         لالنط ي ھ ة ف ة المختلف ث   , إلجراء البحوث والدراسات العلمی راد  إ وحی ن األف
درات   ة ذوي الق دم المجتمعات     اإلبداعی ور وتق ي تط ًا ف ون دورًا ھام ث   , یلعب دم والر  إ حی ة التق ي قن عملی

  تعتمد على تنمیة القدرات واإلمكانات 
   .)٨٨ : ١٩٨٥: الملیجي  ( ,ت المختلفة ألبناء المجتمعوالمھارا

راد       ى األف ة إل س الحاج ي أم یمن ف ي ال ن ف وبین ونح شكالت    الموھ ول والم ع الحل ى وض ادرین عل  الق
ددةال اء         متع ر العلم ة نظ ة وجھ ى معرف رق إل وف نتط ذا س اتي ، ل صر المعلوم ذا الع ي ھ ة ف  والمتنوع

   .الموھوبینوالمنظرین حول 
  
  - :الموھوبینة النظر بعض من العلماء والمنظرین الذین تحدثوا عن  وجھ-١
ذي تحدثوا عن                 اك أوجھ شبھ وأوجھ     ,الموھوبین  ھناك العدید من العلماء والمنظرین ال  اختالف  وھن

رین     اء والمنظ ؤالء العلم ر لھ ة النظ ین وجھ اء       ,ب ؤالء العلم ار لھ ض األفك ستعرض بع وف ن ذلك س  ل
  -:والمنظرین ومنھم 

 ) د سر    )فروی ة  ف س   الموھب ور نف سامي أو    ي من منظ وم الت الل مفھ ن خ الء   م دوافع  ,اإلع ى أن ال  بمعن
ة        , من خالل عملیة الكبت إعالؤھاالغریزیة والطاقة الجنسیة یتم      ال وتصرفات مختلف شكل أفع م توجھ ب  ث

ادئ وال             سان من الفكر والمب ھ اإلن ا یحمل اعي ولم سر   من قبل الفرد نتیجة للضغط االجتم یم ، ویف داع  ق  اإلب
  .اإلبداعيبأنھ إنتاج نشاط  الوعي ، كما أنھ ال یلغي دور الوعي في الوصول إلى النتاج 

  
    ر            :العلماء السلوكیون اس مثی ى أس رد عل لوك الف سروا س تجابة – ف د أوضح    , واس دنك  (  وق أن ) مین

د         الموھبة عملیة   ي تراكیب جدی ة تنظیم للعناصر المترابطة ف ع الظروف الخاصة      ھي عملی ة م ة متطابق
ز          ة التعزی الل عملی سره آخرون من خ ا ف ا الموقف ، كم ي یتطلبھ زه    –الت تم تعزی ذي ی ل ال ى أن الطف  عل

تجابات   أ الس ة یتھی ة ،          إبداعی ف مختلف ي مواق تجابات ف ذه االس ة ھ ن تنمی ھ یمك ف ، وأن بة للموق  مناس
 .  اإلبداع والتدعیم والتعزیز یساعد على خلق 
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   ل جانب       للموھوبینأن التفكیر   : الجشتالتیون  ویرى ة تمث شكلة معین د من     ًا ینتج لوجود م ر مكتمل الب  غی
ة           ي عملی دقیق ف د الت ل المتكامل بع الوصول إلیھ لیتم حل المشكلة ، والبد من األخذ في االعتبار عملیة الك

ة      ,األجزاء وفحصھا ، كما أنھم میزوا بین الحلول التي قد تأتي نتیجة الصدفة    ى عملی ة عل ول القائم  والحل
  .اإلبداعیة والحلول التي تتطلب الفھم والتفسیر والحدس وإھمال العقل ، وھذه ھي الطریقة  ,التعلم

 
   سانیون اء اإلن رى العلم ا ی ي     :كم ة ف ل مھم رام عوام ة واالحت دیر والعاطف ان والتق دفء والحن  أن ال

ق  ةخل ش    الموھب ة ال ى عملی زوا عل م رك ا أنھ سان ، كم دى اإلن ق ل وعي والتعم ن  ,عور وال ال م  واالنتق
ق  اإلبداعأن ) ماسلو( ، ویرى اإلبداعالقوة إلى الفعل لیتم خلق   ھ ،   لإل یتحقق عندما یحق سان ذات داع ن  واإلب

 . اإلبداع بالنسبة لھم العالقة بین اإلنسان السلیم والوسط والسلیم المشجع على عملیة 
 

    نھم ون وم رى المعرفی ا ی ربر(كم ة أن ) : ون ي    ت الموھب ات الت ط المعلوم ى رب رد عل درة الف ل بق  تمث
ادي  اواجھھ ی ألوف وع و م ا ھ ف عم د ومختل شكل جدی ا ب ي یختزنھ ات الت ع المعلوم ذه  , م ن ھ ون م  ویك

د    ًا جدی ة إنتاج ات المترابط ي     ًاالمعلوم صنیف فعل ي وت ر عقل ھ أث كا   ( , ل ) ( ٨٣ – ٢١ : ١٩٨٩: روش
  . )٦٢٠ : ١٩٨٥: الملیجي 

 
  :الدراســـــات السابقـــة  : ثانیًا

سابقة        انفیما یأتي یتناول الباحث       ھ من الدراسات ال رتبط بالبحث أو     , ما تمكن من الحصول علی ي ت  والت
  -:بأحد متغیراتھ ومنھا 

   ) :  ٢٠٠٥, البشري (  دراسة -١
درات اإلبداعی   ة الق ة تنمی دى إمكانی ى م رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ذ       ھ ن تالمی ة م دى مجموع ة ل

ة          دریبي لتنمی امج ت ضھم لبرن ق تعری ن طری سعودیة ع ة ال ة العربی ي المملك ط ف ث المتوس صف الثال ال
  .القدرات اإلبداعیة 

  
راد المجموعتین          ار أف تم اختی م ی ث ل ي حی      ولتحقیق ھدف الدراسة استعمل الباحث المنھج شبھ التجریب

ار العشوائي لفصل كامل من        واك, التجریبیة والضابطة عشوائیا       ى الباحث باالختی ًا من    ) ٢٥(  تف طالب
ار فصل كامل آخر من      , بین فصول متعددة من مدارس مدینة الریاض    ًا عشوائیًا    ) ٢٣( ثم تم اختی طالب

ة       , من مدرسة أخرى لتكون مجموعة ضابطة         اس الدراس ق الباحث مقی م طب وران   ( ث ار ث ر  ) اختب للتفكی
ى ال  داعي عل وعتین اإلب ي  ( مجم اس فیل ة   ,  ) مقی امج تنمی ط لبرن ة فق ة التجریبی رض المجموع م ع ث

اد         )  أسابیع  ٨( القدرات اإلبداعیة لمدة     شاطھا المدرسي المعت ا تركت المجموعة الضابطة تمارس ن بینم
دخل   ع      , دون ت ى جمی سھ عل سابق نف ار ال ق الباحث االختب ة طب ة التجریبی دریب المجموع دة ت اء م وبانتھ

  ) .مقیاس بعدي (  راد المجموعتین أف
  

درات               ستوى األداء للق ع م ى رف الى عل إذن اهللا تع ادر ب دریبي ق امج الت ة أن البرن ائج الدراس      وكشفت نت
ة  ة   , اإلبداعی ة التجریبی ستوى أداء المجموع ع م ھ رف د أن ى ح اعًال إل ان ف دریبي ك امج الت و أن البرن

الة و       ة واألص درة الطالق م         اإلبداعي من ق ي ل ة الضابطة الت ستوى المجموع ًة بم ر موازن ة والتفكی  المرون
  . یرتفع نسبة أدائھا عما سبق

    
   : ) ١٩٩٤,  الفــار (  دراسة-٢
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ر                  ة التفكی ي تنمی ة ف ة اللوجو العربی م لغ ر من تعل ة األث داعي ھدفت الدراسة إلى معرف ذ   اإلب دى تالمی  ل
دا  یم االبت ي  التعل سعودیةئي ف ت عی  ,ال ن   وتكون ة الدراسة م ة من  ًاطالب ) ٢٤٥٠(ن ة  ) ١٦(  وطالب مدرس

ر    , وتم تطبیق سلسلة دروس لغة اللوجو العربیة       ,ابتدائیة ار التفكی داعي  واختب ر اهللا    – اإلب ید خی داد س  إع
اك فرق  – ى أن ھن ل إل ائج توص ل النت د تحلی ستوى   داًالًا وبع د م صائیًا عن درات  ) ٠٫٠٥(  إح ي الق ف

ات      , األصالة لصالح المجموعة التجریبیة وقة ، المرونة ،    الطال اإلبداعیة و  دى الطالب ر ل دل أكب  ( , وبمع
   ) .٢٢٧ : ١٩٩٤: الفار 

  
   : ) الحمــادي( دراسة-٣
ر      ة التفكی ي تنمی اھج ف ة دور المن ى معرف ة عل دفت الدراس داعيھ ة اإلب ة اإلعدادی ذ المرحل دى تالمی  ل

ر ،   ة قط   بدول
ن   داد  ًاممعل ) ٢٢٢٦( وتكونت م ام الباحث بإع ة ، ق ة اإلعدادی ي المرحل ین معلم ن ب ة م تبانھ ومعلم  اس

ات ین والمعلم ن المعلم ات م ع المعلوم ت ,لجم سبي عمل واس وزن الن ل ال الیب اإلحصائیة مث ث األس  الباح
ا ، أن المعلم     ائج منھ ن النت د م ى العدی ات ، وتوصل الباحث إل ة  ینلمعالجة البیان ًا ال نھائی وفرون فرص  ی

ة      أ و ,للتالمیذ للمناقشة أثناء الدرس وإبداء اآلراء   ات التحریری ى االمتحان ا تركز عل ًا م  ن االمتحانات دائم
   ) .١٨٣ : ١٩٩٤: الحمادي (  وعدم االھتمام بالجوانب األخرى ونادرًا ما تتضمن مشكالت حقیقیة ,

  
   ) . ١٩٩٤, السامرائي (  دراسة -٤

ى تنم  رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ة    ھ ت عین داد تكون ة بغ ة جامع ة التربی ة كلی دى طلب وبین ل ة الموھ ی
ن  ة م ى    ) ٢٥٥(الدراس ة إل لت الدراس سین وتوص ال الجن ن ك ف التخصصات م ن مختل ة م ب وطالب طال
  :النتائج اآلتیة 

  .ال توجد درجات منخفضة إال بأعداد قلیلة جدا ال یقید بھا  -
 . ریب منھ إن اغلب الطلبة كانوا في المستوى المتوسط أو ق -
 .إن نسبة الذین یمتلكون المواھب نسبة عالیة في ھذا المیدان  -
 .إن الذكور لدیھم مواھب أعلى من اإلناث  -
 . إن الذكور في األقسام العلمیة لدیھم مواھب أعلى مما ھو لدى الذكور في األقسام اإلنسانیة  -
اث     - دى اإلن ة ل سام العلمی ي األق روق ف اك ف یس ھن ھ ل ا ان ز, كم د ع دى  وق رق ل ث الف ى الباح

د                ھ المواھب وق ر من تنمی د اكب ذل جھ دون ب را ب سمع أو یق اإلناث بان اإلناث لدیھن تقبل لما ی
ة المواھب            ى تنمی ساعد عل م ی ذي ل ة ال یعود ذلك إلى قلة االختالط واالنشغال باألعمال المنزلی

 .المختلفة لدیھن 
  

   . )Sapp , ١٩٩١(  دراسة ساب -٥
ة المواھب       ھدفت الدراسة على     ى تنمی درة عل ي الق اث ف ة   , التعرف على الفرق بین الذكور اإلن ت عین تكون

ن        ة م سیات مختلف ى جن ون إل ة ینتم ي الجامع ات ف الب والطالب ن الط ة م ن مجموع ة م ا (الدراس بریطانی
شكلیة ب  ( وقد استخدم الباحث اختبار توراتس   , ) والمكسیك وأمریكا    ى     ) الصورة ال ل الباحث عل ا عم كم

ائج                 ى النت ة إل لت الدراس ات توص ل البیان د تحلی اختالفات المدرسین والمرشدین والمشاركین وأجناسھم وبع
  : اآلتیة 

ان المرشدون والمدرسون                - دما ك ى عن ات أعل ى درج بان عل ز واألس حصل المشاركین االنجلی
شاركو      ان الم دما ك اون عن ن من  من نفس العرق في حین لم یكن الحال كذلك في حالة عدم التع

  . أصل مختلف 
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ة                  - اث مرتفع ي حین كانت درجات اإلن اث ف ات اإلن ر من درج ل بكثی ذكور اق ات ال كانت درج
 . فیما بینھم 

ا      - ى مم ات أعل ى درج ذكور عل صل ال نس إذ ح سب الج ب بح ة المواھ أثیر لتنمی ود ت ان وج ك
  . حصلت علیة اإلناث 

  
   )  oliver , ١٩٩٥(  دراسة اولفر -٦

الث   اءة ث وان كف مال     بعن ي ش اء ف ادة األحی ب بم ة المواھ صیل وتنمی ى التح ا عل ي أثرھ دریس ف رق للت ط
ة من    , غرب إندیانا بالوالیات المتحدة األمریكیة      ة الدراس ة      ) ١٧٤( تكونت عین دارس الثانوی ب من ال طال

ى المحاضرة       ) ٥٨( تم تقسیمھم إلى ثالث مجموعات كل مجموعة تضم        ا درست المجموعة األول + طالب
رة           , ناقشة  الم ة المحاض ة بطریق ة     , العرض  + بینما درست المجموعة الثانی ا درست المجموعة الثالث بینم

ة           + بطریقة المحاضرة    روق ذات دالل ى عدم وجود ف ة وتوصلت إل ارین المختبری العرض إضافة إلى التم
دریس            ي الت ي التحصیل الدراسي نتیجة االختالف ف لت ال  , إحصائیة بین الطلبة ف ا توص ى أن   كم ة إل دراس

ي                    ة ف ة الثالث درات ومواھب آذ تغلبت الطریق سبوا ق ة اكت ة الثانوی ي المرحل اء ف ى األحی ادة عل ي م الطلبة ف
  . التدریس على الطرق األخرى في المجموعات 

  
  : إجراءات البحث وأدواتھ 

  : مجتمع البحث 
ة ا          یم األساسي الحلق ة التعل ات مرحل ى  تكونت مجتمع البحث من معلمي ومعلم ار    , ألول ة ذم دارس مدین بم

ددھم  الغ ع ًا و  ) ٧٦٩٤( الب ھ  ) ٣٤١( معلم ت , معلم شوائیة بلغ ة ع ار عین م اختب ًا  ) ٢٠٠( وت معلم
  : والجدول التالي یوضح ذلك ,ومعلمھ 

  
   )١( جدول رقم 

  یوضح أفراد العینة وفق متغیري الجنس
  المدرسة  الجنس

  العدد  إناث  ذكور
مدارس الحلقة 

من مرحلة األولى 
  التعلیم األساسي

  
١٠٠  

  
١٠٠  

  
٢٠٠  

  
  :أدوات البحث 

ة           یم األساسي الحلق ة التعل ي مرحل ة ف ة التربوی      لما كان البحث الحالي یتطلب تحدید دور العملیة التعلیمی
ین والمعلمات           ة نظر المعلم ار من وجھ ة ذم ب   , األولى في تنمیة الطلبة الموھوبین بمدارس مدین د تتطل فق

  : وذلك من خالل المصادر التالیة , ) استبیان (  إعداد مقیاس األمر
ات ذات الصلة بموضوع البحث             سابقة واألدبی ذه    ,      االطالع على الدراسات والبحوث ال د أسفرت ھ وق

ى     تملت عل ة اش ى قائم ل إل راد    ) ٣٦( الخطوة التوص تطالع اراء أف ت مجاالت الس ى س رة موزعة عل فق
  : تالي یوضح ذلك والجدول ال, العینة 

  
   )٢( جدول 

  یوضح مجاالت القیاس وعدد فقرات كل مجال
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  عدد الفقرات  المجال  م
  ٣١ , ٢٥ , ١٩ , ١٣ , ٧ , ١  األھداف  ١
  ٣٢ , ٢٦ , ٢٠ , ١٤ , ٨ , ٢  المحتوى  ٢
  ٣٣ , ٢٧ , ٢١ , ١٥ , ٩ , ٣  طرائق التدریس  ٣
  ٣٤ , ٢٨ , ٢٢ , ١٦ , ١٠ , ٤  اإلدارة  ٤
نفسي اإلرشاد ال  ٥

  والتربوي
٣٥ , ٢٩ , ٢٣ , ١٧ , ١١, ٥  

  ٣٦ , ٣٠ , ٢٤ , ١٨ , ١٢ , ٦  التقویم  ٦
  
  

  : صدق المقیاس 
م          ) االستبیان ( تم عرض المقیاس    ي عل ین المتخصصین ف ى مجموعة من المحكم ة عل في صورتھا األولی

دریس    ق الت اھج وطرائ اس والمن نفس والقی ن    , ال رة م ل فق ضمون ك ي م رأي ف داء ال اس  إلب رات المقی فق
رات فضًال        , وكذلك سالمة صیاغة عباراتھ   دیل وإعادة صیاغة بعض الفق وقد أسفرت ھذه الخطوة عن تع

  . وبذلك تحقق الصدق الظاھري لألداة , عن حذف بعضھا في ضوء مالحظات المحكمین 
  

  : ثبات المقیاس 
ة النصفیة وإعا      ) االستبیان  ( تم حساب ثبات المقیاس      ة التجزئ ق  بطریق ار    , دة التطبی م اختی ث ت  ) ٢٨( حی

ا          , استمارة   ى مالئمتھ ات وعل دائل والتعلیم رات والب وھي االستمارات التي استخرج بواسطتھا وضوح الفق
ة   ,  ة والزوجی رات الفردی ین الفق اط ب ل االرتب غ معام بیرومان  ,  ) ٠ , ٧٣( وبل ة س صحیحھ بمعادل د ت وبع

اس          , ) ٠٫٨١(  براون بلغ معامل الثبات         م أعادة المقی د ت ار فق ادة االختب ة أع ات بطریق  أما استخراج الثب
ى  وعددھم      ات األول ة         ,   ) ٢٨( على عینة الثب ى نفس العین د مرور أسبوعین عل ة بع ا ومعلم غ  , معلم وبل

  . وبذلك أصبح المقیاس جاھزًا للتطبیق على أفراد عینة البحث ,  ) ٠٫٨٠( معامل الثبات 
  

  : تطبیق المقیاس 
ة            دارس مدین ى بم ة األول تم تطبیق المقیاس على أفراد العینة معلمي ومعلمات مرحلة التعلیم األساسي الحلق

    )٢٠٠٩ , ٢٠٠٨(ذمار في الفصل الثاني من العام الدراسي 
  

  : المعالجة اإلحصائیة 
  :  تمت المعالجة اإلحصائیة للنتائج على النحو التالي -

تع  م اس ون ت اط بیرس ل االرتب ار                         معام ادة االختب صفیة وإع ة الن ة التجزئ ات بطریق تخراج الثب مالھ الس
   ) . ١٨٢ , ١٩٨٤, البیاتي ( 
  
راون  - بیرمان ب ة س صفیة                                        ,  معادل ة الن ة التجزئ ات بطریق ل الثب صحیح معام تخدامھا والت م اس وت
 )Rosoco , J . T , 1969 , 105. (   
   
ي                 - ة األساسیة ف ة من المرحل ة والتعلیمی ة التربوی ة دور العملی دة استعمل لمعرف  االختبار التائي لعینة واح

   ) .Runyon,1980,p,140(تنمیة الطلبة الموھوبین 
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ذي حققت              - دور ال ي ال ات ف ین والمعلم ین أراء المعلم ة ب تعمل للموازن ستقلتین اس ھ  االختبار التائي لعینتین م
  ) .٢٤٠, المصدر السابق ( العملیة التربویة والتعلیمیة في تنمیة الطلبة على وفق متغیر الجنس 

  
  : عرض النتائج ومناقشتھا 

نص       : أوال   ى  (لإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث والذي ی ة  عل ي    دور العملی ة ف ة والتعلیمی التربوی
ات      تنمیة الطلبة الموھوبین في مرحلة التعلیم ا    ین والمعلم ة نظر المعلم ام  ) ألساسي بمدینة ذمار من وجھ ق

ث     راد البح ة أف ة لعین ة التائی ط الفرضي والقیم ة والوس ات المعیاری طات واالنحراف ان بحساب متوس الباحث
  :وكانت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي ,
  

  )٣(جدول 
  محسوبة المعیاري والقیمة التائیة الواالنحرافالوســط الحسابــي 

  معلمي المرحلة االبتدائیةلعینة 

الوسط   العدد  العینة نوع
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

الوسط 
  يالفرض

القیمة التائیة 
  مستوى الداللة  المحسوبة

معلمي 
المرحلة 
  االبتدائیة

٠٫٠٠١  ١٠٫١٦  ١٠٨  ٨٫٤  ١٠٢  ٢٠٠  

  
دول  ن الج غ  ) ٣(     یتضح م سابي بل ط الح را ) ١٠٢( أن الوس اري واالنح ان  ) ٨٫٤( ف المعی ا ك بینم

ي   ط الفرض ي         ) ١٠٨( الوس ط الفرض ة والوس راد العین سابي ألف ط الح ین الوس رق ب ة الف ة دالل ولمعرف
دة       , لالستبیان   ة واح ائي لعین ار الت ة المحسوبة     , استعمل االختب ة التائی ر    ) ١٠٫١٦( وبلغت القیم وھي اكب

ة    ة          ,  ) ٠٫٠٠١( من القیمة الجدولیة عند مستوى الدالل ھ العملی وم ب ذي تق دور ال اض ال ى انخف شیر إل ا ی مم
وبین        ة الموھ سؤال          , التعلیمیة والتربویة في تنمیة الطلب ى ال ة عل د تمكن من اإلجاب ان ق ذلك یكون الباحث وب

ا االستبیان      , األول للبحث   ي اظھرھ تعانة بالمؤشرات الت ذلك  , ویمكن تفسیر ھذه النتیجة من خالل االس وك
  .والواقع الحالي ,  الشائعة لدى المعلمین والمعلمات المؤشرات

  
ي أظھر          ا ویمكن تفسیر ھذه النتیجة من خالل االستعانة بالمؤشرات الت تب ھ ذلك المؤشرات    ,انی االس  وك

ي       التربویة و والواقع الحالي للعملیة,معلمین والمعلمات الشائعة لدى ال   تم بالجانب المعرف ي تھ ة الت  التعلیمی
ة                الذي   ة تجعل دور الطلب ذه الطریق ارات ، وھ ام االختب ا واسترجاعھا أی ات وحفظھ دیم المعلوم یتضمن تق
لبی  ث  ًاس ا            إ ، حی ا أنھ لوكھم ، كم ھ س ة وتوجی ات الطلب ل مشكالت وحاج ة مث ب أخرى مھم ا تھمل جوان نھ

سایر روح   و تھمل , الطلبة الموھوبین والمتفوقین والمبدعین     تھمل   ا أن    حاجات المجتمع وال ت العصر ، كم
ھ ال  وم ب ذي یق الي ال دور الح اتال ون والمعلم شكل   معلم ة ب دیمھا للطلب ب وتق ن الكت ات م ل المعلوم و نق  ھ

صات  ي ,ملخ ط   ویكتف رر فق اب المق ات بالكت ین والمعلم شامل   المعلم و ال ق النم ن أن یتحق ذا ال یمك  ، وبھ
ة  ى , للطلب ب إل وبین تتطل ة الموھ ارات الطلب ة مھ ث وا وتنمی شافلبح الع واالكت ضمن  ,اإلط ا ال تت  كونھ

ارات       ة مھ ى تنمی ؤدي إل ي ت شكالت الت ل الم د وح ة تحدی ن الطلب ب م وعات تتطل شكالت وموض دیم م تق
ة من ا    التربویة و ، كما أن أھداف العملیة   لدیھمالتفكیر العلمي    دى الغالبی ین   التعلیمیة غیر واضحة ل  ,لمعلم

ضًا غ     ة أی ادة التعلیمی داف الم ذا أھ ر واض وك ضعف   ,حة ی ى ال افة إل    باإلض
ث            شافیة ، حی ة واالستك ارات العلمی رحالت والزی ل ال ة مث شطة التعلیمی ي األن شطة   إوالقصور ف ذه األن ن ھ

شات            سارات والمناق تعطي األساتذة والطلبة الفرصة على إثارة قضایا مختلفة تتطلب طرح األسئلة واالستف
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ول وا    ات والحل دیم المقترح ى تق ول إل ة   والوص رق علمی شكالت بط ةلم ة   وإبداعی ى أن عملی افة إل  ، إض
   . التقویم التي تتم حالیًا تركز على عملیة التحصیل والحفظ فقط وال تعطي الجوانب األخرى أي دور

  
نص       لولإلجابة على السؤا: ثانیًا   ذي ی ئلة البحث وال اني من أس ة إحصائیة      (  الث روق ذات دالل اك ف ھل ھن

  ) وفق متغیر الجنس ؟  ) ٠٫٠٥( عند مستوى الداللة 
  : وكانت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي 

  
   )٤ (جدول 

   المعیـاري والقیمــة التائیــة المحسوبـةواالنحرافالوســط الحسابــي 
   الذكــور واإلنـــاثالمعلمینلعینــة 

الوسط   العدد  نوعال  م
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

 القیمة التائیة
  مستوى الداللة  المحسوبة

  ٦٫٣  ١٠٥  ١٠٠  الذكـــور  ١
  ٨٫١  ١٠٤  ١٠٠  اإلنـــاث  ٢

٠٫٠٥  ٠٫٦٨  

  
غ     ,  ) ٤( یتضح من الجدول     اري    ) ١٠٥( أن الوسط الحسابي لعینة الذكور بل ,  ) ٦٫٣( واالنحراف المعی

اري  ,  ) ١٠٤( بینما بلغ الوسط الحسابي لعینة اإلناث    د اس  ,  ) ٨٫١( واالنحراف المعی ار  وبع تعمال االختب
ة المحسوبة بلغت           ة إحصائیة     ,  ) ٠٫٦٨( التائي لعنتین مستقلتین وجد بان القیمة التائی ر ذات دالل وھي غی

م        ,  ) ٠٫٠٥( عند مستوى   ي أرائھ ون عن المعلمات ف ین ال یختلف شیر أن المعلم ًال    , مما ی ي أن ك ذا یعن وھ
یة      رات دراس روا بخب د م اث ق ذكور واإلن ین ال ن المعلم شابھة م دة  , مت اھج موح دریس  , ومن ق ت وطرائ

وبین             , متشابھة   ة الموھ ارات الطلب ة مھ ي تنمی ة إحصائیة ف ارق ذو دالل ذلك یكون   , لذلك لم یظھر أي ف وب
  . الباحثان قد تمكنا من اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة البحث 

  
  :توصیات البحث ومقترحاتھ  

  : التوصیات :  أوال 
  :   البحث یوصى بما یلي في ضوء نتائج

ة     التربویة والعمل على إعادة النظر في العملیة    ا المختلف شطتھا وبرامجھ ة وأن ى     , التعلیمی ؤدي إل ث ت  بحی
ن  ر ع ة للتعبی ة للطلب ة الفرص ارھم إتاح درات  ,أفك ارات والق ة المھ ة وتنمی ب التطبیقی ام بالجوان  واالھتم

  .المختلفة 
م ینبغي أن یكون دور ال   . ١ ة      دورمعل ز للعملی د والمشجع والمحف ة و  الموجھ والمرش ة التربوی   , التعلیمی

ة  ائقوأن تكون طر  دریس متنوع ة     , الت ة      , وأن تكون مبتكرة ومتجددة ومرن ى تنمی ساعد عل ث ت  بحی
 . اإلبداعي لدى الطلبة الشخصیة وتنمیة مھارات التفكیر 

 
رغ   . ٢ ي تف وي   ینبغ دان الترب ي المی املین ف امًال و الع ًا ك اعات      تفرغ ي س صابھ ف صى لن د أق ع ح وض

 .التدریس وضمان استقراره االجتماعي والمعیشي 
 

 . وضمان حداثتھ ومعاصرتھ بالمنھاج العلمياالھتمام  . ٣
 

 .فتح أقسام خاصة في كلیات التربیة إلعداد المعلمین المتخصصین بالكشف والتعامل مع الموھوبین  . ٤
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ة الموھوبین    تدریب الطلبة في كلیات التربیة أثناء دراستھم     . ٥ ق  ,  على أسالیب الكشف عن الطلب وطرائ

 . واستحداث بعض المقررات الدراسیة التي تعنى بھذا الغرض , التعامل معھم 
  
ة         . ٦ وبین بفاعلی ذ الموھ ى التالمی رف عل رھم التع ن غی ر م نھم أكث ع یمك ي موق دون ف ین یع إن المعلم

اءة   دریب م    , وكف داد وت رامج إلع یم ب ب ضرورة تنظ ذا یتطل ن    وھ نھم م ین وتمكی جموعة من المعلم
 . التعامل مع ھذه الشرائح من الطلبة 

  
وي         . ٧ ویر الترب ز التط ي مراك ات ف ین والمعلم ة للمعلم ة مكثف د دورات تدریبی ع  , عق ة المجتم وخدم

دعین         وقین والمب وبین والمتف ن الموھ شف ع ى الك ات عل ین والمعلم دریب المعلم ذه  , لت اول ھ وتن
ف االتج  ن مختل ضایا م ات الق وبین  –اھ ة والموھ وم الموھب وبین  – مفھ ى الموھ رف عل ق التع  طرائ

 .  خصائص وسمات الموھوبین –والكشف عنھم 
  

وبین          . ٨ ن الموھ سؤولیین ع صین الم ل المتخص ن قب ات م ین والمعلم ادیة للمعلم اءات إرش یم لق , تنظ
امل    الیب تع اھیم و أس ویر مف ة لتط ات الزم ن معلوم ب م ا یج ا بم ن خاللھ دھم م ة لتزوی ع الطلب ھم م

  . الموھوبین وكیفیة التعامل معھم 
  

  : ثانیًا المقترحات 
ا   التربویة ول جوانب ومتغیرات أخرى للعملیة   وإجراء دراسات علمیة أخرى تتنا     - ١ م یتناولھ    التعلیمیة ل

 .البحث الحالي 
 . یتناولھا البحث الحالي  لم مختلفة محافظاتإجراء دراسات علمیة أخرى على - ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :المصـــــــادر 

دین ،   . ١ راھیم ، سعد ال ادي والعشرین     ، ) ١٩٩٠(إب رن الح ي الق ة ف ة العربی یم األم دى تعل  منت
  .الفكر العربي ، عمان ، المؤتمر السنوي ، الھیئة العامة 

ز    . ٢ دي عزی راھیم ، مج سم      ) ١٩٩٠(إب الب ق افي لط داد الثق ي اإلع ة ف ات التربی ، دور كلی
 ) .التراكمات والتحدیات( ، المؤتمر العلمي الثاني ةاإلسكندریالریاضیات ، 
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شري  . ٣ ابر    , الب ن ج ى ب ة       ,  ) ٢٠٠٥( یحی ذ المرحل ن تالمی ة م ى عین ة عل ة تجریبی دراس
رین   ي البح طة ف یم  , المتوس ة والتعل ة وزارة التربی شر  , مجل سادس ع دد ال ة , الع مملك

 .  البحرین 
ل الجامعي       ، دور كلیات الت  ) ١٩٩٩(حجي ، أحمد إسماعیل ،       . ٤ ا قب یم م ویر التعل ي تط ربیة ف

  .أیار ، ٢ – ١٩الواقع والطموح ، المؤتمر التربوي العربي ، بیروت ، كلیة التربیة 
در  . ٥ د ،  حی ا ، محم د ، المعاف ي  ) ١٩٩٩( ، أحم ؤتمر العلم ة ، الم ي والتنمی ث العلم ، البح

  . دیسمبر ، الیمن ، جامعة عدن٦-٤المنعقد في جامعة عدن في الفترة 
در  . ٦ یف  , حی د س وبین      ,  ) ٢٠٠٥( , أحم ة الموھ یم الطلب ة لتعل تراتیجیة تربوی و إس نح

وقین  وطني األول   , والمتف ة ال ؤتمر الطفول ي    , م د ف ؤتمر المنعق اب الم ایو ١٨ – ١٦كت  م
 .مركز التأھیل والتطویر التربوي ,  جامعة تعز – م تعز ٢٠٠٥

ضر  . ٧ ید  , خ ري رش صائص الشخ ,  )  ٢٠٠٠( , فخ ة   الخ ي الطلب ة لمعلم صیة والمھنی
أھیلھم    رامج ت وقین وب وبین والمتف اني   , الموھ ي الث ؤتمر العلم یوط  , مصر , الم ة أس , جامع

 .المجلد األول 
د ،         . ٨ وم          ) ١٩٩٠(ریاض ، حسن محم م العل دى معل دریس ل ات الت اري وكفای ر االبتك ، التفكی

 ) .التراكمات والتحدیات(اني ،  ، المؤتمر العلمي الثاإلسكندریةفي المرحلة اإلعدادیة ، 
سندرو ،  . ٩ كا ، الك ت   ) ١٩٨٩(روش ة ، الكوی الم المعرف سلة ع اص ، سل ام والخ داع الع ، اإلب

 ) .١٤٤(العدد 
سالم ،    . ١٠ د ال ار ، عب د الغف ض     ) ١٩٩٥(عب ین بع ار وب ل االبتك ض عوام ین بع ة ب ، العالق

 .ر ، مجلة التربیة الحدیثة العوامل الغیر عقلیة بین طلبة وطالبات المدارس الثانویة ، مص
راھیم ،   . ١١ د إب دیل ، أحم وى ،   ) ١٩٨٩(قن یم المحت داف ، تنظ اري ، األھ نھج االبتك ، الم

ة         ة الحدیث ة التربی ؤتمر رابط اھرة ، م ویم ، الق دریس ، التق ر     (الت ة للفك ة تقدمی و رؤی نح
 ) .التربوي العربي

ا ،    . ١٢ یوس ، زكری ق ، واثناس دالجبار توفی اتي ، عب في  ) ١٩٧٧(البی صاء الوص ، اإلح
 .واالستداللي في التربیة وعلم النفس ، بغداد ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة 

دالرحمن ،    . ١٣ ة ،      ) ١٩٨٣(الحسون ، عب ة التربی اھج ، مجل اء المن ي بن ارات أساسیة ف ، اعتب
 .مكتبة التربیة ، العدد األول والثاني كانون األول 

ادي ،  . ١٤ دا هللا الحم د ، عب دى      ) ١٩٩٤( محم اري ل ر االبتك ة التفكی ي تنمی اھج ف ، دور المن
ون             ع والثالث دد الراب تالمیذ المرحلة اإلعدادیة بدولة قطر ، القاھرة ، التربیة المعاصرة ، الع

. 
د ،  . ١٥ ود أحم سید ، محم ة   ) ١٩٩٨(ال ضایا راھن ي ، ق ي العرب ام التعلیم شكالت النظ ، م

 . آیار مایو ٦لسنة الثانیة ، العدد  ، عمان ، ااإلستراتیجیةالمركز العربي للدراسات 
یم        ) ١٩٩٩(الشریف ، نادیة ،      . ١٦ ویر التعل ي تط ة ف ات العربی ي الجامع ، دور كلیات التربیة ف

 .ما قبل الجامعي ، المؤتمر التربوي العربي ـ بیروت ، كلیة التربیة 
دالوكیل ،   . ١٧ راھیم عب ار ، إب ة ق    ) ١٩٩٤(الف ي تنمی ة ف و العربی ة اللوج م لغ ر تعل درات ، أث

ة     ة التربی سعودیة ،  مجل ي ال دائي ف یم االبت ة التعل ذ مرحل دى تالمی اري ل ر االبتك التفكی
 .المعاصرة ، العدد الرابع والثالثون السنة الحادیة عشر ، دیسمبر 

ي ،   . ١٨ ي ، حلم ار ، ط ) ١٩٨٥(الملیج یكولوجیة االبتك ة  ٤، س كندریة ، مطبع  ، االس
 .الجمھوریة 
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یط     ) ١٩٨٧(مود ، حسین بشیر ، الوكیل ، حلمي أحمد ، مح  . ١٩ ي تخط ة ف ات الحدیث ، االتجاھ
ات        ع الجامع تراك م یم ، باالش ة والتعل ى ، وزارة التربی ة األول اھج المرحل ویر من وتط

 .المصریة ، مصر ، برنامج تأھیل معلمي المرحلة االبتدائیة 
سامرائي  . ٢٠ م , ال م جاس دیث   ) ٢٠٠٠( , ھاش دیم والح ین الق دریس ب ق الت ز م, طرائ رك

 . الجمھوریة الیمنیة , صنعاء , عبادي للدراسات والنشر 
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       جامعــة ذمـــار     

              كلیــة التربیــة
    قسم العلوم التربویة والنفسیة 

  
  معلم في المرحلة االبتدائیةعزیزي ال / معلمةعزیزتي ال   
  
ة تمثل الخبرات والمعارف التعلیمیة  ) الفقرات( نضع بین یدیك مجموعة من          دم    والتربوی ي تق ة   الت لطلب

ا      ، نرج  المرحلة االبتدائیة  دم و قراءة كل عبارة قراءة متأنیة ثم بیان درجة اتفاق ھذه الفقرات مع م ًال  یق  فع
سة   )( من خالل وضع إشارة    التعلم والتعلیم  مرحلةخالل   دائل الخم ق  (تحت البدیل المناسب من الب مواف

  .وستكون المعلومات محددة ألغراض البحث العلمي ) جدًا ، موافق ، محاید ، أرفض ، أرفض بشدة
  

  مع التحیة والتقدیر ؛؛
o  أنثى (        ,      ) ذكر(      الجنس – أوًال معلومات عامة. (     
o  فقرات االستبیان : ثانیًا.  

  الفقـــــــــــــرات  م ما مـــدى تحققھـــــــا
  أرفض بشدة  أرفض  محاید  موافق  موافق جدًا

             .ینتعمل على تنمیة الطلبة الموھوبالعملیة التعلیمیة   ١
ة ت   ٢ ة واقعی ى أمثل اھج عل ضمن المن ة تت ي الطلب نم

  .الموھوبین
          

قطر  ٣ ات  ائ راء المالحظ ة إلج یح الفرص دریس تت  الت
  .مع الطلبة والمناقشات العلمیة 

          

یة   ٤ صول الدراس ة دون أي   الف ع الطلب سع لجمی  تت
  مضایقات 

          

  مدرسة من یساعد الطلبة على تعديیوجد بال  ٥
  .لعوائق  ا

          

دیم       ٦ ب تق ة تتطل شكالت حقیق ات م ضمن االمتحان تت
  اآلراء والحلول لھا

          

ن ا  ٧ تفدنا م دریساس اریر   لت اث والتق ة األبح ارة كتاب  مھ
  . حول الطلبة الموھوبین العلمیة

          

  تزود الطلبة بقدرات مختلفة لتنمیةالمناھج   ٨
  .  مواھبھم 

          

قطر  ٩ دم بأ ائ دریس تق ة   الت ة متنوع الیب علمی ل س  تعم
  .على تنمیة المواھب المختلفة للطلبة  

          

ھ    ١٠ وفر فی ي یت صف الدراس سمعیة  ال ات ال  المعنی
  والبصریة المختلفة

          

اق بال  ١١ دریسااللتح ى ال ت اء عل تم بن ة ی ى حاج یس عل  ول
   .الرغبة

          

            مختلفة من شخصیة التقویم یشمل جوانب   ١٢
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  .الطالبة 
ة ال  ١٣ ة تكسب الطلب ة التعلیمی اوني عملی ل التع ارة العم  مھ

   .من خالل الرحالت العلمیة
          

  تتضمن المناھج حاجات الطلبة وقدراتھم  ١٤
    . المختلفة

          

  س تراعي الفروق الفردیة التدریائقطر  ١٥
   . للطلبة 

          

ة لممارسة     مدرسةتوفر ال   ١٦  جمیع المواد والخامات األولی
   . و األنشطة ب والھوایاتالتجار

          

ة          ١٧ ة للطلب دعمات المختلف دیم الحوافز والم ى تق أعمل عل
  .لتنمیة مواھبھم 

          

ي      ١٨ ال الت التقویم بأخذ في االعتبار جمیع األنشطة واألعم
  یقوم بھا الطلبة 

          

سھم          ١٩ ى أنف ة عل اد الطلب العملیة التعلیمیة تعمل على اعتم
  . المختلفة في مواجھة المواقف

          

الة              ٢٠ ى األص وي عل تتطلب المناھج تنفیذ مشروعات تحت
  .المعاصرة 

          

یح  ٢١ ةأت ة الفرص ى    للطلب ل إل ل والتوص د والتحلی  للنق
   .عالقات علمیة

          

وم  ٢٢ ل     أق ة داخ یة مختلف ة وریاض شطة علمی ذ أن  بتنفی
   .مدرسة ال

          

د بال  ٢٣ ةیوج دم الم مدرس ن یق ة اعدة والعس م ون للطلب
  .لموھوبینا

          

ة والصحیة        ٢٤ ھ العلمی ة حالت یوجد لكل طالب سجل لمتابع
   .واالجتماعیة

          

ي        ٢٥ شاركة ف ارة الم ة مھ سب الطلب ة تك ة التعلیمی العملی
  . المناقشة العلمیة 

          

لوك        ال  ٢٦ ر س ى تغی ل عل ة تعم ھا للطلب ي ندرس ب الت كت
  . واتجاھات الطلبة نحو األفضل 

          

دریس  ائق طر  ٢٧ ة     الت ادات     تكسب الطلب  مجموعة من الع
  .والمھارات اللغویة والحركیة

          

اءة     لمدرسةا  ٢٨ ة الموھوبین وذوي الكف  تقوم بتشجیع الطلب
   .العلمیة

          

   مقر لإلرشاد النفسيمدرسةیوجد بال  ٢٩
   . والتربوي

          

ام    ٣٠ ي الع ة ف ل مختلف ي مراح رق وف دة ط تم بع ویم ی  التق
   .الدراسي

          

ى         تزود الطلبة  الدراسة  ٣١ درة عل  بمھارة التعلم الذاتي والق
   .مواصلة الدراسة
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  مھ یتم ممارستھ فعًالیتم تعلیما   ٣٢
   . بالواقع

          

ق طر  ٣٣ دریس ائ ق  الت ن طری تم ع اعي  ت ل الجم  العم
   .التعاوني

          

ة ال   ٣٤ ي مكتب وفر ف ةتت ب   مدرس ع والكت ع المراج  جمی
   .لعلمیةا

          

  یالحظ الكثیر من الحاالت النفسیة بین   ٣٥
   .الطلبة

          

  لدىالتقویم یوضح مواطن القوة والضعف   ٣٦
   الطلبة 
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 بین الواقع الموھبة واضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه
  والمأمول

 إعداد
  دكتور

  مد خلیفةأحولید السید 
  )ربیة الخاصة الت(مدرس علم النفس التعلیمي

  األزھر والطائف تي جامع–كلیة التربیة بالدقھلیة 
  :مقدمة
 علي األفراد الذین یمتلكون قدرات عقلیة عالیة وتحصیل عالي باإلضافة إلي امتالكھم Giftednessمصطلح الموھبة  یطلق 

 اضطراب فرط النشاط عانوا منیعض األطفال الموھوبین مواھب خاصة تمیزھم عن أقرانھم العادیین ، لكن المفاجأة أن ب
لسوء الحظ ، فإن ھذا التمیز الثنائي غالبا ما .  بنقص االنتباهAttention-deficit hyperactivity disorder المصحوب

 مالئمالتعلم للذلك ، غالبا ما تظل احتیاجاتھم ل.  أن لدیھم أیا من ھذا التمیز أحدیعنى أن ھؤالء األطفال یظلوا مجھولین ال یعرف
  : لذلك نعرض في ھذه الورقة المتواضعة ما یلي .غیر مشبعھ

 :إساءة تشخیص الموھبة على أنھا اضطراب فرط نشاط مصحوب بنقص في االنتباه   *   
Attention-deficit hyperactivity disorder: 

بشكل . تباهبشكل ثابت بخصائص اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االن خصائص الموھوبین یمكن أن ترتبط  
أكثر تحدیدا ، فإن خصائص الموھوبین والمتمثلة في النشاط الحركي الزائد ، الحساسیة ، القوة ، وعدم التریث یمكن أن یساء 
فھمھا على أنھا اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه بالتأكید ، بعض التالمیذ الموھوبین یعانون من اضطراب فرط 

وبناء على  ذلك ، كیف یحدد المشتغلون بالصحة .  النتباه ، إال أن كثیرا منھم ال یعانون من ذلكالنشاط المصحوب بنقص ا
والتربیة سلوك الطفل على أنھ تعبیر عن الموھبة أو عالمة على طفل موھوب لدیھ اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص 

واقف التي یظھر فیھا الطفل السلوك المشكل باإلضافة إلى االنتباه؟ اإلجابة على ھذا السؤال تتطلب التفكیر في األماكن والم
  :التفسیرات القویة األخرى

 :Consider the setting & the situation  فكر في المكان والموقف -  
على سبیل المثال ، ربما تبدو علیھم أعراض  . التالمیذ الموھوبون ال یظھرون السلوكیات اإلشكالیة في كل األماكن  

رط نشاط مصحوب بنقص االنتباه في حجرة  دراسة  ، وال تظھر علیھم ھذه األعراض  في  حجرة  دراسة  أخرى اضطراب ف
على النقیض نجد أن التالمیذ ذوى اضطراب فرط . ، أو ربما یكون لدیھم مشكالت في ملعب الكرة ، ولیس في دروس الموسیقى

الیة في كل األماكن ، على الرغم من تباین حدة ھذا الظھور من النشاط المصحوب بنقص االنتباه یظھرون سلوكیاتھم اإلشك
ومع . فرط النشاط خاصیة شائعة لدى األطفال الموھوبین وذوى اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه.موقف آلخر

بالنسبة لألطفال ذوى . حددذلك ـ بالنسبة للموھوبین ـ فإن نشاطھم شدید التركیز وینتج عنھ ، دوما ، عمل منتج أو إنجاز لھدف م
اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه ، فإن فرط النشاط لدیھم یتواجد في كل أنواع المواقف وغالبا ما یكون غیر 

  .مركز وغیر منتج
ذوى اضطراب فرط النشاط عند ) سواء في المنزل أو في المدرسة(وعادة ما تظھر السلوكیات المشكلة في جمیع البیئات 

 من األرجح أن تظھر مثل ھذه السلوكیات في الحاالت التي   في حین أن األطفال الموھوبین ھملمصحوب بنقص االنتباها
   فیھا بالملل أو االنتظار یشعرون

  :consider other sources فكر في المصادر األخرى -   

 من نقص متوسط في  نسبة السكر في الدم تعلن الدراسات اإلكلینیكیة أن نسبة صغیرة من التالمیذ الموھوبین یعانون  
التفاعالت الفسیولوجیة في ھذه ). Allergies) Webb, 2000, Silverman, 1993ویعانون من أنواع مختلفة من الحساسیة 

األحوال ـ مصحوبة بخصائص الحساسیة والشدة لدى األطفال الموھوبین ـ یمكن أن ینتج عنھا سلوك یحاكى اضطراب فرط 
  . مصحوب بنقص االنتباهالنشاط ال

  :  تعریف الموھبة*
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في تحد لفكرة أن الموھبة یقصد بھا إظھار أداء مرتفع في جمیع مجاالت األعمال الفنیة والعقلیة ، قدم جوسیف   
فقد عرف الموھبة على أنھا نتاج ثالث سمات للشخصیة القدرات . تعریفھ الخاص ) ١٩٧٨ ( Joseph Renzullرینزولى 

   ):١٩٨٦(إال أنھ میز بعد ذلك بین نوعین من األداء الموھوب . خاصة فوق المتوسطة ، القیام بالمھام ، واالبتكارالعامة أو ال
والتي تتمیز بسھولة اكتساب المعرفة والقیام باالختبارات كما تظھر من خالل الدرجات المرتفعة : الموھبة المدرسیة  - أ

  .على االختبارات
یعتبر عمل . وھى التي تنطوي على خلق نتاج وأفكار جدیدة لھا تأثیرھا على مجال معین: جةالموھبة المبدعة ـ المنت  -ب

رینزولى تحفیزا للمدارس بحیث تسمح بوجود فرص أكثر للتعبیر االبتكارى الخالق ضمن برامجھا التي تقدم للتالمیذ 
   )٢٠٠٦دیفید ساوسا، (.الموھوبین

  :نقص االنتباهاضطراب فرط النشاط المصحوب بتعریف   *   

 تعوق قدرة الفرد على التركیز Syndromeاضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه عبارة عن متالزمة   
فھو أحد ). Impulsivityاالندفاع (، وكبح السلوك )  Hyperactivityفرط النشاط (، وتنظیم مستوى النشاط ) عدم االنتباه(

. یتأثر الذكور بھذا االضطراب أكثر من البنات بمرتین أو ثالث . طفال والمراھقیناضطرابات التعلم األكثر شیوعا بین  األ
یظھر اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه في مرحلة ما قبل المدرسة أو السنوات األولى من المرحلة االبتدائیة 

  .ویستمر بشكل متكرر في مرحلة المراھقة ثم أخیرا في مرحلة الرشد

 بالدلیل التشخیصي اإلحصائي الرابع لالضطرابات ADHDفرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه عریف ولقد تم ت
عدم القدرة علي االنتباه والقابلیة للتشتت والصعوبة التي یواجھھا الطفل في التركیز عند قیامھ بنشاط "  بأنھ  DSM IVالعقلیة

  APA ,2000). "  (مما یؤدي لعدم إكمال النشاط بنجاح 

لى الرغم من أن بعض األطفال لدیھم بعض أعراض فرط النشاط ، االندفاعیة ، وعدم االنتباه ، إال أن ھناك بعضھم تستمر ع
ھؤالء التالمیذ في حاجة إلى أن یقوم المشتغلون بالرعایة . لدیھم ھذه السلوكیات حتى تصبح ثابتة ولیس مجرد سلوك عابر 

ال یوجد اختبار محدد الضطراب فرط النشاط و. نات من الوالدین والمعلمینالصحیة بالتعرف علیھم من خالل جمع بیا
إنما یتم التشخیص من خالل المراجعة الشاملة للفحص الجسمي ، ومن خالل اختبارات نفسیة عدیدة . المصحوب بنقص االنتباه

  .، ومالحظة سلوكیات الطفل في األماكن التي یحضر فیھا یومیا

, عدم االنتباه السائد :  اب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه إلى ثالث أنواع فرعیةحدیثا ، تم تصنیف اضطر  
   Sousa , 2001). والنوع المختلط ,  فرط النشاط الزائد –االندفاعیة 

  :The attention loopحلقة االنتباه *   
شاط المصحوب بنقص االنتباه   عدم القدرة على ضبط االنتباه ھي  إحدى الخصائص الرئیسیة الضطراب فرط الن  

. لذا فقد ركزت البحوث الحدیثة على الكیفیة التي ینتبھ بھا المخ إلى المثیرات القادمة والداخلیة) وأیضا اضطراب نقص االنتباه(
  یبدو أن االنتباه نتاج عملیة تشبھ الحلقة یشترك فیھا ساق المخ ، القشرة المخیة الخلفیة ،

یقوم ساق المخ بجمع البیانات القادمة ). ١الشكل . (میةوالقشرة المخیة قبل األما
أما تفسیر . ثم یقوم بإرسالھا للقشرة المخیة الخلفیة التى تقوم بعملیة تكامل البیانات

البیانات فھو وظیفة القشرة المخیة قبل األمامیة ، وأن تفسیرھا یمكن أن یعدل ما 
نھیار في الحلقة سوف یعوق أي ا. قام ساق المخ بإرسالھ ، ولذا تكتمل الحلقة

االنتباه ، وأن درجة االنھیار سوف تؤثر على طبیعة نقص االنتباه بعضھا 
   مصحوب بفرط النشاط والبعض اآلخر

حلقة االنتباه تنطوي على القشرة 
المخیة الخلفیة و القشرة المخیة قبل 

 األمامیة 
ة قبل األمامیة لدى التالمیذ الموھوبین  تعمل بشكل أفضل القشرة المخی ) . Goldberg, 2001(غیر مصحوب بفرط النشاط 

التكامل الحسي والمدخالت (من نظرائھم غیر الموھوبین ،لذلك  فإن االنھیار في حلقة االنتباه یحدث في القشرة المخیة الخلفیة 
ط المصحوب بنقص االنتباه اضطراب فرط النشاربما یفسر ذلك علھ أن التالمیذ الموھوبین ذوى . وفى ساق المخ) الوجدانیة

  .أكثر عرضھ للمشكالت الوجدانیة واالجتماعیة ولیس المشكالت المعرفیة
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خصائص األطفال الموھوبین ذوى اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه  *  

ف   وبین ذوى یختل ذ الموھ طین    ذوى  التالمی ن المتوس اه ع نقص االنتب صحوب ب شاط الم رط الن طراب ف ذوى اض
طرا ة    اض الطرق التالی اه ب نقص االنتب صحوب ب شاط الم رط الن   ب ف

)Lovecky, 1999:(   
  :Testingاالختبار   -١

األطفال الموھوبون ذوو اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه یظھرون تنوعا  كبیرا في اختبارات   
نظرا . د اإلجابة الصحیحة  على األشیاء الصعبة  یتمیزون باألداء المشتت ویغفلون  عن أشیاء سھلھ عدیدة عن. اإلنجاز والذكاء

كما . لذاكرتھم الممتازة ، فإنھم یمیلون إلى الحصول على أعلى الدرجات في االختبارات الفرعیة التي تنطوي على الریاضیات
ن مشاكل اختبارات التحصیل ع لكن تكشف .یمیلون أیضا إلى الحصول على أعلى الدرجات في القدرة على التفكیر المجرد

مثل (االنتباه ، أو صعوبات في التعلم ، في حین أن اختبارات الشخصیة تھدف إلى إظھار ما إذا كانت المشاكل العاطفیة 
 . تمشكلة السلوكیایمكن أن یسبب ) االكتئاب أو القلق

  :Study skillsمھارات الدراسة   -٢
استخدام معینات الذاكرة ، التجمع من (معرفیة ناضجة یتعلم ھؤالء التالمیذ بسرعة ویظھرون استراتیجیات ما وراء   

ومع ذلك ، ینسون . أكثر من نظرائھم) خالل خصائص الفئات ، أو النماذج أو المكان ، واالسترجاع من خالل االرتباطات
اسة مثل تدوین ھؤالء التالمیذ لدیھم صعوبات في مھارات الدر. أحیانا استخدام االستراتیجیات أو ربما ال یحسنون استخدامھا

  .المالحظات ، تنظیم األفكار ، أو اإلیجاز

  :Developmental issuesقضایا النمو   -٣
األطفال الموھوبون ذوو اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه یظھرون فروقا في درجة النمو الوجداني    

 في بعض المواقف وبشكل أكثر نضجا في واالجتماعي أكبر من نظرائھم وربما یتصرفون بشكل أقل نضجا من نظرائھم
ومع ذلك ، . أما عن الصداقة ، فھم یصاحبون أولئك الذین یشاركونھم في نفس االھتمامات المعقدة بنفس القوة. مواقف أخرى

 كما . فإن ھؤالء التالمیذ غالبا ما یسیئون قراءة اإللماعات االجتماعیة ویظھرون فھما ضعیفا لدینامیكیات وأھداف المجموعة
  .یمیل ھؤالء األطفال إلى العاطفة  والحساسة أكثر من نظرائھم

  :Interestsاالھتمامات   -٤
  ویسعون فى طلب األنشطة المعقدة ولدیھم اھتمامات قویة -  مقارنة بنظرائھم - ھؤالء األطفال لھم اھتمامات خاصة  

  :أنھمكما یختلفون  األطفال الموھوبین اآلخرین فى .  وتستمر لسنوات طویلة
  یظھرون فروقا  كبیرة   في النمو خاصة فیم یتعلق بالنواحي  الوجدانیة واالجتماعیة والمعرفیة وفى القدرة على

  .التعرف الناجح
 ال یجیدون  التفكیر المتتالي وال یحسنون  استخدام الذاكرة العاملة بشكل كاف.  
 ألن لدیھم مشاكل في اختیار النقاط الرئیسیة من یعانون من صعوبة حل المشكالت التي تستخدم عالقات الجزء بالكل 

  .البیانات
  ، غیر مثابرین في استكمال العمل المنوط بھم ، یسرعون فیھ ، یستغرقون وقتا طویال في استكمال أشیاء بسیطة

  .وغالبا ما یغیرون الموضوعات في المشروع
 موھوبینیجدون صعوبة في العمل داخل المجموعات حتى في مجموعات األطفال ال.  
 بین  سلوك الموھوبین   ویمكن اجمال الفروق.ال یشعرون بالرضا عن النفس أو بالمكافأة الداخلیة الستكمال المشروع

 :  وبدون موھبة في الجدول التاليذوو اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه
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  النشاط المصحوب بنقص االنتباه وبدون موھبةالسلوكیات المرتبطة بالموھوبین وذوي اضطراب فرط   ) ١( جدول   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

James T. & Diane L. 1993) . (  
  

ن أ صعبة للغایة و ذوي اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباهلتالمیذ الموھوبینمن ھنا یتضح أن عملیة التشخیص ل
اضطراب فرط النشاط و ذوو اضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباهسلوك الموھوبین ھناك فروق جوھریة بین  

 المقننة التي  تكشف عن تختبارا ویجب علي الباحثین في ھذا المجال اختیار أفضل المقاییس واالالمصحوب بنقص االنتباه
تبعھ یینبغي أن التي  لتلك الفئة  التشخیص الجید  في آن واحد واضطراب فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباهالموھبة و

 أملین من  معا ن تمتلك النقیضیخصوصا مع فئةتعدیالت في المناھج الدراسیة والتعلیمیة المناسبة ، وأسالیب التعلم المتنوعة 
  .  لك تنمیة قدراتھم إلي  أقصي مدي ممكن واالستفادة من مواھبھم واستثمارھا في ھذا المجتمع ذ
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لمتفوقین دراسیا ل الممیزة والتوجھ الزمني وسلوك إدارة الوقتالمحتملة األكادیمیة الذوات 
  بالنوع والتخصص الدراسيمن طالب الجامعة وعالقتھا 

  
  السید عبد الدایم عبد السالم سكران   / د

  أستاذ علم النفس التربوى المساعد 
   جامعة الزقازیق  - كلیة التربیة 

  :دمةـــمق
فهو مؤشر على جناح خطط وجهود تلك ؛ تفوق الدراسي غاية تسعى هلا مجيع املؤسسات التعليمية والتربويةاليعد   

، ومتهيداً املتعلم فقد يكون تأكيداً ملفهوم ذات إجيايب لدى املعلم و، وعلى املستوى الفردي.املؤسسات يف حتقيق أهداف اتمع
، ويف املقابل العاملي  واحملليلدراسي من القضايا اليت تلفت االنتباه على املستويني فقضية التفوق ا؛ لتطلعات إجيابية يف املستقبل

 فالطالب املتأخر دراسياً ال تقف سلبياته عند عدم استفادة اتمع منه، وإمنا ؛تأيت قضية التأخر الدراسي لتزيد املسألة اهتماماً
  .تهاأس واضطراب صورة الذات واإلحساس بضعف فاعليينعكس ذلك على الطالب نفسه من حيث اإلحساس بالعجز والي

 من املقررات الدراسية، وقد -  أو أكثر- التفوق الدراسي ويف مقابله التأخر الدراسي يف مقرر واحدقد يكون و  
يق البحث احلايل فقط على التفوق والتأخر الدراسيني، والذي يتمثل أوهلما يف حتقويركز . يكون مؤقتاً لظروف ما مث يتوقف

 مع استمرارية ذلك خالل سنوات -حبسب املعيار احملدد- التراكمي هالطالب ملعدل تراكمي مرتفع، وثانيهما يف اخنفاض معدل
  .دراسته باجلامعة حىت وقت تطبيق إجراءات البحث

دود يف ح-ولكن . وقد ربط الباحثون التفوق الدراسي وكذلك التأخر الدراسي مع الكثري من املتغريات واخلصائص  
 مع األخذ يف االعتبار نظرته ، واملتمثلة يف الذوات احملتملةحول ذاته يف املستقبل، الطالب أفكار مل يتم ربطهما ب-علم الباحث 

فالبعض قد حيلل العامل من حوله بصورة ما، وينظر إىل ذاته وسط هذا العامل بصورة أخرى، مبعىن أن الطالب  ؛ألبعاد املستقبل
األمة وماضيها ويربطهما مبستقبل مشرق وواعد،  بينما ينظر لذاته على أنه وسط هذا املستقبل املشرق لن قد ينظر إىل حاضر 

 على -رغم الصورة القامتة- ولكنه متفاءل ،آخر إىل مستقبل قامت لألمةقد ينظر طالب يستطيع أن حيقق أهدافه وتطلعاته، و
  .أنه سيكسر احلواجز وحيقق أمنياته وغاياته

. تناياطلع إىل مستقبلنا، ولكن خنتلف يف درجة هذا التطلع، وبالتايل نتفاوت يف درجة إضفاء املعىن على حإننا نت  
وعملية التربية والتعليم داخل األسرة ويف إطار املدارس واجلامعات ال بد أن تقوم على أساس بناء ذوات حمتملة إجيابية لدى 

   .منطلق أن مفهوم الذات يتسم بالطواعية والتنوعأبنائنا أو تغيري ذوات حالية سلبية، وذلك من 
 تلك اخلربة ؛من اخلربة الذاتية للفردمهمة  جوانب ، وإغفالاالكتفاء بدراسة الذات الواقعيةأنه ميكن البعض يري و  

شرين اجتاه ومن االجتاهات اليت تطورت يف هذا اال خالل السنوات األخرية من القرن الع. املتعلقة بالتطلعات املستقبلية
هذا االجتاه ماركوس قد تبنى و. Future Selves أو  الذوات املستقبلية Possible Selvesالذوات احملتملة 

 وليس كجزء من ،، حيث ركزوا على البعد املستقبلي للذات كبعد قائم بذاته)١٩٨٦ ( .Markus & et.alوآخرون 
  )٣: ٢٠٠٢رغدة شرمي، . (مفهوم الذات ككل
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ة على تصور الزمن كخاصية فريدة للكائنات اإلنسانية ، فكما أن القدرة على استخدام اللغة جعلت وتأيت القدر
اإلنسان قادراً على محل الثقافة من املاضي إىل احلاضر، ومن مث إىل املستقبل، فإن استخدام مفردات الوقت على سبيل املثال 

وري الذي يسمح بترتيب وفهرسة جمريات احلياة عرب التجربة ميكن اعتباره اإلطار التص)  الشهر – الساعة –الدقيقة (
  ) Patricia, K., 1986.(الشخصية
ؤثر على اختاذ القرارات، ت ،)منظور زمن املستقبل (نظرة الفرد للمستقبلأن على نتائج الدراسات يف هذا اال تؤكد و

ايت احلايل واملستقبلي، فبعض األفراد يستطيعون االنتباه من خالل متييز جمموعة التأثريات النفسية األساسية ضمن اإلطار احلي
 فإنه يتوقع أن أولئك املوجهني باملستقبل ، بينما يهتم آخرون ويركزون على احلاضر، وعلى هذا األساس،إىل النتائج املستقبلية

ثر املوجهون باحلاضر من ك ويسعون إىل اجناز األهداف والتوقعات املستقبلية، بينما ي،يعملون ويظهرون ممارسات صحية
 ,Leeks .(املسايرة لألقرانظهر ذلك على سبيل املثال من خالل حيث ي التردد حيال العوامل واملعطيات املوقفية الفورية،

K., 2006(  
لذلك وجب أن تكون ضمن  إىل أن اإلجناز يف خمتلف مستوياته يعتمد على إدارة الوقت،) ١٩٩٤( ويشري حممود عمر 

كما يشري أيضاً إىل أن . لدى أفراد اتمعمهمة تربوية اليت تسعى النظم التعليمية إىل حتقيقها لتصبح عادة سلوكية األهداف ال
االستخدام غري املالئم للوقت املنفق يف مهمة ما مثري للقلق، ويتداخل مع األداء يف املواقف املثرية للعبء النفسي واملهددة 

 الرتعة إىل كسب الوقت من أجل حتقيق مستوى عال من الفعالية، وجتنب توفري الوقت، كما أن الصراع بني. لتقدير الذات
 ١٩٩٤حممود أمحد عمر ، .(  عن احلساسية املرتفعة لضغط الوقت خاصة يف حالة من يشعرون بالعبء النفسييكون مسئوالً

: ٩٣، ٨٩(  
  :مشكلة البحث

  : السؤال الرئيس التايلميكن صياغة مشكلة البحث يف
وسلوك إدارة الوقت املميزة للمتفوقني ) املاضي واحلاضر واملستقبل(ا الذوات األكادميية احملتملة والتوجه الزمين م

  .؟)علمي ، أديب(والتخصص الدراسي ) طالبة ، طالب(دراسياً من طالب وطالبات اجلامعة، وهل ختتلف تلك املتغريات باختالف النوع 
  :التالية التساؤالت ويتفرع من هذا السؤال

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية وعملية يف الذوات األكادميية احملتملة قبل وبعد االلتحاق باجلامعة لدى  -١
 .؟)علمي ، أديب(والتخصص الدراسي ) طالب، طالبة(املتفوقني دراسياً ونظرائهم، ختتلف باختالف النوع 

لذوات األكادميية احملتملة واجلهد املبذول لتحقيقها هل توجد فروق ذات داللة إحصائية وعملية يف إدراك أمهية ا -٢
 .؟)علمي ، أديب(والتخصص الدراسي ) طالب، طالبة(لدى املتفوقني دراسياً ونظرائهم، ختتلف باختالف النوع 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية وعملية يف التوجه الزمين وسلوك إدارة الوقت لدى املتفوقني دراسياً  -٣
 .؟)علمي ، أديب(والتخصص الدراسي ) طالب، طالبة(تلف باختالف النوع ، ختونظرائهم
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  :أهداف البحث
 يف ضوء وسلوك إدارة الوقتالتوجه الزمين على جمال أوسع للنظر إىل مفهوم الذات، وربطه بباحث التعرف حياول ال

 التفوق والتأخر الدراسيني، مع إلقاء نظرة كل مناإلسهام جبانب أو أكثر يف تفسري ، مما يساعد يف النوع والتخصص الدراسي
  .مستقبلية على ما ميكن االستفادة منه يف هذا اال يف ضوء نتائج البحث

  :أهمية البحث
للبحث أمهية كبرية من حيث العودة لتناول مفهوم الذات بشكل أوسع وأمشل بعد أن رأي بعض الباحثني أن هذا اال 

 البحث يف وضع أطر جديدة لتفسري التفوق والتأخر الدراسيني ، وطرق التعامل مع املتفوقني قتل حبثاً، كما قد تسهم نتائج
الذوات األكادميية احملتملة كما أن البحث يقدم وسائل جديدة لقياس . ، والتدخل األكادميي يف عالج التأخر الدراسيدراسياً

 البحث يف ضوء تناول سلوك إدارة الوقت كعامل معرب عن كما تزداد أمهية.  يف ضوء الربط النظري بينهماالتوجه الزمينو
  .الذوات احلقيقية للطالب املتفوقني واملتأخرين دراسياً

  :مصطلحات البحث
  :يعرف الباحث املصطلحات اليت اعتمد عليها يف حبثه، إجرائياً، كما يلي

واملتعلقة باآلمال والتوقعات واملخاوف  هي مفاهيم الذات يف فترة زمنية حمددة، :Possible Selves الذوات احملتملة
الطالبة لذاته، ودرجة تقييمه هلا من حيث أمهيتها واحتمالية حدوثها، /املستقبلية املوجبة منها والسالبة، اليت يراها الطالب

  :وميكن تقسيمها إىل. واجلهد املبذول لتحقيقها أو جتنبها
 .الطالب أن تكون عليه ذاته يف فترة زمنية حمددة، وهي ما يأمل Wanted Possible Selvesذوات مأمولة  )١(
، وهي ما يتوقع الطالب أن تكون عليه ذاته يف فترة زمنية Expected Possible Selvesذوات متوقعة  )٢(

 .حمددة
  . ، وهي ما خياف الطالب أن تصبح عليه ذاته يف فترة زمنية حمددةFaired Possible Selvesذوات خمافة  )٣(

: ، صاحب املقياس الذي اعتمد عليه الباحث، على أنهRoganيتناوله روجان : Time Orientation التوجه الزمين
  .توجه اخلربة الزمنية للشخص حنو املاضي أو احلاضر أو املستقبل

الطالبة على حتديد أهدافه وأولوياته / مدى قدرة الطالب:Time Management Behavior سلوك إدارة الوقت
  .الل آليات حمددة، وامتالك مهارات تنظيم الوقت واحملافظة عليهورسم خطط لتنفيذها من خ

يف اختبارات القدرات العامة واالختبار  )فأكثر% ٧٥(حصل على معدل الطالبة الذي / هو الطالب: املتفوق دراسياً
خالل ) ٥ل  فأكثر من أص٣،٧٥(التحصيلي  يف املرحلة الثانوية كمتطلب للتقدم للجامعة، وحصوله على معدل تراكمي 

  .املستويات الثالثة األوىل يف دراسته باجلامعة السابقة لتطبيق البحث
يف ) فأقل% ٦٠( يف اختبارات القدرات العامة واالختبار التحصيلي كان معدلهالطالبة الذي /  هو الطالب:املتأخر دراسياً

خالل املستويات الثالثة األوىل ) ٥ل من أصل  فأق٣(املرحلة الثانوية كمتطلب للتقدم للجامعة، وحصوله على معدل تراكمي 
  .يف دراسته باجلامعة السابقة لتطبيق البحث
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 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :الذوات احملتملة
  Representationsبوجود اعتراف منذ زمن طويل بأن مفهوم الذات يتضمن متثيالت)  ١٩١٠(أقر جيمس 

ومفاهيم الذات اليت يسهل الوصول إليها يف أفكار الشخص وذاكرته يف فترة حمددة . للذات اليت تتغري من موقف إىل موقف
واليت تشمل خليط من مفاهيم الذات اليت . Working Self-Conceptمن الزمن تشري إىل مفهوم الذات العاملة 

) ١٩٨٦ (Markus & Nuriusوناقش ماركوس ونوريوس . تجلب للعقل بواسطة مناذج يف البيئة االجتماعية املباشرة
مفهوم الذات العاملة بأا ال تشمل فقط وجهة نظر الشخص يف ذاته كما هي اآلن ولكن أيضاً مفاهيم كيف سيكون يف 
املستقبل، تلك الذوات املستقبلية تشمل من من األشخاص يأمل أن يصبح، من من األشخاص يتوقع أن يصبح، من من 

 (Quinlan, S. L. &  et.al., 2006:600). األشخاص خياف أن يصبح
ورغم أننا . والتفكري حول الذات يف املستقبل يسمى ذوات حمتملة، واليت متثل مكوناً مهماً للهوية احلالية لألفراد

مجيعاً لدينا أفكار موجهة باملستقبل، لكن كل واحد منا له خريطة خاصة وفريدة للمسالك اليت نرغب السري فيها، والطرق 
لإلشارة إىل " الذوات احملتملة"، مصطلح )١٩٨٦ (.Markus & et.alاستخدم ماركوس وآخر . ليت نود جتنبهااملغلقة ا

فهي تشمل ما نأمله لذواتنا ونسعى جاهدين حنوه، وما خنافه على ذواتنا ونرغب منعه أو . تلك األفكار املوجهة باملستقبل
  (Dark-Freudeman & et.al., 2006: 85-86). جتنبه

من أوائل من قدم مفهوم الذوات احملتملة أو مفهوم الذات املستقبلية واليت ) ١٩٨٦( ماركوس ونوريوس ويعد
فهي من وجهة نظرمها اعتقادات خاصة وهامة حول الذات، . تتضمن كالً مما يود الشخص أو خياف أن يكون عليه مستقبالً

أجل االقتراب من ذوات حمتملة حمددة مرغوبة أو جتنب ويكافح األشخاص من . ألا تستخدم كوسيط للسلوك يف املستقبل
  (Anderman & et.al, 1998: 4).أخرى غري مرغوبة

إىل الذوات احملتملة على أا مفاهيم ) ٢٠٠٥ (.McElwee & et.al  وآخرونويف هذا اإلطار ينظر مكلوي
سأكون (، خماوف )سأكون غنياً( تكون مأمولة هذه احلاالت. معرفية أو ختيالت للذات يف حاالت بديلة، خصوصاً يف املستقبل

سأعاجل من (، إىل العميق )سأصاب بالربد(وهي متتد من السطحي ). سأكون من الطبقة الوسطى(، توقعات )بال مأوى
   (McElwee & et.al., 2005: 114)). السرطان

ططات سلوكية خم"الذوات احملتملة بأا إىل ) ٢٠٠١ (.Robinson & et.al آخرونونظر روبنسون و
Behavioral blueprints  " والبعد عن "الذوات املأمولة"لتوجيه السلوك وإرشاده حنو ما نريد أن نصبح عليه ،

 (Robinson & et.al., 2001: 24 )".الذوات املخافة"النتائج غري املرغوبة 
كل من اجلانب املعريف أن هذا املفهوم يعكس تأثري ) ٢٠٠٣ (.Packard & et.alبينما يرى باكارد وآخرون 

، كما يعكس الطرق اليت من خالهلا يؤكد أو ال )إذا أنت حلمت به، ميكن أن تصبح عليه(واجلانب الوجداين على السلوك 
 :Packard & et.al., 2003 ).ذواتنا احملتملة، ويؤثرون على مستوى طموحاتنا) الوالدين واملعلمون(يؤكد اآلخرون 

251) 
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، أن مصطلح الذوات احملتملة يستخدم لوصف ما ميكن )٢٠٠٧ (Et.al.  Kaylor &ويرى كيلور وآخرون
أن يصبح عليه الفرد يف املستقبل ويشمل مفاهيم األمل واخلوف واألحالم، وأشار من زاوية أخرى إىل وجهة نظر ماركوس 

خيطط إلجناز تلك األهداف من ، بأن مفهوم الذوات احملتملة يتضمن االفتراض بأن الفرد حيدد أهدافاً، و)١٩٨٧(ونريوس 
 ، ) .Et.al., 2007:70)  Kaylor, M &. خالل طموحات مميزة، وتصور ماذا ومن يريد أن يصبح يف املستقبل

، حيث تناولوا الذوات املستقبلية يف ضوء التخطيط )٢٠٠٨ (.Clegg & et.alويوازي ذلك رؤية كليج وآخرين 
 . Personal Development Planningللتطوير الشخصي 

 Possible، مصطلح الذوات احملتملة )٢٠٠٨ (.Wiesmann & et.alويتناول وايزمان وآخرون 
Selves على أنه مفهوم الذات Self-concept حىت عند تناوله للدراسات اليت استخدمت هذا املصطلح، ومل يقدم ،

  . تفسرياً لذلك
ويضيف .  يف املستقبل-تتعلق بالذات- وخماوف مما سبق يتضح االتفاق على أن الذوات احملتملة هي رغبات

فريدمان -وأضاف دارك. التوقعات جبانب الرغبات واملخاوف، مع اإلشارة لدرجة عمقها) ٢٠٠٥(ميكلوي وآخرون 
البعد السلوكي، مبعىن أن الذوات احملتملة ليست أفكاراً فقط بل هلا جانبها السلوكي املتمثل يف العمل ) ٢٠٠٦(وآخرون 
 ومن هنا أكد الباحث احلايل يف حبثه على أن تكون الذوات اليت يسعى للتعرف عليها لدى .اآلمال وجتنب املخاوفلتحقيق 

تشمل التفاعل بني اجلانب املعريف، واملتمثل يف التعرف الطالب املتفوقني واملتأخرين هي الذوات املأمولة، واملتوقعة، واملخافة ل
 ولكنه مل يهمل اجلانب السلوكي من خالل التعرف على .تمثل يف تقدير أمهية تلك الذات، واملالوجدايناجلانب وعلى الذات، 

  . وقد عرفها إجرائياً كما ورد يف مصطلحات البحث.لتحقيقهالجهد املبذول لإدراكهم 
   : الذوات احملتملة وأمناطأنواع

، والذات املتوقعة Ideal Selfلية الذات املثا: على ثالثة أمناط للذوات احملتملة) ١٩٨٦(أكد ماركوس ونيورس 
Expected self والذات املخافة ،Feared Self . ولكن وجد كوينالنQuinlan) أن الذات املخافة )١٩٩٩ ،

تتكون من أوصاف سالبة، والذات املثالية تتكون من أوصاف موجبة، والذات املتوقعة تتكون من خليط من الصفات املوجبة 
 فهم الذوات احملتملة كنمطني، -يبدو من املعقول-وبناء على ذلك . تفق مع الذات املثالية أو املخافةوالسالبة واليت معظمها ت

وكالمها ختتلف يف درجة ). تنطبق على الذات املخافة(، أو صفات سالبة )تنطبق على الذات املثالية(إما صفات موجبة 
  .لف يف درجة االحتماليةاإلجيابية أو السلبية، كما أن الذوات احملتملة، أيضاً، ختت

من خالل اإلطالع على اإلطار النظري املتعلق بالذوات احملتملة الوارد يف الدراسات السابقة، فقد استطاع الباحث التوصل و
  :إىل تقسيمات خمتلفة للذوات احملتملة على النحو التايل
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  من حيث جمال الذات: ًأوال
  .للفرد، فيقال ذوات أكادميية، ذوات مهنية، ذوات اجتماعيةتقسم الذوات احملتملة حبسب اال احليايت 

  من حيث الزمن: ًثانيا
  :حيث مت تقسيمها إىل

ومتثل اآلمال والرغبات واألحالم اليت رمسها الفرد لنفسه يف املستقبل عند فترة زمنية يف حياته، : ذوات مفقودة  ) أ(
وقد تناوهلا الباحث احلايل . ثل أساس الثقة باملستقبل وهي مت.نظر هلاولكن لظروف غري متوقعة مل تتحقق كما كان ي

 .عن طريق سؤال الطالب عن التعبري عن ذوام األكادميية قبل التحاقهم باجلامعة
ن، وهي تتأثر بالذات ومتثل اآلمال والرغبات واألحالم اليت يرمسها الفرد ملستقبله يف الوقت الراه:  ذوات حالية ) ب(

احث احلايل عن طريق سؤال الطالب عن التعبري عن ذوام األكادميية بعد التحاقهم وقد تناوهلا الب. املفقودة
 .باجلامعة

  من حيث املرغوبية: ًثالثا
 .وهي اليت ترتبط بالتفاؤل والواقعية، والقدرة على التكيف مع النتائج): إجيابية(ذوات مرغوبة   ) أ(
ة وامليل للعاطفة أكثر من العقل، وعدم القدرة على وهي اليت ترتبط بالتشاؤم والسطحي): سلبية(ذوات غري مرغوبة  ) ب(

  .التكيف مع النتائج
  :جوانب الذوات احملتملة

  :إىل الذوات احملتملة من جانبني) ٢٠٠٤(نظر كنج وآخر 
. وتشري إىل مدى تفكري الفرد حول الذات احملتملة، ومدى وضوح وسهولة عملية ختيلها:  Salienceاألمهية   ) أ(

 . احملتملة جزء نشط يف احلياة العقلية للشخصمبعىن مدى كون الذات
 .يشري إىل التفصيل واحليوية والعمق العاطفي للذات احملتملة:  Elaboration اإلسهاب  ) ب(

مبعىن استخدام املقاييس مفتوحة . ويظهر اجلانبان عندما يطلب من الشخص سرداً لذواته احملتملة، مث يتم حتليل هذا السرد
  .تخدمه الباحث احلايلالنهاية، وهو ما مل يس

  :، على أا ذات بعدين)٢٠٠٦ (.Quinlan & et.alكما نظر إليها كوينالن وآخرون 
 .ويشري إىل درجة األمهية اليت يعطيها الفرد لذاته احملتملة: Valenceالتكافؤ  )١(
وتشري إىل درجة توقع الشخص لتحقق تلك الذات يف  : Degree of Possibilityدرجة االحتمالية  )٢(

 وهذا ما تناوله الباحث كهدف يسعى .ستقبل، ويرتبط البعدان بدرجة عالية باجلهد املبذول لتحقيق تلك الذاتامل
  .لتحقيقه من خالل البحث احلايل

  : والسعادة اإلنسانيةالتوجه الزمنيالذوات احملتملة و
فاملفقودة متثل الرغبات  إىل ذوات مفقودة وذوات حالية، – التوجه الزمين يف ضوء –تقسم الذوات احملتملة 

والتوقعات وجتنب املخاوف اليت نظر إليها الفرد يف فترة ما من حياته ولكنها مل تتحقق، واحلالية متثل الرغبات والتوقعات 
  . وجتنب املخاوف اليت يرمسها ملستقبله يف الوقت احلاضر
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– يف حياتنا املهمة مضى، والعمل حنو األهداف تتطلب منا عدم التفكري فيما) الفعالية اإلنسانية اإلجيابية(والسعادة 
 الستثمارها بشكل جيد، فاختيار اهلدف قد حيول دون السعي – يف سعادتنا النفسية واجلسدية واليت متثل جزءاً مهماً

 ومن الناحية العاطفية، التركيز على واحد من اآلمال واألحالم يف. للمكافأة، ولكن يف نفس الوقت التنافس على الفرص
وعلى ذلك، السعي للهدف يكون مشبعاً . املستقبل قد يعين الشعور باإلحباط وخيبة األمل عندما ال تسري األمور بشكل جيد

ليس فقط مع  املكافآت احملتملة ولكن أيضاً مع الندم احملتمل، وبالتايل النظر بشوق إىل أهداف عزيزة سابقاً قد يكون مصدراً 
  )(King & et.al., 2004 .للبؤس

 دراسة جتسد تلك العالقة، حيث اختارا عينة من املطلقات )٢٠٠٤ ( .King & et.alوقد أجرى كنج وآخر ،
عاماً، وطلب منهن سرد أفضل ذوات مستقبلية حمتملة ختيلوها ألنفسهن قبل الطالق، ) ٢٠(اليت مر على زواجهن حوايل 

وأشارت النتائج . ملقياسني أحدمها لنمو الذات واآلخر للسعادةوأفضل ذوات حمتملة مستقبلية يتخيلوا اآلن، مع االستجابة 
ارتباط أهدافنا (إىل وجود عالقة سالبة بني ذوان املفقودة والسعادة، بينما ارتبطت الذوات احلالية بالسعادة بشكل إجيايب 

  ).القدمية واجلديدة بسعادتنا
  :ا يف السلوك وأثرهالعوامل املساعدة يف تكوين وتعديل الذوات احملتملة

، تقدم الذوات احملتملة وظيفة تكيفية، ليس فقط، التزويد مبعايري لتقومي الذات )٢٠٠٩(يقول كارول وآخرون 
ورغم ذلك، يتجه األفراد أحياناً للتخلي عن . احلالية، ولكنها تزود مبحفزات قوية تؤدي إىل تنظيم وتقوية وتوجيه األداء

تعديل الذات :"وأجروا دراسة، موضوعها . و التعديل يشري إىل التغري يف االلتزام بالذات احملتملةذوام احملتملة، هذا التخلي أ
هدفت الدراسة إىل استكشاف كيف ومىت يتخلى الناس عن الذوات احملتملة املهددة من خالل ". حمو الذوات احملتملة: التحتية

ارتفاع ) ١: (ومن فروضها. ري التهديدات على الذوات احملتملةالتنبؤ بأن شك الذات، والقلق، وتغري التوقعات تتوسط تأث
تكون ) ٢. (القلق يؤدي إىل ديدات حتول بدايات الشك إىل اخنفاض كبري للتوقعات اليت تدعم االلتزام بالذوات احملتملة

تكونت . قضات غري مرغوبةالذات التحتية املعدلة أقرب للحدوث عندما حتدد التهديدات، بالكامل، املعىن والنتائج ألي تنا
طبقت عليهم قائمة أولية لتقدير مستوى شك الذات، والقلق، . مسجلني لدرجة املاجستري)  طالبة٤٥ طالباً، ١٩(العينة من 

وتوصلت الدراسة إىل . كما تضمنت القائمة املعدل التراكمي للطالب. االعتراف بالتوقعات، ونواياهم إلكمال الربنامج
بعد استبعاد املعدل التراكمي نظراً لعدم وجود تأثري لتفاعله مع التهديد يف تغيري أي مكون من مكونات النموذج التايل، 

  :النموذج
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فالنموذج يشري إىل أن تعديل الذات احملتملة يبدأ بتهديدات خيربها الفرد، وهي ديدات نوعية، ترتبط بالفرد نفسه 

ا باآلخرين، ويكون تقديره خلطورا بناء على معايري خاصة به، يؤدى هذا التهديد النوعي إىل تغري يف التوقع أكثر من ارتباطه
  .وبالتايل تغري يف االلتزام بالذات احملتملة لتحل حملها الذات التحتية أو الكامنة

لراشدين كبناء الذوات احملتملة ل:"، دراسة موضوعها)٢٠٠٨ (.Marshall & et.alقدم مارشال وآخر و
وهدفت إىل وصف الذوات احملتملة اليت يشترك اآلباء ". مشترك يف احملادثات املهنية لآلباء والشبان واألنشطة املرتبطة ا

واألبناء الشبان يف اعتمادها أو احملافظة عليها أو التخلي عنها فيما يتعلق باحملادثات املرتبطة باملهن احملتملة واألنشطة ذات 
، مت تسجيل ) إناث١٠ ذكور، ١٠األبناء (جمموعة تضم كل منها األم مع واحد من أبنائها ) ٢٠(تكونت العينة من . الصلة

ومالحظة حمادثام حول املهن املستقبلية لألبناء ملدة مثانية أشهر من أجل استكشاف كيف تتكون الذوات احملتملة أثناء 
 وتوصلت الدراسة إىل وجود جمموعتني كبريتني من العمليات، أو اخلطوات .احملادثات واألنشطة املرتبطة مبستقبل األبناء

 والذي يرتبط فقط exploring optionاستكشاف اخليارات : الوظيفية املشتركة، ترتبط مبحتوى الذوات احملتملة ومها
والذي يرتبط   trying on the potential imageبتصورات دور العمل للكبار، وحماولة على التصور االحتمايل 

  .بالذوات احملتملة لدور العمل االحتمايل للكبار واخلصائص الشخصية
الدوافع :"، بدراسة، موضوعها )٢٠٠٨ (Vignolesوعن العوامل الكامنة وراء الذوات احملتملة قام فقنولز  

تقدير الذات، الفاعلية، اإلرادة، وهدفت إىل التعرف على انعكاس دوافع ". الكامنة وراء الذوات املستقبلية املرغوبة واملخافة
تكونت العينة . االستمرارية، االنتماء، التمييز، يف الذوات احملتملة املستقبلية املرغوبة واملخافة، وبناء اهلوية املستقبلية احملتملة

 يتكون من  عاماً، طبق عليهم مقياس٥٩-١٤تتراوح أعمارهم من )  امرأة٥٤ رجالً، ٤١( متطوعاً ٩٥للدراسة األوىل من 
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، ومقياس )١٩٩٦(، مبين على أساس مقياس هوكر وآخرين )احلالية، املتوقعة، املخافة(من الذوات املستقبلية احملتملة ) ١٠(
توصلت الدراسة إىل وجود عالقة موجبة بني دوافع . لتقدير تلك الذوات املستقبلية احملتملة، ومقياس الستقراء اهلوية اإلجيابية

  .ملرغوبة، بينما وجدت عالقة سالبة بني تلك الدوافع والذوات املخافةاهلوية والذوات ا
، بدراسة )٢٠٠٨ (.vanDellen & et.alوعن كيفية تأثري الذوات احملتملة يف السلوك، قام فاندلني وآخر 

من خالله تؤثر وهدفت إىل فحص امليكانزم االحتمايل الذي ". الذوات احملتملة كمعايري سلوكية يف تنظيم الذات:"موضوعها 
)  طالبا٤٠ً طالبة، ٥٧(الذوات احملتملة على السلوك يف إطار مناذج عمليات الضبط لتنظيم الذات من خالل عينة مكونة من 

ومن أهم النتائج أن امليكانزم الوحيد الذي تؤثر الذوات احملتملة من خالله يف سلوك الشخص هو دور مقابالت . باجلامعة
  .وأمجلت الدراسة نتائجها يف أن الذوات احملتملة متثل مكوناً يف مناذج عملية الضبط لتنظيم الذات. يةالقيمة املرجعية احلال

، بدراسة موضوعها )٢٠٠٦ (.Bybee & et.alوعن تأثري العمر على الذوات احملتملة، قام باييب وآخر 
هدفت الدراسة إىل فحص ".  العمريةوجهات نظر خمتلفة عرب الفترات: النواحي اجلسمية يف وصف الذوات احملتملة:"

وتوصلت الدراسة إىل أن الشباب . يف مراحل العمر املختلفة) املأمولة، واملخافة(األدبيات املتعلقة بالذوات اجلسمية احملتملة 
  .أكثر ميال للنواحي اجلسمية املثالية وأقل خوفاً من املشاكل الصحية بعكس كبار السن

  Temporal Orientation: التوجه الزمني
التوجه الزمين أو منظور الزمن، مسة أساسية للخربة الشخصية للفرد، وميكن تعريفه بأنه األسلوب أو الطريقة اليت 

). املاضي واحلاضر واملستقبل(من خالهلا يستطيع األفراد والثقافات تقسيم تدفق اخلربة اإلنسانية داخل األطر الزمنية 
(Zimbardo & et.al., 1997:1008)  

  : نظرية التوجه الزمني
، نظرية للتوجه الزمين، واليت تسمى منظور الزمن )١٩٩٩ (Zimbardo & boydاقترح زمباردو وبويد 

Time Perspective (TP) تعترب هذه النظرية التوجهات حنو املاضي واحلاضر واملستقبل كبعد أساسي يف االشتغال ،
ستمر للخربات الشخصية واالجتماعية ترتيباً ومتاسكاً كأحداث ويعطى التدفق امل. Human functioningاإلنساين 

هذه األطر اإلدراكية تستخدم لتشفري وختزين واستدعاء اخلربات املاضية، وتستخدم أيضاً . قبل أن تودع يف أحد األطر الزمنية
ي على كثري من األحكام اقترح زميباردو وبويد أن منظور زمن الشخص له تأثري ديناميك. يف تشكيل التوقعات واألهداف

  (Zimbardo, P. G. & et.al.,1999:1271). املهمة والقرارات واألفعال
  :أمناط التوجه الزمني وأثرها على السلوك البشري

تنقسم حياة كل منا إىل ماض وحاضر ومستقبل، وال يستطيع اإلنسان أن يفصل بينها متاماً، حبيث إنه يعيش يف 
ولكن يوجد من يزداد توجهه حنو واحداً من تلك األطر الزمنية، وقد يكون هذا التوجه . أو املستقبلاحلاضر وال يتأثر باملاضي 

فمن يتوجه للماضي ليكون حافزاً للتغيري عكس من يرتبط باملاضي لتذكر األحزان واملآسي، ومن يتوجه . إجيابياً أو سلبياً
وهذا التوجه ال . ق ما مل يستطع حتقيقه يف املاضي أو احلاضرللمستقبل للهروب من احلاضر عكس من يتوجه للمستقبل لتحقي

ميكن التأكيد على ويف ضوء نظرية التوجه الزمين . ميكن فصله عن البناء النفسي للشخص، بل هو جزء منه يؤثر فيه ويتأثر به
  .أن اخلربات يف املاضي ميكن أن تؤثر على األفعال يف احلاضر والتوقعات يف املستقبل
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 يؤثر بقوة على Our Mental Time Zone، إىل أن إطارنا العقلي للزمن )٢٠٠٩ (Floraلورا وتشري ف
الطريقة اليت نتخذ ا قراراتنا ونقضي ا أوقاتنا، فالتوجه السليب حنو املاضي يقود الناس إىل العيش على أسوأ األشياء اليت 

توجه اإلجيايب حنو املاضي، يقود إىل الكثري من الدفء وال. حدثت هلم، فهم يلصقون أقدامهم يف وحل طفولتهم وشبام
واستحواذ احلنان حول عصور مضت، ولكن ال جتعل اإلجيابية تضللك، فإذا حصرت نفسك يف ذكرياتك اجلميلة يعين أنك 

 ، يعين تركيز الشخص على امللذات Present-hedonistوالتوجه حنو متعة احلاضر . مازلت حمصوراً حىت تتحرر منها
، جيعل الشخص ال يستمتع كثرياً present-fatalisticبينما التوجه حنو جربية احلاضر . وفرص االنفتاح على ما حوله

واقترحت، فلورا، عدسة سحرية ننظر من خالهلا للزمن، حيث جيب أن نتوجه . بوقته احلايل، كما أنه حيافظ عليه بشكل سليب
و املستقبل ومتعة احلاضر، وقليل حنو سلبية املاضي وجربية احلاضر، فهذا جيعل بكثري من اإلجيابية حنو املاضي، وباعتدال حن

الشخص أكثر صحة وسعادة وجناحاً، بدرجة أكرب من أولئك الذين يتوجهون بدرجة عالية حنو سلبيات املاضي، وجربية 
  (Flora, C.,2009:58-59). احلاضر، حيث يكونون أكثر اكتئاباً وميتلكون أفكاراً انتحارية

 Natural Time، ميتلك كل شخص منظور زمن طبيعي )٢٠٠٨(ويقول زمباردو وآخرون 
Perspective : البعض يدرك أن الزمن مير بسرعة بينما يدرك آخرون أنه يتحرك ببطء، البعض مشغول باملاضي، بينما

ريية ألم يفكرون فقط يف املاضي الناس عادة ينشغلون يف أعمال تدم. آخرون يعيشون يف احلاضر أو يركزون على املستقبل
أو احلاضر، واملوجه كلية للمستقبل ليس أمر صحي، ألنه جيعل الشخص غري قادر على االستمتاع بوقت الفراغ أو مساعدة 

   (Zimbardo, et.al., 2008). التوجه الزمين املتوازن هو األكثر صحة. من حيتاجونه
  

 :سلوك إدارة الوقت

لوقت يبني عادة الفرق بني اإلجناز واإلخفاق، فمن بني األربع والعشرين ساعة يومياً يوجد إن االستخدام السليم ل
عدد حمدد منها للقيام باألعمال، وهكذا فإن املشكلة ليست يف الوقت نفسه، وإمنا ماذا نفعل ذه الكمية احملدودة منه؟ إن 

ي ويف الوقت الصحيح، فالوقت يسري دائماً بسرعة حمددة االستفادة من كل دقيقة شئ مهم، إلجناز األعمال بأسلوب اقتصاد
فكمية الوقت ليست مهمة بقدر أمهية كيفية إدارة الوقت . وثابتة، ومن مث ينبغي للفرد أن حيافظ على الوقت املخصص له

مية الوقت نفسهاالة ميكن الوصول إىل استخدام أفضل للوقت، والقدرة على إجناز الكثري يف كاملتاح لنا، وباإلدارة الفع .
ال يوجد وقت كاف : موضوع الوقت يكون حتت املناقشة...الناس يف املؤمترات والتدريب، حلقات النقاشعندما يلتقي 

إلكمال ما هو متوقع وال يوجد وقت كاف ملتابعة مقاباليت األخرية، وال يوجد وقت كاف للمحافظة على قراءايت املهنية، 
  )٢٨٥: ٢٠٠٢عبدالفتاح عيسى وآخر، . (يئةيبدو أن الوقت يدار بطريقة س

إن الذين ينظرون للوقت بعني االهتمام هم الذين حيققون اجنازات كثرية يف حيام الشخصية واملهنية، وهم الذين 
وعلى العكس من ذلك فإن املرء الذي ال يهتم كثرياً باإلجنازات ينظر إىل . يعلمون أن الوقت قليل لتحقيق كل ما يريدون

  )٢٨: ١٩٩١نادر أبو شيحة، . (ت على أنه ذو قيمة قليلةالوق
 على أا ال تعين فقط -كأساس لتنظيم وقت الطالب-، إىل عملية التنظيم )١٩٩٥ (Seditaويشري سيدايتا 

وضع األشياء بالترتيب، ولكنها تشمل إىل جانب ذلك، تنظيم األدوات، والواجب املرتيل، والواجبات طويلة املدى، ووضع 
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ووجد أنه جيب أن خيصص املعلمون وقتاً لتدريس . دة لتخطيط الوقت اليومي واألسبوعي والشهري، وتنظيم فترة الدراسةقاع
مهارات التنظيم لطالم، ففي الغالب يكون الطالب ال يعرفون أي التجهيزات الالزم إحضارها للفصل، كيف يستخدم 

  (Sedita, J.,1995:3-4). إلكمال الواجبكراسة الواجبات، أو حتديد املدة الزمنية الالزمة 
حتسني مهارات التنظيم لدى :"، بدراسة موضوعها )٢٠٠٠ ( .Sharon & et.alوقد قام شارون وآخرون 

. وهدفت الدراسة إىل بناء برنامج لتحسني مهارات التنظيم للطالب". الطالب من خالل استخدام تلك املهارات يف املنهج
توصلت الدراسة إىل أن معظم الطالب يف مجيع . فصول الدراسية، تسع منها ذوي صعوبات التعلممن ال) ١١(ومشلت العينة 

األعمار يفتقرون إىل مهارات تنظيم الوقت، ويقع وراء ذلك جمموعة من العوامل النمائية، واملناخ املدرسي وأخرياً اندماج 
 إدارة الوقت، األولويات، الواجب املرتيل، مهارات مهارات: ومت تدريب الطالب على استراتيجيات تتعلق بـ. الوالدين

لعب الدور، أنشطة التعلم : ومشل الربنامج دروساً تتعلق بـ. واحملافظة على دفتر الواجبات...الدراسة، تنظيم الطالب ألدواته
وأشارت النتائج . قررالتعاوين، أنشطة حل املشكالت، تقييم الذات، قوائم التحقق، ووضع األهداف، ومجيعها مت تضمينها بامل

 & .Sharon,A). إىل حتسن مهارات تنظيم الوقت لدى الطالب سواء العاديني أو ذوي صعوبات التعلم
et.al.,2000) 

ونظراً ألمهية مهارات التنظيم فقد أفرد هلا الباحث جانباً يف املقياس الذي مت إعداده، ومشل على أكرب قدر من 
  .ينالعبارات مقارنة بالبعدين اآلخر

  :، إىل عناصر التخطيط املتعلقة بإدارة الوقت يف السنة النبوية، وهي)٢٠٠٢(ويشري عبدالفتاح عيسى وآخر 
 .وضع األهداف وحتديد األولويات -١
 .آليات تنفيذ األهداف -٢
 )٢٩٢-٢٠٠٢:٢٩١عبدالفتاح عيسى وآخر، . (االلتزام بالنظام واحملافظة على الوقت -٣

  .ياس الذي أعده الباحث احلايل قريبة الشبه بتلك العناصروكانت األبعاد اليت تضمنها املق
  :العوامل املؤثرة على التحصيل الدراسي

. استخدم الباحث مؤشر التحصيل فقط، لتحديد املتفوقني واملتأخرين دراسياً، وهو اجلانب اإلحصائي للتفوق العقلي
ففي ضوء .   األكادميي للطالب يف مدارسهم أو جامعاموحياول الباحث التركيز فقط هنا على العوامل اليت تؤثر يف األداء

مبدأ الفروق الفردية، يظهر ثالثة مستويات من الطالب يف مقدار حتصيلهم الدراسي، فهناك من يتمتع بدرجة عالية من األداء 
تأيت فئة منخفضي األداء األكادميي، وهم الفئة اليت يصفها الباحث باملتفوقني دراسياً، وفئة أخرى متوسطة األداء، وأخرياً 

وقد حاول الباحثون يف جمال التربية وعلم النفس تقدمي تفسري . األكادميي، وهم الفئة اليت يصفها الباحث باملتأخرين دراسياً
واضح هلذا االختالف، وخصوصاً من خالل التعرف على العوامل اليت جتعل طالباً يحصل أكثر من طالبٍ آخر، وخصوصاً إذا 

 أن التفوق -بناء على منوذج مونكس–) ١٩٩٩(ويف إطار ذلك ترى مسية على . اك تقارب يف القدرات العقليةكان هن
العقلي، ينتج من تفاعل ستة عوامل أو مكونات شرطية وهي الذكاء املرتفع أو فوق املتوسط، االبتكارية، والتزام باملهام، 

، )٢٠٠٩ (Lee & et.al، وحديثاً قدم يل وآخر )٢١١: ١٩٩٩مسية علي، . (واألسرة، واألقران، وأخرياً املدرسة
  :منوذجاً يوضح العوامل اليت تشكل األداء األكادميي للطالب، وهو توسيع للنماذج السابقة، ويوضحه الشكل التايل
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    األكادیمي للطالبتحصیلللعوامل المؤثرة على ال Lee نموذج ) ٢ ( شكل

  
  :، منوذجاً آخر، يوضحه الشكل التايل)٢٠٠٩ (Phanدم كما ق
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بالنظر للنموذجني السابقني، جند تأكيداً على تفاعل العوامل املعرفية وغري املعرفية يف تأثريها على األداء األكادميي 

مشاركة الطالب، استراتيجيات التعلم (ية جماالت أساسية ملتغريات غري معرف) ٣(وجدت " يل"للطالب، ففي منوذج 
إدارة الوقت، استراتيجيات تناول االختبار، إدارة (وتضمنت استراتيجيات التعلم السلوكية ). السلوكية، املناخ املدرسي

ض ، جبانب املتغريات الدميوجرافية وبع)اجلهد، البحث عن املساعدة، إدارة الواجب املرتيل، استراتيجيات أخذ املالحظات
منظور الزمن، أهداف (فكانت املتغريات غري املعرفية " فان"بينما يف منوذج . املتغريات املدرسية األخرى، واملتغريات املعرفية

وخيتلف النموذجان يف . مع املتغريات املعرفية يف تفاعلها يف التأثري على التحصيل األكادميي) اإلجناز، التجهيز للدراسة، اجلهد
يتعرض، يف منوذجه، للتأثريات املتبادلة " يل"على التحصيل، فنجد ) املعرفية وغري املعرفية(تغريات املستقلة طريقة تأثريات امل

وجود متغريات وسيطة " فان"بينما جند يف منوذج . للمتغريات املستقلة فيما بينها، وتأثريها املباشر على التحصيل األكادميي
سة واجلهد، كما أظهر النموذج التأثريات املباشرة و غري املباشرة للمتغريات املستقلة تتمثل يف أهداف اإلجناز، والتجهيز للدرا

على املتغريات الوسيطة والتحصيل األكادميي، والوسيطة فيما بينها وعلى التحصيل األكادميي، وتشري اخلطوط العريضة 
. لمتغريات األخرى من خالل نتائج الدراسات السابقةالسوداء يف النموذج إىل املتغريات اليت تناوهلا بالدراسة، بينما أشار ل

" فان"، بينما خصص "يل"ومن املالحظ أيضاً أن إدارة الوقت كانت ضمن متغري استراتيجيات التعلم السلوكية يف منوذج 
  .متغرياً مستقالً ملنظور الزمن كأحد العوامل الرئيسة اليت تؤثر على التحصيل األكادميي

حث أن اإلطار النظري يؤيد التأثري اإلجيايب إلدارة الوقت والتوجه الزمين على التحصيل من هنا استنتج البا
  .األكادميي، وهذا مؤشر نظري، على أن املتفوقني دراسياً خيتلفون عن نظرائهم يف كل من إدارة الوقت والتوجه الزمين

  

  

 

 التجھیز العمیق

 التجھیز السطحي

 أھداف التمكن

ھدف االقتراب 
 من األداء

ھدف تجنب 
 األداء

  نموذج فان للعوامل المؤثرة على األداء األكادیمي للطالب ) ٣( شكل 

 األداء األكادميي

 النظرية املعرفية

 منظور الزمن



٢٠٧ 

  :الدراسات السابقة
 لإلسهام يف اشتقاق الفروض، مجع الباحث عدداً من هالً ملتغريات، وتناو وبناء ألدوات البحثتدعيماً لإلطار النظري

  :، وقسمها على النحو التايل البحث مبوضوع-بدرجة ما-الدراسات السابقة املتصلة 
  :دراسات تناولت الذوات احملتملة مع بعض متغريات البحث: ًأوال

  :الذوات احملتملة والتحصيل األكادميي )١(
، تأثري الذوات احملتملة على التحصيل )١٩٨٧ ( .Irglehart & et.alدراسة أرجلهارت وآخرين 

ومت اختبار صحة فرضني للدراسة . وهدفت إىل فحص دور الذوات املهنية احملتملة يف التنبؤ بالتحصيل األكادميي".األكادميي
 بكلية الطب جبامعة طالب) ٢٥٠(سنوات، على عينة مكونة من ) ٦(من خالل البيانات اليت مجعت من دراسة طولية ملدة 

وتوصلت الدراسة .  مقاييس للتحصيل األكادمييةاستخدم مقياس إدارة الذات على ثالث فترات، وكذلك أربع. متشجان
الطالب الذي يكون أكثر ختيالً ملهنة مستقبلية ) ٢. (الطالب الذي يركز على مهنة واحدة هو األقل حتصيالً أكادميياً) ١: (إيل

  .اذبية له يكون أعلى حتصيالً أكادميياًتكون مصدر إرضاء وج
الذوات احلالية واحملتملة أثناء املراهقة :"، وموضوعها )١٩٩٨ ( .Anderman & et.alدراسة أندرمان وآخر 

. ، ودورها يف تغري املعدل التراكمي)املستقبلية(وهدفت إىل حبث العالقة بني الذوات األكادميية احلالية واحملتملة ". املبكرة
، واستخدم مقياس للذوات األكادميية )طالبات% ٤٤،٤طالب، % ٥٥،٦( طالباً بالصف السابع ٣١٥نت العينة من تكو

وأشارت النتائج إىل أن الذوات احلالية واملستقبلية . احلالية واملستقبلية، واملعدل التراكمي للطالب وبعض املقاييس األخرى
لطالب، كما أن االرتفاع يف الذوات األكادميية احلالية أكثر من الذوات املوجبة ترتبط بتغري موجب باملعدل التراكمي ل

األكادميية املستقبلية يؤدي إىل زيادة يف املعدل التراكمي للطالب، أما ارتفاع الذوات االجتماعية احلالية عن املستقبلية يؤدي 
  .إىل اخنفاض املعدل التراكمي للطالب

وهدفت إىل ". الذوات األكادميية كخرائط:" ، وموضوعها )٢٠٠٤ ( .Daphna & et.al دراسة دافنا وآخرين
حيدث التحسن األكادميي فقط عندما تكون الذوات األكادميية احملتملة ذوات منظمة :"اختبار صحة الفرض الذي ينص علي 

ري، وقدرة طالباً بالصف الثامن، وتوصلت الدراسة إىل رفض الفرض الصف) ١٦٠(تكونت العينة من ". بشكل معقول 
الذوات األكادميية احملتملة على تغيري السلوك والنتائج األكادميية، حيث حتسنت درجام التحصيلية ومشاركتهم يف الفصل 

 .وزيادة الوقت ألداء الواجبات املرتلية وذلك عندما أصبحت الذوات األكادميية أكثر تنظيماً
اإلحبار يف الفضاء بني : ل طالب اجلامعة للذوات احملتملةحتصي":، وموضوعها )٢٠٠٦ (Pizzolateدراسة بايزوالت 

. وهدفت إىل دراسة مفهوم الذوات احملتملة لدى طالب اجلامعة حتت شروط حمددة". االلتزام وحتقيق اهلوية طويلة املدى
 ومن السود،  طالباً باجلامعة منخفضي التحصيل ومهددين بالفصل من كليام، ومن حمدودي الدخل،٢٨تكونت العينة من 
أجريت معهم مقابلة تدور حول أهداف ذوام احملتملة اليت تدور حول التسجيل للدراسة، واحلضور، . ومن أعراق خمتلفة

دلت النتائج على أن الطالب الذي لديه فهم إلجراءات القبول بالكلية والقدرة . والقدرة على االستمرار كطالب يف الكلية
مع مستوى طموح للتغلب على ديد الفصل من اجلامعة ويكون ناجحاً يف هذا الدور، يكون على متابعة تلك اإلجراءات، 
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أقرب للبقاء كطالب يف الكلية واحلصول على درجات النجاح، وتوفري مصادر التمويل، مع القدرة على التعامل مع 
  .الصراعات والتحديات اليت تنشأ

كيف : الذوات احملتملة والنتائج األكادميية:"وضوعها ، وم)٢٠٠٦ (.Daphna & et.alدراسة دافنا وآخرين 
وهدفت إىل حبث العالقة بني الذوات األكادميية والتحصيل األكادميي لدى عينة من . ومىت تستثري الذوات احملتملة لألداء؟

صلت الدراسة تو).  جمموعة ضابطة١٢٣ جمموعة جتريبية، ١٤١(طالباً بالصف الثامن ) ٢٦٤(تكونت العينة من . األقليات
 ليست كافية للتأثري على مستوى النجاح األكادميي، إذا مل ترتبط باستراتيجيات -وحدها–إىل أن الذوات األكادميية احملتملة 

  .مناسبة للشعور بالذات احلقيقية وترتبط باهلوية االجتماعية
  :الذوات األكادميية والنوع )٢(

النوع والعرق والفروق يف الذوات :" موضوعها ، و)١٩٩٥(.Garcia & et.al   دراسة جاركيا وآخرين
وهدفت إىل فحص وجهات نظر طالب اجلامعة يف ذوام األكادميية وكيف أن تلك الذوات ". األكادميية لطالب اجلامعة

تكونت . ختتلف باختالف النوع والعرق، وكيف يرى الطالب فرصة حتقيق تلك الذوات األكادميية وأمهيتها وقوم إلجنازها
. استجابوا لربوتوكول مفتوح للذوات األكادميية املوجبة والسالبة. ، من أجناس خمتلفة) طالبا٦٤ً طالبة، ٦٢(لعينة من ا

وتوصلت الدراسة إىل أن االحتمال املدرك وأمهية الذوات احملتملة والفاعلية إلجنازها أو جتنبها ختتلف باختالف كل من النوع 
  .والعرق

 : وتنظيم الذاته الزمين والتوجالذوات احملتملة )٣(
الذوات احلالية واحملتملة لدى ذوى : ، األبعاد الزمنية ملفهوم الذات)٢٠٠١ (Hellstrroemدراسة هلستروم 

وهدفت إىل استكشاف األوجه الزمنية ملفاهيم ذوي األمراض املزمنة عن ذوام، ماذا كانوا يف املاضي، ". األمراض املزمنة
 ٦(مريضاً ) ٢١(واستخدمت املقابلة لعينة من املرضى السويديني .  يفكرون حول مستقبلهمكيف انشغلوا باحلاضر، كيف

عاماً، وكان من أهم النتائج أن الذوات اجلسمية، والذوات املتوقعة لدى املرضى ) ٤٦(مبتوسط عمر )  من الذكور١٥إناث، 
  .الذات احملاصرة كعوامل داخلية للمريضكانت كأشياء منفصلة أو غريبة عن الذات، بينما كانت الذات املاضية، و

الذوات : توجه املستقبل يف نظام الذات:"، وموضوعها )٢٠٠٦ (.Hoyle & et.alدراسة هويل وآخر 
وهدفت إىل التعرف على تأثري الذوات احملتملة على السلوك احلايل، وفحص الذوات ". احملتملة، تنظيم الذات، والسلوك

وتوصلت الدراسة إىل أن الذوات احملتملة تؤثر على الدافعية . القات البني شخصية لتنظيم الذاتاحملتملة يف حميط منوذج للع
  .والسلوك من خالل عمليات تنظيم الذات

مساندة الطالب من خالل التخطيط للتطوير :"، وموضوعها )٢٠٠٨ (.Clegg & et.alدراسة كليج وآخر 
 تطوير القدرة على التفكري يف – اكتشاف منو الذوات األكادميية اإلجيابية وهدفت إىل".التفكري يف املاضي، والزمن: الشخصي

مقابلة تكشف عن أساليب الطالب ) ١٢(ومن خالل .  وأي من خربات عملية التعلم تدعم هذه القدرة- عملية التعلم
، )الذوات اإلجيابية(الشخص  لعناصر التخطيط للنمو -بشكل حمدد–للتعلم، واملساندة اليت جيدوا مفيدة، وأيضاً استقصاء 

وتوصال إىل وجود ). السنة األوىل، السنة الثالثة، السنة الرابعة يف الدراسة اجلامعية(خالل سنوات الدراسة على األخص 
  .عالقة بني الوقت والتوجه الزمين يف تأثريها على التفكري يف عناصر الذوات األكادميية
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  دارة الوقت يف عالقتها باملتغريات األخرى للبحثدراسات تناولت التوجه الزمني وإ:ًثانيا

   التوجه الزمين والتحصيل )١(
العالقة بني توجه الزمن واألداء األكادميي املدرك واالستعداد :"، وموضوعها )٢٠٠٨ (Bowlesدراسة بوليز 
لى أساس التجهيز وهدفت الدراسة إىل تفعيل منوذج للتوجه الزمين واختبار صدق عوامله ع". لالختبار لدى املراهقني

أشارت النتائج إىل وجود . باملرحلة الثانوية)  طالبة١١٥ طالبا، ١١٣(تكونت العينة من . لالختبار واألداء األكادميي املدرك
ارتباط بني التوجه حنو احلاضر واملستقبل باألداء األكادميي،  الطلبة الذين يستعدون جيداً لالختبار هم األكثر توجهاً حنو 

  .املستقبل
ضبط الذات كعامل وسيط بني منظور :"، وموضوعها )٢٠٠٩ ( .Larissa & et.alدراسة الريسا وآخرين 

وهدفت إىل حبث كيف أن الفروق بني األفراد يف ضبط الذات يكون وسيطاً بني منظور الزمن ". الزمن والتحصيل األكادميي
الطالب : طالباً باجلامعة، وكان من أهم النتائج) ٢٥٥(ينة من تكونت الع. والتحصيل األكادميي يف ضوء نظرية التنظيم الذايت

ذوي التوجه حنو املستقبل كان معدهلم األكادميي مرتفعاً، بينما كان ذوو التوجه حنو احلاضر أقل حتصيالً أكادميياً حىت يف حال 
  . تثبيت املتغريات الدميوجرافية

ملستقبل، املعتقدات املعرفية، أهداف اإلجناز دمج توجه زمن ا:"، وموضوعها )٢٠٠٩ (Phanدراسة فان 
دف الدراسة إىل اقتراح واختبار منوذج سبيب للعالقات بني توجه زمن ".دليل جترييب مؤكد: واستراتيجيات الدراسة

األداء ، استراتيجيات الدراسة و)التمكن، االقتراب من األداء، جتنب األداء(املستقبل، املعتقدات املعرفية، أهداف اإلجناز 
باجلامعة، كان من أهم املقاييس املستخدمة، مقياس زمباردو للتوجه )  طالبا١٠٨ً طالبة، ١٦٧(تكونت العينة من . األكادميي

. كمؤشر على األداء األكادميي%) ٥٠(، ودرجات االختبار النهائي %)٥٠(حنو املستقبل، درجات أعمال الفصل 
 Deepري غري مباشر على األداء األكادميي من خالل التجهيز العميق وأشارت النتائج إىل أن للتوجه الزمين تأث

Processingوأهداف التمكن ،.  
 إدارة الوقت والتحصيل )٢(

  
تأثري املتغريات غري املعرفية على التحصيل :"، وموضوعها )٢٠٠٩ ( .Lee & et.alدراسة يل وآخر 

مشاركة الطالب، استراتيجيات التعلم (ت غري معرفية جماالت ملتغريا) ٣(وهدفت إىل التعرف على تأثري ". األكادميي
وتوصلت الدراسة إىل وجود تأثري مباشر وقوي الستراتيجيات . على حتصيل الطالب األكادميي) السلوكية، املناخ املدرسي

جب املرتيل، إدارة الوقت، استراتيجيات تناول االختبار، إدارة اجلهد، البحث عن املساعدة، إدارة الوا(التعلم السلوكية 
  .على التحصيل األكادميي للطالب) استراتيجيات أخذ املالحظات

توضيح العالقة بني مهارات إدارة الوقت :"، وموضوعها )٢٠١٠ ( .Kobus & et.alدراسة كوبس وآخر 
ألكادميي وهدفت إىل حبث هل يرتبط االخنفاض يف التحصيل ا". والتحصيل األكادميي لدى الطالب األفارقة بكلية اهلندسة

وتوصلت الدراسة إىل أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التحصيل األكادميي ". باالفتقار ملهارات إدارة الوقت
  .ومهارات إدارة الوقت لدى الطلبة األفارقة بكلية اهلندسة
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 التوجه الزمين والنوع )٣(
ارتباطات : جهات حنو املستقبلالنوع والتو:"، وموضوعها )٢٠٠٤ (.Greene & et.alدراسة جرين وآخر 

دافعية : وهي دراسة نظرية، حاولت فحص األدبيات املتعلقة بالفروق بني الذكور واإلناث يف ضوء نظريات". بالدافعية
وتوصلت الدراسة إىل . اإلجناز، وتوجه زمن املستقبل، والذوات احملتملة، وقيمة التوقع وأخرياً النظرية املعرفية االجتماعية

روق بني الذكور واإلناث يف التوجه حنو املستقبل والذوات احملتملة واملتغريات األخرى، تعكس اختالف الدور لدى وجود ف
  .اجلنسني

  :دراسات تناولت أمناط الذوات احملتملة يف عالقتها ببعض املتغريات:ًثالثا

  :اول الباحث الدراسات التاليةللتعرف بصورة جيدة على أمناط الذوات احملتملة للمساعدة يف إعداد املقياس، تن
الذوات املهنية احملتملة للنساء :"، وموضوعها )٢٠٠١ ( .Robinson & et.alدراسة روبنسون وآخر 

وهدفت إىل وصف الذوات املهنية احملتملة لدى منخفضات الدخل، وحتديد عما إذا كانت البيئة والعزو ". منخفضات الدخل
 عاماً، مت تقسيمهن ٥٩-١٨امرأة متتد أعمارهن من ) ١٩٩(تكونت العينة من . أمولة واملخافةهلا تأثري على الذوات املهنية امل

أظهرت النتائج أنه ال . إىل جمموعتني حتت شروط تعليمية خمتلفة، طبق عليهن مقياساً للذوات املهنية احملتملة ومقاييس أخرى
لدى كال من اموعتني، بينما كانت الفروق يف مقدار سرد توجد فروق دالة إحصائياً يف عدد الذوات املأمولة اليت سردت 

  .الذوات املخافة أكرب من الذوات املأمولة داخل كلتا اموعتني
". الذوات احملتملة واضطراب الشخصية:"، وموضوعها)٢٠٠٦ (.Janis & et.alدراسة جينس وآخرين 

لديهن ) ١٥(إمرة، ) ٤٣(تكونت العينة من . والعادينيوهدفت إىل مقارنة الذوات احملتملة لدى ذوي اضطراب الشخصية 
وأظهرت النتائج أن ذوي اضطراب . ليس لديهن اضطراب، استجنب ملقياس للذوات األكادميية) ٢٨(اضطراب شخصية، 

لسالبة الشخصية كانوا أقل يف تقدير الذوات احلالية املوجبة، كما أم كانوا أعلى من اموعة الضابطة يف تقدير ذوام ا
  .احلالية واملتوقعة واملرغوبة وكذلك يف أمهية تلك الذوات

وهدفت إىل ". الذوات احملتملة لألبوة لدى اآلباء الشبان املسجونني:"، وموضوعها )٢٠٠٧ (Meekدراسة ميك 
) ٢١- ١٨( أعمارهم من شاباً مسجوناً، متتد) ٣٩(املتعلقة باألبوة لعدد ) احلالية، واملأمولة، واملخافة(فحص الذوات احملتملة 
طبق عليهم مقياس الذوات احملتملة لألبوة مبين على أساس مقياس كروس .  لطفل واحد-على األقل–عاماً، وكل منهم أب 

وتوصلت الدراسة إىل أن هؤالء الشبان لديهم خماوف عامة، ). ١٩٩٦(، ومقياس هوكر وآخرين )١٩٩١(وماركوس 
  .من العدوانية حنو األبناء، واملخاوف من استمرار االنفصال عن أبنائهوخماوف من كونه أباً سيئاً، وخماوف 

  : واشتقاق الفروضتعليق على الدراسات السابقة
  :من حيث املوضوع واهلدف

تناولت الدراسات السابقة املتغريات الرئيسة للبحث احلايل، واليت تشمل الذوات احملتملة، ومنظور الزمن، وإدارة 
وقد ركز الباحث . ، إما بصورة مستقلة، أو تناول متغريين على األقل منها معاً)التفوق والتأخر(راسي الوقت، والتحصيل الد

  .على الدراسات اليت جتمع بني أكثر من متغريين من متغريات الدراسة ويف ضوء أهداف البحث احلايل
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الذوات، ومل حتظ الذوات األكادميية فالدراسات املتعلقة مبوضوع الذوات احملتملة اختلفت يف تناوهلا االت تلك 
 وعلى رأس الدراسات اليت ارتبطت موضوعاا مباشرة بالذوات -كما كان يتوقع الباحث-بنصيب كبري من الدراسات 

، )٢٠٠٤(، ودراسة دافنا وآخرين )١٩٩٨(، دراسة أندرمان وآخر )١٩٩٥(دراسة جاركيا وآخرين : األكادميية
اال املهين، : وكان من أهم جماالت الذوات اليت تناولتها الدراسات السابقة). ٢٠٠٨(،  ودراسة كليج وآخر )٢٠٠٦(

وقد اختلفت الدراسات السابقة يف أهدافها حول تناول الذوات احملتملة، فمنهم من تناوهلا يف إطارها ... واال االجتماعي
 بالتحصيل األكادميي، وهناك من ربطها باألطر الزمنية  حيث ربطها )١٩٩٨(، مثل أندرمان وآخر )حالية، ومستقبلية(الزمين 

حيث درس العالقة بني ) ٢٠٠٨(، ودراسة كليج وآخر )٢٠٠١(كما يف دراسة هلستروم ) املاضي، واحلاضر، واملستقبل(
لهارت وهناك من تناوهلا يف إطار كنظرة للمستقبل فقط، مثل دراسة أرج. الذوات األكادميية وكل من الوقت ومنظور الزمن

، )١٩٩٥(، ودراسة جاركيا وآخرين )٢٠٠٦(، ودراسة دافان وآخرين )٢٠٠٦(، ودراسة بايزوالت )١٩٨٧(وآخرين 
  ).٢٠٠٧(، ودراسة جينس وآخرين، ودراسة ميك )٢٠٠١(ودراسو روبنسون 

 دراسة بوليز أما الدراسات اليت تناولت منظور الزمن فقد ركز معظمها على التوجه حنو احلاضر واملستقبل معاً مثل
وهدفت مجيعها إىل ). ٢٠٠٩(، وهناك من ركز على املستقبل مثل دراسة فان )٢٠٠٩(، ودراسة الريسا وآخرين )٢٠٠٨(

  .دراسة تأثري التوجه حنو الزمن على التحصيل األكادميي
يث مت ، ح)٢٠١٠(، ودراسة كوبس وآخر )٢٠٠٩" (يل"أما الدراسات اليت تناولت إدارة الوقت، هناك دراسة 

  .دراسة هذا املتغري مع التحصيل األكادميي
مما سبق استطاع الباحث أن يوسع دائرة االهتمام باملتغريات، وخصوصاً، الذوات احملتملة، اليت تناوهلا بصورة 

ن قلة موسعة عما تناولته غالبية الدراسات مستفيداً من طرق تناول تلك الدراسات هلذا املتغري، كما استفاد الباحث أيضاً م
باإلضافة ) الذوات األكادميية، منظور الزمن، إدارة الوقت، التحصيل األكادميي(الدراسات اليت ربطت بني املتغريات جمتمعة 

  .إىل متغريي النوع والتخصص كمتغريات دميوجرافية
  :من حيث العينة واألدوات

حسب طبيعة ) ٣١٥(إىل ) ٢١(ن كان طالب اجلامعة هدفاً ملعظم الدراسات السابقة، وامتد حجم العينات م
الدراسة، كما كان االستبيان املفتوح هو األكثر استخداماً لقياس الذوات احملتملة واملبين على فكرة ماركوس وآخرين 

 مع مراعاة ظروف –، كما كان مقياس زمباردو ملنظور الزمن هو األكثر استخداماً، ومن هنا استفاد الباحث )١٩٨٦(
  . يف بناء األدوات واختيار العينة وحتديد حجمها-ة البحث احلايلاتمع األصل لعين
  :من حيث النتائج

اتضح من نتائج الدراسات السابقة أن الذوات األكادميية والتوجه الزمين وإدارة الوقت هي اليت تؤثر يف التحصيل 
، أا )٢٠٠٦(ن كان يرى دافنا وآخرين األكادميي، مبعىن أا تسهم بشكل أو بآخر يف صنع التفوق أو التأخر الدراسي، وإ

بعض هذه –ولكن . ليست كافية إذا مل ترتبط باستراتيجيات مناسبة للشعور بالذات احلقيقية وترتبط باهلوية االجتماعية
 مل تقدم تأكيداً على أن هذه املتغريات سابقة على التحصيل، أو العكس، وذلك باستخدام حتليل املسار، على -الدراسات
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، ولكن مل توجد دراسات )طالب، طالبة(كما وجدت الدراسات فروقاً واضحة يف تلك املتغريات، ترجع للنوع .  املثالسبيل
  . تربطها بالتخصص- يف حدود علم الباحث-

 وصياغتها على النحو فروض البحثومن خالل تلك النتائج واإلطار النظري، واخلربة الشخصية للباحث، مت اشتقاق 
  :التايل

روق ذات داللة إحصائية وعملية يف الذوات األكادميية احملتملة قبل وبعد االلتحاق باجلامعة لدى املتفوقني توجد ف -١
 .دراسياً ونظرائهم

ختتلف الذوات األكادميية احملتملة قبل وبعد االلتحاق باجلامعة لدى املتفوقني دراسياً ونظرائهم باختالف النوع  -٢
 .والتخصص الدراسي أو التفاعل بينهما

توجد فروق ذات داللة إحصائية وعملية يف إدراك أمهية الذوات األكادميية احملتملة واجلهد املبذول لتحقيقها لدى  -٣
 .املتفوقني دراسياً ونظرائهم

 ختتلف درجة إدراك أمهية الذوات األكادميية احملتملة قبل وبعد االلتحاق باجلامعة لدى املتفوقني دراسياً ونظرائهم  -٤
 .ع والتخصص الدراسي أو التفاعل بينهماباختالف النو

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية وعملية يف التوجه الزمين وسلوك إدارة الوقت لدى املتفوقني دراسياً ونظرائهم -٥
خيتلف كل من التوجه الزمين وسلوك إدارة الوقت لدى املتفوقني دراسياً ونظرائهم باختالف النوع والتخصص  -٦

 .ينهماالدراسي أو التفاعل ب
  :إجراءات البحث

  :منهج البحث وإجراءاته
 طالباً وطالبة، التخصص العلمي ١٢٦( البحث عينة لتقنني أدواتاتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واختار 

 ٢٤٠ بالقسم العلمي، ٤٨٠(، ) طالبة٢٨٢ طالباً، ٤٣٨(، ) طالبا٧٢٠ً( البحث وعينة الختبار صحة فروض، )واألديب
، ومجيع الطالب والطالبات من املسجلني باملستوى الرابع جبامعة امللك خالد للعام الدراسي )ديببالقسم األ

ومت حتديد الطلبة املتفوقني من خالل درجة اختبار القدرات العامة واالختبار . م٢٠٠٩/٢٠١٠هـ، املوافق ١٤٣٠/١٤٣١
، واملعدل الفصلي للفصول الثالثة )فأكثر% ٧٥(باجلامعة التحصيلي لطالب الثانوية العامة لتحديد املتفوقني قبل التحاقهم 

، والطلبة املتفوقني يف هذا البحث هم من حقق )٥ من ٣،٧٥معدل فصلي (األوىل لتحديد املتفوقني بعد التحاقهم باجلامعة 
مل حيققوا التفوق ) البة طالباً وط١٥٦(، يقابلهم ) طالباً وطالبة٣٠٠(التفوق قبل وبعد التحاقهم باجلامعة معاً، وبلغ عددهم 

واجلدول التايل . املطلوب يف القدرات العامة والتحصيلي، وكذلك مل حيققوا التفوق يف املستويات الثالثة األوىل باجلامعة
  :يوضح عينة املتفوقني ونظرائهم يف ضوء النوع والتخصص
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  توزيع عينة املتفوقني ونظرائهم يف ضوء النوع والتخصص) ١(جدول 
  التفوق الدراسي

متفوق   تخصصال  النوع
  ًدراسيا

  ًمتأخر دراسيا
  اموع

  ١١٤  ٤٨  ٦٦  علمي
  طالب

  ١٥٦  ٥٤  ١٠٢  أدبي
  ٢٧٠  ١٠٢  ١٦٨  جمموع طالب

  ١٥٦  ٥٤  ١٠٢  علمي
  طالبات

  ٣٠  صفر  ٣٠  أدبي
  ١٨٦  ٥٤  ١٣٢  جمموع طالبات
  ٤٥٦  ١٥٦  ٣٠٠  اموع الكلي

  
لة األكادميية للطالب والطالبات قبل وبعد التحاقهم باجلامعة، وآخر وقام الباحث بإعداد مقياس للذوات احملتم

وقام الباحث بتقنني األدوات .  .Rogan, P. Jلسلوك إدارة الوقت، كما قام بترمجة مقياس التوجه الزمين لروجان 
  :على النحو التايل. لتناسب عينة البحث

 )إعداد الباحث(ت اجلامعةلطالب وطالبامقياس الذوات األكادميية احملتملة : ًأوال

  :خطوات بناء املقياس
األطر النظرية، (مجع الباحث بعض األدبيات املتعلقة بالذوات األكادميية بصفة عامة، واألكادميية بصفة خاصة  )١(

 ...).البحوث والدراسات، أدوات وطرائق القياس
باملستوى الرابع، )  طالبة٣٦الباً،  ط٢٠(تطبيق استبيان مفتوح على عينة استطالعية من طالب وطالبات اجلامعة  )٢(

 )١(ملحق رقم ). املأمولة، املتوقعة، املخافة(للتعرف على الذوات األكادميية احملتملة 
 .اإلطالع على مقاييس مفهوم الذات األكادميي )٣(
) ٢٤(ا ذات منه) ٣٠(انتقاء الذوات األكادميية األكثر تكراراً بني املقاييس ولدى الطالب والطالبات واليت بلغت  )٤(

 .لتكون هي الذوات األكادميية املتوقع تقامسها بني غالبية الطالب والطالبات. سالبة) ٦(موجبة، 
، مث درجة األمهية اليت يراها الطالب )مأمولة، متوقعة، خمافة(مت سرد تلك الذوات، وأمام كل منها ثالثة تقسيمات  )٥(

 .ذاتلتلك الذوات، وأخرياً درجة اجلهد املبذول لتحقيق تلك ال
 على جمموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس ختصص علم النفس -مرفق مع املقياسني اآلخرين-عرض املقياس  )٦(

عضو هيئة تدريس، بسؤال ) ١٣(التربوي، والصحة النفسية، والتربية اخلاصة بكلية التربية جامعة امللك خالد 
 :سعادم عن

 .مدى مناسبة املقياس من الناحية الشكلية -
 .وح التعليمات، ملساعدة الطلبة على االستجابة بشكل صحيحمدى وض -
 .حتديد الذوات املوجبة والسالبة -
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 .إضافة وحذف ما يرونه مناسباً -
 :تقنني املقياس )٧(

بعد إعداد املقياس يف صورته األولية وحتكيمه، قام الباحث بتطبيقه على عينة التقنني، ومن مث مجع وحتليل البيانات باألساليب 
  : املناسبة، وتوصل الباحث إىلاإلحصائية

  :ثبات املقياس
  :، وكانت النتائج كما يلي)الذوات(استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ كمؤشر على ثبات املقياس وجماالته ومفرداته 

  )املأمولة، املتوقعة، املخافة(معامالت ثبات مقياس الذوات األكادميية احملتملة  ) ٢( جدول 
  اال

  املخافة  املتوقعة  أمولةامل
  الفرتة

  إمجايل  موجبة  سالبة  إمجايل  موجبة  سالبة  إمجايل  موجبة  سالبة

  ٠،٨٨٤  ٠،٨٧٨  ٠،٦٣٩  ٠،٨٤٣  ٠،٨٢٥  ٠،٥٥٣  ٠،٨٨٧  ٠،٨٧٢  ٠،٧٠  قبل التحاقه باجلامعة

  ٠،٨٧٨  ٠،٨٨٦  ٠،٥١١  ٠،٨٦  ٠،٨٦  ٠،٥٢٢  ٠،٨٣٣  ٠،٨٠٨  ٠،٧٣٢  بعد التحاقه باجلامعة

قبل وبعد االلتحاق - السالبة واملوجبة وبصورة إمجالية – قياس الذوات املأمولة واملتوقعة واملخافة يتضح من اجلدول السابق أن
  .باجلامعة، يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات

  )األمهية واجلهد املبذول(معامالت ثبات مقياس الذوات األكادميية احملتملة  ) ٣( جدول 
  اجلهد املبذول  األهمية

  إمجايل  موجبة  سالبة  إمجايل  موجبة  سالبة

٠،٨٣٧  ٠،٨٢١  ٠،٦١١  ٠،٨٢٣  ٠،٨٠٧  ٠،٦٥  

 –السالبة واملوجبة وبصورة إمجالية –يتضح من اجلدول السابق أن قياس أمهية الذوات املأمولة واملتوقعة واملخافة 
  .واجلهد املبذول لتحقيقها، قبل وبعد االلتحاق باجلامعة، يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات

عن طريق حساب ثبات كل جمال كمجموع كلي، بدون العبارة، ) الذوات(باحث ثبات العبارات كما حسب ال
  :فإذا ارتفع الثبات بدوا دل ذلك على ضعف ثبات العبارة، وجيب حذفها والعكس صحيح، وكانت النتائج كما يلي

  مؤشرات ثبات الذوات األكادميية كمفردات) ٤(جدول 
  اال

  الذوات األكادميية  م  املخافة  املتوقعة  املأمولة
  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل

 878. 860. 884. 843. 833. 887.  معامل الثبات الكلي للمجاالت
 874. 853. 877. 840. 830. 883.  طالب جيد  ١
 869. 853. 882. 839. 833. 885.  طالب ذكي يف قاعة الدرس  ٢
 874. 854. 881. 843. 837. 883.  أقوم باألداء أفضل من زمالئي  ٣
 875. 855. 878. 840. 831. 883.  أحصل على درجات مرتفعة  ٤
 874. 857. 880. 840. 827. 886.  منافس لألذكياء من زمالئي  ٥
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  اال
  الذوات األكادميية  م  املخافة  املتوقعة  املأمولة

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل

 884. 859. 882. 842. 832. 887.  عدم الثقة يف أدائي  ٦
 871. 855. 879. 836. 830. 884.   إجناز أعمايل األكادميية بسرعة  ٧
 875. 851. 879. 844. 831. 883.  ن عملي األكادمييالرضا ع  ٨
 876. 853. 881. 834. 832. 880.  سرعة تذكر معلومايت  ٩

 879. 856. 878. 842. 831. 883.  الوصول لإلجابات الصحيحة بسهولة  ١٠
 871. 855. 879. 836. 833. 883.  االنتهاء من املشاريع اليت أكلف ا  ١١
 877. 857. 879. 838. 829. 884.  جتنب األسئلة الصعبة  ١٢
 878. 856. 880. 836. 822. 882.  الشعور بالسعادة لألعمال اجلديدة  ١٣
 874. 854. 883. 839. 829. 884.*  القلق الشديد أثناء االختبارات  ١٤
 873. 856. 880. 840. 834. 884.  احلصول على مكافآت لألداء اجليد  ١٥
 872. 851. 881. 833. 830. 881.  مساند لزمالئي  ١٦
 865. 852. 882. 836. 824. 880.  منظم يف أعمايل األكادميية  ١٧
 871. 853. 877. 834. 823. 879.  متعاون مع زمالئي أكادميياً  ١٨
 874. 851. 878. 834. 829. 880.  منتظم يف الدراسة  ١٩
 874. 857. 879. 833. 831. 884.  تكوين عالقات جيدة مع أساتذيت  ٢٠
 875. 855. 881. 836. 828. 884.  مشارك لزمالئي يف األنشطة اجلماعية  ٢١
 871. 855. 884. 839. 829. 884.  مبدع يف إجابايت  ٢٢
 874. 856. 881. 840. 822. 882.  مشهور بني زمالئي  ٢٣
 871. 855. 881. 834. 827. 883.  مستوى طموح مرتفع  ٢٤
 877. 861. 881. 837. 827. 882.  درسقلق من األسئلة املباشرة يف قاعة ال  ٢٥
 870. 854. 881. 837. 826. 881.  مهتم بالواجبات واالختبارات  ٢٦
 874. 858. 879. 834. 822. 885.  راضي عن طموحايت  ٢٧
 878. 860. 885. 843. 824. 885.  اإلحساس باالغتراب  ٢٨
 872. 856. 887. 841. 826. 884.  مسئول عن مجاعة العمل التعاوين  ٢٩
 879. 862. 883. 837. 830. 884.  شخصية مضغوطة ومتوترة  ٣٠

  ا أخذت مباشرة من خمرجات التحليل باستخداماألرقام ظهرت باللغة اإلجنليزية ألSPSS  

 على ثبات اال الذي -يف غالب األحيان-كان هلا تأثري إجيايب ) ٣٠(يتضح من اجلدول السابق أن مجيع الذوات الـ 
  .كما كانت نتائج األمهية واجلهد املبذول قريبة من ذلك. ، قبل وبعد االلتحاق باجلامعة)املأمولة، املتوقعة، املخافة(يه تنتمي إل

  : للمقياساالتساق الداخلي
يصنف البعض االتساق الداخلي على أنه ثبات والبعض اآلخر يصنفه على أنه صدق، بينما مييل الباحث إىل النظر 

  .لي على أنه خاصية سيكومترية مستقلةإىل االتساق الداخ
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مع الدرجة الكلية لكل جمال، ) ٣٠(قام الباحث حبساب معامل االرتباط بني درجات كل ذات من الذوات الـ 
وذلك لتحديد مدى التماسك الداخلي للمقياس، وقد كانت مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائياً، ولصعوبة سرد مجيع 

  .ىل توفر مجيع البيانات لديه ملن أراد االطالع عليهااجلداول فيشري الباحث إ
  :صدق املقياس

، وقام )صدق احملكمني(كما أشار الباحث يف خطوات بناء املقياس، فقد مت حتكيمه من قبل جمموعة من املتخصصني 
تمي إليه بعد حذف الباحث حبساب صدق العبارات عن طريق حساب معامل االرتباط بني درجة العبارة ودرجة اال الذي تن

كما قام . بدرجة مقبولة من الصدق) الذوات(درجة العبارة ليكون حمكاً للعبارة، وقد أشارت مجيع النتائج متتع مجيع العبارات 
 جلميع الذوات احملتملة، وحصل الباحث على عامل واحد دال - طريقة املكونات األساسية - الباحث بإجراء التحليل العاملي 

  :باجلدول التايلإحصائيا، كما 
  تشبعات الذوات األكادميية على العامل العام ) ٥( جدول 

  التشبع على العامل العام  االشرتاكيات  الذوات األكادميية
  ٠،٨٩٠  ٠،٧٨٥  ذات مأمولة سالبة بعد التحاقه باجلامعة
  ٠،٨٨٤  ٠،٧٩٥  ذات متوقعة سالبة قبل التحاقه باجلامعة

  ٠،٨٧٨  ٠،٧٧٩  اجلامعةذات مأمولة سالبة قبل التحاقه ب
  ٠،٨٤٩  ٠،٧١٧  ذات متوقعة سالبة بعد التحاقه باجلامعة
  ٠،٨٤٥  ٠،٧٥٢  ذات خمافة سالبة قبل التحاقه باجلامعة
  ٠،٨٠٢  ٠،٦٧٠  ذات خمافة سالبة بعد التحاقه باجلامعة

  ٠،٧٨٦  ٠،٦٢٨  ذات خمافة موجبة بعد التحاقه باجلامعة
  ٠،٧٦٩  ٠،٦٧٤  عةذات خمافة موجبة قبل التحاقه باجلام

  ٠،٥٥٦  ٠،٥٧٩  ذات متوقعة موجبة قبل التحاقه باجلامعة
  ٠،٤٨٩  ٠،٧١٢  ذات مأمولة موجبة قبل التحاقه باجلامعة
  ٠،٤٠٨  ٠،٨٤١  ذات مأمولة موجبة بعد التحاقه باجلامعة
  ٠،٣٥٤  ٠،٨٨٦  ذات متوقعة موجبة بعد التحاقه باجلامعة

تشبعت عليه مجيع الذوات، ميكن أن يطلق عليه الباحث الذوات األكادميية يتضح من اجلدول السابق وجود عامل عام 
  .احملتملة

  .مما سبق اطمأن الباحث إىل متتع املقياس خبصائص سيكومترية جيدة تؤكد مناسبته لالستخدام يف البحث احلايل
  :وصف املقياس يف صورته النهائية وتصحيحه

  :جماالً على النحو التايل) ١٤(يف ) السالبة واملوجبة(كادميية فقرة تصف الذات األ) ٣٠(يتكون املقياس من 
 .الذات األكادميية املأمولة السالبة قبل التحاقه باجلامعة -١
 .الذات األكادميية املأمولة السالبة بعد التحاقه باجلامعة -٢
 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة -٣
 .وجبة بعد التحاقه باجلامعةالذات األكادميية املأمولة امل -٤
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 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة قبل التحاقه باجلامعة -٥
 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة بعد التحاقه باجلامعة -٦
 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة -٧
 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة -٨
 .ت األكادميية املخافة السالبة قبل التحاقه باجلامعةالذا -٩

 .الذات األكادميية املخافة السالبة بعد التحاقه باجلامعة - ١٠
 .الذات األكادميية املخافة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة - ١١
 .الذات األكادميية املخافة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة - ١٢
 .أمهية الذات األكادميية - ١٣
 .حقيق الذات األكادمييةاجلهد املبذول لت - ١٤

  :موضحة فيما يلي
 جماالت مقياس الذوات األكادميية لطالب وطالبات اجلامعة) ٦(جدول 

عبارات وصف 
  الذات

درجة اجلهد املبذول   درجة األهمية  الذات
  لتحقيق الذات

  فةخما  متوقعة  مأمولة
قب
  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  ل

ھامة 
ال   ھامة  جدا

  أدري
غیر 
  ھامة

غیر ھامة 
  ةكبیر  مطلقًا

متوسطة
  

  موجبة  ضعیفة
  أو

                              سالبة
  :تصحيح املقياس

يقوم الطالب بقراءة العبارة اليت تصف الذات، وحيدد هل كانت هذه من األشياء املأمولة أو كانت متوقعة     
تار أكثر من اختيار أمام العبارة أم كان خياف أن يتصف ا، سواء قبل التحاقه باجلامعة أم بعد التحاقه ا، وقد خي

  .صفر=، ويف حالة عدم االختيار يأخذ درجة١=الواحدة، يأخذ على االختيار درجة 
  :بالنسبة لألمهية، يتم تصحيحها حسب اجلدول التايل

  تصحيح أمهية الذوات األكادميية احملتملة) ٧(جدول 
  وصف الذات  درجة األهمية

  ً مطلقامهمةغري   ةمهمغري   ال أدري  مهمة   جدامهمة 

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  موجبة
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  سالبة

، حيث )كبرية، متوسطة، ضعيفة( لالختيارات ١، ٢، ٣أما تصحيح اجلهد املبذول لتحقيق الذات فكان اجتاه التصحيح 
  .أنه بالنسبة للذوات السالبة يبذل اجلهد لتجنب تلك املخاوف

إىل ) صفر(للذات السالبة، ومن ) ٦(إىل ) صفر(، متتد من )١٢( الـ       ومن هنا تصبح درجة كل ذات من الذوات
  ).٩٠(إىل ) ٣٠(، ودرجة اجلهد املبذول متتد من )١٥٠(إىل ) ٣٠(ودرجة األمهية متتد من . للذات املوجبة) ٢٤(
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بة، للذات املوج) ١٢(للذات السالبة، ) ٣(يتصف الطالب بالذات إذا حصل على درجة أعلى من املتوسط الفرضي 
فأعلى، واجلهد املبذول بدرجة كبرية حيسب من احلد ) ١٢٦=(واألمهية املرتفعة حتسب من احلد األدين لفئة هامة جداً

  .فأعلى) ١٢٠= (األدين لفئة كبرية
  التوجه الزمنيمقياس : ًثانيا

 النظري يف رسالة دكتوراه جبامعة ميتشجان بعد عرضه لإلطار) ١٩٦٩ (Wulffوولف يف األصل أعد املقياس 
املاضي البعيد، املاضي الشخصي، –أبعاد ) ٦(تكون املقياس يف صورته األولية من . املتعلق بالتوجه الزمين وطرق قياسه

، بإعادة )١٩٧٥ (Roganعبارة، قام روجان ) ٣١(، يفسرها )احلاضر، املستقبل البعيد، املستقبل الشخصي، الوجهة
ومناسبة لالستخدام مع احتفاظها بنفس املعىن، واختصر األبعاد إىل ثالثة بدالً من صياغة عبارات املقياس لتكون أكثر سهولة 

  .وكانت مؤشرات اخلصائص السيكومترية جيدة. ، مع اإلبقاء على نفس العبارات)املاضي، احلاضر، املستقبل(ستة 
  :سباب التاليةوقام الباحث احلايل باختيار املقياس من بني جمموعة كبرية من املقاييس رغم قدمه لأل

 .مناسبة املقياس ملا يهدف إليه الباحث من حتديد البعد الزمين الذي يتوجه له الطالب -١
 Zimbardo Time -األكثر استخداماً يف البحوث–املقاييس احلالية وخصوصاً قائمة زمباردو  -٢

Perspective Inventory-تمع  تتضمن أبعاداً وعبارات تتناىف مع قيمنا الدينية، ويصعب استخدامها يف ا
 .العريب

وبعد ترمجة املقياس وصياغة العبارات لتناسب البيئة السعودية، مت تطبيقه بصورته األولية على عينة التقنني، وبتحليل 
  :البيانات توصل الباحث إىل

  : ثبات املقياس
  :النتائج على النحو التايلاستخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ كمؤشر على ثبات املقياس وجماالته وأبعاده، وكانت 

  معامالت ثبات مقياس التوجه الزمين) ٨(جدول 
  البعد

عدد العبارات 
  قبل احلذف

معامل الثبات 
  قبل احلذف

  العبارات احملذوفة
عدد العبارات 

  بعد احلذف
معامل الثبات 

  بعد احلذف
  ٠،٥٤٨  ٦  ٨ ،٧ ،١  ٠،٥٣١  ٩  املاضي
  ٠،٦٩٦  ٧  ١٨، ١٦  ٠،٦٢٩  ٩  احلاضر

  ٠،٧٣٣  ٥  ٢٦، ٢٥ ،٢٤ ،٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩  ٠،٥٤٦  ١٣  املستقبل
  ٠،٧٦٥  ١٨    ٠،٦٢٥  ٣١  املقياس ككل

وقد أشارت قيم معامالت الثبات للمجاالت يف حالة حذف العبارة على أمهية مجيع العبارات يف رفع درجة ثبات اال، وهذا 
  .اإلبقاء عليهامؤشر على معامالت ثبات جيدة للعبارات اليت استقر رأي الباحث على 

  :صدق املقياس
أرفق املقياس مع باقي األدوات لتحكيمه من جمموعة من السادة املتخصصني كما سبق اإلشارة إليه يف تقنني : صدق احملكمني

وقد أخذ الباحث بالكثري من مالحظات السادة احملكمني وخصوصاً فيما يتعلق بصياغة . مقياس الذوات ا ألكادميية احملتملة
  .ات بعد ترمجتها، حيث مت عرضه على متخصص يف مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزيةالعبار
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قام الباحث حبساب معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه بعد حذف درجة : صدق العبارات
ط للعبارات املتبقية باملقياس بعد اخلطوة األوىل العبارة كمحك صدق للعبارة ، وأشارت النتائج إىل داللة مجيع معامالت االرتبا

  .يف حساب الثبات، مما يعين متتعها بدرجة جيدة من الصدق
حسب الباحث الصدق العاملي االستكشايف بطريقة املكونات األساسية لألبعاد الزمنية الثالثة فحصل : الصدق اإلحصائي

لي، وكان التوجه حنو املستقبل هو األكثر إسهاماً يف التوجه من التباين الك% ٥٤،٤٢الباحث على عامل عام واحد فسر 
  :الزمين لعينة التقنني، على النحو التايل

  تشبعات األبعاد الزمنية على العامل العام ملقياس التوجه الزمين) ٩(جدول 
التشبع على العامل   االشرتاكيات  األبعاد الزمنية

  العام

  ٠،٨٣٩  ٠،٧٠٤  املستقبل
  ٠،٧١٨  ٠،٥١٦  املاضي
  ٠،٦٤٣  ٠،٤١٣  احلاضر

  .مما سبق اطمأن الباحث إىل مناسبة املقياس الستخدامه مع عينة البحث احلايل
  :الصورة النهائية للمقياس وطريقة التصحيح

  :عبارة موزعة كاآليت) ١٨(، ميثلها )املاضي، احلاضر، املستقبل(أصبح املقياس يف صورته النهائية يتكون من ثالثة أبعاد زمنية 
أمام كل عبارة مخسة ).  عبارات٥(، بعد زمن املستقبل ) عبارات٧(، بعد الزمن احلاضر ) عبارات٦(بعد الزمن املاضي 

على الترتيب ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(تأخذ يف تصحيحها الدرجات . موافق جداً، موافق، حمايد، معارض، معارض جداً: اختيارات
  .للعبارات املوجبة والعكس للعبارات السالبة

فأكثر، ) ٢٠،٤(، يكون الطالب متوجهاً حنو املاضي إذا كان متوسط جمموعته )٣٠- ٦(تد درجة بعد الزمن املاضي من مت
  ".موافق"واليت متثل احلد األدىن للفئة 

فأكثر، ) ٢٣،٨(، يكون الطالب متوجهاً حنو احلاضر إذا كان متوسط جمموعته )٣٥-٧(متتد درجة بعد الزمن احلاضر من 
  ".موافق"ل احلد األدىن للفئة واليت متث

فأكثر، ) ١٧(، يكون الطالب متوجهاً حنو املستقبل إذا كان متوسط جمموعته )٢٥- ٥(متتد درجة بعد الزمن املستقبل من 
  ".موافق"واليت متثل احلد األدىن للفئة 
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  )من إعداد الباحث(مقياس سلوك إدارة الوقت 
  :خطوات إعداد املقياس

 .ت املتعلقة بإدارة الوقت وكيفية قياسهاالطالع على األدبيا -١
 .حتديد أكثر ااالت تداوال بني الدراسات السابقة، وتعريفها بصورة إجرائية -٢
 .انتقاء جمموعة من العبارات اليت تصف كل جمال يف ضوء تعريفه اإلجرائي -٣
 .حتكيم املقياس -٤
يانات وحتليها، الختبار اخلصائص السيكومترية تطبيق املقياس يف صورته األولية على عينة تقنني األدوات، ومجع الب -٥

  :للمقياس، وكانت النتائج على النحو التايل
  :ثبات املقياس

  :استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ كمؤشر على ثبات املقياس وجماالته ، وكانت النتائج على النحو التايل
  معامالت ثبات مقياس سلوك إدارة الوقت) ١٠(جدول 

لثبات معامل ا  البعد
  قبل احلذف

معامل الثبات   العبارات احملذوفة
  بعد احلذف

  ٠،٧٧٠  ٨، ٤  ٠،٦٩١  وضع األهداف وحتديد األولويات
  ٠،٧٦٤  ٢٠، ١٨، ١٦، ١٤، ١٣، ١٢  ٠،١٩٥  آليات تنفيذ األهداف

  ٠،٨٧٢  ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٢٨، ٢٤، ٢٢، ٢١  ٠،٨٣١  مهارات التنظيم واحملافظة على الوقت
  ٠،٩٠٤    ٠،٨٦٤  املقياس ككل

وقد أشارت قيم معامالت الثبات للمجاالت يف حالة حذف العبارة على أمهية مجيع العبارات يف رفع درجة ثبات اال وهذا 
  .مؤشر على معامالت ثبات جيدة للعبارات اليت استقر رأي الباحث على اإلبقاء عليها

  :صدق املقياس
ت لتحكيمه من جمموعة من السادة املتخصصني كما سبق اإلشارة إليه يف تقنني أرفق املقياس مع باقي األدوا: صدق احملكمني

  .وقد أخذ الباحث بالكثري من مالحظات السادة. مقياس الذوات ا ألكادميية احملتملة
قام الباحث حبساب معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه بعد حذف درجة : صدق العبارات

لعبارة كمحك صدق للعبارة ، وأشارت النتائج إىل داللة مجيع معامالت االرتباط للعبارات املتبقية باملقياس بعد اخلطوة األوىل ا
  .يف حساب الثبات، مما يعين متتعها بدرجة جيدة من الصدق اإلحصائي

 لألبعاد الثالثة فحصل الباحث حسب الباحث الصدق العاملي االستكشايف بطريقة املكونات األساسية: الصدق اإلحصائي
من التباين الكلي، وكان بعد وضع اخلطط وحتديد األولويات هو األكثر إسهاماً يف % ٧٥،٢٩على عامل عام واحد فسر 

  :إدارة الوقت لعينة التقنني، على النحو التايل
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  تشبعات األبعاد الثالثة على العامل العام ملقياس سلوك إدارة الوقت ) ١١(جدول 
  التشبع على العامل العام  االشرتاكيات  بعاد الثالثةاأل

  ٠،٨٩٥  ٠،٨٠٢  وضع األهداف وحتديد األولويات
  ٠،٨٧٣  ٠،٧٦٢  مهارات التنظيم واحملافظة على الوقت

  ٠،٨٣٤  ٠،٦٩٥  آليات تنفيذ األهداف
  .مما سبق اطمأن الباحث إىل مناسبة املقياس الستخدامه مع عينة البحث احلايل

  :هائية للمقياس وطريقة التصحيحالصورة الن
  :عبارة موزعة كاآليت) ٢٥(أصبح املقياس يف صورته النهائية مكون من ثالثة أبعاد، ميثلها 

، بعد مهارات التنظيم واحملافظة ) عبارات٦(، بعد آليات تنفيذ األهداف ) عبارات٦(بعد وضع األهداف وحتديد األولويات 
تأخذ يف تصحيحها الدرجات . دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، مطلقاً: ارة مخس اختياراتأمام كل عب).  عبارة١٣(على الوقت 

  .على الترتيب للعبارات املوجبة والعكس للعبارات السالبة) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(
واليت فأكثر، ) ٢٠،٤(، يكون الطالب إجيابياً يف هذا البعد إذا كان متوسط جمموعته )٣٠-٦(متتد درجة البعد األول من 

  ".غالباً"متثل احلد األدىن للفئة 
فأكثر، واليت متثل ) ٢٠،٤(، يكون الطالب إجيابياً يف هذا البعد إذا كان متوسط جمموعته )٣٠-٦(متتد درجة البعد الثاين من 

  ".غالباً"احلد األدىن للفئة 
فأكثر، واليت ) ٤٤،٢(ان متوسط جمموعته ، يكون الطالب إجيابياً يف هذا البعد إذا ك)٦٥- ١٣(متتد درجة البعد الثالث من 

  ".غالباً"متثل احلد األدىن للفئة 
  :نتائج البحث

  اإلحصاء الوصفي ملتغريات البحث: ًأوال
  اإلحصاء الوصفي ملتغريات البحث التابعة)١٢(جدول 

  معامل االلتواء  االحنراف املعياري  املتوسط  املتغريات  م
 0.71* 0.96 1.27 . قبل التحاقه باجلامعةالذات األكادميية املأمولة السالبة  ١
 0.74 0.90 1.36 .الذات األكادميية املأمولة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٢
 0.69 0.96 1.50 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة قبل التحاقه باجلامعة  ٣
 0.86 0.90 1.28 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٤
 0.64 0.93 1.28 .الذات األكادميية املخافة السالبة قبل التحاقه باجلامعة  ٥
 0.92 0.92 1.19 .الذات األكادميية املخافة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٦
 0.39 6.46 9.42 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٧
 0.83 4.60 4.96 .وجبة بعد التحاقه باجلامعةالذات األكادميية املأمولة امل  ٨
 1.06 5.31 6.55 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٩

 0.67 5.32 6.21 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ١٠
 1.39 4.64 3.51 .الذات األكادميية املخافة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ١١
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  معامل االلتواء  االحنراف املعياري  املتوسط  املتغريات  م
 1.25 4.29 3.04 .الذات األكادميية املخافة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ١٢
 0.09 12.54 115.80 .أمهية الذات األكادميية  ١٣
 0.22 7.97 66.85 .اجلهد املبذول لتحقيق الذات األكادميية  ١٤

  ٠،٠٩= اخلطأ املعياري لاللتواء  

 األمهية كانت دالة، حيث أا أكرب -  فيما عدا-لتواء ملتغريات البحث التابعة يتضح من اجلدول السابق أن معامالت اال
دليل على عدم اعتدالية توزيع بيانات املتغريات التابعة، وبالتايل ال يكون من املناسب استخدام وهذا ، ١،٩٦× من حاصل ضرب اخلطأ املعياري 

  .اإلحصاء الربامرتي
  

  بحثنتائج اختبار صحة فروض ال: ثانيا
توجد فروق ذات داللة إحصائية وعملية يف الذوات :"نتائج اختبار صحة الفرض األول، والذي ينص على  -١

والختبار صحة هذا الفرض، ". األكادميية احملتملة قبل وبعد االلتحاق باجلامعة لدى املتفوقني دراسياً ونظرائهم 
بصرف –قلتني، لدى كل من املتفوقني ونظرائهم ويتين للمقارنة بني جمموعتني مست-استخدم الباحث اختبار مان
، واليت تزايدت األصوات املنادية بضرورة )التربوية( ، كما مت حساب الداللة العملية-النظر عن النوع والتخصص

 :تضمينها جنباً إىل جنب مع الداللة اإلحصائية، على النحو التايل
 ":ذ" من قيمة "g"  حجم التأثريحساب  )  أ(

  ":     ذ" من خالل قيمة "g"التالية حلساب قيمة حجم التأثري تستخدم املعادلة 
g=z√(n1+n2)/√(n1n2)          أو       g=2z/√2n    يف حالة      n1=n2 

مضروبة يف اجلذر التربيعي موع العينتني مقسوما علـى اجلـذر التربيعـي             " ذ" يساوى قيم    "g"أي أن حجم التأثري     
مقسوما على اجلذر التربيعي لضعف إمجايل      " ذ"ضعف قيمة = العينتني ، فقيمة حجم التأثري    وعند تساوي   . حلاصل ضرما   

  العينة
  :من املعادلة،  "g" من حجم التأثري "d"  حجم التأثريحساب ) ب(

d=g*√ (n/df)   
  :وقد فسر كوهن حجم األثر، كما باجلدول التايل
  تفسير كوهن لحجم التأثير) ١٣(جدول 

  %نسبة عدم التداخل  المئيني  تأثيرقيمة حجم ال  معيار كوهن
-  ٨١,١  ٩٧,٧  ٢  
-  ٧٩,٤  ٩٧,١  ١,٩  
-  ٧٧,٤  ٩٦,٤  ١,٨  
-  ٧٥,٤  ٩٥,٥  ١,٧  
-  ٧٣,١  ٩٤,٥  ١,٦  
-  ٧٠,٧  ٩٣,٣  ١,٥  
-  ٦٨,١  ٩١,٩  ١,٤  
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  %نسبة عدم التداخل  المئيني  تأثيرقيمة حجم ال  معيار كوهن
-  ٦٥,٣  ٩٠  ١,٣  
-  ٦٢,٢  ٨٨  ١,٢  
-  ٥٨,٩  ٨٦  ١,١  
-  ٥٥,٤  ٨٤  ١,٠  
-  ٥١,٦  ٨٢  ٠,٩  

  ٤٧,٤  ٧٩  ٠,٨  حجم أثر كبير
-  ٤٣  ٧٦  ٠,٧  
-  ٣٨,٢  ٧٣  ٠,٦  

  ٣٣  ٦٩  ٠,٥  حجم أثر متوسط
-  ٢٧,٤  ٦٦  ٠,٤  
-  ٢١,٣  ٦٢  ٠,٣  

  ١٤,٧  ٥٨  ٠,٢  حجم أثر صغير
-  ٧,٧  ٥٤  ٠,١  
  صفر  ٥٠  ٠,٠  -

  )١٢،١٦-١١: ٢٠٠٦السيد عبدالدامي، (
) ٠،٣(حول "قل متوسطة وسوف يقبل الباحث داللة الفروق، يف حالة داللتها اإلحصائية، وأن تكون الداللة العملية على األ

  ".فأكثر
 :وكانت النتائج كما يلي

   ونظرائهم يف الذوات األكادميية-طالب وطالبات–ويتين للمقارنة بني املتفوقني -نتائج اختبار مان) ١٤( جدول 
  العدد  التحصيل  الذوات األكادميية

املتوسط 
  الرتبي

  ذ  جمموع الرتب
الداللة 

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 .األكادميية املأمولة السالبة قبل التحاقه باجلامعةالذات  ٧١٦٨٢  ٢٣٨,٩٤  ٣٠٠  متفوق
 ٣٢٥١٤ ٢٠٨,٤٢  ١٥٦  متأخر 

٠,٢٤٣  ٠,٠٥  ٢,٤٥٤  
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املأمولة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٧٠٨١٨  ٢٣٦,٠٦  ٣٠٠  متفوق
  ٣٣٣٧٨  ٢١٣,٩٦  ١٥٦  متأخر 

 غري دالة  ١,٧٩٣
٠,١٧٧  
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة قبل التحاقه باجلامعة ٦٧٥٤٢ ٢٢٥,١٤  ٣٠٠  متفوق
 ٣٦٦٦٥٤ ٢٣٤,٩٦  ١٥٦  متأخر 

 غري دالة  ٠,٧٨٢
٠,٠٧٧  
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٦٩١٤٤  ٢٣٠,٤٨  ٣٠٠  متفوق
  ٣٥٠٥٢  ٢٢٤,٦٩  ١٥٦  متأخر

  ٠,٠٤٦  غري دالة  ٠,٤٦٤
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املخافة السالبة قبل التحاقه باجلامعة  ٦٢٥٢٠  ٢٠٨,٤٠  ٣٠٠  متفوق
  ٤١٦٧٦  ٢٦٧,١٥  ١٥٦  متأخر 

٠,٠١  ٤,٦٢٧ 
٠,٤٥٨  
 متوسطة

 .الذات األكادميية املخافة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٦٦١٩٢  ٢٢٠,٦٤  ٣٠٠  متفوق
  ٣٨٠٠٤  ٢٤٣,٦٢  ١٥٦  متأخر 

  ٠,١٨٨ غري دالة  ١,٩٠٣
 يفةضع

 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٦٦٧٨٦  ٢٢٢,٦٢  ٣٠٠  متفوق
  ٣٧٤١٠  ٢٣٩,٨١  ١٥٦  متأخر 

  ٠,١٣١ غري دالة  ١,٣٢٥
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ٧١٩١٦  ٢٣٩,٧٢  ٣٠٠  متفوق
  ٣٢٢٨٠  ٢٠٦,٩٢  ١٥٦  متأخر 

٠,٢٥١  ٠،٠١  ٢,٥٣٨  
 متوسطة

  ٠,٢١٠ ٠,٠٥  ٢,١٢٣  ٧١٣٧٦  ٢٣٧,٩٢  ٣٠٠  متفوق .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة
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املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية
  الرتبي

الداللة   ذ  جمموع الرتب
  اإلحصائية

الداللة 
  العملية

 ضعيفة  ٣٢٨٢٠  ٢١٠,٣٨  ١٥٦  متأخر
 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ٦٩٣٦٠  ٢٣١,٢٠  ٣٠٠  متفوق

  ٣٤٨٣٦  ٢٢٣,٣١  ١٥٦  متأخر 
  ٠,٠٦٠ غري دالة  ٠,٦٠٩

 ضعيفة
 .الذات األكادميية املخافة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٦٥٧٢٤  ٢١٩,٠٨  ٣٠٠  متفوق

  ٣٨٤٧٢  ٢٤٦,٦٢  ١٥٦  متأخر 
٠,٢١٣  ٠،٠٥  ٢,١٥٨  

 ضعيفة
 .الذات األكادميية املخافة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ٦٤٨٦٠  ٢١٦,٢٠  ٣٠٠  متفوق
  ٣٩٣٣٦  ٢٥٢,١٥  ١٥٦  متأخر

٠,٢٨٣  ٠،٠١  ٢,٨٦٣  
 متوسطة

الذات يف - بداللة إحصائية، وداللة عملية متوسطة ميكن قبوهلا–يتضح من اجلدول السابق متيز املتفوقني دراسياً عن نظرائهم 
  . باجلامعةماألكادميية املأمولة املوجبة بعد التحاقه

  : يف-بداللة إحصائية، وداللة عملية متوسطة ميكن قبوهلا-اً عن نظرائهم بينما متيز املتأخرون دراسي
 . األكادميية املخافة السالبة قبل التحاقهم باجلامعة، واملوجبة بعدهالذات

 أي أن الطالب املتفوقني لديهم تطلعات إجيابية تتصف ا ذوام بعد أن التحقوا باجلامعة، بينما جاء نظرائهم للجامعة ولديهم
وتتشابه تلك . خماوف من االتصاف بالذات السالبة، وبعد التحاقهم باجلامعة انتابتهم خماوف من عدم حتقق ذوام اإلجيابية

بينما تعارضت مع نتائج دراسة ). ١٩٩٨(، وأندرمان وآخرين )١٩٨٧(النتائج مع دراسات كل من أرجلهارت وآخرين 
  ).٢٠٠٦، ٢٠٠٤(دافنا وآخرين 

، من أنه يف احمليط )٢٠٠٩ (.Helena & et.alالنظري ميكن تفسري ذلك من رؤية هلينا وآخرين ويف ضوء اإلطار 
ويف سياق التقومي املستمر ألداء الطالب .اجلامعي، يدرك الطلبة أن قدرم األكادميية، هي السبب الرئيس يف جناحهم ورسوم

ة العالية ينتج عنه تقييم مرتفع للذات، ومفهوم الذات للقدرة األكادميي، تصبح القدرة جزءاً أساسياً يف مفهوم الذات للقدر
مع احلاجة للشعور اإلجيايب لقيمة الذات لدى املتفوقني، ويصبح محاية اإلحساس . املنخفضة ينتج عنه تقييم منخفض للذات

انب آخر، حيث يرى ، من ج)٢٠٠٧ (Leondariوأظهرته ليونداري . املرتفع لتقييم الذات أمراً أكثر أمهية لدى الطالب
: مثال(أن العالقة بني مفاهيم الذات للقدرة والتحصيل األكادميي مت إقرارها من خالل العديد من نتائج الدراسات السابقة 

، فالطالب الذي لديه مفهوم ذات مرتفع للقدرة يف جمال نوعي لديه توقعات إجيابية )١٩٩٠، نيكولز ١٩٨٦باندورا 
ثابرة على املهام الصعبة، ويظهر مستوى مرتفع يف مجيع جوانب األداء أكثر من الطالب الذي لديه للنجاحات يف املستقبل، وم

  . تقييم أقل لقدرته
  
ختتلف الذوات األكادميية احملتملة قبل وبعد االلتحاق باجلامعة  :"نتائج اختبار صحة الفرض الثاين، والذي ينص على  -٢

والختبار صحة هذا الفرض، استخدم ". النوع والتخصص الدراسيلدى املتفوقني دراسياً ونظرائهم باختالف 
ويتين للمقارنة بني جمموعتني مستقلتني، حيث مت مقارنة الذوات األكادميية للمتفوقني ونظرائهم -الباحث اختبار مان

نت لدى جمموعة الطالب وجمموعة الطالبات وجمموعة القسم العلمي وجمموعة القسم األديب بصورة مستقلة، وكا
 :النتائج كما يلي

 



٢٢٥ 

  ويتين للمقارنة بني الطالب املتفوقني ونظرائهم يف الذوات األكادميية-نتائج اختبار مان) ١٥(جدول 
  العدد  التحصيل  الذوات األكادميية

املتوسط 
  الرتبي

  ذ  جمموع الرتب
الداللة 

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 .باجلامعةالذات األكادميية املأمولة السالبة قبل التحاقه  ٢٣٨٤٤ ١٤١,٩٣  ١٦٨  متفوق
 ١٢٧٤١ ١٢٤,٩١  ١٠٢  متأخر 

  غري دالة  ١,٧٦٦
٠,٢٢٢  
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املأمولة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٢٤١٨٦  ١٤٣,٩٦  ١٦٨  متفوق
  ١٢٣٩٩  ١٢١,٥٦  ١٠٢  متأخر 

٠,٢٩٦  ٠،٠٥  ٢,٣٥  
 متوسطة

 .قبل التحاقه باجلامعةالذات األكادميية املتوقعة السالبة  ٢٣١٦٠ ١٣٧,٨٦  ١٦٨  متفوق
 ١٣٤٢٥ ١٣١,٦٢  ١٠٢  متأخر 

 ٠,٠٨٣  غري دالة  ٠,٦٥٦
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٢٣٤٨٤  ١٣٩,٧٩  ١٦٨  متفوق
  ١٣١٠١  ١٢٨,٤٤  ١٠٢  متأخر

 ٠,١٥٠  غري دالة  ١,١٩
 ضعيفة

 .خافة السالبة قبل التحاقه باجلامعةالذات األكادميية امل  ٢٢٥٨٤  ١٣٤,٤٣  ١٦٨  متفوق
  ١٤٠٠١  ١٣٧,٢٦  ١٠٢  متأخر 

 ٠,٠٣٧  غري دالة  ٠,٢٩٦
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املخافة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٢١٢٥٢  ١٢٦,٥٠  ١٦٨  متفوق
  ١٥٣٣٣  ١٥٠,٣٢  ١٠٢  متأخر 

٠,٣٢٨  ٠,٠١  ٢,٦٠٧ 
 متوسطة

 .كادميية املأمولة املوجبة قبل التحاقه باجلامعةالذات األ  ٢٣٩١٦  ١٤٢,٣٦  ١٦٨  متفوق
  ١٢٦٦٩  ١٢٤,٢١  ١٠٢  متأخر 

  غري دالة  ١,٨٥٧
٠,٢٣٤ 
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ٢٣٠١٦  ١٣٧  ١٦٨  متفوق
  ١٣٥٦٩  ١٣٣,٠٣  ١٠٢  متأخر 

 ٠,٠٥٢  غري دالة  ٠,٤١
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٢٤٨٨٨  ١٤٨,١٤  ١٦٨  متفوق
  ١١٦٩٧  ١١٤,٦٨  ١٠٢  متأخر 

٠,٤٣٢  ٠،٠١  ٣,٤٣٢ 
 متوسطة

 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ٢٢٦٣٨  ١٣٤,٧٥  ١٦٨  متفوق
  ١٣٩٤٧  ١٣٦,٧٤  ١٠٢  متأخر 

 ٠,٠٢٦  غري دالة  ٠,٢٠٣
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املخافة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٢٤١٣٢  ١٤٣,٦٤  ١٦٨  متفوق
  ١٢٤٥٣  ١٢٢,٠٩  ١٠٢  متأخر 

٠,٢٧٩  ٠,٠٥  ٢,٢١٧ 
 متوسطة

  ٢١١٩٨  ١٢٦,١٨  ١٦٨  متفوق
 .الذات األكادميية املخافة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة

  ١٥٣٨٧  ١٥٠,٨٥  ١٠٢  رمتأخ
٠،٠١  ٢,٥٥٣  

٠,٣٢١  
 متوسطة

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية، وداللة عملية متوسطة ميكن قبوهلا لصاحل الطالب املتفوقني 
  :يف
   باجلامعةم التحاقه األكادميية املأمولة السالبة بعدالذات )١(
 . باجلامعةم قبل التحاقهوجبةالذات األكادميية املتوقعة امل )٢(
 .ادميية املخافة املوجبة قبل التحاقهم باجلامعةالذات األك )٣(

   . باجلامعةماملوجبة بعد التحاقهالسالبة والذات األكادميية املخافة بينما وجدت فروق لصاحل املتأخرين دراسياً يف 
ر ملخص نتائج اختبا: ، تحت عنوانوسوف يقدم الباحث تفسيراً شامالً لنتائج الفرض عند اكتمال بحث جميع فرعياته

  .، وتفسيرهاصحة الفرض الثاني
  
 

  ويتين للمقارنة بني الطالبات املتفوقات ونظرائهن يف الذوات األكادميية-نتائج اختبار مان) ١٦( جدول 
املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية

  الرتبي
جمموع 
  الرتب

الداللة   ذ
  اإلحصائية

الداللة 
  العملية

 ٠,٥٩١  ٠,٠١  ٣,٦٥٣ ١٣٣١٤ ١٠٠,٨٦  ١٣٢  متفوقات .ة قبل التحاقها باجلامعةالذات األكادميية املأمولة السالب



٢٢٦ 

املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية
  الرتبي

جمموع 
  الرتب

الداللة   ذ
  اإلحصائية

الداللة 
  العملية

 متوسطة ٤٠٧٧ ٧٥,٥٠  ٥٤  متأخرات
 .الذات األكادميية املأمولة السالبة بعد التحاقها باجلامعة  ١٣٠٩٨  ٩٩,٢٣  ١٣٢  متفوقات

  ٤٢٩٣  ٧٩,٥٠  ٥٤  متأخرات 
٠,٤٦١  ٠,٠١  ٢,٨٤٦ 

 متوسطة
 .توقعة السالبة قبل التحاقها باجلامعةالذات األكادميية امل ١١٣١٦ ٨٥,٧٣  ١٣٢  متفوقات

 ٦٠٧٥ ١١٢,٥٠  ٥٤  متأخرات 
٠,٥٣٨  ٠,٠١  ٣,٣٢٤ 

 متوسطة
 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة بعد التحاقها باجلامعة  ١٢٨١٠  ٩٧,٠٥  ١٣٢  متفوقات
  ٤٥٨١  ٨٤,٨٣  ٥٤  متأخرات

 ٠,٢٤٩  غري دالة  ١,٥٣٨
 ضعيفة

 .ت األكادميية املخافة السالبة قبل التحاقها باجلامعةالذا  ١٠٠٩٢  ٧٦,٤٥  ١٣٢  متفوقات
  ٧٢٩٩  ١٣٥,١٧  ٥٤  متأخرات 

١,١٢٥  ٠,٠١  ٦,٩٤٧ 
 كبرية

 .الذات األكادميية املخافة السالبة بعد التحاقها باجلامعة  ١٢٥٤٠  ٩٥  ١٣٢  متفوقات
  ٤٨٥١  ٨٩,٨٣  ٥٤  متأخرات 

  غري دالة  ٠,٦٤٧
٠,١٠٥ 
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة قبل التحاقها باجلامعة  ١٠٦٥٠  ٨٠,٦٨  ١٣٢  متفوقات
  ٦٧٤١  ١٢٤,٨٣  ٥٤  متأخرات 

٠,٠١  ٥,١٢٠  
٠,٨٢٩ 
 كبرية

 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة بعد التحاقها باجلامعة  ١٣٨٥٤  ١٠٤,٩٥  ١٣٢  متفوقات
  ٣٥٣٧  ٦٥,٥٠  ٥٤  متأخرات 

٠,٧٤٥  ٠,٠١  ٤,٦٠٢ 
 متوسطة

 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة قبل التحاقها باجلامعة  ١٢٠١٨  ٩١,٠٥  ١٣٢  متفوقات
  ٥٣٧٣  ٩٩,٥٠  ٥٤  متأخرات 

 ٠,١٥٨  غري دالة  ٠,٩٧٨
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة بعد التحاقها باجلامعة  ١٢٧٠٢  ٩٦,٢٣  ١٣٢  متفوقات
  ٤٦٨٩  ٨٦,٨٣  ٥٤  متأخرات 

 ٠,١٧٦  غري دالة  ١,٠٩
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املخافة املوجبة قبل التحاقها باجلامعة  ١٠٤٧٠  ٧٩,٣٢  ١٣٢  متفوقات
  ٦٩٢١  ١٢٨,١٧  ٥٤  متأخرات 

٠,٩٦٨  ٠,٠١  ٥,٩٨٢ 
 كبرية

  ١٢١٨٠  ٩٢,٢٧  ١٣٢  متفوقات
 .الذات األكادميية املخافة املوجبة بعد التحاقها باجلامعة

  ٥٢١١  ٩٦,٥٠  ٥٤  متأخرات
  ري دالةغ  ٠,٥٥٥

٠,٠٩  
 ضعيفة

  :  يف-بداللة إحصائية، وداللة عملية مرتفعة–يتضح من اجلدول السابق وجود فروق لصاحل املتفوقات 
 .املأمولة السالبة قبل وبعد االلتحاق باجلامعة، واملأمولة املوجبة بعد التحاقهن باجلامعةالذات األكادميية 

  : يف-بداللة إحصائية، وداللة عملية مابني متوسطة مقبولة أو كبرية– لصاحل املتأخرات بينما وجدت فروق
 . باجلامعةنالتحاقه الذات األكادميية املتوقعة السالبة قبل )١(
  . باجلامعةن التحاقهقبلالذات األكادميية املخافة السالبة  )٢(
  . باجلامعةنالتحاقه الذات األكادميية املأمولة املوجبة قبل )٣(

 

- حسب املعيار الذي مت حتديده-اً ألنه مل توجد طالبات من التخصص العلمي حصلن على مؤشر التأخر الدراسي ونظر
صفر، لذلك اختصر على دراسة الفروق بني املتفوقني واملتأخرين من الطالب يف ضوء التخصص، على =حيث كان عددهن

  :النحو التايل



٢٢٧ 

  ني طالب القسم العلمي، املتفوقني ونظرائهم يف الذوات األكادمييةويتين للمقارنة ب-نتائج اختبار مان) ١٧(جدول 
  العدد  التحصيل  الذوات األكادميية

املتوسط 
  الرتبي

  ذ  جمموع الرتب
الداللة 

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 .الذات األكادميية املأمولة السالبة قبل التحاقه باجلامعة ٤٣٣٥ ٦٥,٦٨  ٦٦  متفوق
 ٢٢٢٠ ٤٦,٢٥  ٤٨  متأخر 

٠,٠١  ٣,٢٢٤  
٠,٦١٣ 

 طةمتوس
 .الذات األكادميية املأمولة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٤٤٤٣  ٦٧,٣٢  ٦٦  متفوق

  ٢١١٢  ٤٤  ٤٨  متأخر 
٠,٠١  ٣,٨٠٧ 

٠,٧٢٤ 
 متوسطة

 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة قبل التحاقه باجلامعة ٤٠٦٥ ٦١,٥٩  ٦٦  متفوق
 ٢٤٩٠ ٥١,٨٨  ٤٨  متأخر 

 غري دالة  ١,٦٣٤
٠,٣١١ 
 ةمتوسط

 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٤٢٢٧  ٦٤,٠٥  ٦٦  متفوق
  ٢٣٢٨  ٤٨,٥٠  ٤٨  متأخر

٠,٤٩٩  ٠,٠١  ٢,٦٢٦ 
 متوسطة

 .الذات األكادميية املخافة السالبة قبل التحاقه باجلامعة  ٤٠١١  ٦٠,٧٧  ٦٦  متفوق
  ٢٥٤٤  ٥٣  ٤٨  متأخر 

 غري دالة  ١,٣٠٣
٠,٢٤٨ 
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املخافة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٤٥٥١  ٦٨,٩٥  ٦٦  متفوق
  ٢٠٠٤  ٤١,٧٥  ٤٨  متأخر 

٠,٠١  ٤,٧٥٧ 
٠,٩٠٤ 
 كبرية

 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٣٧٤١  ٥٦,٦٨  ٦٦  متفوق
  ٢٨١٤  ٥٨,٦٣  ٤٨  تأخرم 

 غري دالة  ٠,٣١١
٠,٠٥٩ 
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ٣٦٦٩  ٥٥,٥٩  ٦٦  متفوق
  ٢٨٨٦  ٦٠,١٣  ٤٨  متأخر 

 غري دالة  ٠,٧٦٧
٠,١٤٦ 
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٤٥٨٧  ٦٩,٥٠  ٦٦  متفوق
  ١٩٦٨  ٤١  ٤٨  تأخرم 

٠,٠١  ٤,٥٧٤ 
٠,٨٧٠ 
 كبرية

 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ٤٤٧٩  ٦٧,٨٦  ٦٦  متفوق
  ٢٠٧٦  ٤٣,٢٥  ٤٨  متأخر 

٠,٠١  ٤,٠٠٢ 
٠,٧٦١ 
 كبرية

 .الذات األكادميية املخافة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٤٦٠٥  ٦٩,٧٧  ٦٦  متفوق
  ١٩٥٠  ٤٠,٦٣  ٤٨  متأخر 

٠,٠١  ٤,٧٠٣ 
٠,٨٩٤ 
 كبرية

  ٤١٧  ٦٢,٦٨  ٦٦  متفوق
 .الذات األكادميية املخافة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة

  ٢٤١٨  ٥٠,٣٨  ٤٨  متأخر
٠,٠٥  ٢,٠١٩ 

٠,٣٨٤  
 متوسطة

  :يتضح من اجلدول السابق متيز الطالب املتفوقني بالقسم العلمي، مبا يلي
 . باجلامعةمه التحاق وبعدالذات األكادميية املأمولة السالبة قبل

  .، واملتوقعة املوجبة قبله باجلامعةم التحاقهواملوجبة بعدالذات األكادميية املتوقعة السالبة 
  .، والسالبة بعدها باجلامعةمالتحاقهوبعد قبل املوجبة الذات األكادميية املخافة 

  ونظرائهم يف الذوات األكادمييةويتين للمقارنة بني طالب القسم األديب، املتفوقني -نتائج اختبار مان) ١٨( جدول 
املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية

  الرتبي
الداللة   ذ  جمموع الرتب

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 .الذات األكادميية املأمولة السالبة قبل التحاقه باجلامعة ٧٩١٧ ٧٧,٦٢  ١٠٢  متفوق
 ٤٣٢٩ ٨٠,١٧  ٥٤  متأخر 

 ٠,٠٥٨  غري دالة  ٠,٣٤١
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املأمولة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٧٩١٧  ٧٧,٦٢  ١٠٢  متفوق
  ٤٣٢٩  ٨٠,١٧  ٥٤  متأخر 

 ٠,٠٥٨ غري دالة  ٠,٣٤٧
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة قبل التحاقه باجلامعة ٧٨٢٧ ٧٦,٧٤  ١٠٢  متفوق
 ٤٤١٩ ٨١,٨٣  ٥٤  متأخر 

 ٠,١١٦ غري دالة  ٠,٦٨٥
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املتوقعة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٧٦٢٩  ٧٤,٧٩  ١٠٢  متفوق
  ٤٦١٧  ٨٥,٥٠  ٥٤  متأخر

 ٠,٢٤٥ غري دالة  ١,٤٥٤
 ضعيفة
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املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية
  الرتبي

الداللة   ذ  جمموع الرتب
  اإلحصائية

الداللة 
  العملية

 .الذات األكادميية املخافة السالبة قبل التحاقه باجلامعة  ٧٥٠٣  ٧٣,٥٦  ١٠٢  متفوق
  ٤٧٤٣  ٨٧,٨٣  ٥٤  متأخر 

 ٠,٣٢٥ غري دالة  ١,٩٢٤
 متوسطة

 .الذات األكادميية املخافة السالبة بعد التحاقه باجلامعة  ٦٠٩٩  ٥٩,٧٩  ١٠٢  متفوق
  ٦١٤٧  ١١٣,٨٣  ٥٤  متأخر 

١,٢٧٣  ٠,٠١  ٧,٥٤٦ 
 كبرية

 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٨٦٥٥  ٨٤,٨٥  ١٠٢  متفوق
  ٣٥٩١  ٦٦,٥٠  ٥٤  متأخر 

٠,٠٥  ٢,٤٣١  
٠,٤١٠ 
 متوسطة

 .الذات األكادميية املأمولة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ٨٢٥٩  ٨٠,٩٧  ١٠٢  متفوق
  ٣٩٨٧  ٧٣,٨٣  ٥٤  متأخر 

 ٠,١٥٩ غري دالة  ٠,٩٤٣
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٨٢٠٥  ٨٠,٤٤  ١٠٢  متفوق
  ٤٠٤١  ٧٤,٨٣  ٥٤  متأخر 

 ٠,١٢٥ غري دالة  ٠,٧٤٤
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املتوقعة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ٦٧٤٧  ٦٦,١٥  ١٠٢  متفوق
  ٥٤٩٩  ١٠١,٨٣  ٥٤  متأخر 

٠,٧٩٥  ٠,٠١  ٤,٧١٦ 
 كبرية

 .الذات األكادميية املخافة املوجبة قبل التحاقه باجلامعة  ٧٨٤٥  ٧٦,٩١  ١٠٢  متفوق
  ٤٤٠١  ٨١,٥٠  ٥٤  متأخر 

  غري دالة  ٠,٦٠٨
٠,١٠٥ 
 ضعيفة

 .الذات األكادميية املخافة املوجبة بعد التحاقه باجلامعة  ٦٦٠٣  ٦٤,٧٤  ١٠٢  متفوق
  ٥٦٤٣  ١٠٤,٥٠  ٥٤  متأخر

٠,٨٩٢  ٠,٠١  ٥,٢٨٦  
 كبرية

بداللة إحصائية، وداللة عملية متوسطة ميكن قبوهلا أو –يتضح من اجلدول السابق متيز الطالب املتفوقني، بالقسم األديب 
  .  بالذات املأمولة املوجبة قبل التحاقهم باجلامعة- مرتفعة

  :بينما متيز نظراؤهم املتأخرين دراسياً بالقسم األديب مبا يلي
  . باجلامعةمالتحاقهوجبة بعد الذات األكادميية املتوقعة امل

  .، واملوجبة بعده باجلامعةمبعد التحاقهقبل والذات األكادميية املخافة السالبة 
  :ائج اختبار صحة الفرض الثاني، وتفسيرهاملخص نت

يف تغريات الذوات األكادميية بني ) طالب، طالبة(أظهرت نتائج اختبار صحة الفرض الثاين الدور الذي لعبه النوع 
  :يلي املتفوقني واملتفوقات ونظرائهم، فقد أشارت النتائج إىل ما

  ملخص نتائج اختبار صحة الفرض الثاين) ١٩(جدول 
  الذوات األكادميية املميزة للمتفوقات  األكادميية املميزة للمتفوقنيالذوات 

 .ذوات مأمولة سالبة بعد االلتحاق باجلامعة -١
 .ذوات متوقعة موجبة قبل االلتحاق باجلامعة -٢
  .ذوات خمافة موجبة قبل -٣

 .ذوات مأمولة سالبة قبل وبعد االلتحاق باجلامعة -١
  .ذوات مأمولة موجبة بعد االلتحاق باجلامعة -٢

  الذوات األكادميية املميزة للمتأخرات  الذوات األكادميية املميزة للمتأخرين

  .ذوات خمافة سالبة وموجبة بعد االلتحاق باجلامعة
 .ذوات متوقعة سالبة قبل االلتحاق باجلامعة -١
 .ذوات خمافة سالبة قبل االلتحاق باجلامعة -٢
  .ذوات مأمولة موجبة قبل االلتحاق باجلامعة -٣

  تأخرين بالقسم العلميالذوات األكادميية املميزة للم  ادميية املميزة للمتفوقني بالقسم العلميوات األكالذ
  - .الذات األكادميية املأمولة السالبة قبل وبعد التحاقهم باجلامعة -١
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الذات األكادميية املتوقعة السالبة واملوجبة بعد التحاقهم باجلامعة،  -٢
  .واملتوقعة املوجبة قبله

ية املخافة املوجبة قبل وبعد التحاقهم باجلامعة، الذات األكادمي -٣
  .والسالبة بعدها

  تأخرين بالقسم األدبيالذوات األكادميية املميزة للم  وات األكادميية املميزة للمتفوقني بالقسم األدبيالذ

  بالذات املأمولة املوجبة قبل التحاقهم باجلامعة
  .قهم باجلامعةالذات األكادميية املتوقعة املوجبة بعد التحا -١
الذات األكادميية املخافة السالبة قبل وبعد التحاقهم  -٢

  .باجلامعة، واملوجبة بعده
 التحقوا باجلامعة حيث وجود شبه ارتباك يف الذوات األكادميية لدى املتفوقني من الطالبيتضح من اجلدول السابق 

ختوفهم من حتقيق بعض اجلوانب ه نفسالوقت   ويف-وهذا أمر منطقي- ولديهم توقعات بتحقيق ذوات أكادميية موجبة
  . ، وقد يبدو هذا أمر غري منطقي، ولكن قد يكون ذلك مرتبط باخلوف من حتمل املسئولية كعامل اجتماعي مؤثراإلجيابية

عدم الثقة باألداء، : ، مثل السالبةبينما بعد التحاقهم باجلامعة ظهرت لديهم آمال بتحقيق بعض الذوات األكادميية
وقد يبدو أن هناك شئ من . نب األسئلة الصعبة، القلق أثناء االختبارات، القلق من األسئلة املباشرة، شخصية مضغوطةجت

التعارض، كيف يتمىن متفوق أن يتصف مبثل هذه الذوات السالبة؟ ولكن قد يكون متين الطالب املتفوق عدم الثقة باألداء 
 ثقته العالية بأدائه إىل عدم مراجعة هذا األداء بشكل جيد مما أثر على دت مروره خبربات سابقة أ-جهة نظرهمن و–يعين 

اليت تدفعه للعمل جبد و ،، ويف نفس االجتاه كل من القلق أثناء االختبار واإلحساس بالضغوطأستاذه ألعماله املكلف اتقدير 
اظ على ذاته وتقديرها أمام ملباشرة فقد يكون للحفبينما جتنب األسئلة الصعبة والقلق من األسئلة ا. وعدم االستهانة والتقصري

  .أساتذته وبني زمالئه
وعلى اجلانب اآلخر، جند املتفوقات خيتلفن عن املتفوقني يف أن املخاوف السالبة اتصفن ا قبل التحاقهن باجلامعة 

 تغري – إىل حد ما – يعترب وهذا. واستمرت معهن بعده، بينما ظهرت لديهن ذوات مأمولة موجبة بعد االلتحاق باجلامعة
فاملخاوف من الذوات السالبة أمر يشجع على حماولة جتنبها، كما أن األمل بتحقيق ذوات أكادميية موجبة، يساند . إجيايب

  .اجلهد املبذول، كما حيقق ارتفاع يف مستوى الطموح
 واستمرت معهم بعد االلتحاق باجلامعة، أما خبصوص املتأخرين دراسياً فقد التحقن باجلامعة ولديهم ذوات خمافة سالبة،

ويف املقابل جند املتأخرات دراسياً، التحقن باجلامعة . وهنا يظهر التشابه مع املتفوقات، فيما عدا الذوات املأمولة املوجبة
  .ولديهن توقعات وخماوف بذوات سالبة، وهذا يبدو منطقياً، ولكن بالرغم من ذلك فكان لديهن آمال بذوات موجبة

 بصفه عامة، فتؤكد نتائج اختبار صحة الفرض الثاين، التميز بني املتفوقني واملتأخرين دراسياً يف بعض الذوات األكادميية يفو
على ) متفوق، متأخر(، مع مستوى التفوق )طالب، طالبة(ويف هذا تأييد لتفاعل النوع ). طالب، طالبة(ضوء متغري النوع 

 صحة الفرض األول، حيث مت إمهال متغري النوع والتركيز فقط على متغري مستوى التفوق الذوات األكادميية، فأثناء اختبار
  . فقد ظهرت ذوات مميزة للمتفوقني واملتأخرين بصفة عامة، وعندما أدخل متغري النوع تغريت تلك الذوات

ي سبيل املثال، يرى كيميلماير فعل. وهذا ما تؤكده غالبية الدراسات واألطر النظرية اليت تناولت أثر النوع على السلوك
، أن اإلناث يستوعنب معلومات املقارنات االجتماعية يف إحساسهن )٢٠٠١ (.Kemmelmeier & et.alوآخر 
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فاإلناث يرين اآلخرين كمصدر شرعي للمعلومات حول الذات بصفة عامة، وأكثر . بالذات، بينما الذكور ليسوا كذلك
 تزداد نظرما اتساعاً،و). الذوات األكادميية(ية يف جمال التحصيل األكادميي بصفة خاصة حساسية ملعلومات املقارنة االجتماع

بالقول بأن اإلناث أكثر إفشاًء إلخفاقات اآلخرين، وثقتهم بذوام ضعيفة، وهذا يضعف مستويات الطموح لديهن وأيضاً 
ن النساء ما هن أكثر ثقة بأنفسهن من الرجال، ويرى الباحث أن هذا ال يكون بصورة مطلقة، فهناك م. حتصيلهن احلقيقي

ويؤكد . ويرى الباحث أيضاً أن الثقة بالذات مبفردها ليست هي اليت تصنع الطموح، ولكن هناك عوامل عديدة تتفاعل معها
  أكثر توقعاً للنجاح من البنات والنساء، وهذا مت توضيحه بواسطة–عادة –، أن األوالد والرجال )٢٠٠٤(جرين وآخر 

  .املفاهيم التارخيية ألدوار النوع ، وبصفة خاصة دور النوع املرتبط مبجال التحصيل الدراسي
  

توجد فروق ذات داللة إحصائية وعملية يف إدراك أمهية :"نتائج اختبار صحة الفرض الثالث، والذي ينص على  -٣
والختبار صحة هذا الفرض، ". ونظرائهم الذوات األكادميية احملتملة واجلهد املبذول لتحقيقها لدى املتفوقني دراسياً

بصرف –ويتين للمقارنة بني جمموعتني مستقلتني، لدى كل من املتفوقني ونظرائهم -استخدم الباحث اختبار مان
 : وكانت النتائج كما يلي-النظر عن النوع والتخصص

 أمهية الذوات األكادميية واجلهد ويتين للمقارنة بني املتفوقني ونظرائهم يف إدراك-نتائج اختبار مان) ١٩( جدول 
  املبذول لتحقيقها

  العدد  التحصيل  املتغريات
املتوسط 
  الرتبي

  ذ  جمموع الرتب
الداللة 

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 أمهية الذوات األكادميية ٦٨٦٧٦ ٢٢٨،٩٢  ٣٠٠  متفوق
 ٣٥٥٢٠ ٢٢٧،٦٩  ١٥٦  متأخر 

  غري دالة  ٠،٠٩٤
٠,٠٠٩ 
 ضعيفة

 تحقيقهااجلهد املبذول ل  ٦٨٨٥٦  ٢٢٩،٥٢  ٣٠٠  متفوق
  ٣٥٣٤٠  ٢٢٦،٥٤  ١٥٦  متأخر

  ٠,٠٢٣  غري دالة  ٠،٢٣٠
 ضعيفة

يتضح من اجلدول السابق أن الفروق بني املتفوقني ونظرائهم من طالب وطالبات اجلامعة يف إدراكهم ألمهية الذوات 
وهذا عكس ما توقعه الباحث، ورمبا يرجع ذلك . أو عملياًاألكادميية واجلهد املبذول لتحقيقها كانت فروقاً غري دالة إحصائياً 

ويفسر الباحث هذا التقارب بالقول بأن . إىل وجود عوامل أخرى مل يستطع الباحث التحكم فيها كانت سبباً يف هذا التقارب
ة من التحول والتغري  حيدث لديه حال-سواء كان متفوقاً أو غري ذلك-حصول الطالب على الثانوية العامة والتحاقه باجلامعة 

اليت يعطيها درجة عالية –يف أفكاره وخصوصاً املتصلة بذاته من الناحية األكادميية، وبالتايل حماولة حتقيق ذوات أكادميية موجبة 
 قد تكون خارجة عن –كما أن التقارب يف بذل اجلهد يؤكد أن هناك عوامل كثرية .  وجتنب الذوات السالبة-من األمهية

  . تؤثر يف تفوقه من عدمه، وال تتوقف فقط على بذل اجلهد- ة الطالبنطاق سيطر
  

ختتلف درجة إدراك أمهية الذوات األكادميية احملتملة قبل  :"نتائج اختبار صحة الفرض الرابع، والذي ينص على  -٤
بار صحة هذا والخت". وبعد االلتحاق باجلامعة لدى املتفوقني دراسياً ونظرائهم باختالف النوع والتخصص الدراسي

ويتين للمقارنة بني جمموعتني مستقلتني، حيث مت مقارنة إدراك أمهية الذوات -الفرض، استخدم الباحث اختبار مان
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األكادميية واجلهد املبذول لتحقيقها للمتفوقني ونظرائهم لدى جمموعة الطالب وجمموعة الطالبات وجمموعة القسم 
 :لة، وكانت النتائج كما يليالعلمي وجمموعة القسم األديب بصورة مستق

ويتين للمقارنة بني الطالب املتفوقني ونظرائهم يف إدراك أمهية الذوات األكادميية واجلهد -نتائج اختبار مان) ٢٠(جدول 
  املبذول لتحقيقها

  العدد  التحصيل  املتغريات
املتوسط 
  الرتبي

  ذ  جمموع الرتب
الداللة 

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

  األكادمييةأمهية الذوات ٢٢٨٣٦ ١٣٥،٩٣  ١٦٨  متفوق
 ١٣٧٤٩ ١٤،٧٩  ١٠٢  متأخر 

  ٠,٠١٥  غري دالة  ٠،١١٦
 ضعيفة

 اجلهد املبذول لتحقيقها  ٢٣٢٣٢  ١٣٨،٢٩  ١٦٨  متفوق
  ١٣٣٥٣  ١٣٠،٩١  ١٠٢  متأخر 

  ٠,٠٩٥  غري دالة  ٠،٧٥٤
 ضعيفة

 يف إدراك أمهية - ال إحصائياً وال عملياً–ونظرائهم  بني الطالب املتفوقني  دالةيتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق
  .الذوات األكادميية واجلهد املبذول لتحقيقها

ملخص نتائج اختبار : ، تحت عنوانوسوف يقدم الباحث تفسيراً شامالً لنتائج الفرض عند اكتمال بحث جميع فرعياته
  .رابع، وتفسيرهاصحة الفرض ال
للمقارنة بني الطالبات املتفوقات ونظرائهن يف إدراك أمهية الذوات األكادميية ويتين -نتائج اختبار مان) ٢١(جدول 

  واجلهد املبذول لتحقيقها
املتوسط   العدد  التحصيل  املتغريات

  الرتبي
الداللة   ذ  جمموع الرتب

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 أمهية الذوات األكادميية ١٢١٦٢ ٩٢،١٤  ١٣٢  متفوق
 ٥٢٢٩ ٩٦،٨٣  ٥٤  متأخر 

 ٠,٠٨٨  غري دالة  ٠،٥٤١
 يفةضع

 اجلهد املبذول لتحقيقها  ١١٩١٠  ٩٠،٢٣  ١٣٢  متفوق
  ٥٤٨١  ١٠١،٥  ٥٤  متأخر 

  ٠,٢١١  غري دالة  ١،٣٠٢
 ضعيفة

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق بني الطالبات املتفوقات ونظرائهن يف إدراك أمهية الذوات األكادميية واجلهد 
  .املبذول لتحقيقها

فقد استخدم الباحث إدراك أمهية الذوات األكادميية، واجلهد املبذول لتحقيقه، لدراسة التفاعل بني النوع والتفوق على و
  التخطيط البياين كما يلي

شكل ( 15 )
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٢٣٢ 

تفوقني ونظرائهم أقل مـن الطالبـات املتفوقـات         يتضح من الشكلني السابقني وجود تفاعل ترتييب يظهر أن الطالب امل          
ونظرائهن يف إدراك أمهية الذوات األكادميية واجلهد املبذول لتحقيقها، ومن املالحظ أيضاً ثبـات اجتـاه الفـروق بـني               

لـذي  املتفوقات ونظرائهن يف كل من إدراك أمهية الذوات األكادميية واجلهد املبذول لتحقيقها، مبعين أن اخلط املستقيم ا                
 اخلط املستقيم الذي ميثل اجلهد املبذول، بينما يتقـاطع اخلطـان لـدى         -تقريباً–ميثل الطالبات يف إدراك األمهية يوازي       

  .الطالب
وللتعرف على داللة التفاعل، حسب الباحث الفروق بني املتفوقني واملتفوقات، وكذلك بني املتأخرين دراسياً 

  :واملتأخرات، وكانت النتائج كما يلي
ويتين للمقارنة بني املتفوقني واملتفوقات يف إدراك أمهية الذوات األكادميية واجلهد -نتائج اختبار مان) ٢١(جدول 

  املبذول لتحقيقها
  العدد  التحصيل  املتغريات

املتوسط 
  الرتبي

  ذ  جمموع الرتب
الداللة 

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 أمهية الذوات األكادميية ٢٤٦٧٢ ١٤٦,٨٦  ١٦٨  متفوقون
 ٢٠٤٧٨ ١٥٥,١٦  ١٣٢  متفوقات 

  غري دالة  ٠,٨٢٢
٠,٠٩٦  
 ضعيفة

 اجلهد املبذول لتحقيقها  ٢٤٥٤٦  ١٤٦,١١  ١٦٨  متفوقون
  ٢٠٦٠٤  ١٥٦,٠٩  ١٣٢  متفوقات 

  ٠,١١٦  غري دالة  ٠,٩٩٢
 ضعيفة

  
أمهية الذوات األكادميية ويتين للمقارنة بني املتأخرين واملتأخرات دراسياً يف إدراك -نتائج اختبار مان) ٢١(جدول 

  واجلهد املبذول لتحقيقها
املتوسط   العدد  التحصيل  املتغريات

  الرتبي
الداللة   ذ  جمموع الرتب

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 أمهية الذوات األكادميية ٧٦٤٧  ٧٤,٩٧  ١٠٢  متأخرين
 ٤٥٩٩  ٨٥,١٧  ٥٤  متأخرات 

  ٠,٢٢٧  غري دالة  ١,٣٤٣
 ضعيفة

 قيقهااجلهد املبذول لتح  ٧٤٣١  ٧٢,٨٥  ١٠٢  متأخرين
  ٤٨١٥  ٨٩,١٧  ٥٤  متأخرات 

٠,٠٥  ٢,١٥  
٠,٣٦٣  
 متوسطة

يتضح من اجلدولني السابقني أن الفروق الدالة كانت فقط بني املتأخرين واملتأخرات دراسياً يف اجلهد املبذول لتحقيق 
ات دراسياً يبذلن جهداً أكثر من نظرائهن من الطالب الذوات األكادميية احملتملة لصاحل املتأخرات، أي أن الطالبات املتأخر

  .لتحقيق ذوان اإلجيابية أو جتنب ذوان السالبة
ويتين للمقارنة بني طلبة القسم العلمي، املتفوقني ونظرائهم يف إدراك أمهية الذوات -نتائج اختبار مان) ٢٢(جدول 

  األكادميية واجلهد املبذول لتحقيقها
املتوسط   العدد  التحصيل  املتغريات

  الرتبي
الداللة   ذ  جمموع الرتب

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 أمهية الذوات األكادميية ٣٢٩١ ٤٩،٨٦  ٦٦  متفوق
 ٣٢٦٤ ٦٨  ٤٨  متأخر 

٠,٥٥١  ٠،٠١  ٢،٨٩٩ 
 متوسطة

 اجلهد املبذول لتحقيقها  ٣٩٢١  ٥٩،٤١  ٦٦  متفوق
  ٢٦٣٤  ٥٤،٨٨  ٤٨  متأخر 

  ٠,١٣٨  غري دالة  ٠،٧٢٨
 ضعيفة



٢٣٣ 

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً وعملياً، بني املتفوقني من طالب القسم العلمي ونظرائهم يف 
  .إدراك أمهية الذوات األكادميية، لصاحل املتأخرين، بينما مل توجد فروق دالة بالنسبة للجهد املبذول لتحقيقها

طلبة القسم األديب، املتفوقني ونظرائهم يف إدراك أمهية الذوات ويتين للمقارنة بني -نتائج اختبار مان) ٢٣( جدول 
  األكادميية واجلهد املبذول لتحقيقها

  العدد  التحصيل  املتغريات
املتوسط 
  الرتبي

  ذ  جمموع الرتب
الداللة 

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 أمهية الذوات األكادميية ٨٨٥٣ ٨٦،٧٩  ١٠٢  متفوق
 ٣٣٩٣ ٦٢،٨٣  ٥٤  تأخرم 

٠,٥٣٣  ٠،٠١  ٣،١٦٣ 
 متوسطة

 اجلهد املبذول لتحقيقها  ٨٢٠٢  ٨٠،٤٤  ١٠٢  متفوق
  ٤٠٤١  ٧٤،٨٣  ٥٤  متأخر 

  ٠,١٢٥  غري دالة  ٠،٧٤٠
 ضعيفة

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً وعملياً، بني املتفوقني من طالب القسم األديب ونظرائهم يف إدراك 
  .احل املتفوقني، بينما مل توجد فروق دالة بالنسبة للجهد املبذول لتحقيقهاأمهية الذوات األكادميية، لص

  :رابع، وتفسيرهاملخص نتائج اختبار صحة الفرض ال
 .ال ختتلف درجة إدراك املتفوقني ونظرائهم ألمهية الذوات األكادميية واجلهد املبذول لتحقيقه، ترجع لنوع الطالب -١
لى إدراك أمهية الذوات األكادميية واجلهد املبذول لتحقيقها إال يف نقطة ال يوجد تفاعل بني النوع والتفوق ع -٢

حيث وجدت فروق دالة إحصائياً وعملياً بني املتأخرين واملتأخرات يف بذل اجلهد لتحقيق الذوات : واحدة
 .األكادميية لصاحل املتأخرات

بينما . ة الذوات احملتملة لصاحل املتأخرينوجدت فروق بني طالب القسم العلمي املتفوقني ونظرائهم يف إدراك أمهي -٣
  .كان العكس بالنسبة لطالب القسم األديب

ويفسر الباحث ذلك بأن الذوات األكادميية، ال تنشأ من فراغ، وال تظهر فجأة، ولكن هلا تاريخ طويل ميتد بطول حياة 
الطالب والطالبات الذين ارتبطوا ببيئة التعلم الشخص، ومن أبرز املؤثرات عليها هي البيئة ومعايريها االجتماعية، فكل من 

املدرسي مبا فيها من جانب أكادميي يرتبط جبانب اجتماعي ومسات شخصية، أصبح من املسلمات األساسية أن كل منهم 
شكل ذاته كجزء أساس من تلك البيئة، وأن اخلصائص اإلجيابية جوانب مهمة، جيب االتصاف ا، واخلصائص السلبية من 

م أيضاً معرفتها، وجيب جتنبها أو التخلص منها، وهنا يلعب الدور وظيفته، فإحساس كل من الطالب والطالبة بدوره جيعله امله
يبذل اجلهد لتحقيق اجلوانب اإلجيابية وجتنب السلبيات، وهذا ما أظهر التقارب يف إدراك األمهية واجلهد املبذول لتحقيق 

ني املتأخرات واملتأخرين دراسياً يف بذل اجلهد لتحقيق الذات لصاحل املتأخرات، الذات، وأما ما ظهر من بعض الفروق ب
  .   فريجع إىل ما سبق اإلشارة إليه من اإلحساس الشديد للطالبات بتقييم اآلخر، وبالتايل حياولن بذل جهد أكثر لتحسني الذات

  
لة إحصائية وعملية يف التوجه الزمين توجد فروق ذات دال:"نتائج اختبار صحة الفرض اخلامس، والذي ينص على  -٥

- والختبار صحة هذا الفرض، استخدم الباحث اختبار مان". وسلوك إدارة الوقت لدى املتفوقني دراسياً ونظرائهم 
 :ويتين للمقارنة بني جمموعتني مستقلتني، وكانت النتائج كما يلي



٢٣٤ 

 ونظرائهم يف التوجه الزمين وإدارة - الب وطالباتط–ويتين للمقارنة بني املتفوقني -نتائج اختبار مان) ٢٢(جدول 
  الوقت

املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية
  الرتبي

الداللة   ذ  جمموع الرتب
  اإلحصائية

الداللة 
  العملية

 املاضي ٧٢٩٤٢ ٢٤٣،١٤  ٣٠٠  متفوق
 ٣١٢٥٤ ٢٠٠،٣٥  ١٥٦  متأخر

٠,٣٢٧  ٠،٠١  ٣،٣٠٤ 
 متوسطة

 احلاضر  ٦٥٩٤٠  ٢١٩،٨٠  ٣٠٠  متفوق
  ٣٨٢٥٦  ٢٤٥،٢٣  ١٥٦  متأخر

٠,١٩٤  ٠،٠٥  ١،٩٦١ 
 ضعيفة

 املستقبل ٧٦٤٥٢ ٢٥٤،٨٤  ٣٠٠  متفوق
 ٢٧٧٤٤ ١٧٧،٨٥  ١٥٦  متأخر

٠,٥٨٨  ٠،٠١  ٥،٩٤٣ 
 متوسطة

  ٧٢٨٥٢  ٢٤٢،٨٤  ٣٠٠  متفوق
 جمموع التوجه الزمين

  ٣١٣٤٤  ٢٠٠،٩٢  ١٥٦  متأخر
٠،٠١  ٣،٢٢٧  

٠,٣١٩ 
 متوسطة

  ٦٦٩٨٤  ٢٢٣،٢٨  ٣٠٠  متفوق
 وضع األهداف

  ٣٧٢١٢  ٢٣٨،٥٤  ١٥٦  متأخر
  غري دالة  ١،١٧٦

٠,١١٦ 
 ضعيفة

 آليات تنفيذ األهداف  ٧٢٥٦٤  ٢٤١،٨٨  ٣٠٠  متفوق
  ٣١٦٣٢  ٢٠٢،٧٧  ١٥٦  متأخر

٠,٢٩٨  ٠،٠١  ٣،٠١٦ 
 متوسطة

 مهارات التنظيم  ٧٠٩٠٨  ٢٣٦،٣٦  ٣٠٠  متفوق
  ٣٣٢٨٨  ٢١٣،٣٨  ١٥٦  متأخر

 ٠,١٧٥  غري دالة  ١،٧٦٨
 ضعيفة

 جمموع إدارة الوقت  ٧٠٣٦٨  ٢٣٤،٥٦  ٣٠٠  متفوق
  ٣٣٨٢٨  ٢١٦،٨٥  ١٥٦  متأخر

  ٠,١٣٥  غري دالة  ١،٣٦٣
 ضعيفة

  :يتضح من اجلدول السابق متيز املتفوقني دراسياً عن نظرائهم بـ
 .توجه حنو املاضي واملستقبل -١
 .التوجه الزمين بصفة عامة -٢
 آليات لتنفيذ أهدافهم -٣

والـيت  ) ٢٠٠٨( مع نتائج دراسة بوليز      - إىل حد ما   –وتتفق تلك النتائج    . ن دراسياً، بالتوجه حنو احلاضر    بينما متيز املتأخرو  
والـيت توصـلت إىل     ) ٢٠٠٩(توصلت إىل وجود ارتباط بني التوجه حنو احلاضر واملستقبل واألداء األكادميي، ودراسة فان              

وتتفق متامـاً مـع   . ادميي من خالل التجهيز العميق وأهداف التمكنوجود تأثري غري مباشر للتوجه حنو الزمن على األداء األك 
حيث توصلت إىل وجود عالقة بني ارتفاع التحصيل والتوجه حنو املستقبل، واخنفاض            ) ٢٠٠٩(نتائج دراسة الريسا وآخرين     
  . التحصيل والتوجه حنو احلاضر

 الذي يعتز باملاضي مبا حققه من جناح فيه، وذلـك ليكـون    فالطالب املتفوق هو الطالب-إىل حد كبري–وهذه النتائج منطقية  
. كمصدر تعزيز له للتقدم لألمام والنظر إىل املستقبل والتضحية من أجله، وهذا ارتبط أيضاً باختاذ آليـات لتنفيـذ أهـدافهم           

أن ارتباطهم باحلاضـر    كما  . بعكس نظرائهم املتأخرين، حيث يرتبطون باحلاضر، خيافون من املستقبل وحياولون نسيان املاضي           
يعين أيضاً التركيز على أهدافهم احلالية إما لتحقيق أكرب قدر ممكن من الراحة واملتعة أو للتحرر من قيود التـأخر الدراسـي                      

  .بالتركيز على االستفادة من الواقع احلايل مبا حيقق هلم إجنازاً بشكل ما
  



٢٣٥ 

تلف التوجه الزمين وسلوك إدارة الوقت لدى املتفـوقني        خي :"نتائج اختبار صحة الفرض السادس، والذي ينص على          -٦
والختبار صحة هذا الفرض، اسـتخدم      ". دراسياً ونظرائهم باختالف النوع والتخصص الدراسي أو التفاعل بينهما          

ويتين للمقارنة بني جمموعتني مستقلتني، حيث مت مقارنة التوجه الزمين وسـلوك إدارة الوقـت               -الباحث اختبار مان  
وقني ونظرائهم لدى جمموعة الطالب وجمموعة الطالبات وجمموعة القسم العلمي وجمموعة القسم األديب بصورة              للمتف

 :مستقلة، وكانت النتائج كما يلي
  ويتين للمقارنة بني الطالب، املتفوقني ونظرائهم يف التوجه الزمين وإدارة الوقت-نتائج اختبار مان) ٢٣(جدول 

املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية
  الرتبي

الداللة   ذ  جمموع الرتب
  اإلحصائية

الداللة 
  العملية

 ٢٣٧٩٠ ١٤١،٦١  ١٦٨  متفوق
 املاضي

 ١٢٧٩٥ ١٢٥،٤٤  ١٠٢  متأخر
  غري دالة  ١،٦٥٩

٠,٢٠٩ 
 ضعيفة

  ٢٠٦٢٢  ١٢٢،٧٥  ١٦٨  متفوق
 احلاضر

  ١٥٩٦٣  ١٥٦،٥٠  ١٠٢  متأخر
٠،٠١  ٣،٤٥٧  

٠,٤٣٥ 
 متوسطة

 املستقبل ٢٤٣٣٠ ١٤٤،٨٢  ١٦٨  متفوق
 ١٢٢٥٥ ١٢٠،١٥  ١٠٢  متأخر

٠,٣١٨  ٠،٠٥  ٢،٥٣٠ 
 متوسطة

 جمموع التوجه الزمين  ٢٣٠٨٨  ١٣٧،٤٣  ١٦٨  متفوق
  ١٣٤٩٧  ١٣٢،٣٢  ١٠٢  متأخر

 ٠,٠٦٦  غري دالة  ٠،٥٢٣
 ضعيفة

 وضع األهداف  ٢٣٢١٤  ١٣٨،١٨  ١٦٨  متفوق
  ١٣٣٧١  ١٣١،٠٩  ١٠٢  متأخر

 ٠,٠٩١  غري دالة  ٠،٧٢٦
 ضعيفة

 آليات تنفيذ األهداف  ٢٤٦٣٦  ١٤٦،٦٤  ١٦٨  متفوق
  ١١٩٤٩  ١١٧،١٥  ١٠٢  متأخر

٠,٣٨١  ٠،٠١  ٣،٠٢٦ 
 متوسطة

  ٢٤٨٥٢  ١٤٧،٩٣  ١٦٨  متفوق
 مهارات التنظيم

  ١١٧٣٣  ١١٥،٠٣  ١٠٢  متأخر
٠،٠١  ٣،٣٦٣  

٠,٤٢٣ 
 متوسطة

 جمموع إدارة الوقت  ٢٤٢٩٤  ١٤٤،٦١  ١٦٨  متفوق
  ١٢٢٩١  ١٢٠،٥٠  ١٠٢  متأخر

٠,٣١٠  ٠،٠٥  ٢،٤٦٤  
 متوسطة

  :يتضح من اجلدول السابق متيز املتفوقني من الطالب بـ
 .التوجه حنو املستقبل -١
 .لديهم آليات لتنفيذ األهداف -٢
 .لديهم مهارات جيدة للتنظيم واحملافظة على الوقت -٣
 .لديهم سلوك جيد إلدارة للوقت -٤

  بات، املتفوقات ونظرائهن يف التوجه الزمين وإدارة الوقتويتين للمقارنة بني الطال-نتائج اختبار مان) ٢٤( جدول 
املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية

  الرتبي
الداللة   ذ  جمموع الرتب

  اإلحصائية
الداللة 
  العملية

 ١٣٢٦٠ ١٠٠،٤٥  ١٣٢  متفوق
 املاضي

 ٤١٣١ ٧٦،٥٠  ٥٤  متأخر
٠،٠١  ٢،٧٧٦  

٠,٤٤٩ 
 متوسطة

  ١٢٤٨٦  ٩٤،٥٩  ١٣٢  متفوق
 احلاضر

  ٤٩٠٥  ٩٠،٨٣  ٥٤  متأخر
  غري دالة  ٠،٤٣٥

٠,٠٧٣ 
 ضعيفة

 املستقبل ١٤٢١٤ ١٠٧،٦٨  ١٣٢  متفوق
 ٣١٧٧ ٥٨،٨٣  ٥٤  متأخر

٠,٩١٥  ٠،٠١  ٥،٦٥٢ 
 كبرية

 ٠,٦٤٠  ٠،٠١  ٣،٩٥٤  ١٣٦٥٦  ١٠٣،٤٥  ١٣٢  متفوق جمموع التوجه الزمين
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املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية
  الرتبي

الداللة   ذ  جمموع الرتب
  اإلحصائية

الداللة 
  العملية

 متوسطة  ٣٧٣٥  ٦٩،١٧  ٥٤  متأخر
 وضع األهداف  ١١٤٦٠  ٨٦،٨٢  ١٣٢  متفوق
  ٥٩٣١  ١٠٩،٨٣  ٥٤  متأخر

٠,٤٣٠  ٠،٠١  ٢،٦٥٩ 
 متوسطة

 آليات تنفيذ األهداف  ١٢٨٨٢  ٩٧،٥٩  ١٣٢  متفوق
  ٤٥٠٩  ٨٣،٥٠  ٥٤  متأخر

 ٠,٢٦٤  غري دالة  ١،٦٢٨
 متوسطة

 مهارات التنظيم  ١٢٠٠٠  ٩٠،٩١  ١٣٢  متفوق
  ٥٣٩١  ٩٩،٨٣  ٥٤  متأخر

 ٠,١٦٦  غري دالة  ١،٠٢٨
 ضعيفة

  الوقتجمموع إدارة  ١٢٠٧٢  ٩١،٤٥  ١٣٢  متفوق
  ٥٣١٩  ٩٨،٥٠  ٥٤  متأخر

  ٠,١٣١  غري دالة  ٠،٨١٢
 ضعيفة

بينما متيزت املنخفضات . يتضح من اجلدول السابق أن املتفوقات من الطالبات يتميزن بالتوجه حنو كل من املاضي واملستقبل
  .بوضع األهداف وحتديد األولويات

ين للمقارنة بني طالب القسم العلمي املتفوقني ونظرائهم يف التوجه الزمين ويت-نتائج اختبار مان) ٢٥( جدول 
  وإدارة الوقت

املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية
  الرتبي

الداللة   ذ  جمموع الرتب
  اإلحصائية

الداللة 
  العملية

 املاضي ٣٢٧٣ ٤٩,٥٩  ٦٦  متفوق
  ٣٢٨٢ ٦٨,٣٨  ٤٨  متأخر

٠,٥٧٩  ٠,٠١  ٣,٠٤٣ 
 متوسطة

  ٣٧٩٥  ٥٧,٥٠  ٦٦  متفوق
 احلاضر

 ٢٧٦٠  ٥٧,٥٠  ٤٨  متأخر
  غري دالة  صفر

 صفر
 ضعيفة

 ٣٦٨٧ ٥٥,٨٦  ٦٦  متفوق
 املستقبل

  ٢٨٦٨ ٥٩,٧٥  ٤٨  متأخر
  غري دالة  ٠,٦٣٧

٠,١٢١ 
 ضعيفة

 جمموع التوجه الزمين  ٣٥٩٧  ٥٤,٥٠  ٦٦  متفوق
  ٢٩٥٨  ٦١,٦٣  ٤٨  متأخر

 ٠,٢٢٠  غري دالة  ١,١٥٧
 ضعيفة

 ألهدافوضع ا  ٤٦٤١  ٧٠,٣٢  ٦٦  متفوق
  ١٩١٤  ٣٩,٨٨  ٤٨  متأخر

٠,٩٣٣  ٠,٠١  ٤,٩٠٧ 
 كبرية

 آليات تنفيذ األهداف  ٤٥٣٣  ٦٨,٦٨  ٦٦  متفوق
  ٢٠٢٢  ٤٢,١٣  ٤٨  متأخر

٠,٨٢٩  ٠,٠١  ٤,٣٦١ 
 كبرية

 مهارات التنظيم  ٤٥٦٩  ٦٩,٢٣  ٦٦  متفوق
  ١٩٨٦  ٤١,٣٨  ٤٨  متأخر

٠,٨٥١  ٠,٠١  ٤,٤٧٤ 
 كبرية

  ٤٥٨٧  ٦٩,٥٠  ٦٦  متفوق
 دارة الوقتجمموع إ

  ١٩٦٨  ٤١  ٤٨  متأخر
٠,٠١  ٤,٥٩٦  

٠,٨٧٤  
 كبرية

يتضح من اجلدول السابق أن املتفوقني من طالب القسم العلمي وامتازوا عن نظرائهم يف سلوك إدارة الوقت جبميع 
  .أبعاده، ولكن متيز نظرائهم بالتوجه حنو املاضي

ين للمقارنة بني طالب القسم العلمي املتفوقني ونظرائهم يف التوجه الزمين ويت-نتائج اختبار مان) ٢٦( جدول 
  وإدارة الوقت

املتوسط   العدد  التحصيل  الذوات األكادميية
  الرتبي

الداللة   ذ  جمموع الرتب
  اإلحصائية

الداللة 
  العملية

 ٨٩٧٩ ٨٨,٠٣  ١٠٢  متفوق
 املاضي

 ٣٢٦٧ ٦٠,٥٠  ٥٤  متأخر
٠,٠١  ٣,٦٣٨  

٠,٦١٤ 
 متوسطة
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 احلاضر  ٦٧٤٧  ٦٦,١٥  ١٠٢  متفوق
  ٥٤٩٩  ١٠١,٨٣  ٥٤  متأخر

٠,٧٩٨  ٠,٠١  ٤,٧٣١ 
 كبرية

 املستقبل ٩٠٣٣ ٨٨,٥٦  ١٠٢  متفوق
 ٣٢١٣ ٥٩,٥٠  ٥٤  متأخر

٠,٦٤٧  ٠,٠١  ٣,٨٣٧ 
 متوسطة

 جمموع التوجه الزمين  ٨٣٤٩  ٨١,٨٥  ١٠٢  متفوق
  ٣٨٩٧  ٧٢,١٧  ٥٤  متأخر

 ٠,٢١٥  غري دالة  ١,٢٧٥
 ضعيفة

  ٧٤١٣  ٧٢,٦٨  ١٠٢  متفوق
  األهدافوضع

  ٤٨٣٣  ٨٩,٥٠  ٥٤  متأخر
٠,٠٥  ٢,٢٢٢  

٠,٣٧٥ 
 متوسطة

  ٨٥٤٧  ٨٣,٧٩  ١٠٢  متفوق
 آليات تنفيذ األهداف

  ٣٦٩٩  ٦٨,٥٠  ٥٤  متأخر
٠,٠٥  ٢,٠١٩  

٠,٣٤١ 
 متوسطة

 مهارات التنظيم  ٨٣١٣  ٨١,٥٠  ١٠٢  متفوق
  ٣٩٣٣  ٧٢,٨٣  ٥٤  متأخر

 ٠,١٩٣  غري دالة  ١,١٤٢
 ضعيفة

 جمموع إدارة الوقت  ٨٠٦١  ٧٩,٠٣  ١٠٢  متفوق
  ٤١٨٥  ٧٧,٥٠  ٥٤  متأخر

  ٠,٠٣٤  غري دالة  ٠,٢٠١
 ضعيفة

يتضح من اجلدول السابق أن املتفوقني من طالب القسم األديب متيزوا بتوجههم حنو املاضي واملستقبل، كما متيزوا   
  . حلاضر ووضع األهداف وحتديد األولوياتبآليات تنفيذهم لألهداف بينما متيز نظرائهم بالتوجه حنو ا
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  :، وتفسيرهاسادسملخص نتائج اختبار صحة الفرض ال

  :يلي مافي ميكن إمجال نتائج اختبار صحة الفرض السادس
  سادسملخص نتائج اختبار صحة الفرض ال) ٢٧(جدول 

  ة للمتفوقاتاملميزمنظور الزمن وإدارة الوقت    املميزة للمتفوقنيمنظور الزمن وإدارة الوقت 

 .التوجه حنو املستقبل -١
 .آليات لتنفيذ األهداف -٢
 .مهارات جيدة للتنظيم واحملافظة على الوقت -٣
  .سلوك جيد إلدارة الوقت -٤

  .التوجه حنو كل من املاضي واملستقبل

  املميزة للمتأخراتمنظور الزمن وإدارة الوقت    املميزة للمتأخرينمنظور الزمن وإدارة الوقت 

  . ف وحتديد األولوياتوضع األهدا  -
  تأخرين بالقسم العلمياملميزة للممنظور الزمن وإدارة الوقت   منظور الزمن وإدارة الوقت للمتفوقني بالقسم العلمي

  التوجه حنو املاضي  سلوك إدارة الوقت جبميع أبعاده
  تأخرين بالقسم األدبيميزة للماملمنظور الزمن وإدارة الوقت    منظور الزمن وإدارة الوقت للمتفوقني بالقسم األدبي

 .التوجه حنو املاضي واملستقبل -١
  .آليات لتنفيذ أهدافهم -٢

 .التوجه حنو احلاضر -١
  .وضع األهداف وحتديد األولويات -٢

من الطالب، بتوجههم حنو املستقبل، ولديهم آليات لتنفيذ أهدافهم، كما لـديهم   املتفوقني  متيزيتضح من اجلدول السابق     
بينمـا متيـزت املتفوقـات    . ظيم واحملافظة على الوقت، وبصفة عامة لديهم سلوك جيد إلدارة وقتهم          مهارات جيدة للتن  

  .بالتوجه حنو املاضي واحلاضر، ومتيزت املتأخرات بوضع األهداف وحتديد األولويات
بالتوجـه حنـو    متيز املتفوقون من طالب القسم العلمي بإدارة وقتهم جبميع أبعاده بدرجة جيدة، بينما متيز نظرائهم                

بينما املتفوقون من طالب القسم األديب بالتوجه حنو املاضي واحلاضر، وأن لديهم آليات لتنفيذ أهدافهم، بينمـا                 . املاضي
  .متيز نظرائهم بالتوجه حنو احلاضر، ووضع األهداف وحتديد األولويات

ين، وإدارة الوقـت، حيـث اختلفـت    ويبدو واضحاً دور النوع والتخصص يف تفاعلهما مع التحصيل على التوجه الزم     
  .النتائج عما كانت عليه يف الفرض اخلامس، والذي أمهل فيه كال من النوع والتخصص

  :ملخص النتائج
متيز املتفوقون دراسياً عن نظرائهم يف الذات األكادميية املأمولة املوجبة بعد التحاقهم باجلامعة، والتوجه حنو املاضـي                  -١

 . بصفة عامة، وبآليام لتنفيذ أهدافهمواملستقبل، والتوجه الزمين
متيز املتأخرون دراسياً عن نظرائهم يف الذات األكادميية املخافة السالبة قبل التحاقهم باجلامعـة، واملوجبـة بعـده،                   -٢

 .والتوجه حنو احلاضر
ـ              -٣ اختالف النـوع،   اختلفت الذوات األكادميية احملتملة، والتوجه الزمين، وإدارة الوقت، لدى املتفوقني ونظـرائهم ب

 .والتخصص
 .ال توجد فروق دالة إحصائياً أو عملياً يف إدراك املتفوقني ونظرائهم ألمهية الذوات احملتملة واجلهد املبذول لتحقيقها -٤
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 لتفاعل النوع مع التفوق، على اجلهد املبذول لتحقيق الذوات األكادميية احملتملة، حيث كانت              -حمدود–وجود تأثري    -٥
 .اً أعلى يف بذل اجلهد من املتأخرين دراسياًاملتأخرات دراسي

 لتفاعل التخصص مع التفوق، على إدراك أمهية الذوات األكادمييـة احملتملـة، حيـث أدرك                -حمدود–وجود تأثري    -٦
 .املتأخرون دراسياً، من طالب القسم العلمي، أمهية أكرب للذوات األكادميية احملتملة من نظرائهم

  :التوصيات
  :بحث، يوصي الباحث مبا يلييف ضوء نتائج ال

 .ضرورة تنمية الذوات األكادميية احملتملة املوجبة، لدى املتفوقني ونظرائهم على حد سواء -١
 .ضرورة تضمني املقررات وطرائق التدريس ملهارات إدارة الوقت -٢
 .ضرورة حتفيز الطالب والطالبات للتوجه حنو املستقبل -٣
ارس واجلامعات واليت تساعد يف تعديل الذوات األكادميية احملتملة السالبة ضرورة تفعيل الربامج اإلرشادية داخل املد -٤

  .إىل ذوات إجيابية، أو التخلص من العادات السيئة يف إدارة الوقت، والتوجه السليب حنو الزمن
  :البحوث املقرتحة

بعض البحوث املستقبلية، على تكامالً مع نتائج البحث احلايل، ودراسة بعض النقاط الغائبة يف موضوعه، يقترح الباحث 
  :النحو التايل

 .مسات الشخصية كعامل وسيط لتأثري الذوات األكادميية املفقودة على الذوات األكادميية املستقبلية -١
 .الذوات املهنية واالجتماعية احملتملة املميزة للمتفوقني دراسياً ونظرائهم -٢
تقبل، لتعديل التوجه الزمين، الذوات السالبة لدى فاعلية برنامج إرشادي، مبين على نظرية منظور زمن املس -٣

 .منخفضي التحصيل الدراسي من طالب املدارس الثانوية
 .فاعلية برنامج إرشادي، لتنمية مهارات إدارة الوقت لدى طالب اجلامعة -٤
  .دراسة طولية: تأثري الذوات األكادميية على التحصيل -٥
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  املراجــــــــــــــع
 كمنهج وصفي حتليلي Meta-Analysis، ماوراء التحليل )٢٠٠٦(سالم سكران السيد عبدالدامي عبدال .١

 .٥٣جملة كلية التربية جامعة الزقازيق، العدد . لتجميع نتائج البحوث وتكاملها يف جمال التربية وعلم النفس
تربوية، معهد ، دراسة استطالعية حتليلية للذوات املستقبلية عند املراهقني، جملة العلوم ال)٢٠٠٢(رغدة شرمي  .٢

 .الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، العدد األول
، اخلصائص السلوكية للتالميذ املتفوقني بالصف اخلامس االبتدائي كما يراها )١٩٩٦(مسية علي عبدالوارث أمحد  .٣

 النفس، جملة البحث يف التربية وعلم. املعلم يف ضوء متغريات الذكاء املصور والتفكري االبتكاري ومفهوم الذات
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   احملتملة األكادمييةاستبيان مفتوح حول الذوات
  إعداد

  السيد عبدالدايم عبدالسالم سكران/ الدكتور
  أختي الطالبة/ أخي الطالب

  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته
يف ) ما تتمىن، ما تتوقع، ما ختاف أن تكون عليه (ذاتك يف املستقبلقائق لتفكر حول من فضلك خذ بضع د

  .اجلانب األكادميي
  :هناك بعض األسئلة اليت ميكن أن تساعدك يف وصف ذاتك

  :أسئلة تتعلق مبا تتمناه
 هل توجد أشياء متنيت أن تكون عليها ذاتك قبل التحاقك بالتعليم اجلامعي ومل تتحقق؟ -١

 مالك يف املستقبل؟ما هي آ -٢

 هل توجد هوايات حتب أن تصبح أفضل يف ممارستها؟ -٣

  :أسئلة تتعلق مبا تتوقعه
 هل توجد أشياء توقعتها لذاتك قبل التحاقك بالتعليم اجلامعي  ومل تتحقق؟ -١

 ما هي توقعاتك لذاتك يف املستقبل؟ -٢

 هل توجد توقعات جيب أن تكون أفضل إجنازها يف املستقبل؟ -٣

  :ا ختاف منهأسئلة تتعلق مب
 هل توجد أشياء كنت ختاف منها قبل التحاقك بالتعليم اجلامعي ووقعت؟ -١

 ما هي خماوفك لذاتك يف املستقبل؟ -٢

 هل توجد خماوف حتب أن تكون أفضل يف جتنبها؟ -٣

  :مثال
 . ،  خفت من الرسوب٥ من ٤متنيت أن أكون من األوائل يف دراسيت، توقعت أن يكون معديل 

  
  

.ن مما تفكر فيه من خالل الجدول التالي، ويمكنك أن تستخدم الجانب اآلخر للورقةاسرد أكبر قدر ممك



٢٤٤ 

  
  ما ختاف منه  ما تتوقعه  ما تتمناه  اجلانب
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   احملتملة لطالب اجلامعة األكادمييةمقياس الذوات
  إعداد

  السيد عبدالدايم عبدالسالم سكران. د
   جامعة الزقازيق–كلية الرتبية –أستاذ مساعد علم النفس الرتبوي 

  عزيزي الطالب

  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته
ل دخولك اجلامعة كان لك أمنيات وتوقعات وخماوف يف مجيع بعد اجتيازك للمرحلة الثانوية، وقب

.  تتطلع إيل حتقيقها أو جتنبها من خالل االلتحاق باجلامعة- نقتصر هنا على اال األكادميي -جماالت حياتك 
وبعد أن التحقت باجلامعة وبدأت الدراسة فيها، نود أن نتعرف على تلك األمنيات والتوقعات واملخاوف، 

  .زالت قائمة أم أا تبدلت بأخرى، ودرجة أمهيتها، ودرجة جهدك املبذول لتحقيق أهدافكوهل ما
يف ) وصف لذاتك املستقبلية(وفيما يلي نعرض عبارات تصف تلك األمنيات والتوقعات واملخاوف 

 وحتديد عليك قراءة كل عبارة. اال األكادميي، وهذه الصفات مت احلصول عليها من استبيان مفتوح ألقرانك
هل كانت جمرد أمنية أم أنك كنت تتوقعها أم أا كانت أشياء ختاف أن تتصف ا، وهل كانت تلك قبل 
التحاقك باجلامعة أم ظهرت بعد ذلك أم االثنني معاً، وما درجة أمهيتها يف حياتك، واجلهد الذي بذلته أو تنوي 

  .بذله لتحقيق ذاتك يف هذا اال
  



٢٤٦ 

  :مثال
درجة الجھد المبذول لتحقیق   درجة األھمیة  الذات

  الذات
  ) الذاتوصف(العبارات   مخاوف  متوقعة  مأمولة

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل
ھامة 
ال   ھامة  جدا

  أدري
غیر 
  ھامة

غیر 
ھامة 
  مطلقًا

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

  √        √                  √  مكتشف طرق استذكار غیر مألوفة
 ومن حيـث األمهيـة إذا كـان         .يف عمود الذات  ) مأمولة(يف العمود املعنون    ) قبل(حتت  ) √( التحاقك بالتعليم اجلامعي فضع عالمة       إذا كانت هذه جمرد أمنية قبل     

الـصفة  وإذا كان جهدك الذي بذلته لتحقيق هـذه      . درجة األمهية يف العمود املعنون    ) غري هامة   (حتت  ) ×(وصفك مبكتشف طرق استذكار جديدة أمر غري هام فضع عالمة           
  .درجة اجلهد املبذول لتحقيق الذاتيف عمود ) ضعيفة(حتت ) √(لذاتك جهداً ضعيفاً فضع عالمة 

  .أما إذا مل تكن تلك الصفة ال أمنية وال شئ متوقع وال شئ ختاف منه فاترك العبارة بدون أي عالمة يف أي خانة أمامها
حتت اختياراتك املناسبة هلا كما هو موضـح يف املثـال   ) √(اف أن توصف ا، فأكتبها وضع أمامها عالمات        يف حالة وجود أي أوصاف أخرى كنت تتمناها أو تتوقعها أو خت           

  .  السابق

  وشكراً لتعاونكم الصادق 
  الباحث

  :املعلومات األولية: ًأوال
  )ضرورة تعبئة جمیع الخانات: (ھام جدًا

  درجة القدرات العامة  الكلیة والتخصص
المعدل الفصلي   حصیلي درجة الت   في الثانویة

  األول
المعدل الفصلي 

 الثاني
المعدل الفصلي 

 الثالث
المعدل المتوقع 

  للتخرج
---------------------------------

--  
------------------------  

/     )٥(     / )٥(     / )٥(     /  )٥(     /  )١٠٠(     /  )١٠٠( 

  عبارات املقياس: ًثانيا
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درجة الجھد المبذول لتحقیق   درجة األھمیة  الذات
  الذات

  ) الذاتوصف(العبارات   م  مخاوف  متوقعة  مأمولة

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل
ھامة 
ال   ھامة  جدا

  أدري
غیر 
  ھامة

غیر 
ھامة 
  مطلقًا

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

                              طالب جید  ١
                              طالب ذكي في قاعة الدرس  ٢
                               باألداء أفضل من زمالئيأقوم  ٣
                              أحصل على درجات مرتفعة  ٤
                              منافس لألذكیاء من زمالئي  ٥
                              عدم الثقة في أدائي  ٦
                               إنجاز أعمالي األكادیمیة بسرعة  ٧
                              الرضا عن عملي األكادیمي  ٨
                               معلوماتيسرعة تذكر  ٩

                              الوصول لإلجابات الصحیحة بسھولة  ١٠
                              االنتھاء من المشاریع التي أكلف بھا  ١١
                              تجنب األسئلة الصعبة  ١٢
                              الشعور بالسعادة لألعمال الجدیدة  ١٣
                              القلق الشدید أثناء االختبارات  ١٤
                              الحصول على مكافآت لألداء الجید  ١٥
                              زمالئيمساند ل  ١٦
                              منظم في أعمالي األكادیمیة  ١٧
                              متعاون مع زمالئي أكادیمیًا  ١٨
                              الدراسةمنتظم في   ١٩
                              تكوین عالقات جیدة مع أساتذتي  ٢٠
                              زمالئي في األنشطة الجماعیةل مشارك  ٢١
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درجة الجھد المبذول لتحقیق   درجة األھمیة  الذات
  الذات

  ) الذاتوصف(العبارات   م  مخاوف  متوقعة  مأمولة

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل
ھامة 
ال   ھامة  جدا

  أدري
غیر 
  ھامة

غیر 
ھامة 
  مطلقًا

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

                              مبدع في إجاباتي  ٢٢
                              مشھور بین زمالئي  ٢٣
                              مستوى طموح مرتفع  ٢٤
                              قلق من األسئلة المباشرة في قاعة الدرس  ٢٥
                              مھتم بالواجبات واالختبارات  ٢٦
                              راضي عن طموحاتي  ٢٧
                              اإلحساس باالغتراب  ٢٨
                              مسئول عن جماعة العمل التعاوني  ٢٩
                              شخصیة مضغوطة ومتوترة  ٣٠



٢٤٩ 

  طالبات اجلامعة األكادميية احملتملة لمقياس الذوات
  إعداد

  السيد عبدالدايم عبدالسالم سكران. د
   جامعة الزقازيق–كلية الرتبية –ذ مساعد علم النفس الرتبوي أستا

   الطالبةأختي

  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته
بعد اجتيازك للمرحلة الثانوية، وقبل دخولك اجلامعة كان لك أمنيات وتوقعات وخماوف يف مجيع 

أو جتنبها من خالل االلتحاق  تتطلعني إيل حتقيقها - نقتصر هنا على اال األكادميي -جماالت حياتك 
وبعد أن التحقت باجلامعة وبدأت الدراسة فيها، نود أن نتعرف على تلك األمنيات والتوقعات . باجلامعة

واملخاوف، وهل مازالت قائمة أم أا تبدلت بأخرى، ودرجة أمهيتها، ودرجة جهدك املبذول لتحقيق 
  .أهدافك

يف ) وصف لذاتك املستقبلية( والتوقعات واملخاوف وفيما يلي نعرض عبارات تصف تلك األمنيات
عليك قراءة كل عبارة . اال األكادميي، وهذه الصفات مت احلصول عليها من استبيان مفتوح ألقرانك

وحتديد هل كانت جمرد أمنية أم أنك كنت تتوقعينها أم أا كانت أشياء ختافني أن تتصفني ا، وهل كانت 
امعة أم ظهرت بعد ذلك أم االثنني معاً، وما درجة أمهيتها يف حياتك، واجلهد الذي تلك قبل التحاقك باجل

  .بذلتيه أو تنوي بذله لتحقيق ذاتك يف هذا اال
  



٢٥٠  

  :مثال
درجة الجھد المبذول لتحقیق   درجة األھمیة  الذات

  الذات
  )وصف الذات(العبارات   مخاوف  متوقعة  مأمولة

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل
ھامة 
ال   ھامة  جدا

  أدري
غیر 

  ةھام
غیر 
ھامة 
  مطلقًا

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

  √        √                  √  طرق استذكار غیر مألوفةل ةمكتشف
 إذا كان  ومن حيث األمهية.يف عمود الذات) مأمولة(يف العمود املعنون ) قبل(حتت ) √(إذا كانت هذه جمرد أمنية قبل التحاقك بالتعليم اجلامعي فضعي عالمة 

وإذا كان جهدك الذي بذلتيه لتحقيق هذه الصفة . درجة األمهيةيف العمود املعنون ) غري هامة (حتت ) ×(وصفك مبكتشفة لطرق استذكار جديدة أمر غري هام فضعي عالمة 
  .درجة اجلهد املبذول لتحقيق الذاتيف عمود ) ضعيفة(حتت ) √(لذاتك جهداً ضعيفاً فضعي عالمة 

  . تكن تلك الصفة ال أمنية وال شئ متوقع وال شئ ختاف منه فاتركي العبارة بدون أي عالمة يف أي خانة أمامهاأما إذا مل
ثال حتت اختياراتك املناسبة هلا كما هو موضح يف امل) √(يف حالة وجود أي أوصاف أخرى كنت تتمنيها أو تتوقعينها أو ختافني أن توصفني ا، فاكتبيها وضعي أمامها عالمات 

    .السابق

  وشكراً لتعاونكم الصادق 
                                                                                             الباحث                                                                                                                                                                                                                          

  :املعلومات األولية: ًأوال
  )ضرورة تعبئة جمیع الخانات: (ھام جدًا

  الكلیة والتخصص
درجة القدرات 

  العامة
   في الثانویة

درجة 
  التحصیلي 

المعدل الفصلي 
  األول

ي المعدل الفصل
 الثاني

المعدل الفصلي 
 الثالث

المعدل المتوقع 
  للتخرج

--------------------------------
---  

------------------------  
/     )٥(     / )٥(     / )٥(     /  )٥(     /  )١٠٠(     /  )١٠٠( 

  عبارات املقياس: ًثانيا



٢٥١  

لمبذول لتحقیق درجة الجھد ا  درجة األھمیة  الذات
  الذات

  )وصف الذات(العبارات   م  مخاوف  متوقعة  مأمولة

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل
ھامة 
ال   ھامة  جدا

  أدري
غیر 
  ھامة

غیر 
ھامة 
  مطلقًا

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

                              ة جیدةطالب  ١
                               في قاعة الدرسة ذكیةطالب  ٢
                              يیالتأقوم باألداء أفضل من زم  ٣
                              أحصل على درجات مرتفعة  ٤
                              لمرتفعات الذكاء من زمیالتي ةمنافس  ٥
                              غیر واثقة  في أدائي  ٦
                               إنجاز أعمالي األكادیمیة بسرعة  ٧
                              الرضا عن عملي األكادیمي  ٨
                              سرعة تذكر معلوماتي  ٩

                              الوصول لإلجابات الصحیحة بسھولة  ١٠
                              االنتھاء من المشاریع التي أكلف بھا  ١١
                              تجنب األسئلة الصعبة  ١٢
                              الشعور بالسعادة لألعمال الجدیدة  ١٣
                              القلق الشدید أثناء االختبارات  ١٤
                              فآت لألداء الجیدالحصول على مكا  ١٥
                              يیالتزممساندة ل  ١٦
                              منظمة في أعمالي األكادیمیة  ١٧
                              ي أكادیمیًایالت مع زمةمتعاون  ١٨
                              الدراسة في ةمنتظم  ١٩
                              تكوین عالقات جیدة مع أساتذتي  ٢٠
                            ي في األنشطة تیالزمل مشاركة  ٢١



٢٥٢  

لمبذول لتحقیق درجة الجھد ا  درجة األھمیة  الذات
  الذات

  )وصف الذات(العبارات   م  مخاوف  متوقعة  مأمولة

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل
ھامة 
ال   ھامة  جدا

  أدري
غیر 
  ھامة

غیر 
ھامة 
  مطلقًا

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

  الجماعیة
                              مبدعة في إجاباتي  ٢٢
                              يیالت بین زمةمشھور  ٢٣
                              مستوى طموح مرتفع  ٢٤
                              قلق من األسئلة المباشرة في قاعة الدرس  ٢٥
                              مھتمة بالواجبات واالختبارات  ٢٦
                               عن طموحاتيراضیة  ٢٧
                              اإلحساس باالغتراب  ٢٨
                              مسئولة عن جماعة العمل التعاوني  ٢٩
                              شخصیة مضغوطة ومتوترة  ٣٠
  



  ٢٥٣

  مقياس التوجه الزمني
Temporal Orientation Questionnaire (TOQ)  

  إعداد
Rogan, P. J. 

  ترمجة وتعريب
  لسید عبدالدایم عبدالسالم سكرانا/ الدكتور

   جامعة الزقازیق– كلیة التربیة –أستاذ مساعد علم النفس التربوي 
  أختي الطالبة/ أخي الطالب 

  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته
حياة كل منا تشمل ماض وحاضر ومستقبل، البعض يرتبط بإطار منها أكثر 

وهذا املقياس يهدف إىل حتديد توجهك . من اآلخر حبسب املتغريات املختلفة يف حياته
الزمين هل للماضي أم للحاضر أم للمستقبل، ولكل منا مربراته اليت يقتنع ا من وجهة 

  .نظره اخلاصة
سنعرض عليكم جمموعة من العبارات، أمام كل عبارة مخس اختيارات، عليك 

يارات اخلمس قراءة كل عبارة بشكل جيد وحماولة فهمها مث اختيار واحدا من االخت
ال حظ أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، واإلجابة . اليت تتناسب مع رأيك

  .الصحيحة فقط اليت تتناسب مع رأيك اخلاص
  :مثال

موافق   العبارات
  جدا

معارض   معارض  حمايد  موافق
  جدا

أحییني الیوم "أعتقد في 
  "وموتي غدًا

  √        

أن تعيش ) حتبني(يف أنك حتب ) تعتقدين(قد على أنك تعت) توافقني(فإذا كنت توافق 
أمام " موافق"حتت االختيار  ) √( عالمة ) فضعي(يومك بدون النظر لليوم التايل، فضع 

  .العبارة
  :مثال
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موافق   العبارات
  جدا

معارض   معارض  حمايد  موافق
  جدا

الماضي جزء ھام في 
  حیاتي

        √  

 بأن املاضي جزء هام يف حياتك، بشدة) تعارضني(أن تعارض ) ترين(فإذا كنت ترى 
  .أمام العبارة" معارض جداً"حتت االختيار  )  √( عالمة  ) فضعي(فضع 

نشكر لكم تعاونكم الصادق، مع مالحظة أن البيانات املستمدة من املقياس فهي لغرض 
  .البحث العلمي فقط

  الباحث



  
          

٢٥٥ 

ً   بيانات شخصية: أوال
المستوى   الكلية والتخصص  النوع  )اختياريًا(االسم 

  أو الصف

-----------------
--------  

(      طالب 
(  

(       طالبة 
(  

---------------------
--  

---------------------
---  

  

  
  عبارات المقياس:ثانيًا

موافق   العبارات  م
  جدا

معارض   معارض  حمايد  موافق
  جدا

أھمیة وجاذبیة التاریخ قلیلة   ١
            بالنسبة لي

كأماكن لعرض أشیاء  –المتاحف   ٢
             تسبب لي إزعاج-من الماضي

ذكریاتي عن الماضي من كنوز   ٣
            حیاتي وغالیة علّى جدًا

أنا لست من الذین یحتفظون   ٤
            بأشیاء من سنوات حیاتھم الماضیة

لدى ذكریات قلیلة عن الماضي في   ٥
            حیاتي

أنا أعرف القلیل عن أسالفي   ٦
            العائلةوأجدادي وشجرة 

أحب أن تسیر حیاتي بنفس   ٧
            الطریقة التي أعیشھا اآلن

أنا مضغوط ومتضایق في أغلب   ٨
            حیاتي

أشعر بالضیق واالنزعاج إذا تصورت أن   ٩
            حیاتي ستسمر كما ھي علیھ اآلن

اآلن، یبدو كل شئ في حیاتي   ١٠
            متوقفًا

الیة أتمنى االنتھاء من مشاغلي الح  ١١
            لالنتقال إلى أشیاء أخرى

أنا انتظر بدایة فترة جدیدة من   ١٢
            حیاتي

            ما زلت أنتظر حیاتي األكثر سعادة  ١٣
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موافق   العبارات  م
  جدا

معارض   معارض  حمايد  موافق
  جدا

أنا ال أشعر بالترتیب والتوجھ أو   ١٤
            الھدف في حیاتي

أفكاري قلیلة حول ما أود فعلھ فیما   ١٥
            تبقى من حیاتي

الخشب حیاتي تشبھ قطعة من   ١٦
            تنجرف في نھر غیر معروف

یوجد القلیل أستطیع عملھ لالستعداد   ١٧
            للمستقبل مما یجعلھ مجھوًال وغیر محدد

أرى قیمة قلیلة للتفكیر في   ١٨
            المستقبل
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  مقياس سلوك إدارة الوقت
  إعداد

  السید عبدالدایم عبدالسالم سكران/ الدكتور
   جامعة الزقازیق– كلیة التربیة –ربوي أستاذ مساعد علم النفس الت

  :التعليمات
  عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب

  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته
ساعة فقط، وال منتلك القدرة على إجياد وقت يومي أكثر ) ٢٤(لدينا يف اليوم 

تصرفاتنا اخلاصة وما ننوي عمله : ولكن ما نستطيعه هو التحكم يف كل من. من ذلك
 جمموعة أولويات على رأس كل - يف حياته–ولكل واحد منا . ل ما منتلكه من وقتخال

فالطالب لديه أولويات كالعمل . منها هدف، نصل إليه من خالل جمموعة من املهام
، قد يهدف من ....)الذهاب للجامعة، حضور احملاضرات، معرفة الواجبات(املدرسي 

مرتفع، وإلجناز هذا اهلدف فإنه يؤدي خالل هذا العمل احلصول على معدل تراكمي 
عمل الواجب املرتيل، إعادة التكليفات يف موعدها، إجناز مشروع (جمموعة من املهام 

  ...). التخرج يف وقت مبكر
واهلدف من وراء املقياس احلايل هو التعرف على مدى إدارتك للوقت الذي 

لياتك إلجناز أهدافك، يف ختطيط أهدافك وحتديد أولوياتك، وآ) متتلكينه(متتلكه 
واملرجو هو قراءة عبارات املقياس جيداً، . ومهارات التنظيم وإدارة الوقت لديك

أي ) تتركني(، وال تترك )تتمنني(واالستجابة لكل عبارة كما تنطبق عليك ال كما تتمىن 
  .عبارة بدون استجابة
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  :مثال
  ًمطلقا  ًنادرا  ًأحيانا  ًغالبا  ًدائما  العبارات

ب أدواتي قبل ذھابي ارت
      √      للجامعة بوقت كاف

عالمة )فضعي(فإذا كنت تقوم بذلك أحياناً مبعىن أنه ليس بصورة منتظمة، فضع 
  .وهكذا يف مجيع العبارات". أحياناً"أمام العبارة وحتت االختيار ) √(

  شكرًا لتعاونكم
                                                             

  الباحث
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ً   بيانات شخصية: أوال
المستوى   الكلية والتخصص  النوع  )اختياريًا(االسم 

  أو الصف

-----------------
--------  

(      طالب 
(  

(       طالبة 
(  

---------------------
--  

---------------------
---  

  

  
  عبارات المقياس:ثانيًا

  ًمطلقا  ًنادرا  ًأحيانا  ًغالبا  ًئمادا  العبارات  م
            أحدد أھم األولویات في حیاتي  ١

أضع قائمة باألھداف التي أسعى   ٢
            لتحقیقھا لكل أولویة

الیومیة، (أضع قائمة بالمھام   ٣
            الالزمة إلنجاز كل ھدف.....) األسبوعیة

أكتب أھدافي ومھامي بشكل ممیز   ٤
            ..)تحتھا خط، لون ممیز(

أرتب أولویاتي بحسب أھمیتھا في   ٥
            حیاتي

أقسِّم أھدافي على فترات زمنیة   ٦
            )حالیة، قریبة، بعیدة(

            لدى نظام محدد إلدارة الوقت  ٧

أعمل جدول لمھامي الیومیة،   ٨
            ...األسبوعیة،الشھریة

            یسھل علىَّ االلتزام بجدول المھام  ٩

ثناء أدائي لمھام ذات أغلق جوالي أ  ١٠
            أولویة

أنھمك في التفاصیل الصغیرة   ١١
            للمھام

            أراجع مھامي بشكل منتظم  ١٢
            لدى نظام محدد لالستذكار  ١٣

أحضر مقدمًا للموضوعات التي   ١٤
            سندرسھا في الیوم التالي

أذاكر قبل وقت االختبارات بوقت   ١٥
            كاف
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  ًمطلقا  ًنادرا  ًأحيانا  ًغالبا  ًئمادا  العبارات  م
             طالب جامعي منظمأشعر أنني  ١٦

أحافظ على دفاتري وتجھیزاتي   ١٧
            مرتبة لیسھل علّى إیجاد ما احتاجھ

أحافظ على جدول ألوقات االستذكار   ١٨
            واألنشطة

            أسجل واجباتي في سجل یومي  ١٩

لدى خطة منظمة لترتیب عمل   ٢٠
            الواجبات

أحافظ على واتبع، خطة مكتوبة   ٢١
             واجبات طویلة المدىإلنجاز

أكمل واجباتي وأسلمھا في الوقت   ٢٢
            المحدد لھا

أكتب مالحظات تساعدني على تذكر   ٢٣
            المطلوب مني

لالحتفاظ ) ملفات(أعمل سجًال   ٢٤
            باألشیاء واألوراق

            أشعر بالتحكم في الوقت  ٢٥
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  حجم التأثري يف حبوث املوهوبني

 

   كلية التربية جامعة الزقازيق–أستاذ علم النفس التربوي 


:- 

  :ملخـص
أثیر    م الت ر حج اییس  Effect Size ُیعتب د المق ة    أو المؤشرات  أح ة للدالل  المھم

ة   الم   Practical significanceالعملی ي الع ائج ف دوى النت دة وج تم بفائ ي تھ  الت
ة،    الواقعي، حیث إنھ ال قیمة للداللة اإلحصائیة ما     ة العملی لم یكن ھناك وجود للدالل

ا إذا      فمن المھم التعرف على ما إذا كان       ى م یس التعرف عل ة، ول للتأثیر داللة عملی
صائًیا أم ال أثیر دال إح ان الت ن   . ك ذلك م ضللة، ول صائیة م ة اإلح ون الدالل د تك فق

أثیر         ام الت ا أحج ث تخبرن المھم الرجوع إلى حجم التأثیر لتقویم نتائج أي تجربة، حی
  .كـعن مقدار التأثیر في حین أن الداللة اإلحصائیة ال تخبرنا عن ذل

ا        ة كلم ي األبحاث العلمی  وقد بات واضًحا الحاجة الملحة لتقدیر حجم التأثیر ف
وا               ة أدرك احثین ومحرري المجالت العلمی ن الب ر م ا، نظًرا ألن كثی كان ذلك ممكًن
ذا     ة، ول ة العملی ة للدالل رات المھم د المؤش اره أح أثیر، باعتب م الت دیر حج ة تق أھمی

احثین والع       ة وسیاسات ا     أوصى عدد كبیر من الب ات األكادیمی اء والجمعی ر  لم لتحری
ا  حجم التأثیر أحد مقاییس بحث الائج دوریات علمیة بوجوب أن تتضمن نت     عّدة  ب جنًب

د    ة اإلحصائیةإلى جنب مع اختبارات الدالل  ذي ق ر ال  وأن یتم تفسیر كل منھما، األم
  .یزید من جودة تقدیم نتائج األبحاث المختلفة

ھ كوجھ    العملیةلداللةمعیار لتأثیر كمؤشر أو ك  ونظًرا ألھمیة حجم ال     ُیوَصى ب
ًرا     صائیة، ونظ ة اإلح ارات الدالل ل الختب م    مكم اییس حج احثین بمق ة الب دم ألف لع

ى ذي أدى إل ر ال أثیر األم ي   الت أثیر ف م الت دیرات حج ي تق ح ف صور واض ود ق وج
دم  البحوث النفسیة والتربویة بوجھ عام وبحوث الموھوبین بوجھ خاص، ونظ     ًرا لع

ك           ي تل تخدام ف ائعة االس أثیر ش م الت اییس حج ع مق وجود مرجع عربي یتضمن جمی
ن         ر م ى كثی ضوء عل اء ال البحوث، جاءت فكرة البحث الحالي لسد ھذه الفجوة وإلق

  .  األمور المتعلقة بحجم التأثیر مثل مفھومة وأھمیتھ ومقاییسھ وكیفیة تفسیره
  : ما یلي بحث إلى الا ھذوقد 

 ب     إلق اذا یج سیره، ولم ة تف ھ وكیفی أثیر وأھمیت م الت وم حج ى مفھ ضوء عل اء ال
 .حساب حجم التأثیر

     م ساب حج ادالت ح رق أو  مع ن ط ة م رة ومتكامل ة كبی أثعرض مجموع یر الت
ا( دوًیا أو إلكترونًی وث  ) ی ة وبح سیة والتربوی وث النف ي البح تخدام ف ائعة االس ش
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ي بحوث      ین الم     الموھوبین، سواء ف روق ب ة،      الف جموعات أو البحوث االرتباطی
 .والتعرف على كیفیة استخدام كل منھا لحساب حجم التأثیر

 التعرف على مشكالت مقاییس حجم التأثیر . 
ة   اط التالی ى النق ز عل م التركی داف ت ذه األھ ق ھ أثیر، : ولتحقی م الت وم حج مفھ

أثیر          م الت اییس حج ة، ومق ة العملی ل الدالل ي مقاب صائیة ف ة اإلح ة  (والدالل الیدوی
ادالت أو طرق          ) وااللكترونیة حیث تم استعراض مجموعة كبیرة ومتنوعة من مع

اذا       ٣٧حساب حجم التأثیر تتعدى    أثیر؟ أو لم م الت ساب حج ب ح اذا یج  معادلة، ولم
أثیر،            م الت ة حج وبین، أھمی ي بحوث الموھ أثیر ف نحتاج إلى حجم التأثیر؟، حجم الت

ش   أثیر، وم م الت یم حج سیر ق ة تف أثیر وكیفی م الت اییس حج ث .  كالت مق  البح
سیر               ساب وتف ار وح ي اختی احثین ف ساعد الب ي ت یات الت بمجموعة كبیرة من التوص

 .حجم التأثیر
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  مقدمة
رات  أحد المقاییسEffect Size ُیعتبر حجم التأثیر ة     أو المؤش ة العملی ة للدالل  المھم

Practical significance  دة وجدوى الن واقعي      التي تھتم بفائ الم ال ي الع ائج ف  Steyn(ت
& Ellis, 2009: 107(           ود اك وج ن ھن م یك ا ل ة اإلحصائیة م ة للدالل ھ ال قیم ث إن ؛ حی

رف                  یس التع ة، ول ة عملی أثیر دالل ان للت ا إذا ك ى م رف عل م التع ن المھ ة، فم للداللة العملی
  .على ما إذا كان التأثیر دال إحصائًیا أم ال
اح   ن الب ر م دد كبی ى ع د أوص ات  وق ة وسیاس ات األكادیمی اء والجمعی ثین والعلم

وب أن تتضمن نت    عّدة  بلتحریر  ا ة بوج ث  الائج دوریات علمی اییس   بح أثیر   أحد مق م الت حج
د        ة اإلحصائیة جنًبا إلى جنب مع اختبارات الدالل      ذي ق ر ال ا، األم ل منھم سیر ك تم تف  وأن ی

  .یزید من جودة تقدیم نتائج األبحاث المختلفة
شر   دة بشفقد أكَّد  ل ن ة    دلی سیة األمریكی ة النف  American Psychologicalالجمعی

Association (APA) publication manual  ن ر م ستخدمھ أكث ذي ت  )١٠٠٠(  ال
سة الصادرة عام      مجلة ھ الخام رورة استخدام    ) ٢٠٠١( ودوریة علمیة في طبعت ى ض  عل

د  لداللة اإلحصائیة،   ا الختبارات كوجھ مكمل  حجم تأثیر    مقاییس ك لتزوی یس   وذل ارئ ل  الق
یم    بل اإلحصائیة لداللةبالمعلومات حول ا فقط   ة لتقی ات الكافی أثیر     أیضا بالمعلوم دار الت مق

رات         أو العالقة الم   ى أحد مؤش ث عل ائج البح شاھدة ، فقد أكَّد على ضرورة احتواء قسم نت
ن          م  احثینرَّاء والب للق حجم التأثیر أو قوة العالقة بین متغیرات البحث، حتى یمك ائج   فھ النت

ي تصمیم   یعتبر عیًبا تأثیر ال حجم في تقدیرفشل ھذا الدلیل أن ال  تبر  واع،  واالستفادة منھا  ف
رو ثتقری ام .  البح ي ع شرت ) ٢٠٠٦(وف  American Educational (AERA)ن

Research Association م  وبح  في التجریبیةحجم التأثیر ذكر الخاصة ب المعاییر ث عل
ى ،  ریقیة اإلمب جتماعاال ؤلفین  وأوص ر تضمین  ب الم أثیر،   مؤش م الت اري الخطأ  وال حج  معی
أثیر لتفسیر نوعي  مع تقدیم   ثقةالفترة  و ة األمریكی    ، أي أن حجم الت ث التربوی ة البح ة جمعی

ق ح   السابقة ةاألمریكی ةالنفسیالجمعیة  سیاسة  نفس  اتبعت   ب تطبی ي   ج التي تتطّل أثیر ف م الت
   .)Sun, 2008: 7( ،Thompson, 2007: 424) ، )Durlak, 2009: 1 (مجالتھا

ي األبحاث               أثیر ف م الت دیر حج ًحا الحاجة الملحة لتق ومن ھنا یتضح أنھ قد بات واض
ة    الت العلمی رري المج احثین ومح ن الب ر م ًرا ألن كثی ا، نظ ك ممكًن ان ذل ا ك ة كلم العلمی

  .لداللة العملیةأدركوا أھمیة تقدیر حجم التأثیر، باعتباره أحد المؤشرات المھمة ل

أثیر       م الت ى حج وع إل م الرج ن المھ ذلك م ضللة، ول صائیة م ة اإلح ون الدالل د تك فق
ة            ي حین أن الدالل أثیر ف دار الت ن مق أثیر ع لتقویم نتائج أي تجربة، حیث تخبرنا أحجام الت
ئلة               ارھم أس ي اعتب احثین أن یضعوا ف ى الب ب عل ھ یج ـ، وأن ن ذلك اإلحصائیة ال تخبرنا ع

ل ل: مث ا      ھ ي فم أثیر حقیق ان الت صدفة؟، وإذا ك ى ال ع إل ي أم یرج ظ حقیق أثیر المالح  الت
ًدا؟           ون مفی سوب الضوي،   (حجمھ؟ ھل حجم التأثیر كبیر بدرجة كافیة ألن یك : ٢٠٠٦مح

٥٠.(  

أثیر  فأحجام   ستخدمھا      الت ي ی ر الوسیلة اإلحصائیة الت احث تعتب دار لن والب ف المق  وص
ة والبح أو دراسات   ال في المالحظة العالقات المجموعات أو    فروقمالحظ بین   ال ، ث الكّمی

ث  ب  حی دیرات  تلع أثیر دورً  تق م الت ي ا مھمً ا حج د   ف ّوة اإلحصائیة   تحدی  Statistical الق
Power    احث ار الب دما یخت ث،  ال میماتن تص وعن ة    بح ة البعدی ات التحلیلی ل المراجع  وعم
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meta-analytic ي  نتائج البتفسیرأو ،   موضوع معّین  یات ألدب ن    و.حث األساس الرغم م ب
صا راء اإلح ادوا ءأن خب د ن تخدام ذكر ب ق ة،  واس دة طویل أثیر لم م الت تجابة حج إالَّ أن اس

  .)Matthews et al., 2008: 56(ئة  بطیتھذا النداء كان لنیباحثال
ة     التأكید المتزاید على ذكر حجم التأثیر ومن المتوقع أن     شر الجمعی ل ن اه دلی الذي تبن

د      ةمریكیاأل ةالنفسی د یزی دیر    ق ن تق أثیر  م م الت ة   حج البحوث المختلف سنوات     ب دى ال ى م عل
  .القلیلة القادمة

ن     وُیعد حجم التأثیر   ر م ي كثی  من المفاھیم التي تتسم بالعمومیة، حیث یمكن تطبیقھ ف
ع     ق بمجتم االختبارات اإلحصائیة للفرض الصفري، فعندما یكون الفرض الصفري المتعل

ھ   ا فإن ین خاطًئ رة أو      مع ة كبی ا بدرج ون خاطًئ ا یك ة، أي ربم ة معین ا بدرج ون خاطًئ یك
أ      ة خط ا لدرج صائي مقیاًس ع اإلح ي المجتم أثیر ف م الت ر حج عیفة، ویعتب طة أو ض متوس

  ).١١٨: ١٩٩٣صالح عالم، (الفرض الصفري 

اه       اد انتب ى إبع بة أدى إل ر مناس صورة غی صفریة ب روض ال یاغة الف ظ أن ص ویالح
ة      الباحثین عن مقدا   ث    ) p(ر النتیجة أو التأثیر واالھتمام بمقدار قیم ة؛ حی ستوى الدالل أو م

شیر  أثیرات     Lane (2000)ی روق الت ون ف ا تك ادًرا م ع ن ي الواق ھ ف شكلة أن   إالَّ أن الم
صفًرا، 

، ا            ألن ث إنن ن المعلومات حی ر م ا بكثی رض الصفري ال یزودن  الف
ار     صاءة االختب ساب إح وم بح ك نق اطئ، ورغم ذل صفري خ رض ال سبًقا أن الف رف م نع
شاھد إذا          ن الم ر م در أو أكب نفس الق رق ب ى الف التي تمكننا من تحدید احتمالیة الحصول عل

صیغ        ث أن ی ن للباح ا یمك ن ھن حیًحا، وم صفري ص رض ال ان الف صفري  ك رض ال الف
 :بصورة أكثر مالئمة، كما یلي

   روق    )مجرد فرق(ھل یوجد فرق    : فبدًال من السؤال اك ف ت ھن ، یتم السؤال عما إذا كان
  . عملیة أو تربویة

   سیارة    ) تویوتا(ھل السیارة   : وبدًال من السؤال ب (أفضل استھالًكا للوقود من ال تم  ) جی ی
م    ) جیب(مقارنة بـ ) تاتویو(السؤال عن عدد الجوالین التي توفرھا      رق مھ ذا الف وھل ھ

 .  عملًیا؟
   سؤال ن ال دًال م ذلك ب رى،      : وك ن األخ ى م ات أعل ا درج ات لھ دى المجموع ل إح ھ

ما مقدار الفرق بین درجات المجموعة العالیة مقارنة بالمجموعة أو     : ُیفترض أن نسأل  
ة        ة أو تربوی ي (المجموعات األخرى، وھل ھذا الفرق لھ أھمیة عملی ابطین،   : ف عادل ب

٧٧: ٢٠٠٢.( 

ار   دي وأش صور  رش ى أن  ) ١٩٩٧( من ى    إل ًرا عل أثیًرا كبی ؤثر ت  ی
طي      ین متوس رق ب ة الف ساب دالل د ح صائیة، فعن ة اإلح ستوى الدالل ى م ول إل الوص
رق                ذا الف ة ھ ى دالل ان إل ن األحی ر م ي كثی سوف نصل ف مجموعتین كبیرتین في الحجم ف

ادة          إحصائًیا نتیجة زیادة أع  ًدا، فزی غیًرا ج رق ص ذا الف ان ھ و ك ى ول وعتین، حت داد المجم
ة            ستوى الدالل ى م طین إل ین المتوس الفرق ب ول ب ى الوص ؤدي إل وعتین ی داد المجم أع

ین    . اإلحصائیة مھما كان ھذا الفرق ضئیالً    رق ب ون الف كما أن العكس صحیح تماًما فقد یك
المقارنة لم یصل ھذا الفرق مستوى المتوسطین كبیًرا ولكن نظًرا لصغر حجم مجموعتي        
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ل      ومن ھنا ظھر مفھوم . الداللة اإلحصائیة  ر لیكم نقص أي ظھ ذا ال ل ھ  لیكم
ات،            أثر بأحجام العین أثیر ال تت م الت اییس حج ا، ألن مق ل محلھ مستوى الداللة ولم یأت لیح

ى  ألنھا تتناول حجم الفرق أو قوة االرتباط دون أن تكون دالة لحجم الع        ینة أي ال تعتمد عل
دى                  ن م ر ع أثیر ال تعب م الت اییس حج ذا أن مق ل ھ دفع مقاب ذي ی ثمن ال ة، وأن ال حجم العین

  .الثقة التي نولیھا لھذا الفرق بل یترك ھذا تماًما لمستوى الداللة اإلحصائیة للنتائج
وبین      وث الموھ ل (وتشیر البحوث التي اھتمت بتقییم استخدام حجم التأثیر في بح : مث

Plucker (1997) ،Paul & Plucker (2004)  ، )Matthews et al. (2008 (
ھ        ى أن ث، إل ذا البح تن ھ دیرات حجم       والتي سیتم تناولھا في م ي تق ح ف یوجد قصور واض

  .التأثیر في بحوث الموھوبین
ا أشار    ة       )Volker, 2006: 655(كم وم االجتماعی ي العل احثین ف ى أن معظم الب  إل

أثیر،          یتجاھلون تضمین تقد   م الت ساب حج ون بح وثھم أي ال یھتم ي بح یرات حجم التأثیر ف
أثیر  أحجام  قدیرلت Meta-Analysis وھذا یحتاج إلى باحثي التحلیل البعدي  ي   الت د  ف العدی

ن ات  الم صاء    دراس ارات اإلح ین االختب ة ب ات المعروف ى العالق اد عل ك باالعتم وذل
ل(االستداللي   ار  : مث ار )ت(اختب تخدام   ) ...، )ف(، اختب أثیر باس م الت دیرات حج إالَّ أن تق

دیر             م تق ن أن تحدث إذا ت ي یمك ن األخطاء الت ر م ات تتضمن أخطاء أكث ذه العالق ل ھ مث
  .حجم التأثیر من البیانات الخام مباشرة

ل   العملیةلداللةمعیار لونظًرا ألھمیة حجم التأثیر كمؤشر أو ك         ُیوَصى بھ كوجھ مكم
ذي     ئیة، ونظًرا الختبارات الداللة اإلحصا  ر ال أثیر األم م الت لعدم ألفة الباحثین بمقاییس حج

ى  ة        أدى إل سیة والتربوی وث النف ي البح أثیر ف م الت دیرات حج ي تق ح ف ود قصور واض وج
ضمن            ي یت ع عرب ود مرج دم وج ًرا لع اص، ونظ وبین بوجھ خ وث الموھ بوجھ عام وبح

و         ث الحالي     جمیع مقاییس حجم التأثیر شائعة االستخدام في تلك البح رة البح ث، جاءت فك
ة                ل مفھوم أثیر مث م الت ة بحج ور المتعلق ن األم ر م ى كثی لسد ھذه الفجوة وإلقاء الضوء عل

  .  وأھمیتھ ومقاییسھ وكیفیة تفسیره

  : : أهداف البحثأهداف البحث
  : ما یلي بحث إلى الاھدف ھذی

ساب          )١ ب ح اذا یج سیره، ولم ة تف ھ وكیفی أثیر وأھمیت م الت وم حج ى مفھ اء الضوء عل إلق
 .جم التأثیرح

یدوًیا أو (یر التأثعرض مجموعة كبیرة ومتكاملة من طرق أو  معادالت حساب حجم      )٢
واء        ) إلكترونًیا وبین، س وث الموھ ة وبح شائعة االستخدام في البحوث النفسیة والتربوی

وث  ي بح ة      ف ى كیفی رف عل ة، والتع وث االرتباطی ات أو البح ین المجموع روق ب الف
 .م التأثیراستخدام كل منھا لحساب حج

 .   التعرف على مشكالت مقاییس حجم التأثیر )٣
 :ولتحقیق األھداف السابقة تم التركیز على النقاط التالیة

  مفھوم حجم التأثیرمفھوم حجم التأثیر..  
 الداللة اإلحصائیة في مقابل الداللة العملیةالداللة اإلحصائیة في مقابل الداللة العملیة.  
 مقاییس حجم التأثیرمقاییس حجم التأثیر.  
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 لماذا یجب حساب حجم التأثیر؟ أو لماذا نحتاج إلى حجم التأثیر؟لماذا یجب حساب حجم التأثیر؟ أو لماذا نحتاج إلى حجم التأثیر؟  
 تأثیر في بحوث الموھوبینتأثیر في بحوث الموھوبینحجم الحجم ال.  
  أھمیة حجم التأثیرأھمیة حجم التأثیر.    
  كیفیة تفسیر قیم حجم التأثیركیفیة تفسیر قیم حجم التأثیر..  
  حساب قیم حجم التأثیر إلكترونًیاحساب قیم حجم التأثیر إلكترونًیا..  
  مشكالت مقاییس حجم التأثیرمشكالت مقاییس حجم التأثیر  .  .  

احثین   د الب الي أن یج ث الح ل الباح ن    ویأم ر م ى كثی ة عل ث اإلجاب ذا البح ي ھ ف
ة ب   ساؤالتھم المتعلق ى  ت ة ومعن س   أھمی رق ح أثیر وط م الت سیره، وأن   حج ة تف ابھ وكیفی

ث،     في فھم دور  یساعدھم   ي البح ن         حجم التأثیر ف ل نقطة م اول ك ي سیتم تن ا یل  وفیم
  :ھذه النقاط بالتفصیل

  مفهوم حجم التأثريمفهوم حجم التأثري  
ة       وة العالق یس ق ائج، ویق ة للنت ة العملی ى الدالل أثیر إل م الت شیر حج تالزم(ی ین ) ال ب

 حجم التأثیر على أنھCohen (1988) وُیعرف . المتغیرات الموجودة في البحث

)  ي ا  . )Steyn & Ellis, 2009: 106: ف  & Nixأم

Barnette (1998)   أثیر م الت ا حج ھ    فیَعرِّف ى أن  عل

   و رى كیل ا ی  Kellow ، بینم

ساطة  (1998) و بب أثیر ھ م الت أنَّ حج  ب

) ٩٤: ٢٠٠٢عادل بابطین، : في.(  
ي  الدرجة :على أنھ  تأثیر حجمكما ُیَعرَّف    ا      الت ون فیھ ائج تك ا  النت ة  لھ ة  دالل ي  عملی  ف

ّدد ُیعن مؤشر عبارة  أو أنھ  دراسة،مجتمع ال  ة    درجة  ح ة أو عدم أھمی ائج ) تفاھة ( أھمی  نت
  .(Hojat & Xu, 2004: 241-242) الدراسة عّینة حجمبغض النظر عن  الدراسة

شیر  صور،  (وی دي من ھ     ) ٥٧: ١٩٩٧رش صد ب أثیر ُیق م الت وم حج ى أن مفھ إل
رین أ          ین متغی ة ب رق أو حجم العالق ة حجم الف ا معرف ر،  األسالیب التي یتم من خاللھ و أكث

ة  : وأنھ یطلق على حجم التأثیر عدة مسمیات منھا ة العملی  Practical Significantالدالل
رابط    وة الت أثیر      Strength of Association، وق وة الت اییس ق  Strength of ، ومق

Effect Measures .  
أثیر  كما أن  ى    اسم أ Effect Sizeحجم ت ق عل ة  طل رات  عائل ن المؤش یس   م ي تق  الت

ارات   ،معالجةال تأثیر مقدار ن اختب ة   وتختلف ع ذه   ، Significance Testsالدالل ث ھ حی
ارات       حجم العّینة  عنمستقلة  المؤشرات   ي اختب و الحال ف ا ھ ، أي ال تتأثر بحجم العینة كم

  ).http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/es.htm(الداللة اإلحصائیة 
ذكر   رات   أثیر ت الم احج أن أ) (Hedges, 2008: 167وی ي مؤش ة  ھ ات  لكّمی لعالق

أثیر  الحجم  مصطلح رغم أن ، فبین المتغّیرات  م استخدامھ  ت ى  ت ن   عدد    لإلشارة إل ر م كبی
ى      ،  المؤشرات المحددة   أثیر إل م الت شیر مصطلح حج ھ اآلن ی ین    أّي إالَّ أن ة ب ر للعالق  مؤش
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رات   ،المتغّی

 .ن    و الرغم م ود ب ة   وج رات مختلف أثیر،   ل مؤش م الت تم تفضیل بعض     حج ھ ی إال أن
    .المؤشرات على األخرى، نظًرا ألن بعضھا أفضل من اآلخر

وة           وعتین أو ق ین مجم رق ب وتزودنا أحجام الـتأثیر بالمعلومات عن مقدار واتجاه الف
ة أو     العالقة بین متغیرین، ویمكن أن یكون ح   سبة مئوی طین أو ن ین متوس جم التأثیر فرق ب

ونھا، أو     ارتباط، فعادة یرید الباحثون أن یتعرفوا على الفروق بین المجموعات التي یدرس
ن        ذه المعلومات ع أن المتغیرات التي یفحصونھا مرتبطة، وتزودھم أحجام التأثیر بمثل ھ

رات، أي    طریق تقییمھا لمقدار الفرق الموجود بین المجموعات  وق          ین المتغی ة ب وة العالق
ل  ئلة مث ى أس ب عل أثیر یجی م الت رق :  أن حج م الف  how much difference(؟ ...ك

دار   ) ?… how strong (؟ ..، كم قوة)?… یِّم مق  magnitude، أي أن أحجام التأثیر ُتق
وة  صول   strength أو ق ن الح ات ال یمك ذه المعلوم ث، وھ ي البح دث ف ي تح ائج الت النت

 ,Durlak))   ٠,٠٥(ا عن طریق التركیز فقط على مستوى الداللة اإلحصائیة مثل علیھ
2009: 1-2).  
طین      )Thalheimer & Cook, 2002: 3(ویحدد  ین متوس الفرق ب أثیر ب م الت  حج

ل( ضابطة   : مث ة وال ة التجریبی طي المجموع ین متوس رق ب راف  ) الف ى االنح سوًما عل مق
وعتین،   شترك للمجم اري الم ذه المعی ى   وھ سمة عل رافالق ارياالنح ا  تمكِّ المعی ن نن م

  .  المختلفةتجاربالم التأثیر عبر احجأمقارنة 
رَّف   ھ اإل    ) Sun, 2008: 4(وُیع ى أن أثیر عل م الت ّدد  statisticءة حصا حج ي تح   الت

  .صفريفرض الال في ةحّددالمالدرجة التي تتباعد نتائج العّینة من التوّقعات 
ات أو   وحجم التأثیر بارامتر مست    ین المجتمع قل عن حجم العینة ویحدد مقدار الفرق ب

رات االستجابة      سیریة ومتغی رات التف  explanatory and responseالعالقة بین المتغی
variables (Olejnik, S., & Algina, 2003: 434) .  

رري     ي المؤلفون   ولذا أوص  ى مح ي عل ة أن المجال بأنھ ینبغ و ت العلمی سیاسة ال  ا یتبّن
ي ت أثیر   الت م ت ر حج ب ذك ك      تطّل شر بتل ي تن وث الت ع البح ي جمی ا ف ون مالئًم دما یك عن

  .المجالت العلمیة
شیر   ى أن إ إ(Thompson, 2007: 423) وی أثیر ت   ل م الت دى   حصاءات حج ز الم می
رض الصفري    التوقعاتعن نتائج العّینة فیھ الذي تتباعد    ي الف ة    .  المحددة ف دت لجن د أك وق

أثیر           اإلحصائيعمل االستدالل  م الت دیر حج رورة تق ى ض ة عل سیة األمریكی ة النف بالجمعی
أثیرات             وء الت ي ض أثیر ف سر أحجام الت ا  بَ ْخالُمبجوار قیم الداللة اإلحصائیة، وأن تف ر عنھ

  .، وأن تقدیر حجم التأثیر أصبح من الضروریات األساسیة للبحث الجیدسابقا

  ..SSttaattiissttiiccaall  SSiiggnniiffiiccaannccee  vvssالداللــة اإلحــصائية يف مقابــل الداللــة العمليــة الداللــة اإلحــصائية يف مقابــل الداللــة العمليــة 
PPrraaccttiiccaall  SSiiggnniiffiiccaannccee  

شیر ال ى داللت صائیة إل تة اإلح ا كان ة ال إذا م صدفة نتیج ن ال ئة ع ة تغّیرالم أو ناش ی
variability   ت  ملیة إلى الداللة الععّینة بینما تشیر   الفي ا كان الم     إذا م ي الع دة ف  النتیجة مفی

ي ث الحقیق ل ، حی ة الداللتجع ھ ة العملی ن اأن زى م سیرات ذات مغ ل تف ن عم ائج للممك نت
  .   العالم الحقیقيفي وتطبیقھاالبحث 
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م     في  تساعد  ) p )p-value قیمةف ق إصدار الحك ة  یتعل ائج  بالدالل إالَّ  ، اإلحصائیة للنت
ي       pقیمة  أن   ا ف رَّ ةساعدم   ال تكفي بمفردھ م   الق ة   اء لفھ ة العملی دة    للالدالل ك لع ث، وذل بح

  : أسباب منھا
   قیم  أنp   ق   ال یمكن ولذابالعدید من العوامل  تتأثر رار یتعل دار  ب استخدامھا التخاذ ق مق

 .تأثیر المعالجة
  یم أن درس  p ق رة   ال ت یم  ؛ إلعادة النتیجة   حرجة القضیة ال مباش دّل  الصغیرة   pفق ال ت

ذا      في   كبیرةعلى ثقة    رر، ولھ ة تتك ائج العین ي  استخالص أن نت ار    یوص ع اختب أن ُیْتَب ب
ة    إلصدار الحكم حول خدم التأثیر الذي یمكن أن یست محجب  حسابالداللة   ة العملی الدالل
ائج شیر . للنت ة Fan (2001)وی ى أن قیم أثیر و p إل م الت دة،  حج ة واح ان لعمل وجھ

احث یجب على  ، ولذایحل أحدھما مكان اآلخرال   لكّنكمل كل منھما اآلخر و    ی أن ن یالب
 ).Sun, 2008: 6 (كال الجانبینیضعوا في اعتبارھم 

شیر  تخدام (Durlak, 2009: 8)وی تم اس ھ ی ى أن صطلحین إل ة : الم ة العملی الدالل
Practical significance   ة ة اإلكلینیكی ادل   Clinical significance والدالل شكل متب  ب

 .لإلشارة إلى درجة التغییر ذات المعني في حیاة المشاركین

وم  ) ٥٩: ١٩٩٧رشدي منصور، (أما   ى أن مفھ ائج    فیشیر إل للنت
ذه      ن حجم ھ یركز على مدى الثقة التي نولیھا لنتائج الفروق أو العالقات بصرف النظر ع

ستوى      د م صائًیا عن رق داًال إح ان الف إذا ك ات، ف ك العالق روق أو تل ین ) ٠,٠٥(الف ب
ي      ع المجموعة األول ي وأن مجتم  مجموعتین، فذلك یشیر إلى أن الفرق المجموعتین حقیق

سبة           م بن ذا الحك ي ھ ق ف ا نث ة، وأنن ون   %. ٩٥یختلف عن مجتمع المجموعة الثانی ا نك وھن
سمي          ا ی ى م ھ         في حاجة إل ث كون ن حی رق م ذا الف دار ھ ن مق ر ع  للتعبی

ة           وم الدالل ل لمفھ ب المكم ي الجان ة ھ ة العملی ذا فالدالل ًرا، ل ًطا أو كبی غیًرا أو متوس ص
شیر      ن            اإلحصائیة، حیث ت ر ع اط بصرف النظ رق أو حجم االرتب ى الف ة إل ة العملی الدالل

ل        ة یكم مدى الثقة التي نضعھا في النتائج، أي أن كًال من الداللة اإلحصائیة والداللة العملی
ؤدي استخدامھما                  ة واحدة ی وجھي عمل ا ك ھ، فھم امن فی نقص الك منھما اآلخر ویعوض ال

سیة وال   ي مجاالت       مًعا إلى إثراء نتائج البحوث النف وث ف ذلك البح ة وك ة واالجتماعی تربوی
  . المعرفة األخرى

دار    ى مق شیر إل صائیة ت ارات اإلح صائیة لالختب ة اإلح ستویات الدالل صار فم وباخت
وة االرتباطات         روق أو ق ن حجم الف ر ع الثقة في النتائج التي یتم التوصل إلیھا بغض النظ

أثیر      بھذه النتائج وأنھا تتأثر بطریقة مباشرة بحجم     م الت اییس حج ا مق ة، أم ة  (العین أو الدالل
رات      ) العملیة ین المتغی فال تتأثر بحجم العینة وتشیر إلى حجم الفروق أو قوة االرتباطات ب

  .بغض النظر عن مقدار الثقة

  مقاييس حجم التأثري مقاييس حجم التأثري 
ساب حجم          اس أو ح ستخدم لقی ي ت ادالت الت توجد مجموعة كبیرة من الصیغ أو المع

  :ھ عام یمكن قیاس حجم التأثیر بطریقتینالتأثیر، وبوج
 .كفرق معیاري بین المتوسطین )١
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ستقل تصنیف كارتباط بین    )٢ راد  المتغیر الم ابع    ودرجات األف ر الت ى المتغی سمى  .  عل وی
ذا  اطھ ـ  االرتب اط"ب أثیر ارتب م ت  Effect Size "  حج

Correlation)http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/es.htm(.  
أثیر، إالَّ         وبالرغم م  م الت اییس حج ى مق ن وجود عدة مصطلحات تستخدم لإلشارة إل

ف    Kirk (1996)أن كیرك  ن وص ًضا       ٤٠تمكن م م تصنیفھم أی أثیر وت م الت ا لحج  مقیاًس
  :في بعدین أساسیین ھما

  . مقاییس الفروق المعیاریة في مقابل مقاییس التباین المفسر )١
ل      )٢ ي مقاب ر المصححة ف أثیر المصححة     مقاییس حجم التأثیر غی م الت اییس حج ي ( مق : ف

Velicer et al., 2008: 592  .(  
سب           ف ح ة وتختل رة ومتنوع أثیر كثی م الت ساب حج ستخدم لح ي ُت ادالت الت والمع
ى          ا عل نركز ھن صفري، وس رض ال حة الف ار ص ستخدم الختب صائي الم لوب اإلح األس

ادالت              ر مع ث سیتم ذك أثیر    المقاییس أو المعادالت شائعة االستخدام، حی م الت ساب حج  ح
راد   )١٩٩٧(رشدي منصور  : كما أوردھا كل من   شربیني   )٢٠٠٠(، صالح م ا ال ، زكری

ابطین  )٢٠٠١( ادل ب سوب  Thalheimer & Cook (2002)، )٢٠٠٢(، ع  ، مح
ضوي    Volker  ،Mendes (2007) ،et al. (2008) (2006)، )٢٠٠٦(ال
Velicer ،http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/es.htm ،Durlak 
(2009).  

ًأوًالأوال
    TT--TTeesstt  ))تت((حجم التأثري عند استخدام اختبار حجم التأثري عند استخدام اختبار : : 

 
أثیر       ) ت(عند استخدام اختبار    م الت دل حج ستقلتین ی وعتین م ین مجم لدراسة الفرق ب

اج   . الھتمامعلى تأثیر االنتماء لمجموعة معینة على المتغیر التابع موضع ا        ا یحت وكثیًرا م
ستقلتین،     ین م طي عینت ین متوس رق ب ساب الف د ح أثیر عن م الت ساب حج ى ح احثون إل الب
ة          داھما تجریبی وعتین إح ضمن مجم ذي یت ي ال صمیم التجریب تخدام الت د اس ة عن وخاص

Experimental group    واألخرى ضابطة Control group .    ساب وع صیغ ح وتتن
ة   ي حال ـأثیر ف م الت م      حج ساب حج ستخدم لح ي ت ادالت الت ن المع ستقلتین، وم ین م  عینت

  : الـتأثیر في حالة عینتین مستقلتین ما یلي

  معامل)d ( لـ كوھینCohen             




21dES    

ا           ار  إلیھ ا أش ي كم كلھا األساس ي ش أثیر ف م الت ة حج ي معادل سابقة ھ ة ال والمعادل
  .Cohen  (1988))1(كوھین
أثیر ) d(ي أن أ م الت سومة  )٢()ES(أو حج ین مق طي مجتمع ین متوس رق ب ل الف  یمث

ع  ي للمجتم اري الكل راف المعی ى االنح شیر . عل ھ  Cohenوی احثین أن شكلة الب ى أن م  إل
ك       ي تل ا ف وا بھ نادًرا ما یكون لدیھم القیم الحقیقة لبارامترات المجتمع التي یمكن أن یعوض

                                                
    Volker (2006)  :يف (1)
 . Effect Size وذلك اختصار )ES( بـنرمز حلجم التأثري سوهنا ) d (بالرمز )ES(املؤلفات تشري إىل حجم التأثري بعض   (2)
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ى ا    ي عل ذا ینبغ ة، ولھ الل    المعادل ن خ ع م دیرات المجتم ى تق صلوا عل احثین أن یح لب
  . إحصائیات عیناتھم

ین،              طي العینت ین بمتوس طي المجتمع د استبدال متوس سابقة بع ة ال ولذا تصبح المعادل
 of variance homogeneity )ساوي   : أي ل أو ت تماث

  : في الصورة التالیة، تصبح)االنحراف المعیاري لمجموعتي المقارنة





2X1XdES  

2X1X.   حجم التأثیر أو مؤشر حجم التأثیر  = d =ES: حیث  =  الفرق بین متوسطي
  .العینتین

) = ( االنحراف المعیاري إلحدى العینتین) .(  

ة  ي حال دى     وف اري ل راف المعی ساوى االنح دم ت ، وع
راف    سمى االنح سابقة ی ة ال ي المعادل ستخدم ف اري الم راف المعی ة االنح إن قیم ین ف العینت

  :وُیحسب كما یلي) pooled(المعیاري المشترك أو الُمجمَّع 

2nn
)1n()1n(

21

2
22

2
11pooled




  

)(: حیث 1 ،)( 2ھما االنحراف المعیاري للعینتین على الترتیب .  
          )n( 1 ،)n(   . ھما عدد أفراد العینتین على الترتیب2

ل  صبح معام وھین ) d(وی ـ ك ة Cohenل صورة التالی ي ال :  ف



pooled

2X1XdES ....  

)١(  

اري  وی راف المعی ساب االنح ة  ) (تم ح ة التالی ن المعادل ین م ن العینت : ألي م

n
)XX( 2 

  

  عدد الدرجات= nمتوسط الدرجات ،  = Xالدرجة الخام،  = X: حیث

  ل ا معام دجز  gأم ـ ھی م الHedges ل ساب حج ة  لح ن المعادل سابھ م تم ح أثیر فی : ت

Spooled

2X1XgES 
) .... ٢(  

شترك   اري الم راف المعی ث االنح ي ) Spooled(حی ا یل سب كم : ُیح

2nn
S)1n(S)1n(

21

2
22

2
11

pooledS
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اري    راف المعی ساب االنح تم ح ة  ) S(وی ة التالی ن المعادل ین م ن العینت : ألي م

1n
)XX(

S
2




   

  عدد الدرجات= nمتوسط الدرجات ،  = Xالدرجة الخام،  = X: حیث

راف ساب االنح ن ح اري ویمك شترك  المعی اري ) pooled(الم راف المعی ن االنح م
ر  شترك غی ة  ال الم ز لقیم ع  متحّی ك م، )Spooled (المجتم ن وذل

:المعادلة
21

21
pooledpooled nn

2nns



  

ي     Cohenلـ كوھین   ) d(ویعتبر معامل    ة، الت أثیر المعیاری  من أشھر مقاییس حجم الت
ان    meta-analysisتستخدم في التحلیل البعدي   ي بعض األحی  إال أنھ قد َیصعب تفسیره ف

  ). ,LeCroy & Krysik  245 :2007) (١-٠(ألن قیمتھ یمكن أن تتعدى المدى 

  ال یصلح استخدام االنحراف ،
عدم (وعندما یحدث ھذا ). ٢(، )١(المعیاري المشترك للعینتین كما بالمعادلتین السابقتین 

یتم استخدام االنحراف المعیاري للمجموعة الضابطة في مقام ) تجانس تباین العینتین
ن وراء ذلك ھو أن درجات المجموعة الضابطة لم تتأثر المعادلة، والمنطق النظري م

بالمتغیر المستقل وتعكس تقدیرات المجتمع بصورة نقیة عن المجموعة التجریبیة التي 
 لـ جالس تأثرت بالمتغیر المستقل، وفي ھذه الحالة یسمى حجم التأثیر بمعامل دلتا 

Glassوالذي ُیحسب من المعادلة التالیة :  

Sc

2X1XES 
) ....  ٣(  

دات      ھ بوح ر عن تم التعبی أثیر ی م الت سابقة أن حج ة ال ادالت الثالث ن المع ظ م ویالح
  . الدرجات المعیاریة، ولذا تسمى

  : مع مالحظة
    تم   ) مربع االنحراف المعیاري(أنھ عند حساب التباین ى ی الموجود بمقام المعادلة األول

ة        )n(القسمة على   ة الثانی ة المعادل ي حال وعتین، وف ن المجم این ألي م  عند حساب التب
 .عند حساب التباین ألي من المجموعتین) n-1(والثالثة یتم القسمة على 

    ل ا ومعام ع إیت وھین   ) d(أن مرب ـ ك فیة Cohenل این   (descriptive وص تعكس التب
ة   ي العین سر ف املین   )المف ن المع ل م ا ك ذل)g( ،)(، بینم تداللیة ) 2(ك ، وك اس

inferential) تقدر بارامترات أو معالم المجتمع ()Baguley, 2009: 604(.  
ي        ة الت ة المعیاری درجات الدرج سر ال ا ُتف ة كم أثیر المعیاری ام الت سر أحج وتف

طھا  اري  = متوس ا المعی فًرا وانحرافھ  . ١= ص

.  
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ة        ة التالی ن المعادل ًضا م أثیر أی م الت nn:  ویمكن حساب حج EC

11tES ) .... أو  )  ٤

nn 21

11tES ) .... ٥(  

ث  ب    )nC ،nE(: حی ى الترتی ة عل ضابطة والتجریبی وعتین ال راد المجم ة  = t  . عدد أف قیم
  ).ت(اختبار 

)n1  ،n2(   ستقلتین         عدد أفراد وعتین م ین مجم روق ب د دراسة الف ة، عن مجموعتي المقارن
  .بوجھ عام

  
  : مع مالحظة

      ین  ) ت(أن المعادالت السابقة ُتستخدم لحساب حجم التأثیر في حالة اختبار سواء للعینت
دى      این ل انس التب ن تج د أوًال م ب التأك ن یج رتبطتین، ولك ین الم ستقلتین أو للعینت الم

إذا ك   وعتین، ف راف    المجم تخدام االنح تم اس حیًحا ی این ص انس التب راض تج ان افت
انس    رض تج ق ف م یتحق ا إذا ل ة، أم ام المعادل ي مق شترك ف اري الم ساوي(المعی ) أو ت

اري         راف المعی تخدام االنح تم اس ة ی ام المعادل ي مق ھ ف وعتین فإن دى المجم این ل التب
ستقلتین،   ) ت(للمجموعة الضابطة في حالة اختبار       ین الم راف   للعینت  أو استخدام االنح

 . للعینتین المرتبطتین) ت(المعیاري للتطبیق القبلي في حالة اختبار 
             أثیر ى ت دل عل ة ی ذه الحال ي ھ ن الواحد الصحیح، وف أن حجم التأثیر یمكن أن یزید ع

ط         ي متوس وعتین ف ین المجم وي ب قوي للمتغیر المستقل على المتغیر التابع، أو فرق ق
  . درجات المتغیر التابع



 

2
pb

pb

r1

r2
dES


) ....٦( 

ث    Point biserial correlation (rpb): حی
ائي   الذي یكافئ معامل ارتباط بیرسون بین متغیر      اني  dichotomousین إحداھما ثن  والث

وي  ري(فئ الل     ) فت ن خ یل م ائي األص اط الثن ل االرتب ساب معام تم ح ث ی سبي، حی أو ن
  : بعدة طرق ھيSPSS برنامج 
 )اط          ) ١ ل ارتب ساب معام وار ح إدخال المتغیر المستقل والتابع مباشرة في صندوق ح

اط     ، ویكون معامل ارتباط بیرسون ا    SPSSبیرسون ببرنامج    ل االرتب و معام اتج ھ لن
 .الثنائي األصیل

 )اطع    ) ٢ دول التق وار ج ندوق ح ي ص رة ف ابع مباش ستقل والت ر الم ال المتغی إدخ
زدوج   ة (الم داول المتقاطع امج  Cross-tabulation) الج ق  SPSS ببرن ن طری  ع

 : إتباع األمر التالي
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)Analyze   Descriptive Statistics Crosstabs ( ار معام م اختی ل ث
ا   ة   Eta Coefficientإیت ة الفرعی ن القائم ون  Statistics م اتج  ، ویك الن

  .ھو معامل االرتباط الثنائي األصیل


 ، 

 

  11ar

)r)(a(
22

pb

pb
pbcorrected

r


) .... ٧(  

ث   :حی
correctedpbr   صحح یل الُم ائي األص اط الثن ل االرتب ل (rpb).  معام معام

االرتباط الثنائي األصیل 

(a)pq/25.0  pq2
  نسبة العینة الكلیة في المجموعة األولى،  p  : حیث  1

q ویتم حساب (العینة الكلیة في المجموعة الثانیة  نسبةP ، q  عن طریق قسمة عدد 
  ). عدد أفراد العینة الكلیة÷ أفراد المجموعة 

لدى عينتني مستقلتني من ) ت(استخدام اختبار وتوجد معادالت أخرى حلساب حجم التأثري يف حالة 
ائي األصیل  )2(، حیث یتم حساب قیمة مربع إیتا        البيانات  ، أو مربع معامل االرتباط الثن

2
pb )r(          ا ع إیت ث مرب ا، حی ة أي منھم أثیر بدالل م الت ساب حج م ح ل  ( ث ع معام أو  مرب

dft: ة التالیةُیحسب من المعادل )االرتباط الثنائي األصیل
t)r( 2

2
2

pb
2


) .... ٨(  

2 ).  ت(مربع قیمة اختبار  = 2t :حیث
pb )r( =مربع معامل االرتباط الثنائي األصیل .  

df =   ساوي ي ت ة الت ات الحری ث)٢- ٢ن + ١ن(درج راد   ٢، ن١ن: ، حی دد أف ع
  .   األولى والثانیة على الترتیبالمجموعتین

  

) ES (  ا ع إیت ة ) 2(ومرب ة التالی ا المعادل :   كم

2

2

1
2dES




) .... ٩(  
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أثیر         م الت ساب حج ة   ) ES(ویمكن اشتقاق معادلة لح ة قیم ویض   ) t(بدالل ق التع ن طری  ع
ة          ) 2(بقیمة   ة قیم أثیر بدالل م الت ساب حج سیطة لح ة ب ) t(في المعادلة السابقة فتنتج معادل

:   وھي كما یلي
df
t2dES ) .... ١٠(  

ساوي    سابقة ت ة ال ة بالمعادل ات الحری ار  ) ١-٢ن+١ن(ودرج ة اختب ي حال ین ) ت(ف للعینت
  .عینتین المرتبطتین من البیاناتلل) ت(في حالة اختبار ) ١-ن(المستقلتین، وتساوي 

 ،
ن    ل م ا ك ا أوردھ ر  كم أثیر آخ م ت ى حج أثیر إل م ت ل حج ستخدمة لتحوی ادالت الم : والمع

(Durlak, 2009: 12) ،)Thalheimer & Cook, 2002: 5-9(
)http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/es.htm(وذلك كما یلي :  

  ساب ة   )pbr(ح ن قیم ستقلتین ) ت(م ین الم :    للعینت
dft

tr 2

2

pb 
  ....

)١١( 

    أثیر م الت ساب حج ـ) g(ح ة    Hedgesل ن قیم ة ) pbr(م ن المعادل : م

2121

2
pbpb

nn/)nn(df

)r(1/r
g




 ) ....١٢( 

 أثیر  تحو م الت ل حج ـ) g(ی ى   Hedgesل ة) pbr(إل : بالمعادل

)nn(dfnng
nngr

2121
2

21
2

pb 
 ) ....١٣( 

   أثیر م الت ساب حج ـ) g(ح أثیر    Hedgesل م الت ن حج ـ ) d(م ةCohenل :  بالمعادل

df/N
dg  ) ....١٤( 

   أثیر م الت ساب حج ـ ) d(ح أثیر  Cohenل م الت ن حج ـ)g( م ة  Hedges ل : بالمعادل
df/Ngd  ) ....١٥( 

21(عدد األفراد الكلي  = N: حیث nn .(  
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     أثیر م الت ل حج ـ  ) d(تحوی ى  Cohenل ة) pbr( إل : بالمعادل
4d

dr
2pb


  ....

)١٦(  

ة  تقاق معادل ن اش سابقة یمك ة ال ن المعادل ل وم أثیر ) pbr( تحوی م الت ى حج ـ ) d(إل ل

Cohen السابق ذكرھا التي في الصورة) ٦( وھي المعادلة رقم  :
2

pb

pb

)r(1

r2
d


  

   أثیر م الت ساب حج ـ ) d(ح ار  Cohenل تخدام اختب د اس ة) ت( عن : بالمعادل

)2nn(nn
)nn(td
2121

21




 ) ....١٧( 

  أثیر م الت ساب حج ـ )d(ح ار Cohen ل تخدام اختب د اس ة) ف( عن : بالمعادل

)nn(
)2nn(MSE

xxd

21

21

21





 ) ....١٨( 

MSE =     ة ة أن قیم ع مالحظ أ، م ات الخط ط مربع دما    ) d(متوس ة عن ون دقیق ن تك ل
سابھا       ) ف(استخدام اختبار    ة ُیفضل ح ذه الحال ي ھ وعتین، وف للمقارنة بین أكثر من مجم

  ).  ت (بداللة اختبار

   حجم التأثیر)d ( لـCohen  ار ط     ) ف( عند استخدام اختب وعتین فق ین مجم ة ب للمقارن
 : من المعادلة

 
)2nn(nn

F)nn(d
2121

21




 ) ....١٩( 

أثیر   : التي تساوي(قیمة النسبة الفائیة    = F: حیث ات الت ط مربع ط مربعات   ÷ متوس متوس
  ).الخطأ

  حساب)pbr (  ة این     ) F(بداللة قیم ل التب ة تحلی ي حال دى  One-way ANOVAف  ل
 :مجموعتین

error
pb dfF

Fr


 ) ....٢٠( 
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ھ     ة، فإن لوكیة معین سیة أو س شكلة نف امج لعالج م صمیم برن ا بت ث م وم باح دما یق عن
ن    یبحث عن حجم تأثیر أ    ة م ذه الحال و فاعلیة ھذا البرنامج، ویتم حساب حجم التأثیر في ھ

n: المعادلة
)r1(2tES 

) .... ٢١(  

ث دي ) = r: (حی ي والبع ین القبل ات القیاس ین درج اط ب ل االرتب ار  = t. معام ة اختب قیم
  ).ت(

ار   ة اختب ي حال ا ف ن ) ت(وھن رتبطتین م ین الم ة  للعینت ًضا معادل صلح أی ات ت  البیان
ار           ة اختب ي حال ھا ف سابق عرض ا ال ع إیت ي    ) ت(حساب قیمة مرب ستقلتین، وھ ین الم للعینت

dft:  كما یلي 
t

2

2
2


       ا ساوي ھن ث ت ط، حی -ن(  ولكن ھنا تختلف درجات الحریة فق

  .  كما سبق توضیحھ) ١

ثانيا
ً
ثانيا
ً

    AANNOOVVAAلتباين  لتباين  حجم التأثري عند استخدام أسلوب حتليل احجم التأثري عند استخدام أسلوب حتليل ا: : 
د        اه واح ي اتج ادي ف این األح ل التب لوب تحلی تخدام أس د اس  One-Wayعن

ANOVA أو اتجاھین Two-Way ANOVA    ع ساب مرب تم ح  أو أكثر من اتجاھین ی
ن   ) أو مجموع مربعات التأثیر(من خالل   ) 2(إیتا   ك م وذل

:   خالل المعادلة التالیة
total

between2
SS

SS
) .... ٢٢(  

مجموع مربعات  (مجموع المربعات بین المجموعات أو المعالجات   = betweenSS : حیث
  ).التأثیر

totalSS =    ات ي للمربع وع الكل ساوي  (المجم و ی ي  )betweenSS +withinSSوھ ك ف ، وذل
ا   ل التب د     حالة تحلی ي اتجاه واح د دراسة    One-Way ANOVAین األحادي ف ك عن  وذل

  . تأثیر متغیر مستقل معین على متغیر تابع

ا        ع إیت سمى مرب ي اتجاه واحد ی سابھ    ) 2( وفي تحلیل التباین األحادي ف تم ح ذي ی ال
 Fisher’s  Correlation ratioمن خالل المعادلة السابقة والذي قدمھ 

في تحلیل االنحدار المتعدد، وُیعد كمقیاس ) R2(ثل مربع معامل االرتباط المتعدد    وھو یما 
سرھا    model fitلمطابقة النموذج  ي یف ابع الت  ویعطي نسبة التباین في درجات المتغیر الت

وة              اس لق ا كمقی ع إیت ر مرب ذا یعتب أثیر المعالجة، وبھ ى ت ع إل ي ترج المتغیر المستقل أو الت
ین المت  رابط ب صنیفي   الت ر الت ابع والمتغی ر الت  & grouping variable) Steynغی

Ellis, 2009: 108.(  
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 Two-Way ANOVA د  أي عن
یم       ) A  ،B(دراسة تأثیر متغیرین مستقلین      ساب ق تم ح ابع، ی ر ت والتفاعل بینھما على متغی

  )٣ ()2
p (partial eta squaredمن المعادالت التالیة على الترتیب :  

AError

A2
p SSSS

SS


         ،  
BError

B2
p SSSS

SS


        ،  
B*AError

B*A2
p SSSS

SS


 ....  

)٢٣(  
  :حیث
ErrorSS =  مجموع مربعات الخطأError) أو مجموع المربعات داخل المجموعات.(  

ASS =       ستقل ر الم ین مجموعات المتغی وع المربعات ب أثیر    (Aمجم ات ت وع مربع مجم
A.(  
BSS =         ستقل ر الم ین مجموعات المتغی أثیر    ( Bمجموع المربعات ب ات ت وع مربع مجم
B( .  
  B*ASS =  مجموع المربعات بین المجموعات للتفاعلB ×  A)أثیر  مجم وع مربعات ت

  .)B ×  Aالتفاعل  

ا          ع إیت ة مرب ساب قیم تم ح ات، ی الث اتجاھ ي ث این ف ل التب ة تحلی ي حال ل ف وبالمث
ي  2(الجزئ

p ( ي ل الثالث ة ) C×B×A(للتفاع ة التالی ن المعادل : م

C*B*AError

C*B*A2
p SSSS

SS


) .... ٢٤(  

  :حیث
  C*B*ASS =  المربعات بین المجموعات للتفاعل الثالثي مجموع)C×B×A.(  

  : من المعادلة التالیة وبوجھ عام حساب قیم 

effectError

effect2
p SSSS

SS


   أو    
erroreffect

effect2
p df)df)(F(

)df)(F(


) .... ٢٥(  

ث ة= F :  حی سبة الفائی ة الن أثیر  = effectdf.     قیم ة الت ات حری  = errordf.   درج
  .درجات حریة الخطأ

effectSS=مجموع مربعات التأثیر.  

                                                
املقارنات بني حجم تأثري متغري معني يف جمموعة من الدراسات استخدمت إجراء إىل أنه عند  (Olejnik & Algina, 2003: p. 435) اأشار )3(

 ينصح باستخدام مربع إيتا multifactor completely randomized designتصميم حتليل التباين كامل العشوائية متعدد املتغري  
وكذلك (زئي وكذلك مربع أوميجا اجلزئي، ألن عدد وطبيعة املتغريات األخرى قد خيتلف من دراسة ألخرى، وأن كل متغري من تلك املتغريات اجل

باين، مع  يعزل تأثري العوامل األخرى يف تصميم حتليل التومقام املعادالت السابقة، يسهم يف جمموع التباين الكلي موعة البيانات) التفاعالت بينها
  .General Linear Model حيسب قيم مربعات إيتا اجلزئية عند اختيار حجم التأثري يف النموذج اخلطي العام SPSSمالحظة أن برنامج 
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وبعد حساب قیم  

   ساب تم ح ، ی
ا        حجم ا  ع إیت ة مرب أثیر بدالل ي    ) 2(لت ا الجزئ ع إیت 2(أو مرب

p (   الیتین ادلتین الت ن المع :  م

2

2

1
2ES




   2   أو
p

2
p

1
2ES




  2  أو

2

1
2ES




) ....  ٢٦(  

أثیر      رة ) ES(ویمكن حساب قیمة حجم الت ساب    مباش ى ح د  ) 2( دون الحاجة إل عن
ة          ة التالی ن المعادل د م اه واح ي اتج ادي ف این األح ل التب لوب تحلی تخدام أس :   اس

betweentotal

between

SSSS
SS2ES


) ....  ٢٧ (  

ي لحجم           ات الجدول المرجع ویفسر حجم التأثیر الناتج من المعادلة السابقة في ضوء محك
  .التأثیر السابق

ة   ع مالحظ ة  م 2أن المعادل

2

1
2ES




     ة سھا المعادل ي نف   ھ

betweentotal

between

SSSS
SS2ES


       وذلك بعد التعویض بقیم مربع إیتا )2 (  ة ن المعادل : م

total

between2
SS

SS
 

 

ا  ع إیت ة مرب ًرا ألن قیم ون  ) 2(نظ د تك ة ق صاءات العین ن إح سابھا م تم ح دما ی عن
ساب        متحیزة في    تم ح ذا ی دة، ل التقدیر للقیمة الحقیقة للمجتمع وقد تكون متصاعدة أو متزای

ز الصاعد       ) 2(قیمة مربع أومیجا  ذا التحی ا لتصحیح ھ ع إیت  وھي نسخة معدلة من مرب
upward bias حیث یتم حساب مربع أومیجا ،)2 (من المعادلة التالیة:  

withintotal

withinbetween
MSSS

MS)1k(SS2



) .... ٢٨(  

  .مجموع المربعات بین المجموعات = betweenSS :حیث

totalSS =  ي ات الكل وع المربع طات أو    = k  . مجم ات أو المتوس دد المجموع ع
  .المعالجات موضع المقارنة

withinMS =  ات ل المجموع ات داخ ط المربع ل  (متوس ات داخ وع المربع ساوي مجم وی
  ).وم على درجات حریة داخل المجموعاتالمجموعات مقس
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  :أشار إلى ما یلي) ,p. 661 Volker :2006(أن : مع مالحظة
      أن قیم مربع أومیجا)2 (         ا ع إیت یم مرب سیر ق د تف ع عن و متب ا ھ ألن ) 2(تفسر مثل م

یم              ون ق ع أن تك ن المتوق ھ م ا، وأن ع إیت یم مرب قیم مربع أومیجا ما ھي إال قیم معدلة لـ ق
 ). قیم مربع إیتا(یجا أصغر من القیم المتحیزة المناظرة لھا مربع أوم

    أن قیم مربع أومیجا )2 (          ى ؤدي إل ا ی ون سالبة، مم د تك سابقة ق الناتجة من المعادلة ال
تم                    ا أن ی سالبة إم ع أومیجا ال یم مرب ة ق ي حال ن ف سر، ولك این الُمف مشكلة في تفسیر التب

 . الصفروضعھا بـ صفر أو تفسیرھا على أنھا تكافئ
           ،ات الصغیرة أن تحیز قیم مربع إیتا للقیم األعلى یظھر بصورة واضحة في حالة العین

ا  ) 2( مربع أومیجا (ولذا یظھر التناقض بوضوح بین أسلوبي التقدیر         ع إیت ) 2( مرب
ا   قیم مربع أومیجا،: ، ولذلك ینبغي حساب كال من     ) ع إیت ز     وقیم مرب ى تحی رف عل للتع

 .  التقدیر المحتمل
             ع أومیجا یم مرب ساب ق د ح این مھمة عن  أن افتراض تساوي المجموعات وتجانس التب

)2( إالَّ أنھ ، One-Way ANOVA 
این،        ) 2(تواجھ   راض تجانس التب ق افت د تحق انتھاك افتراض تساوي المجموعات عن

راض تجانس ال   ) 2(وكذلك تواجھ   اك افت این  انتھ  violation of homogeneityتب
of variance     ات ساوي المجموع راض ت ق افت د تحق اك    .  عن ة انتھ ي حال ھ ف وأن

این        (االفتراضین   ساوي التب ساوي المجموعات وعدم ت ة عدم ت ي حال ك  ) أي ف ود ذل یق
 . Effect size overestimationإلى تقدیر مغالى فیھ أو مبالغ فیھ لحجم التأثیر 

ا      ) 2(معادلة   ي اتجاه واحد، أم السابقة تستخدم في حالة تحلیل التباین األحادي ف

فیتم استخدام المعادلة التالیة :  

Erroreffecteffect

Erroreffecteffect

MS)dfN(SS
MS)df(SS2

p 


) .... ٢٩(  

  .العدد الكلي لألفراد=  N.  مجموع المربعات بین المجموعات = effectSS :حیث

ErrorMS = أو متوسط المربعات داخل مجموعات(متوسط مربعات الخطأ.(  

effectdf =  ١-وتساوي عدد مجموعات الفرعیة للمتغیر (درجات حریة التأثیر.(  

م  دول رق اییس  ) ٣(والج ن مق اس م ل مقی سبة لك أثیر بالن م الت ستویات حج ح م یوض
  .حجم التأثیر

ثالثا
ً
ثالثا
ً

    CChhii--SSqquuaarree  ((22)))   )   ٢٢كـاكـا((حجم التأثري عند استخدام اختبار مربع كـاي حجم التأثري عند استخدام اختبار مربع كـاي : : 
ـاي   ع ك ار مرب تخدام اختب د اس ـا(عن ل ) ٢ك تم تحوی اییس  ((22))ی ن مق اس م ى مقی  إل

اط        ل االرتب ل        ) r(االرتباط ثم تفسیر معام ا تحوی ي، وسیتم ھن وء الجدول المرجع ي ض ف
((22)  ون ع:  في حالتین ھما ون  ٢×٢   لجدول ((22))  ندما یك دما یك ر   ((22))  ، وعن  لجدول أكب
  .٢×٢من 
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١ ( :ون دما یك دول((22))  عن اط  ) ٢×٢(   لج ل االرتب ستخدم معام ی
اعي  اي tetrachoricالرب ل ف ساب   (Phi coefficient( ، أو معام تم ح ث ی ، حی

  :معامل االرتباط الرباعي من المعادلة التالیة
























BC
AD1

180costr) .... ٣٠(  

  .ترمز إلى جیب تمام الزاویة) cos:  (حیث
A, B, C & D      ا الجدول ون منھ ي یتك سر  . ٢×٢ترمز لتكرارات الخالیا األربعة الت وتف

ي        ستویات  قیم معامل االرتباط الرباعي في ضوء قیم معامل االرتباط بالجدول المرجع لم
  .حجم التأثیر الذي سیتم عرضھ الحًقا

n:   من المعادلة التالیة) (سب معامل فاي وُیح
2

) .... ٣١(  

  قیمة مربع كاي =  2حجم العینة الكلیة،    = n:    حیث
    .١    ٠:  ویتراوح معامل فاي من الصفر إلى الواحد، أي أن

  :ویفسر معامل فاي في ضوء المحكات التالیة
 ر حجم تأثی أو  عندما  = ٠,١٠ 

  حجم تأثیر عندما  = ٠,٣٠  

  حجم تأثیر عندما  = ٠,٥٠  

٢ ( :ون دما یك ن ((22))  عن ر م دول أكب صاء ) ٢×٢( لج ستخدم إح ی
ن    Cramer's Phi Statisticفاي لـ كرامر   دي، ویمك اي التقلی  وھو توسیع لمعامل ف

رف باسم     ) ٢×٢(ل التوافق األعلى من تطبیقھ في حالة جداو ذي ُیع    Cramer's Vال
  :ویحسب من المعادلة التالیة)  c(أو ) Vc(والذي یكتب إما 

 dfnV
2

cc


) .... ٣٢(  

ة    = n: حیث ق،      ) df (،حجم العینة الكلی ل لجدول التواف د األق ة البع د   درجات حری أي البع
ي     ) c(أو ) Vc( قیم ثم تفسر. ذو درجات الحریة األقل  أثیر ف م الت ستویات حج في ضوء م

  :حالة وجود درجات حریة مختلفة للبعد األقل التي یوضحھا الجدول التالي
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  ٠,٥٠  ٠,٣٠  ٠,١٠  ) ١ = dfبدرجة حریة  (٢

  ٠,٣٥  ٠,٢١  ٠,٠٧  )٢ = dfبدرجة حریة  (٣

  ٠,٢٩  ٠,١٧  ٠,٠٦  )٣ = dfبدرجة حریة  (٤

ستخدم   ا ی ون  كم ـ بیرس  C (Pearson’s contingency( لـ
coefficient     یكون لحساب حجم التأثیر عندما  ((22))   ن ر م تم   )٢×٢( لجدول أكب ثُ ی ، حی

ق   ل التواف ساب معام زدوج   ح اطع الم دول التق ن ج ة (م داول المتقاطع -Cross) الج
tabulation ببرنامج SPSSعن طریق إتباع األمر التالي  : 

)Analyze   Descriptive Statistics Crosstabs (   ل ار معام م اختی ث
  . Statisticsالقائمة الفرعیة   منContingency Coefficientالتوافق 

:   أو یتم حساب معامل التوافق من المعادلة التالیة
n

C 2

2




  

 : حیث
n =   ، 2حجم العینة الكلیة = قیمة مربع كاي  

  :عادلة التالیةوبعد ذلك یتم حساب حجم التأثیر بداللة معامل التوافق من الم

C
C

2

2

1
ES


) .... ٣٣(  

ث ق ) = C2:  (حی ل التواف ع معام ق   . مرب ل التواف یم معام سیر ق تم تف م  ) C(وی یم حج وق
ي              ) ES(التأثیر   أثیر الت م الت ستویات حج وء محكات م ي ض سابقة، ف ة ال ن المعادل الناتج م

  :یوضحھا الجدول التالي
 ) C( 

  
المعـامل 

   

 ٠,٤٤٧  ٠,٢٨٧  ٠,١٠  ) C(قیمة معامل التوافق 

  ٠,٥٠  ٠,٣٠  ٠,١٠  ) ES(قیمة حجم التأثیر 

  
رابعا
ً
رابعا
ً

  )r(حجم التأثري عند استخدام معامل ارتباط بريسون حجم التأثري عند استخدام معامل ارتباط بريسون : : 
  :اعند استخدام معامل ارتباط بیرسون یوجد أسلوبین ھم
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 :    سھا   ) ر( أي أن قیمة  ،وھو تفسیر مقدار معامل االرتباط على أنھ حجم تأثیر ي نف ھ
  .قیمة حجم التأثیر

 :     ى صل عل اط، فنح ل االرتب ع معام تم تربی ھ ی ل   ) r2(وفی سمى بمعام ا ی و م وھ
د  ن     coefficient of determinationالتحدی ة م سبة المئوی ھ الن ى أن سر عل ذي یف  ال
این  ستقل        التب ر الم طة المتغی ابع بواس ر الت ات المتغی ي درج سر ف ث   (المف ان البح إذا ك
رین       ) تجریبًیا د المتغی ى أح ع إل أو ُیفسر على أنھ نسبة التباین المشترك الذي یمكن أن یرج

  .كما ھو الحال عند تفسیر مربع إیتا) إذا كان البحث ارتباطًیا(
ًرا   اني نظ ن الث لوب األول ع ضل األس ة ة طبیعللوُیف ل االتجاھی ح لمعام األوض

اط ر  االرتب ع الغی ھ  مرّب ي تجعل ًبالت تخداما مناس ي لالس د ال  ف ا بع یالتم  -Meta  تحل
analyses    ل لیة ھ ارتھ األص ھ أو إش رف اتجاھ ع ال نع د التربی اط بع ل االرتب ، ألن معام

  .ب دائًماال یحمل ُقْطَبي العالقة بین المتغیرین ألنھ موج) r2(، أي أن ھي سالبة أم موجبة
صور   دي من تنتج رش ین   أن ) ١٩٩٧(واس ل ب ة الوص و حلق  ھ

ن حجم    )(  ،)(األسلوبین   ر ع ، فحجم المعامل بصرف النظ
ة                ى عالق ف عل ھ إحصائًیا فتتوق ا داللت رابط، أم وة ت أثیر وق العینة المبني علیھا ھو حجم ت

یس      ھذا الحجم بمقدار حجم العی   ھ ل اه بأن ا إی ي نولیھ سر  . صفًرا نة وھو مرتبط بالثقة الت ویف
وھین            عھا ك ي وض اییر الت ات أو المع وء المحك ي ض ون ف اط بیرس ل ارتب  Cohenمعام

اس        ) ٣( الموضحة بجدول رقم   (1988) ل مقی سبة لك أثیر بالن م الت ستویات حج ق بم المتعل
 .من مقاییس حجم التأثیر

خامسا
ً
خامسا
ً

    دام حتليل االحندار البسيط واملتعدددام حتليل االحندار البسيط واملتعددحجم التأثري عند استخحجم التأثري عند استخ: : 
دد   سیط أو المتع دار الب ل االنح تخدام تحلی د اس  Simple and Multipleعن

Regression       دد اط المتع ل االرتب ع معام ساب مرب تم ح ل  ) R2( ی سمى بمعام ا ی أو م
ن      Coefficient of Determinationالتحدید  ا، أي م ع إیت ساب مرب ة ح  من نفس معادل
الل  أثیر (خ ات الت وع مربع ة  ) أو مجم الل المعادل ن خ ك م وذل
  :التالیة

total

Regression
SS

SS2R ) .... ٣٤(  

أثیر   (مجموع مربعات االنحدار    = RegressionSS : حیث ات الت وع مربع = totalSS).  مجم
  . المجموع الكلي للمربعات

) R2 ( طة    على أنھ ا ابع بواس ر الت لنسبة المئویة من التباین المفسر في درجات المتغی
  ).2(كما ھو الحال عند تفسیر مربع إیتا . Predictorsالمتغیرات المستقلة أو المنبئات 

دد المصحح       اط المتع ل االرتب سابھ     Adjusted R Squareأما مربع معام تم ح فی
  :من المعادلة التالیة

 2R1 1
1pn

1n*2R 










) .... ٣٥(  
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اط    = 2R.  مربع معامل االرتباط المتعدد المصحح    = 2R*:  حیث ل االرتب ع معام مرب
 .المتعدد

n =عدد أفراد العینة  .p = المنبئات(عدد المتغیرات المنبئة .(  
دد   اط المتع ل االرتب ة معام ي حال ا ف تم تطبیقھ سابقة ی ة ال ي )R2(والمعادل ذلك ف ، وك

  .)٤()r2(حالة مربع ارتباط بیرسون 
 یم ى   R2ق یم األعل  للق

ع      ة للمجتم یم    (بالنسبة للقیم الحقیق اع ق ة      R2أي لتصحیح ارتف یم الحقیقی ن الق ة ع دى العین  ل
  ). upward biasلھا في المجتمع ویسمى ھذا بالتحیز الصاعد 

یم    ز ق ر تحی ث یظھ ة     R2حی دد بالمقارن دار المتع ة االنح ي حال حة ف صورة واض  ب
  . باالنحدار البسیط، وذلك بسبب استخدام منبئات متعددة في االنحدار المتعدد

ین   ة أو المصححة    R2ویزداد التناقض أو التباعد ب سختھ المعدل غر   *R2  ون د ص  عن
ات      ادة عدد المنبئ ة وزی ستقلة حجم العین رات الم ة    . أو المتغی ي حال ا ف ارب قیمھم ا تتق بینم

  .العینات الكبیرة

سادسا
ً
سادسا
ً

  :: للبيانات املرتبطة للبيانات املرتبطة  WWiillccooxxoonnحجم التأثري عند استخدام اختبار ويلكوكسون حجم التأثري عند استخدام اختبار ويلكوكسون : : 
سون      ار ویلكوك د استخدام اختب ساب   Wilcoxon Signed Ranks Testعن لح

رق دال  الفرق بین متوسطى رتب أزواج  الدرجات المرتبطة، وت   سفر النتائج عن وجود ف
دي،      ي والبع إحصائًیا بین رتب األزواج المرتبطة من الدرجات أو بین رتب القیاسین القبل
اط              ل االرتب ابع باستخدام معام ستقل والت رین الم ین المتغی ة ب وة العالق ة ق ن معرف فإنھ یمك

ة   ب األزواج المرتبط ائي لرت  rprb (Matched- Pairs Rank biserial(الثن
correlationالذي یتم حسابھ من المعادلة التالیة   :  

1)1n(n
)1T(4

prbr 


 ) ....٣٦(  

  ). معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة(قوة العالقة  = rprb: حیث
T1  =مجموع الرتب ذات اإلشارة الموجبة  .n = عدد أزواج الدرجات .  

  :كما یلي) rprb(ویتم تفسیر 
 إذا كان:)  rprb ( فیدل علي عالقة ضعیفة أو حجم تأثیر ضعیف٠,٤  .  

 ٠,٤: إذا كان )rprb(  فیدل علي عالقة متوسطة أو حجم تأثیر متوسط ٠,٧ .  

 ٠,٧: إذا كان )rprb(  فیدل علي عالقة قویة أو حجم تأثیر قوي ٠,٩.  

  إذا كان)rprb ( ا فیدل علي عالقة قویة جدًا أو حجم تأثیر قوي جًد٠,٩  .  

                                                
(4) Thompson (2007)  
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سابعا
ً
سابعا
ً

 للبيانـات  للبيانـات   MMaannnn--WWhhiittnneeyyويتنـي ويتنـي   --حجم التـأثري عنـد اسـتخدام اختبـار مـانحجم التـأثري عنـد اسـتخدام اختبـار مـان: : 
  ::املستقلةاملستقلة

ان ار م تخدام اختب د اس ي-عن ین  Mann-Whitney Test  ویتن رق ب ساب الف لح
ة        ة والمجموع یكن المجموعة التجریبی ستقلتین، ول وعتین م ات مجم ب درج طى رت متوس

اتین    الضابطة، وتسفر النتائج عن وجود ف      رق دال إحصائًیا بین متوسطى رتب درجات ھ
ابع أو               ستقل والت رین الم ین المتغی ة ب وة العالق المجموعتین المستقلتین، فإنھ یمكن معرفة ق

ان     ار م تخدام اختب د اس ابع عن ر الت ى المتغی ستقل عل ر الم أثیر المتغی م ت م -حج ي، ت  ویتن
ب       ائي للرت اط الثن ل االرتب سب   Rank biserial correlation استخدام معام ذي ُیح  ال

  :من المعادلة التالیة

)2n1n(
MRMR2 )(r 21

rb 


 ) ....٣٧(  

ث ان      = rrb: حی ار م تخدام اختب د اس ة عن وة العالق ي -ق ائي   (ویتن اط الثن ل االرتب معام
  ). للرتب
MR1  = أو المجموعة التجریبیة(متوسط رتب المجموعة األولى .(  
MR2  = أو المجموعة الضابطة(متوسط رتب المجموعة الثانیة .(  

n1 =  أو المجموعة التجریبیة(عدد أفراد المجموعة األولى .(  
n2 =  أو المجموعة الضابطة(عدد أفراد المجموعة الثانیة .(  

  :كما یلي) rrb(ویتم تفسیر 
 إذا كان:)  rrb ( فیدل علي عالقة ضعیفة أو حجم تأثیر ضعیف٠,٤  .  

 ٠,٤: إذا كان )rrb(  علي عالقة متوسطة أو حجم تأثیر متوسطفیدل ٠,٧  .  

 ٠,٧: إذا كان )rrb(  فیدل علي عالقة قویة أو حجم تأثیر قوي ٠,٩.  

  إذا كان)rrb ( فیدل علي عالقة قویة جدًا أو حجم تأثیر قوي جًدا٠,٩   .  

  WWhhyy  ddoo  wwee  nneeeedd  ملاذا جيب حساب حجم التأثري؟ أو ملاذا حنتاج إىل حجم التأثري؟ ملاذا جيب حساب حجم التأثري؟ أو ملاذا حنتاج إىل حجم التأثري؟ 
eeffffeecctt  ssiizzeess??    

ة  د مجموع باب توج ن األس ل     م ئلة مث ى أس ة عل ق باإلجاب ب  : تتعل اذا یج ى   لم عل
احثین أن ال دیرات ب ذكروا تق أثیر  ی م الت ي  حج ائج ف اثھمنت ةأبح فیة؟ أو  التجریبی  أو الوص

      لماذا نحتاج إلى أحجام التأثیر؟

ذه األسباب     ى   بعض ھ ع إل سلطة ترج رى ت  ال ة    ، واألسباب األخ ر نقطة منطقّی ي أن  ثی وھ
ة   مقاییس حجم ال   سیریة مھم ذه      تأثیر تعطینا معلومات تف ة اإلحصائیة، وھ ن الدالل ر  م  أكث

ن      ل م ا ك ا ذكرھ  :Volker  ، Hedges, 2008)  (656-653 :2006: األسباب كم
  :كما یلي) (167
 ة  الئ :  منھاالسلطةالتي ترجع إلى سباب  أ شؤون العلمی  حة الجمعیة النفسیة األمریكیة لل

American Psychological Association Board of Scientific Affairs 
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ى   خصصت   ل عل ي      االستدالل لجنة عم سعینیات الت ر الت ي أواخ ت   اإلحصائي ف اھتم
ة مجموعة    تطبیقات اإلحصائیاتبال المتعلقة الجدلیةلقضایا ببعض ا  ذه اللجن ، وقدمت ھ

نفس،   التي تتعّلق بذكر الطرق اإلحصائیة في مجالت ع  من التوصیات    م ال ذه   ل ن ھ وم
یات دیرات  :التوص تخدام تق م اس أثیر  ال حج یة أو للت ائج األساس ستوى   نت ر م د ذك  عن

  .الداللة
   دیرات   المتعلقة بوجوب استخدام المنطقّیة  األسباب أثیر    تق م الت ى    حج ز عل ي التركی ھ

ي   dichotomous  الثنائیة  القرارات  التخاذ  المعروفة الحدود  اإلحصائي  االستدالل  ف
د رفض ال   ) أو ھیمنة (ة  وسیطر سیر، فعن رض مستوى الداللة على التف  الصفري، أي  ف

ستوى   د م یكن عن صائًیا ول رق دال إح ود ف ى وج ائج إل شیر النت دما ت ین ) ٠,٠٥(عن ب
ذلك ال        أثیر، وك متوسطي العینتین فإن الداللة اإلحصائیة ال تخبرنا بـالحجم الحقیقي للت

  . تخبرنا بالداللة العملیة للنتائج
 ي التي قّوة العالقة بین المتغّیرات ستخدم لإلبالغ عن  تأثیر ت الم  اجحأ الدراسة   وجدت ف

ة  ادقة          ،العلمی ة وص اس ثابت د وأدوات قی صمیم جی ى ت اج إل ث یحت رغم أن أي بح ف
د            م وتحدی ى فھ ًضا حاجة إل ائج  وإجراءات حتى ُتكتب لھ السالمة العلمیة، فھناك أی النت

ن مقارن ا ى یمك ث حت یة للبح ا بألساس ائج اتھ اثنت ةألبح دى  و. ذات العالق ق إح عوائ
ة   نتائج  لفھم الواسع   ال ة       البحوث النفسیة واالجتماعی احثین أدوات مختلف و استخدام الب ھ

اثھم    رات أبح اس متغی عبً   لقی ر ص ل األم ي تجع ةالت ائج  ا لمقارن وث  نت ك البح تل
ات ثًال. والدراس ة : فم دت الدراس دره  ) أ(إذا وج ة ق أثیر معالج اس )٢,٣(ت ة مقی  درج

ـ   ي ل م القرائ ار الفھ ى اختب ة  Woodcock–Johnsonعل دت الدراس ن وج ) ب(، لك
ـ        ) ٧,٥(تأثیر معالجة قدره  ي ل م القرائ ار الفھ ى اختب اس عل  Terra Novaدرجة مقی

اس بالدراستین،             ًرا الختالف أداة القی ر، نظ ا أكب أثیر منھم فمن الصعب أن نحدد أي ت
أثیر الم احج وأ دیرا ت وفر تق ائج  ت ن نت رات   ت ع ین المتغّی ات ب ّوة العالق ثق سھل  بحی ی

  . بنتائج الدراسات األخرىمقارنتھا

  حجم التأثري يف حبوث املوهوبنيحجم التأثري يف حبوث املوهوبني
ي  الدراسة  أحد مجاالت    Gifted Educationُیعد مجال  الت

د حدد     ة   Pfeiffer (2003)تجذب المؤلفین والباحثین وعلماء النفس والمرشدین، وق ثالث
وب  معاییر لل  یم الموھ ي خبرة في تعل ة    ةعضوی ال :  ھ ي قائم ر ف وبین  تحری ،  مجالت الموھ

االال المجالت مق شورة ب ة ال، وأدوار ت المن ة الوطنی ي الجمعی م ف وبین  حك ال الموھ  لألطف
National Association for Gifted Children .     د م تحدی اییر ت ذه المع  وباستخدام ھ

رًد١٤٢ يا ف راء ف ذا ال كخب ال ھ ةمج ن الدراس ضمن .  م وي وتت ث الترب ة البح جمعی
ة  ة       AERA األمریكی ي مجال الموھب ث ف تم بالبح  Giftedness    مجموعة خاصة  تھ
وق د ، والتف ث یوج ا حی ضو ٢٠٠ تقریب احثین   ع ن الب الب الأو م ذ  الط ي ھ ریجین ف  اخ

ة أ  أبحاث نشر ب تھتم مجالت ٨ إلى ٥كما یوجد تقریًبا من     . المجال وب  و تربی یم الموھ  تعل
ر   ین آلخ ن ح ة أو م صورة دائم ا ب ذه. إم ل ھ ع   وك الت تتب ك المج وث بتل ات  البح تعلیم

ھ  .(2001) الجمعیة النفسیة األمریكیة عام      أسلوب دلیل نشر   ة    إالَّ أن رة قریب ى فت ز  حت  رّك
ى   من ال قلة وب عل دیر حجم   باحثین في تعلیم الموھ ام بتق أثیر االھتم  Matthews et ( الت

al., 2008: 56(.  
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ي ثالث مجالت     Plucker (1997)فحص فقد   بحوث تربیة الموھوب المنشورة ف
الل  ؤلفین   ٤خ ى أن الم ل إل نوات وتوص احثین( س م   ) أو الب دیر حج وا بتق ا یقوم ادًرا م ن

رات   ددة المتغی وث متع ي البح أثیر ف ة  multivariateالت البحوث أحادی ة ب  بالمقارن
ارة     Paul & Plucker (2004) فحص كما . Univariateالمتغیرات  وث مخت  عدة بح

ن       رة م ي الفت ى  ١٩٩٥في تربیة الموھوب المنشورة ف رات    ٢٠٠٠ إل دا أن مؤش د وج ، وق
احثین      سیر  حجم التأثیر بھذه البحوث نادرة ومتضاربة، وأن ذلك یرجع إلى عدم ألفة الب بتف

أثیر  م الت ة حج ن جھ اتم ر وسیاس ةالمجالب  التحری اد ت العلمی ي ن ن  الت ب م ا تطل ًرا م
أثیر   الباحثین تقدیر    أثیر           حجم ت م الت دیر حج درة تق ن ن سئوالن ع ا الم سببین ھم ذین ال ، وھ

  .)Matthews et al., 2008: 57: في(بأبحاث الموھوبین 
رون     اتزویس وآخ أثیر   استخدام أحجام   Matthews et al. (2008(و فحص م الت

تخ       دى اس ل م اموا  بتحلی ث ق وبین، حی وث الموھ ي بح احثینف م دام الب ي  ال لحج أثیر ف ت
في (خالل عشر سنوات  الموھوب عن تربیةمجالت رئیسیة  البحوث المنشورة في خمسة     

ى  ١٩٩٦من ( سنوات ٥تم تقسیمھا إلى فترتین كل فترة    ) ٢٠٠٥إلى   ١٩٩٦ الفترة من     إل
أثیر   وذلك للتحقق من صحة افتراض أن تقدیر ) ٢٠٠٥إلى  ٢٠٠١ومن  ،   ٢٠٠٠ م الت حج

سة    صدور   د في البحوث بعد   تزای ة عام      الطبعة الخام سیة األمریكی ة النف شر الجمعی دلیل ن  ل
ستخدمھا    )٢٠٠١( ي ی احثون ، ھذا إلى جانب تحدید أنواع حجم التأثیر الت د توصلوا   .الب  وق

ي      شرت ف ي ن وثھم الت ي بح أثیر ف م الت تخداًما لحج ر اس انوا أكث احثین ك ى أن الب رة إل الفت
ادة     )٢٠٠٥ إلى   ٢٠٠١من عام    (األخیرة ى زی ع إل بالمقارنة بالفترة السابقة، وأن ذلك یرج
ة،   المنظمات إلى و والمتخصصینالباحثین دعوة   وث المختلف ي البح  استخدام حجم التأثیر ف

ون أن    ؤالء المؤلف رى ھ ك ی م ذل ة ورغ ادة المالحظ أثیر    الزی م الت ر حج ي ذك ت ف مازال
 . محدودة

  
ث   ا بح تخدام  فق Smith & Honoré (2008)أم یم اس تم بتقی أثیر د اھ م الت  حج

أربع    شورة ب اث المن الت باألبح ةمج حتربی ست ی ص ي ت الیب خدمة الت صائیة أس تج إح  تن
غ   ). نحدار تحلیالت التباین واال: مثل(التي تھتم بالتباین المفسر     تأثیر  ال محجمقاییس   د بل وق

ا      م تقییمھ ي ت ا ) ١٣٦(عدد األبحاث الت ى أن    .بحًث ث إل ل البح د توص ن   %)٩٧,٧٩ ( وق  م
اث   ذه األبح ائج    ھ ن نت ت ع ار أبلغ ة  ااختب صائیة  لدالل ة  ( اإلح ین أن  ؛ )pأي قیم ي ح ف

سر       تأثیرالحجم  مقاییس   منھا استخدمت %) ٣١,٦٢( این المف تم بالتب  ٨,٠٩(أن   و التي تھ
  .  العملیةداللة الأحجام التأثیر في ضوء فسر  من األبحاث فقط%)

ث   دف بح ص مماSun (2008)وھ سیر   فح تخدام وتف ات اس أثیر رس م الت ـ حج  ب
شورة) ١٢٤٣( وث المن ن البح ا م ي بحًث ة ١٤ ف ة أكادیمی رة  مجل ي الفت ن ف ى ٢٠٠٥م  إل

ى أن . ٢٠٠٧ ل إل اث  %٤٩,١ وتوص ن األبح دیرات    م تخدمت تق أثیر اس م ت ، وأن حج
ا توصلت   . حجم تأثیر األبحاث التي استخدمت حجم التأثیر قامت بتفسیر   من % ٥٦,٧ كم

م      الد سیر حج تخدام وتف ي اس الت ف واع المج ین أن صائًیا ب رق دال إح ود ف ى وج ة إل راس
التأثیر، إال أنھ ال یوجد فرق في استخدام أو تفسیر حجم التأثیر یرجع إلى سنة نشر البحث        

 ). ٢٠٠٧-٢٠٠٥: من(

ث     ًرا ھدف بح دي    Ma (2009)وأخی ل البع ى استخدام التحلی   meta-analysis  إل
ل أ  تأثیر المتغّیرات    لفحص متوسط حجم   أثیر  الم احج المرتبطة باالبتكاریة، حیث تم تحلی ت
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ى أن     . بحًثا ١١١ الواردة بـ  ط   وقد أشارت النتائج إل أثیر   متوس م الت ذه األبحاث  حج ان  بھ  ك
ن الصفر       ،  ٠,٦٩ ة إحصائیة ع ف بدالل ط یختل ا أشارت    وھذا المتوس ائج  ، كم ى أن  النت إل

ط ة بال  متوس أثیر المرتبط ام الت شكلة    أحج اري للم ل االبتك  problem-solvingح
creativity  ار ي   واالبتك ا  verbal creativity اللفظ ة إحصائیة    كان ى بدالل ن  أعل ك م  تل

رتبط باال ارالم اطفي بتك ار واالemotional creativity الع ي، وأن   بتك ر اللفظ غی
ت     متغّیرات  ال شرف،  وسمعة ال : التي حظیت على متوسط حجم تأثیر كبیر كان روف  وال ظ
   .معرفةال واسترجاعمشكلة، وتحدید  لإلبداع، ةمناسب العملال

وث    ي البح أثیر ف م الت تخدام حج یم اس ت بتقی ي اھتم وث الت ضح أن البح ا یت ن ھن وم
وبین بوجھ خاص       وث الموھ ل (اإلنسانیة بوجھ عام وبح  Plucker (1997) ،Paul: مث

& Plucker (2004)  ، )Matthews et al. (2008 (ي   د تشیر وجو ح ف قصور واض
دیرات حجم             ت بتق ي اھتم وث الت ن البح ة م وث، وأن قل تقدیرات حجم التأثیر في تلك البح

  . العملیةداللة الأحجام التأثیر في ضوء فسرتالتأثیر 

  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  eeffffeecctt  ssiizzee: : أهمية حجم التأثريأهمية حجم التأثري
ن حجم العی            )١ ستقل ع شكل م سیرھا ب ة تف أثیر بإمكانی م الت ي   تتمیز مؤشرات حج ة، وھ ن

تالزم            طات المجموعات أو درجة ال ین متوس روق ب مفیدة في تحدید المقدار الفعلي للف
ة         ارات الدالل دود اختب اوز ح ات تتج احثین بمعلوم زود الب ات، وت ین المجموع ب
ة     سیر الدالل اإلحصائیة، وتمنحھم فھًما واضًحا للبیانات التي بین أیدیھم، وتمنع سوء تف

  . یةاإلحصائیة كمؤشرات لألھم
 .تزود الباحثین بمؤشرات للداللة العملیة بخالف اختبارات الداللة اإلحصائیة )٢
ي         )٣ ث یعن حجم التأثیر یشیر إلى درجة وجود الظاھرة في المجتمع بمقیاس متصل، بحی

 ).٩٤-٩٣: ٢٠٠٢عادل بابطین، : في(الصفر عدم وجود الظاھرة 
دیرا    Scale-Free لھا خاصیة المقیاس الحر      )٤ سب تق ث ُتح روق     حی أثیر كف م الت ت حج

أثیرات المعالجة         ة ت ن مقارن ن الممك ل م معیاریة لخدمة ھذا الغرض، األمر الذي یجع
لمتغیرات مختلفة بنفس الدراسة أو لنفس المتغیرات أو متغیرات مختلفة عبر دراسات   

 ,Hojat & Xu(مختلفة بغض النظر عن حجم العینة والمقاییس األصلیة للمتغیرات 
2004: 242  .( 

  .الفرق بین المتوسطات داللةعنى أو إلى م إشارة عطيت )٥
ن  )٦ تخدامیمك ّوة   اس ساب ق أثیر لح م الت ارحج صائياالختب الل  اإلح ن خ ة ال ، فم دراس

تطالعیة ن االس رة أو م سابقةالخب ستخدم ال ة ت م   قیم أثیر الحج دت ّوة لتحدی ار ق  االختب
 . ةامعطالّوة قلأو للحصول على حجم العّینة ل لھا مخّططالعّینة الحجم ل

ل       )٧ ائج   استخدام حجم التأثیر یجع ة نت ة     مقارن ة   استخدمت دراسات مختلف اییس مختلف  مق
ل الأداة مھمة في حیث یعتبر حجم الـتأثیر  أمًرا ممكًنا، دي تحلی  meta-analysis  البع

  . الدراساتلنتائج البحوث و
د ا         عند )٨ رى لتحدی ة أخ وي    إجراء المسح الكامل لمجتمع البحث ال توجد طریق ة س لدالل

  ).Steyn & Ellis, 2009: 107(تقییمھا عن طریق إیجاد متوسطات حجم التأثیر 
سابقة             )٩ وث ال ا البح ي توصلت إلیھ أثیرات الت وء الت ي ض أثیر ف م الت حساب وتفسیر حج

 .(Durlak, 2009: 1)ضروري وأساسي للبحث الجید 
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ة الحصو             )١٠ ة اإلحصائیة باحتمالی ھ الدالل ا فی ذي تخبرن ائج   في الوقت ال ى النت ل عل
أثیر ب   م الت ات حج ا قیاس ة، تخبرن أ المعاین صدفة أو خط ن ال ًدا ع ة بعی دار التجریبی مق

أثیر  ة  الت ة التجریبی سبي للمعالج ا أن     الن ي، كم أثیر التجریب م الت ا بحج ث تخبرن ، حی
ة            ا بمقارن سمح لن ا ت دار المعالج  أحجام التأثیر مھمة على وجھ الخصوص ألنھ  اتمق

 ). Thalheimer & Cook, 2002: 2 (خرىألبة التجریبیة من تجر
الث          )١١ ي ث ل ف ى األق دة عل أثیر مفی م الت یم حج ون ق ن أن تك ھ یمك ى أن شیر  إل ی

د       : تطبیقات عملیة  حجم  تفید تقدیرات حجم التأثیر المتوقعة قبل تنفیذ الدراسة في تحدی
ة  ة   العّین ائج دال ار نت افى إلظھ صائًیالك ة ا  إح م العین ى لحج د األدن ي  ا، فالح ذي یكف ل

یم      أثیر وق للكشف عن حجم تأثیر معین یمكن حسابھ بعد حساب أو اختیار قیم حجم الت
اطرة    یض مخ ى تخف ساعد عل ذي ی ر ال صائیة، األم وة اإلح ة والق ستوى الدالل ا لم ألف

 .التوصل لنتائج غیر الدالة إحصائًیا بسبب صغر حجم العینة
أثیر المعالجة    فھم الممن قّراء الن الباحثین اآلخرین وكَِّمُی )١٢ ي لت دار الفعل  ,Sun (ق

2008: 5( . 

      كيفية تفسري قيم حجم التأثريكيفية تفسري قيم حجم التأثري
ل    تأثیرال محجعندما یقوم الباحث بحساب     ى أسئلة مث ة عل ي   : ، یحتاج اإلجاب اذا یعن م

ن                سر م ب أن ُتف ھ یج اه وأھمیت ن عدد، ومعن ارة ع ساطة عب أثیر بب حجم التأثیر؟ فحجم الت
ى التأثیر لحجم مقدار قبل الباحث، فأي    ذي    ُیْمِكن َأْن َیْعني أشیاء مختلفة َتعتمد عل ث ال البح

َشة  مسؤولیةومن ھنا تقع على الباحث  ة، المماثل السابقةأنتَجھ وَنتاِئج الِدراسات   ة   ُمَناَق أھمی
ا الدراسات     ُمَقاَرَنة التأثیرات   و  بحثھ، نتائج ي توصلت إلیھ التي حصل علیھا بالتأثیرات الت

  .(Durlak, 2009: 6)  البحثمجالنفس في  السابقة
أثیرات               ات الت ي استخدام محك أثیر ھ سیر أحجام الت : والممارسة شائعة االستخدام لتف

وھین        ھا ك ي عرض رة الت طة والكبی صغیرة والمتوس ة   )١٩٨٨(ال ذه الممارس ، إال أن ھ
رض        د ع وال، فق ل األح ي ك دة ف ر مفی وھین غی ات ك ات أو عالم ون محك د تك مؤسفة فق

ذه وھین ھ احثین محكال ك ة للب ات عاّم ر   ات كتعلیم ة غی االت بحثی ي مج ون ف ذي یعمل  ال
سیر           اء، فالتف صورة عمی وھین ب ات ك ق تعلیم ب تطبی ر المناس ن غی ھ م شفة، وأن مستك

ائج  الویقارن مباشرة بین حجم بوضوح یجب أن یرّكز  الصحیح لحجم التأثیر     تأثیر في النت
أثیر    ام الت دة  وأحج سابقةالجدی ي ال ا ف ث ذاتأدبی ةت البح ). Sun, 2008: 5 ( العالق

اییس            ن مق اس م ل مقی سبة لك أثیر بالن م الت ستویات حج والجدول المرجعي التالي یوضح م
احث      ا الب سترشد بھ ي       وحجم التأثیر التي یمكن أن ی ة الت أثیر المختلف سیر أحجام الت د تف ن عن

  . یمكن أن یتوصلوا إلیھا في أبحاثھم
 

                                                
   http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/es.htm،  (Cohen, 1988: 22): املصدر (5) 
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مربع معامل 
الثنائي  االرتباط
2 (األصيل

pbr (

 (أو) 2(أو 

2(  

معامل ارتباط 
) r(بريسون 

أو  معامل 
االرتباط 
الثنائي 

  ) rpb( األصيل

نسبة عدم 
 التداخل

Percent of 

Nonoverlap 

موقع 
 املئني

Percentile 

Standing 

قيمة حجم 
 التأثري

Effect Size 

(ES) 

  معيار كوهني
Cohen's 

Standard 
مستوى حجم 

قوة أو (التأثري
)درجة التأثري  

0.800 0.894 97.7% * 4.0  

0.783 0.885 97.0% * 3.8  

0.764 0.874 96.3% * 3.6  

0.743 0.862 95.3% * 3.4  

0.719 0.848 94.2% 99.9 3.2  

0.692 0.832 92.8% 99.9 3.0  

0.662 0.814 91.2% 99.7 2.8  

0.628 0.793 89.3% 99.5 2.6  

0.590 0.768 87.0% 99.2 2.4  

0.548 0.740 84.3% 98.6 2.2  

0.500 0.707 81.10% 97.7 2.0  

0.474 0.689 79.40% 97.1 1.9  

0.448 0.669 77.40% 96.4 1.8  

0.419 0.648 75.40% 95.5 1.7  

0.390 0.625 73.10% 94.5 1.6  

  Huge  ضخم 1.5 93.3 70.70% 0.600 0.360

0.329 0.573 68.10% 91.9 1.4  

0.297 0.545 65.30% 90.3 1.3  

0.265 0.514 62.20% 88.5 1.2  

0.232 0.482 58.90% 86.4 1.1 
جدا كبري

ً
  Very 

Large  

0.200 0.447 55.40% 84.1 1.0  

0.168 0.410 51.60% 81.6 0.9  

  Large  كبري 0.8 78.8 47.40% 0.371 0.138

0.109 0.330 43.00% 75.8 0.7  

0.083 0.287 38.20% 72.6 0.6  

  Mediumمتوسط  0.5 69.1 33.00% 0.243 0.059
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مربع معامل 
الثنائي  االرتباط
2 (األصيل

pbr (

 (أو) 2(أو 

2(  

معامل ارتباط 
) r(بريسون 

أو  معامل 
االرتباط 
الثنائي 

  ) rpb( األصيل

نسبة عدم 
 التداخل

Percent of 

Nonoverlap 

موقع 
 املئني

Percentile 

Standing 

قيمة حجم 
 التأثري

Effect Size 

(ES) 

  معيار كوهني
Cohen's 

Standard 
مستوى حجم 

قوة أو (التأثري
)درجة التأثري  

0.038 0.196 27.40% 65.5 0.4  

0.022 0.148 21.30% 61.8 0.3  

 Small صغري 0.2 57.9 14.70% 0.100 0.010

0.002 0.050 7.70% 54.0 0.1  

0.000 0.000 0% 50.0 0.0  

  99.95  أكرب من* 
أثیر               م الت أثیر أن حج م الت دیر حج ادالت تق ن خالل مع یتضح من الجدول السابق وم
أثیر               م الت یم حج ن ق ر ع ن التعبی ث یمك اس، حی ر أو مقی ن مؤش أكثر م ھ ب یمكن التعبیر عن

رات    س مؤش سابق خم دول ال ي الج رق، فف دة ط أثیر،   بع م الت ن حج ر ع اییس للتعبی  أو مق
  :وتفسیرھا كما یلي

  EEffffeecctt  SSiizzee: : قيمة حجم التأثريقيمة حجم التأثري) ١(
  :قدم كوھین محكات أو معاییر لحجم التأثیر ھي

  حجم تأثیرحجم التأثیر :  عندما یكون)ES (>) ٠,٢٠( 

  حجم تأثیر٠,٢٠:  ( عندما یكون(  حجم التأثیر )ES (>) ٠,٥٠( 

  حجم تأثیر٠,٥٠: ( عندما(  حجم التأثیر )ES (>) ٠,٨٠( 

  حجم تأثیر٠,٨٠: ( عندما(  حجم التأثیر )ES (>) ١,١٠(  
  حجم تأثیر ١,١٠: ( عندما(  حجم التأثیر )ES (>) ١,٥٠( 

  حجم تأثیر١,٥٠: ( عندما(  حجم التأثیر  

ب ع سابقة یج ات ال م المحك ھ رغ وء  إال أن ي ض أثیر ف م الت سر حج ث أن یف ى الباح ل
ة     ست حتمی ث      طبیعة الظاھرة التي یدرسھا، فھذه المحكات لی ى الباح ي عل د ال ینبغ ذا ق  ول

ا   زام بھ ث أشار   االلت ھ    (Durlak, 2009: 8)؛ حی ى أن دى     إل سي ل راث النف ة الت بمراجع
ث       ا، حی ن غیرھ ھل م ا أس واھر تغییرھ واتج أو الظ ض الن ظ أن بع شباب نالح ن ال  یمك

ة    ارات المعرفی ات والمھ ة واالتجاھ یم المعرف د تقی ة عن أثیر عالی ام ت ى أحج صول عل الح
سلوك والتحصیل         واالجتماعیة عن أحجام التأثیر التي یمكن الحصول علیھا من مقاییس ال
ر،       ة أكب ة عملی ا دالل ون لھ ن أن یك ا یمك صعب تغییرھ ن ال ي م واتج الت األكادیمي، والن

ن حجم            ولذلك یمكن أن یكون   ة مھمة ع ة عملی ھ دالل واتج ل د الن نخفض ألح أثیر م  حجم ت
ھ      ) ٠,٢٠(تأثیر كبیر لناتج آخر، فمثًال حجم تأثیر قدره   دوان ل سلوكیة للع اییس ال ى المق عل
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ف  ) ٠,٦٠(داللة عملیة أھم من حجم تأثیر قدره      و العن ا أن  . على مقیاس االتجاھات نح كم
دره    ى التحصیل األ  ) ٠,٢٥(حجم تأثیر ق أثیر         عل ن حجم ت ر م ة أكب ة عملی ھ دالل ادیمي ل ك

  . على معدالت إكمال الواجبات المنزلیة) ١,٠٠(قدره 

  PPeerrcceennttiillee  SSttaannddiinngg): ): مؤشر التحسنمؤشر التحسن((موقع املئني موقع املئني ) ) ٢٢((
ن    الم  احجأ ا     تأثیر یمك ر عنھ التعبی

ع ا دل موق ین ، أي بمع دل percentileلمئ شاركال لمع  م
  : فمثًال.  في المجموعة الضابطةمشاركبالنسبة لمعدل ال بالمجموعة التجریبیة

     ة  (ةجَ مجموعة المعالَ الأّن متوسط إلى یشیر ) ٠,٠(حجم التأثیر الذي یساوي ) التجریبی
  .أي أن المتوسطین متساویان .الضابطةلمجموعة درجات ا ل)٥٠(یقع عند المئین 

 ة  (ةجَ مجموعة المعالَ الأّن متوسط إلى یشیر ) ٠,٨(م التأثیر الذي یساوي    حج ) التجریبی
ین    د المئ ع عن ة  درجات ا ل )٧٩(یق ضابطة لمجموع ة   . ال ط المجموع أي أن متوس

ط المجموعة    من درجات المجموعة الضابطة،   % ٧٩التجریبیة أعلى من     أو أن متوس
 .المجموعة الضابطةمن درجات % ٧٠التجریبیة یحصر تحتھ ما نسبتھ 

     ة  (ةجَ مجموعة المعالَ الأّن متوسط إلى یشیر ) ١,٧(حجم التأثیر الذي یساوي ) التجریبی
ین   د المئ ع عن ة درجات ا ل)٩٥,٥(یق ضابطةلمجموع ة . ال ط المجموع أي أن متوس

ن    ى م ة أعل ط  % ٩٥,٥التجریبی ضابطة، أو أن متوس ة ال ات المجموع ن درج م
 .من درجات المجموعة الضابطة% ٩٥,٥ھ ما نسبتھ المجموعة التجریبیة یحصر تحت

شیر ي   (Durlak, 2009: 9) وی أثیر  ھ م الت سیر حج ة لتف ة الثانی ى أن الطریق  إل
سن          ر التح د مؤش ق تحدی ن طری أثیر ع طریقة لتقییم قیمة الداللة العملیة في ضوء حجم الت

ین   ى مئ أثیر إل م الت ل حج ك بتحوی سpercentileوذل ة الم رت المجموع تھدفة أو  أظھ
ي              أثیر الت م الت اظرة لحج ة المن ى الدرجة المعیاری ر إل ق النظ ن طری التجریبیة اكتسابھ، ع
ة         ك الدرج ي تحصرھا تل دالي الت ى االعت ت المنحن ع تح ي تق ساحة الت سبة الم ى ن تشیر إل

ات           وء المئینی ي ض ساحة ف ثالً  . percentilesالمعیاریة، وتفسیر ھذه الم أثیر   : فم م الت حج
درھا   ) ٠,٥٠ (الذي قدره  م     ) ٠,٥٠(یساوي درجة معیاریة ق ین رق اظر المئ ي تن ، )٦٩(الت

م    ین رق د المئ ة عن ة التجریبی ي المجموع رد ف دل الف ى مع شیر إل ذا ی اس ٦٩وھ ى مقی  عل
ـ               ى ب ة أعل ي المجموعة التجریبی رد ف دل الف اس أو أن مع اتج الُمق ین  ١٦الظاھرة أو الن  مئ

ى اإلطالق أي       (من معدل نظیره بالمجموعة الضابطة       أثیر عل د ت دما ال یوج الحظ أنھ عن
أثیر    ة والمجموعة الضابطة         = عندما حجم الت ن المجموعة التجریبی ل م صفًرا ستكون ك

أثیر   ). ٥٠عند المئین رقم   م الت ھ     ) ٠,٢٥(وبالمثل عندما یكون حج وي فإن ث الترب ي البح ف
وعة الضابطة، ورغم  مئین مكتسب لدى المجموعة التجریبیة أعلى من المجم% ١٠یمثل  

ـ          ون ب م یرحب ك إالَّ أنھ سبة   % ١٠أن التربویین یرغبون في معدل اكتساب أكبر من ذل كن
  . تحسن في درجات اختبار الطالب

  PPeerrcceenntt  ooff  NNoonnoovveerrllaapp): ): أو عدم التطابقأو عدم التطابق((نسبة عدم التداخل نسبة عدم التداخل ) ) ٣٣((
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وء  تأثیرالم احجتفسیر أیمكن   ي ض  ف

، فمثًال :  
    ساوي ذي ی أثیر ال م الت شیر ) ٠,٠٠(حج ى  ی ع درجات أّن إل ة المعاَلال توزی  ةَجمجموع

ا    (یتداخل تماًما   ) التجریبیة( ع درجات ا   ) أو یتطابق تماًم ع توزی  .الضابطة لمجموعة  م
  %).صفر : (بین درجات المجموعتین ھي) أو عدم التطابق(عدم التداخل أي أن نسبة 

     ساوي شیر  ) ٠,٨٠(حجم التأثیر الذي ی ى  ی داخل    أّن إل سبة عدم الت ) أو عدم التطابق  (ن
وزیعین    ین الت ة      (ب ات المجموع ع درج ة وتوزی ة التجریبی ات المجموع ع درج توزی

 %).٤٧,٤: (ھي) الضابطة
     ساوي شیر  ) ١,٧٠(حجم التأثیر الذي ی ى  ی داخل    أّن إل سبة عدم الت ) أو عدم التطابق  (ن

وزیعین    ین الت ة      (ب ات المجموع ع درج ة وتوزی ة التجریبی ات المجموع ع درج توزی
  %).٧٥,٤: (ھي) الضابطة

  ((rrppbb)): : معامل االرتباطمعامل االرتباط) ) ٤٤((
ة : فمثًال. والعكس) rpb(إلى قیمة ) d(سبق یمكن تحویل قیمة    كما   أثیر   قیم م الت  d حج

اظ  )٠,٨٠( ساوي  )rpb(ر تن ي ت اط  ). ٠,٣٧١(الت ل ارتب یم معام سیر ق ن تف ا یمك ن ھن وم
  .التأثیر عن طریق قیم حجم التأثیر المقابلة لھا، أي بنفس طریقة تفسیر أحجام التأثیر

ى د أوص ھ Rosenthal et al.(2000) )٦(وق اط    بأن ل االرتب تخدام معام د اس عن
ضل     Binomial Effect Size استخدام  الثنائي األصیل یُف

Display       ،أثیر  تفادى مشكل وذلك ل المؤسس على معامل االرتباط الثنائي األصیل ة حجم ت
ل  2: مث

pb )r( ذي س  ال د ی سیرهق غیرً اء تف دو ص ة   .ا ألن یب أثیر معیاری ت أحجام الت إذا كان ف
م    ) rpb(مة فإنھ یتم تحویلھا إلى قی  ) فروق المتوسط المعیاریة  ( ة المناسبة ث باستخدام المعادل

ویتمثل حدي حجم   لتحدید معدالت النجاح أو التحسن للمجموعتین،  ) rpb(التعویض بقیمة   
  :التأثیر في الحدین التالیین

 = ٠,٥٠) + 
2

rpb(  

 = ٠,٥٠ -) 
2

rpb (    ادلتین اتین المع واتج ھ ثم ُتحول ن

  .إلى نسب مئویة
ى     : واستخدام ھذین الحدین ُیَمكِّن الباحث من اإلجابة على أسئلة مثل        أثیر المعالجة عل ا ت م

  النجاح؟ 
سب     ویتم تفسیر نسب النجاح للمجموعتین على أنھا في        إن ن أثیر ف ود ت  حالة عدم وج

ا   %٥٠لتحسن أو الفعالیة للمجموعتین ستكون النجاح أو ا  ، ومن ھن

 فمثًال.یمكن أن یكون مفیًدا في ترجمة التأثیر الصغیر إلى فرق بارز  :  

                                                
 LeCroy & Krysik, 2007: 246( ،(Durlak, 2009: 8-9)( :يف  (6)
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 عندماpbr = یكون٠,٢٢  :
2

rpb = وبھذا یكون %)١١(  أي ٠,١١ ،:  

 )١١(%  

-)١١(% 

 

دلأي أن  ب   مع ى الترتی ة عل ضابطة والتجریبی المجموعتین ال اح ب ، ٠,٣٩:  النج
ن   وبھذا فمعدل النجا   % . ٦١،   %٣٩ أو     ٠,٦١ ر م بالمجموعة الضابطة،   % ٣٩ح یتغی
ى  دره  % ٦١إل سن ق سبة التح ي ن رق ف ة، بف ة التجریبی ي % ٢٢بالمجموع رق ف ذا الف وھ

  .١٠٠× pbrنسبة التحسن یساوي قیمة 

د سب     ویفی اح أو ن سب النج ین ن الفرق ب دنا ب ي تزوی  ف
ل    ع معام ا مرب سن، بینم د   التح یل ُیع ائي األص اط الثن ّوة  االرتب اس لق اطكمقی م ارتب  حج

أثیر ذو الحدین   عرض كما أن استخدام  . التأثیر م أفضل      حجم الت ھلة لفھ ة س ا بطریق یزودن
  . للبیانات

ل  ٠,٠٥  یساوي٠,٢٢ = pbrالسابقة عندما   لتجربة  فمربع إیتا ل    وھذه القیمة ال تحتم
ى  % ٣٩ المعالجة زادت نسبة النجاح من عندما نقول أن، بینما    من المعلومات  كثیر  ٦١إل
روة   عرض حدي حجم التأثیریمكن أن یكون، ومن ھنا    مغزى أكثر بكثیر   وذیصبح  %   ث

ة م ھألن مھم د الفھ سیر,Understanding یزی ى التف درة عل ، Interpretability  والق
ة   ى المقارن درة عل ذي یComparability والق ر ال زى األم صائیات ذات مغ ل اإلح  جع

  .ومعنى

2(: : تفسري املربعاتتفسري املربعات) ) ٥٥ ( (
pbr ( أو)2 (أو) 2(  

یم   سیر ق ا  لتف ع إیت یل    أو ) 2(مرب ائي األص اط الثن ل االرتب ع معام 2مرب
pb )r(أو  

ا   ع أومیج ربھا ) 2(مرب تم ض ي د     ١٠٠× ی این ف سبة التب ا ن ى أنھ سر عل م تف ات  ث رج
ستقل              ر الم طة المتغی سر بواس ي تف ستقل أو الت ر الم سرھا المتغی ي یف ابع الت  أو(المتغیر الت

سر   التباین في درجات المتغیر التابع   النسبة المئویة من     ي مجموعات    التي ُتف  بالعضویة ف
ستقل   ر الم ار     ) المتغی ھ اختب ذي ُاستخدم فی ان التصمیم ال ك إذا ك ا إذا  ) ت(وذل ا، أم تجریبًی

ا          كا ع إیت یم مرب إن ق ا ف ائي األصیل     (ن التصمیم ارتباطًی اط الثن ل االرتب ع معام أو ) أو مرب
  . مربع أومیجا تعبر عن نسبة التباین المشترك التي یمكن أن ترجع إلى أي من المتغیرین

  : فمثًال
  ة ت قیم ذا ٠,٢٥٦٤ = 2إذا كان سر ھك ا تف سبة  :  فإنھ سر ن ستقل یف ر الم أن المتغی

  .من التباین في درجات المتغیر التابع% ٢٥,٦٤قدرھا 
  أثیر    قیمةإذا كانت م الت اظر    )٠,٨٠ = (d حج ا تن 2(فإنھ

pbr ( أو)2(   ساوي ي ت  الت

ي  ) ٠,١٣٨( ا یل سر كم سیر    : وتف ن تف ھ یمك ن  %١٣,٨أن این ا م يلتب اتف   درج
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ي   ضویة ف ابع بالع ر الت ضابطة، أ المتغی ة وال وعتین التجریبی ر المجم و أن المتغی
   المتغیر التابع درجاتفيلتباین ا من  %١٣,٨ یفسر ) نوع المجموعة(المستقل 

یم         )2(مربع أومیجا   قیم  : مع مالحظة أن   ة ق ي حال ع ف و متب ا ھ ل م  یتم تفسیرھا مث
)2

pbr (  أو)2 (    ولكن مع مالحظة أن قیم)2(    یم ھ ) 2(عبارة عن قیم مصححة لق  وأن
یم        ن ق ذا     ) 2(من المتوقع أن تكون قیم مربع أومیجا أصغر م ا، ول اظرة لھ زة المن المتحی

یم         ي ق ر ھ ود األخی ي العم ي ف 2(أو ) 2(فالقیم الت
pbr(   یم ن ق غر   ) 2(، ولك ستكون أص

ع   للقیم التي بھذا العمود یتم تفسیرھا مثل ) 2(من ھذه القیم قلیًال، وإذا وصلت         و متب ما ھ
2(أو ) 2(عند تفسیر قیم 

pbr.(  

إلكرتونيا  حساب قيم حجم التأثريحساب قيم حجم التأثري
ً
إلكرتونيا
ً

 : :  
ات                ت الجھ د اھتم ة، فق ة المختلف وث العلمی ي البح نظًرا ألھمیة حجم التأثیر ودوره ف
م         ساب حج ة لح ة الالزم صائیة المختلف رامج اإلح وفیر الب صاء بت ة باإلح ة المھتم العلمی

ات             التأثیر   ى بعض صفحات شبكة المعلوم ة عل طوانات أو بصورة مجانی ى اس واء عل س
أثیر       : ، والموقع التالي  )االنترنت(الدولیة   م الت یم حج ساب ق یحتوي على برنامج مجاني لح

)d ( لـ كوھین ومعامل االرتباط الثنائي األصیل)rpb.(  
 html.index/hyperstat/com.davidmlane://ttph   في الصفحة :

http://davidmlane.com/hyperstat/effect_size.html 
CCaallccuullaattoorrss  SSiizzee  EEffffeecctt  

  : وھذا البرنامج ینقسم إلى قسمین ھما
(1) Calculate d and rpb using means and standard deviations 

أثیر   م الت ة حج ساب قیم ـ ) d(ح ل
و ائي  ك اط الثن ل االرتب ھین ومعام

یل  ط ) rpb(األص تخدام المتوس باس
وعتین   اري للمجم راف المعی . واالنح

  :ویحسب كل منھما كما یلي

d = (M1 - M2/pooled), 
where: pooled 

=   2/2
2

2
1  , n1=n2=n 

rpb =  4d/d 2    
 

ط    یتضح من القسم األول للبرنامج أن المطل     امج إدخال المتوس وب من ُمستخدم البرن
ساب         ى زر ح م الضغط عل واالنحراف المعیاري للعینتین في األماكن المخصصة لذلك، ث

Compute      أثیر م الت ة حج ساب قیم تم ح ائي     ) d(، فی اط الثن ل االرتب وھین ومعام ـ ك ل
 .في ضوء المعادالت الموجودة على یسار الشكل السابق) rpb(األصیل 
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(2) Calculate d and rpb using t values and df (separate groups t test) 
أثیر     م الت ة حج ساب قیم ـ  ) d(ح ل

ائي  اط الثن ل االرتب وھین ومعام ك
یل   ة rpbاألص تخدام قیم ) ت( باس

ویحسب كل منھما   . ودرجات الحریة 
  :كما یلي

d = ( df/t2 ),     where: 
n1=n2 
 
rpb =  dft/t 22    

 

ة        ) ت(یتضح من القسم الثاني للبرنامج أن المطلوب من ُمستخدم البرنامج إدخال قیم
ساب         ى زر ح ، Computeودرجات الحریة في األماكن المخصصة لذلك، ثم الضغط عل

أثیر       ائي األصیل       ) d(فیتم حساب قیمة حجم الت اط الثن ل االرتب وھین ومعام ـ ك ي  ) rpb(ل ف
  . ضوء المعادالت الموجودة على یسار الشكل السابق

  مشكالت مقاييس حجم التأثري مشكالت مقاييس حجم التأثري 
شیر  ابطین، (ی ادل ب ر ) ١٠٢-٩٩: ٢٠٠٢ع أثیر كمؤش م الت اییس حج ى أن مق إل

ل             ا مث یالت اإلحصائیة، إال أنھ ائج التحل سیر نت ي تف للداللة العملیة بالرغم من أنھا مھمة ف
دة        أي تقنیة إحصائیة ال یخلو استخ     ي فائ رط ف اد المف إن االعتق ذا ف شكالت، ول دامھا من الم

شطالت                   ي م ون ف ویین یقع احثین الترب ل الب د یجع ى حدودھا ق ھ إل ھذه المقاییس دون التنب
جدیدة نتیجة خضوعھم ألسر مقاییس حجم التأثیر مثلما حدث عند خضوعھم ألسر الداللة   

  : اإلحصائیة، ومن مشكالت مقاییس حجم التأثیر
ب   )١ أثیر   أغل م الت رات حج ل (مؤش سر   : مث این المف سبة التب اري، ون رق المعی دیدة ) الف ش

ات    انس العین دم تج أثر بع ي    Heterogeneityالت دار الحقیق یس المق ا ال تق ذا فإنھ  ول
 . لتأثیر المعالجة بنفس وحدة قیاس المتغیر التابع

 نماذج التحلیل مقاییس قوة التالزم تعتمد على المفھوم الریاضي الواسع الذي یعمل في      )٢
درة    ائج المق ي النت ا ف ا وإفراًط ًزا إیجابًی اك تحی ي أن ھن ذا یعن ي، وھ الخط

Overestimates       ا ل منھ ى عدة عوام : وھذا التحیز في مقاییس قوة التالزم تعتمد عل
ستقلة،       رات الم دد المتغی ات، وع انس البیان ة، وتج م العین اس، وحج ات القی ات بیان ثب

 .ي البحثونوع التصمیم المستخدم ف
ر           )٣ ى نعتب ق حت ب أن یتحق ذي یج أثیر ال م الت وجود جدل بین الباحثین یتعلق بمقدار حج

وھین      دة، ورغم أن ك ائج ذات قیمة وفائ ویم  Cohen(1988) النت ات لتق ح محك وض
أثیر   م الت غیرة (حج ط، ص رة، وس م أو    ) كبی ة لحج ة العملی ق بالدالل م المتعل إن الحك ف

یم       ى تقی د عل ة      مقدار التأثیر یعتم ارات االجتماعی ث، واالعتب ساؤالت البح ث، وت  الباح
 .وتصمیم البحث، أي أنھ یعتمد على سیاق البحث

ة اإلحصائیة،        )٤ یمكن أساءة تفسیر أحجام التأثیر مثل إساءة تفسیر نتائج اختبارات الدالل
أثیر   وم الت وھین لحجم عھا ك ي وض دیرات الت الي(فالتق ط، ع نخفض، متوس ي) م : وھ
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ب٠,٨ ،  ٠,٥ ، ٠,٢( ى الترتی س  )  عل د ال تعك طات ق ین المتوس ة ب روق المعیاری للف
ھ     ذي قیمت أثیر ال م الت احثین أن حج ض الب د بع د وَج ث، فق ة للبح ة الحقیق  )d=1(القیم

 .ربما یعكس نتیجة تافھة لیس لھا أھمیة
ة        )٥ ة العملی رات الدالل مؤشرات الداللة العملیة ال تغني عن الداللة اإلحصائیة، ألن مؤش

ز ن       ال ت ذا م ائج، ول دوث النت ة ح ى احتمالی ان عل ات أو برھ أي إثب ث ب ود الباح
 . الضروري تضمین الداللة اإلحصائیة وتقدیرات الداللة العملیة مترافقین

رات        )٦ ة المتغی ي حال اثیر ف م الت رح حج ي ش عوبة ف ھ ص أثیر تواج م الت رات حج مؤش
 .المتعددة

 .متماثلةلیست كل معادالت نسب التباین المفسر تعطي نتائج  )٧
ث         ة الباح رة ومعرف ث، فخب وباختصار ال یوجد بدیل إحصائي لخبرة ومعرفة الباح

ث          ى أساسھ الباح رر عل ذي یق ي      : یجب أن تكون األساس ال ا ھ روق المھمة، وم حجم الف
ي      أثیر ال تعف م الت اییس حج ین؟ وأن مق ي مع وع بحث ة موض ي دراس ة ف أثیرات العملی الت

 . د معنى بیاناتھمالباحثین من مسئولیتھم في تحدی

  خامتة وتوصيات خامتة وتوصيات 
م  ًرا ألن معظ م    نظ دیرات حج ضمین تق اھلون ت سانیة یتج وم اإلن ي العل احثین ف الب

ع        ساًقا م أثیر، وات م الت ساب حج ون بح وثھم أي ال یھتم ي بح أثیر  ف ات الت ة التعلیم طبع
سة   شر  ل الخام ة    دلیل ن سیة األمریكی ة النف   APA Publication Manualالجمعی

ام الصادر  ن  )٢٠٠١(ة ع ل م یات ك ع توص ا م  Volker (2006) ، Durlak: ، واتفاًق
(2009) ، Baguley (2009)یوصى ھذا الباحث بما یلي ، :  

      ر ا ذك احثین دائًم ى الب ب عل صاء یج فی ات اإلح سی ة الوص ع  ة الرئی رات  لجمی  متغّی
ة ل (الدراس ط، ال :مث اري متوس راف المعی م واالنح ستوى  ، وحج ات الم ة لبیان   العین

سبي، و  ري أو الن راراالتالفت ات اك ة للبیان سب المئوی صنیفیةت والن ة )لت ي حال ھ ف ، وأن
اط    امالت االرتب ضمن مع لوب یت تخدام أي أس ل(اس ل  : مث دار، التحلی ل النح تحلی

ة       ...) العاملي،   ینبغي ذكر مصفوفة معامالت االرتباط بین جمیع المتغیرات، وفي حال
د      ي ق رة الحجم الت سمح  الالمصفوفات كبی بعض المجالت       ت ود الخاصة ب شرھا القی  بن

ف   ى المؤل ب عل ة، یج ث(العلمی ي   ) أو الباح ات الت ن المعلوم در م ر ق اول أكب أن یتن
ب  تتضمنھا تلك المصفوفات كبیرة الحجم في متن البحث،      ك یج ى وبعد ذل ف   عل  المؤل

وفر   صفوفة مت ل الم سھولة ةأن یجع رینل ب وفیر .آلخ اتفت صاءات البیان   أو اإلح
یةا راتألساس ة          لمتغی وث الالحق ي البح د ف ا تفی ث، ألنھ أي بح روریة ب ث ض البح

ة   التحلیالت البعدی ین ب رَّاء والمھتم راجعین والق تمكن الم ن meta- analysesوس  م
   . حجم التأثیرعدة تقدیرات لحساب 

       أثیر م الت اییس حج ائج   یجب على الباحثین استخدام على األقل أحد مق ّل النت م   لُك ي ت الت
ا  ا صول علیھ ر  لح ض النظ صائًیا أم ال   بغ ة إح ائج دال ت النت ا إذا كان ة  و. عم ي حال ف

ود ر  وج دد كبی ن ع اتال م ةمقارن ضَّل أ،  البعدی طتن یف ائج ذكر فق م  نت أثیر الحج ت
ات  صائًیا، للمقارن ة إح وفر   و الدال ة ت ذه الحال ي ھ اف   ف في الك صاء الوص ّل  ىاإلح  لك
أثیر أحجام ساب حبسمح للقّراء المھتّمین یالمتغّیرات   ة    الت ات البعدی ارات المقارن  الختب
وء      غیر الدالة  ي ض ب ف أثیر المناس التي یختارونھا، مع مراعاة اختیار مقیاس حجم الت
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ستخدم أو    بحثال ائجونت تصمیم و غرض ع الم ة   ، وأن یتم تحدید المرج ة الجبری المعادل
 .المستخدمة لحساب حجم التأثیر

  ت( اختبارفي حالة (T-Testامل االرتباط  ومع) سواء معامل ارتباط Pearson's r 
ائي األصیل     اط الثن ل االرتب ي  وصَ ُی) أو معام دیر الحاالت معظم  ي ف أثیر   بتق م الت  حج

ى     ؛فقطمصّحح  الغیر   ب عل ث أن   إال أنھ یج اره    الباح ي اعتب سخة  استخدام   یضع ف الن
 . فرًدا٢٠ أقل من العّینةیكون حجم المصّححة أیضا عندما 

   ة ي حال د     ف اه واح ي اتج ادي ف این األح ل التب ضَّل One-way ANOVAتحلی  یف
ا     ع ایت یم مرب ساب ق ا  ) 2(ح ع أومیج ة     ) 2(ومرب یوًعا وألف ر ش ا أكث ًرا ألنھم نظ

 . كمقاییس لحجم التأثیر لدى الباحثین
  ة ي حال دد  ف دار المتع ل االنح ل  multiple regressionتحلی ر معام ضَّل ذك  ُیف

دد أو م اط المتع د االرتب ل التحدی صحح ) R2(عام دد الم اط المتع ل االرتب ذلك معام وك
)R2* (      ي دار ف ة االنح ة معادل تم كتاب ة، وأن ی م العین ن حج ر ع ض النظ وذج بغ للنم

 . الصورتین المعیاریة وغیر المعیاریة لتساعد في التفسیر
  ٢كـا(اختبار مربع كاي في حالة ( Chi-square    أكثر م أثیر ب ن ُیفضَّل تقدیر حجم الت

ور          ي منظ أثیر تعط م الت دیر حج ة لتق اط المختلف ك، ألن األنم ن ذل ا أمك ة كلم طریق
 .مختلف لطبیعة التأثیر ویمكن أن تساعد في التفسیر

   د ام یوج ھ ع ھ بوج راء أن ادإغ ى لالعتم ات  عل وھین محك سیر) ١٩٨٨(ك املتف   أحج
رارً ا كوھین نفسھ مراًرفقد أكد ؛ ةكبیرة وسطومتوصغیرة على أنھا تأثیر  ال ى  اوتك  عل

ي المجال       المحكاتھذه  أن   وفر محكات محددة ف  الخاص  تستخدم فقط في حالة عدم ت
ةبا ا لدراس ث ، ف ة بالبح البحوث ذات العالق ة ب ستحیل المقارن دما ت سھل  أو عن لتوفر ال
د  في البحث عن للفشل تعلیمات كوھین ال یجب أن یكون عذرا لنا   محكات أو   ل أو تحدی

ة بم   اییر محددة خاص ون  مع ث تك ج    جال البح ة والحج ات التجریبی ى البیان ستندة عل  م
ساب       المعقولة ي ح اد ف تم االجتھ سابقة، ی ، وإذا لم یتم تقدیم أحجام التأثیرات بالبحوث ال

 .بعضھا باستخدام معادالت حجم التأثیر المناسبة
          رق اإلحصائیة ن الط ستخدمة بغض النظر ع ة        الم أثیر بمعادل م الت ساب حج ٌیفضل ح

  .لما أمكنكوھین ك
 أثیر ذو   إلى   باإلضافة حساب حجم التأثیر بمعادلة كوھین، ینبغي أیًضا عرض حجم الت

رى       سیرات أخ افة تف یل، إلض ائي األص اط الثن ل االرتب ى معام س عل دین المؤس الح
أثیر   ل ائج حجم ت ئلة         ، نت ى أس ة عل ن اإلجاب ث م ن الباح ذین الحدین ُیَمكِّ ألن استخدام ھ

 . على النجاح؟ما تأثیر المعالجة: مثل
   ب ة ثوبحالائج  نت ضّمنتت أنیج سیة والتربوی سیر  النف دیم وتف ل   تق نك ة الدالل  م

  . وكذلك الداللة العملیة المناظرة لحجم التأثیراإلحصائیة وحجم التأثیر
  رى  ما توصلت إلیھفھمالبحث في ضوء  نتائج   ُتفسر یجب أن ،  الدراسات المماثلة األخ

 .تأثیر النسبي بدًال من مقدار حجم التأثیر المطلقوأن یتم تفسیر مقدار حجم ال
                 ،ر المصححة ا غی ن نظیرتھ دًال م ـتأثیر المصححة ب م ال ُیفضَّل استخدام تقدیرات حج

 .واستخدام حجم الـتأثیر البسیط على حجم التأثیر المعیاري
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هدرة بين سلبيات التعليم والتأهيلاألصم الموهوب طاقة م  
  رؤية لمدارس األمل للصم بين الواقع والمأمول

  
  
  
  

  :مقدمـــة 
  

الزال العالم يدين بالفضل الكبير لهؤالء الذين أضاءوا العالم فـي             
حولهم ولم تثنهم إعاقتهم عن بذل الجهد إلسعاد البشرية، فاإلرادة القوية قد            

ولعل من أبرز هؤالء    .  يسبق غيره بأشواطاً   تجعل صاحبها وإن كان معاقاً    
جراهام بل، بتهوفن، ديفيد راتيا وغيرهم من علمـاء العـرب وأحبـارهم       
كالكميت بن زيد الذي قد قيل فيه لوال شعر الكميت لما كان للغة ترجمـان     

  .وال للبيان لسان ومحمد بن سيرين الذي قيل فيه عليكم بذلك األصم
  

معاق في استثمار طاقاته وحق العالم فـي      وانطالقاً من مبدأ حق ال      
اإلفادة منها وذلك من خالل تهيئة المناخ التعليمي المناسب وتقديم التأهيـل        

  .الالزم له
  

 فـي إطـار نظريتـه عـن     Gardner, 1985فكما يؤكد جاردنر   
 أن هناك سبع قدرات منفـصلة  Multiple Intelligencesالذكاءات المتعددة 

عين من الموهبة، فالموهبة لم تُعد قاصـرة علـى          يرتبط كل منها بنمط م    
المجاالت األكاديمية، بل أصبحت تتخطاها كما يمكـن أن يكتـسب أحـد             

  .أشكال الذكاء المرتبط بموهبة ما
)Mayer, JD, 2001, P. 131-134(  

  

  دادــإع
  فاطمة الزهراء محمد النجار/ د

  فسية بكلية الدراسات اإلنسانيةمدرس الصحة الن
  جامعة األزهر–ومشرفة قسم التربية 
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ووفقاً لتلك النظرية فالذكاء ليس ثابتاً كما كان سائداً من قبل بـل               
  .Can be Toughtمن الممكن أن يتعلم 

  
وأصبح باإلمكان تنمية الفرد وإثراء قدراته في كافة المجاالت إلى            

  .حد التفوق
  )٢٣٤، ٢٠٠٢زكريا الشربيني، ويسرية صادق، (

  
حيث أصبحت الموهبة تتخطى المجاالت األكاديمية وتُعـد نتاجـاً            

لتفاعل العديد من العوامـل الوراثيـة والشخـصية والمدرسـية وكـذلك           
  .المجتمعية

  )٣٧٦، ٢٠٠٥نصره جلجل، (
  

فمن خالل اكتساب األصم مهارات مختلفة مـن خـالل التأهيـل              
المناسب وإعداد البرامج الفردية من الممكن تنمية قدراته واكتشاف مواهبه          
الكامنة لديه، فقد أكدت بعض الدراسات أنه ال توجد عالقة بـين اإلعاقـة        

ك على الرغم مـن اآلثـار       السمعية وتدني القدرات العقلية لدى الفرد وذل      
السالبة التي تخلفها اإلعاقة السمعية لدى الفرد، إال أن تلـك اإلعاقـة قـد          

  .تحول دون الكشف المبكر عن الموهبة لدى األصم
 )Ellen. Sarmecky & Ted Michaud, 1979, PP: 191 – 194(   

  
وانطالقاً من أهداف التربية الخاصة والمتمثلة في تحقيق الكفـاءة            

خصية واالجتماعية والمهنية للفرد من خالل مـساعدة المعـاق علـى          الش
تـسعى  . االعتماد على النفس والتوجيه الذاتي واكتساب مهارات التواصل       

الدراسة الحالية إلى تفعيل تلك األهداف بما يحقق استثمار طاقات األصـم            
  .ومواهبه
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  :أهداف الدراسة 
اؤالت التالية وذلك من    تهدف الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن التس        

  :خالل اإلطار النظري للدراسة 
  من هو الموهوب األصم ؟ ) ١(
 ما هو واقع الخدمة التعليمية المقدمة لألصم والمآخذ عليها ؟ ) ٢(

 ما هو المأمول بالنسبة لتعليم األصم الموهوب ؟ ) ٣(

ما هو واقع التأهيل المقدم للصم وأوجه القصور ومـا يجـب أن              ) ٤(
  لألصم ؟يكون عليه التأهيل المقدم

  :أهمية الدراسة 
  :تكمن أهمية الدراسة الحالية في عدة جوانب منها   

 أن األصم من الممكن أن يكون قوة فاعلة منتجـة وليس عبئاً علـى              -١
المجتمع من خالل تنمية قدراته ومواهبه عن طريق تقـديم الخدمـة            

  .التعليمية الجيدة والتأهيل المناسب
تبطة بواقع التعليم الذي يتلقاه الفـرد األصـم    طرح السلبيات والمآخذ المر    -٢

وذلك من خالل خبرة الباحثة وعملها مع هؤالء األطفال لفترة تجـاوزت            
تمكنت خاللها من رصد العديد مـن الـسلبيات وأوجـه           . عشر سنوات 

قدم لألصمالقصور بالنسبة للتعليم والتأهيل الم.  
  

  :اإلطار النظري للدراسة 
  موهوب ؟من هو األصم ال: أوالً 

يشير مصطلح األصم الموهوب إلى الفرد الموهوب الذي ينتمـي            
إلعاقة الصمم ولكون هؤالء األفراد موهوبون ولكونهم معاقون غالباً مـا           

 حيث أنهم Dual Exceptionalityيطلق عليهم ذوي الخصوصية المزدوجة 
بحاجة إلى رعاية خاصة وتقديم برامج فردية شديدة الخصوصية لتنميـة            



  
          

٣٠٣ 

ويعاني هؤالء األفراد من مشكلة تـشخيص       . هبهم وقدراتهم بشكل جيد   موا
مواهبهم، فالموهبة كامنة خلف اإلعاقة وقد تختفي اإلعاقة خلف الموهبـة           

Giftedness Hides Their disability .   والموهوب األصم هو ذلـك الفـرد
  .      الذي يتسم أداؤه بأنه يفوق المعايير التي وضعت ألقرانه

 ) Belcastro, Frank, 2004(   
  

  :ويتسم األصم الموهوب بالعديد من الخصائص ومنها   
  .Think Differently أن الموهوب األصم يفكر يصورة مختلفة -١
  .Complex and Deep Thoughts يتسم بعمق األفكار -٢
  . دائم األسئلة واالستفسار ويتمتع بخيال خصب-٣
  . لديه طاقة ونشاط وفير-٤
 فهو مميـز بأحـد      Artist أو فنان    Creative مبدع   –تحصيل   مرتفع ال  -٥

 Has a Leadershipمجاالت التخصص ولديه قـدرة علـى القيـادة    

Capacity or Specific Academic Field.  
  . ومن حيث سماته االنفعالية فهو حساس للغاية-٦
  . يحظى بقدر أكبر من الثقة بالنفس مقارنة بأقرانه-٧
  .قية قوية لديه معايير أخال-٨
  . يشعر بالحزن لما يصيب العالم من حوله-٩

  .Look For Meaning in Life دائم البحث عن معنى للحياة -١٠
  

ونظراً لتعدد حاجات األصم الموهوب فهو بحاجـة إلـى خدمـة              
تعليمية وأنشطة خاصة ال يوفرها التعليم النظامي له وذلك لتلبية متطلباتـه     

  .العديدة
  

 الموهوب دون غيره مـن الموهـوبين بـبعض          كما ينفرد األصم    
  :السمات منها 



  
          

٣٠٤ 

 تدني مهارات التواصل لدى األصم الموهـوب مقارنـة بـالموهوب            -١
  .السوي

  .  االعتمادية أحياناً-٢
 معاناة الموهوب األصم من بعض المشكالت االجتماعية واالنفعاليـة          -٣

  .والسلوكية أحياناً والسيما فرط الحركة
  .ذ القرار أحياناً التردد في اتخا-٤
  ). المجتمع– األسرة –األقران ( التعرض للعديد من الضغوط -٥
  . معاناة الموهوب األصم من صعوبات التعلم أحياناً-٦
  . غالباً ما يميل الموهوب األصم إلى العمل الفردي وليس التعاوني-٧

  )٢٢٧، ٢٠٠٥عادل عبد اهللا، (
الطـالء  : جـاالت مثـل      غالباً ما ينبغ األصم ويبرع في بعـض الم         -٨

Painting أو الرسم Drawing وغيرها من األنشطة غير اللفظية Non 

Verbel activities  والتي ال تتطلب التواصل مع اآلخرين أو التعـاون 
   )Suson Gregory, Peter Hindley, 1996: 902.    ( معهم

 يعاني األصم الموهوب من صعوبة الكشف عـن جوانـب الموهبـة             -٩
  .ة لديه أحياناًالكامن

  )١٥٤، ٢٠٠٣آمال عبد السميع باظة، (
  

ونظراً ألن الفرد األصم لديه كثير من الحاجات كغيره من األفراد             
كما ينبغي عليه أن يقوم بأداء دوره تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، فحينمـا     
يكون األصم قادراً على العطاء والتفوق فالبد من تأهيله وتنمية قدراته إلى            

  .التفوق، ومن هنا تكمن الحاجة إلى إعداد البيئة التعليمية المناسبةحد 
  
  
  
  



  
          

٣٠٥ 

  :مآخذ حول الواقع التعليمي لألصم : أوالً 
تقوم فلسفة التعليم المقدم لألصم على مبدأ العزل والذي يؤدي إلى            -١

تكريس المشكالت النفسية واالجتماعية التي يعاني منهـا الـصم          
  .صةبصفة عامة والموهوبون بصفة خا

غياب المعلم المؤهل الذي يجيد طرق وأساليب التواصل المختلفة          -٢
 .وكيفية استخدام المعينات السمعية لدى الطالب الصم

سيطرة بعض األفكار والمعتقدات الخاطئة لدى بعض المعلمـين          -٣
..  لو أراد اهللا بهم خيراً ألسـمعهم         –كل ذي عاهة جبار     : ومنها  

 .الخ
ال تستند المناهج الدراسية المقدمـة      : من حيث المناهج الدراسية      -٤

للصم إلى فلسفة تعليمية أو أهداف واضحة بـل تتـسم بـالتخبط             
والعشوائية فغالباً ما يدرس األصم مقررات دراسية أعدت ألقرانه         

 .األسوياء وليس للطالب األصم
يتم اختيار المقررات الدراسية وفقاً لمبدأ اإلزاحة حيث يتم تدريس           -٥

 المتوسط للعـاديين للـصف األول الثـانوي         مناهج الصف األول  
للصم ومنهج الصف الثاني المتوسـط للعاديين للـصف الثـاني          

أو يتم اختيار مقـرر دراسـي واحـد         .. الثانوي للصـم وهكذا    
 .ليدرسه المعاق سمعياً طوال المرحلة المتوسطة أو الثانوية

 تٌُعد  عدم مراعاة المناهج المقدمة للصم لميولهم وقدراتهم ألنها لم         -٦
 .من أجله من البداية

بعض المقررات تحتوي على العديد من المفاهيم المجـردة التـي            -٧
يصعب على األصم استيعابها مما يـؤدي إلـى شـعور األصـم        

 .باإلحباط



  
          

٣٠٦ 

قد يشكل محتوى المنهج المقدم لألصم أحد أسباب الضغط النفسي           -٨
نظراً لتناول بعض الوحـدات الدراسـية لـبعض الموضـوعات       

لدى األصم مثل تدريس حاسة السمع ووظائفها في مـادة          المؤلمة  
 .العلوم

يقوم التدريس على التلقـين  : من حيث طرق التدريس المستخدمة      -٩
 .دون االستعانة بالعينات البصرية أو الوسائل التعليمية

 عالوة على ما تقدم فإن الموهوب األصم غالباً ما يشعر بالملـل             -١٠
  .فعه للشعور بالملل والكسلنتيجة سرعة التعلم لديه مما يد

 قد يتعرض الموهوب األصم إلى العديد مـن الـضغوط داخـل     -١١
حجرة الدراسة وخارجها وتؤثر سلباً على تعليم األصم الموهوب          

  ). المجتمع– المدرسة –ضغط األقران (ومنها 
 انتهاء السلم التعليمي بانتهاء المرحلة الثانويـة والتـي تهـدف            -١٢

اً وحرفياً دون مراعاة الجوانب األخرى ممـا        إلعداد األصم مهني  
.                   يسهم في قتل الموهبة والطموح لدى الموهـوبين مـن الـصم           

  )٣٨٠ :٣٧٩، ٢٠٠٥نصرة جلجل، (
  

  ما هو التعليم المأمول لدى األصم الموهوب ؟: ثانياً 
نظراً لتفاوت درجات اإلعاقة السمعية من فرد آلخر لذا ينبغي أن            -١

البرامج العالجية والتعليمية المناسبة وفقـاً لـشدة اإلعاقـة          تُقدم  
وكذلك مراعاة لمبدأ الفروق الفردية حيث يعد كـل فـرد حالـة             
خاصة والسيما األصم الموهوب فمن المفترض أن يتم تـصنيف          
األطفال الصم وفقاً لمستويات فقدان السمع حيث أنهم ال يتعلمـون     

 البرنـامج   Individualizationبطريقة واحدة لـذا يلـزم تفريـد         



  
          

٣٠٧ 

آمال عبد السميع باظـة،     .   (التعليمي المقدم لألصم وفقاً لحاجاته    
٣١٣ : ٣١٢، ٢٠٠٣( 

االتجاه نحو الدمج مقابل سياسة عزل المعاق سمعياً عن أقرانـه            -٢
أو من خالل الـدمج     ) دمج كلي (األسوياء وذلك أما بصورة كلية      

ب علـى سـلبيات     الجزئي وذلك إلكسابه مهارات التواصل والتغل     
التعليم القائم على العزل وتحسين المهارات األكاديميـة ولزيـادة          

 .دافعية اإلنجاز لدى األصم
 all Formsضرورة تدريب األصم وإكسابه كافة أشكال التواصل  -٣

of Com munication )              .Susan Gregory & Peter 

Hindley, 1996: P. 9(   
جعله محور العملية التعليمية بدالً من      تفعيل دور الطالب األصم و     -٤

 .المعلم وإتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعره وأفكاره

 الـذي يعتمـد   Self Learningاستخدام استراتيجيات التعلم الذاتي  -٥
على التعلم المبرمج والتعلم التعاوني واستراتيجية العصف الذهني        

Brain Storming. 

ة وتحديد المهام المطلوب أداؤها     االهتمام بالتعليم القائم على الفردي     -٦
وأساليب وطرق التدريس والوسائل التعليمية وكذلك أدوات التقييم        

 .المناسبة

 )٢٤٤، ٢٠٠٢سعيد حسيني، (

اإلفادة من التسريح واإلثـراء فـي إعـداد البـرامج التعليميـة              -٧
 .للموهوبين من الصم أسوة بأقرانهم من األسوياء

كمال دراسته الجامعية وعدم    إتاحة الفرصة للموهوب األصم الست     -٨
 .االكتفاء بالتعليم الثانوي الذي يعد األصم لممارسة أحد المهن

  



  
          

٣٠٨ 

ويمكن في هذا الصدد اإلفادة من تجربة الواليات المتحـدة فـي              
جامعات لثقال السمع، وتقـوم تلـك       ) ٨(إتاحة التعليم الجامعي ممثالً في      

ــك الف    ــتقبال تل ــة الس ــزات خاص ــوفير تجهي ــات بت ــةالجامع .                    ئ
  )٣٠٠، ٢٠٠٣آمال عبد السميع باظه، (
  

  :تأهيل األصم 
 مجموعة اإلجراءات واألسـاليب     Rehabilitationويقصد بالتأهيل     

العالجية التربوية التي تهدف إلى تقويم المعاق وحل مـشكالته وتوجيهـه          
ده نحو الحياة السوية وتنمية ما تبقى من قدرات وإمكانـات لديـه وإعـدا             

  .للمواطنة الصالحة
ووفقاً لتقرير األمم المتحدة، فالتأهيل يعني عملية استثمار لقـدرات      

الفرد إلى الحد األقصى وإكسابه أفضل المهارات المهنية بهـدف العـيش            
  .باستقاللية وتحقيق التوافق االجتماعي والنفسي والمهني

  )١٣٠، ١٩٩٧على عبد السالم، أحمد محمد عبد الهادي، (
  

 التأهيـل   –تخذ التأهيل أشكاالً عديدة ما بين التأهيـل النفـسي           وي  
وسوف تقتـصر  .  التأهيل العالجي أو الطبي والتأهيل المهني –االجتماعي  

الدراسة الحالية على بعض أشكال التأهيل متمثلة فـي التأهيـل العالجـي     
  .والتأهيل المهني

  
  ما هي سلبيات التأهيل المقدم لألصم ؟: ثالثاً 

  :تأهيل العالجي  ال–أ 
مما الشك فيه أنه كلما تلقى المعاق سمعياً التأهيل العالجي مبكراً              

وفور اكتشاف إعاقته كان لذلك األهمية البالغة بالنـسبة لتنميـة أسـاليب             



  
          

٣٠٩ 

التواصل والتكيف النفسي واالجتماعي لدى المعاق وكـذلك العديـد مـن            
  .واهبه التي يتمتع بهااآلثار اإليجابية المرتبطة بتنمية قدرات المعاق وم

  
إال أنه في ظل غياب المعلومات الدقيقة حول اإلعاقـة وأسـبابها              

والوقاية منها لدى المحيطين بالمعاق سمعياً وكذلك عـدم كفايـة بـرامج             
التأهيل المقدمة للمعاقين سمعياً ووضع التأهيل في أدنى سـلم األولويـات            

  .فإن ذلك يؤثر سلباً على األصم وقدراته
  )٢٢، ٢٠٠٤ب البيالوي، إيها(

  
يعد التأهيل العالجي ممثالً في جلسات النطق والتخاطـب خدمـة             

تقدم لألصم تقتصر على المرحلة االبتدائية دون مراحل سابقة أو الحقـة            
مما يعد هدراً للجهد المبذول خالل تلك المرحلة إذا لم يستكمل التأهيل في             

دور المرحلـة اإلعداديـة     حيث يقتـصر    . المراحل التعليمية لدى األصم   
والثانوية على التأهيل المهني لألصم دون أشكال التأهيل األخـرى ممـا             
يؤدي إلى تكريس العديد من المشكالت النفسية واالجتماعية لتدني مهارات          

  .التواصل لدى األصم والقصور في تأهيله
            ارتفاع تكلفة جلسات التأهيل والتخاطب األمر الذي يجعـل أسـرة

 .م عن استمرار تلقي االبن المعاق لجلسات التأهيلاألصم تحج
           التراخي في اكتشاف اإلعاقة بصورة مبكرة يؤثر سلباً على إمكانية

تقديم خدمة التأهيل الطبي أو التدخل الجراحي المبكـران إذا لـزم            
 .األمر

             غياب المعلم المؤهل والذي تم تدريبه على إكساب األصـم كافـة
 .أساليب التواصل

  
 كيف يتم تفعيل دور التأهيـل العالجـي لـدى األصـم             :رابعاً  

  الموهوب وما هو التأهيل المأمول بالنسبة له ؟



  
          

٣١٠ 

يجب أن تتضافر كافة الجهود لتأهيل المعاق سـمعياً وال يقـصر             -١
التأهيل على فرد بعينه بل البد أن يتم تناول التأهيل مـن خـالل              

 األخصائي  –المعلم  (فريق من األفراد المؤهلين للقيام بتلك المهمة        
 األخصائي الـسمعي    – أخصائيو التخاطب    –النفسي واالجتماعي   

  ..).  الطبيب المعالج -
أهمية الكشف المبكر عن اإلعاقة للوقوف علـى مـدى الفقـدان             -٢

 .السمعي للفرد بهدف تقديم التأهيل المناسب
توعية الوالدين وإكسابهم المعلومات المرتبطـة باآلثـار الـسالبة          -٣

 وخصائص الطفل األصم وحاجاته ودور األسرة       لإلعاقة السمعية 
 .في تنمية مهاراته

 )٧٨، ٢٣، ٢٠٠٤إيهاب البيالوي، (
استمرارية التأهيل العالجي المقدم لألصم خالل المرحلة اإلعدادية         -٤

والثانوية امتداداً للتأهيل المقدم بالمرحلة االبتدائية وذلـك بهـدف          
 التدهور والعمل علـى     تنمية قدرات األصم وإمكاناته ووقايتها من     

تحسينها من خالل التدريبات وتزويد األصم بالوسائل والمعينـات         
السمعية الحديثة والتي تمكن األصم من التغلب على العقبات التي          

 .          يتعرض لها
 ) Belcastro, Frank, 2004(   
إعداد المعاهد الحكومية المتخصصة في تأهيل األصم وذلك نظير          -٥

 .سيطمقابل مادي ب
  
  : واقع التأهيل المهني داخل مدارس األمل للصم -ب

 يتلقى األصم تدريباً مهنياً داخل مدارس األمل للصم على بعـض            -١
 – التطريـز    – الحياكـة    –الحرف والمهن اليدويـة كالزخرفـة       



  
          

٣١١ 

حيث يتم توجيه األصـم لتلـك الحـرف دون          . األعمال الصحية 
  .وقدراتهااللتزام بمعايير محددة أو مراعاة لميوله 

 قد تتعدد مهارات الفرد الموهوب مما يصعب من مهمـة اختيـار             -٢
  .مهنة بعينها

 عدم توافر األدوات الالزمة لتشخيص الموهبة الكامنة لدى األصم          -٣
وبالتالي فقد يتم توجيهه بصورة خاطئة ال تتفـق مـع ميولـه أو              

  .قدراته
  

  ما هو التأهيل المهني المأمول لدى األصم ؟
عدة بيانات عن المهن واألعمال وفرص التشغيل وتوفير        توفير قا  ) ١(

المقاييس الالزمة للكشف عن الميول الفنية للفرد األصم ومعرفـة      
  .مدى اتجاهه نحو حرفة ما وتحديد النشاط المناسب

ضرورة تلقي األصم للتدريب والتأهيل المهني على يد مـدربين           ) ٢(
 .مؤهلين

ة والتنسيق مـع    التعرف على حاجات سوق العمل من أيدي عامل        ) ٣(
 .جهات العمل لتوفير فرصة للعمل فور التأهيل

مراعاة التأهيل المهنـي المقـدم لألصـم التغيـرات الـسريعة             ) ٤(
 .والمتالحقة في المجتمع

 .تنمية االتجاهات المهنية لدى األصم الموهوب ) ٥(

 .التعرف على نوع التأهيل والتدريب المطلوبين ) ٦(

 )٢٥٠، ٢٠٠٢سعيد حسيني ، (

 .ية للعامل األصم أثناء العملالمتابعة المهن ) ٧(
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  :توصيات الدراسة 
إعداد البيئة التعليمية المناسبة لنمو قدرات الطفل األصم من خالل          ) ١(

االتجاه نحو الدمج بدالً من عزل المعاق سمعياً الذي يعوق قدراته           
ويحد من آماله وطموحه، كذلك تهيئة األسرة والمجتمع والمدرسة         

  .لتقبل فكرة الدمج
أدوات القياس المناسبة للكـشف عـن الموهـوبين مـن           تصميم   ) ٢(

 .المعاقين مبكراً بهدف رعايتهم وتنمية قدراتهم

عدم االكتفاء بالتعليم الثانوي وإتاحة الفرصة للـصم الموهوبـون     ) ٣(
الستكمال دراستهم الجامعية وفقاً لقدراتهم مع مراعـاة ظـروف          

 .األصم

دة تأهيـل   إنشاء معاهد تعليمية مجهزة ومتخصصة لتأهيل وإعـا        ) ٤(
األصم بعد انتهاء الدراسة وأثناء العمل وذلك من خالل التـدريب        

 .المستمر

تنمية مهارات القراءة والكتابة كأحد أهم أشكال التواصـل لـدى            ) ٥(
 .األصم
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  المراجـــع
  
بحوث وقراءات فـي الـصحة النفـسية،        ) : ١٩٩٩(آمال عبد السميع باظه      -١

  .القاهرة، األنجلو
سيكولوجية غير العاديين ذوي االحتياجات     ) : ٢٠٠٣(يع باظه   آمال عبد السم   -٢

  .الخاصة، القاهرة، األنجلو المصرية
  .توعية المجتمع باإلعاقة، الرياض، مكتبة الرشد) : ٢٠٠٤(إيهاب البيالوي  -٣
أطفال عند القمة الموهبة التفـوق      ) : ٢٠٠٢(زكريا الشربيني، يسرية صادق      -٤

  .ر الفكر العربيالعقلي اإلبداع، القاهرة، دا
تربية الموهوبين والمتفوقين، عمـان، الـدار       ) : ٢٠٠٢(سعيد حسيني العزة     -٥

  .العلمية الدولية
  .سيكولوجية الموهبة، القاهرة، دار الرشد) : ٢٠٠٥(عادل عبد اهللا محمد  -٦
المتفوقـون  ) : ٢٠٠٨(عبد الرحمن سيد سـليمان، تهـاني محمـد عثمـان        -٧

  .قاهرة، األنجلو المصريةوالموهوبون والمبتكرون، ال
دراسـة نفـسية    ) : ١٩٩٧(على عبد السالم على، أحمد محمد عبد الهـادي           -٨

لتأهيل فاقدي أعضاء الجسم عن طريق البتر، مجلة علم النفس، العدد الثـاني             
  .١٤١ : ١٢٦واألربعون، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص 

لعالجي األسس النظريـة والتطبيقـات      التعلم ا ) : ٢٠٠٥(نصرة محمد جلجل     -٩
  .العملية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية
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  كلية التربية

  بوي والصحة النفسيةالتر علم النفس اقسم

  

  

  
  

  
  ٢٠١٠ أبريل ٢٢ـ  ٢١

برامج كلية التربية في ليبيا ودورها في إعداد معلم 
  الموهوبين

  "دراسة تقييميه " 
  إعداد 

 فاطمة شعبان المقرحي   . أ

  كلية التربية بجنزور–جامعة الفاتح 

   ليبيا-طرابلس 

 استثمار املوهبة ودور مؤسسات التعليم 

  )الواقع والطموحات(

 املؤمتر العلمى الثامن
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  :مقدمة 
 المتداخلة والمتفاعلة     يقع على العملية التعليمية بمكوناتها وعناصرها

دور كبير في رعاية واكتشاف الموهوبين خاصة في حالة مجتمعاتنا 
العربية نظراً لما مرت به من ظروف ثقافية واجتماعية أثّرت وال زالت 

  .في نظرتها للموهبة والموهوبين 

 ويأتي على رأس تلك العناصر المعلم لما له من أهمية في العملية 
  .ن دور في تشجيع أو كبت الموهبة والموهوبين التعليمية وما له م

فالمتأمل لطبيعة التفاعل بين المكونات المختلفة للعملية التعليمية ، يدرك 
أنه مهما توافرت اإلمكانيات من مناهج دراسية ، وإمكانات مالية ، ومادية 
ولم يتوفر المعلم القادر على تفعيل تلك اإلمكانيات في الموقف الصفي 

لعملية التعليمية،فإن ذلك يؤثر على بلوغ األهداف المخطط لمصلحة ا
فاعلية رعاية وعلى هذا فإن الوصول إليها في كل البرامج التعليمية ، 

وتنمية الموهوبين في عالمنا العربي رهينة في المقام األول بوعي المعلم 
  . هذه الفئة  المهارية الدقيقة تجاه هبمسؤوليات

وعي - الكثير من المعلمين الزالوا يجهلون عن    وتشير الشواهد إلى أن
 أسس وأساليب رعاية هذه الفئة من خالل ما يمارسونه من -أو بدونه

ما لدى الموهوبين من قدرات وإمكانيات أنماط وأساليب تدريسية ال تدعم 
نظرة سلبية، لى العكس من ذلك ، فهم ينظرون إليهم بل ععقلية متميزة 

النظرة الضيقة للموهبة كما يالحظ .  ناقصة أو على أقصى تقدير نظرة
 ربطها بالجانب التحصيلي،وتشجيع كل ما والتي تقتصر علىوالموهوبين 

من شأنه أن يسهم في الحصول على الدرجات العالية في االمتحانات 
والتي هي في حد ذاتها ال تقيس إال المستويات العقلية الدنيا وتهمل تلك 
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القدرة على التحليل والتركيب والتقويم ، وهي القدرات التي لها عالقة ب
نتيجة الزمة لعدم إعدادهم وتأهيلهم التأهيل التربوي الذي يتناسب مع هذه 

  .الفئة

  :  مشكلة البحث
يظل لتنمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين  المعلمين المؤهلين إن إعداد  

 لما يمثله نظراًو. الشغل الشاغل للمخططين والقائمين على هذه الرسالة
التربوية التي ينشدها السياسات واألهداف ترجمة المعلم من أهمية في 

، فإن الحاجة ماسة إلى تضمين برامج المجتمع من أجل هذه الرسالة 
التكوين المهني للمعلمين في مرحلة اإلعداد الجامعي ومراحل التطوير 

. موهوبين ال مقررات ومساقات تربوية ومهنية لها عالقة بتربية المهني
برامج تكوين قييم الدور الذي يمكن أن تسهم به لذا جاءت هذه الدراسة لت

لتخريج كوادر للتعامل مع بكليات التربية في الجماهيرية الليبية المعلم 
وبذلك يمكن تحديد الهدف الرئيس لهذه الدراسة . الموهوبين والمتفوقين 

   :في

 ياتلمهني للمعلمين بكلعلى مدى مالئمة برامج اإلعداد اتعرف    ال
  .للتعامل مع فئة الموهوبينالتربية بليبيا للمتطلبات المطلوب توافرها 

 :ولتحقيق هذا الهدف، تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية   
 
الدور الذي يمكن أن يقوم به المعلم في سبيل اكتشاف ورعاية ما  -١

  الموهوبين ؟ 

  توافرها في معلم الموهوبين ؟ ما الخصائص الواجب -٢
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مدى مالئمة الخطط والبرامج الدراسية المعتمدة بكليات التربية ما  -٣
  ؟جامعة الفاتح لمتطلبات تربية الموهوبين 

المقترحات العملية التي يمكن تقديمها لتسهم في إعداد وتكوين ما   -٤
  ؟معلمين قادرين على رعاية وتنمية الموهوبين 

  
  :الدراسةأهمية ومبررات 

  :يمكن تحديد أهمية الدراسة في النقاط التالية 
داخل تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية برامج رعاية المواهب   -١

في ظل عدم وجود برامج خاصة موجهة لفئة ) الدمج (الفصول العادية 
  .في ليبيا الموهوبين والمتفوقين 

لبرامج األكاديمية ذات الحاجة الملحة إلى تضمين تربية الموهوبين ا  -٢
  .العالقة بتكوين المعلم

قد تسهم هذه الدراسة في إثارة اهتمام الباحثين نحو هذا الموضوع    -٣
الحيوي لتطوير نماذج متعددة لتضمين تربية الموهوبين في برامج تكوين 

  .المعلم
 

  حدود الدراسة
علم في تكوين المتقييم مدى مالئمة برامج تقتصر هذه الدراسة على     

بكليات التربية جامعة الفاتح لمتطلبات مرحلة اإلعداد األكاديمي الجامعي 
 اإلطالع عليه من ةا أتيح للباحثمتحليل رعاية الموهوبين وذلك من خالل 
مية المتعلقة بدليل المواد الوثائق الرسبيانات تم تحصيلها من خالل 
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 –طرابلس (لفاتح والمقررات الدراسية للدراسة بكليات التربية جامعة ا
  )  . قصر بن غشير –جنزور 

 
   :مصطلحات الدراسة

  :تتضمن هذه الدراسة المصطلحات اآلتية    
  :المعلمبرامج إعداد 

مجموعة العمليات واإلجراءات الهادفة إلى إعداد المعلمين وتأهيلهم من 
الناحية المعرفية والتربوية والثقافية للقيام بمهنة التدريس في جميع 

  .احل التعليمية وفق تخصصاتهم األكاديميةالمر

 المقررات الدراسية التي يدرسها مجموعةب:   ويمكن تحديدها إجرائياً 
 – جنزور –طرابلس ( بجامعة الفاتح  التربية اتالطالب أثناء دراسته بكلي

  :أربع أنواع وتنقسم في طبيعتها إلى .)قصر بن غشير 

  ) متطلبات الجامعة  (  مقرارات أساسية إلزامية عامة :األول

  ) متطلبات الكلية (  - تربوية –مقرارات أساسية إلزامية خاصة : الثاني 

   ) .متطلبات التخصص( مقرارات تخصصية إلزامية : ثالثاً 

  ) .لكل تخصص (مقرارات تخصصية اختيارية : رابعاً 

  :الموهوب 
موعة العمرية ، مقارنة مع المجاً متميزأداءيظهر  الموهوب هو الفرد الذي

  :من األبعاد التالية التي ينتمي إليها، في واحدة أو أكثر
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انحراف معياري واحد  حيث تزيد نسبة الذكاء عن(القدرة العقلية العالية  
 .ن معياريينيأو انحرافي

  .القدرة اإلبداعية العالية 

  .القدرة على التحصيل األكاديمي المرتفع 

كالمهارات الفنية أو  مواهب متميزة(, ميزةالقدرة على القيام بمهارات مت 
 ...).الرياضية آو اللغوية

واالستقاللية , والمرونة, العالية والدافعية, القدرة على المثابرة وااللتزام 
   .غيره  شخصية عقلية تميز الموهوب عن كسمات...في التفكير

  ).٢٢٦ - ٢٢٥ : ٢٠٠٨ الروسان                                ( 

  :مفهوم الموهبة 
مفهوم إلى أن  ) Galton,1969( يشير رائد دراسة اإلبداع جيلتون    

بين الباحثين حول مناهج خالف الموهبة والموهوبين ال يزال موضع 
مستمر منذ بداية االهتمام خالف التفوق والذكاء واإلبداع والموهبة وهو 

تها القموهبة وعودراسة الشر القرن التاسع ع  بدراسة التفوق في منتصف
  .  ة والوراثةئبالبي

 لداللة على ما يتميز بهلوقد استخدام هذا المفهوم مع عدة مفاهيم      
 ت وتأثر،التفوق والعبقرية واالمتيازوكالنبوغ ،عالية  تالفرد من قدر!

التفاعل فيما و ند الفردالمعرفة عبتطور الباحثين  في أذهانالمفاهيم هذه 
والذكاء والتكوين  والبيئة خرى كالوراثةاألامل وبين بعض العبينها و

  )م ١٩٨٩القريطي ، ( العقلي للفرد 
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وتتفق المعاجم العربية واإلنجليزية على أن الموهبة من الناحية اللغوية    (
قدرة أو استعداد فطري لدى الفرد ، أما من الناحية التربوية : 

صطلحات واالصطالحية فهناك صعوبة في تحديد وتعريف بعض الم
المتعلقة بمفهوم الموهبة ،وتبدو كثيرة التشعب ويسودها الخلط،وعدم 
الوضوح في استخدامها ،ويعود ذلك إلى تعدد مكونات الموهبة، وتداخلها 

  ..) .مع مفاهيم أخرى كالذكاء والعبقرية والتميز واإلبداع 

  ).١٢٢٤: ٢٠٠٦محمد بن سليمان الصبيحي (       

بأنه الفرد الذي يمكن "الموهوب : ة األمريكية   وقد عرفت هيئة التربي
التعرف عليه من قبل المختصين والذي يتمكن بسبب ما يمتلكه من قدرات 

  :كامنة ، من إظهار أداء متميز في واحد أو أكثر من المجاالت التالية

  ).الذكاء(القدرات العقلية العامة  -١

 .االستعدادات األكاديمية الخاصة -٢

 .مبدعالتفكير المنتج أو ال -٣

 .القدرة القيادية -٤

 .القدرة األدائية والبصرية -٥

ص ص :١٩٩٦أسامة حسن معاجيني ،". ( االستعدادات الرياضية  -٦
١٠٦-١٠٥ (  

الذي تم تقديمه منذ  " " Marlandمارلند "تعريف ... ويشير    ( 
 للموهوبين على ١٩٧٢بداية سبعينيات القرن الماضي، وبالتحديد عام 

الذين يتم تحديدهم من قبل أشخاص مؤهلين مهنياً أولئك األفراد " أنهم 
على أنهم يتمتعون بقدرات بارزة في مجال واحد أو أكثر من مجاالت 
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السلوك اإلنساني تجعل بمقدورهم أن يحققوا مستوى مرتفعاً من األداء 
، ويحتاج مثل هؤالء األفراد إلى برامج وخدمات تربوية متميزة "فيه

م العاديون في إطار البرنامج المدرسي تتجاوز ما يحتاجه أقرانه
العادي وذلك في سبيل تحقيق إنجاز أو إسهام أو إضافة ألنفسهم 
ولمجتمعهم وذلك في واحد أو أكثر من ستة مجاالت أساسية للموهبة 

  :هي 

 .القدرة العقلية العامة أو الموهبة األكاديمية  -١

  .االستعداد األكاديمي الخاص  -٢

 .تكاري القدرة على التفكير االب -٣

 .القدرة على القيادة  -٤

 .القدرة الحس حركية  -٥

   ) ٢٠٠٦عادل عبداهللا محمد ،. ( الفنون البصرية أو األدائية  -٦

ثالث فئات األطفال الموهوبين إلى ) ١٤٠٧(وقد صنف النافع 
ر على ثفاك -١٤٠- على معدالت ذكاء الحاصلين اًالمتفوقين عقلي  : هي

واألطفال ذوو المواهب   ،دعون واألطفال المب، اختبار ذكاء فردي
  في بعض المهاراتاًوالقدرات الخاصة وهم من يبدون نبوغا وتميز

العقلية والمواهب الفنية كاألدب والفن واللغات والرياضيات والميكانيكا  
  ) ٣-١: ١٩٨٦عبداهللا آل شارع النافع،"(واأللعاب الرياضية 

ين إلى أهمية تعدد يشير المحققون في اكتشاف الموهوبين والمبدع( و
المحكات للتعرف على الطالب المتميزين ، لتشمل إضافة إلى 



  
          

٣٢٣ 

.التحصيل الدراسي مقاييس اإلبداع ومقاييس المواهب الخاصة 
   ) ١١٣: ٢٠٠٠ناديا هايل السرور ،(  

في  ) ٣٢:هـ ١٤٢٣كلنتن (و يمكن إجمال تلك الطرق كما ذكرها 
  :التالي 

  .قوائم الصفات السلوكية  -١

 :ارات والمقاييس وتشمل االختب -٢

  .االختبارات التحصيلية  - أ

 .اختبارات الذكاء  - ب

  .التزكيات  -٣

 .األعمال المتميزة  -٤

نموذجا لتفسير الموهبة يعرف بما يسمى بنموذج " رينزوللي " وقدم      
الحلقات الثالث للموهبة والتفوق حيث أظهرت األبحاث التي أجريت على 

ميز أنهم يمتلكون ثالث سمات متداخلة األفراد ذوي اإلنتاج اإلبداعي المت
/ قدرة عقلية فوق المتوسط وتشمل القدرة العقلية العامة والخاصة : هي 

التصميم : ويشار لها بمصطلحات مثل ...والمثابرة أو االلتزام بالمهمة 
 /،والتحمل ، والثقة بالنفس ، والثقة بالقدرات الذاتية ألداء األعمال المهمة 

 )٣٨ :٢٠٠٦عبدالرحمن قصاص ، (  .تضمن اإلبداع تلثة فأما الحلقة الثا

  
  
  



  
          

٣٢٤ 

  :إجراءات البحث 
تم استخدام منهج تحليل المحتوى من خالل تحليل محتوى المقررات   

الدراسية المعتمدة بكليات التربية بجامعة الفاتح بليبيا ، وكذلك مراجعة 
وضوع الدراسات السابقة والمراجع العلمية المتخصصة ذات العالقة بم

  .الدراسة 

  :النتائج 
  الباحثة باإلجابة عن تساؤالت البحثتتحقيقاً ألهداف الدراسة قام     

  : كالتالي وكانت

الدور الذي يمكن أن يقوم به المعلم في اكتشاف  ما : التساؤل األول 
  ؟ ورعاية الموهوبين 

 إلى   أن االهتمام بمهنة التعليم في أي مجتمع من المجتمعات ، إنما يشير
 ذلك المجتمع تجاه مستقبل أجياله ، ومدى حرصه على ةمدى مسؤولي

توفير الخدمات التربوية ألبنائه  إذ أن أي إصالح مستهدف لألمة أو 
تعديل لمسارها بغية تقدمها؛إنما ينطلق من البصمات التي يتركها المعلم 

  .على سلوكيات طالبه ، وأخالقهم ، وشعورهم ، وعقولهم  

   ) .٢١٠ : ٢٠٠٨عبان علوان ، نعمات ش(  

أثبتت الدراسات العلمية والتجارب العملية إن وجود معلم على وعي     وقد 
تنمية له أهميته وأثره في بأساليب التعرف على المواهب ورعايتها 

راسة دفي    ف. ، من خالل ما يقدمه لها من فرصالمواهب ورعايتها
 المركز األول يحتل  المعلم،  أتضح أن) ١٩٩١(نزولي ودة لرئمسحية را

بين من يته في نجاح البرامج التربوية للطلبة الموهوبين ممن حيث أه



  
          

٣٢٥ 

في مجال تعليم عاملين  ءمن قبل خبرا كرتذ أساسيا عامالخمسة عشر 
والموارد  المناهج في المرتبة الثانيةءت الموهوبين والمتفوقين ،  وجا

التدريس أثناء لتي يكونها المعلم المالية في المرتبة العاشرة ،  فالمواقف ا
في اتجاهات تؤثر الدراسية ،  هي التي تحدث التفاعل ،  و في الحجرة

  والبحث ءاالستقصاعلى  الطالب وإدراكهم لذاتهم ، كما أنها تساعد
  فالمعلم هو.والتجريب ، وتعطي الفرصة للطالب على حسن االختيار 

والمحتوى رش العمل ، تعليمي جيد من خالل وول عن خلق جو ئالمس
 نجح المعلمون في فإذا ،التفكير لدى الطالب الذي يعمل على تنمية

استخدام سلوكيات تعمل على تنمية االبتكار ، فإن ذك سوف يساعد على 
من  Rokey"  روكي  " الطالب ، وقد توصلىتنمية قدرات التفكير لد

والتي تتسمم خالل دراسته إلى أن أساليب المعاملة من جانب المعلمين 
  .االبتكاريبالديمقراطية ، تؤدي إلى زيادة قدرة طالبهم على التفكير 

   ) ٢٢٣ : ٢٠٠٨.سالم المجاهد ، عادل البي (    

كما بينت الدراسات العلمية الكثيرة أن الغالبية العظمى من المتفوقين 
عقلياً الذين يتعلمون في الفصل العادي ويقضون يومهم الدراسي إلى 

ال يتلقون تعليماً ينسجم وحاجاتهم الخاصة ... انهم العاديين جانب أقر
ويستجيب لمطالبهم الشخصية مما يضعهم في حالة من الخطر ، ذلك أن 
تحصيلهم الدراسي قد ينخفض ، وأنهم يكونون عرضة لإلحباط والقلق 

كما أن البرامج المقدمة لهم ال تمكنهم من الوصول إلى . وسوء التوافق 
محمد مقداد ( . اتهم التي تسعى العملية التعليمية إلى بلوغها أقصى إمكاني

 ،١٩١ : ٢٠٠٨(   

ومشكالت خاصة قد تختلف بل هي  اتلطالب الموهوب حاج   كما أن ل     
رعاية كذلك عن مشكالت وحاجيات الطالب العادي ، ويتطلب ذلك  



  
          

٣٢٦ 

خاصة ومستمرة من قبل معلم يتفهم حاجياته المتنوعة وهي أكثر من 
جرد المساعدة على تنمية قدراته العقلية والمعرفية، بل تتجاوز إلى توفير م

   .خدمات إرشادية واجتماعية ونفسية

وجود معلم على وعي بخصائص الموهوبين واحتياجاتهم النفسية    أن 
والعلمية يعطي الطالب الموهوب راحة واطمئناناً وشعوراً باأللفة مما يزيد 

   .مضاعفة الجهدفي إنتاجيته ويحفزه على 

  )٢٠٠٨عبداهللا الجغيمان ،( 

لما له من دور في تنمية ما سبق أهمية االهتمام بإعداد المعلم    يتضح م
 عةئالتقليدية الشاقينية  حيث أن الطرق التدريسية التلورعاية الموهوبين ،

 قد تعكس ضعف خلفيات اإلعداد المهني ،االنتشار في العالم العربي 
 ةاالبتكاريهذه الخلفيات من األساليب  تشير إلى خلو وقد ،للمعلمين 

المتعلمين أن نعمد  ويحسن بنا قبل أن ننظر في أسباب ضعف، المتميزة
ويجب ، وجودة في طرق إعداد المعلمين مإلى سد الثغرات التي قد تكون 

نظر في تحسين توابع هذه ن أن ل قب،نصلح قاعدة البنيان ونقوى أساسه أن
عوض بن صالح المالكي ، إبراهيم بن (  .جوانبها  تماسك وفي ،القاعدة 

   ) .١١٣ : ٢٠٠٩،  سليم الحربي

من هنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه المعلم في مدارس    
كثير من هذه الفجوات وتقديم فرص تربوية ال سدالتعليم العام ليساهم في 

   .الطلبة إلبراز مواهبهم وتنميتهالجميع 

ما الخصائص الواجب توافرها في معلم : ل الثاني التساؤـ 
  الموهوبين ؟



  
          

٣٢٧ 

لتساؤل الثاني والذي يتعلق بالخصائص والسمات التي  لإلجابة عن اوبالنسبة
  .ا في معلم الموهوبين  ينبغي توافره

فقد تعددت الدراسات التي حاولت الكشف عن هذه السمات وتلك    
ية السمات والخصائص الخصائص ، وقد اختلفت الدراسات في أولو

الواجب توافرها في معلم الموهوبين ، وأيهما أكثر أهمية ، الخصائص 
  .الشخصية ، أم المعرفية الكلية ، أم االجتماعية 

تتنوع السمات والخصائص التي يجب أن تتوافر في معلم الموهوبين و      
مل ما بين سمات أساسية ، وسمات إضافية ، فالسمات األساسية تتسع لتش

الذكاء العالي ، الثقافة العامة، العالقات اإلنسانية ،أما السمات اإلضافية 
، والنضج الفكري ، الخيال فإنها تشمل الخبرة الواسعة 

  . ،التوجيه ، النصح واإلرشاد ، النقد الذاتي ة،واالبتكاريالواسع

أن  يتم اكتسابها من خالل   أن هناك خصائص معرفية ومهنية البدكما 
مج التي يتلقاها المعلم أثناء فترة إعداده وما يمكن أن ينميه من البرا

خبرات ومهارات ذاتية تسهم في صقل إمكاناته وقدراته للتعامل مع 
لكي يستطيع المعلم أن ينمي الموهبة ويعلم طالبه بشكل الموهوبين ، ف

 كيفية أن يعد إعداداً إبداعياً  ، وأن يتلقى تدريباً مستمراً علىالبد مالئم ، 
إضافة إلى ...خلق مناخ مشجع على اإلبداع واالبتكار داخل المدرسة 

 في القيادة المدرسية تساعد اً جديدضرورة تبني اإلدارات التربوية أسلوباً
المعلمين على اكتساب معرفة واسعة بالمجاالت والبرامج المختلفة ، 

اكبة التطور رين على مووصقل مهاراتهم التدريسية المهنية ، ليصبحوا قاد
  .والتغيير



  
          

٣٢٨ 

 دراسة جليفورد ثلولقد أكدت العديد من الدراسات العربية واألجنبية م    
)١٩٥٧ Guilford(و، ) ١٩٧٠تورانس Torrance ( و )

) ١٩٩٤ ، ١٩٨٢حسين الدريني ،(  ، و )Ausubel،١٩٧٨ل بيأوز
مجموعة من المهارات  على ضرورة توافر )١٩٩٢،ابوعميرة (و

  لكي يتم تنمية، لدى المعلمين االبتكاريرتبطة بتنمية التفكير المالتدريسية 
  .بهم ال لدى طاالبتكاريالتفكير 

 إلى وجود )١٩٨٦( حسن دردير معبد المنعدراسة   كما توصلت نتائج 
االنفعالي  س،االتزانمالتحاط ،عالقة موجبة بين سمات االنبس

ديفز ويقسم  الميذهن ،على التفكير اإلبتكاري لدى ت للمعلمات،وبين القدرة
التي تميز ، السمات والخصائص  ) ( Davis& Rim 1998وريم 

مكملة (، وسمات إضافية ) يسية رئ( إلى سمات أساسية معلمي الموهوبين 
  :كالتالي ) 

  :أوالً السمات األساسية 

  : وتتحدد هذه السمات في أن يكون معلم الموهوبين 
 ـ يمتلك معرفة عامة واسعة ٢       .                  ـ ذا ذكاء عال ١

  .المدى 
  . ـ متحمساً للموهبة ٤. ـ يكافح من أجل التفوق واألداء العالي ٣
. ـ له اهتمامات ثقافية وفكرية ٦. ـ ذا عالقة جيدة باألشخاص الموهوبين ٥

  
  : ثانياً السمات اإلضافية 

  :وتتحدد هذه السمات فيا يلي 
  .خبيراً واثقاً بنفسه ـ أن يكون ناضجاً فكرياً ، ١
  .ـ يرى األشياء من وجهة نظره ، ومن وجهة نظر الطالب ٢



  
          

٣٢٩ 

  .ـ يبسط التعليم ويوجه ، وال يفرض شيئاً ٣
  .ـ واسع الخيال مرناً ٤
  . ـ مجدداً تجريبياً أكثر من كونه ملتزماً بالقديم ٥
  .ـ يعرف ويفهم الفروق الفردية ٦
  .ي ، واألمانة الشخصية ـ يحترم شخصية الفرد ، المفهوم الشخص٧
  .ـ يقبل المسئولية لألطفال المستقلين ٨
ـ يستطيع أن يلبي احتياجات الطالب الموهوبين ويحشد الدعم والمساندة ٩

  .لهم 
  .ـ أقل نقد وحكماً على األشياء ١٠
  .ـ يستطيع تعليم الطالب الموهوبين أن يقيموا أنفسهم ١١
  .ـ يوجه ويرشد أكثر مما يأمر وينهى ١٢
  .ـ يستطيع خلق بيئة قوية ، آمنة ، وديمقراطية ١٣
    . ـ يبحث دائماً عن حلول جديدة من خالل التعليم المستمر ١٤
   )١٢٩ :٢٠٠٤ شحاتة ،طفي عبد الباس(                                  
ذكر )  ,١٩٨٠Lindseyدراسة لليندزي ) ١٩٩٨ ( جروانقد أوردو   

 التعليمية المفضلة م الشخصية وسلوكياتهمعلم الموهوبينفيها خصائص 
من وجهة نظر الطلبة ، لدى المعلمين الناجحين في عملهم مع الطلبة 

  : التاليالموهوبين على النحو 
  .ـ قدرة عقلية فوق المتوسط ١
  .ـ معرفة متعمقة ومتطورة في مجال تخصصه٢
  ".ال أعرف "في قول  ةاألدبي ـالشجاعة٣
  .  الشخصي نـ اإلحساس القوي باألم٤
  .ـ تقبل الغرابة األصالة والتنوع ٥



  
          

٣٣٠ 

  .ـ حسن التنظيم واإلعداد المسبق ٦
  .ـ التأهيل التربوي والتدريب العملي ٧
  .ـ معرفة في مجال اإلرشاد الطالبي ومهارة ممارسته ٨
  .  ـ مهارة االتصال والدبلوماسية ٩

  ).٣٥٦ـ٣٤٦: ١٩٩٨جروان ،.( ـ عدم الخوف من التدريس ١٠

 لدى االبتكاري سبق يتضح أن على المعلم الذي يريد تنمية التفكير امم   
التلقين ألساليب التدريسية التقليدية المبنية على  اطالبه ، أن يتجنب

 الطالب ،ويستخدم بدال  معالتعامل في التسلطي واالسترجاع ، واألسلوب 
 تتخذ والتي معالجة المادة موضوع التعلم ، فيمن ذلك األساليب الحديثة 

 لها ،ويعمل على إقامة العالقات الديمقراطية داخل محوراًمن المتعلم 
ومواجهة المختلفة  الطالب وأفكارهم ئلةأس الحجرة الدراسية ، ويشجع

وتشجيع الحوار والمناقشة  المتعلم بأشكال معقولة من التحدي واإلثارة ،
اً مهماً دور ييؤدوحل المشكالت والتعلم التعاوني ، فالمعلم يمكن أن 

 لدى الطالب الذين يقوم بتدريسهم ، االبتكاريوأساسيا في تنمية التفكير 
 جديدة دون االعتماد على طريقة واحدة ، ةتدريسي قئوذلك بتطوير طرا

 ، لعقلية الطالبواحترامه   مثيرة في التدريس ،لوسائلواستخدامه 
   .الحلقهم الخاصة في ئيعهم على عرض طراجواالهتمام بهم وتش

   ) ٣٢٤ :٢٠٠٨سالم المجاهد ، عادل البي ،(                            

 بكليات التربية تربية الموهوبينبرامج ما واقع : التساؤل الثالث   ـ
  ؟ المعتمدة  في ضوء الخطط الدراسيةبليبيا

اإلعداد المهني بكليات التربية جامعة الفاتح يتطلب اجتياز الطالب المعلم 
  :من المقررات أربعة أنواع 



  
          

٣٣١ 

  .) متطلبات الجامعة (  مقرارات أساسية إلزامية عامة  :األول
( لها عالقة باإلعداد التربوي مقرارات أساسية إلزامية خاصة : الثاني 

  ) .متطلبات الكلية 
   ) .متطلبات التخصص( مقرارات تخصصية إلزامية  : الثالث
  ) .لكل تخصص (مقرارات تخصصية اختيارية  : الرابع

 لإلجابة على هذا التساؤل تم عمل تحليل محتوى لمفردات المواد 
وتجدر ). المواد التربوية ( اإللزامية الخاصة التربوية باإلعداد التربوي 

اإلشارة إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها جراء هذا التحليل مبنية على 
كليات التربية ما توفر للباحثة من بيانات عن مفردات المقررات الدراسية ب

  :بجامعة الفاتح ، والجدول التالي يبين نتيجة التحليل 

اسم   م.ر
  المقرر

  

عدد 
الموضوعات 
التي يحتويها 

  المقرر

عدد الموضوعات 
التي تتضمن قضايا 
  لها عالقة بالموهوبين

  الموضوعات  %نسبتها 

  

١  

علم 
النفس 
  العام

مفهوم الذكاء ، قياس الذكاء   %٧,٥  ٣  ٤٠
  .لذكاء ، اختبارات ا

علم   ٢
النفس 
  التربوي

القدرات ( الفروق الفردية   %١١,٦  ٥  ٤٣
العامة والذكاء، القدرات 

الخاصة واالبتكار ، مقاييس 
القدرات العامة والخاصة ، 
العوامل ذات الصلة بالذكاء 

  .واالبتكار ، تقنيات التعلم 



  
          

٣٣٢ 

أسس   ٣
  المناهج

منهج المشروعات ، تفريد   %٥,٠  ٢  ٣٩
  البرامجالمنهج وأنماط 

طرق   ٤
التدريس 

  العام

مراعاة الفروق الفردية في   %٢٢,٧  ٥  ٢٢
التدريس، تنمية التقليد 

اإلبداعي، الطرق واألساليب 
القائمة على النقد واالكتشاف 

  والتعلم الذاتي

الوسائل   ٥
  التعليمية

العمل الجماعي إلعداد   %٦,٦  ١  ١٥
وسيلة تعليمية في مجال 

  .التخصص 

القياس   ٦
  يموالتقو

الشروط والخصائص   %٤,٠  ١  ٢٤
المرغوبة في شخصية 
المعلم كمقوم ناجح،  

التعريف بالنماذج الحديثة 
والمعاصرة  للتقويم وتحليل 

  .جدواها وإمكانية توظيفها 
  
 

اسم   م.ر
  المقرر

عدد الموضوعات 
التي يحتويها 

  المقرر

عدد الموضوعات التي 
تتضمن قضايا لها 
  عالقة بالموهوبين

  الموضوعات  %نسبتها 

علم نفس   ٧
  النمو

  ال يوجد  %٠  ٠  ٥٥
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مناهج   ٨
  البحث

  ال يوجد  %٠  ٠  ٣٠

الصحة   ٩
  النفسية

  ال يوجد  %٠  ٠  ٣٥

     %٠,٠٥٦  ١٧  ٣٠٣  مج  

وبالرجوع للجدول السابق يالحظ أن نسبة تمثيل الموضوعات المتعلقة 
) ٣٠٣(موضوعاً من بين ) ١٧(بالموهوبين قليلة جداً فلم تتجاوز 

 لتقليدية ة، ويفسر ذلك كنتيج % ) ٠,٠٥٦(اً أي ما نسبته موضوع
بكليات ) التربوي (الموضوعات المقررة في برنامج اإلعداد المهني 

 جامعة الفاتح والتي تم اقتباسها من مراجع تعود في بعض منها –التربية 
إلى سبعينيات القرن الماضي فضالً على غياب اإلعداد الموجه والمبرمج 

  .على تدريس هذه المقررات للقائمين 

 بكلية ة  فبخالف برنامج قسم التربية الخاصة وهو من األقسام المستحدث
التربية بطرابلس والذي تم تضمينه بعض المقررات المتعلقة بتربية 
الموهوبين والتي تتداخل مع مقررات خاصة بذوي اإلعاقة مع غياب أي 

ام بإعداد طالب كلية برنامج تدريبي واضح ، فهناك ضعف واضح لالهتم
التربية لالضطالع بدورهم تجاه فئة الموهوبين والمتفوقين والذي بدوره 
سينعكس على نوع ومستوى مخرجات كليات التربية ، وهذا ما أكدته 

التي استهدفت تحديد  ) ٢٠٠٨سالم المجاهد ، عادل الكوني ( نتائج دراسة 
وتحول دون اكتشاف أهم األساليب التي يمارسها المعلمون في ليبيا 

 " ةقائمة السمات واالبتكاريورعاية الموهوبين وذلك من خالل تطبيق 
معلما  ) ٩٦(تكونت من  على عينة  )Torrancem,1965( نس التور
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معلمة من معلمي مرحلة التعليم  ) ١٠٨( معلماً  و) ٤٠(ومعلمة منهم
اتجاه جود و: أسفرت نتائج الدراسة عن  )والثاني –الشق األول ( األساسي

عام لدى عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات ال يشجع السمات 
  .لتالميذ ا لدى ةاالبتكاري

( وهي حالة تعاني منها معظم نظم التعليم العربية فقد توصل كل من 
في دراستهما التي  ) ٢٠٠٨،ك بن عبد المالز ليفه ، وعبد العزيننصر الدي

ى موائمتها لبرامج تعليم الموهوبين تناولت إشكالية تكوين المعلمين ومد
في الجزائر ، من خالل تحليل لبرنامج تكوين المعلمين لمستوى التعليم 
االبتدائي ، حيث توصال إلى خلوه تماماً من مقررات التربية الخاصة 
والمهارات الالزمة للكشف ، ورعاية التالميذ الموهوبين ، وعدم توافق 

حالية بحيث ال تراعي حاجات التالميذ المقررات والمناهج التربوية ال
  .الموهوبين في محتوياتها وحتى تعليماتها 

 ) ٢٠٠٨ ، وفريدة بولسنان نجابر نصر الدي(    كما أوضحت دراسة 
من الصعوبات التي تواجه % ٣٠إلى أن نقص تكوين المعلم مثل ما نسبته 

تبة الطفل الموهوب داخل المدرسة حسب رأي المعلمين وتأتي في المر
  .الثانية بعد متغير نقص الوسائل الضرورية لتنمية مواهب الطفل 

 في دراسته عن تربية  )٢٠٠٨ عبداهللا الجغيمان( كما توصل    
أن برنامج الموهوبين في الوطن العربي في برامج تكوين المعلمين إلى 

تكوين المعلم في معظم عينة الدراسة من وزارات التربية والتعليم العربية 
 - تونس - األمارات العربية المتحدة -لمملكة األردنية الهاشميةا(

 -دولة قطر - جمهورية مصر العربية - الجمهورية العربية السورية
الجمهورية  - المملكة العربية السعودية - مملكة البحرين -دولة الكويت

ال تتضمن برامج تدريبية أو تطويرية خاصة بتربية الموهوبين  ) اليمنية
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األردن حيث تتضمن خطة التدريب المركزية في : دولتان هماعدا 
الوزارة برنامجاً تدريبياً بعنوان تشخيص أصحاب القدرات الخاصة 

ساعات تدريبية فقط، ودولة قطر حيث تتضمن ) ٤(بإجمالي ) العالية(
خطة التدريب المركزية في الوزارة برنامجاً تدريبياً بعنوان طرق الكشف 

  .ساعة تدريبية) ١٥( البيئة المدرسية بإجمالي عن الموهوبين في

المقترحات العملية التي يمكن تقديمها لتسهم في ما  :التساؤل الرابع 
  ؟إعداد وتكوين معلمين قادرين على رعاية وتنمية الموهوبين 

تمكيناً للموهوبين والمتفوقين عقلياً من الحصول على تربية وتعليم يسهمان    
قدراتهم العقلية وفي إثراء تلك القدرات ، يؤكد كثير في تفجير طاقاتهم و

من التربويين على ضرورة اإلعداد التربوي للمعلمين الذين يعملون مع 
. الموهوبين والمتفوقين عقلياً بما يتناسب مع خصائص وسمات هذه الفئة 

   ) .١٩٠ : ٢٠٠٨محمد مقداد ،( 

حتوى المقررات ومن خالل ما تم عرضه وما أسفرت عنه نتيجة تحليل م
 جامعة الفاتح ، يمكن استنتاج بعض –الدراسية المعتمدة بكليات التربية 

رين على تسهم في إعداد وتكوين معلمين قادالمقترحات التي يمكن أن 
  :رعاية وتنمية الموهوبين 

التربية مراجعة برامجها بما يتوافق مع الحاجات  أن تعمل كليات  -١
 .ة لفئة الموهوبينالتربوية والنفسية واالجتماعي

موضوعات تتعلق بفلسفة ) التربوية (   تضمين المقررات المهنية  -٢
، إعداد الموهوبين ، وطرق وأساليب الكشف عنهم ، ورعايتهم 

 .ودمجهم 
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 إفراد مقررات خاصة من ضمن البرنامج المهني إلعداد المعلمين  -٣
  :بكليات التربية لعل من أهمها 

  مهارات التفكير. 

 شف عن الموهوبين ورعايتهم أساليب الك. 

  الحاجات النفسية واالجتماعية للموهوبين. 

  ودي –الكورت ( برامج عملية في تنمية التفكير ، مثل برنامج 
 ). والقبعات الست –بونو 

 أن تتضمن برامج التدريب المهني أسس وأساليب تناسب العمل -٤
 ) .دمج أسلوب ال( مع المتفوقين والموهوبين في صفوف العاديين 

االقتصار على الجانب األكاديمي إلى التربية   أن تتجاوز كليات  -٥
للتوعية بأهمية وأنشطة ثقافية مصاحبة العناية بوجود برامج 

رعاية الموهبة ووجود برامج لرعاية مواهب الطلبة في مرحلة 
التكوين األكاديمي لما في ذلك من مساهمة في نشر مفهوم 

ايتها بين جميع فئات الطلبة ، معلمي الموهبة واكتشافها وسبل رع
 .المستقبل ، وبين أعضاء هيئة التدريس القائمين على إعدادهم 
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  المراجع
تحديد مدى شيوع بعض مظاهر ) ١٩٩٦(أسامة حسن معاجيني  .١

. التفوق في آراء عينة من التربويين في بعض دول الخليج العربية 
  . ٤٠جامعة الكويت العدد : المجلة التربوية 

، المتفوقون عقلياً ) ١٩٨٩(  القريطيبأمين عبد المطل .٢
مشكالتهم في البيئة األسرية والمدرسية، ودور الخدمات النفسية في ..

  .٢٨رعايتهم ، رسالة الخليج العربي ، مكتب الخليج العربي، عدد 

،التصورات  ) ٢٠٠٨(جابر نصر الدين ، وفريدة بولسنان  .٣
 للصعوبات التي تواجه الطفل ةدائياالجتماعية لمعلمي المدرسة االبت

 ، ٦، مجلة تنمية الموارد البشرية العدد،الموهوب داخل المدرسة 
  .جامعة فرحات عباس : الجزائر 

 تفضيل التالميذ للسمات ،) ١٩٨٢ ( حسين عبد العزيز الدريني .٤
مجلة مركز البحوث  ، ) دراسة عبر ثقافية(االبتكارية لدى مدرسيهم 

 . ١٥٣-١،١٥١ر،التربوية جامعة قط

، السمات االبتكارية بين ) ١٩٩٤ ( حسين عبد العزيز الدريني .٥
دراسة عبر ثقافية ، في قراءات في : تشجيع المدرس وتفضيل التالميذ 

الهيئة المصرية : لويس كامل مليكة ، القاهرة : علم النفس االجتماعي 
 .٤٥١-٤٣٢:  ، ص ص ٦العامة للكتاب ، مج 

، المعلم ودوره في  ) ٢٠٠٨(  عادل الكوني البي  ،سالم امحمد المجاهد .٦
 ، ٦، مجلة تنمية الموارد البشرية العدداكتشاف ورعاية الموهوبين في ليبيا ،

 .جامعة فرحات عباس : الجزائر 
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االتجاهات الحديثة في تعليم  ) ٢٠٠٦( عادل عبداهللا محمد  .٧
 . ٢٠٠٦ مارس ٢٠-١٩المؤتمر السنوي الرابع عشر من . الموهوبين 

 .كلية التربية جامعة حلوان 

، دراسة مقارنة لنظم تربية  ) ٢٠٠٤(عبد الباسط محمد شحاتة  .٨
الطالب الموهوبين في الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وإمكان اإلفادة 

 – غير منشورة –منها في جمهورية مصر العربية ، رسالة دكتوراه 
 .كلية التربية بسوهاج ، جامعة جنوب الوادي 

واقع التفكير اإلبداعي ) : ٢٠٠٦( عبدالرحمن بن جميل قصاص  .٩
لدى عينة من طالب السنة األولى والثانية بكلية الطب والعلوم الطبية 

مؤسسة الملك : بجامعة أم القرى المؤتمر العلمي اإلقليمي للموهبة ، جدة
-٢٦ ه الموافق ٨/١٤٢٧/ ٦ -٢ ورجاله لرعاية الموهوبين زعبد العزي

٨/٢٠٠٦ /٣٠.  

ندوة " ، الطفل الموهوب والتنمية )١٩٨٦(عبداهللا آل شارع النافع  .١٠
 ربيع األول ٣٤-٣٣وزارة التخطيط من : الطفل والتنمية ، السعودية 

 .  هـ ١٤٠٧

تربية الموهوبين في الوطن ) ٢٠٠٨(عبداهللا محمد الجغيمان  .١١
س مؤتمر السادالعربي في برامج تكوين المعلمين ، ورقة عمل مقدمة لل

المنظمة العربية للتربية  بتكليف من لوزراء التربية والتعليم العرب
 .  ، الرياض والثقافة والعلوم

، سمات الشخصية الموجبة ) ١٩٨٦( حسن دردير معبد المنع .١٢
لمعلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي وعالقتها بالتفكير االبتكاري 

 كلية التربية ، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة ،. لدى تالميذهن 



  
          

٣٣٩ 

 .أسيوط 

 : ٢٠٠٩،   عوض بن صالح المالكي ، إبراهيم بن سليم الحربي .١٣
دور معلم الرياضيات في دعم التفكير اإلبداعي ، المؤتمر العلمي  ) ١١٣

يوليو -٢٨-٢٦العربي السادس لرعاية الموهوبين والمتفوقين ، عمان 
٢٠٠٩   

تشخيص في التربية أساليب القياس وال) ٢٠٠٨(فاروق الروسان  .١٤
  .٤دار الفكر ، ط: الخاصة ،عمان 

، الموهبة والتفوق واإلبداع ) ١٩٩٨(فتحي عبدالرحمن جروان ،  .١٥
 .دار الكتاب الجامعي  : ، العين 

، اإلعالم وصناعة ) ١٢٤٣(محمد بن سليمان الصبيحي   .١٦
مؤسسة الملك عبد : الموهبة ، المؤتمر العلمي اإلقليمي للموهبة ، جدة

 ٣٠-٢٦ ه الموافق ٨/١٤٢٧/ ٦ -٢ ورجاله لرعاية الموهوبين زالعزي
/٨/٢٠٠٦.  

: دمج المتفوقين في الصفوف العادية ) ٢٠٠٨(محمد مقداد  .١٧
مشكالت وضرورات إعداد المعلم تربوياً لتجاوزها ، مجلة تنمية الموارد 

 .جامعة فرحات عباس:  ، الجزائر ٦البشرية العدد

 مدخل إلى تربية المتميزين ، ) ٢٠٠٠( ناديا هايل السرور  .١٨
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: والموهوبين ، عمان 

تعليم  )  ٢٠٠٨( نصر الدين ليفة ،عبد العزيز بن عبد المالك  .١٩
الموهوبين بالجزائر إشكالية تكوين المعلمين وعدم توافق المرجعية 

جامعة :  ، الجزائر ٦، مجلة تنمية الموارد البشرية العدد. التربوية
 .فرحات عباس 
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المعلم المبدع وفن المنتورية ،  ) ٢٠٠٨( نعمات شعبان علوان  .٢٠
  .جامعة فرحات عباس :  ، الجزائر ٦مجلة تنمية الموارد البشرية العدد
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Abstract  
The School Role  in Fostering  Student-Creativity 

Dr. Abulrahim  Rababa’ah 
Al_ Balqa Applied University 

Ajlun University College  
  

 This study highlights the school role  in fostering  
student-creativity.   Using the analytical approach   of the 
primary secondary sources , the  researcher has come up 
with the following findings: 
 
First: There are several school roles   that enhance  
student-creativity  through the efforts of the creative 
teacher  , the  creativity oriented  curricula  ,  enhancing  
creativity teaching strategies ,  and both  the school  head 
teacher   and the school environment  that have great role  
in  fostering student- creativity.  
Second: There  is   a relationship between the  creative  
student achievement and factors like the creative teacher 
,head teacher , the creativity oriented  curricula,  
creativity stimulating teaching strategies   and the 
creativity prompting school environment . 
Third:  the study recommends : 

-   Recruiting  creative teachers  for  Arab world  
schools. 

- Recruiting creative head teacher  for Arab world  
school. 

- The Arab school curricula   should be creativity 
oriented. 

- Adopting creativity stimulating teaching strategies 
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- The school environment should be creativity 
prompting. 

- Furnishing the Arab schools with  devices , 
equipment  and labs that help  develop creativity. 
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))دور المدرسة في تنميه اإلبداع لدى الطلبة )) 
  ةالمقدم

 قيـوده ل اإلنساني مـن     قع ال لقد كان  من ابرز سمات هذا الدين انه أطلق         
د اآلفـاق    ينطلـق يرتـا    التي كان يرسف فيها في الجاهلية وطلب إليه أن        

ينظر في ملكوت السماوات واألرض ويدرس سير الغـابرين         ،  والميادين  
ر أغوار النفوس وسير فـي األرض ولقـد         بويستجلي حقائق األشياء ويس   

 حتى انك لتجد عمر بني الخطاب الذي كان          العقل السليم باحثا محلقاً    انطلق
 يجوع فيأكله تجده يقف أمام الحجر األسود ويقول واهللا          ة من عجو  صنمله  

 رسول اهللا صـلى     رأيتجر ال تضر وال تنفع ولوال أنني        حإني ألعلم انك    
بـدع   المصطفى ال يفتا ي    ةاهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وحين ندرس سير        

  ويستخدم كل جديد في أساليب الدعوة والتربية والجهاد 
 فهو يفاجئ أعداءه يوم بدر بالقتال بأسلوب الصف الذي لم يألفه العرب             -

اة وترك قـريش فـي      ميب الر  الجبل وترت   إلى دانويفاجئهم يوم احد باالست   
 النيـران   بإشـعال  األحزاب بالخندق يوم الفتح      ويفاجئهم المكشوف   السهل

جدوى من المقاومـة وهـو يـربيهم بـاألمر المباشـر             هم انه ال  إلشعار
   أحيانا ةوبقوكذلك بالع، السؤال ورب المثل ضوالموعظة والخطبة و

 تربي الصحابة على ذلك الهدى الذي يترك للعقل مـساحات واسـعة             وقد
وال يعتبـر   من الزكاة   فهذا عمر رضي اهللا عنه يوقف سهم المؤلفة قلوبهم          

   ةام الرمادالسرقة سرقه في ع
 تنطلق من الفلسفة العامة في التعليم والمتمثله فـي  نوبما أن فلسفه المبدعي  

إعداد الفرد للحياة وبما أن هناك شريحة من الطلبة تتمتع بقدرات عقليـه             
عاليه وصفات شخصيه خاصة واحتماليه لظهور السلوك اإلبداعي وبما أن          

تميزة والتـي تفـوق إنتاجيـه        الم ةهؤالء األفراد لديهم االستعداد لإلنتاجي    
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ـ        هماإلفراد العاديين فهم كنز من كنوز أال       روة  ال بد من استثمار هـذه الث
لتكون رافدا غزيرا وفعاال يدعم مسيره التنمية والتقدم للدولة وعليه ال بـد           

يتهم حماومن التعرف المبكر عليهم وتوفير البيئة الداعمة لتطوير قدراتهم          
ة فعلـى   ة الفاعل  وإمكاناتهم في التنمية اإلنتاجي    موتوجيههم واستثمار طاقاته  

المدرسة أن تأخذ دورها في ذلك اإلعداد وتبحث عن طرق التنمية اإلبداع            
 بكـل    وبالتـالي البيئـة المدرسـية      ارةاإلدوويسهم بذلك المعلم والمنهاج     

  . مكوناتها
   مشكله الدراسة وأسئلتها 

ى المجتمعات إلـى تحقيقهـا      يعتبر اإلبداع من األهداف التربوية التي تسع      
 فـي   مالن األفراد المبدعين يلعبون دورا مهما وفعاال في تنميه مجتمعاته         

كافه المجاالت ونحن اليوم ما احواجنا إلى إخراج طاقات طالبنا وتوجيهها           
الوجهة السليمة المناسبة والطالب المبدع هو ثروة يجـب البحـث عنهـا             

 من هنا حظي موضوع اإلبـداع     ةمهار األ دورعايتها لإلسهام في بناء واز    
باهتمام كبير في العصر الحديث لما له من أهميه في تقدم وازدهار األمـم          

 من اجل تنميه اإلبـداع لـدى        التعاونولذلك على كافه مؤسسات المجتمع      
 للقيام بهذه المهمة العظيمة وتبحث عـن أدوارهـا     رسةالطلبة وتسعى المد  

ه الدراسة تتحدد بتعرف ادوار المدرسـة       للقيام بهذا األمر وعليه فان مشكل     
  : تياآلؤال  عن السةفي تنميه اإلبداع لدى الطلبة من خالل اإلجاب

األسـئلة  ويتفـرع منـه   ؟  دور المدرسة في تنميه اإلبداع لدى الطلبة     ما
  :ة ثانوية اآلتيال

    ؟ه اإلبداعميما دور المعلم في تن -
  ؟هج في تنميه اإلبداعامن الما دور -
   دور استراتيجيات التدريس في تنمية اإلبداع ؟ ما-
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  ما دور المدير في تنمية اإلبداع ؟
  ؟ما دور البيئة المدرسية في تنميه اإلبداع

  هدف الدراسة 
  : هدفت الدراسة إلى تحقيق المقصد األتي 

  تعرف ادوار المدرسة في تنميه اإلبداع لدى الطلبة
  أهميه الدراسة 

   :يليتتضح أهميه الدراسة فيما 
 تأتي أهميتها من أهميه موضوع اإلبـداع وخاصـة أن هـذا الموضـوع      

   :ة  النقاط اآلتيمن خالل ةمبحوث عالميا وتتجلى هذه األهمي
 قله األبحاث والدراسات في هذا الميدان حيث أنها الدراسة األولى فـي        -

  حدود علم الباحث 
 المدرسة فـي     يستفيد منها علماء التربية في إعداد دراسات حول دور          -

  تنميه اإلبداع 
ـ كار المنط ف والعربية والمحلية باأل   ة إثراء المعرفة اإلنساني    - ر اة بـادو  قي

  المدرسة في تنميه اإلبداع
  حدود الدراسة 

تقتصر الدراسة على التعرف على ادوار المدرسة في تنميه اإلبداع لـدى            
المدرسية مـن    والبيئة    والمدير الطلبة من خالل بيان دور المعلم والمنهاج      

  .ابقة ـخالل المراجع والخبرة والدراسات الس
  مصطلحات الدراسة

وع وجديـد يمكـن    متنهو القدرة على التفكير للتوصل إلى إنتاج    :اإلبداع  
تنفيذه سواء في مجال العلوم أو الفنون أو غيرها مـن مجـاالت الحيـاة               

 تقليـدي   المختلفة فالنجار الذي يصنع األثاث بصوره جديدة أو بشكل غير         
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 سـابق  نمـوذج يعتبر مبدعا وكذلك الفنان الذي يرسم لوحه جميله بغيـر           
 على موقـد    يةالغار من رؤيته ل   خيعتبر مبدعا والعالم الذي اكتشف قوه الب      

تب الذي يعبر عن األفكار     لكافاستخدمه في عمل القاطرات يعتبر مبدعا وا      
  )١٩٩٤عبدالرزاق (بأسلوب جميل شخص مبدع 

 عمليه تساعد المتعلم علـى أن يـصبح أكثـر         :م التربوي اإلبداع بالمفهو 
 والثغرات في المعلومـات واخـتالل       قصحساسية للمشكالت وجوانب الن   

االنسجام وما شاكل ذلك وتحديد مواطن الصعوبة والبحـث عـن حلـول            
صـياغتها أو   ة  وتكهن وصياغة  فرضيات واختبار هذه الفرضيات وإعاد       

جبـر  ( لآلخـرين  المـتعلم لها ق جديدة ينتعديلها من اجل التوصل إلى نتائج     
٢٠٠٠(  

ويعرف اإلبداع أيضا على انه استجابة جديدة مختلفة وغير متوقعه لموقف          
 يحوى طالقه التفكير وتنوع االستجابات للمثيـر ومرونـة التفكيـر             ، ما

 معلومات موسـعه    ةيز والتفصيل أي إضاف   م أي األداء الذكي الم    ةواألصال
  )١٩٩٧الخطيب والحديدي (لرئيسية ا وتفصيلية إلى األفكار

  :أما التعريفات اإلجرائية كما يعرفها الباحث
اإلتيان بشي جديد غير مألوف أو حتى النظر إلى األشياء بطرق            :اإلبداع  

فق جديد أي أنها فقـره      أفوق المألوف نحو ارض جديدة و     ة  رفق فهو   جديدة
   ةفوق المألوف من الحقيقية باتجاه الحقيقة غير المألوف

قوم بها المدرسة من اجل تنميه اإلبـداع لـدى   تاإلجراءات التي   : األدوار  
الطرق والقواعد واألساليب واالستراتيجيات التي تقـوم بهـا         فهي  لطلبة  ا

  المدرسة من اجل تنميه اإلبداع لدى الطلبة 
 التحليلـي   الوصفي الباحث في هذه الدراسة المنهجداعتم :منهجيه البحث  

 والمدرسة في تنميه اإلبداع من خالل الكتاب والـسنة          للكشف عن ادوار    
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 االطـالع   واالطالع على بعض الممارسات التاريخية في تنميه اإلبـداع          
  على الدراسات السابقة للربط بينها وبين هذه الدراسة 

عرض ادوار المدرسة بتنمية اإلبداع على لجنه      لغايات الصدق تم    : الصدق
  .بداعمن المحكمين المتخصصين في اإل

  :الدراسة  ءاتاإجر
  :ءات من أهما ما يليارجتبعت الدراسة عده إا

   . والثانويةةتحديد مصادر الدراسة المتمثلة بالمراجع األولي -
 استنباط أهم ادوار المدرسة في تنميه اإلبداع لدى الطلبة مـن خـالل               -

  .اهد التاريخية والدراسات السابقةمتابعه أراء العلماء والشو
دام الوسائل الحديثة مثل الحاسوب واالنترنت في الحصول علـى          استخ -

   .المعلومات
 . الدراسة ومناقـشتها وتقـديم النتـائج والتوصـيات         ة عن أسئل  ةاإلجاب -

  :الدراسات السابقة 
حظي موضوع اإلبداع باهتمام الكثير من الباحثين لما له من اثـر علـى              

ين وسيتم عرض مجموعـة     إيجاد المبدعين وبالتالي رفد المجتمع بالمبدع     
  :من الدراسات العربية وغيرة العربية المتعلقة بهذا الموضوع

  :الدراسات العربية 
هدفت إلى قياس دور معلم العلوم في تنمية        )٢٠٠٠(سلمان دراسة   الأجرى  

التفكير اإلبداعي من وجهة نظر طلبة الصف التاسع األساسـي ، وتـأثره             
 العلمي والتفاعل المشترك بـين     جنس الطالب ومستوى تحصيله   : بكل من   

طالبا طالبة من طلبة الصف     ) ١٠٢٠( عينه الدراسة من     نتالعاملين وتكو 
التاسع من المدارس الحكومية في محافظة عمان الكبرى ، وشـكلت مـا             

واستخدم مقياس دور معلم    . من مجتمع الدراسة األصلي     %) ٤،٩٥(نسبة  
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نظر طلبـة الـصف التاسـع       العلوم في تنمية التفكير اإلبداعي من وجهة        
هرت النتائج انخفاضا عاما    ظوأ األساسي ، بعد التحقق من صدقة وثباته ،       

في دور معلم العلوم في تنمية التفكير اإلبداعي من وجهـة نظـر طلبـة               
) ١٤٦،٧٠(المرحلة األساسية ، حيث كان متوسط الدرجة الكلية للمقياس           

 دال إحصائيا ،يعـزى     بينت النتائج وجود فرق   %) ٦٥،٢(نسبية  وبأهمية  
كما بينت عدم وجود فرق دال إحصائيا       . إلى جنس الطالب لصالح الذكور      

، عند نفس مستوى الداللة يعزى إلى مستوى التحصيل العلمي للطالـب ،             
وقـد  . أو للتفاعل المشترك بين جنس الطالب ومستوى تحصيله العلمـي           

يئة الصفية لتنمية   دمت الدراسة مجموعة من التوصيات الخاصة بتهيئة الب       ق
التفكير اإلبداعي لدى الطلبة ، ولترجمة االتجاهات االيجابية المرتفعة لدى          

  .المعلمين نحو اإلبداع إلى ممارسات تدريسية واقعية 
بدراسة هدفت إلى معرفة مدى فاعلية      ) ١٩٩٥( كما قامت سالمة    

تطبيق برنامج للتدريب على التفكير اإلبداعي لـدى عينـة مـن الطلبـة              
سنوات وبحث فاعليـة  ) ١٠-٩( والذين تتراوح أعمارهم ما بين     نردنيياأل

هذا البرنامج باختالف المدرسة والمستوى االقتصادي ، وقد تـم اختيـار            
أفراد الدراسة من طالب مدارس عمان واستخدم عينتان احدهما ضـابطة           

ليها من خالل البيانـات     إوأخرى تجربيه وقد دلت النتائج التي تم التوصل         
 قد أحرزوا تقدما ملحوظا على االختبار بداللـة         ةأن أفراد العينة التجريبي   

الفارق الكبير بين أدائهم القبلي وأدائهم البعدى أما العينـة الـضابط فلـم              
  .يحصل أفرادها على مثل هذا األداء والذي ضل متوافقا ما بين الحالتين

ائج العديد   أن النتائج التي توصلت إليها تتفق مع نت         وترى الباحثة 
من الدراسات المماثلة ، والتي جرت في بلدان عربية ، وأجنبية على حـد            
سواء ، وهي بذلك توصي بإيجاد برامج في كل مدرسة يكون هدفها تنمية             
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قدرة الطلبة على التفكير اإلبداعي ، إضافة إلى ضرورة قيام المعلمـين ،             
 طلبـتهم فـي     والمعلمات بدورهم في شحذ قدرات التفكير اإلبداعي عنـد        

  . الصفوف التي يتولون تدريسها
دراسة هدفت إلى اثر طريقة االكتـشاف       )١٩٩٥(قام المشهراوي   

في تحصيله الرياضيات وفي تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبـة الـصف            
الثاني اإلعدادي وذلك من خالل المقارنة بين طريقة االكتشاف والطريقـة           

على عينة من طالب وطالبات الصف      وطبقت الدراسة وأدواتها    . التقليدية  
) ١٧٨( بلغ أفرادها    الغوثالثاني اإلعدادي في مدرسين من مدارس وكالة        

طالبا وطالبة قسمت المجموعة إلى مجموعتين تعلقـت األولـى تجربيـه            
 وكان يديةالطريقة التقل ب بطريقة االكتشاف والثانية ضابطه تعلمت       تعلمتو

 في تنمية التفكيـر     ت داللة إحصائية  سة أن هناك طريقه ذا    من نتائج الدرا  
 الدارسة إلى مجموعـة مـن       خلصتاإلبداعي لصالح طريقة االكتشاف و    

التوصيات منها االهتمام بطريقة االكتشاف في تدريس الرياضيات لما كان          
   .ي اإلبداع التفكيرلها من اثر في تحسين مستوى

  
  الدراسات غير العربية 

  
 عـام   goor and rapoport)(واستقصى كل مـن جـور ورابوبـورت    

ومـدى بقـاء     إمكانية تنمية قدرات التفكير اإلبداعي بالتدريب ، ) ١٩٧٢(
  الـصفين  طالبا وطالبة من  ) ١٤٢(تألفت عينة الدراسة من     . اثر التدريب   

تجريبية وضـابطة وتـم     : قسم الطلبة إلى مجموعتين     . السادس والسابع   
على أفراد المجموعة التجريبية    تطبيق العاب علمية تنمي التفكير اإلبداعي       

وطبق .  وذلك خالل مخيم صيفي      ساعات يوميا ) ٤(أيام بمعدل   ) ١٠(لمد  
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ار تورانس للتفكير اإلبداعي على جميع أفراد العينـة قبـل تطبيـق             اختب
وبعد تطبيقها مباشرة بعد أربعة أشـهر مـن انتهـاء            إجراءات الدراسة ،  

أن المجموعة التجريبيـة كـان       النتائج إلى    توقد أشار . المخيم الصيفي   
وعـة  مـن أداء المجم   ) وبفرق دال إحصائيا    (أداؤها على االختبار أفضل   

وقد أشار الباحث إلى أن ذلـك كـان         . ن  الضابطة في االختبارين البعديي   
بسبب ممارسة أفراد المجموعة التجريبية األلعاب التي تعلموها باسـتمرار       

، ولهذا فان    ) ذكرواكما  (درسة  سواء في البيت أو وقت االستراحة في الم       
التفكير اإلبداعيقدرات ب على تنمية بقي اثر التدرالتدريب المستمر ي.  

، في دراسـة  franklin) &   (rihards  كما وجد فرانكلين وريتشاردز 
تحسين قدرات التفكير المتشعب لدى     للهما ، أن أساليب التدريس المصممة       

تألفت عينة الدراسـة    ). درات اللفظية   وبخاصة الق (الطالب حققت أهدافها    
ات طالبا وطالبة في الصف الثالث ، وطبقـت علـيهم اختبـار         ) ١١٩(منه

 وصحح كل اختبار  ). خمس منها لفظية واثنان شكليان      ( التفكير المتشعب   
  .على أساس مدى تحقق كل من الطالقة واألصالة

 التي هدفت إليجـاد   )  ١٩٧٨(عام  ) (Durandوفي دراسة دوراند    
 المرحلة   تفكير طلبة  ةوبين عملي   ، ة بين المعلم غير المباشر وإبداعه     العالق

 االبتدائية الذين يدرب معلموهم على تنمية التفكير المتشعب لـدى الطلبـة            
:  إلـى مجمـوعتين   معلما قسموا عشوائيا) ٢٤(ن  تشكلت عينة الدراسة م   

غيـر   : المعالجة إلى قسمين  المجموعات  كما قسمت   . ضابطة وتجريبية   
ودلت النتائج على أن التدريب يساعد      . مباشر عال وغير مباشر منخفض      

  . التفكير المتشعب لدى الطلبة تعلى تنمية قدرا
إلى مقارنة ) ١٩٨٤( التي أجريت عام ،)  (morrowوهدفت دراسة

اثر معلمين من ذوي اإلبداع المرتفع ، وآخرين مـن ذوي اإلبـداع       
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وقـد تكونـت    . لغرفة الصفية   المنخفض على عناصر خاصة في ا     
أمـا  . طالبة من أربع مدارس عليهـا  ) ١٣(طالب و ) ٩(العينة من   

اختبـار تـورانس للتفكيـر اإلبـداع ،         :  فقد كانت    ةأدوات الدراس 
واستبانة  أنشطة الغرفة الصفية ، وبرنامج مالحظة اإلبـداع فـي            

 وقد جاءت النتائج مؤكدة على أهمية دور المعلـم        . الغرفة الصفية   
ند الطالب  في توفير المناخ الصفي الذي يؤدي إلى النمو اإلبداعي ع         

 عالقة بتشجيع الحلول غير المألوفة ، كما أنـة          ، وأن إلبداع المعلم   
 ويؤكـده الكثيـر مـن       . بين الطـالب     ةيشجع التفاعالت اإليجابي  

الدراسات على األثر اإليجابي لتدريب معلمي العلوم علـى تنميـة           
مجموعة من الباحثين   وترى  . بداعي لدى الطالب    قدرات التفكير اإل  

اإلبداعي لدى الطالب   أن تدريس العلوم الذي ينمي قدرات التفكير          
                      .يجب أن يتصف بصفات منها

تشجيع األفكار الجديـدة والغريبـة والطريفـة دون نقـدها أو             .١
 .االستهزاء بها

/  أو إلجراء نشاط     أعطاء الوقت الكافي للطالب ليفكر في سؤال       .٢
 .مشرع العلمي

  .أثارة دافعية الطلبة وحفزهم للتعلم وتعزيز ميولهم العلمية  .٣
خلق بيئة صفية تمكن الطالب المبدع مـن النمـو والنجـاح ،              .٤

باعطائة الحرية للعمل والتجريـب ، وحريـة أبـداء الـرأي ،        
 التي توضع تحـت     ةوتوفير مجموعة واسعة من المواد التعليمي     

  تصرفه 
ض المحتوى العلمي بحماس ومنطق ، وتشجيع الطلبة على         عر .٥

 .التفكير وطرح األسئلة 
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االبتعاد عن عمليات الحفظ والتذكير في تدريس العلوم ، وأحال           .٦
وبخاصة المشكالت ذات   (الفهم محلها من خالل حل المشكالت       

 ).النهايات المفتوحة 

 التأكيد على الطرائق التجريبية ودور المختبـر فـي التوصـل           .٧
 .للمفهوم العلمي عن طريق االستقصاء 

تقديم العروض العلمية الصامتة ، تم الطلب من الطالب الكتابة            .٨
 .عما شاهدوه ومحاولة تفسيره 

 العلمية الالصفية ، وربط ما يتعلمه الطالـب       األنشطة  االهتمام ب  .٩
 .ى وم مع ما يتعلمه في المواد األخرفي العل

تقويم ، على أن تشمل     استخدام أنماط مختلفة من وسائل ال      .١٠
المعرفة العلميـة المفاهيميـة ،      : على جميع جوانب التعلم مثل      

مهارات التفكير العلمي واستخدم األسلوب العلمـي فـي حـل           
المشكالت ، والميول واالتجاهات العلمية االيجابية نحو العلـوم         

 .   وتعلمها ونحو اإلبداع العلمي 

  
  اإلجابة عن سؤال الدراسة ومناقشته

 الرجوع إلى مختلـف المـصادر والمراجـع          تم جابة عن هذا السؤال   لإل
تبين أهم األدوار التـي تقـوم بهـا         ذات العالقة حيث    والدراسات السابقة   

المدرسة لتنمية اإلبداع لدى الطلبة، وقد أجاب الباحث على هـذا الـسؤال        
  :درسة وهيممن خالل استعراض أدوار أطراف العملية التربوية داخل ال

  .دور المعلم في تنمية اإلبداع لدى الطلبة: أوالً
وإذا قلنا دور المعلم فنحن نتحدث عن المعلم المبدع للحصول على طالب             

 مخرجـات    مـن  مبدع فإذا كان بمدخالت العملية التربوية معلم مبدع فإن        
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العملية التربوية طالب مبدع وبالتالي مجتمع مبدع ، إن المعلم هو المربي            
هو حلقة الوصل المهمة بين حلقات العمليـة التربويـة       والموجه والمبدع و  

وهو المفتاح الرئيسي لنجاحها في أي برنامج تربوي، وإن المعلم هو الذي            
بإمكانه أن يهيئ الفرص التي تقوي ثقة المتعلم بنفسه وتقوي روح اإلبداع            
وتثير التفكير ويفتح المجال للتحصيل واالنجـاز واإلبـداع ، إن المربـي          

 اإلبداع من خالل طريقة التعامل والتفاعـل        إلىع أن يصل بالطالب     يستطي
  .معه ولذلك نقول وراء كل طالب مبدع معلم مبدع 

حيـث  . ويلعب المعلم كذلك دوراً وسيطاً بين المدرسة واألسـرة          
ينقل لألسرة مدى إبداع ولدهم في جانب من الجوانب ، فـالمعلم المبـدع              

انب الشخصية للطالب بكـل مـستوياتها    والذي ينمي إبداع طلبته ينمي جو     
بشكل كلّي ومتكامل دون التركيز على جانب دون أو أكثر من جانب آخر             

  .وأن ال يكون المعلم ملقناً والطالب سلبياً فهذا يقتل اإلبداع 
وأخيراً ال بد من الحديث حول سمات المعلم المبدع والذي ينمي اإلبـداع             

  :  ومنها.لدى طلبته
  . لحاجات المتعلّم ويستمع إليه يعطي اهتماماً -
  .يفهم مشكالت المتعلم ويتواصل معه -
 .يرفع مستوى المتعلم ويشاركه نجاحه -

 . يعامل المتعلمون بصراحة واحترام دون تميز -

 .يكون أهالً للثقة عند طالبه -

 .يكون قدوة ويتحمل المسؤولية -

 .يشعر المتعلم باألمان -

 .يهتم بالفروق الفردية -

 .ل جديد يكون متحمساً لك -
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 .يبحث عن اإلبداع ويحرص عليه -

 .يؤمن بقدرة طالبه على اإلبداع -

مجموعة من المقترحات التي يقودها المعلم      ) ٢٠٠٢(كما قدم الخواجا    
  .  ومنها 

  . التدريب على إنتاج أفكار جديدة -
 . إثارة الدافعية للبحث واالكتشاف  -

 .  التنافس في مجال إخراج التفكير اإلبداعي -

 .قة بالنفس زيادة الث -

 .احترام اآلراء المختلفة  -

 . فتح النقاش الفكري ، مع توفير الجو المناسب لذلك  -

 .تشجع حرية الكالم  -

 .تقديم اإلرشاد للطلبة حول ، طرق االستفادة من المعلومات  -

 .فتح صفوح خاصة بالمبدعين  -

في سبيل تعزيز العالقـة     " التربية اإليمانية   " توجيه األطفال نحو     -
 .ق المبدع مع خال

أن تهتم مجالت األطفال بـالتفكير مـن حيـث إثـارة المـسائل               -
 . والتمارين الذهنية 

 .تشجيع وتعزيز الطالب المبدع ، أمام جميع طالب المدرسة -

تقدير الفكرة اإلبداعية ، واحترمها من قبـل المدرسـة واألسـرة            -
 .   ومؤسسات الطفولة المحلية 

 .المبدعين توجيه وإرشاد " دورات " عمل برامج  -

 .تعليم األطفال طرق حل المشكلة  -

 .تشجيع عادة المطالعة ، وتخصيص أسبوع للمطالعة الثقافية  -



  
          

٣٥٦ 

 .االهتمام بموضوع فهم المقروء  -

 .ابتكار العاب الذهن والتفكير لدى الطالب  -

تعزيز عالقة اإلنسان بالطبيعة الجميلة ، لما لها عالقة بالمـشاهدة          -
  .والمتابعة والبحث والتفكير

إعداد البيئة المناسبة في البيت والمدرسة للتعبيـر عـن االفكـار             -
 .اإلبداعية

 . االهتمام من قبل المربين بالتدريب الفردي للمبدعين  -

 .تطوير طرق تنمية اإلبداع  -

 " العقل السليم في الجسم السليم " االهتمام بموضوع الصحة العامة  -

 الكتابة اإلبداعيـة ،     االهتمام بإجراء مسابقات اإلبداع المحلية في      -
 . فن ، علوم 

وبعد التعرف على هذا المعلم المبدع وكيف يتعامل مـع طالبـه              
نأتي للحديث عـن اسـتراتيجيات      .وكيف يعاملهم ويهيئ الفرص لهم      

  .التدريس 
  دور استراتيجيات التدريس في تنمية اإلبداع لدى الطلبة: ثانيا 

 يس وإسـتراتيجيته  جموعة من طـرق التـدر     ال بد من الحديث عن م     
  :  ومنها.للتعامل مع المبدعين وتنمية إبداعهم

  .استخدام طريقة لعب الدور -
تمرير المعلومات الدراسية عن طريق الحـوار أو الجـوالت أو            -

  .الفنون أو التمثيل والدراما
 .ةبة الهادفة المعبرة على نفوس الطلاستغالل واقع أثر القص -

 كبيـر فـي     حيث لها دور  األنشطة الالصفية   تهيئة مجموعة من     -
 .تنمية اإلبداع
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وال بد من القول أن طرق التدريس لتنمية اإلبداع تتعاون أطراف             
العملية التربوية للقيام بها، معلماً ومديراً ومنهاجاً ولذلك ال بـد مـن             
استعراض مجموعة من هذه الطرق واالستراتيجيات التي سيتعاون بها         

  :التروية ومنها المعلم مع باقي أطراف العملية 
أشرطة تسجيل فيديو   / القراءة والتلخيص والمناقشة    /  الكتابة   .١

يتم تزويد الطلبة المبدعين بالمواد التعليمة ثم يطلـب مـنهم            
عرضها وتوضيحها لآلخرين ومناقشتها معهم ، أو مناقـشتها         

  .أو تقديم تعليق عليها . مع المختص 
ـ       : االنترنت   .٢ و المعلومـات  توجيه الطلبة المبـدعين إلـى نح

ـ المتوافرة على شبكة االنترنت واالستفادة فيها أمراً       دا  مفيدا ج
 .لكنه يحتاج إلى توجيه 

لحصول على معلومات متخصـصة     : المقابلة مع متخصص     .٣
حول موضوع  يحتاج الطالب المبدع والموهوب لفهم قـضية          

ـ   أو اإلجابة ع   ن للطالـب أن يقابـل شخـصا        لى أسئلة ممك
 .  المعلومات المطلوبة للحصول على. متخصصا 

يتم اختيار وتنظيم نوع من االرتباط بـين شـخص           :التلمذة   .٤
خبير في مجال وبين طالب لديه االهتمام وبناء الـصلة بـين            

 عمليـة اسـتمرار الـتعلم       هالطالب والخبير ليتابع الطالب مع    
واالستفادة مـن خبراتـه ومؤلفاتـه وأبحاثـه ومحاضـرته           

 .واستشارته 

إحالة الطالب الموهوب المبدع إلى إحـدى        : التعليم المؤسسي  .٥
مكتب للمحاماة مثال يتم العمـل علـى        . المؤسسات الخاصة   
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المؤسـسة  فـي   إيجاد جدول للعمل ومتابعة مجريات العمـل        
  .المعنية

تعمل المجموعة مع بعضها فمـثال يحـضر        : لقاء مجموعة    .٦
الطالب األول كتابا والثاني يحضر شريطا وهكـذا يتعـاونون      

 .بينهم فيما 

يقوم الطالب المبدع والموهوب باالتـصال      : الطالب الجامعي    .٧
بطلبة الجامعة بحيث تكون هناك قائمة بأسماء الطالب األوائل         
في كلية الطب أو الهندسة أو التجارة أو العلوم ويرتبط هـذا            

 ويـستفيد   هالطالب مع الطالب الجامعي وذلك بحسب اهتمامات      
إجابـات علـى أسـئلته      كتبه ومحاضراته ويحصل على     من  

 .هكذاو

يقوم الطالب الموهوب بالتعلم عن طريق المراسلة       : المراسلة   .٨
 أو ويـصعب التواصـل      مؤسـسة مع شخص متخصص أو     

معلومات تعلميـه مـن     لحصول على   المباشر وتتم المراسلة ل   
 .دولة أو مؤسسه خاصة في مكان ما 

تـوى  القيام بزيارات ميدانيه تـدعم المح     : الزيارات الميدانية    .٩
 .  أولويات الزيارات ومخرجتها وتحدد

إشراك بعض المعلمين المختصين أو معلم      : في المدرسة    .١٠
تعليم الموضوع الذي يتميز به المعلـم       لمساهمة في   مختص ل 

 .لطالب المبدع ل

المسن يجد من يهـتم بـه وبانجازاتـه         : المسن المتقاعد    .١١
والمبدع والموهـوب يجـد   . الماضية بشكل شخصي ومباشر   

  .يهتم به وبانجازاته الماضيةمن 
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البحث عن أولياء األمور وتخصصاتهم ومـن   : ولي األمر  .١٢
 .مشاركة في التعليم لثم التعاون مع األهل ل

لطالب موضوعا محددا   لوهو الشخص الذي يقدم     : المحاضر   . ١٣
 المحاضر لعرض موضوع ذي طبيعة      استدعاءوغالبا يفضلال   

الخطيب وآخرون  .( ن  شمولية ويدعى الطالب الموهوبين والعادي    
٢٠٠٩(  

  
فـان  . أما المناخ الصفي الذي يقوده المعلم أيضا ينمي اإلبـداع           

المناخ الصفي الذي يتقبل النقد البناء واحترام الرأي والرأي األخر          
 المشاركة باألخذ والعطاء والعمل بـروح       ووضمان حرية التعبير  

تجهيـزات  ه من وسـائل و يحويلتفكير بما لومناخا مثيرا . الفريق  
 المعلم فيه معظم وقت الحصة والصف متمركز حـول          يحتكروال  

الطالب وأسئلة المعلم تتناول مهارات تفكيـر عليـا وكـذلك دور            
 المعلـم   ويغيـر . المعلم على مداخالت الطلبة حاثه على التفكير        

 التذكر إلى أسئلة تحتـاج      تقيسصور االمتحانات أيضا من أسئلة      
ثير التفكير وتحترم عقلية المتعلم ومن      من الطالب إجابة مفتوحة ت    

الطرق الحديثة الكتشاف وتنمية إبداع طلبنا استخدام طريقة الكتابة         
طالب سوف يبـدع فمـا      ل توفرت الفرصة لإلبداع ل    فإذااإلبداعية  

علينا كمعلمين إال أن نؤمن بقدرة طالبنا على اإلبداع وينبغي على           
 تراعـي الفـروق     معلمي المبدعين اعتماد طرق تدريس متنوعة     

الفردية بين المبدعين ومراعاة القدرات العقلية واختالف مستوياتها        
بين المبدعين وكذلك تنوع أنماط التعليم وأنماط التفكيـر وتعـدد           

  .االهتمامات 



  
          

٣٦٠ 

  
  دور المناهج في تنمية اإلبداع: ثالثا 

ال بد من استعراض بعض المقترحات من اجل تنمية اإلبداع لدى           
  :  ل المناهج الدراسية الطلبة من خال

 أن ينمي المناهج الخيال واالكتشاف ، وتتطلب وضـع االفتراضـات             -
فتصبح الكتب وسيلة لتنشط الذهن ، وأثاره للبحـث والتجريـب ، ومـع              

 والتقليـد وحـشو     بع للعلمية التدريسية يلمس الجمـود     األسف الشديد فالمت  
  .المعلومات في منهاج مدارسنا العربية 

  
عود الطالب  تفي. م معلومات جاهزة مكدسه بين صفات الكتاب        يعدم تقد  -

ن      عود عـدم الفهـم      تونقاش ومن ثم ي     الحفظ دون فهم     ول ع فتتعطل العق
اج             ا المنھ م غرضھ إنھ ط ومعل ب النجاح فق م الطال التفكیر واإلبداع فیكون ھ

یة    یم األساس صادر التعل یا م زمن متناس ع ال راع م ي ص ھ ف ي وكأن  –الدراس
 . وغیرھا ة البیئی–المختبر المكتبة 

داع          - ة اإلب ر وملك طرح قضایا داعمة للمناھج الدراسیة من اجل تنمیة التفكی
   .الخ..... ، أزمة المواصالت ، النزاع السیاسيةمثل طرق الحافظ على البیئی

ى      - الب عل دریب الط تم ت ي ، وی اج الدراس ن المنھ ات م ة كلم رض قائم ع
ا   كتاب كل ما یخطر في ذھنھم حو     ة منھ ة     ل كل كلم ة العربی ي اللغ ثال ف  –فم

  ) ١٩٩٤عبدالرزاق (  ، الصدق الوطن األمانة
دائل وطرق واقتراحات وأراء        ) ق  األف (  الجانبي   التفكیر - ن ب و البحث ع ھ

ر        كثیرة قبل اتخاذ القرار    ذي یحف ذالك ال ك ب را   ویمكن تشبیھ ذل ي   حف رة ف  كثی
دة          رة واح ي بحف و ال یكتف دة ، فھ ا      مواقع عدی ة ھن ع الفكرة اإلبداعی د تنب ، وق

  ) ١٩٩٩الحمادي (
 مھارات التفكیر ھأن تعلیم مناھج المبدعین تعمل على تدریب الطالب وإتقان     -

ة      ى اإلنتاجی ب عل دریب الطال ب ت الي یج ي وبالت ث العلم ارات البح ومھ
  یث ینتقل الطالب من دور المتلقي اإلبداعیة بح

تج أي أ   ل المن ى المتفاع ة إل ھ  للمعرف ر معروف ئلة غی ات أس ي إجاب ث ف ن یبح
  یضیفھا إلى ما عرف 
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ائج            ف نت ا توظی ي یجري خاللھ واإلنتاجیة اإلبداعیة ھي األشكال المبدعة الت
اة    ة بالحی ث ن  البحث العلمي وربط المعرف ذه      بحی ذي نف ستثمر نتیجة البحث ال

ة  الطالب لخدمة الفرد واآلخرین وتطویر أو أو تجدید نحو األفضل ولإلنتاج   ی
ي              ن دور ف ر م امج أكث ي البرن دع ف ب المب ا الطال درب علیھ اإلبداعیة التي یت

ھ ي       إنتاجیت ة ف ة التنمی ع عملی ي رف سھم ف ا ی ستقبال مم ة م اة العملی ي الحی  ف
ادة و        ذ دور القی ادة المجتمع ، أي إعداد الطالب كي یصبح قادرا على اخ   الری

  .  في المجتمع جمنتفي المیدان العلمي الذي سیختاره ویمتھنھ كفرد 
ال بد أن یعتمد في بنائھ على مستویات المعرفة  .أي منھج خاص بالمبدعین      -

  . الخمسة وھي ةالرئیسی
اذا .١ ة م دة  : معرف سیة الجدی ردات الرئی صطلحات والمف اھیم والم ي المف تعن

  .في المادة 
ن  .٢ ة ع وعات     : معرف ل موض وى بك ضمون المحت وى وم ي المحت ھ تعن

  .لة التفصیھ اتعریوتف
  . التدریسیة وتطبیقات ، أنشطة المنھاج ةاألنشط: معرفة كیف . ٣
ئلة  : البحث العلمي  .٤ دء باألس ة   البحثالتدریب على مھارات البحث العلمي ب ی

  .رات النتائجء بتفسیوانتھا
ة.٥ ة اإلبداعی ة و : اإلنتاجی ي الطریق ف  وھ ھ توظی تم فی ذي ی ال ال كل الفع ش

  . بالنتائجن قبل المعنییة من البحث العلمي واالستفادنتائج
ة       سمى بمرحل ویكون الطالب متلقیا للمعرفة في مستوى ماذا وعن، وھي ما ت
صادر        ن الم ة م ن المعرف وافي م م ال ى الك صول عل ات أو الح ر المعلوم نث
ب          ف أي أن الطال ي مستوى كی ة ف ع المعرف اعًال م المختلفة ویكون دوره متف

ا  ري التطبیق سھ ویج ة بنف ر المعرف ا  یختب ة واختبارھ ھ للمعرف ة بفھم ت الكفیل
ي     ویجري ربط المعرفة ا   . والتساؤل حولھا    اة ف لتي تعلمھا الطالب بواقع الحی

ي   راط ف الي االنخ ي وبالت ث العلم ستوى البح ل م ث   عم شاریع والبح الم
واالكتشاف واالنتقال إلى مستوى اإلنتاجیة فیصبح الطالب منتجًا للمعرفة أي      

ة جدی     ب معرف ة        یضیف الطال ستویات المعرف ى م ا عرف وھي أرق ى م دة إل
  ).٢٠٠٩الخطیب وآخرون (
  

  دور مدیر المدرسة : رابعا 
دیر                  ة فم دى الطلب داع ل ة اإلب ى تنمی ساعدة عل ائز الم دى الرك ادة إح تمثل القی
ة       دم المدرس ى تق ل عل و یعم داع وھ بة لإلب ة المناس ئ البیئ ة یھی المدرس

ا  ا . وازدھارھ أن ھن ات ب ت الدراس ادة  وأثبت صائص القی ین خ ة ب ك عالق
المبدعة وبین اإلبداع فكلما كان مدیر المدرسة مبدعًا ، استطاع أن یھیئ جوًا 

  ) .٢٠٠٦الشرقي، (لإلبداع ، یبدع فیھ المعلمون والطلبة 
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زة        شروط المحّف وتلعب القیادات التربویة المدرسیة دورًا جوھریا في توفیر ال
ك        ین وذل ة والمعلم ة ف        لإلبداع لدى الطلب دة المركزی  يأن المدرسة ھي الوح

ن      یتم م الح س ویر واإلص ة التط یم حرك ل إن تقی وي ب ویر الترب ة التط حرك
صفیة وا   خالل المدرسة والغرف    ود        ة ال ي تق ة الت ل المظل دیر المدرسة یمث ن م

  . تنمیة اإلبداع 
داع              رة لإلب ق األجواء المدرسیة المثی ي خل على أن نجاح القیادات التربویة ف

  . على إیمانھم العمیق باإلبداعیتوقف
داع       ي اإلب ستطیع أن ینّم ذي ی و ال داع ، فھ وان اإلب و عن ة ھ دیر المدرس فم

م ال         دع والمعل ب المب د الطال ذ بی و یأخ و   بقیادتھ اإلبداعیة لمدرستھ فھ دع فھ مب
ادي   م الذي یوّلد وینّمي اإلبداع ، ك  من أركان المناخ المدرسي      نمط القی ا أّن ال

داع             لمدیر المدرسة     ى اإلب ود إل دیمقراطي یق نمط ال إّن ال داع ف ة باإلب ھ عالق ل
  .حیث  المشاركة والتعاون والمودة واحترام الرأي والرأي اآلخر 

  
  دور األسرة في تنمیة اإلبداع لدى الطلبة : خامسا 

ّدمن    داع ال ب ة اإلب ي تنمی ة ف دیر المدرس ول دور م دیث ح ل الح ى یكتم وحت
إن المدرسة    لمدرسة واألسرةاإلشارة إلى التعاون بین ا  في رعایة اإلبداع ، ف

ھ         داع وتنمیت ة اإلب رة برعای د أن قامت األس داع بع ة اإلب تكمل المشوار لتنمی
  .أیضًا 

  وسنستعرض بعض ادوار األسرة
د أشار        إن األسرة تشكل النواة األولى التي یتلقى بھا الطفل إشباع حاجاتھ ولق

ورنس  سنوات ) Torrance,1987(ت ل أن ال اة الطف ن حی ى م س األول  الخم
ؤثرة          ل الم م العوام ن أھ ة ،وم درات اإلبداعی ة الق و    تعتبر حاسمة لتنمی ي نم ف

  .التفكیر اإلبداعي لدى األطفال
ل     - ین الطف رام ب ب واالحت ى الح ة عل ة القائم ات الحمیم وع العالق ویر ن تط

  .ووالدیھ وباقي أفراد األسرة 
ف   - الیب التخوی تخدام أس ن اس د ع وف ،  البع امن الخ ن مك ل ع اد الطف وإبع

  .حیث أّن الخوف من الوقوع في الخطأ یعیق اإلبداع 
ة           - رك الحری صلب، وت دم الت ر وع ي التفكی ة ف ى المرون ل عل ة الطف تربی

ل        دھا الطف د یج لالختیار واتخاذ القرارات وعدم االعتماد على حلول مسبقة ق
  .جاھزة 

ات   - اء واألمھ ات اآلب ون توقع ي أن تك ضة ینبغ ست بالمنخف اء لی ألداء األبن
  .بحیث یدفع الطفل إلى الشعور بضعف الثقة بالنفس 

  .البعد عن المشاحنات األسریة وتحقیق مناخ یسوده االطمئنان واأللفة -



  
          

٣٦٣ 

ة المناسبة لت    - ة  نتعددت األبحاث والدراسات التي تناولت األسالیب التربوی می
ا     ة    القدرات اإلبداعیة لدى الطلیة حیث أظھرت نت ك الدراسات أن التربی ئج تل

ي طرح                  ة ف ل وإعطاءه الحری دیر للطف رام والتق ى االحت المتوازنة القائمة عل
شعور                النفس وال ة ب ھ ، یغرس الثق ن خالل نقاشاتھ وحوارات ھ م أفكاره وآرائ
ھ      ھ وحب ن دافعتی ع م تقاللي ویرف سلوك االس ى ال ھ إل ذات ویدفع ة ال بقیم

اح ع ى االنفت شجعھ عل تطالع وی دة لالس رى جدی ارب أخ ى تج ل
)Torrance,1987 )  ،( Milgram,1990)  ،( 

Csiksyentmihaly.1991 )  ،( Cropley,1992.(    
اء               - ي إلق ة ق دم المبالغ ل ع دة أسالیب للتعامل مث أوصت بعض الدراسات بع

دع  ل المب دح للطف ن الم د ی ذا ق ھ ، فھ ن حول ى م ضیلھ عل ى وتف لبًا عل عكس س
الت    دأ        إبداعاتھ فقد یشعر ب ا ویب ي حققھ ان الت الي یكون مشغوًال بالمك میز وبالت

ویب ومكیستر روث  یستمد قوتھ منھا ویبتعد عن تطویر إبداعاتھ ، وقد أشار     
والن  شعر  ) Web,Meckstroth tTolon,1982( وت ة أن ی ى أھمی  إل

شعور  رین وال سان اآلخ دع باستح ن   المب م ولك ن خاللھ ة م ؤثرأن ال بأھمی  ی
  . وتوافقھ مع اآلخرینسلبًا في إبداعاتھ

ن خالل     ) Davic,2003( ولقد أّكد دیفیس   - على أھمیة غرس السلوكیات م
ة            ة اإلبداعی ة للعملی ن الخصائص الالزم التربیة األسریة حیث أورد العدید م
ع            وما یقابلھا من سلوكیات ینبغي إشباعھا ومراعاتھا عند التعامل والتفاعل م

ا خالل مراحل      الطفل وخاصة في المراحل األولیة       ل ومتابعتھ من عمر الطف
ل         اق الطف د التح رة أو عن ل األس ان داخ واء ك ة س و المختلف النم

  )٢٠٠٨السلیمان (.بالمدرسة
  

   المدرسیة في تنمیة اإلبداع  ةدور البیئی: سادسا 
ة      ول البیئ دیث ح ن الح ّد م داع ال ب ة اإلب ي تنمی ة ف ضح دور المدرس لیت

ل مكوّ   شمل ك ي ت یة ، والت اج     المدرس دیر ومنھ م وم ن معل ة م ات المدرس ن
  .وطرق تدریس وبناء وأجھزة وأثاث وكل ما تحویھ البیئة المدرسیة 

ن           ة وم داع والموھب وم اإلب ات األساسیة لمفھ د المكون تعّد البیئة المدرسیة أح
ز   ان أن نمی ة بمك یناألھمی ى      ب ة عل المثیرات ومنفتح ة ب یة غنی ة مدرس  بیئ

د  الخبرات والتحدیات الخارجیة   وبیئة مدرسیة فقیرة ومغلقة ال ترحب بالتجدی
ًا ًا أو مفروض ون طوعی د یك ذي ق ر ال اخ والتغی شكل المن ارج وی ن الخ  م

م            المدرسي ي تحك ة الت ة واإلداری ة واالجتماعی رات المادی  من مجموع المتغی
ع المدرسي          العالقة بین األطراف ذات العالقة بالعملیة التربویة داخل المجتم

  .وخارجھ 
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دت اإلدارة      وا   ى ُوج ة فمت ون متكامل ب أن تك یة یج ة المدرس لبیئ
داد     ث اإلع الناجحة والمعلمین األكّفاء والمنھج الجّید والمبنى المتكامل من حی
ا         والتجھیز بالمختبرات المناسبة وغرفة مصادر التعّلم التي تحوي بین جنباتھ

ات         رامج الحاسب وشبكة المعلوم ت –الكتب التقنیة المتطورة مثل ب  - االنترن
ن          ن م التي تفي باحتیاج الطالب المتمیزین والموھوبین ، والمسرح الذي یمك

ا    لھ للمتمیزین والمبدعین إبراز مواھبھم فیجم  خال ة وغیرھ ع المجاالت األدبی
ع         ي رف ك ف سھم وال ش ك سی إن ذل یة ف ب الریاض ة   والمالع ستوى الطلب  م

   .المبدعین 
  :البیئة المدرسیة االیجابیة عناصر

داع    تتط رة لإلب ة ومثی ة ایجابی صبح بیئ یة لت ة المدرس ویر البیئ ة تط ب عملی ل
  :للتعامل مع العناصر التالیة 

ین الم         : المجتمع المدرسي  - سجام ب سود روح االن ع المدرسي   ینبغي أن ت جتم
ى یصبح مجتمعا متكامًال تسود فیھ روح إبداء الرأي ونبوغ الفكرة وتبنیھا     حت

ى    من تأكید المبادئوحتى یمكن تحقیق ذلك ال بدّ  والقیم التالیة في التعامل عل
  :كل المستویات 

  .تقبل واحترام التنوع واالختالف في األفكار واالتجاھات• 
  .تقّبل النقد البّناء واحترام الرأي اآلخر• 
  . ضمان حرّیة التعبیر والمشاركة باألخذ والعطاء • 
  . العالقةالعمل بروح الفریق وبمشاركة جمیع األطراف ذات• 
صفیة    - ة ال ة        : البیئ تم داخل الصف بدرج ي ت شاطات الت ات والن ّدد العملی تح

ر أم ال             داع والتفكی ة اإلب ة مناسبة لتنمی ت المدرسة بیئ ن  .كبیرة ما إذا كان  وم
  :الخصائص التي ینبغي توافرھا في الصف المثیر للتفكیر ما یلي

  .زات وأثاثالجو العام للصف مثیر بما یحویھ من وسائل وتجھی• 
  . ال یحتكر المعلم معظم وقت الحصة• 
  . الصف متمركز حول الطالب\الطالب ھو محور النشاط • 
  ).كیف؟ ماذا لو ؟ لماذا ( أسئلة المعلم تتناول مھارات تفكیر علیا، • 
  .ردود المعلم على مداخالت الطلبة حاّثة على التفكیر • 
دأ       إذا كانت نقطة    : فلسفة المدرسة وأھدافھا   - دع تب ي أي عمل مب االنطالق ف

داع ھي المدرسة                  ي تنمي اإلب إّن المدرسة الت دف ف ة والھ من وضوح الرؤی
ة       ة والتربوی ة التعلیمی ة بالعملی راف المرتبط ع األط ًا لجمی وّفر فرص ي ت الت
ق              شتركة ینطل دة م ى قاع لمناقشة فلسفة التربیة وأھدافھا من أجل التوّصل إل

ر          منھا الجمیع لتحقیق أھداف      داع والتفكی ة اإلب دف تنمی واضحة یتصّدرھا ھ
  . الطلبة والمعلمینىلد
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شاف        : مصادر التعلم  - تعلم وفرص اكت تعد البیئة المدرسیة الغنیة بمصادر ال
ة دى الطلب ا ل تعدادا م ن اس رامج  تم ة لب ة التحتی ة البنی ات بمثاب  واھتمام

ب   المدرسة التي تھدف إلى تنمیة التفكیر واإلبداع إذ كیف یمكن   شاف طال اكت
ة د     االت العلمی ن المج ال م ي مج داع ف وق واإلب تعداد للتف ھ اس وفر لدی ون ت

ورش ة وال رات الالزم ق  المختب سرح والمراف رات والم ات المحاض  وقاع
ا   الریاضیة والمعامل التي یمكن تأدیة  ارات فیھ ى    التجارب واالبتك یس عل ونق

ذا یب         ة وھك ع المجاالت اإلبداعی ي وجمی ن الصعب أن   ذلك الحاسب اآلل دو م
وفیر          ى ت نتوقع من مدرسة ال تتوفر بھا المصادر التعلیمیة أن تكون قادرة عل

زة  بیئة ایجابیة إلثارة واستعدادات الطلبة وتفعیل قدراتھم لتبلغ مستویات     متمی
  .داء الذي قد یصل حدود اإلبداع بالمعاییر المدرسیةمن األ

ویم  - ن المدرسة و : أسالیب التق دث ع دما نتح ت اعن ي الوق تكم ف داع ونح إلب
ضًا        ذاتھ لعال  ھ تناق مة االمتحان فإننا نمارس في الحقیقة سلوكًا یحمل في طیات

ل      ى ننتق ھ حت ن معالجت داع        واضحًا ال بّد م دیر اإلب ي تق ة ف ة متقدم ى مرحل إل
وب من أجل فك االرتباط بین المعرفة وعالمة ءورعایتھ وقد یكون العمل الد    

ت ھذا العمل خطوة أولى للخروج من مأزق التناقض   التقویم ومواجھة مترتبا  
ة وانجازاتھم                 ّدم الطلب یم مستوى تق دة لتقی ة إدخال أسالیب جدی ثم تأتي مرحل
ا         ة وغیرھ مثل تقییم المحكمین وتقییم الرفاق والتقییم الذاتي والبطاقة التراكمی

  .من أدوات القیاس والتقییم
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 نتائج الدراسة وتوصیات
  

 للمدرسة لتنميه اإلبداع لدى الطلبـة مـن         أظهرت الدراسة هناك ادوار   * 
خالل دور المعلم المبـدع والمنهـاج المعـد بطريقـه تنمـي اإلبـداع               
واستراتيجيات التدريس التي من شانها أيضا أن تنمـي اإلبـداع كمـا أن              

  بةلمدير المدرسة والبيئة المدرسية الدور الكبير في تنميه اإلبداع لدى الطل
 عالقة بين كل من المعلم المبدع والمـدير المبـدع       أظهرت الدراسة أن  * 

والمنهاج اإلبداعي واستراتيجيات التدريس التي تثيـر اإلبـداع والبيئـة            
  .المدرسية التي تحفز اإلبداع وإنتاج الطالب المبدع

  :في ضوء نتائج الدراسة فإنها توصي بما يلي 
  ه  ليعمل في المدرسة العربية البحث عن المعلم المبدع واستقطاب-
   البحث عن المدير المبدع واستقطابه  ليعمل مديرا للمدرسة العربية-
   تضمين المناهج في المدارس العربية كل ما  من شانه أن يثير اإلبداع-
   استخدام استراتيجيات التدريس التي تثير اإلبداع-
  ع أن تكون البيئة المدرسية العربية محفزه على اإلبدا-
 والمعدات والمختبرات التـي تـساعد    باألجهزة تجهيز المدارس العربية -

  على تنميه اإلبداع
  .  العنایة بالطلبة المبدعین فھم ثروة األمة -
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  المراجع
معلم العلوم في تنميـة التفكيـر         ، دور  ٢٠٠٠ السلمان ، بنان محمد ،       -

الة ماجـستير   اإلبداعي من وجهة نظرطلبة الصف التاسع األساسي ، رس        
  .غير منشورة ، الجامعة األردنية

، أثر برنـامج للتـدريس علـى        ١٩٩٠ سالمة ، إيمان محمد سالمة ،        -
اإلبداع في تحفيز التفكير اإلبداعي لدى عينة مـن األطفـال األردنيـين             

  . الجامعة األردنية-،رسالة ماجستير غير منشورة
ـ ١٩٩٥شهراوي، إبراهيم عبدالكريم ،  م ال - ة االكتـشاف فـي   ، أثر طريق

التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي عن طريق تعلم الرياضـيات ، رسـالة            
  .ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية 

، أثر القيادة في تميز اإلبداع حالة منظمة        ٢٠٠٦ الشرقي، حامد علي ،      -
االتصاالت في الجمهورية اليمنية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة           

  . ، األردناليرموك
 ، كليـة    ٢٠٠٢ الخوجا، عبدالرحمن محمد ، تنمية اإلبداع عند طـالب         -

   .دافيد يلين 
 ،دور األسرة في تنمية اإلبداع لدى الطفـل       ) ٢٠٠٨( السليمان ، نوره      -

  .المجلة التربوية، جامعة الملك سعود 
  الخطيب ، جمال والصمادي ، جميل والروسان ، فاروق والحديـدي ،            -

 ،خوله والناطور ، مياده وزريقـات ، إبـراهيم و العمـايرة ،          منى ويحي 
مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحجـات       ) ٢٠٠٩(موسى والسرور ، ناديى     

  . ، دار الفكر ، عمان  ٢الخاصة ، ط
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سـكبلولوجيية األطفـال    ) ٢٠٠٧( القمش ، مصطفى والمعايطة ، خليل        -
، دار المسيرة ،    ١،طذوي االحتياجات الخاصة مقدمة في التربية الخاصة        

  . عمان 
، المدخل إلـى التربيـة      ) ١٩٩٧.(  الخطيب ، جمال ، الحددي ، منى         -

  الخاصة ، مكتبة الفالح ، عمان ، األردن
، تنمية اإلبداع لدى األبناء ، سلسلة       ) ١٩٩٤. ( عبدالرازق محمد السيد     -

  ، مصر ) ١٦(سفير التربوية 
، ) ٢٠٠٠(اإلبداع في فلسطين     نشرة مضامين الدراسات التربوية حول       -

  .جبر ، احمد فهيم ، جامعة القدس المفتوحة ، القدس 
 ،  ١ط.  طريقة لتوليد االفكار اإلبداعية      ٣٠) ١٩٩٩. ( الحمادي ، علي     -

  دار ابن حزم ، بيروت 
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  عبد الحلیم الدرواني / د . أ 

  ئف األعضاء كلیة الزراعة جامعة الزقازیقأستاذ علم وظا

ین   اس  % ٥ - ٢       أثبتت البحوث والدراسات العلمیة أن ھناك نسبة ما ب ن الن ون   م یمثل
ادة   رین والق اء والمفك فوة العلم نھم ص رز م ث یب وقین حی وبین والمتف رین  الموھ والمبتك

دمھ    ي تق ا    ا الحضاري والمخترعین، الذین اعتمدت اإلنسانیة منذ أقدم عصورھا ف ى م عل
  .تنتجھ أفكارھم وعقولھم من اختراعات وإبداعات وإصالحات

ھ،       ده واختصھ ب          الناس مواھب وطاقات، والبعض مفضل بما أمده اهللا تعالى من عن
ال  ا ق الى  كم رزق  {تع ي ال ض ف ى بع ضكم عل ضل بع ل(} ...واهللا ف  .٧١: النح

لبعض، بل ھو أعم وأشمل من ذلك كما فقط على المال، كما یظن ا ولیس الرزق مقصورا
ھ     ي تعقیب شوكاني ف ال ال سابقة     ق ة ال ى اآلی ال،        «عل ي الم اده ف ین عب اوت ب ل التف ا جع وكم

سقم،   جعلھ بینھم في العقل والعلم والفھم وقوة البدن وضعفھ، والحسن والقبح، والصحة وال
  .«األحوال وغیر ذلك من

ور ن األم ا أ          وم ا تربوی ق علیھ ھ   المتف سب عادات لوكیاتھ، ویكت ور س ل تتبل ن الطف
ة    وقیمھ، وتتكون ذ الطفول شخصیتھ، وتنمى مھاراتھ في المراحل األولى من حیاتھ، أي من

ل صفاتھ       المبكرة، ھ الطف ستقي من ذي ی وبالتالي تكون األسرة ھي المنبع التربوي األول ال
صیة لوكیاتھ الح     الشخ ة، وس ھ االجتماعی ھ، ومھارات ھ وقیم ة وعادات  .یاتی

ا،        ولم ال؟ واألسرة ھي ذ والدتھ سانیة من ذرة اإلن ى الب ذي یرع المحضن التربوي األول ال
ر    سب الكثی ا یكت ي         ومنھ درات الت سلوكیات والق ارات وال رات والمعلومات والمھ ن الخب م
 . وھي التي تشكل شخصیتھ بعد ذلك-إیجابا وسلبا -تؤثر في نموه النفسي

 تعریف الموھبة

د  ا          ال یوج وبین، وإنم ة والموھ وم الموھب ى مفھ صین عل احثین والمخت ین الب اق ب اتف
د وث       توج ور البح و وتط ع نم ورت م ت وتط ي نم ات الت اھیم والتعریف ن المف د م العدی

ة       والدراسات اة االجتماعی ور الحی ي وتط اس العقل ذھني والقی  العلمیة في مجال التكوین ال
  . األخیرةواالقتصادیة والتقنیة خالل األعوام المائة

       وظاھرة الموھبة والموھوبین ووجود أفراد یتمیزون بقدرات غیر عادیة یتفوقون بھا
اھرة        ي ظ ا ھ الي، وإنم رن الح شفات الق ن مكت یس م اس ل ن الن ى م ة العظم ى الغالبی عل

سیرات          استرعت ا تف دموا لھ دم العصور وحاولوا أن یق ذ أق اھتمام المفكرین والفالسفة من
سیرا         ولكن مختلفة، ة تف سیر ظاھرة الموھب م حاولوا تف رن أنھ ذا الق  الذي یحسب لعلماء ھ
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ا  وین             علمی ي التك ات ف ى استعدادات وإمكان ة إل ر العادی درات غی ب والق ھ المواھ ع فی أرج
   .للفرد وفي بنیة جھازه العصبي وفي خصائصھ وسماتھ الشخصیة الذھني

  :وقد تضمنت الدراسة العناوین اآلتیة 

  .والوراثة  ین الموھبة العالقة ب-١

 . القرآن الكریم والموھبة -٢

 .والموھوبین   موقف اإلسالم من الموھبة-٣

  . نماذج من الموھوبین المسلمین -٤

 . توصیف وتوظیف الموھبة اإلسالمیة -٥

           

  :والوراثة  العالقة بین الموھبة

اط الو      ى األنم ي عل شكل أساس د ب ة       إن قدرات الموھوبین تعتم ة «راثی اء » الجینی  والبن
وب،    اج الموھ ي إنت  التشریحي للفرد الموھوب، بید أن الوراثة لیست ھي العامل الوحید ف
ة           ك الموھب ة تل ي تنمی ر ف شكل كبی ضا ب ساھم أی ة ت ل البیئی روف والعوام ل إن الظ  ب

ث  وازدھارھا، فالموھوب ھو الفرد الذي یملك استعدادا فطریا وتصقلھ البیئة المالئمة،  حی
وروث       ضھا م ل بع ن العوام ر م صغیر بكثی ل ال داني للطف ي والوج و العقل رتبط النم  ی

م        رة واألصدقاء، ث ك األس ي ذل ن ف ل بم  والبعض اآلخر تشكلھ البیئة التي یعیش فیھا الطف
سان        د اإلن ا ول ة، وربم ى رعای اج إل ي تحت ا،   االھتمام بالتعلیم واكتشاف الموھبة الت موھوب

ا   یة قاسیة مثل الحرمان والفقر وعدم اكتشاف موھبتھونتیجة تعرضھ لعوامل بیئ مبكرا وم
ول .شابھ ذلك، قتلت موھبة اإلنسان، وقضي علیھا ة :         ویمكن الق اج    إن الموھب ي نت ھ

 .أحدھما تفاعل بین العوامل الوراثیة والعوامل البیئیة، وال یمكن إھمال دور

 
ة  ة وراثی سابیة.. الموھب             واكت

 
رى د  ھذا، ب  و النصر    . ینما ی شام أب ي      -ھ خ واألعصاب بقصر العین تاذ الم ذكاء  - أس  أن ال

ا  ة وعالماتھ رات الموھب د ثم وب .. أح ي موھ ل ذك یس ك ي، ول وب ذك ل موھ ا أن .فك كم
ك نتیجة            ا، وذل ة العلی ة المعرفی الموھبة تتمایز في نسب الذكاء أو في درجة القدرات العقلی

ة وال   ة والبیئی ل الوراثی صیة للعوام ى       . شخ ة األول ي الدرج ة ف ة وراثی د أن الموھب ویؤك
ر     ذا أث ة وھ درة العقلی ذه الق زودا بھ د م سان یول ة، أي أن االن ة الثانی ي الدرج سابیة ف واكت
ى        التعلم عل ة وب ة الذھنی ق الریاض ن طری وده ع رد وجھ صیة الف ب شخ م تلع ة، ث الوراث
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ى الموھب      سان إل م      األسس العلمیة، لكن ال یمكن أن یصل االن ا ل ط م د الشخصي فق ة بالجھ
ة    ة الفائق درة العقلی زودا بالق د أوال م اء     . یول ة أن ذك ات الحدیث ض الدراس شفت بع د ك وق

د          الموھوب ال یضعف تبعا لزیادة السن كذكاء اآلخرین الصناعي أو المكتسب، بل إنھ یزی
ستین   ن ال د س ى بع ادة حت ي الزی ستمر ف رق د.وی وبی  . ویف ین الموھ صر ب و الن شام أب ن ھ

سجتھا    ق أن صبیة وتناس الت الع خ والوص ا الم دد خالی ي ع رھم ف  .وغی
 
  

   :القرآن الكریم والموھبة 

درات        ب والق حاب المواھ ن أص دثت ع ي تح ة الت ات القرآنی ن اآلی ر م اك الكثی         ھن
ول اهللا        .  الخاصة   ل، فیق ث األص ن حی ة م یوجد في القرآن الكریم إشارة إلى معنى الموھب

ا  - اٍت              -لىسبحانھ وتع ٍض َدَرَج ْوَق َبْع َضُكْم َف َع َبْع َأْرِض َوَرَف َف اْل ْم َخالِئ ِذي َجَعَلُك َو الَّ  َوُھ
یٌم             وٌر َرِح ُھ َلَغُف اِب َوِإنَّ ِریُع اْلِعَق َك َس ام  ( ِلَیْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم ِإنَّ َربَّ ورة األنع ذه  ) ١٦٥س فھ

ذلك             اس، وك ب الن اوت مواھ وع وتف ى تن الى   اآلیة تشیر إل ھ تع ْوَق    : قول َضُھْم َف ا َبْع َوَرَفْعَن
  ) .٣٢سورة الزخرف من اآلیة( َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَیتَِّخَذ َبْعُضُھْم َبْعًضا ُسْخِریا 

ھ     ودة أن قول دكتور الع ح ال الى -وأوض بحانھ وتع َف     (- : -س ْم َخالِئ ِذي َجَعَلُك َو الَّ َوُھ

ٍض      : (-بحانھ وتعالىس-یشیر إلى االستخالف ، ثم قال    ) اْلَأْرِض ْوَق َبْع َضُكْم َف َع َبْع َوَرَف

 أھو في العقل ، أم التفكیر ، أو الجسد ، أو المال ،   ، وھنا لم یحدد ھذا الرفع،     ) َدَرَجاٍت

  . ، فھناك أشیاء كثیرة الناس یتفاوتون فیھا تفاوًتا عظیًما  أو في السلطة

، فھي دعوة إلى استثمار المواھب وتوظیفھا في ) ْمِلَیْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُك: (ثم قال تعالى   

ال         م ق اد اهللا ، ث وٌر      : (طاعة اهللا، والخیر واإلحسان لعب ُھ َلَغُف اِب َوِإنَّ ِریُع اْلِعَق َك َس ِإنَّ َربَّ

إشارًة إلى الجزاء األخروي ، وبناء على ھذه اآلیة فإن اهللا تعالى ُیحاسب الناس   ) َرِحیٌم

ذلك      یوم القیامة ِبَقْدِر    ر ، وك ر حساب الفقی ي غی ما أعطاھم في ھذه الدنیا، فحساب الغن

  .حساب الذكي غیر حساب غیره : نستطیع أن نقول

  :وھذه بعض نمازج للموھبة في القرآن الكریم 

  :أوال الحكمة 

اِب           كَُّر ِإالَُّیْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْیًرا َكِثیًرا َوَما َیذَّ ُیؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َیَشاء َوَمن وْا اَألْلَب ُأْوُل
  ). سورة البقرة ٢٦٩(
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ًرا          َواْذُكْرَن َما ُیْتَلى ِفي ُبُیوِتُكنَّ ا َخِبی اَن َلِطیًف َھ َك ِة ِإنَّ اللَّ ِھ َواْلِحْكَم اِت اللَّ ورة  ٣٤(ِمْن آَی  س
  )األحزاب 

يٌّ      َوَمن َیْشُكْر َفِإنََّما َیْشُكُر ِلَنْفِسِھ َوَمن َكَفَرَأِن اْشُكْر ِللَِّھ َوَلَقْد آَتْیَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َھ َغِن ِإنَّ اللَّ َف
  ) سورة لقمان ١٢(َحِمیٌد 

َسبِّْحنَ       َفَفھَّْمَناَھا ُسَلْیَماَن َوُكلا اَل ُی َع َداُووَد اْلِجَب خَّْرَنا َم ا    آَتْیَنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَس َر َوُكنَّ َوالطَّْی
  ) سورة األنبیاء ٧٩ (َفاِعِلیَن

ا     ا َوِعْلًم اُه ُحْكًم ا آَتْیَن مْ          َوُلوًط َث ِإنَُّھ ُل اْلَخَباِئ ت تَّْعَم ي َكاَن ِة الَِّت َن اْلَقْرَی اُه ِم ْوَم    َوَنجَّْیَن اُنوا َق َك
  ) سورة األنبیاء ٧٤( َسْوٍء َفاِسِقیَن 

  ) سورة ص ٢٠( َطاِب اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخ  َوَشَدْدَنا ُمْلَكُھ َوآَتْیَناُه

   :ثانیا العلم

قُّ    َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلَوْا َأنَّى َیُكوُن َلُھ اْلُمْلُك  َوَقاَل َلُھْم َنِبیُُّھْم ِإنَّ الّلَھ ُن َأَح َعَلْیَنا َوَنْح
نَ       َعًة مِّ ْؤَت َس ْم ُی ُھ َوَل ِك ِمْن طَ     ِباْلُمْل َھ اْص اَل ِإنَّ الّل اِل َق ي   اْلَم ْسَطًة ِف ْیُكْم َوَزاَدُه َب ِم   َفاُه َعَل اْلِعْل

  ) سورة البقرة ٢٤٧(  َعِلیٌم َواْلِجْسِم َوالّلُھ ُیْؤِتي ُمْلَكُھ َمن َیَشاء َوالّلُھ َواِسٌع

  )  سورة الكھف ٦٥( آَتْیَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما   َفَوَجَدا َعْبًدا مِّْن ِعَباِدَنا

ل         َفَتَعاَلى اللَُّھ اْلَمِلُك اْلَحقُّ ُھ َوُق َك َوْحُی َضى ِإَلْی ِل َأن ُیْق ن َقْب اْلُقْرآِن ِم ْل ِب ي   َوَلا َتْعَج رَّبِّ ِزْدِن
  ) سورة طھ ١١٤(ِعْلًما 

ا  َع َداُوودَ      َفَفھَّْمَناَھا ُسَلْیَماَن َوُكل خَّْرَنا َم ا َوَس ا َوِعْلًم ا ُحْكًم َسبِّْحنَ  آَتْیَن اَل ُی ا     اْلِجَب َر َوُكنَّ َوالطَّْی
  ) سورة األنبیاء ٧٩(َفاِعِلیَن 

ا     ا َوِعْلًم اُه ُحْكًم ا آَتْیَن مْ          َوُلوًط َث ِإنَُّھ ُل اْلَخَباِئ ت تَّْعَم ي َكاَن ِة الَِّت َن اْلَقْرَی اُه ِم ْوَم    َوَنجَّْیَن اُنوا َق َك
  ) سورة األنبیاء ٧٤( َسْوٍء َفاِسِقیَن 

 :والموھوبین  سالم من الموھبةموقف اإل

ف            م یق دراتھم، ول واھبھم وق شاف م الموھوبین، واكت ة ب د العنای ي اإلسالم أش د عن        لق
ى     عند ود عل ا یع ذلك، بل اھتم أیضا بتنمیة مھارات الموھوبین وعمل على استخدامھا فیم

درا        األمة ب والق ك المواھ سح المجال النطالق تل ل أف دى  اإلسالمیة بالنفع، ب ة ل  ت الكامن
 .أتباعھ

 بأصحاب المواھب وسلم صلى اهللا علیھ عنایة الرسول
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س   لمواھب صلى اهللا علیھ وسلم ومن صور اكتشاف النبي الصحابة وقدراتھم ما یرویھ أن
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدھم » :(اهللا علیھ وسلم صلى) قال رسول اهللا: بن مالك قال

ء عثمان وأقرؤھم لكتاب اهللا أبي بن كعب، وأفرضھم زید وأصدقھم حیا في أمر اهللا عمر،
ذه          بن ثابت، وأعلمھم ین ھ ا وإن أم ة أمین ل أم ل، أال وإن لك ن جب اذ ب بالحالل والحرام مع
دة و عبی ة أب راح اُألم ن الج صحیحین (» ب ى ال ستدرك عل ي الم اكم ف  .رواه الح

  

دیرھم          إن الناظر في سیرة السلف الصالح یرى الكثیر من النما ا تق ر فیھ ي ظھ  ذج الت
انوا              ى وإن ك اس حت ن الن رھم م ألصحاب المواھب والقدرات الخاصة، وتقدیمھم على غی

ن  نھم  أس ك  .م ن تل ب، وم حاب المواھ ع أص صالح م سلف ال ل ال ي تعام اذج ف اك نم وھن
اذج                    النم

: بدر، فقال بعضھمكان عمر یدخلني مع أشیاخ «: ابن عباس رضي اهللا عنھما قال عن    
تم          لم تدخل د علم ن ق ھ مم ال إن ھ؟ فق اء مثل ا أبن ا ولن ال . ھذا الفتى معن وم  : ق دعاھم ذات ی  ف

ي  : فقال. وما رأیتھ دعاني یومئذ إال لیریھم مني: قال. ودعاني معھم جاء   إذا{ما تقولون ف
تح  ا   . نصر اهللا والف ن اهللا أفواج ي دی دخلون ف اس ی ت الن سورة } ورأی ى ختم ال ال .حت : فق

م    ال: بعضھم أمرنا أن نحمد اهللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علینا، وقال بعضھم  دري أو ل ن
ت       . یقل بعضھم شیئا ك؟ قل ذلك قول اس أك ن عب ا اب ي ی ا  . ال: فقال ل ال فم ت   ق ول؟ قل و  : تق ھ
ھ   أعلمھ (صلى اهللا علیھ وسلم) أجل رسول اهللا تح   {اهللا ل تح مكة   } إذا جاء نصر اهللا والف ف

ا  فسبح بحمد ربك{المة أجلك فذاك ع ا إال      } واستغفره إنھ كان تواب م منھ ا أعل ر م ال عم ق
م ا تعل حیح. (»م اري ص                              البخ

رة   سنة المطھ سلف     وھناك الكثیر من النماذج سواء في القرآن الكریم أو ال ذلك سیرة ال وك
درات والم       حاب الق ام بأص ا االھتم ن خاللھ صالح یتضح م ب الخاصة  ال ا أن   واھ و أردن ل
  .نحصیھا لطال بنا المقام، بل ربما استعصى وشق ذلك علینا

  :نماذج من الموھوبین المسلمین 
  : في عصر اإلسالم األول 

ھ       :  عمر بن الخطاب     -١ ورا من روح ا ن رغ علیھ المعلم الذي صحح مفاھیم الحیاة وأف
  وكساھا عظمة من سلوكھ وكان للمتقبن إماما 

  ن الولید العقلیة الحربیة خالد ب-٢
   زید بن ثابت جامع القرآن -٣

  :الحقا
 أبو األسود الدؤلي

ر     ظالم بن عمرو بن )  ھـ ٦٩ -. ھـ. ق ١٦( أبو األسود الدؤلي   ن یعم دل ب ن جن  سفیان ب
, البصرة ونشأ في الكوفة ولد في  ,بن حلس بن نفاثة ابن عدي بن الدیل بن بكر الدیلي

صحب . المصحف وشّكل, علم النحو وأعیانھم، یعتبر أول من وضع التابعینمن سادات 
فھو أول من ضبط . وھو ملك النحو. صفین، وشھد معھ وقعة علي بن أبي طالب   اإلمام  

قواعد النحو، فوضع باب الفاعل، المفعول بھ، المضاف وحروف النصب والرفع والجر 
 حیاة أبي األسود الدؤلي بالتفصیل. والجزم
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ویقال أن . علي بن ابي طالببأمر من االمام . األحرف العربیةھو من وضع النقاط على 
  . الحجاجبأمر من . نصر بن عاصممن فعل ذلك تلمیذه 

بكسر الدال المھملة : والدیلي. الدؤلي، وفي اسمھ ونسبھ ونسبتھ اختالف كثیر:  ویقال
زة    : لمثناة من تحتھا وبعدھا الم، والدؤلي  وسكون الیاء ا   تح الھم ة وف بضم الدال المھم

ة من             زة، وھي قبیل دئل بكسر الھم ى ال سبة إل ة وبعدھا الم، ھذه الن ا فتحت   كنان ، وإنم
ري    الھمزة في النسبة لئال تتوال     رة نم ى نم الفتح -ى الكسرات، كما قالوا في النسبة إل -ب
ب        : وھي قاعدة مطردة، والدئل    رس والثعل ن ع ین اب ة ب اء   : وحلس . اسم داب بكسر الح

  .المھملة وسكون الالم وبعدھا سین مھملة
  أبوالریحان محمد بن أحمد بیروني

ي    د بیرون ن أحم د ب سلم عالم أبوالریحان محم مة   م احیة كاث عاص ي ض د ف وارزم ول  خ
والي سنة         ) أوزبكستان( ھر سبتمبر ح ي ش ن      م٩٧٣،ھـ ٣٢٦(ف ي س ى جرجان ف ل إل  رح

مجیر     م٩٦٢ ھـ٣٨٨ حوالي   ٢٥ال ن وش ابوس ب  حیث التحق ببالط السلطان أبو الحسن ق
ة وحین عاد                   رون الخالی ن الق ة ع ار الباقی و اآلث ھ وھ ى كتب شمس المعالي ونشر ھناك أول
ھ          إلى موطنھ الحق بحاشیة األمیر ابي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذي عھد إلی

د سقوط      سانھ وعن ن سبكتكین      ببعض المھام السیاسیة نظرا لطالقة ل ود ب د محم ارة بی  اإلم
رى            ھـ٤٠٧عزنةعامحاكم   ھ الكب اني مؤلفت شر ث ى بالطھ ون  الحقھ مع طائفة من العلماء إل

ا  تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة كما كتب مؤلفین آخرین كبیر  ین ھم
نة     وفي س یم ت ناعة التنج ل ص یم ألوائ سعودي التفھ انون الم ـ٤٤٠الق ق ) م١٠٤٨،ھ وأطل

 . تسمیة بطلیموس العربالمستشرقونعلیھ 

  علوم البیروني

الم   ان ع یات ك اء ریاض ال    وفیزی ي مج ات ف ضا اھتمام ھ أی ان ل صیدلة وك ة  ال والكتاب
وعیة ك الموس ا والفل طح  . ریخوالت ى س ة عل ة بركانی میت فوھ رس ب القم ى جان مھ إل  باس

نھم       ٣٠٠ ر وم ى القم ة عل ات البركانی سمیة الفوھ اره لت م اختی ا ت م المع وارزمي اس  الخ
ده  ألوزبكستان التابعة حالیا    خوارزمولد في   . ]١[ وابن سینا  وأرسطو  والتي كانت في عھ

راق على ید العالم  درس الریاضیات  بالد فارس  في   السامانیینتابعة لساللة     منصور بن ع
ینا   ) ١٠٣٦ - ٩٧٠( ن س ر اب سكوویھ  ) ١٠٣٧ - ٩٨٠(وعاص ن م ) ١٠٣٠ - ٩٣٢(واب

ة   . افظة طھرانمح الواقعة في الريالفیلسوفین من مدینة   م اللغ ة تعل سكریتیة  الیونانی  والسن
ة     ب باللغ ة خالل رحالتھ وكت ب أو      . والفارسیة  العربی ي الغری وارزم تعن ي بلغة خ البیرون

ة                 ة وتاریخی سائل علمی ي م ات ف ن المؤلف د م ي العدی ب البیرون دة، كت ن خارج البل اآلتي م
ات        ساب المثلث ي ح ساھمات ف دائرة وفلكیة ولھ م رض، ودوران    وال ول والع وط الط  وخط

اریخ    الصوت  وسرعةالضوء والفرق بین سرعة   األرض ي ت ھ ف ،ھذا باإلضافة إلى ما كتب
ماه             .]٢[ الھند ًا أس ھ كتاب ر حیات ي أواخ ب ف ة كت صیدلة واألدوی ن ال ھ ع اشتھر أیضا بكتابات

  .وكان الكتاب عن ماھیات األدویة ومعرفة أسمائھا" الصیدلة في الطب"
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    أھم كتبھ

          ة ل أو مرذول ور إدوارد   تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العق ق دكت  تحقی
  . جامعة برلین من سخاو

 االستیعاب في تسطیح الكرة  
 التعلیل بإجالة الوھم في معاني النظم  
  درج       وائل صناعة التنجیم  التفھیم أل ن الت ث ع م یبح و عل  على طیق المدخل وھ

من أعم الموضوعات إلى اخصھا لیحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة تحت     
ن              وم م سیم العل ل تق ي جع م اإللھ وعا العل وم موض م العل ان أع ذلك األعم ولما ك

ن األ      ول فروعھ ویمكن التدرج فیھ من األخص إلى األعم على عكس ما ذكر لك
  أسھل وایسر وموضوع ھذا العلم وغایتھ ظاھر

 تجرید الشعاعات واألنوار  
 الجماھر في معرفة الجواھر  

ع             ن وض ل م ن أوائ و م زات وھ واھر والفل وزن  قام البیروني في ھذا الكتاب بوصغ الج ال
شابھات       لبعض الفلز  النوعي ات واألحجار الكریمة وذكر أن الكثیر من الجواھر الثمینة مت

روز  واأللماس  والزمرد واللؤلؤ الیاقوتفي اللون وقد وصف األحجار الكریمة مثل        والفی
ق  و   والمرجان  والعقی ست وھ وارتز  والج ن األحجار الكریمة و    الك ا م ضا   وغیرھ ر أی ذك

  .والرصاص والحدید والنحاس والفضة والذھب الزئبقالفلزات مثل 

 التنبیھ في صناعة التمویھ  
 في النجوماآلثار الباقیة عن القرون الخالیة   

ي            واریخ الت ھ الت ین فی ابوس وب الي ق شمس المع ھ ل د ألف اب مفی و كت د وھ اریخ مجل والت
سند    یستعملھا األمم واالختالف في األصول التي ھي مبادیھا وب    د بال ون بل یرون بالباء والن

ام           ل المق ھ قلی ھ لكون مي ب ي س و بالفارسیة البران سیوطي ھ ال ال اء وق ون األنب ا في عی كم
  بخوارزم وأھلھا یسمون الغریب بھذا االسم وھذا الكتاب تحقیق سخاو أیضا

 اإلرشاد في أحكام النجوم  
    اد اختالف األرص ن ضبط      االستشھاد ب زوا ع ل الرصد عج ال أن أھ زاء   وق  أج

  الدائرة العظمى بأجزاء الدائرة الصغرى فوضع ھا التألیف إلثبات ھذا المدعي
 الشموس الشافیة  
    صناعیة ب ال ة والغرائ ب الطبیعی ات     العجائ زائم والنیرنجی ى الع ھ عل م فی  تكل

  .والطلسمات بمایغرس بھ الیقین في قلوب العارفین ویزیل الشبھ عن المرتابین
 سعودي انون الم ي الھیالق بكتكین    ف ن س ود ب ن محم سعود ب ھ لم وم ألف ة والنج ئ

ي           ) محمود الغزنوي ( وس ف ھ بطلمی ذا فی ة ح شرین وأربعمائ ي سنة إحدى وع ف
  المجسطى وھو من الكتب المبسوطة في ھذا الفن

 كتاب األحجار  
 مختار األشعار واآلثار  
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         ا ور   كتاب استخراج األوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني فیھ ق دكت  تحقی
  . سعید الدمرداشأحمد

             مصادر

م،       .١ ي االرق ھ       دار األرقم بن أب دوا اهللا علی ا عاھ صالح صدقوا م سلف ال اب ال  - ب
  حكماء وعلماء وفلكیون وأدباء ومفكرون وخلفاء ومبدعون مسلمون

       دمرداش عید ال ، )ع.م.ج(طباعة دار المعارف   . كتاب البیروني للدكتور أحمد س
  ٤٨٤٨/١٩٨٠رقم االیداع 

 ع       ال راءة للجمی ان الق د مھرج رھین أحم ام اب ي د إم سعودي للبیرون انون الم ق
١٩٩٥ 

   المي وعي اإلس ة ال المیة  -مجل شئون اإلس اف وال ت - وزارة األوق ة الكوی  دول
  عصام ضـاھـر  :بقلم الكاتب

  

 أبو بكر الرازي

ب  أبو بكر محمد بن یحیى بن زكریا الرازي   ي  عالم وطبی  - م ٨٦٤/ ھـ ٢٥٠. ح. (فارس
عبان ٥ وفمبر ١٩/ھـ ٣١١  ش ي   ) م٩٢٣  ن د ف ري  ، ول ة ال ارس    مدین بالد ف ي خراسان ب .  ف

و  الق وھ ى اإلط سانیة عل اء اإلن م أطب د أعظ ا وأح فتھ  كم ھص د ھونك ا زجری ي كتابھ  ف
رب  ى الغ سطع عل رب ت مس الع اب  ش ف كت ث أل ب حی ي الط اوي ف ل  الح ضم ك ان ی  ك

ى عام        ق حت ام اإلغری ذ أی ة من ا     م٩٢٥المعارف الطبی ي أوروب رئیس ف ع ال ل المرج  وظ
دة  اریخ در  ٤٠٠لم ك الت د ذل ام بع یاتس  ع ب الریاض سفة والط ك والفل اء والفل  والكیمی

  .واألدب والمنطق

ي                   ن الرسائل ف ر م ھ الكثی شفی ل سا لم ل رئی بالد وعم رازي وجاب ال في الري اشتھر ال
فروع الطب والمعرفة في ذلك العصر، وقد ترجم شتى مجاالت األمراض وكتب في كل   

ن      الالتینیةبعضھا إلى    شر، وم سابع ع رن ال ى الق  لتستمر المراجع الرئیسیة في الطب حت
اب  " المنصور"وكتاب  " تاریخ الطب "أعظم كتبھ    ردة  "في الطب وكت ة المف ذي  " األدوی ال

سم   ضاء الج شریح أع دقیق لت ف ال ضمن الوص ر  . یت ن ابتك و أول م ةھ وط الجراح ، خی
م    الصیدلة، ولھ مؤلفات في    المراھموصنع   دم عل ي تق اقیر  ساھمت ف ھ  .العق اب  ٢٠٠ول  كت

  .العلومومقال في مختلف جوانب 

 الطبیة الرازي كتب

دیم یذكر كل من    ي  ابن الن ي       والقفط ھ ف ماء مؤلفات د دون أس ان ق رازي ك ت " أن ال " فھرس
ذ     . وضعھ لذلك الغرض   سخ المخطوطة لھ روف أن الن ع     ومن المع د ضاعت م ة ق ه المقال
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سفة   . مؤلفات الرازي المفقودة  ب والفل ویزید عدد كتب الرازي على المائتي كتاب في الط
رى    ة األخ روع المعرف اء وف ین   . والكیمی ا ب راوح حجمھ وعاتویت ضالموس خمة  ال

ن            ال م شوب ك ذي ی شدید ال ام ال ا اإلبھ ح ھن ا أن نوض در بن صیرة ویج االت الق والمق
دا   ". الجامع الكبیر "و" الحاوي في الطب  " ي   وقد أخطأ مؤرخو الطب الق مى والمحدثون ف

اوي        ي الح ى كلمت رادف معن ك لت ط، وذل د فق اب واح ا لكت وانین كأنھم ك العن ار ذل اعتب
  .والجامع

ا     تینیةاللغة الال تمت ترجمة كتب الرازي إلى       اء كم اء والكیمی ب والفیزی  وال سیما في الط
ة          ي الجامعات األوروبی ترجم القسم األخیر منھا إلى اللغات األوروبیة الحدیثة ودرست ف

را     ھولنداال سیما في     ب ال ت كت دا        حیث كان ي جامعات ھولن سیة ف ع الرئی ن المراج زي م
شر      سابع ع ي          . حتى القرن ال رازي ھ اء ال ي ذك دل عل ھیرة ت ك قصة ش ره احد   (وھنال ام

ود     ي عم م ف ع لح ع قط ر ووض داد وفك ي بغ ب ف ان مناس ي مك شفي ف اء مست اء ببن الخلف
دما             سدت وعن ع ف ري اي القط ي ی ا لك ر علیھ  خشبي في اماكن كثیییرة في بغداد وكان یم
ن             ي خالي م وه نق ان الن ج ذا المك ي ھ شفي ف اء المست ر ببن سدت ام ر قطعة ف رف اخ ع
ك       ن ذل ات وم ن الملوث الي م ي خ واء نق ي ھ اجون ال ي یحت راب الن المرض دخان والت ال
شعر     ب ال ان یح ھ ك روف ان ن المع ة وم رة بذكائ ھرة كبی رازي ش تھر ال دث اش الح

  .والموسیقي في صغرة وفي كبرة احب الطب

 "يف الفصد واحلجامة"كتاب 

ف  الینوسأل ا١٣٠ (ج ا٢٠٠ - م تقریب االت،   )  م تقریب ة مق ي ثالث صد ف ي الف ا ف كتاب
اب لمناقضة           ذا الكت ن ھ ة م طوطالیس وخصص المقالتین األولى والثانی ن مدرسة   أرس  م

كندریة  ع قاإلس رن الراب ة، الق ث ق-م.  القدیم رن الثال ذ )م.  الق م تالمی طوطالیس، ث  أرس
  .وكانوا جمیعا یمنعون من الفصد، ظنا منھم بأنھ یجلب المرض

الج بالقصد     ن الع راه م ا ی ة م ة الثالث ي المقال الینوس ف ر ج أن . ذك ؤمن ب رازي ی ان ال وك
راض     اب  . القصد مفید لعالج بعض األم رأت كت رازي  ق ة   " ال ي الفصد والحجام ع  " ف أرب

شرة مقا  ةع ة  -ل ھ الخاص ي مذكرات ا ف ي دونھ ة الت ة المقارن ن تجرب ا ع ي " بحث اوي ف الح
ب صھا      "الط زة وملخ ة وجی ا كلم شرت عنھ د ن ت ق ن    "، وكن ددا م سم ع رازي ق أن ال

سرسام       حائي   (المرضى المصابین بمرض ال وعتین   ) التھاب س ى مجم ع    . إل م فصد جمی ث
د      ة ب ة الثانی راد المجموع رك أف ى وت ة األول راد المجموع ول أف صد، یق ت : "ون ف وترك

اب         " متعمدا جماعة استدني بذلك رأیا     ي كت شیقة ف ة ال ذه التجرب ى ھ ر عل الفصد  "ولم أعث
ول         " والحجامة ث یق رازي، حی ن ال شرھا، ع : ولكني كوفئت بمعلومات جدیدة، لم یسبق ن

دبیره،   . وقد كان بمدینة مصر رجل بغدادي یتصرف في خدمة السلطان       " ي ت وكان یلزمن
ف وسبعون سنة    وسنھ یومئ  رب          . ذ نی ا یق ا وم شرین یوم سة وع ل خم ي ك ت أفصده ف كن

ن                 ر م ي مصر أكث سن ف شیخ الم ذا ال رازي ھ ارة ال ال زی ة واحتم منھا، في جمیع األزمن
ة        ى مدین ري احتمال توجھ ھذا المریض مرة في خمسة وعشرین یوما إل ى  ال داد  أو إل . بغ

اب        ي كت ي الفصد والحجامة   "ومن الطریف أن یقول الرازي ف ن    ": "ف ي بعض م وخبرن
ا     ا ولكمھ ا وزجرھ رأة، فنھرھ رق ام راج ع ھ إخ سر علی ھ ع صد أن ده الف م عن ت أتعل كن
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رزت ھ  فب ا بحیلت ا وأخبرھ ذر إلیھ ت، واعت صدھا للوق ا فف س  ".  عروقھ ي نف ول ف ا یق كم
اب ھ أن  : "الكت رأ علی ت أق ن كن ي م أمونوأخبرن صدالم سر  .  افت ة ع ت التثنی ا أق وق فلم

ھ   م یقبل ا ل ار بم ل أش ین، فك ضر المتطبب دم، فأح روج ال من  . خ ن ض س م ضر المجل وح
أنزل      . خروج الدم بأسھل الوجوه، بعد أن یزول من حضر         روق، ف وا امتص الع ا زال فلم

  ".مھ في الوقتفي ف

ھ أن     : "وإذا أمعنا النظر في قول الرازي      رأ علی ت أق ن كن أمون وأخبرني م م  " افتصد الم ث
ب     " وخبرني بعض من كنت أتعلم عنھ الفصد     "قولھ رازي درس الط ى أن ال ال ستدللنا عل

ون               انوا یمارس ن ك اء، مم ر األطب ن غی د فصاد م على أستاذ طیب، ولكنھ تعلم الفصد عن
  ".أعمال الطب الجزئیة"

د  بمدینة السالموقد رأیت "ا یقول الرازي في ھذا الكتاب أیض    د     رجال من ول ن عب د ب أحم
ات  ك الزی نالمل نة  وس ون س ف، وأربع ى   . ھ نی ون عل فرة الل دن وص ن قصافة الب ان م وك

ل   . غایة ھر وكان یعرض لھ في ك سھ        ش أن نف ق ك سمھ ویختن ر ج یال أن یحم ا زاد قل  أو م
ن   . تمیط، حتى یلجأ إلى الفصد     رج م دم وكان یخ شر    ال سة ع در خم ا  ق ان   درھم یال، فك  ك

ذا   . وكان الذي یعرض لھذا احتراف الدم ال كثرتھ. یأنس بالراحة في الوقت  ان ھ وأیضا ك
ة       جالینوس كثیرا من كتب الرجل قد قرأ   ة وال خدم ھ درب ن ل م تك م، ول ى معل دلنا  ".  عل وت

ا            ي متخلف ل، فبق م بالعم رن دراسة العل ھذه القصة على اسم طبیب معاصر للرازي، لم یق
ھ             فھذا. في مھنتھ  دى تعلم ھ وبم رازي ب ا ال ري عرفن ع الھج رن الراب اء الق  طبیب من أطب

  .صناعة الطب

اب   ي كت رازي ف ول ال د"یق صول أو المرش ب   ": "الف ناعة الط ام ص ي أحك ي ف یس یكف ل
ا راءة كتبھ ى . ق ة المرض ى مزاول ك إل ع ذل اج م ل یحت م زاول . ب ب ث رأ الكت ن ق إال أن م

ن زاول المر   . یستفید من قبل التجربة كثیرا    . المرضى ب،      وم رأ الكت ر أن یق ن غی ى م ض
ة            ا البت شعر بھ رة، وال ی ل كثی ھ دالئ دار      . یفوتھ ویذھب عن ي مق ا ف ق بھ ن أن یلح وال یمك

ة،               ى مزاول ع ادن ب م ارئ الكت ھ ق ا یلحق ى م ة للمرض اس مزاول ر الن عمره، ولو كان أكث
م     : (فیكون كما ذكر اهللا عز وجل     ا وھ رون علیھ سموات واألرض یم وكأین من آیة في ال

  ).١٠٥سورة یوسف آیة) (ھا معرضونعن

  توصیف وتوظیف الموھبة اإلسالمیة

  :موھبة نافعة دائما:  أوال 

 . حلول المشاكل – المبتكرات –البحث العلمي :  في العلم   .١
ة   .٢ ي الریاض ل  :  ف وب الخی سباحة –رك رة – ال سیارات  – الك سابقات ال ة – م  – الرمای

 .رمي القوس
 . اإلنشاد– التمثیل –الفن التشكیلي ) : أحیانا مفیدة ( في الفن  .٣
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  :موھبة مضرة :  ثانیا  

  . النصب و اإلحتیال– القتل –السرقة : توظیف الموھبة في أعمال غیر شرعیة 

  :األسباب المؤدیة لذلك 

 فشل التربیة اإلجتماعیة و التوافق األسري .١
 التربیة الدینیة غیر كافیة .٢
 فقدان الثقة في العدالة اإلجتماعیة .٣

  : لعالج طرق ا

رة      .١ ة بالحدود    : التربیة الدینیة السلیمة في مراحل الطفولة المبك ام و المعرف ا  ( اإللم  –الرب
 .  اإللمام بفقھ العبادات\)  قطع الطریق – السرقة –الزنا 

 .الثقة في الحصول على مكان في المجتمع وفقا لقدراتھ الذھنیة و العقلیة .٢

  -:التوظیف 

ب و   : ة كیفیة اإلستفادة من الموھب   ان المناس عن طریق وضع الشخصیة المناسبة في المك
  ھذا أخطر ما في الموضوع
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  مصادرال

 حكماء - باب السلف الصالح صدقوا ما عاھدوا اهللا علیھدار األرقم بن أبي االرقم،  ٠ 
  وعلماء وفلكیون وأدباء ومفكرون وخلفاء ومبدعون مسلمون

 رقم )ع.م.ج(طباعة دار المعارف . د الدمرداشكتاب البیروني للدكتور أحمد سعی ،
  ٤٨٤٨/١٩٨٠االیداع 

  ١٩٩٥القانون المسعودي للبیروني د إمام ابرھین أحمد مھرجان القراءة للجمیع 
  بقلم   دولة الكویت- وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة -مجلة الوعي اإلسالمي

 عصام ضـاھـر  :الكاتب
   رجال حول الرسول–ل خلفاء الرسو( خالد محمد خالد (  

 ، الترجمة العربیة،٢٤٣أحد أعظم أطباء اإلنسانیة على اإلطالق، صفحة : الفصل الثالث
  ھونكة زجرید ،العرب تشرق على الغرب شمس ،"بیروت" الطبعة الثامنة، دار الجیل
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  تنمية الكفاءة االجتماعيةفي  العالج السلوكيفعالية 
  القرائيذوى العسر األطفال  لدى 

  إعداد
  مصطفى ابوالمجد سليمان مفضل /  د

  الصحة النفسية  مدرس
  الواديجامعة جنوب  – التربية بقنا كلية

األطفال ذوو العسر القرائى غالبا ما تنقصهم المعرفة لما هـو متوقـع             
منهم فى المواقف االجتماعية مما يظهر ليهم كفاءة إجتماعية منخفضه ، وهدفت            

 الـسلوكى   الدراسة الحالية  التعرف على فعالية برنامج مبنى على فنيات العالج          
لتنمية الكفاءة االجتماعية لدى االطفال ذوى العسر القرائى ، وقد بلغـت عينـة              

طفال من أطفال رياض األطفال ذوى العسر القرائـى منخفـضى     ) ٥٢(الدراسة  
 ) ٤،٧(  سـنوات بمتوسـط عمـرى    ٦-٤الكفاءة اإلجتماعية تتراوح اعمارهم    

ر الكشف المبكـر للعـسر      ، وقد تم اسنخدام إحتبا     ) ٠،٤٨( وإنحراف معيارى   
، مقياس سلسون المعـدل      ) ٢٠٠٤:عبدالرقيب البحيرى ،جابر عبداهللا     (القرائي  

،  ) ٢٠٠٦:عبدالرقيب البحيرى ،مـصطفى ابوالمجـد       ( لذكاء األطفال والكبار    
، برنامج العالج   ) إعداد الباحث   ( مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية لدى األطفال       

  ) .د الباحث إعدا(السلوكى المقترح 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه التوجد فروق ذات دالله إحصائية بـين            
درجات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعه الضابطه علـى مقيـاس           

بينما وجـدت فـروق ذات داللـه        . تقدير الكفاءة االجتماعية فى القياس القبلى       
فال المجموعه الـضابطه    إحصائية بين درجات أطفال المجموعة التجريبية وأط      

على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية فى القياس البعدى وذلك لصالح المجموعه           
التجريبية وهذا يؤكد فعالية برنامج العالج السلوكى المعد فى الدارسـة الحاليـة             

كما وجدت فروق   . فى تنمية الكفاءة االجتماعية لدى أطفال المجموعه التجريبية         
المجموعة التجريبية على مقياس تقدير الكفـاءة االجتماعيـة         بين درجات أطفال    

فى القياسين البعدى والتتبعى لصالح القياس التتبعى إال إن هذه الفروق لم تـصل      
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الى مستوى الدالله االحصائية ممايدل على استقرار فعاليـة برنـامج العـالج              
 لـدى عينـة   السلوكى المعد فى الدراسة الحالية فى تنمية الكفـاءة االجتماعيـة          

  .الدراسة 
Effectiveness of Behavioral Therapy in Developing 

Social Competence of Dyslexia Children 
 

Submitted By 
Mostafa A.Soliman Mofadal 

Lecture at Dep of Mental Hygiene 
Faculty of Education 

South Valley Univ 
 

Dyslexia children often lack knowledge of what  is 
Predicted in social situations and this refers of their low level 
of  Social Competence. the Present study owned at identifying 
the  Effectiveness of Behavioral Therapy in Developing Social 
Competence of Dyslexia Children. The Sample consisted of 52 
kindergarten children with Dyslexia and low of Social 
Competence. Their ages were between 4-6 years ( M=4.7 , 
SD=0.48) .Different instruments were used :Early Dyslexia 
identifying Test(Abdelraqeeb Elbehery &Gaber Abd allah , 
2004 ) Slasson adapted Scale  of children &Young 
Intelligence (  Abdelraqeeb Elbehery &Mostafa Soliman  , 
2006 ) Social Competence Reating Scale children test ( The 
Researcher) the Suggested  Behavioral Therapy Programme ( 
The Researcher). 

Results showed that there are no statistical significant 
and differences between degrees of experimental and control 
groups children on Social Competence Rating Scale in the 
pree measurement, whereas  statistical significant and 
differences between degrees of experimental and control 
groups children on Social Competence Rating Scale in the 
post measurement for the experiment al group. This affirms 
the effectiveness of the behavioral therapy programmers 
prepared in the present study in developing Social 
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Competence of  the experiment al group . In addition, there 
are differences between degrees of experimental group 
children on Social Competence Rating Scale in the post and 
follow-up measurement but these differences were not 
significant statistically and this refers to reliability of the 
effectiveness of the behavioral therapy programmers prepared 
in the present study    

  
  
  

  تنمية الكفاءة االجتماعيةفي  العالج السلوكيفعالية 
  القرائيذوى العسر األطفال  لدى 

  إعداد
  مصطفى ابوالمجد سليمان مفضل /  د

  الصحة النفسية  مدرس
  ديالواجامعة جنوب  – التربية بقنا كلية

  :المقدمة
 االحتياجات الخاصة بات مقياسا لتقدم األمم وتحضرها        بذويإن العناية   

وسمة من سماتها اإلنـسانية واألخالقيـة خاصـة فـي ظـل التقـدم العلمـي           
والتكنولوجي الهائل وما يترتب على هذا التقدم من تعقد الحياة بمختلف جوانبهـا       

  .المادية واالجتماعية
 المراحل المهمة في حياة اإلنسان الن ما قـد  وتعتبر مرحلة الطفولة من 

يحدث فيها من اضطرابات أو إعاقات في مسار النمو يصعب عالجها فيما بعـد         
، مما يؤثر على اإلطار العام للشخصية لذلك فقد القت الطفولة اهتمامـا كبيـرا            

   ) .٣ ، ١٩٩٦:سهير توفيق ( على مر العصور 
دى العناية واالهتمام الـذي     وتمثل إحدى مؤشرات حضارة األمم في م      

توليه لألطفال بمختلف فئاتها ويتركز هذا في مدى ما تقدمه من عناية واهتمـام              
لألطفال بصفة عامة واألطفال ذوى االحتياجات الخاصـة بـصفة خاصـة الن           
إهمال هذه الفئة يؤدى إلى تعرضهم للمزيد من المشكالت التي تـضاعف مـن              

رشادى والعالجي لمواجهـة المـشكالت التـي    إعاقتهم ومن هنا يلزم التدخل اال   
   )٣٦٩ ، ٢٠٠٢: عادل عبداهللا ( تترتب على اإلعاقة 
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وتعتبر صعوبات التعلم إحدى فئات التربية الخاصة ، بل إنها تعد مـن             
أكثر  تلك الفئات عددا وهى كإعاقة تستمر مدى الحياة وقـد يـصاحبها بعـض        

فاعل االجتماعي والتنظيم الـذاتي  المشكالت األخرى في اإلدراك االجتماعي والت    
وهى المشكالت التي ال تمثل في حد ذاتها أي صعوبة من صعوبات التعلم ، إال               

عادل ( إن وجودها يعد أمرا خطيرا يؤدى إلى تفاقم ما يتعرض له من مشكالت              
   ) .١٩٥ ، ٢٠٠٥: عبداهللا 

علم  صـعوبات الـت    ذوىاألطفال  بولذلك نجد العالم يولى اهتماماً كبيراً       
بـصفة   Dyslexia أو Reading Disabilitiesالقرائـي  عامة وذوى العسر 

 ألن مـشكلة إجـادة   القرائي العسر بذويويجب أن نولى اهتماماً أكثر      خاصة ،   
  ، والكتابة تتوقف عليها تحصيل اللغة وكذلك المواد الدراسـية األخـرى          القراءة

ا تكون بؤرة توتر تتراكم      فإنه القرائي لم تشخص وتعالج حالة العسر       إذاومن ثم   
،  التكيف داخل المدرسـة والمجتمـع   سوء الدراسية والنفسية و   المشكالتحولها  

  .حيرة لآلباء والمعلمين األطفال ويسبب هؤالء 
وعلى الرغم من إن العسر القرائي عرف بالدرجة األولى علـى انـه             

التعلم ذات  صعوبات تعلم أكاديمية إال أن الكثير من المربين يرون إن صعوبات            
أثار وأبعاد تتجاوز المجاالت األكاديمية وانطالقا من هذا االهتمـام بمثـل هـذه       
اآلثار واألبعاد التي تتداعى لتدور حول مشكالت وصعوبات السلوك االجتماعي          
لدى األطفال ذوى العسر القرائي يرى الكثير من الباحثين انه ال يكفى التعامـل              

عن اآلثار االجتماعيـة المترتبـة علـى هـذه     مع الصعوبات األكاديمية بمعزل    
   ) . Kavale&Fornes:1996, 55( الصعوبات 

وتعد دراسة السلوك االجتماعي لدى األطفال ذوى العسر القرائي  مـن        
الموضوعات المهمة ، الن هذا النمط من السلوك يرتبط بحياة الطفـل وتنـشئته           

حياته فى حجرة الدراسـة     االجتماعية ويؤثر في حياته االجتماعية بصفه عامه و       
بصفة خاصة ألنه في هذه المرحلة يكتسب مختلف المهارات والعادات السلوكية           

  .واالتجاهات األساسية الالزمة لتكوينه كإنسان 
 ٪ ٨٠على األقـل فـى   ) القرائيالعسر ( صعوبات القراءة حيث تؤثر  

كيـرك  "  ويـذكر  .(Lerner,1989,14)  من مجتمع ذوى صـعوبات الـتعلم     
 من الذين يعانون من صعوبات تعلـم فـي المـواد            ٪ ٧٠أن نسبة   " القانت  وك

ــراءة     ــي القـ ــم فـ ــعوبات تعلـ ــى صـ ــع إلـ ــة ترجـ األكاديميـ
(Kirk&Chalfant,1984,169).   
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 أن للعـسر  (Smith , et al.,2004)"  سـميث وآخـرون   " ويشير 
ان القرائي تأثير على الجوانب والعمليات المعرفية مستمر حتى مرحلة الشباب و          

هذا التأثير ليس مقتصرا على الجوانب األكاديمية ولكن يؤثر على جميع أمـور             
  .الحياة اليومية بما فيها التفاعل االجتماعي 

وتلعب الكفاءة االجتماعية دورا مهما في العملية التعليمية لدى األطفـال      
ذوى العسر القرائي في مرحلة الحضانة ، حيث النقص في الكفاءة االجتماعيـة             

هر لديهم مشكالت سلوكيه منها نقـص االنتبـاه ، والقلـق ، واالنـسحاب ،             يظ
والحركة الزائدة ، وهذه المشكالت تصل نسبتها لدى ذوى العسر القرائـي إلـى    

ولذلك ينبغي االهتمـام بتنميـة الكفـاءة        % ٥بينما لدى العاديين    % ٢٠حوالي  
ـ            ي خاصـة    االجتماعية لدى ذوى صعوبات التعلم عامـة وذوى العـسر القرائ

)Vaughn & Haager,1994,260. (   
ــرى       ــوين وإيمي ــاك ك ــن م ــال م ــك ك ــى ذل ــد عل ويؤك

(McQueen&Emery,2003)        يظهـرون   في أن األطفال ذوى العسر القرائي
 والتـي   ،العديد من المشكالت فى الجوانب االجتماعية واألكاديمية والـسلوكية          

يهم ، وأنهم في حاجـة إلـى         لد تؤثر سلباً على الكفاءة االجتماعية وتقدير الذات      
برامج تدخليه لتنمية الكفاءة االجتماعية وتقدير الذات لديهم مما يؤثر سلبا علـى             

  .توافقهم االجتماعي  
وهذا ما تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقه من خـالل إعـداد برنـامج          
يعتمد على بعض فنيات العالج السلوكي لتنمية الكفاءة االجتماعية لدى األطفـال            

  .وى العسر القرائي ذ
  :مشكلة الدراسة 

رغم االهتمام المتزايد في اآلونة  األخيرة  بذوي االحتياجات الخاصـة            
فإننا في مصر ما زلنا النولى اهتماما علميا بذوي صعوبات التعلم بصفة عامـة              
وذوى العسر القرائي بصفه خاصة ،  الن العـسر القرائـي يعـد مـن أهـم                  

فال ، ألنه يرتبط بـه تحـصيل المـواد الدراسـية            الصعوبات التي تواجه األط   
  .األخرى 

ونظرا لتزايد حجم مشكلة ذوى العسر القرائي مقارنة بمشاكل اإلعاقات          
وفى % ٨وفى السويد وألمانيا بنسبة     % ١األخرى حيث تنتشر في اليابان بنسبة       

وفـى الواليـات المتحـدة      % ٢٢وفى استراليا بنـسبة     % ١٤األرجنتين بنسبة   
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( وفى صعيد مـصر توصـل        (Thomton,2001,9)  %١٥ية بنسبة   األمريك
إلى أن نسبة انتشار العسر القرائي       ) ٢٠٠٦عبدالرقيب البحيرى وجابرعبداهللا ،     

   % .٢٠،٩٥ولدى اإلناث  % ٢١،٠٥لدى األطفال الذكور 
والعسر القرائي أمام تزايد نسبة انتشاره من الممكـن أن يـؤدى إلـى              

نب الشخصية أو االجتماعيـة مثـل تـدنى الكفـاءة           مشكالت متعددة في الجوا   
  .االجتماعية وتدنى مفهوم الذات واضطراب السلوك  والشعور باالنعزال 

التـي   ) Bursuck ,1989,190(وهذا ما أكدتـه دراسـة بورسـوك    
توصلت إلى أن العديد من األطفال ذوى صعوبات التعلم فـى القـراءة لـديهم               

المدرسة تؤدى إلى العديـد مـن المـشاكل         صعوبات اجتماعيه في المنزل وفى      
االجتماعية ، من شانها التأثير على التكيف االجتماعي واالنجاز االكاديمى لديهم           

.  
 & McCay( وأوصـت دراسـة كـال مـن مـاك كـاى وكيـزا        

Keyes,2002 (          بضرورة زيادة التفاعالت االجتماعية لـدى ذوى صـعوبات
  . الجتماعية التعلم حتى يرتفع لديهم مستوى الكفاءة ا

 ,McConnell & Odom(حيث توصلت العديـد مـن الدراسـات    
1999., Tova, et al., 2000. , Taylor, et al., 2000., Megan & 

Christine,2008  (      إلى أن معلمي أطفال مـا قبـل المدرسـة ذوى العـسر
القرائي اشارو إلى هؤالء األطفال لديهم العديد مـن المـشكالت مـن أهمهـا               

مستوى الكفاءة االجتماعية ، التي تؤثر على العملية التعليميـة لـديهم            انخفاض  
وتؤثر بالسلب على توافقهم االجتماعي مع معلمـيهم ومـع األقـران مقارنـة              

  .باألطفال العاديين 
وأمام هذا االنخفاض الذي أشارت إليه الدراسات في الكفاءة االجتماعية          

 )  Shireen , 2006( شيرين لدى األطفال ذوى العسر القرائي أوصت دراسة
بتقديم بعض األنشطة والتدريبات التي من شانها رفع مستوى الكفاءة االجتماعية           

  .لدى األطفال ذوى العسر القرائي 
فـي   )  Lobo & Winsler,2006(لوبو ووينسلر وأيدت ذلك دراسة 

ضرورة تقديم برامج تدريبية لألطفال ذوى االحتياجـات الخاصـة منخفـضي            
ة االجتماعية ، ورأت انه وجدت فاعلية لبرنـامج تـدريبي يعتمـد علـى            الكفاء

استخدام الرقص والحركة اإلبداعية لرفع مـستوى الكفـاءة االجتماعيـة لـدى             
  .األطفال ذوى االحتياجات الخاصة 
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 Hebert, et al(هيبرت وآخـرون  وفى نفس السياق أشارت دراسة 
صة يتميزون بانخفاض مستوى     إلى أن األطفال ذوى االحتياجات الخا       )2006,

الكفاءة االجتماعية مما يؤثر على عالقتهم باألقران فتظـل متـوترة واقترحـت             
  .برنامج تدخلي إلزالة هذا التوتر يعتمد على بعض المهارات السلوكية 

بـضرورة   ) Hedda & Lisa, 2008(كما أوصت دراسة هيدا وليزا 
ات االجتماعية لـدى ذوى صـعوبات       االهتمام بتنمية الكفاءة االجتماعية والمهار    

  .   التعلم من اجل توفير الدعم االجتماعي لهم واالستمرار في دراستهم 
في ضوء العرض السابق وما أشارت إليه بعض الدراسات من ارتفاع            
نسبة انتشار العسر القرائي سواء في المجتمعات العربية أو األجنبية وما أشارت            

 ,.McConnell & Odom, 1999., Tova, et al(إليه بعـض الدراسـات   
2000. , Taylor, et al., 2000., Megan & Christine,2008  (   مـن

انخفاض مستوى الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى العسر القرائـي ، ومـا             
  Shireen , 2006. , Lobo & Winsler,2009(أوصت به بعض الدراسات 
., Hebert, et al ,2006 ., Hedda & Lisa, 2008 (  من ضرورة التدخل

  .مع األطفال ذوى العسر القرائي لرفع مستوى الكفاءة االجتماعية لديهم 
 مما سبق يتضح أن األطفال ذوى العسر القرائي لديهم انخفـاض فـي          
الكفاءة االجتماعية وهذا االنخفاض من شأنه التأثير على تقـدمهم األكـاديمي ،             

التواصل مع األقران سواء فـي حجـرة        وتؤدى إلى عزوفهم عن الدراسة وعن       
الدراسة أو في المنزل ، مما يؤدى بالطفل إلى أن يصبح عرضـه للمـشكالت               
النفسية ، ومن هنا سعت الدراسة الحالية إلى محاولة التدخل مع األطفـال ذوى              
العسر القرائي منخفضي الكفاءة االجتماعية لرفع مستوى الكفـاءة االجتماعيـة           

  :مشكلة الدراسة في السؤال التالي لديهم ويمكن تحديد 
ما فعالية برنامج تدريبي يستند إلى منحى العالج السلوكي فـي تنميـة             

  الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى العسر القرائي ؟    
  :أهمية الدراسة 

  :تنبع أهمية الدراسة من عدة اعتبارات 
كفـاءة   الموضوع الذي تتصدى له الدراسـة وهـو انخفـاض مـستوى ال             -١

االجتماعية لدى األطفال ذوى العسر القرائي حيث أشارت العديد من الدراسـات      
)McConnell & Odom, 1999., Tova, et al., 2000. , Taylor, et 
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al., 2000., Megan & Christine,2008  (   إلى أن استمرار تدنى الكفـاءة
ى إلـى مـشكالت   االجتماعية لدى األطفال ذوى العسر القرائي من شأنه أن يؤد   

  .أكاديمية ونفسية وسلوكية ، ومشكالت مع األقران
 تلقى الضوء على بعض أساليب العالج السلوكي التي من الممكن أن تساعد             -٢

في تنمية الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى العسر القرائـي لتـوفير الـدعم              
ى الكفـاءة   االجتماعي لهم للتقليل من المشكالت التي تنجم عن انخفاض مـستو          

 Shireen , 2006. , Lobo & Winsler,2009  ., Hebert, et al(لـديهم  
,2006 ., Hedda & Lisa, 2008. (  

 تعد هذه الدراسة محاولة تطبيقية من خالل تصميم برنامج تـدريبي يعتمـد              -٣
على بعض فنيات العالج السلوكي لتنمية الكفاءة االجتماعية لدى األطفـال ذوى            

ي قد يفيد المتخصصين في مجال صعوبات الـتعلم بـصفة عامـة             العسر القرائ 
  .وذوى العسر القرائي بصفة خاصة 

  :هدف الدراسة 
 إلى التعرف على فعالية برنامج تـدريبي يـستند     تهدف الدراسة الحالية  

إلى منحى العالج السلوكي في تنمية الكفاءة االجتماعيـة لـدى األطفـال ذوى              
  .العسر القرائي 
  :اسةمصطلحات الدر

  Dyslexia...  العسر القرائي -١
-International-Dyslexiaتعرف الرابطة القومية العسر القرائـي       

Association(IDA)   اضطراب لغوى يتمثل في صعوبات فـك رمـوز        "  بأنه
) العمليــة الــصوتية ( الكلمــة والــذي يعكــس نقــص التــشغيل الــصوتي 

Phonological-Processing     ه أدنى من عمره الزمني      و يكون أداء التلميذ في
والعسر القرائي يشمل مـشكالت     ". والعقلي ، وهذا ال يرجع إلى إعاقات حسية         

   .(Nelson,2001,2)القراءة والكتابة والتهجي واالستماع 
العسر القرائي  ) ٢٠٠٦عبدالرقيب البحيرى ، جابر عبداهللا ،       ( ويعرف  

قـصور فـى المهـارات      ( إجرائياً بأنه قصور فى القراءة والكتابة واالستماع        
) الصوتية ، التمييز الصوتي ، تحليل األصوات وتذكر الحـروف وأصـواتها             

ويجعله أدنى من مـستوى عمـرهم       األطفال  والذي يؤدى إلى انخفاض تحصيل      
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وذكائهم وهذا القصور ال يرجع إلعاقـات عقليـة أو عـضوية أو انفعاليـة أو                
   . حرمان ثقافي

)  ٢٠٠٦قيب البحيرى ، جابر عبداهللا ،       عبدالر( ويتبنى الباحث تعريف    
  . نظرا الستخدام المقياس الخاص بهما في تحديد األطفال ذوى العسر القرائي 

  Social Competence.... الكفاءة االجتماعية -١
ـ الكفاءة االجتماعية (Foster , 2000, 14) يعرف فوستير  أنهـا  ى عل

تـساعد الفـرد علـى أداء    التي  المجموع الكلى للمعرفة والمهارات واالتجاهات
االجتماعيـة   المهام وحل المشكالت في مجـال محـدد، وتعكـس الـسلوكيات    

    .والمهارات الالزمة للسلوك على نحو مالئم في الحياة اليومية
 امتالك الفرد لـبعض المهـارات   " أنها  علىإجرائياعرفها الباحث وي

فعـال مـع اآلخـرين      االجتماعية المعينة والتي تمكنه من التواصل االيجابي ال       
المهارات مهارة حل المشكالت ومهارة الوعي االجتماعي ومهارة  وتتضمن هذه

 والتي تمكن الفرد من التفاعـل والتعامـل   الضبط الذاتي والمهارات االجتماعية     
الدراسـة الحاليـة    فـى  إيجابي مع البيئة المحيطة ويتم تقديرها إجرائيا  بشكل

 ذوى العسر القرائي علـى مقيـاس الكفـاءة          بالدرجة التي يحصل عليها الطفل    
  . االجتماعية المعد في الدراسة

     Behavioral Therapy... العالج السلوكي -٢
 العالج الـسلوكي بأنـه    ) ٣٥ص: ١٩٩٤ الستار إبراهيم،    عبد(يعرف   

شكل من أشكال العالج يهدف إلي تحقيق تغيرات في سلوك الفرد تجعل حياتـه              
يجابية وفاعلية، ويهدف العالج السلوكي لتحقيق هـذا        وحياة المحيطين به أكثر إ    

   ٠الهدف بالحقائق العلمية والتجريبية في ميدان السلوك
ويعتبر العالج السلوكي شكل من أشكال العالج النفسي ، ويعتمد علـي            
نظريات التعلم ، ويفترض أن االضطراب هو ناتج خاطئ عن طريق االشتراط            

Conditionioning   دف إلي إزالة االضطراب من خـالل فـك          وهذا النوع يه
  -Conditionioning Re ثم إعادة االشتراط CO- Denditioningاالشتراط 

   .)١٩٩٦،٦١وليام كرين، ( ،  
هـو البرنـامج    بأنه  :إجرائياً  ويعرف الباحث برنامج العالج السلوكي       

الذي سوف  يتم تطبيقه علي الطفل بمساعدة المعلمة وهو عبارة عن مجموعـة              
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سلوكيات مرغوبة مثل  تنمية المهارات االجتماعية ، والتفاعل مـع األشـخاص     
الكفاءة االجتماعية  ،والتعليم بالتقليد ، النمذجة ، التسلسل ،والتدريب بهدف تنمية          

  لدى األطفال ذوى العسر القرائي عينة الدراسة 

    :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  ...اإلطار النظري : أوال

  :Social Competenceفاءة االجتماعية  الك-١

  مفهوم الكفاءة االجتماعية 

واحدة من أكثر المفاهيم شـيوعاً فـي مجـال          " الكفاءة االجتماعية "تعد    
العلوم السلوكية، إال أنها تعتبر من المفاهيم الخالفية التي أثـارت جـدالً كبيـراً        

مفهوم الـذكاء   (ة كـ   حولها، نظراً لتداخلها الشديد مع مفاهيم أخرى قريبة الصل        
االجتماعي ، والمهارات االجتماعية ، والذكاء االنفعالي والتوافـق االجتمـاعي           

 مما جعل الكثير من الباحثين الـذين        ٠) وغيرها من المفاهيم األخرى    ةوالتو كيدي 
ارتادوا مجال البحث حولها لم يستطيعوا تناولها منعزلة عن تلك المفاهيم دونمـا             

عتبارها أداة تقييميه للحكم على مـدى نجـاح الفـرد فـى      با–المرور بأرضها  
 مما أحدث نوعاً من الخلط بينها وبين هذه المفاهيم رغم           –اكتساب مهارة معينة    

" التوافـق االجتمـاعي   "انتظامها تحت مظلة مفهوم آخر أوسع وأشـمل وهـو           
Social Adjustment ٠   

توافـق  ذلـك أن ال   ) ١٩٩٣(أحمد عبد المـنعم الغـول       وكما جاء فى    
االجتماعي الذي تعكسه الشخصية الجذابة يعد شكالً من أشـكال التـأثير الـذي         
ينطوي على دالالت اجتماعية، وانفعالية وجدانية تحتاج بدورها إلى أداة قياسـية    
يمكن عن طريقها أن نقيس مدى التأثير الذي أحدثته هذه الشخصية ولهذا تعامل             

ها أحد مكونات الذكاء االجتماعي والـذي    على أن " الكفاءة االجتماعية "البعض مع   
  .) كالتعاطف واإلدراك االجتماعي(يعد سلوكاً مركباً يتكون من عدة مهارات 
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أداة أو حكـم  "على أنهـا    " الكفاءة االجتماعية "من هنا يمكن التعامل مع      
تقييمي على مدى نجاح الفرد، أو ما حققه من اكتساب مهارة اجتماعيـة معينـة          

وافق اإليجابي لهذا الفرد مع اآلخرين وخصوصاً فى مواقـف          بصورة تعكس الت  
   ٠"األداء االجتماعي

  الكفـاءة  Lafreniere , 2000) ( وفى هذا السياق عرف الفرنييـر 
القدرة على القيام بسلوكيات اجتماعية مناسبة تعزز التفـاعالت     "االجتماعية بأنها   

   ٠"بين األفراد دون أن تسبب أذى
  ..تماعية أهمية الكفاءة االج

تعتبر الكفاءة االجتماعية من ضمن متطلبات النمو االجتماعي االيجابي         
للطفل ، حيث تؤدى الكفاءة دورا في إعطاء نتائج ايجابية من خـالل مـساعدة               
الطفل على النجاح االجتماعي سواء في البيت و المدرسـة أو فـى المواقـف               

  .االجتماعية المختلفة 
اعل بنجاح مع أقرانه سواء في المدرسـة      حيث أن قدرة الطفل على التف     

أو في محيط األصدقاء تعتبر سمه أساسية للنمو االجتماعي الجيد ، وقد الحـظ              
العديد من العلماء العالقة البارزة بين الكفاءة االجتماعية والتوافق النفـسي فـي             

   .(Kimmel, 2002,21( مرحلة الرشد 
  Rank &Phares ,2004, 240( حيث أكد على ذلك رانك وفارس 

والمـراهقين مـرتبط    األطفال  حيث أشارا الى ان نمو الكفاءة االجتماعية لدى         ) 
  .بشكل كبير بنتائج ايجابية في الحياة المستقبلية الخاصة بهم 

إلى أن تحقيـق   )  Kenneth , et al ,2001( ويشير كينيث واخرون 
م االجتماعية المختلفـة    األفراد للكفاءة االجتماعية يساعدهم على النجاح في المها       

ن الطفل عنـدما      حيث أ   وذلك عندما يلتحقون ببيئات اجتماعية وأكاديمية جديدة      
تواجهه العديد من التحديات التي تحتـاج إلـى تـوافر           األطفال  يلتحق برياض   

مهارات معينه لديه تم اكتسابها في البيئة المحيطة ، وتعتبر من أفضل المهارات             
من خاللها لمواجهة هذه التحديات مهارة القدرة علـى         التي يجب أن نعد الطفل      

  . االتصال والقدرة على مواجهة المشكالت 
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وتشير العديد من الدراسات إلى انه هناك عالقة ارتباطيه بين الـنقص            
في المهارات االجتماعية والقدرة على حل المشكالت االجتماعية والـصعوبات          

الـسلبي وبـين الكفـاءة االجتماعيـة        األكاديمية والنمو االجتماعي االنفعـالي      
، مما يدعم أهميـة التـدخل المبكـر لتنميـة الكفـاءة             األطفال  المنخفضة لدى   

 ,.McConnell & Odom, 1999., Tova, et al(األطفال االجتماعية  لدى 
2000. , Taylor, et al., 2000., Megan & Christine,2008 ( .   

ية في كونها عامال مهمـا فـي        مما سبق يتضح أهمية الكفاءة االجتماع     
تحديد طبيعة التفاعالت اليومية للفرد ، ومـع المحيطـين بـه فـي المواقـف                

ـ          واالجتماعية المختلفة ، كما أنها تعد األساس الالزم والضروري إلحـداث النم
  .االجتماعي السليم وتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للطفل في المستقبل 

  ...عية طرق قياس الكفاءة االجتما
تعد الكفاءة االجتماعية من الجوانب المهمة فى شخصية الفرد ، ولقـد            
تعددت  التعريفات الخاصة بالكفاءة االجتماعية ولهذا تعـددت طـرق القيـاس             
المستخدمة لتقييمها ، فمن المقاييس المختلفة التـي اسـتخدمت لقيـاس الكفـاءة       

ترية ، ومقـاييس التفاعـل      االجتماعية مقاييس تقدير السلوك والمقاييس السيكوم     
 إلى ترشيحات األقران والمعلمـين وغيرهـا مـن         ضافةاالجتماعي المباشر باإل  

  .األساليب المختلفة مثل المالحظة والمقابلة 
  ...مقاييس التقدير
أن مقاييس التقدير تعتبر من أكثر  )  Rebecca , 2009 , 14( يذكر 

ية التقييم الوظيفي للـسلوك الن      المقاييس استخداما كما أنها تعتبر من أسس عمل       
هذا النوع يعد واقعي في عملية القياس وغير مكلف إلى حد ما ، كمـا أن هـذا                  
النوع من المقاييس يعطى كمية وافره من المعلومات عن الحالة المقاسة ، كمـا              

ي معلومـات أو اسـتجابات نريـد         تزودنا بأ  أن مقاييس التقدير من الممكن أن     
  .بالسمة المقاسة الحصول عليها تتعلق 

  :ومن أكثر مقاييس تقدير الكفاءة االجتماعية المشهورة فى هذا المجال 
 Maston مقياس ماستون لتقيـيم المهـارات االجتماعيـة للـصغار     

Evaluation Social Skills Young 1993 .   
 Child Behavior Scale 1996 مقياس الد وفورفليت لسلوك الطفل 

. 
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 Child طفل  من اعـداد اكينـاك وريـسكورال    مقياس قائمة سلوك ال
Behavior Scale , Achenbach & Rescoral 2000 .  

 , Social Skills Rating Scale مقيــاس جريــشام والبــوت 
Gresham & Elliot , 1990 .  من أشهر المقـاييس فـى   المقياس ويعد هذا 

 .األطفال تقدير الكفاءة االجتماعية لدى 

  ....لدى ذوى العسر القرائي الكفاءة االجتماعية 
معظم المؤسسات التعليمية بما فيها دور الحـضانة إلـى إعـداد      تسعى  

أفراد ناجحين  فى المجتمع وهذا لن يكون إال بتمتع هؤالء األفراد بدرجة كبيره              
  .من الكفاءة االجتماعية 

واألطفال ذوى صعوبات التعلم بصفه عامـة و ذوى العـسر القرائـي        
ائهم العاديين في الجانب االجتماعي من شخـصياتهم ، وممـا           يختلفون عن نظر  

الشك فيه أن معاناة الطفل ذوى االحتياجات الخاصة من صـعوبة فـى عمليـة       
  .التواصل االجتماعي يؤثر بشكل كبير فى نمو الكفاءة االجتماعية لديهم 

التـي   ) Bursuck ,1989,190(وهذا ما أكدتـه دراسـة بورسـوك    
د من األطفال ذوى صعوبات التعلم فـى القـراءة لـديهم            توصلت إلى أن العدي   

صعوبات اجتماعيه فى المنزل وفى المدرسة تؤدى إلى العديـد مـن المـشاكل              
  .االجتماعية من شانها التأثير على التكيف االجتماعي واالنجاز االكاديمى لديهم 

إلى  )  Norah & Sarah , 2001(كما توصلت كال من نوره وساره 
روق في مفهوم الذات والكفاءة االجتماعية والكفاءة المدرسـية لـدى           انه توجد ف  

  .األطفال العاديين وذوى العسر القرائي 
 & McCay( وفى نفس السياق توصل كال من مـاك كـاى وكيـزا    

Keyes,2002  (             من خالل فحص تطور الكفـاءة االجتماعيـة فـى الفـصل
ت مختلفة من التالميذ غيـر  الدراسي لدى أطفال المدرسة االبتدائية لدى مجموعا  

العاديين وذوى صعوبات التعلم والمتخلفين عقليا المدمجين بالفصول العاديـة ،            
توصال إلى أن األطفال العاديين يتمتعون بمستوى عالي من الكفاءة االجتماعيـة            
بينما يوجد انخفاض فى مستوى الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى صعوبات           

  .القرائي التعلم وذوى العسر 
الى ان األطفال ذوى  )  Dyson , 2003(كما توصلت دراسة دايسون 

  .صعوبات التعلم لديهم انخفاض فى مفهوم الذات االكاديمى والكفاءة االجتماعية 
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واألطفال ذوى العسر القرائي لديهم قصور واضح في عمليات اإلدراك          
االجتماعية لديهم ممـا  االجتماعي وهذا قد يكون راجعا إلى تدنى مستوى الكفاءة    

كمـا    )  . Bauminger, et al ,2005(يعكس تدنى في المهارات االجتماعية 
 مـستوى الكفـاءة االجتماعيـة وصـعق         ضان هؤالء األطفال يتميزون بانخفا    

 ,Elly(العالقات االجتماعية وعدم القدرة على إقامة صداقات مـع اآلخـرين    
2005. (   

  ....يةبرامج تنمية الكفاءة االجتماع
نظرا ألهمية الكفاءة االجتماعية واعتبارها جانبا من جوانب الشخـصية      
، فقد ظهرت تدخالت عده لتحسين هذا الجزء من وظائف الفرد ، وقد اعتمـدت     
برامج التدخل لتحسين الكفاءة االجتماعية علـى المجـاالت المختلفـة للكفـاءة             

   ) .Gresham , 2002 , 1031( االجتماعية 
 العديد من البرامج التدخلية لتنميـة الكفـاءة االجتماعيـة            ولقد ظهرت 

حيث توجد برامج تسمى ببرامج الممارسات العامة وبـرامج تـسمى ببـرامج             
التدخالت الموجهة وبرامج الوقاية الشاملة ، وبرامج التدريب علـى المهـارات            

  .االجتماعية 
التي تعانى  تعتبر برامج الممارسات أو التدريبات العامة مفيدة للحاالت         

من تدنى في الكفاءة االجتماعية والشعور بالوحدة والدونية ، وذلك مـن خـالل              
الخبرات الطبيعية التي يتم إكسابها للطفل في دور الحضانة او المدرسة ، ومـن           
الممكن أن تطبق هذه البرامج في أماكن متعددة مثل البيت والمجتمع والمدرسـة             

)Rebecca , 2009 , 42. (   
برامج التدخالت الموجهة تعتبر من البرامج الجيدة فـي تنميـة           كما أن   

الكفاءة االجتماعية وذلك من خالل العالقة التي تربط بين الكفـاءة االجتماعيـة             
والتحصيل االكاديمى ، حيث وجدت العديد من الدراسات أن زيـادة التـدخالت            

ة االجتماعيـة   لتحسين النواحي األكاديمية ، كانت أكثر فاعلية في تحسين الكفاء         
واألكاديمية خاصة لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم ألنهم يواجهون صعوبات          

  Rebecca,2005., Gresham , 2002. , Dyson , 2003(اجتماعية حادة 
., Norah & Sarah , 2001.. (   

 Social Skillsوبـرامج التـدريب علـى المهـارات االجتماعيـة      
Training Programعالة في تحسين الوظائف السلوكية لـدى   من البرامج الف
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األطفال منخفضي الكفاءة االجتماعية ، وان معظـم األدبيـات تـشير إلـى أن               
التدريب على المهارات االجتماعية يؤدى إلى تحسين في الوظائف االجتماعيـة           

   ) .Elliout &Lang , 2004,429( عند األطفال 
مج العـالج الـسلوكي     وقد اعتمدت الدراسة الحالية فى تصميمها لبرنا      

المعد في الدراسة الحالية على الدمج بين األنواع الثالثة مـن البـرامج الـسابق     
برامج التدخالت الموجهـة   ذكرها وهى برامج الممارسات او التدريبات العامة ،  

  ، وبرامج التدريب على المهارات االجتماعية 
 Dyslexia... العسر القرائي 

  : Dyslexia القرائي العسر مفهوم
تعلـم  على   القدرة   نقص"  بأنه   القرائييعرف العديد من الباحثين العسر      

 والكتابة بالكفاءة الطبيعية ويظهر فى التباين بين مـستوى األداء   والتهجي القراءة
سنوات ، بينما من هم أكبـر       ١٠ سن األقل عام واحد حتى      على والمتوقع   الفعلي
   .(Shapiro,et al.,1990,99) " سنوات يكون على األقل عامين ١٠من 

 يظهر بمصاحبة فـى     الذي بأنه االضطراب    القرائي يوصف العسر    كما
 المناسـب ،  التعليم وتم تقديم    الكافي برغم الذكاء    والتهجيالقراءة   صعوبات تعلم 

وهو أن إحـدى    :  األول   التفسير ينقسم إلى مجموعتين ،      القرائيوتفسير العسر   
 وتخـزين  بأنه قصور فى استحضار      القرائي  تصف العسر  التياألفكار الشائعة   

 ،  الـصوتي  أصوات الكالم وتعـرف بعمليـة التـشغيل           و وتشغيل المعلومات 
 على مهـام مثـل قـراءة        األداء تظهر فى سوء     الصوتي التشغيلوالقصور فى   

، )  معرفة التعبير عن الحـروف صـوتياً         تتطلب التي( كلمات عديمة المعنى    
 ، يتم تقديمها سـمعياً      والتي  Nonsense-Words إعادة الكلمات عديمة المعنى   

الحكم على الكلمات عما إذا كانت بها سجع ، وتجزئ الكلمـات إلـى عناصـر        
 لها أو المقاطع ومن وجهة النظر هذه أن القصور يكون لغوياً            المكونةاألصوات  

يؤكد على أن العسر     : الثاني العملية اللغوية ، التفسير      جانبويظهر خاصة فى    
دراكيـة الحـسية فـى الـسمع أو البـصر ،            إل ا الصعوبات يرجع إلى    رائيالق

 تؤكد على أن القصور فى الرؤية يظهر        التفسير التى تعتمد على هذا      والنظريات
 ينـدرج داخلـه العديـد مـن         السمعي بينما القصور    القرائيمنفرداً فى العسر    

   .(Manganari & Rosen,2001,721) اضطرابات اللغة المختلفة
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عسر القرائي يعد واحدة من صعوبات التعلم العديدة المميزة ، إنهـا            وال
اضطراب نوعى مبنى على أساس اللغة من أصل تكويني ، وتتميز بـصعوبات             

غيـر  ) صـوتي   ( فى فك رموز المفردة ، وهى تعكس عادة تشغيل فنولوجى           
كفء ، مثل هذه الصعوبات فى فك رموز الكلمة المفردة غالبـاً تكـون غيـر                

عة فى عالقاتها بالسن والقدرات األكاديمية والمعرفية األخرى ، فهم ليـسوا            متوق
ئي يشمل مشكالت   نتيجة لصعوبات نمائية عامة أو عيوب حسية ، والعسر القرا         

   . )٣٥ ، ٢٠٠٣نصرة عبد المجيد ، ( الكتابة والهجاء

   :القرائي العامة لألطفال ذوى العسر السمات
 التحـصيل   فـي  فى الغالـب يفـشلون       يالقرائ األفراد ذوى العسر     إن
 ،  ويستمر الشعور بالفـشل لـدى بعـضهم          ،   االجتماعية والمهارات األكاديمي

 على األسرة والمدرسـة مـساعدة هـؤالء        ولذاصبحوا ناجحين   أوبعض هؤالء   
 واجتماعيـاً ومهنيـاً ، كمـا أن     وشخصياً يصبحوا ناجحين أكاديمياً     لكياألفراد  

لـديهم مفهـوم ذات مـنخفض        ) القرائيالعسر  ( ءة  التالميذ ذوى صعوبة القرا   
 األفـراد مـن    ٪ ٧٥-٥٠ حواليوفشل فى تحصيل المهارات األكاديمية ، وأن        

 نمط مـن صـعوبة القـراءة    القرائيذوى صعوبات التعلم ال يعملون ، والعسر       
Dyslexia-a-Type-of-Reading-Disabilities  ــذي ــص ال ــصف نق  ي

( ت المرتبطة بـالرموز الـسمعية والبـصرية          فى العمليا  والصعوبات اإلدراك
 ومـن سـمات      (Jordan,1977,15))  واألعداد   والمكتوبةالكلمات المنطوقة   

  :ذوى العسر القرائي مايلى األطفال 
   :المدرسةفى سن ما قبل  -١

 نمـو   ءبـط ،  مشكالت فى النطـق     ،  األطفال  يتكلم متأخراً عن معظم     
،  الكلمـة الـصحيحة   إيجادر قادر على  غيالغالبالمفردات ، ويكون الطفل فى    

 األسـبوع اضطراب فى تعلم األرقام ، والحروف وأيام        ،  صعوبة سجع الكلمات    
 إتبـاع صـعوبة   ، اضطراب فى التعامـل مـع األقـران     ،  واأللوان واألشكال   

  . نمو المهارات الحركية الجيدة ءبط ، التعليمات
  :حتى الصف الرابع األطفال فى الصفوف من رياض  -٢

التباس وتـداخل للكلمـات      ،    تعلم الربط بين الحروف واألصوات     ءبط
 متضمناً بذلك عكس    والتهجيعمل أخطاء مستمرة وثابتة فى القراءة       ،  األساسية  

 الحروف وتحويل الحروف من مكانهـا والكلمـات         وإقالب b/d الحروف مثل 



  
          

٣٩٨ 

 العالمـات أخطاء فى تسلسل األرقام مـع أخطـاء فـى            ،   األساسية والفرعية 
 تعلـم  فـى    ء فى تذكر الحقائق ، وأيـضاً بـط        ءبط،  = ) ، x،  -،(+ الحسابية  

الخـط غيـر صـحيح       ،   المهارات الجديدة ويشعر بأن عملية التذكر شئ ثقيل       
 وعدم  التآزرخطاء فى التعلم عن الزمن ، ضعف فى          ، أ  باستخدام قلم الرصاص  

 Kidsource on) باألشياء المحيطة بـه والميـل الرتكـاب حـوادث     الوعي
Line,2000,1-4).     ذوى صعوبات التعلم منذ مرحلة الحضانة      األطفال  كما أن

يعانون من مشكلة نقص االنتبـاه ، القلـق ، االنـسحاب ، نقـص المهـارات                 
   . (Vaughn&Haager,1994,260-262)االجتماعية والحركة الزائدة 

وذكرت العديد من الدراسـات أن ذوى صـعوبات الـتعلم يظهـرون             
 إلـى   ٪٢٤وكية ، والذين يظهرون المشكالت السلوكية بنسبة مـن          مشكالت سل 

  من ذوى صعوبات التعلم ، وأن المشكالت السلوكية تصنف إلى مشكالت             ٪٥٤
سلوكية خارجية مثل االندفاع واإلفراط فى النشاط والعدوان ونقص االجتماعيـة           

كية لدى  ، ومشكالت سلوكية داخلية مثل االنسحاب والقلق وهذه المشكالت السلو         
 ٪٥ بينمـا لـدى العـاديين        ٪٢٠الضعاف فى القـراءة تـصل النـسبة إلـى           

(Johnson,2002).   
ذوى العسر القرائي إلى سمات أكاديميـة ،   األطفال  وتم تصنيف سمات    

  :اجتماعية وسلوكية 
،  Decodingوتتمثل فى صعوبة فـك الترميـز        : السمات األكاديمية   

د على التخمين فى الحلول ، الـصعوبة فـى          التهجي والكتابة والقراءة ، االعتما    
فهم المفردات الجديدة ، نقص القدرة على إدارة الوقت ، قراءة أدنى من مستوى              
الصف ، القراءة بأصوات غير مناسبة للموقف ، مشكالت الربط بين الحـروف           
وأصواتها ، صعوبة التعرف على الكلمة وهذا يرجع إلى ضعف أداء الـذاكرة ،       

  .البصري ، اضطراب التآزر بين اليد والعين نقص االنتباه 
: أما السمات االجتماعية والسلوكية لألطفال ذوى العسر القرائي فهـي           

يعانون من نقص تقدير الذات واضطراب فى مفهوم الذات ، وصـعوبة عمـل              
 والشعور باإلحباط ، كما أنهم غيـر         واالجتماعية صداقات ونقص الكفاءة الذاتية   

 مستوى القلق ، زيادة العدوان واالكتئـاب وسـهولة تـشتت            اجتماعيين ، زيادة  
 . (McQueen&Emery,2003)االنتباه 

نقص في نمو الوعي الصوتي     : وأيضاً من سمات ذوى العسر القرائي       
ويشمل التجزئ الصوتي والتوليف الصوتي ومعرفة أصوات الحروف وأسمائها         



  
          

٣٩٩ 

ة لألشياء واأللـوان    وصعوبة فى التذكر الصوتي ، والصعوبة في سرعة التسمي        
مات وهذه الـس  . والحروف المألوفة والفهم السماعي ونقص أداء الذاكرة العاملة         

 درجات متفاوتة فى صعوبة التعرف علـى     :تظهر مجموعة من األعراض وهى    
الكلمة بمفردها أو داخل محتوى ، الصعوبة فى الفهم القرائي ، الـصعوبة فـى               

 القرائيــة  فــل فــى األنــشطةالتعبيــر ، نقــص الوقــت الــذي يقــضيه الط
)Nelson,2001,. Ransby&Swanson,2003,. 

Faust&Friedman,2003. (    
وقد راعى الباحث هذه الخصائص التي يتميز بها األطفال ذوى العـسر     

  .القرائي عند إعداد برنامج العالج السلوكي المعد في الدراسة الحالية 
  ..الدراسات السابقة :ثانيا 

  ...ت الكفاءة االجتماعية لدى ذوى العسر القرائي  دراسات تناول-١
تناولـت  على حد علم الباحث توجد دراسات قليله في البيئـة العربيـة         

الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم بصفه عامه ذوى العـسر            
التـي هـدفت     ) ٢٠٠٩( دراسة عبدالحميد سعيد    : القرائي  من هذه الدراسات      

لى الفروق ذات الداللـة اإلحـصائية فـي مـستوى المهـارات             إلى التعرف ع  
االجتماعية بين األطفال ذوى صعوبات التعلم واألطفال األسوياء وذلـك علـى            

 تلميذا وتلميذه من تالميذ الصف الرابع االبتـدائي يعـانون مـن    ٦٠عينة بلغت   
صعوبات التعلم وعينه مماثله من األطفال العاديين تـم اختيـارهم مـن ثـالث             

دارس حكومية بسلطنة عمان ، طبق عليهم مقياس تقدير المهارات االجتماعيـة    م
لجريشام وأليوت ، وأظهرت نتائج الدراسة انه توجد فروق داله إحـصائيا بـين    
متوسطات أداء األطفال ذوى صعوبات التعلم واألطفال العاديين لصالح العاديين          

ى التعرف علـى أنـواع      والتي هدفت إل  ) ٢٠٠٤( كذلك دراسة صالح عبداهللا     . 
العجز في المهارات االجتماعية التي يعانى منها ذوى صـعوبات الـتعلم فـى              
الفصول العادية وخلصت نتائج الدراسة إلى ان األطفال ذوى صعوبات الـتعلم            
عينة الدراسة لديهم نقص واضح في المهارات االجتماعيـة وأوصـت بتقـديم             

  .استراتجيات للتغلب على هذا النقص 
 فى البيئات األجنبية أجريت العديد من الدراسات التي تهتم بطبيعة           بينما

الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم بصفة عامـة واألطفـال            
 ) Bursuck,1989(ذوى العسر القرائي بصفة خاصة ففي دراسة بوروسـكى          

التي هدفت الى مقارنه الطالب ذوى صـعوبات الـتعلم مرتفعـي التحـصيل              



  
          

٤٠٠ 

نخفضي التحصيل الدراسي على ثالث أبعاد من أبعـاد الكفـاءة االجتماعيـة     وم
 أساليب المواجهة ، حيـث  – السلوك تجاه اآلخرين    –وهى العالقات االجتماعية    

 طالبا من الملتحقـين بـالتعليم      ٤٦أجريت الدراسة على عينة من الطالب بلغت        
 تعلم تم تقسيمهم     سنه ممن لديهم صعوبات    ١٣-٩المتوسط تتراوح أعمارهم بين     

 طالبا مرتفعـي التحـصيل ،      ٢٣ طابا منخفضي التحصيل و    ٢٣إلى مجموعتين   
وكانت من أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن الطالب ذوى صـعوبات الـتعلم    
منخفضي التحصيل لديهم مستوى متدني من الكفاءة االجتماعيـة فـي األبعـاد             

  .الثالثة محور الدراسة 
 طفال من األطفال العاديين وأخرى من ذوى        ٢٠ن  وعلى عينه مكونه م   

 ) Norah & Sarah , 2001(العسر القرائي اجرت كال من نـوره وسـاره   
دراسة هدفا من خاللها التعرف الفروق فى مفهوم الذات والكفـاءة االجتماعيـة             
والكفاءة المدرسية لدى األطفال العاديين وذوى العسر القرائـي ممـن تتـراوح             

 سنه والملتحقين ببعض المدارس االبتدائية وكانت من أهم         ١١ -٥أعمارهم بين   
النتائج التي تم التوصل إليها وجود قصور واضـح فـى الكفـاءة االجتماعيـة               

  . والمدرسية لدى األطفال ذوى العسر القرائي مقارنة بالعاديين 
 ) McCay & Keyes,2002( بينما توصل كال من ماك كاى وكيـزا  

اللها الى فحص تطور الكفاءة االجتماعيـة فـى الفـصل           فى دراسة هدفا من خ    
الدراسي لدى أطفال المدرسة االبتدائية لدى مجموعات مختلفة من التالميذ غيـر    
العاديين وذوى صعوبات التعلم والمتخلفين عقليا المدمجين بالفصول العاديـة ،            

تماعيـة  توصال إلى أن األطفال العاديين يتمتعون بمستوى عالي من الكفاءة االج          
بينما يوجد انخفاض فى مستوى الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى صعوبات           
التعلم وهذا االنخفاض يزداد لدى المتخلفين عقليا وأوصت الدراسـة بـضرورة            
زيادة التفاعالت االجتماعية لدى ذوى صعوبات التعلم والمتخلفين عقليـا حتـى            

  .يرتفع لديهم مستوى الكفاءة االجتماعية 
إلـى فحـص مفهـوم     )  Dyson , 2003( هدفت دراسة دايسون كما

 ن طفال تتراوح أعمارهم بـي     ١٩الذات والكفاءة االجتماعية لدى عينه مكونه من        
 سنوات لديهم صعوبات تعلم أكاديمية ، وتوصلت الدراسة إلى أن األطفال            ٩-٤

مى ذوى صعوبات التعلم عينة الدراسة لديهم انخفاض فى مفهوم الذات االكـادي           
والكفاءة االجتماعية وهذا االنخفاض راجع إلى انتشار االضـطرابات الـسلوكية    
لدى عينة الدراسة باإلضافة الى اإلهمال الوالدى من اآلبـاء واألمهـات وهـذا              

  .االنخفاض انعكس على أداءهم االكاديمى داخل حجرة الدراسة 
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كالم ولفحص الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى صعوبات النطق وال        
دراسة علـى عينـة    )  Brinton &Fujik , 2005(أجرى برينتون وفوجيكى 

 سـنوات لـديهم     ٦-٤ طفال من أطفال الروضة تتراوح أعمارهم بين         ١٧بلغت  
صعوبات فى النطق والكالم وأظهرت نتائج الدراسة ان هؤالء األطفـال لـديهم            

االجتماعيـة  صعوبات اجتماعية و انعزال اجتماعي وتدنى واضح فى التفاعالت    
  .لديهم أدى إلى وجود قصور واضح في الكفاءة االجتماعية لديهم 

  )  Bauminger, et al ,2005(بينما أجرى بـايومينفر واخـرون   
سنوات ٩-٦دراسة على مجموعه من األطفال ذوى صعوبات التعلم بلغ عددهم           

بهدف التعرف على عمليات االدارك االجتماعي لدى األطفال حيث اسـتخدمت           
الدراسة مقياس معالجة المعلومات االجتماعية وكانت أهـم النتـائج التـى تـم              
التوصل إليها ان األطفال ذوى صعوبات التعلم عينة الدراسـة لـديهم قـصور              
واضح فى عمليات اإلدراك االجتماعي وأشارت الدراسة الى ان هذا قد يكـون             

يعكـس تـدنى فـى      راجعا الى تدنى مستوى الكفاءة االجتماعية لدى العينة مما          
  .المهارات االجتماعية لديهم 

ولمعرفة الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى العسر القرائـي أجـرى           
على عينة من األطفال ذوى العسر القرائي بلـغ عـددهم    ) Elly, 2005(إللى 
 سنوات بإحدى المـدن االلمانيـه وذلـك      ٧-٥ طفال تتراوح أعمارهم بين      ١٦٧

ئص االجتماعية التى يتميز بهـا هـؤالء األطفـال          بهدف التعرف على الخصا   
ومستوى الكفاءة االجتماعية لديهم وكانت من أهم نتـائج الدراسـة ان هـؤالء              

 مستوى الكفـاءة االجتماعيـة وضـعف العالقـات          ضاألطفال يتميزون بانخفا  
  .االجتماعية وعدم القدرة على إقامة صداقات مع اآلخرين 

 ) Timothy & Malka , 2006 (وفى دراسة أخرى لتيموثى ومالكـا 
هدفا من خاللها إلى مقارنة األطفال ذوى العسر القرائـي مرتفعـي التحـصيل              
ومنخفضي التحصيل فى النواحي االجتماعية والكفاءة االجتماعية لـدى عينـة           

 سنه لديهم عـسر     ١١-٨ طفال تتراوح أعمارهم بين      ٤٤٧الدراسة البالغ عددها    
ة إلى أن األطفال ذوى العسر القرائي منخفـضي  قرائي ، وتوصلت نتائج الدراس 

التحصيل لديهم قصور واضح في الكفاءة االجتماعية وان انخفـاض التحـصيل            
  .لديهم قد يكون راجع إلى قصور الكفاءة االجتماعية لديهم 

ولمعرفة تأثير انخفاض الكفاءة االجتماعية على األطفـال ذوى العـسر      
 )  Henricsson,& Rydell, 2006(القرائي أجرى هنرى كـسون وريـدل   



  
          

٤٠٢ 

 طفال من ذوى العسر القرائي تتراوح أعمارهم        ٤٤دراسة على عينة تكونت من      
 سنوات لديهم انخفاض فى مستوى الكفاءة االجتماعيـة ومـن خـالل         ٧-٦بين  

 المستمرة وجد ان هؤالء األطفال يوجد لديهم اضطراب فى العالقـات         ةالمالحظ
 ، كما أشار معلميهم أنهم لديهم انخفـاض فـى        مع األقران داخل حجرة الدراسة    

مستوى التحصيل الدراسي ، وقد فسر الباحثان هذا االنخفاض فى التحصيل بأنه            
  .راجع الى انخفاض مستوى الكفاءة االجتماعية 

ومن وجهة نظر المعلمين فى مستوى الكفاءة االجتماعية لدى األطفـال           
 )  Wight,& Chapparo, 2008(ذوى صعوبات التعلم أجرى وايت وشبارو 

دراسة هدفا من خاللها الى معرفة تصورات المعلمين تجاه الكفاءة االجتماعيـة            
لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم من وجهة نظر معلميهم وذلك علـى معلمـي      

ممن أجريـت  % ٩٠ مدرسة ابتدائية باستراليا ، حيث اتفق حوالي       ٢١ومعلمات  
ى صعوبات التعلم اللغوية لديهم تدنى واضح       عليهم الدراسة على أن األطفال ذو     

فى الكفاءة االجتماعية ، وأوصى المعلمون بضرورة تقديم المـساعدة العالجيـة      
لهؤالء األطفال الن ذلك التدني فى الكفاءة االجتماعية من شـأنه التـأثير علـى      

  .التحصيل والتفاعل االجتماعي لدى األطفال 
ابقة الخاصـة بالدراسـات   يتضح من العرض السابق للدراسـات الـس    

السابقة لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم عامة وذوى العسر القرائـي بـصفة             
خاصة يكاد أن يكون هناك اتفاق بين هذه الدراسـات علـى أن األطفـال ذوى                
صعوبات التعلم بصفة عامة وذوى العسر القرائي بصفة خاصة لـديهم قـصور      

 ,.Tova, et al ,.(ة هذه الدراسات فى المهارات االجتماعية كما أشارت غالبي
2000. , Taylor, et al., 2000., Megan & Christine,2008  (  الى أن

تدنى مستوى الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم من شانه أن            
يؤثر على تحصيلهم االكاديمى وعالقاتهم بـاألقران داخـل حجـرة الدراسـة             

ات بضرورة التدخل العالجي وتقديم المـساعدات      وخارجها وأوصت هذه الدراس   
لهؤالء األطفال للحد من اآلثار التي قد تترتب علـى تـدنى مـستوى الكفـاءة                

  .االجتماعية 
 دراسات تناولت تقديم برامج عالجية  الكفاءة االجتماعية لدى ذوى العسر     -٢

  .القرائي 
رامج لتنمية  أجريت العديد من الدراسات فى البيئة العربية التي قدمت ب         

الكفاءة االجتماعية لدى األطفال بصفة عامه وأطفال الروضة بصفة خاصة على           



  
          

٤٠٣ 

 التي أجرتها كال من أسماء الـسرسى وامـانى          ةسبيل المثال ال الحصر الدراس    
هدفا من خاللها إلى وضع برنـامج لتحـسين مـستوى            ) ٢٠٠١(عبدالمقصود  

لة ما قبل المدرسة االبتدائيـة      الكفاءة االجتماعية لدى عينه من األطفال في مرح       
 – ٢،٦(  طفال تتراوح أعمارهم الزمنيـة بـين   ٩١٢وتكونت عينة الدراسة من   

سنه استخدمتا في الدراسة مقياس الكفاءة االجتماعيـة تعريـب وتقنـين             ) ٥،٦
الباحثان والبرنامج العالجي المعد في الدراسة  وأوضحت نتائج الدراسة فعاليـة            

ي تحسين مستوى الكفاءة االجتماعية لدى األطفـال عينـة          البرنامج المستخدم ف  
  . الدراسة 

بينما في مجال ذوى صعوبات التعلم بصفة عامة وذوى العسر القرائي           
بصفة خاصة يوجد القليل من الدراسات في البيئة العربية  التي اهتمـت بتقـديم       

راسـات  البرامج العالجية لرفع مستوى الكفاءة االجتماعية لديهم مـن هـذه الد           
بهدف استقـصاء اثـر برنـامج       ) ٢٠٠٤( الدراسة التي أجراها نشأت محمود      

تدريبي للمهارات االجتماعية فى تحسين مفهوم الـذات والكفايـة االجتماعيـة            
والتحصيل لدى الطالب ذوى صعوبات التعلم ، حيث تألفت عينة الدراسة مـن             

ف الـسادس    طالبا من ذوى صعوبات التعلم تم تحديدهم من طـالب الـص            ٣٨
والسابع والثامن فى مدرسة حكومية تابعه لمديرية اربد االردنيه وأظهرت نتائج           
الدراسة وجود اثر لبرنامج التدريب على المهارات االجتماعية فى تنمية مفهـوم          

  .الذات والكفاءة االجتماعية لدى عينة الدراسة 
هدفت الى دراسـة     ) ٢٠٠٤( وفى دراسة أخرى أجراها ناجى منور       

ثر برنامج تدريبي فى تنمية المهارات االجتماعية للطلبة ذوى صعوبات الـتعلم            ا
 طالبـا وطالبـه بالطريقـة    ٦٠، حيث تم اختيار عينة الدراسة البـالغ عـددها    

العشوائية البسيطة تم تقسيمهم إلى مجمـوعتين إحـداهما ضـابطه واألخـرى             
ل اختبار المهـارات  تجريبية ، تم قياس مستوى الكفاءة االجتماعية لديهم من خال   

ـ    " اليوت  " و"  جريشام  " االجتماعية الذي أعده      ة، تعرضت المجموعة التجريبي
لبرنامج تدريبي لتنمية المهارات االجتماعية ، وأظهرت نتائج الدراسة انه هناك           
تحسن دال فى مستوى المهارات االجتماعية لدى المجموعـة التجريبيـة ممـا             

  . دم يعكس فاعلية البرنامج المستخ
والتي هدفت إلى التحقـق مـن فاعليـة      ) ٢٠٠٧(دراسة سامر عدنان    

برنامج تدريبي مستند إلى منحى تعديل السلوك المعرفـي فـي تنميـة الكفـاءة         
االجتماعية لدى عينة من طالب الصف الثالث االبتدائي ذوى صعوبات الـتعلم            

منطقة عمـان   وبطء التعلم واضطرابات السلوك الملتحقين بالمدارس الحكومية ب       
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 ٢٩ ذكـور ،     ٢٧(  طالبـا    ٥٦باألردن حيث تكونت عينة الدراسة النهائية من        
 ماكونيل ونموذج تقدير األقـران فـي    –استخدمت الدراسة مقياس واكر     ) إناث  

معرفة مستوى الكفاءة االجتماعية لدى عينة الدراسة  ، قمت عينة الدراسة الـى          
وعة التجريبيـة الـى برنـامج      مجموعتين تجريبية وضابطة ، وتعرضت المجم     

تدريبي يعتمد على المهارات االجتماعية ، وأشارت نتائج الدراسة الـى وجـود             
فروق ذات دالله إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموع الضابطة  علـى            

 ماكونيل لصالح المجموعة التجريبية مما يؤكد فاعلية البرنـامج          –مقياس واكر   
  .التدريبي 

ة األجنبية أجريت العديد من الدراسات التي قدمت بـرامج          أما فى البيئ  
لرفع مستوى الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم بصفة عامـة    
وذوى العسر القرائي بصفة خاصة ومن هذه الدراسات الدراسة التـي أجراهـا             

والتي أجريت على عينـة مـن     )  Lobo& Winsler, 2006(لوبو ووينسلر 
 طفال ممن لـديهم صـعوبات تعلـم تـم           ٤٠ما قبل المدرسة بلغ عددها      أطفال  

تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطه وتجريبية وتم تـشخيص الكفـاءة االجتماعيـة            
لديهم باستخدام مقياس تقييم سلوك الكفـاءة االجتماعيـة النـسخة االنجليزيـة             

ع اعتمـد   واالسبانية ، طبق على عينة الدراسة برنامج تدريبي لمدة ثماني أسابي          
على فنيات الرقص والحركة اإلبداعية لرفـع مـستوى الكفـاءة االجتماعيـة ،             
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن األسلوب المستخدم فى البرنامج المعد فـى هـذه          
الدراسة الحالية كان له اثر فعال فى رفع مستوى الكفاءة االجتماعية كما حـدث              

ـ   تحسن ملحوظ في السلوك االجتماعي لدى أطفال        مقارنـة  ة المجموعة التجريبي
  . بالمجموعة الضابطة 

ولمعرفة اثر المهارات السلوكية واللغة االجتماعية فى رفـع مـستوى           
الكفاءة االجتماعية والعالقة باألقران لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم أجـرى           

 طفال ٩٠دراسة على عينة بلغت  ) Hebert, et al ,2006(هيبرت وآخرون  
 سنوات ، طبق عليهم مقياس المهارات االجتماعيـة         ٨-٣ارهم بين   تتراوح أعم 

للصغار ، وتم تقسم عينة الدراسة الى مجموعه ضـابطه وثـالث مجموعـات              
تجريبه ، طبقت على مجموعه تجريبية األولى برنامج للمهارات السلوكية وعلى           

لوبين معا  المجموعة الثانية برنامج اللغة االجتماعية وعلى المجموعة الثالثة األس        
، وأفادت نتائج الدراسة ان الثالث مجموعات تجريبية أحـرزوا تحـسن فـى              
مستوى المهارات االجتماعية والعالقات باألقران إال إن التحسن في ألمجموعـه           
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التجريبية الثالثة كان أعلى مما يعكس فاعلية األسلوبين معا فى رفـع مـستوى              
  .المهارات االجتماعية والعالقات باألقران 

وللنهوض بالكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم فـى           
دراسـة   ) Shireen,2006(القراءة باستخدام األنشطة المدرسية أجرى شيرين       

على مجموعه من األطفال ذوى صعوبات التعلم فى القراءة تتـراوح أعمـارهم           
عـض   طفال قدم اليهم برنامج يعتمد علـى ب        ٢٧ سنوات بلغ عددهم     ١٠ -٤بين  

األنشطة الحياتية والمدرسية لتعزيز الكفاءة االجتماعيـة والعاطفيـة ، اشـتمل            
البرنامج على العديد من الجلسات التدريبية المشتملة على أنـواع مختلفـة مـن           
األنشطة المدرسية مثل اللعب والتشكيل بالصلصال والرسومات الفنية واللعـب          

طة فى تعزيز مـستوى الكفـاءة       الموسيقى ، حيث أفادت النتائج فعلية هذه النش       
  . االجتماعية لدى عينة الدراسة 

 & Hedda(وفى دراسة أخرى أجراهـا كـال مـن هيـدا وليـزا      
Lisa,2008  (    لمعرفة اثر التعاون مع األقران فى تعزيز الكفاءة االجتماعيـة

للطالب ذوى اإلعاقات الخفيفة الملحقين فى الفصول العادية فى مرحلة الطفولـة    
الدراسة على تنمية  قدرة األطفال على إنشاء صداقات والقـدرة علـى         وركزت  

  .التكيف االجتماعي فى المنزل وفى المدرسة 
يتضح من العرض السابق انه يمكن تنمية الكفـاءة االجتماعيـة لـدى             
األطفال بصفة عامة ولدى األطفال ذوى االحتياجات الخاصة بمـا فـيهم ذوى              

ائي واعتمدت معظم هـذه الدراسـات علـى         صعوبات التعلم وذوى العسر القر    
 ،  ٢٠٠٤ ، ناجى المنـور      ٢٠٠٤, نشات محمود   ( بعض فنيات العال السلوكي     

، كمـا ان معظـم هـذه      ) Hebert, et al ,2006 ، ٢٠٠٧سـامر عـدنان   
أسماء السرسى ،امانى عبدالمقـصود ،        (الدراسات أجريت على أطفال الحضانة      

٢٠٠١ ،Hebert, et al ,2006 ، Shireen,2006 (  مما يعنى ان هذه الفئات
من األطفال  فى احتياج الى تقديم يد العون لرفع مستوى الكفـاءة االجتماعيـة               

  .لديهم باستخدام بعض فنيات العالج السلوكي 
  فروض الدراسة

 المجموعـة   أطفـال  درجـات    روق ذات دالله إحـصائية بـين      ال توجد ف   -١
على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية في       المجموعة الضابطة    أطفالالتجريبية و 

  .القياس القبلي 
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 المجموعة التجريبيـة    أطفال درجات   ذات دالله إحصائية بين   توجد فروق    -٢
 المجموعة الضابطة على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية في القيـاس            أطفالو

 .البعدى وذلك لصالح المجموعة التجريبية 

 المجموعة التجريبيـة    أطفال درجات   ية بين روق ذات دالله إحصائ   توجد ف  -٣
على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية في القياسين البعـدى والتتبعـى لـصالح             

  .القياس التتبعى

  :إجراءات الدراسة 

  ..عينة الدراسة : أوال 
 طفال من أطفال دور الحـضانة ممـن         ٤٢٥ من   تكونت عينة الدراسة  

)  سـنه    ٥،٧( توسط عمـرى قـدره      سنوات بم  ) ٦-٤( تتراوح اعمارهم بين    
تم اختيارهم بطريقة عشوائية مـن بعـض      ) . ٠،٤٨( وانحراف معيارى قدره    

نجع ( دور الحضانة الملتحقة ببعض المدارس االبتدائية ببعض مدن محافظة قنا           
وذلك بعد تطبيق اختبار سلسون المعـدل لـذكاء األطفـال           ) فرشوط   –حمادى  

تم تطبيق اختبـار     . ٩٠ين تقل نسبة ذكاءهم عن      والكبار و استبعاد األطفال الذ    
 ٥٢ طفال وطفله تـم تحديـد        ٤٢٥الكشف المبكر عن ذوى العسر القرائى على        

طفال وطفله من ذوى العسر القرائى ، وقد روعى فى هذه العينة أن تكون خالية               
من االعاقات الحسية التى قد تكون سببا مباشرا فى حدوث العسر القرائى ، كما              

ان تكون العينة خالية من األطفال اليتامى واألسـر المتـصدعة حتـى             روعى  
  .اليؤثر ذلك على كفاءتهم االجتماعية وتكيفهم االجتماعي 

 طفال إلى مجمـوعتين     ٥٢تم تقسيم عينة الدراسة النهائية البالغ عددها        
 طفـال   ٢٥ طفال واألخرى تجريبية بلغ عـددها        ٢٧إحداهما ضابطة بلغ عددها     

  .رضت لبرنامج العالج السلوكي المعد فى الدراسة الحالية وهى التي تع

  ..أدوات الدراسة: ثانيا

  . اختبار الكشف المبكر للعسر القرائى لألطفال -١

 ٢٠٠٤عبدالرقيب البحيرى ، جابر عبداهللا      : إعداد                          ( 
(  
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فـى  " اختبار االكتشاف المبكر للعـسر القرائـى      " وضع هذا االختبار    
 The Dyslexia Earlyتحـت عنـوان   " نكلـسون ، فاويـست   " األصـل  

Screening Test (D.E.S.T) *  . هذا االختبـار إلـى   يهدفو ، ١٩٩٦عام 
العـسر القرائـى   خطر  ما قبل المدرسة الذين يعانون من سنفى  األطفال  تحديد  

At-Risk درجـة   والكتابة ب  القراءة باستخدام أدوات ال تحتاج إلى مهارات        وذلك
 والكتابة  القراءةفى هذا السن لم يصلوا بعد إلى إتقان         األطفال  كبيرة ، حيث نجد     

 الـصف سـنة بدايـة    ٦,٥وإنما يكونوا فى بداية تعلم القراءة والكتابة وهو سن      
  :األول االبتدائي ، ويتكون هذا االختبار من عشرة اختبارات فرعية وهى 

 الخـرز  نظـم ختبـار  ا،    Rapid Naming التسمية سرعةاختبار 
Bead Threading   ، ــار ــزاختب ــصوتي التميي  Phonological ال
Discrimination  الموضعيالثبات Postural Stability   ، السجعاكتشاف 

Rhyme Detection   ، األرقـام  تـذكر اختبار Forwards Digit span   ،
،   Letter Naming الحـرف  تسميةاختبار ،   Digit Naming الرقمتسمية 
 تـم  ،   Shape Copying الـشكل نسخ  ،  Sound Order الصوتترتيب 
 ٥٩٥ االكتشاف المبكر للعسر القرائى بتطبيقه على عينـة قوامهـا            اختبارتقنين  

 حضانة بمدينة قنا ، وهذه العينة مقسمة إلى أربعة فئات           ودورطفالً من مدارس    
  .سة أشهر  أعوام ونصف حتى ست سنوات وخمأربعةعمرية وهى تبدأ من 

  : لهذا االختبار السيكومترية الكفاءة

   :االختبار ثبات 
 ثبات االختبار عن طريق إعادة تطبيق االختبـار بفاصـل           حساب تم 

 وكانـت  طفالً ،    ٥٥بلغ عددها   األطفال   من   مجموعةزمنى قدره أسبوعين على     
  ) .١(كما هى موضحة فى جدول , معامالت الثبات لالختبارات الفرعية 

  )١( جدول
   لالختبارات الفرعية من اختبارالثبات معامالت

   )٥٥= ن (  المبكر للعسر القرائىاالكتشاف
  الثباتمعامل  االختباراسم م
 *٠,٨٧١ التسمية سرعة ١

                                                
*   Nicolson0.  R.I.  & Fawcett, A.J. ( 1996) The Dyslexia Early Screening Test 

( D.E.S.T. )   The Psychological  Corporation , Harcourt Brace & Company, 
Publishers.                                                                                
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  الثباتمعامل  االختباراسم م
 *٠٧٨٣  الخرزنظم ٢
 *٠,٨٨١   الموضعى الثبات ٣
 *٠,٧٨٦  الصوتى التمييز ٤
 *٠,٨٥٦  السجع اكتشاف ٥
 *٠,٧٣٤ األرقام تذكر ٦
 *٠,٦٨٩  الرقمتسمية ٧
 *٠,٧٧٣ الحرف تسمية ٨
 *٠,٦٩١ الصوتى الترتيب ٩
 *٠,٧٦٢  الشكل نسخ ١٠

  ٠,٠١ الثبات دالة عند مستوى معامالتجميع  
 كمـا أنهـا    ،أن جميع معامالت الثبات مرتفعة  ) ١ (الجدول من   نالحظ

   . ٠,٠١أيضاً دالة عند مستوى 
  :االختبار صدق

 مع اختبار   االرتباطر عن طريق حساب معامل       حساب صدق االختبا   تم
 – The Wide Rang Achievement Test( التحصيل واسع المدى المعدل 

Revived ( WRAT- R )( (  ، ًتطبيق االختبـارين  تم باعتباره محكاً خارجيا 
 فكـان معامـل     سنوات ٦-٤طفالً فى المرحلة العمرية     ) ٥٥(على عينة قوامها    
 يدل علـى أن     مما ٠,٠١ القيمة دالة عند مستوى      وهذه  ٠,٧٨االرتباط مساوياً   

  .االختبار يتمتع بصدق مرتفع 

  )الباحث : إعداد (  مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية لدى األطفال       -٢

  الهدف من المقياس  -١
ذوى العـسر   األطفال  يهدف المقياس الى تقييم الكفاءة االجتماعية لدى        

لى اقامة عالقات ايجابية واجتماعية متبادله مع االخرين        القرائى ومدى قدرتهم ع   
فى سياق المواقف االجتماعية المختلفه كذلك الستخدامه فى تقييم فعالية البرنامج           

األطفال التدريبى المعد فى الدراسة الحالية لتنمية الكفاءة االجتماعية لدى هؤالء           
.  

  دى األطفال  خطوات اعداد مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية ل-٢
مراجعة التراث النفسي والكتابات النظرية والدراسـات الـسابقة التـي     
تناولت الكفاءة االجتماعية والمهارات االجتماعية لألطفال ، كذلك االطالع على          
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مقيـاس  ،  بعض المقاييس واالختبارات المتعلقه بالكفـاءة االجتماعيـة ومنهـا           
،  ) ١٩٩٢الـسيد عبـدالرحمن ،    محمـد   ( المهارات االجتماعية للصغار اعداد     

، ) مجدى عبـدالكريم حبيـب              ( مقياس الكفاءة االجتماعية للمراهقين اعداد      
اسـماء الـسرسى ،     ( مقياس الكفاءة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة اعداد         

عبدالرقيب البحيـرى   ( ،  قائمة السلوك المدرسي       ) ٢٠٠١امانى عبدالمقصود ،  
   ) .٢٠٠٦، مصطفى ابوالمجد، 

استطاع الباحث ان يحصل على مجموعه كبيره من العبـارات التـى            
 عبـاره   ٦٥ن خالل ذلك تم صـياغة       وماألطفال  تصف الكفاءة الجتماعية لدى     

راى انها يمكن ان تقيس الكفاءة االجتماعية من وجهة نظر المعلمات ، تم كتابـة   
وكتبـت  ) انا ، نادرا    غالبا ، احي  ( عبارات المقياس وكل عباره تقابلها االجابات       

 ثم تم بعد ذلك عرضها على مجموعـة مـن     تعليماته بما يناسب نوع المفردات      
من أساتذة ومدرسى علم الـنفس بـبعض        ) ١٥( بلغ عددهم    **السادة المحكمين 

الجامعات المصرية وذلك إلبداء الرأى فيما إذا كانت هذه العبارات مناسبة مـن             
  .ما وضعت من اجله أم الكذلك هل تقيس . حيث الصياغة أم ال

من جملة المحكمـين  % ١٠٠تم أخذ العبارات التى اتفق عليها            
بعد التعديل فى أسلوب صياغة بعض العبارات ، وبناء على ذلـك تـم حـذف                

فاصـبح بـذلك    %) ١٠٠(عبارات كانت نسبة االتفاق على عدم مناسبتها        ) ١٠(
عبـارة تأخـذ   ) ٥٥ (فـال  الكفاءة االجتماعيـة لألط   عدد عبارات مقياس تقدير     

  : وتم التحقق من الشروط السيكومتريه للمقياس كمايلى ).٥٥-١( الترقيم 
  

  صدق المقياس  : أوال 

  ..…Face Validity الصدق الظاهرى-١
يتمثل فى الحكم على عبارات المقياس ظاهرياً مـن حيـث وضـوح              

م الباحـث   ألفاظها ومدلولها وهل تقيس العبارات ما وضعت من أجله ؟ حيث قا           
التـى بلـغ    فى المراحل األولى لبناء المقياس بعرض عباراته على لجنة التحكيم

محكم من بعض أساتذة علم النفس ببعض الجامعات المصرية ، وقد           )١٥(عددها  
  .تم تعديل بعض العبارات وحذف البعض اآلخر فى ضوء آرائهم

                                                
  (  )ملحق رقم _  انظر مالحق الدراسة **



  
          

٤١٠ 

  Factorial Validity……… الصدق العاملى-٢
املى من الدرجة األولـى مـع التـدوير المتعامـد           تم إجراء تحليل ع   

األطفـال  وذلك لدرجات  " Varimax Rotationالفاريماكس" باستخدام طريقة 
 تقدير الكفاءة االجتماعية لألطفـال    على مقياس    )١٥٠= ن  (العينة االستطالعية   

عامال وزعـت علـيهم      ) ١٩( تم الحصول على    .  عبارة   ٥٥ يتكون من    الذي
س ، ونظرا ألن هذه العوامل كثيرة فقد تـشتت عليهـا عبـارات              عبارات المقيا 

المقياس مما يجعل هناك صعوبة فى التعامل مع هذه العوامل من حيث التـسمية           
والتفسير السيكولوجى ولذلك تم إجراء تحليل عاملى من الدرجة الثانية للعوامـل         

  .               المستخلصة ) ١٩( الـ 
باستخدام طريقـة المكونـات     الدرجة الثانية تم إجراء تحليل عاملى من    

عـام  " هـوتلنج "التى أقترحهـا ..Method Principal Componentالرئيسية
ــل  ١٩٣٣ ــدوير المائ ــع الت ــة  Oblique Rotation م ــتخدام طريق باس

بـافتراض عـدد   " لهندريكسون ـ وايـت   " "..Promax Rotationبروماكس"
وذلـك  " جتمـان "الذى أقترحه " ..Kaiserكايزر " ،وقد ُأستخدم محك   ٣العوامل  

بأخذ العوامل التى جـذرها      )٢٤٤:١٩٩١:صفوت فرج   (كما ذكر صفوت فرج     
عامال المستخلـصة مـن مـصفوفة       ) ١٩(لـ   ) ١>   ( Eigenvalueالكامن  

 ٥٥ الذى يتكـون مـن   تقدير الكفاءة االجتماعية لألطفال  االرتباط األولى مقياس    
تقدير الكفـاءة االجتماعيـة     مقياس  ل ونةالمكالعوامل  ) ٢(ويوضح جدول .عبارة  
" كـايزر " والمستخرجة بعد التدوير المائل بطريقة البروماكس محـك          لألطفال

  ) .١٥٠=ن (على عينة الدراسة االستطالعية 
  
  

   )٢(جدول 
  تقدير الكفاءة االجتماعية لألطفالمقياس ل مكونهالعوامل ال

  )١٥٠=ن (نة االستطالعية  بعد التدوير المائل بطريقةالبروماكس على العي

   التشبع  العوامل والبنود املكونة هلا                     م
  
١-  

 
  .يصف نفسه باشياء لطيفه عندما يكون سعيدا 

  
٠, ٣٧٦  

                                                
 ُأستخدم فى ذلك حزمة البرامج اإلحصائیة SPSS ) SPSS:7.51 :1996 (  



  
          

٤١١ 

   التشبع  العوامل والبنود املكونة هلا                     م
  ٠, ٤٠٦  يرحب بزمالئه بعبارات ترحيب   -٢

  ٠, ٣٩٦  يوجه زمالئه الى النظام بالفصل   -٣

  ٠, ٦٣٦  .يدخل فى محادثات مثمره مع زمالئه   -٤

  ٠, ٤١٧  يشترك فى مجموعات النشاط من تلقاء نفسه   -٥

  ٠, ٤٩١  يطلب من زمالءه المشاركه فى االنشطة المدرسية   -٦

  ٠, ٤١٨  يساعد زمالءه فى تزيين الفصل   -٧

  ٠, ٥٢٥  يعرف نفسه الصدقائه الجدد بالفصل  -٨

  ٠, ٤٦٨  هولهيكون مجموعات اصدقاء بس  -٩

  ٠, ٦٠١  يتعاون مع زمالئه فى نظافة الفصل   -١٠

  ٠, ٥٩٥  يسعى الى نيل رضا زمالئه   -١١

  ٠, ٤٣٥  يساعد فى حل الخالفات الناشبه بين زمالئه   -١٢

  ٠, ٣٧٦  ينجز االعمال المسنوده اليه فى موعدها   -١٣

  ٠, ٣٥٦  ينتبه الى المناقشات ويستفيد منها   -١٤

  ٠, ٦٣٦   اقامة عالقات مع زمالئهيسعى الى  -١٥

  
١٦-  

  
  يمكنه ايجاد حلول جديده للمشاكل التى تواجهه

  
٠, ٤٩٥  

  ٠, ٧٢٠  يفكر فى عدة حلول للمشكلة التى يختارها   -١٧

  ٠, ٧٧٣  غير قادر على حل المشكالت   -١٨

  ٠, ٧٤٢  ذ قرار حلها يفكر فى نتائج حل المشكلة قبل اتخا  -١٩

  ٠, ٤٤٤  عند قيامه بحل مشكله اليهتم بجمع المعلومات عنها  -٢٠

  ٠, ٤٧٩  يحاول مواجهة المشاكل بدل من تجنبها  -٢١

  ٠, ٤٩٢  يحدد اهدافه قبل قيامه بحل مشكلة  -٢٢

  ٠, ٧٦٤  عند فشل احد الحلول يبحث عن حل اخر   -٢٣

  ٠, ٤٢٠  ذ قرار نهائى يقارن بين الحلول المختلفه قبل اتخا  -٢٤

  ٠, ٧٦٢  متسرع جدا عند اتخاذ القرار  -٢٥

  ٠, ٧٨٩  ال يستطيع التفكير فى عدة حلول  -٢٦

  ٠, ٧٢٣  يكون عصبى عند مواجهة مشكلة ما   -٢٧

  
٢٨-  

 
  يطلب المساعدة من االخرين فى االنشطة الجديدة 

  
٠, ٨٩٠  

  ٠, ٨٧٨  لتعامل مع الغرباء لديه استعداد ل  -٢٩
  ٠, ٨٨٨  يستمر فى نشاطه دون تدخل من الكبار   -٣٠
  ٠, ٧٩٤  يشترك فى االنشطة الجماعية بصوره اكتر من الفردية  -٣١
  ٠, ٥١٧  يلعب مع االخرين فى مجموعات   -٣٢



  
          

٤١٢ 

   التشبع  العوامل والبنود املكونة هلا                     م
  ٠, ٨٩٩  يساعد االخرين عندما تواجههم مشاكل  -٣٣
  ٠, ٨٣٥  يعبر عن رغباته لفظيا وحركيا   -٣٤
  ٠, ٨٨٥  يحتاج الى تكرار التعليمات قبل تنفيذ النشاط  -٣٥
  ٠, ٥٣٧  االبالغ عن الحوادث التى تحدث بالفصل  -٣٦
  ٠, ٨٧٧  يمكنه اتباع التعليمات اللفظية  -٣٧
  
٣٨-  

 
يرد باسلوب هادئ عندما يستثيره االخرين 

  
٠, ٨٥٧  

  ٠, ٣٨٦   المعلمه فى حجرة الدراسةيلتزم باتباع تعليمات  -٣٩

  ٠و ٨٥٠  يضبط انفعاالته عند الغضب   -٤٠

  ٠, ٨٤٣  ال يستطيع التحكم فى مسايرة العدوانية تجاه االخرين   -٤١

  ٠, ٨١٥  يعبر عن غضبه دون احداث اضرار  -٤٢

  ٠, ٨٣١  ال يستطيع ان يتجاهل االخرين عندما يسبونه  -٤٣

  ٠, ٤٨٢  كل الئق ينهى الحوار مع معلميه بش  -٤٤

  ٠, ٣٠٩  يظهر هادئا عندما تحدث مشكله فى حجرة الدراسة  -٤٥

 العوامل الخمسة المستخلصة من التحليل العاملى تبـاين         استوعبتولقد  
من التباين الكلى لمتغيرات المصفوفة وذلك كما موضـح      % ) ٦١،١٥( بمقدار  
  ) .٣( بجدول 

  )٣(جدول 
  لتباين عوامل مقياسالجذور الكامنة والنسب المئوية 

  المستخلصة " صورة المدرسة"السلوك الفوضوي
  من التحليل العاملى بعد التدوير المائل

  النسب املئوية لتباين العمل  اجلذر الكامن  ترتيب العامل  م
   %١٥،٤٧  ٩،٢٨٥  األول   -١
  %١٣،٠٠  ٧،٨٠٤  الثانى   -٢
  %١٢،٠٢  ٧،٢١١  الثالث  -٣
  %١١،٦٣  ٦،٩٧٦  الرابع  -٤

  %٦١،١٥=  المستخلصة  االربعه المئوية للتباين الكلى للعوامللنسبة

تقدير الكفاءة االجتماعية لدى    أن التحليل العاملى    ) ٣(يتضح من جدول    
مـن التبـاين    % ٦١،١٥ عوامل اسـتوعبت     اربعأسفر عن استخالص    األطفال  

  .الكلى لمتغيرات المصفوفة العاملية



  
          

٤١٣ 

  .. الصدق التالزمي -٣
 طفال على مقيـاس تقـدير       ٥٥رتباط بين درجات    تم حساب معامل اال   

الكفاءة االجتماعية المعد فى الدراسة الحالية مع درجاتهم على مقياس كاليفورنيا           
ترجمة اسماء الـسرسى ، امـانى       ( للكفاءة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة       

 ) ٠،٨١٢( وقد بلغ معامل االرتباط علـى المقياسـين          ) ٢٠٠١عبدالمقصود ،   
وهذا يعنى ان المقياس يتمتع بقدر عـال مـن        ) ٠،٠١( ى دالة عند مستوى     وه

  .الصدق 
  ...ثبات المقياس: ثانيا

 ... إعادة التطبيق - ١

 بعـد ثالثـة     االختبار حساب ثبات االختبار عن طريق إعادة تطبيق         تم
 سنوات ،   ٦-٤,٦طفالً فى المرحلة العمرية     ) ٥٥(أسابيع على عينة بلغ قوامها      

 ودرجاتامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات التطبيق األول         تم حساب مع  
 يؤكد علـى    مما ٠,٠١ توى دال عند مس   وهو ٠,٧٣التطبيق الثانى فكان مساوياً     

  . له ثبات مرتفعاالختبارأن 
 ...الفا كرونباك - ٢

فى ايجاد معامل ثبات المقياس وذلك      " الفا كرونباك   " استخدمت معادلة   
 االرتباط بين ابعاد المقياس والدرجة الكلية للمقيـاس         عن طريق ايجاد معامالت   

   )٤(فكانت معامالت االرتباط كما بجدول 
   )٤( جدول 

  معامالت الثبات البعاد مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية ودرجته الكلية
   )٥٥= ن ( الفا كرونباك " باستخدام معادلة 

  مستوى الداللة  معامل الثبات  البعد  م
  ٠،٠١  ٠،٨١   االجتماعيةالمهارات  -١
 ٠،٠١  ٠،٨٣  الوعى االجتماعى  -٢

 ٠،٠١  ٠،٧٦  حل المشكالت االجتماعية المتبادله مع االخرين   -٣

  ٠،٠١  ٠،٨٤  الضبط االنفعالى   -٤
 ٠،٠١  ٠،٨٢  الدرجة الكلية  -٥



  
          

٤١٤ 

ان معامالت ثبات ابعاد المقياس والدرجـة الكليـة         ) ٤( يتضح من جدول    
  .متع بدرجة عالية من الثبات متسقه اى ان المقياس يت

(            أنظر مالحق الدراسة ـ ملحق  -: الصورة النهائية للمقياس–هـ 
١(   

-:و ــ   تصحيح المقياس 
 بحيث يختار المعلم بـديل      …Likertصمم المقياس على طريقة ليكرت    

بحيـث يكـون    )غالبا ، احيانا ، نـادرا       ( من البدائل الثالثة وهى على الترتيب       
على الترتيب وذلك فى حالة العبـارات   ) ١ ، ٢ ،٣( تصحيح مقابالً للدرجات   ال

، ٣( اإليجابية ، أما فى حالة العبارات السلبية يكون التصحيح مقابالً للـدرجات             
 ١٣٥، وبذلك تكون اقصى درجة علـى المقيـاس هـى            على الترتيب    )١ ،   ٢

العـاديين  األطفـال   وتعتبر درجة القطع الفاصلة بين       . ٤٥درجه وادنى درجة    
 هى الدرجة التى تنحرف عـن متوسـط         األطفال منخفضي الكفاءة االجتماعية   و

  ).ع +  م ( درجات العينة بمقدار انحراف معيارى 
 Slosson Intelligenceوالكبـار األطفال  مقياس سلسون المعدل لذكاء -٤

Test Revised ( SIT-R)   
ب البحيرى ، مصطفى ابوالمجـد       عبدالرقي: تعريب وتقنين   (                 

٢٠٠٦(   
      Richard L . Slassonسلسون . ريتشارد ل " هذا االختبار أعده 

 Charlesتشارلز نيكلسون  وتيرى هيشمان " وعدل بواسطة كال من  " ١٩٩٠
Nicholson  & Terry Hebpshman  ويستخدم هذا االختبار فـى   " ١٩٩٨

  قدرة المعرفية العامة ، المواقف التى يلزم فيها تقدير لل
يتم تطبيق االختبار فردياً  وذلك لتقدير القدرة العقلية لتلميذ فى مدرسـة      
عامة  أو طالب جامعى أو مريض عقلى  أو معاق ذهنيـا ، ونظـرا ألن هـذا              
االختبار يعتبر آداه فرز فإنه ينبغي استخدامه فى التحديـد النهـائى للمـستوى              

  .للقدرة العقلية للفرد 
دم اختبار سلسون للذكاء مع فئات عمريه مختلفة حيث يبـدأ مـن          يستخ

  . سنة فأكثر ١٨سنوات حتى ٤سن 



  
          

٤١٥ 

  : والكبار فى الدراسة الحاليةاألطفال تقنين اختبار سلسون لذكاء 

  ...الثبات  -أ
حيث تم التحقق من ثبات االختبـار       . …الثبات بإعادة  تطبيق االختبار    

 ٢٢ ،   طفـل  ٢٨ (  سنوات ٦-٤عمارهم  ممن تتراوح ا    طفال ٥٠على عينة من    
بطريقة إعادة التطبيق وذلك بفاصل زمنى قدره أسبوعان ، وباسـتخدام            ) طفله

، كان معامل الثبات     ) ٢٠٠٠ :١٤٨:صالح مراد   ( معادلة بيرسون كما ذكرها     
  ٠,٠١ وهى دالة عند مستو ٠،٦٩٤معامل الثبات مساوياً 

  .…ب ـ الصدق 
 عن طريق الصدق المرتبط بالمحك وذلك       تم التحقق من صدق االختبار    

 وذلك على عينة بلغ عـدده  **مع مقياس  ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الرابعة       
فكـان  ،    سـنواتً  ٦-٤تتراوح اعمارهم بين     ) طفله ١٣ ،   طفل٢٢(طفال   ٣٥

 وهى دالـة  ٠،٧١٣على االختبارين مساوياً  لدرجات األطفا معمل االرتباط بين    
  ٠،٠١عند مستو 
ما سبق يتضح أن اختبار سلسون لذكاء األطفال والكبار يتميز بثبـات            م

  وصدق مناسبين
  .. البرنامج العالجى - ٥

  :برنامج ال إعداد مبررات 

 االجتماعية يقود إلى العديد مـن الـصعوبات فـى           الكفاءةانطالقاً من أن نقص     
ـ   ة كمـا  الحياة االجتماعية وتؤدى إلى عزلة الطفل والى االضطرابات االجتماعي

 يخبـرون   الكفـاءة االجتماعيـة   أن هؤالء األطفال الذين يعانون من النقص فى         
 الكفـاءة كثيراً من الصعوبات األخرى التى تشير إلى الحاجة لعالج النقص فى            

االجتماعية والتى تتضمن عدم القدرة على تلبية أو رفـض مطالـب اآلخـرين              
م القدرة علـى االرتبـاط       وعدم القدرة على استهالل المحادثة مع اآلخرين وعد       

                                                
" لتطبیق وتفسیر الصورة الرابعة لمقیاس ستانفورد بینیھ للذكاء " حصل الباحث على دورة تدریبیة **

  . المصریة برابطة األخصائیین النفسیین



  
          

٤١٦ 

بفرد من الجنس اآلخر وعدم القدرة على التمسك بالحقوق والعديد من العناصـر         
  ) Ford & Milosky,2008,370(األخرى المؤثرة فى الحياة االجتماعية 

 ذوى العـسر  من أن) Griffiths,2007, 280 (جريفز وما أشار إليه 
 ى العسر القرائـى   يث أن الطفل ذو    االجتماعية ح  الكفاءةنقص فى   لديهم   القرائى

  . لم يتعلم االستجابات فى الموقف التى يتعامل فيها مع اآلخرين  
 مـن    فى الكفاءة االجتماعيـة    لذلك يفترض أن يؤدى عالج هذا النقص      

والذى يتضمن العديـد مـن        بعض فنيات العالج السلوكى   خالل التدريب على    
ثنـاء  هم أ يب المستحسنة مـن قـبل     مهارات التفاعل الموجب إلى استخدام األسال     

يساعدهم على كف استجاباتهم السريعة ويجعلهم يفكرون بعناية فـى     مما  تفاعلهم  
أسباب وتأثيرات سلوكهم وذلك ببناء مهارات التحكم فى الذات، وربمـا يـصبح        
هؤالء األطفال أكثر نجاحاً فى تحديـد انفعـاالتهم الـسالبة وتوجيـه سـلوكهم             

  . ثر تكيفاً أكارون أساليب تفاعل االجتماعى وتجعلهم يخت
  : أهداف البرنامج 
 هو أحد األسـاليب     بعض فنيات العالج السلوكى   التدريب على     

السلوكية المبينة على التعلم ويهدف هذا األسلوب من التدريب إلى تعليم األطفال            
 األداء فـى  ضعف فى الكفـاءة االجتماعيـة و   لديهم  الذين ذوى العسر القرائى 

بعض المهارات االجتماعية الضرورية لمـساعدتهم علـى القيـام          وعى  االجتما
  . باألداء االجتماعى السليم فى المواقف المختلفة 

  : ويهدف البرنامج الحالى إلى 
السلوك االجتماعى لـدى األطفـال      من ثم    االجتماعية و  الكفاءةتحسين  

 .العسر القرائي ذوى 

  :الفئة المستهدفة 
 الكفـاءة  واضـح فـى      ائي ولـديهم قـصور    األطفال ذوى العسر القر   

  .االجتماعية
  :المصادر األساسية لمادة البرنامج 

  ) . Mize & Ladd , 1990(دراسة ميزوالد  -١



  
          

٤١٧ 

 منخفـضي االجتماعيـة لألطفـال   الكفاءة أجريت بغرض تحسين  والتي
توجيه السلوك العدائى –  إعطاء تعليمات - االجتماعية من خالل األسئلة كفاءةال

   .رفيقتجاه ال
   ) ١٩٩٤(برنامج سعده احمد إبراهيم  -٢

والذي أعدته الباحثة لتعديل خصائص السلوك االجتماعى لألطفال ذوى         
صعوبات التعليم ويتكون البرنامج من تسع مهارات موزعين فى ثـالث أنمـاط             

  .  مهارات الفصل الدراسى –مهارات المحادثة –مهارات تكوين األصدقاء 
  ) Hebert, et al ,2006(ون برنامج هيبرت وآخر-٣

والذي أعده الباحثون باستخدام بعـض المهـارات الـسلوكية واللغـة            
االجتماعية لتنمية الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ممن تتراوح أعمـارهم بـين            

  .  سنوات مع أقرانهم٨-٣
   ). Lobo & Winsler,2006( برنامج لوبو ووينسلر -٤

فيه جلسات تعتمد على بعض الحركـات  والذي أعده الباحثان واستخدما  
المبادأة –التفاعل  ( لمحافظة على   الرياضية الراقصة والحركات االبداعيه وذلك ل     

فى تنمية الكفاءة االجتماعية لـدى أطفـال مقابـل            )المبادرة باللعب –بالتفاعل  
  .المدرسة 

   ) .٢٠٠٨(  برنامج مروان سليمان سالم -٥
له الى زيادة الكفاءة االجتماعية لدى      والذي أعده الباحث وهدف من خال     

الطالب الخجولين فى مرحلة التعليم االساسى وذلك من خالل مساعدتهم علـى            
تنمية الثقة بالنفس وتحسين المشاركة واعتمد البرنامج على العديد من المهارات           

  .واألنشطة التي تحقق ذلك 
  : محتوى البرنامج 

تى تعتمد على بعض فنيـات       ال البرنامج يتضمن مجموعة من المهارات    
العالج السلوكي التي من الممكن أن تنمى الكفاءة االجتماعية لدى ذوى العـسر             

 يتم اكتسابها من خالل مجموعة من األنـشطة واإلجـراءات وال            والتي القرائي
صمم بحيـث   م التدريبي البرنامج   وتدرس مهارة بمعزل عن المهارات األخرى       



  
          

٤١٨ 

، ويـشمل    واحـد  تعليمي تخدم أكثر من هدف      التييتضمن األنشطة والمهارات    
  : محتوى البرنامج على 

بمعـدل  يمكن تطبيقها   عشرون جلسة   ) ٢٢(اشتمل البرنامج على    ولهذا  
ستغرق تطبيق البرنامج شهرين متتالين ويتـراوح   يثالث جلسات أسبوعيا وبذلك     

  . دقيقة ) ٦٠-٤٥(مدة الجلسة الواحدة 
   :األنشطة والوسائل  

 تهـدف  والتـي امج بعضا من األنشطة والوسائل التعليمية      يتضمن البرن 
 يتـضمنها   التـي  االجتماعيـة    بعض المهارات االجتماعية الكفـاءة    إلى تيسير   
استخدام بعض المواد بعد تجهيزها للمساعدة فى تنفيذ البرنـامج         يمكن  البرنامج و 

   :ومنها 
 بعض المواقف االجتماعيـة التـى تبـرز         يحتوى على فيلم فيديو    -١

  . لخطوات السلوكية الالزمة لكل مهارة مستهدفة ا
استخدام أيضاً مواد مساعدة أثناء تـدريب األطفـال الـذين            يمكن   -٢

سيقومون بأداء المواقف االجتماعية إلبراز خطوات تنفيذ المهارات المـستهدفة          
  ) . كتب   – كراسات –أقالم ( منها 

 

  :الفنيات المستخدمة فى البرنامج 
 فنيات النمذجة ، التدريب ، التعزيز       امج العالج السلوكي  برنيستخدم فى   

، السيكودراما ، األنـشطة الفنيـة ،    لعب الدور   ،، المناقشة  الواجبات المنزلية      
  .القصص المصورة 

 سـيتم اسـتخدام     بالبرنـامج بعد االطالع على االستراتيجيات الخاصة      
 إتباعها تم لتياويمكن تلخيص الخطوات ) Bierman , 1986(نموذج بيرمان  

   :وفقا لهذا النموذج فى فى البرنامج فى اآلتى 
مقدمة الجلسة يتم خاللها الترحيب باألطفـال ومراجعـة المهـارة            -١

  . خاللهاعرض أهداف الجلسة ويتم السابقة 
   .أهميتها وإبرازتوضيح معنى المهارة  -٢
  . توضيح مظاهر المهارة المستهدفة بعرض  -٣



  
          

٤١٩ 

واستخدام لعب الـدور    .   نماذج سلبية    -ب    نماذج إيجابية -أ
  .  خالل ذلك 
تحديد بعض األنشطة لتعزيز اكتساب المهارة وممارسة لعب الدور          -٤

 .  
   .الجلسةتقويم  -٥
   .الجلسةواجبات  -٦

   :البرنامجتقويم 
   :البرنامج ذات ثالث محاور لتقويم إستراتيجية إتباع تم

ويتمثل فى عرض البرنـامج علـى       :  المبدئيالتقويم  : المحور األول   
مجموعة من المحكمين إلبداء آرائهم وتعديل البرنامج وفق ما تجمع عليه هـذه             

  . اآلراء 
ويتمثل فى التقويم المصاحب لعمليـة      :  البنائيالتقويم   : الثانيالمحور  
 يضمن نمو البرنامج وتقدمه فى تحقيـق أهدافـه خـالل            والذيتطبيق البرنامج   

عقب كل جلسة ومن خالل استمارة المتابعة       يتم   الذي التقويم   الجلسات من خالل  
  . السلوكية

 تقويم البرنامج باسـتخدام     فيويتمثل   : النهائيالتقويم  : المحور الثالث   
 فـي للتعرف على فعالية البرنامج     مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية لدى األطفال       

  . البرنامج في االجتماعية المتضمنة كفاءة التنمية 
بعد أن تم إعداد الصورة األولية للبرنامج تم عرضه على مجموعة من            

  مـن  ١٠المحكمين بعد تعريفهم بأهدافه ومحتواه وأساليب تقويمه وبلغ عـددهم           
 أساتذة ومدرسى علم النفس بالجامعات المصرية باإلضـافة إلـى بعـض      بعض

ـ خمسممن تزيد فترتهم فى مجال التدريس على  ن ذوى الخبرة    مدرسيال نوات  س
وذلك للتأكد من مدى مالئمة البرنامج ومحتواه للتطبيق وهل يحقق هذا المحتوى            
الهدف الموضوع من اجله وتم تعديل البرنامج فى ضوء آرائهـم واقتراحـاتهم             

تعـديل  – تعديل صياغة األهداف العامة إلى أهداف سلوكية ( والتى تتلخص في
إضـافة جلـستي    --  زيادة بعـض األنـشطة     - المهارات   ترتيب توالى بعض  
ـ للمهـارات التـى     األطفال  جلسات لتعزيز اكتساب    ) ٤(مراجعة عقب كل     تم ي

وبناء على نتيجة التحكيم تم إعادة صياغة البرنامج مرة أخـرى           ) التدريب عليها 



  
          

٤٢٠ 

الصورة النهائية للبرنامج المستخدم    ) ٦(وفق آراء لجنة التحكيم  ويوضح جدول        
  فى الدراسة الحالية 

  )٦(جدول 

  ات الصورة النهائية للبرنامج المستخدم فى الدراسة مكون

 أساليب  عدد األنشطة  موضوعات الربنامج  م
  التقويم

 عدد
  اجللسات

  زمن اجللسة

  دقيقة٤٥  ١  -  ١  تاح البرنامج فتا  ١
  "        "  ٢  ٢  ٢  التواصل مع االخرين مهارة   ٢
  "        "  ٢  ٢  ٢  مهارة التعبير عن الذات   ٣
  "        "  ٢  ٢  ٢   مشكالت االجتماعيةحل المهارة   ٤
  "        "  ٢  ٢  ٢  مهارة التساؤل  ٥
  دقيقة٦٠  ١  ٢  ٣  مراجعة  ٦
  "     "  ٢  ٢  ٢    فى عمل جماعيمهارة المشاركة  ٧
  دقيقة٦٠  ٢  ٢  ٢  مهارة تكوين األصدقاء  ٨
  دقيقة٤٥  ٢  ٢  ٢   التعليمات واإلرشاداتإتباعمهارة   ٩
  دقيقة٦٠  ٢  ٢  ٢  ى الضبط الذاتمهارة التحكم   ١٠
  دقيقة٤٥  ٢  ٢  ٢  مهارة قبول أو رفض مطالب اآلخرين  ١١
  دقيقة٦٠  ١  ٢  ٣  مراجعة  ١٢
  "دقيقة٤٥  ١  -  -  ختام البرنامج   ١٣

    ٢٢  ٢٢  ٢٥  المجموع

يـستغرق  نشاطاً ) ٢٥(جلسة تشمل ) ٢٢(وبذلك فقد تكون البرنامج من    
  .تطبيق هذه الجلسات شهرين متتالين

  :نتائج الدراسة 
  : نتائج الفرض األول

 روق ذات دالله إحصائية بين    ال توجد ف   "ينص الفرض األول على انه      
 المجموعة الضابطة علـى مقيـاس       أطفال المجموعة التجريبية و   أطفالدرجات  

وللتحقق من صحة هذا الفرض تـم        " تقدير الكفاءة االجتماعية في القياس القبلي     
ت أطفـال المجموعـة التجربيبـة        حساب تحليل التباين أحادى االتجاه لـدرجا      

ودرجات أطفال المجموعة الضابطة على مقياس تقـدير الكفـاءة االجتماعيـة             
   ) ..٧( وذلك كما بجدول 

  )٧(جدول رقم 
  نتائج تحليل التباين لدرجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة



  
          

٤٢١ 

  .على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية
أبعاد 

مقیاس 
تقدیر 

الكفاءة 
جتماعیةاال

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة ف  قیمة ف
الجدولیة 

عند 
مستوى 
٠٫٠٥ 

بین 
 ٠٫٢١٠٧١٢ ١ ٠٫٢١٠٧ المجموعات

 تجریبیة

٢٥ 
١٥٫٧٢ 

 
٠٫٢٧١ 

داخل  
 ٣٣٫٥٥٨  جموعاتالم

 
٥٠ 
 ٠٫٦٧١١٧ 

یة
اع

تم
الج

ت ا
ارا

مھ
ال

  

  ضابطة
  ٥١ ٣٣٫٧٦٩ الكلي ٠٫٣٩٤ ١٥٫٥٩٢ ٢٧

٠٫
٣١

٣
 

٤٫٠٣ 
 

بین 
 ١٫٠٢٨٤٩ ١ ١٫٠٢٨٤ المجموعات

 تجریبیة

٢٥ 
١٢٫٢ 
 

٠٫٤٥٨ 
داخل  

 ٣٢٫٧٤٠  المجموعات
 

٥٠ 
 ٠٫٦٥٤٨١٥ 

عى
تما

الج
ى ا

وع
ال

  

  ضابطة
  ٥١ ٣٣٫٧٦٩ الكلي ٠٫٢٠٦ ١٢٫٤٨١ ٢٧

١٫
٥٧

٠
 

 

٤٫٠٣ 

بین 
 ١٫٠٠٦٩٥٢ ١ ١٫٠٠٦٩ المجموعات

 تجریبیة

٢٥ 
١٠٫٧٦ 

 
٠٫١٣٦ 

داخل  
 ١٧٫٣٠٠  المجموعات

 
٥٠ 
ت  ٠٫٣٤٦٠١٥ 

كال
مش

 ال
حل

یة
اع

تم
الج

ا
  ضابطة  

  ٥١ ١٨٫٣٠٧ الكلي ٠٫٢٠٦ ١٠٫٤٨١ ٢٧

٢٫
٩١

٠
 

 

٤٫٠٣ 

بین 
 ٠٫٠٩٢٥٦٤ ١ ٠٫٠٩٢٥ اتالمجموع

 تجریبیة

٢٥ 
٨٫٣٦ 
 

٠٫١٦١ 
داخل  

 ١٤٫٤٢٦  المجموعات
 

٥٠ 
 ٠٫٢٨٨٥٣٣ 

ي 
عال

النف
ط ا

ضب
ال

  

  ضابطة
  ٥١ ١٤٫٥١٩ الكلي ٠٫١٢٨ ٨٫٤٤٤ ٢٧

٠٫
٣٢

٠
 

 

٤٫٠٣ 

بین 
 ٠٫٠٢٠٧٦٩ ١ ٠٫٠٢٠٧ المجموعات

 تجریبیة

٢٥ 
٤٧٫٠٤ 

 
١٫٣٩٥ 

داخل  
  المجموعات

٢٤٠٫٩٦ 
 

٥٠ 
یة ٤٫٨١٩٢ 

لكل
ة ا

رج
الد

  
  ضابطة

  ٥١ ٢٤٠٫٩٨٠ الكلي ٣٫٣٤٦ ٤٧ ٢٧

٠٫
٠٠

٤٣
١

 
 

٤٫٠٣ 

تحقق صحة الفرض األول حيث توضح نتائج        ) ٧( يتضح من جدول    
تحليل التباين انه ال توجد فروق ذات دالله إحـصائية بـين درجـات أطفـال                
المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة على مقيـاس تقـدير الكفـاءة            

" المحسوبة أقل مـن قيمـة   " ف "  القياس القبلي ، حيث ان قيمة      االجتماعية في 
ألجدوليه سواء على أبعاد مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية أو على الدرجـة         " ف  

الكلية للمقياس ، وهذا يدل على أنه هناك تكافؤ بين أطفال المجموعة التجربيبـة              
دها قبل تطبيق البرنـامج  وأطفال المجموعة الضابطة في الكفاءة االجتماعية بأبعا  

المعتمد على بعض فنيات العالج السلوكي ، وهذا يعنى أن اى تحسن قد يطـرأ               
على المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج سوف يعزو إلى فاعليـة برنـامج             

  .العالج السلوكي المعد في الدراسة الحالية 

  : الثاني نتائج الفرض 



  
          

٤٢٢ 

ق ذات دالله إحـصائية بـين      توجد فرو " ينص الفرض األول على انه      
درجات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة علـى مقيـاس           
" تقدير الكفاءة االجتماعية في القياس البعدى وذلك لصالح المجموعة التجريبيـة            

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين أحادى االتجاه لـدرجات       
 ودرجات أطفال المجموعة الضابطة علـى مقيـاس    أطفال المجموعة التجربيبة    

   ) ..٨( تقدير الكفاءة االجتماعية فى القياس البعدى   وذلك كما بجدول 
  )٨(جدول رقم 

  نتائج تحليل التباين لدرجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة
  .على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية في التطبيق البعدى 

أبعاد 
مقیاس 
تقدیر 

الكفاءة 
االجتماعیة

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة ف  قیمة ف
الجدولیة 

عند 
مستوى 
٠٫٠٥ 

بین 
 ٢٠٥٧،٤٤ ١ ٢٠٥٧،٤٤ المجموعات

  
 تجریبیة

١،٨٩٥ ٢٨،٩٦ ٢٥   
داخل 

 ٢،٦٢٥ ٥٠ ١٣١،٢٥٦  المجموعات

  
  

المھارات 
االجتماعیة

  
  ٥١ ٢١٨٨،٦٩٢ الكلي ٠،٧٧٤ ١٦،٣٧ ٢٧  ضابطة

  
٧٨

٣،
٧٤

٧
 

  
٤،٠٣٤٣١ 

بین 
 ١٣٢١،٢٥٦ ١ ١٣٢١،٢٥٦ المجموعات

  
 تجریبیة

١،٤٥٨ ٢٣،٢٠ ٢٥   
داخل 

 ١،٩٣٣٣ ٥٠ ٩٦،٦٦٦  المجموعات

  
  

الوعي 
  االجتماعي

  
  ٥١ ١٤١٧،٩٣ الكلي ٠،٥١٢ ١٣،٠١١ ٢٧  ضابطة

٦٨
٣،

٤٠
٨

 

  
  

٤،٠٣٤٣١ 

بین 
 ٩٠٥،٩٣٥ ١ ٩٠٥،٩٣٥ المجموعات

  
 تجریبیة

١،٠٢٢ ١٩،٢٨ ٢٥   
داخل 

 ١،٣٣٧٨ ٥٠ ٦٦،٨٩١  المجموعات

  
  
حل 

المشكالت 
  االجتماعیة

  ٥١ ٩٧٢،٨٣ الكلي ٠،٣٤٣٣ ١٠،٩٢٩٥ ٢٧  ضابطة

٦٧
٧،

١٦
٤

 

  
  

٤،٠٣٤٣١ 

بین 
 ٦١٠،٧٣٧ ١ ٦١٠،٧٣٧ المجموعات

  
 تجریبیة

٠،٦٢٥ ١٥،٦٤ ٢٥   
داخل 

 ٠،٨٢٧٣ ٥٠ ٤١،١٨٦  المجموعات

  
  

الضبط 
  االنفعالي 

  
  ٥١ ٦٥١،٩٢٣ الكلي ٠،٢١٥ ٨،٧٤٠ ٢٧  ضابطة

٧٤
١،

٤٥
٣

 

  
  

٤،٠٣٤٣١ 

بین 
 ١٨٨٢٠،٣١ ١ ١٨٨٢٠،٣١ المجموعات

  
 تجریبیة

 داخل ١٦،٥٦٢ ٧٨،٠٤ ٢٥
  المجموعات

٢٢٫٧٩٨٤ ٥٠ ١١٣٩،٩٣ 

  
  

الدرجة 
    الكلیة

   ٥١  ١٩٩٦٠،٢٣ الكلي ٦،٦٣٣ ٤٨،٩٦٣ ٢٧  ضابطة

٨٢
٥٫

٥١
 

  
  

٤،٠٣٤٣١ 

تحقق صحة الفرض الثاني حيث وجدت فـروق        ) ٨(يتضح من جدول    
ذات دالله إحصائية بين درجات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعـة           

تقدير الكفاءة االجتماعية  والدرجة الكليـة للمقيـاس        الضابطة على أبعاد مقياس     
في القياس البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية وجميع هذه الفـروق دالـه             

" ف  " المحسوبة اكبر مـن قيمـة       " ف  "  ، حيث وجدت قيمة      ٠،٠٥عند مستو   



  
          

٤٢٣ 

الجدولية ، وهذه الفروق تعزى إلى فعالية برنامج العالج السلوكي المعـد فـي              
اسة الحالية  فى رفع مستوى الكفاءة االجتماعية فروق ذات دالله إحـصائية          الدر

بين درجات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة على مقياس          
تقدير الكفاءة االجتماعية في القياس البعدى وذلك لصالح المجموعـة التجريبيـة          

  . لدى أطفال المجموعة التجريبية ذوى العسر القرائي 

   :الثالثنتائج الفرض 
توجد فروق ذات دالله إحـصائية بـين   " ينص الفرض الثالث على انه   

درجات أطفال المجموعة التجريبية على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعيـة فـي            
وللتحقق من صحة هذا الفرض     " القياسين البعدى التتبعى لصالح القياس التتبعى       

جاه لدرجات أطفال المجموعة التجربيبة  فـى  تم حساب تحليل التباين أحادى االت 
القياسين البعدى التتبعى على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية وذلك كما بجـدول            

 )٩.. (   
  )٩(جدول رقم 

  نتائج تحليل التباين لدرجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيق البعدى التتبعى 
  .على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية

المتوسط  العدد المجموعة   مقیاس تقدیر الكفاءة االجتماعیةأبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 ٠٫٠٥قیمة ف الجدولیة عند مستوى  ف

   ٢،٨٨ ١ ٢،٨٨ بین المجموعات
 تجریبیة تتبعي 

١،٨٩٥ ٢٨،٩٦ ٢٥   
  داخل المجموعات

٣،٧٣١ ٤٨ ١٧٩،١٢ 

  
  

  المھارات االجتماعیة
  

  تجریبیة 
  ٤٩ ١٨٢ الكلي ١،٨٣٦ ٢٩،٤٤ ٢٥

٠،
٧٧

١٧
٧

 

  
٤،٠٤٢٦٥ 

   ١،٢٨ ١ ١،٢٨ بین المجموعات
 تجریبیة تتبعي 

١،٤٥٨ ٢٣،٢ ٢٥   
  داخل المجموعات

٢،٧١٣ ٤٨ ١٣٠،٢٤ 

  
  

  الوعي االجتماعي
  

  تجریبیة 
  ٤٩ ١٣١،٥٢ الكلي ١،٢٥٥ ٢٣،٥٢ ٢٥

٠،
٤٧

١٧
 

  
٤،٠٤٢٦٥ 

   ١،٦٢ ١ ١،٦٢ بین المجموعات
 تجریبیة تتبعي 

١،٠٢١٦ ١٩،٢٨ ٢٥   
  داخل المجموعات

١،٨٥ ٤٧ ٨٨،٨ 

  
  

  حل المشكالت االجتماعیة
  

  تجریبیة 
  ٤٩ ٩٠،٤٢ الكلي ٠،٨٢٨٣ ١٩،٦٤ ٢٥

٠،
٨٧

٥٦
 

  
٤،٠٤٢٦٥ 

   ٠،٠٢ ١ ٠،٠٢ بین المجموعات
 تجریبیة تتبعي 

٠،٦٢٥ ١٥،٦ ٢٥   
  داخل المجموعات

١،١٦١٦ ٤٨ ٥٥،٧٦ 

  
  

  ي الضبط االنفعال
  

  تجریبیة 
  ٤٩ ٥٥،٧٨ الكلي ٠،٠٥٣٦ ١٥،٦٤ ٢٥

٠،
٠١

٧٢
١

 

  
٤،٠٤٢٦٥ 

   ١٦،٨٢ ١ ١٦،٨٢ بین المجموعات
  المجموعات داخل ١٦،٥٦١ ٨٧،٠٤ ٢٥ تجریبیة تتبعي 

٣٢،٤٧٨ ٤٨ ١٥٥٨،٩ 

  
  

  الدرجة الكلیة
  

   ٤٩  ١٥٧٥،٧ الكلي ١٥،٩١٦ ٨٨،٢ ٢٥  تجریبیة 

٠،
٥١

٧٨
 

  
٤،٠٤٢٦٥ 

تحقق صحة الفرض الثالث حيث وجدت فروق        ) ٩( يتضح من جدول    
ذات دالله إحصائية بين درجات أطفال المجموعة التجريبية على مقياس تقـدير            



  
          

٤٢٤ 

القياسين البعدى و التتبعى لصالح القياس التتبعى ، إال إن          الكفاءة االجتماعية في    
" ف " هذه الفروق لم تصل إلى مستوى الداللة اإلحـصائية ، حيـث ان قيمـة               

الجدولية ، وهذا يعكس ثبات  برنامج العـالج  " ف"المحسوبة كانت اقل من قيمة   
  .السلوكي المستخدم في الدراسة الحالية 

  تفسير نتائج الدراسة 
تحقـق صـحة     ) ٩( وجدول   ) ٨( وجدول   ) ٧(  من جدول    يتضح

انـه ال   )  ٧( فروض الدراسة  ، حيث توضح نتائج تحليل التباين فى جـدول             
توجد فروق ذات دالله إحصائية بين درجات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال           
المجموعة الضابطة على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية في القيـاس القبلـي ،             

ألجدوليه سواء علـى أبعـاد   " ف " المحسوبة أقل من قيمة " ف " حيث إن قيمة    
مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية أو على الدرجة الكلية للمقياس ، وهذا يدل على             
أنه هناك تكافؤ بين أطفال المجموعة التجربيبة وأطفال المجموعة الضابطة فـي            

رنامج المعتمـد علـى بعـض فنيـات     الكفاءة االجتماعية بأبعادها قبل تطبيق الب 
العالج السلوكي ، وهذا يعنى أن اى تحسن قد يطرأ على المجموعة الـضابطة              
بعد تطبيق البرنامج سوف يعزو إلى فاعلية برنامج العالج السلوكي المعـد فـي    

  .الدراسة الحالية 
 ,Tova ,.(وهذه النتائج التي تم التوصل إليها تتفق مع دراسة كال من 

et al., 2000. , Taylor, et al., 2000., Megan & Christine, 2008) 
حيث أشارت هذه الدراسات إلى أن األطفال ذوى صعوبات التعلم بصفة عامـة             
وذوى العسر القرائي بصفة خاصة لديهم قصور واضح فـي مـستوى الكفـاءة      
االجتماعية ومستوى المهارات االجتماعية ، وهذا ما توصلت إليه نتائج الفرض           

ألول عند مقارنة متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية ومتوسط درجـات     ا
أطفال المجموعة الضابطة قبل تطبيق البرنامج يعكس انخفاض مستوى الكفـاءة           

  .االجتماعية
تحقق صـحة   ) ٨(بينما تشير نتائج الفرض الثانى كما موضح بجدول         

ـ            ات أطفـال   الفرض الثاني حيث وجدت فروق ذات دالله إحصائية بـين درج
المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة على أبعاد مقياس تقدير الكفاءة          
االجتماعية  والدرجة الكلية للمقياس في القياس البعدي وذلك لصالح المجموعـة            

" ف "  ، حيث وجدت قيمـة  ٠،٠٥التجريبية وجميع هذه الفروق داله عند مستو       
ية ، وهذه الفـروق تعـزى إلـى فعاليـة     الجدول" ف " المحسوبة اكبر من قيمة  



  
          

٤٢٥ 

برنامج العالج السلوكي المعد في الدراسة الحالية  فى رفـع مـستوى الكفـاءة               
االجتماعية فروق ذات دالله إحصائية بين درجات أطفال المجموعة التجريبيـة           
وأطفال المجموعة الضابطة على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعية فـي القيـاس            

ح المجموعة التجريبية لدى أطفال المجموعة التجريبيـة ذوى         البعدى وذلك لصال  
  . العسر القرائي 

وهذه النتائج التى تم التوصل اليها فى هذا الفرض تتفق مع دراسة كال             
 ، ٢٠٠٧ ، سـامر عـدنان   ٢٠٠٤ ، ناجى المنور ٢٠٠٤, نشات محمود  ( من  

Hebert, et al ,2006 (   فى مستوى ، التى اجريت على فئات لديها انخفاض
الكفاءة االجتماعية ، كما تتفق مع دراسات  أجريـت علـى أطفـال الحـضانة          

 ، Hebert, et al ,2006، ٢٠٠١أسماء السرسى ،امـانى عبدالمقـصود ،     (
Shireen,2006 (  لديهم انخفاض فى مستوى الكفاءة االجتماعية.  

يتضح من تحليل نتائج الفرض الثانى وجود تباين جوهري حقيقي بـين        
درجات أطفال المجموعة التجريبية ودرجات أطفال المجموعة الـضابطة علـى    
مقياس الكفاءة االجتماعية في القياس البعدي حيث ظهرت معنوية نتائج التحليـل        

، وأن اتجاه الداللة لصالح أطفال المجموعة التجريبية ممـا          )٠,٠٥(عند مستوى   
فال المجموعة التجريبية،   يشير إلى حدوث تحسن دال في الكفاءة االجتماعية ألط        

  : ويعزي ذلك إلى
على الرغم من أن المحتوى الـذي تـم توظيـف فنيـة الـسيكودراما            
باإلضافة الى برنامج العالج السلوكي الذي احتـوى علـى محتـوى انفعـالي              
ومرتبط بتعرف االنفعاالت والمشاعر وضبطها وفهم دالالتها والتعبير اإليجـابي    

ذا المحتوى عن طبيعة ونوعية العالقات االجتماعية       عنها، إال أنه يتعذر فصل ه     
التي تعتبر المجال الذي يترجم فيه هذا المحتوى، فإذا ما وضع فـي االعتبـار               
كذلك أن اإلرشاد النفسي هو في أساسه عملية تعلـم وأن عمليـة الـتعلم لـدى              
األطفال ذاتها قد تكون مشكلة ألسباب عديدة منها عدم مناسبة مادة الـتعلم مـن               
حيث تنظيمها ومستواها إضافة إلى تقليدية طرق التعليم أو التـدريس المتبعـة،             
ألمكن القول بأن فينة السيكودراما تـساعد المتعلمـين فـي توضـيح أسـباب               
مشكالتهم والمصاعب التي تجابههم وغالبا ما يتغلبون عليها بتمثيـل معـاركهم            

حتمل فـي المـستقبل     وصراعاتهم ومخاوفهم وأيضا تمثيل نجاحهم الممكن والم      
ممـا  ). ٤٤٠،  ١٩٩٤عبد الرحمن سيد سـليمان،      (حتى يخبروا مشاعر السرور   

يتوقع معه زيادة اندماجهم في أنشطة تفاعل تمكنهم من تعلم مهـارات الـوعي              



  
          

٤٢٦ 

االجتماعي ومهارات حل مشكالت التفاعل مع اآلخرين وبالتالي الـدفع باتجـاه            
     .تحسين الكفاءة االجتماعية العامة لديهم 

حيث تعتبر فنية السيكودراما من أهم الفنيات التي تستخدم مع األطفـال            
لما توفره من ميزات مثل التعبير عن مشاعرهم في جو آمـن مطمـئن تعبيـرا        
ينسق بين عالم الواقع والخيال كما يساعدهم على المحاكـاة اإلراديـة لـألدوار             

هاما من مناشط النمـو     وتقمص الشخصيات التي يحبونها، ويعتبر التخيل نشاطًا        
العقلي لألطفال إذ يسمح له باالبتكار واستخدام طرق فنية لحل المشكالت التـي             
تواجههم في المواقف االجتماعية مما يجعلهم أكثر قدرة علة مواجهة المواقـف            

  ). ١٦١، ١٩٩٤عواطف إبراهيم محمد، (المشكلة 
ا يعرف برهبـة  كما تساعد فنية السيكودراما في التغلب بالتدريج على م     

المسرح والتي غالبا ما يكمن وراءها نقـص أو قـصور دال فـي المهـارات                
االجتماعية مقترنًا بتوقع الفشل وتوقع التقييم السلبي من اآلخرين مما قـد يـدفع              
باتجاه تجنب التفاعل االجتماعي واالنسحاب االجتماعي وبالتالي تضيق نطـاق          

عبـد الـستار إبـراهيم وآخـرون،     (خرينالتفاعالت االجتماعية المتبادلة مع اآل   
ومن هنا يمكن القول أن توظيف فنية السيكودراما فـي أنـشطة            ) ١٠٥،  ١٩٩٣

فنية تسمح بتقليل الضغوط االجتماعية إلى أقل مدى بتجنب التقييم والنقد يـسمح             
للمشاركين فيها بالتحرر من قيود الواقع واالنطالق للتعبير عن الذات وتـصور            

 تفاعل اجتماعي إيجابي ومع الممارسـة تكتـسب المهـارات           الذات في مواقف  
االجتماعية التي تفضي بدورها إلى توسيع التفاعالت االجتماعية وإثراء شـبكة           

 . العالقات االجتماعية ومن ثم ارتفعا مستوى الكفاءة االجتماعية لدى األطفال

ب باإلضافة إلى كون فنية السيكودراما وسيلة للتنفيس االنفعالي وتكـس         
الفرد درجة ال بأس بها من االستبصار بمشكلته، إال أنه يمكن من خاللها تعلـيم               
الفرد أيضا كيف يواجه موقفًا مشكالً على نحو سليم بطريقة تلقائية خالقة عـن              
طريق مالحظة نفسه وما يحصل عليه من تقدير من جانب جمهور المتفـرجين             

  ).١٠٦، ٢٠٠٥عمرو رفعت عمر، (
امج العالج السلوكي المعد فى الدراسة الحالية لفنية        كما أن توظيف برن   

النمذجة أو اإلقتداء بالنماذج يتسق مع ما تشير إليه أدبيات مجال تعلـيم الكفـاءة       
االجتماعية بما في ذلك الكثير من جوانب السلوك اإليجابي ومـا يتطلبـه مـن               

ـ         سلوكية مهارات اجتماعية وذلك من خالل مشاهدة اآلخرين ومالحظة النماذج ال
المطلوب أداؤها خاصة في ظل تعـذر الفـصل بـين المهـارات االجتماعيـة               



  
          

٤٢٧ 

والمهارات االنفعالية إذ أن أي سلوك تفاعل هو بذاته اجتماعي المنـشأ انفعـالي      
في المضمون والداللة، وبالتالي حتى في حالة تضمن محتوى أي برنامج تدخل            

نتقاء نوعية المواقف التي    لخبرات وأنشطة ذات طبيعة انفعالية يمكن من خالل ا        
تمارس فيها هذه األنشطة والخبرات تعلـيم األطفـال المهـارات االجتماعيـة             
المختلفة ومهارات الوعي االجتمـاعي ومهـارات حـل مـشكالت العالقـات             

خاصة إذا اقترن ذلك بإقرار مناخ من الحرية        . االجتماعية المتبادلة مع اآلخرين   
عر يكسر من االستجابات غير التكيفيـة التـي     في التعبير عن االنفعاالت والمشا    

تترتب على تقييد المرء النفعاالته ومشاعره إما بالرفض لها أو نتيجة االحتقـار             
  ).  ٢٠٦، ١٩٩٤عبد الستار إبراهيم، (في المواقف التي تتطلب ذلك 

كما أن استخدام األنشطة الفنية مثل الرسم والتمثيل من أنسب وسـائل             
تسق ذلك مع ما تكشف عنه أدبيات مجـال الـصحة النفـسية         تعليم األطفال إذ ي   

 :العالج النفسي من أن للنشاط الفني أهمية تتمثل في النقاط التالية

وسيلة تعبيرية تعطي للطفل فرصة لعكس األفكار الكامنة لدية والتي          * 
  . تقلقه من آن آلخر

ـ          *  ة تحرر األطفال من االنطواء واالنعزال وتكسبهم القدرة علـى إقام
 . عالقات اجتماعية سليمة وإكسابهم المهارات االجتماعية

 . زيادة إيجابية في مفهوم الذات لدى األطفال وتنمية ثقتهم بأنفسهم* 

عندما يسقط الطفل خبراته السلبية واإليجابية وانفعاالته المكبوتة فـي    * 
عمل فني يحدث ذلك نوعا من اإلخراج والتخفيـف والتنفـيس، ومـا يـشوبها               

وقها عن النمو السليم والنضج، ويساهم هذا في تنمية صورة الذات وتنميـة             ويع
حامـد عبـد الـسالم      (ديناميات التوافق وتحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي       

  ).٩٥، ١٩٩٩؛ محمد عبد العزيز عبد الرحمن، ١٨٦، ١٩٩٧زهران، 
تضمن برنامج العالج السلوكى ألنشطة فنية عن طريق الرسـم وفـر            

ن الحيوية والسهولة في األداء مما ساعد على اندماج األطفال الصم فـي      مناخًا م 
التفاعل مع محتويات وخبرات البرنامج، كما أنه يعتبـر وسـيلة للتعبيـر عـن         
االنفعاالت والمشاعر اإليجابية والسلبية، فالطفل ينفس عما في نفـسه بأسـلوبه            

 المحافظة علـى    الخاص ويترجم مشاعره الذاتية دون ضغوط أو تسلط في إطار         
نمط وطبيعة شخصيته، والتالي ينتقل الطفل تدريجيا من االنعزال واالنطواء إلى           

  .االنخراط أكثر في العمل الجماعي واكتساب مهارات التفاعل االجتماعي



  
          

٤٢٨ 

 فعالم الطفل الداخلي يمثل حاجاته الملحة بينتما يمثل العالم الخـارجي           
 التي تضغط لتفرض نفسها عليـه وتحـاول    القوانين واألنظمة والتقاليد والعادات   

إخضاعه لمسايرتها لذلك يحاول المواءمة بين هذه الحاجات من خالل ممارسـة            
عفاف اللبابيـدي، عبـد الكـريم       (النشاط الفني ليكيف نفسه مع العالم الخارجي        

 ).  ٢٤-٢٣، ١٩٩٢خاليله، 

يـة  ومما أدي إلى تحسين السلوك االجتماعي ألطفال المجموعة التجريب        
مما يؤثر بدوره على اتساع شبكة العالقة االجتماعية لهؤالء األطفـال وبالتـالي         

 . تحسين الكفاءة االجتماعية

 ومن خالل التمثيل المسرحي والتمرس على أداء األدوار الصعبة دون          
خوف أو توتر مكن أطفال المجموعة التجريبية مـن القـدرة علـى مواجهـة               

يجابي حيث يعاد في مواقف التمثيل المـسرحي        اآلخرين والتفاعل االجتماعي اإل   
الدرامي تمثيل األدوار ويتلقى تعزيزات من اآلخرين تحقـق لـه المزيـد مـن               

  . االستبصار بالذات ومن ثم تعلم السلوك الجيد
كما يمكن القول أن فعالية برنامج العالج السلوكي ترجع في جزء منها            

عل المستمر بين أفرادها أثناء جلسات      إلى حجم العينة وكونها مناسبة إليجاد التفا      
البرنامج، وإمكانية قيام كل فرد فيها بلعب الدور وعكسه مرة ثانية، إلى جانـب              
إتاحة الفرصة لكل طفل للمشاركة فيما جرى من مناقشات عقب كـل موقـف،              
ومن ثم فقد حدث تفاعل وتواصل بين األطفال، وأصبح لكل منهم دور إيجـابي              

مما زاد من تقبلهم ألنفسهم وإقبـالهم علـى التعبيـر عـن      في جلسات البرنامج    
  . انفعاالتهم ومشاعرهم

كما أن أوجه القصور في السلوك االجتماعي عند الذين يعـانون مـن             
العجز الواضح في التعامل مع المشاعر الخاصة والشخصية        : اضطرابات نفسية 

تلـك المـشاعر    في المواقف االجتماعية والطريقة غير المالئمة في التعبير عن          
والتي قد تتمثل إما في العجز والصمت عنـدما يتطلـب األمـر التعبيـر عـن         
مشاعرنا الحقيقية إيجابية كانت مثل التعبير عن الرضا والشكر أو سـلبية مثـل           
التعبير عن االحتجاج أو الرفض، أو في التعبير األخرق غير المالئم عن هـذه              

الذي يتطلب فيه األمر قدرة عاليـة      االنفعاالت والمشاعر، فقد نغضب في الوقت       
على ضبط النفس أو نقبل دون أي احتجاج أو اعتراض، كما أن اللغـة البدنيـة              
غير المالئمة للتعبير تشكل أيضا أحد جوانب التعبير غير المالئم عم االنفعاالت            

 . والمشاعر



  
          

٤٢٩ 

 العسر القرائي يتضح مـن      ىوبتطبيق هذا الفهم على حالة األطفال ذو      
جعة أدبيات مجال النمو االجتماعي لديهم أن القصور في مهارات فهم           خالل مرا 

 ,Tova ,.(وضبط وتنظيم االنفعاالت يكمن وراء انخفاض كفاءتهم االجتماعيـة 
et al., 2000. , Taylor, et al., 2000., Megan & Christine,2008  

عيـة لـديهم    ، وبالتالي فإن تنمية هذه المهارات ترتبط بتحسين الكفاءة االجتما         )
السيكودراما، لعب الدور، النمذجـة،     : ويتطلب ذلك استخدام فنيات تدخل متنوعة     

واألنشطة الفنية والقصصية وهى التى تم تضمينها في البرنامج الحـالي تـسمح       
  . بتطبيق األساليب المختلفة لتنمية الكفاءة االجتماعية 

ة التجريبيـة   كما يعزى التحسن في الكفاءة االجتماعية ألطفال المجموع       
في جزء منه إلى استخدام فنية لعب الدور على الرغم من تضمن المواقف التي               
تم لعب الدور فيها مواقف تفاعل ذات مضمون انفعالي وذلك لكون لعب الـدور              
صورة مصغرة لما يجرى في الحياة وهو بالتالي فرصة في غاية األهمية يـتعلم       

 االجتماعية كما يتعلم معنى التكامـل       منها الطفل معنى الدور في شبكة العالقات      
حامد عبد  (بين هذه األدوار بكونها وسيلة للتوافق في الحياة االجتماعية فيما بعد            

  ). ١٣٦، ١٩٧٨السالم زهران، 
كما إن اقتران التمثيل الدرامي بأشكاله المختلفة سواء باسـتخدام فنيـة            

التقبل والتعزيز اإليجابي   المرآة أو قلب الدور بجو من الهدوء والطمأنينة مدعم ب         
لما هو مرغوب فيه في سياق التصرفات واألفعال التلقائية التي صـدرت عـن              
األطفال الصم بالمجموعة التجريبية أثناء مسار التفاعل االجتماعي عند تطبيـق           
البرنامج اإلرشادي أنسب صيغ ما يعرف بوسط التعلم الطبيعـي الـذي يـوفر              

المهارات االجتماعية مثـل مهـارات االسـتئذان،        فرصا متنوعة وتلقائية لتعلم     
التعبير عن التقبل، التعبير عن الرفض واالستياء، مهارات التعبير عن الحاجات           

 . أو الرغبات

 كما يمكن إعزاء التحسن الذي طرأ على الكفاءة االجتماعيـة لـدى             -
 أطفال المجموعة التجريبية إلى تضمن البرنامج للنشاط القصصي، إذ يعد هـذا           
النشاط من أحب األنشطة إلى األطفال ويمكن مـن خاللـه توضـيح األفكـار               
والمهارات المتضمنة في القصة باستخدام أسلوب لعب األدوار، فعنـدما يكـون            
الطفل قارًئا أو مشاهدا لقصة ذات مضمون انفعالي واجتماعي فإن نوعـا مـن              

لك نجد أن القصة    التفاعل ينشأ بينه وبين بطل القصة أو أحد شخصياتها، ومن ذ          
لها دورا في إكساب الطفل أنماطًا سلوكية مرغوب فيها وتبعـده عـن الـسلوك         
والعادات السيئة فهي تشبع الجانب االجتماعي لدى الطفل وتساعده على التكيف           



  
          

٤٣٠ 

مع بيئته وتعديل سلوكه خاصة إذا اختيرت بما يتناسب مع الخصائص النفـسية             
فوقية حـسين عبـد    (كالت التي يعاني منها     والسلوكية له وطبيعة أو نوعية المش     

؛محمد عبد العزيـز    ١٧٣،  ١٩٨٨،؛ فاطمة حنفي محمود؛     ٦٤،  ١٩٨٣الحميد،  
  ). ٩٦، ١٩٩٨عبد الرحمن، 

وقد يكون اختيار الباحث لقصص مصورة وتقديمها عن طريق التعبيـر   
بالرسم والصور ثم تمثيل وعرض القصة ومناقشتها بعد ذلـك سـببا محـتمالً              

 مثل هذا اإلجراء في تحسين السلوك االجتمـاعي العـام لألطفـال ذوى              لفاعلية
العسر القرائى بالمجموعة التجريبية بسبب ما يوفره مثل هذا اإلجراء من الجمع            

 . بين أكثر من فنية من فنيات التدخل مثل لعب الدور والتعلم بالنموذج

 ذوى ربما يعزى التحسن الذي طرأ على الكفاءة االجتماعيـة لألطفـال     
العسر القرائى في جزء منه إلى ما تضمنته خبرات وأنشطة برنـامج العـالج               
السلوكى من تفاعالت اجتماعية تركز على مـسألة االخـتالف فـي مـسببات              
وتأثيرات التعبيرات االنفعالية المختلفة مما يكسب األطفال بالتـدريج مهـارات           

الجتماعي على طـرق    اتخاذ منظور اآلخر والوعي االجتماعي وبتأثير السياق ا       
التعبير عن االنفعاالت والمشاعر، مع توفير فرص تفاعل تيسر لألطفال الـصم            
فهم الحاالت االنفعالية لآلخرين وبالتالي دفعهم باتجاه التجاوب بسلوك اجتماعي          

  . مناسب لهذه الحاالت
ويتسق هذا التفسير مع ما كشفت عنه نتـائج دراسـة كـال هيبـرت               

   Hebert,et al , 2006 . Henricsson,& Rydell, 2006(وآخـرون   
والتي خلصت إلى أن من أهم أسباب القصور في الـسلوك االجتمـاعي لـدى          )

األطفال ذوى االحتياجات الخاصة عدم فهم الحاالت االنفعالية لآلخرين وتوقعهم          
نتائج سلبية من التفاعل مع اآلخرين وأن صياغة برامج إرشادية تتضمن أنشطة            

 األطفال مهارات تعرف انفعـاالت ومـشاعر اآلخـرين تحـسن            تكسب هؤالء 
  .سلوكهم االجتماعي وتزيد مستوى كفاءتهم االجتماعية العامة

الى كل ما سبق تعزى نتائج الفرض الثاني فى وجود فروق ذات دالله             
إحصائية بين درجات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الـضابطة          

ة االجتماعية في القياس البعدى وذلك لصالح المجموعة        على مقياس تقدير الكفاء   
التجريبية، وكذلك نتائج الفرض الثالث فى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين            
درجات أطفال المجموعة التجريبية على مقياس تقدير الكفاءة االجتماعيـة فـي            



  
          

٤٣١ 

 لم ترقـى     القياسين البعدى و التتبعى لصالح القياس التتبعى ، إال إن هذه الفروق           
  .اإلحصائية مما يدل على استقرار فعالية البرنامج لمستوى الداللة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
          

٤٣٢ 

  المراجع
الكفاءة الذاتية، والذكاء االجتماعي وعالقتها ببعض      ) : ١٩٩٣(أحمد عبد المنعم الغول     

العوامل الوجدانية لدى المعلمين التربويين وغيـر التربـويين         
اديمي، مجلة كلية التربية، جامعة أسـيوط،  وإنجاز طالبهم األك  

  ٠ ٣٢ - ١ص 
فاعليـة برنـامج لتنميـة الكفـاءة         ) : ٢٠٠١(أسماء السرسى وامانى عبدالمقصود     

االجتماعية الطفال ماقبل المدرسة  ، مؤتمر الطفل والبيئـه ،           
  .معهد الدراسات العليا للطفوله ، جامعة عين شمس 

ضطرابات التواصل وعالجها ، مكتبـة االنجلـو        ا ) :٢٠٠٣( أمال عبدالسميع أباظه    
  .المصرية ، القاهره 

 .التوجيه واإلرشاد النفسي،عالم الكتب ، القاهرة): ١٩٧٨(حامد عبد السالم زهران 

الصحة النفسية والعالج النفسي، الطبعـة الثانيـة،   ): ١٩٩٧(حامد عبد السالم زهران    
 .عالم الكتب، القاهرة

الذكاء العاطفى ، ترجمة ليلى الجبالى ، عالم المعرفـه ،           :  ) ٢٠٠٠( دانييل جولمان   
  .الكويت ، المجلس الوطنى للثقلفة والفنون واالداب 

برنامج تدريبى لتنمية الكفاءة االجتماعية وخفض       ) : ٢٠٠٧( سامر عدنان عبدالهادى    
السلوك العدوانى لدى األطفـال ذوى االحتياجـات الخاصـة          

لم ، واضـطراب الـسلوك ،    صعوبات التعلم ، وبطـئ الـتع      
المؤتمر العلمى االول للتربية الخاصة بين الواقع والمـأمول ،          

  .كلية التربية ببنها 
تعديل بعض خصائص السلوك االجتماعي لدى األطفال       ): ١٩٩٤(سعده أحمد إبراهيم    

ذوى صعوبات التعلم، رسالة ماجستير، كلية التربيـة بكفـر          
  .جامعة طنطا الشيخ،

أثر برنامج لغوى على النمو النفسي االنفعـالي لـدى           ) :١٩٩٦( يق  سهير محمد توف  
المعاقين سمعيا ، رسالة ماجستير ، معهد الدراسـات العليـا           

  .للطفوله ، جامعة عين شمس 
سلوك التقبـل االجتمـاعي لـدى التالميـذ ذوى           ) : ٢٠٠٤( صالح عبداهللا هارون    

مية العربية  صعوبات التعلم وإستراتيجية تحسينه ، مجلة األكادي      
  .للتربية الخاصة ، العدد الرابع 



  
          

٤٣٣ 

األساليب اإلحصائية فـى العلـوم النفـسية والتربويـة       ) : ٢٠٠٠(صالح أحمد مراد    
  .واالجتماعية ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية 

التحليل العاملى فى العلوم السلوكية ، الطبعة الثانية ، القاهرة          ) :١٩٩١( صفوت فرج   
  .و المصرية ،مكتبة االنجل

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل علـى        ) : ٢٠٠٢( عادل عبداهللا محمد    
بعض المظاهر السلوكية لألطفال التوحديين ، مجلـة بحـوث          
كلية االداب جامعة المنوفية ، سلسلة اإلصدارات الخاصـة ،          

   .١٠١-٨ ، ص ص ٨٨العدد 
المهارات االجتماعية ألطفـال    ) : ٢٠٠٥(عادل عبداهللا محمد، سليمان محمد سليمان         

الروضة ذوى قصور المهـارات قبـل األكاديميـة كمؤشـر           
المجلة المصرية للدراسات النفسية ، المجلد      لصعوبات التعلم ،    

  .٤٨ -١ ، ص ص ٣١ ، العدد األول
مفهومها وعناصرها واسـتخداماتها،  : السيكودراما): ١٩٩٤(عبد الرحمن سيد سليمان    

-٣٩٦، ص،ص   )١١(ربية، جامعة قطر، العدد     حولية كلية الت  
٤٥٣. 

العالج السلوكي المعرفي الحديث وأساليب ، وميـادين        ) : ١٩٩٤(عبد الستار إبراهيم    
  .تطبيقه ، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع 
العالج ): ١٩٩٣(عبد الستار إبراهيم، عبد العزيز بن عبد اهللا الدخيل، رضوى إبراهيم           

أساليبه ونماذج من حاالتـه، سلـسلة عـالم         : السلوكي للطفل 
يصدرها المجلـس   ). ١٩٩٣(، ديسمبر   )١٨٠(المعرفة، العدد   

 . الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت

دراسة مقارنه بين األطفال ذوى صعوبات الـتعلم       ) : ٢٠٠٩( عبدالحميد سعيد حسن    
ة أم  واألطفال األسوياء فى المهارات االجتماعية ، مجلة جامع       

القرى للعلوم التربوية والنفسية ، المجلد األول ، العدد االول ،           
   .١١٢- ٧٠ص 

المفـاهيم الكميـة ومفهـوم    ): ٢٠٠٦(عبدالرقيب احمد البحيرى ، جابر محمد عبداهللا   
الذات لدى األطفال ذوى العسر القرائى والعـاديين ، المجلـة           

 ،  ٥٢ المصرية للدراسات النفسية ، المجلد الـسادس ، العـدد         
   .٥٠ -١ص ص 



  
          

٤٣٤ 

قائمـة الـسلوك    ) : ٢٠٠٦( عبدالرقيب احمد البحيرى ، مصطفى ابوالمجد سـليمان         
  .المدرسي ، كراسة التعليمات ، أسيوط ، مكتبة مختار 

مقيـاس سلـسون    ) : ٢٠٠٦( عبدالرقيب احمد البحيرى ، مصطفى ابوالمجد سليمان        
أسـيوط ،   المعدل لذكاء األطفال والكبار ، كراسة التعليمات ،         

  .مكتبة مختار 
 الطبعة الثانيـة، دار  ، تعليم الفن لألطفال:)١٩٩٢(عفاف اللبابيدي، عبد الكريم خاليلة      

 .الفكر، عمان، األردن

  .اإلعاقة السمعية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة): ٢٠٠٥(عمرو رفعت عمر 
لروضـة،  المفاهيم وتخطيط برامج األنـشطة فـي ا  ): ١٩٩٤(عواطف إبراهيم محمد   

 .مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة

 (S.O.S)أساليب الرعايـة المقدمـة ألطفـال قريـة       ): ١٩٨٨(فاطمة حنفي محمود    
وعالقتها ببعض جوانب شخصية هـؤالء األطفـال، رسـالة          

 .دكتوراه ، كلية البنات، جامعة عين شمس

وي لدى  أثر القصص على بعض جوانب النمو اللغ      ): ١٩٨٣(فوقية حسين عبد الحميد     
طفل مرحلة ما قبل المدرسة، رسالة ماجستير ، كلية التربيـة،     

  .جامعة الزقازيق
مقياس الكفاءة االجتماعية للمـراهقين ، كراسـة         ) : ١٩٩٠(مجدى عبدالكريم حبيب    

  .التعليمات ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية 
يل االختبار، كراسة   دل: اختبار المهارات االجتماعية  :)١٩٩٢(محمد السيد عبد الرحمن     

   . مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة،التعليمات كراسة اإلجابة
برنامج مقتـرح لتـدريب األطفـال       ): ١٩٩٩(محمد عبد العزيز محمد عبد الرحمن       

ضعاف السمع على السلوك التوافقي، رسالة ماجستير ، معهد         
 .الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

فعالية برنامج مقترح لزيـادة الكفـاءة االجتماعيـة          ) : ٢٠٠٨ ( مروان سليمان سالم  
للطالب الخجولين فى مرحلـة التعلـيم االساسـى ، رسـالة            

  .ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزه 
فاعلية برنـامج تـدريبي فـى تنميـة المهـارات            ) : ٢٠٠٤( ناجى منور السعايده    

التعلم ، رسالة دكتوراه غير     االجتماعية للطلبة ذوى صعوبات     
 .منشوره ،  الجامعة االردنيه ، عمان األردن 



  
          

٤٣٥ 

أثر برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية فـى        ) : ٢٠٠٤( نشات محمود ابو حسونه     
تحسين مفهوم الذات والكفاءة االجتماعيـة والتحـصيل لـدى          
الطالب ذوى صعوبات التعلم ، رسالة دكتوراه غير منشوره ،          

  .االردنيه ، عمان ، األردن  الجامعة 
مكتبـة  : القاهرة   . المختفيةاإلعاقة   : الديسلكسيا) : ٢٠٠٣(نصرة محمد عبد المجيد     

  . النهضة المصرية
 ، مرشد لآلباء ، ترجمة هناء المـسلم ،          ناألطفال التوحديو : " ) ١٩٩٦(وليام كرين   
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  مالحق الدراسة

  )١( ملحق 

  الصورة النهائية لمقياس تقدير الكفاءة االجتماعية لدى األطفال

  نادرا  احيانا  غالبا  العبارة  م
        .يصف نفسه بأشياء لطيفه عندما يكون سعيدا   -١

        يرحب بزمالئه بعبارات ترحيب   -٢

        يوجه زمالئه الى النظام بالفصل   -٣

        .يدخل فى محادثات مثمره مع زمالئه   -٤

        يشترك فى مجموعات النشاط من تلقاء نفسه   -٥

        يطلب من زمالءه المشاركة في األنشطة المدرسية   -٦

        يساعد زمالءه في تزيين الفصل   -٧

        يعرف نفسه ألصدقائه الجدد بالفصل  -٨

        يكون مجموعات أصدقاء بسهوله  -٩

        يتعاون مع زمالئه فى نظافة الفصل   -١٠

        يسعى الى نيل رضا زمالئه   -١١

        يساعد فى حل الخالفات الناشبة بين زمالئه   -١٢

        ينجز األعمال المسنودة إليه في موعدها   -١٣

        ينتبه الى المناقشات ويستفيد منها   -١٤

        ى إقامة عالقات مع زمالئهيسعى ال  -١٥

        يمكنه أيجاد حلول جديدة للمشاكل التى تواجهه  -١٦

        يفكر فى عدة حلول للمشكلة التى يختارها   -١٧

        غير قادر على حل المشكالت   -١٨

        يفكر فى نتائج حل المشكلة قبل اتخاذ قرار حلها   -١٩

        ومات عنهاعند قيامه بحل مشكله اليهتم بجمع المعل  -٢٠

        يحاول مواجهة المشاكل بدل من تجنبها  -٢١



  
          

٤٤٢ 

  نادرا  احيانا  غالبا  العبارة  م
        يحدد أهدافه قبل قيامه بحل مشكلة  -٢٢

        عند فشل احد الحلول يبحث عن حل اخر   -٢٣

        يقارن بين الحلول المختلفه قبل اتخاذ قرار نهائى   -٢٤

        متسرع جدا عند اتخاذ القرار  -٢٥

        عدة حلولال يستطيع التفكير فى   -٢٦

        يكون عصبي عند مواجهة مشكلة ما   -٢٧

        يطلب المساعدة من اآلخرين فى األنشطة الجديدة   -٢٨

        لديه استعداد للتعامل مع الغرباء   -٢٩

        يستمر فى نشاطه دون تدخل من الكبار   -٣٠

        يشترك فى األنشطة الجماعية بصوره اكتر من الفردية  -٣١
         اآلخرين فى مجموعات يلعب مع  -٣٢

        يساعد اآلخرين عندما تواجههم مشاكل  -٣٣

        يعبر عن رغباته لفظيا وحركيا   -٣٤

        يحتاج الى تكرار التعليمات قبل تنفيذ النشاط  -٣٥

        اإلبالغ عن الحوادث التى تحدث بالفصل  -٣٦
        يمكنه إتباع التعليمات اللفظية  -٣٧

 عندما يستثيره االخرينيرد بأسلوب هادئ  -٣٨       

        يلتزم بإتباع تعليمات المعلمة فى حجرة الدراسة  -٣٩

        يضبط انفعاالته عند الغضب   -٤٠

        ال يستطيع التحكم فى مسايرة العدوانية تجاه اآلخرين   -٤١

        يعبر عن غضبه دون إحداث أضرار  -٤٢

        ال يستطيع ان يتجاهل اآلخرين عندما يسبونه  -٤٣

        ينهى الحوار مع معلميه بشكل الئق   -٤٤

        يظهر هادئا عندما تحدث مشكله فى حجرة الدراسة  -٤٥

  



  
          

٤٤٣ 

  
       
  

  جامعة اإلسكندرية

  كلية التربية بدمنهور

  علم النفس التربويقسم 
 

  
إطار عام لبرامج اإلرشاد : التفاؤل، الصالبة، والمرونة النفسية

  النفسي للموهوبين
  
  

  إعداد 
  ٧  محمد السعيد أبو حالوة.د

  مدرس علم النفس
 جامعة اإلسكندرية - بدمنهوركلية التربية 

  



  
          

٤٤٤ 

استثمار "ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثامن 
، المقرر عقده في "الواقع والمأمول: الموهبة ودور مؤسسات التعليم

  . ازيق، كلية التربية، جامعة الزق٢٠١٠ أبريل ٢٢ – ١٢الفترة من 
  

  : ملخص الورقة* 
وهـو مـن    ) ٢٠٠٣،  ١٩٩٨،  ١٩٩٣( Webb جيمس وب صنف  

أكثر التربويين اهتماماً بالحاجـات النفـسية واالجتماعيـة للموهـوبين،           
  : على النحو التاليالمشكالت النفسية والسلوكية للموهوبين

عدم التوازن في النمو العقلـي      : ( وتتمثل في  مشكالت داخلية  .١
في النمو العقلي واالنفعالي، والحساسية العالية ومحاسبة       والجسمي، وكذلك   

النفس، وفلسفة الوجود، وتعدد االهتمامات، والميل إلى تـشكيل األنظمـة           
والقوانين في سن مبكر، واإلصابة ببعض اإلعاقـات، ونـشدان الكمـال            

 ).والمثالية

ضـغط الـزمالء، وضـغط      : ( وتتمثل في  مشكالت خارجية  .٢
عالية من اآلخرين، وطموحات األهل العالية، والبيئـة    اإلخوة، والتوقعات ال  

المحبطة واالكتئاب، والمحاسبة والتقييم على أساس الـدرجات المدرسـية          
وليس على أساس القيمة الشخصية للموهوب، وحشرية األهـل وتـدخلهم           

 ).الزائد في شئون الطفل الموهوب وانجازاته المدرسية واألكاديمية
 أجريت في هـذا المجـال أن        التيسات  تظهر نتائج مجمل الدرا   و

 ٢٠نسبة  انتشار المشكالت االنفعالية بين األطفال الموهوبين تتراوح بين           
بـين   % ١٦إلـى    % ٦مقارنة بنسبة انتشار تتراوح بين       % ٢٥إلى  % 



  
          

٤٤٥ 

وتتوزع هذه المشكالت  Cassandra Ma,1999 , pp. 12-13)( األطفال العاديين 
  :على ثالثة محاور

 في  behavior indicatorsكالت تتجلى مؤشراتها السلوكية مش: األول
  . عالقة الطفل بذاته

مشكالت تتجلى مؤشراتها السلوكية في مجال العالقات االجتماعية        : الثاني
  . مع اآلخرين

  . المدرسيالثالث  مشكالت تتجلى مؤشراتها السلوكية داخل الفصل 
في مجـال رعايـة     ويواجه الباحثون والخبراء المهنيون العاملون      

وتربية وإرشاد وعالج الموهوبين صعوبات كثيرة في الواقع عند التعامـل     
ماذا نقصد عندما نسقط على هـذا الـشخص أو ذات           : مع أسئلة من قبيل   

نعت أو وصف موهوب؟ أو عندما نصنفه تحت فئة الموهـوبين؟ كيـف             
يمكن تنمية قدرات وإمكانيات الموهوبين؟ وتعزى هذه الـصعوبات فـي           

زء منها على األقل إلى ندرة النماذج النظرية التي تصف وتفسر نمو أو             ج
  .تطور الهوية وتساعد في اإلرشاد النفسي لهذه النوعية من البشر

لذلك تستهدف الورقة الحالية تقديم إطار عـام لبـرامج اإلرشـاد         
 ٨) ١٩٩٨(النفسي للموهوبين انطالقًا من إسـهامات ميتـشيل بونـسيت           

مضامينها التطبيقية بالنسبة لبـرامج اإلرشـاد النفـسي         ومحاولة توضيح   
  . للموهوبين

  عناصر الورقةفهرست 
  الصفحات  العناصر  م
    . مقدمة  أوالً
  : مفاهيم أساسية  ثانيا

  . مفهوم الكفاءة )١(
  



  
          

٤٤٦ 

 . مفهوم المرونة النفسية )٢(

 .مفهوم عوامل الوقاية )٣(
عوامل الوقاية ذات العالقة بالحالة التكوينية ) ٢-٣(

  . ية للفردوالمزاج
  . عوامل الوقاية ذات العالقة بالبيئة األسرية) ٢-٣(
عوامل الوقاية ذات العالقة بمصادر المساندة ) ٣-٣(

  . الخارجية
  .  الصالبة النفسية) ٤(
  . التفاؤل) ٥(

  :الصالبة النفسية، التفاؤل، والمرونة النفسية  ثالثًا
 أبعاد الصالبة النفسية :  
  :  الضبط أو التحكم )١(
  . يف الضبط أو التحكمتعر )١-١(
 . خبرات التمكن أو االقتدار والكفاءة )٢-١(
 . اإلحساس باإليجابية )٣-١(

 . أسلوب التفسير الوالدي )٤-١(
  .االلتزام أو التعهد )٢(
  .  التحدي أو المواجهة )٣(

  

    .  المشكالت النفسية والسلوكية للموهوبين  رابعا
    . العوامل الوسيطة  خامسا
    . تأثيرات إضافية  سادسا
    . همية السياقأ  سابعا
    . قضايا منهجية  ثامنًا
    . تطبيق صيغ التدخل  تاسعا

    المراجع  عاشرا 

  



  
          

٤٤٧ 

  
  
  

  :مقدمة: أوالً
 =======  
 العقود الثالثة األخيرة مـن القـرن العـشرين تحـوالت            شهدت

اجتماعية وبيئية واقتصادية هائلة صاحبها زيادة مرعبة في واقع األمر في           
 تخبر أو تعاني من صعوبات ومشكالت انفعالية        عدد األطفال واألسر التي   

دالة ربما تعزى في جزء منها إلى صعوبات في استيعاب هذه التغيـرات             
والتحوالت وعدم القدرة على التكيف معهـا أو علـى إدارتهـا بـصورة              
إيجابية؛ نظرا لسرعة إيقاعها واتساع امتدادات تأثيراتهـا لتطـال البنيـة            

االتـزان   أوقع الكثير في حالة عامة من عـدم          النفسية العميقة بشكل ربما   
 تتجلى مؤشراته في الكثير من صور أو صيغ الـسلوك النفـسي         االنفعالي

ــا ــل وظيفيـ  &,Masten&Coatsworth,1998;Weissberg,Caplan) المختـ

Harwood,1991)  .  
 فرض هذا الظرف التاريخي غير المـسبوق علـى خبـراء            وقد

منهم في مجاالت التنظير والوصـف      الصحة النفسية سواء المتخصصين     
التفسيري لصيغ السلوك النفسي الوظيفي الناتجة عن هـذه التحـوالت، أو      
المتخصصين في مجاالت المواجهة على مـستوى التـدخل الوقـائي أو            
والعالجي أو واإلنمائي تحديات جسام تلزمهم باإلجابة عن أسئلة حرجـة           

ألكثر واقعيـة واألقـل تكلفـة    تتعلق بتعيين ماهية الطرق األكثر فعالية وا     
لمواجهة المشكالت النفسية والسلوكية لألطفال وإلشباع أو تلبية احتياجاتهم         
النفسية واالنفعالية واالجتماعية من خالل تمكينهم من اكتساب والـسيطرة          



  
          

٤٤٨ 

على كل متطلبات مواجهة أو التوافق مع التأثيرات السلبية بالغة الخطورة           
 اقتـصادية عـصيبة     -أو أزمات اجتماعية  الناتجة عن تعرضهم لظروف     

ربما تجعلهم أكثر عرضة لمخاطر اإلصابة إن جاز التعبيـر بمـشكالت            
  .  (Weissbergetal.,1991)سلوكية ونفسية الحقة 

 في غالبية السياقات، أن التغيير الفعال أو اإلدارة اإليجابية          ويبدو 
 األطفـال  أو األحداث الـصادمة فـي حيـاة   /لتأثيرات عوامل الخطورة و  

وبالرغم من ذلك، تفيد    . وأسرهم أمرا ربما يحول بين تحقيقه عوامل كثيرة       
   resiliencyPsychologicalنتائج البحوث في أدبيات مجال المرونة النفـسية  

أن األطفال الذين يتحدون الظروف العصيبة عن طريق تعلم واكتساب ما            
، يختلفون كيفيا في واقع     يشار إليه اصطالحا بمهارات المواجهة أو التوافق      

األمر مقارنة بأقرانهم األقل مرونة فيما يتعلق على وجه التحديد بـبعض            
، المهـارات،  )التكوينيـة الوراثيـة   (الخصائص االسـتعدادية    : المتغيرات

المتغيرات األسرية، تعدد فرص وصولهم إلى وحصولهم على واستفادتهم         
  . من المصادر المجتمعية والبيئية المتاحة

 جهود التدخل المبكر، التي ركزت على تقليل التـأثيرات          وحاولت
السلبية لألحداث أو الوقائع البيئية العصيبة أو المتضمنة لمحـن ومآسـي            
على األطفال األكثر احتماالً للتعرض لها، تقديم تـدخالت عالجيـة مـن             
خالل تقليل ظروف الفقر والحرمان االقتصادي مع توفير فـرص لتعلـيم            

هارات المواجهة عن طريق صياغة وتطبيـق بـرامج تعليميـة     األطفال م 
، أو بمحاولة تحسين طبيعـة وجـودة        (Masten&Coatsworth,1998)خاصة  

العالقة بين مقدمي الرعاية واألطفال وإعادة تشكيل وتعزيـز االتجاهـات           
الوالدية اإليجابية تجاه األطفال وزيادة معـدالت مـشاركة اآلبـاء فـي             

قة بحياة الطفل وتوظيف كل ذلك فـي بيئـة تفاعـل            المجاالت ذات العال  



  
          

٤٤٩ 

إيجابي تتضمن ضوابط وقواعد ونظم تعامل وتهذيب سوية في إطار سياق           
أسري على مستوى البناء والوظيفـة والتفاعـل مؤسـس علـى الـتفهم              

  .والترحيب والتقبل غير المشروط لألطفال
 (Gribble,etal.,1993;Masten&Coatsworth,1998;Wright& 

Masten,1997)  .   
 الرغم من تعدد التقارير المتضمنة إثبات تحقيق مثل هـذه   وعلـى 

، (Masten&Coatsworth,1998)التدخالت لنجاحات واضحة في هذا المجـال        
إال أن هذه المداخل التقليدية تحول بين اسـتمرار فعاليتـه العديـد مـن               

ر  خاصة في ظـل اسـتمرا     ،(Weissberg,etal.,1991)الصعوبات والمعوقات   
الفجوة والتباعد الكبير بـين عـدد خبـراء الـصحة النفـسية المهنيـين               
المتخصصين في تقديم مثل هذه النوعية من الخـدمات وعـدد األطفـال             

تكلفة، : واألسر الساعية إلى العالج والناشدة للمساندة، مما يزيد بدوره من         
 وقت، الجهد، وطبيعـة الرابطـة الثقافيـة لخـدمات الـصحة النفـسية      

(Cowen&Work,1988).    
 إلى وجود ميل لصياغة برامج تدخل تستهدف التعامل مـع      إضافة

األفراد الذين ينشدون المساندة ولتشجيعهم على السعي إلى طلب المساعدة          
النفسية المتخصصة نتيجة لظهور مؤشرات أولية للسلوك المختل وظيفيـا،    

 االهتمـام  مع التركيز كذلك على التحول من التمحور حول الطفل فقط إلى    
مثل الـسياقات األسـرية     (وبنفس درجة التركيز على السياقات والمواقف       

، التي قد تسهم في وتعزز المـشكالت والـصعوبات النفـسية         )والمدرسية
والسلوكية للطفل، ويتطلب تحقيق مثل هذا التوجه خبراء مهنيين مـؤهلين           
 ومدربين بصورة جيدة ومستعدين لتحمل متاعب وصعوبات جمة وقـضاء     
وقت طويل في محاولة تغيير أبعادا معينة في عالقات التفاعل بين اآلبـاء             



  
          

٤٥٠ 

واألطفال خاصة تلك العالقات التي تعلب أدوارا بارزة في التوافق الـذاتي      
  .(Cowen&Work,1988;Weissberg,et al.,1991)واالجتماعي لألطفال 

 إدراك هذه القضايا والمشكالت إلى تنامي في الوعي بـين           وأدى
راء الصحة النفسية للحاجة الماسة إلى بـرامج تـدخل بديلـة تـساعد             خب

األطفال وأسرهم في اكتساب والحفاظ علـى الـصحة النفـسية وتثبيـت             
ومن بين أهم المداخل الوقائيـة والعالجيـة        . استقرارهم واتزانهم النفسي  

الجديدة التي ظهرت خالل اآلونة األخيرة خاصة في العقد التاسـع علـى             
د من القرن العشرين ذلك المدخل المـضاد لوجهـة الـصحة            وجه التحدي 

النفسية القديمة التي تنطلق في التعامل مع قـضايا ومـشكالت الـصحة             
النفسية من منطلق نموذج المرض أو ما يعرف بالنموذج الطبي الكلينيكي           
الذي يركز على صيغ الخلل أو االضطرابات النفسية والسلوكية في المقام           

ا المدخل تحوالً واضحا في هذه الفترة يدعو أنـصاره          األول، وصاحب هذ  
ــي    ــوذج الطبـ ــي أو النمـ ــوذج المرضـ ــر النمـ ــى تغييـ إلـ

، وتبني مـدخل    (Cowen&Work,1988;Garmezy,1991;Wolff,1995)الكلينيكي
مضاد يركز بصفة أساسية على تنمية المرونة النفسية والكفاءة االجتماعية          

التعامل اإليجابي مع ضغوط الحيـاة      لدى األطفال لتمكينهم من مواجهة أو       
منذ المراحل المبكرة من أعمارهم، بدالً من تقديم مساعدة فقط عند ظهور            

ــسلوكية  ــة والـــــ ــصعوبات االنفعاليـــــ  الـــــ

(Cowen&Work,1988;Weissberg,etal.,1991;Wolff,1995)     وقد ال تـستجيب ،
  . إلى التدخل

خل الجديـدة   أهمية من ذلك أن هذه النوعية من برامج التد    واألكثر
تركز على ما يعرف بالتدخل المبكر في سياقات متعددة من حياة الطفـل              



  
          

٤٥١ 

دون االقتصار على تطبيق االستراتيجيات العالجية فـي مرحلـة نمائيـة         
  .   (Weissberg,etal.,1991)متأخرة من عمر الطفل 

  . مفاهيم أساسية: ثانيا
=============  

ءة بمعناها العام والكفاءة    المرونة النفسية والكفا   أن أصبحت    منذ
 على وجه الخصوص نقطة التركيز األساسية في جهود وصيغ          االجتماعية

تدخل الخبراء المهنيين العاملين في مجـال الـصحة النفـسية، بـرزت             
مجموعة من المفاهيم ذات العالقة المباشرة بالـصحة النفـسية لألفـراد            

من هـذه   .  هذه الجهود  ويتوقف على فهم مضامينها ودالالتها نَظْم وتوجيه      
  : المفاهيم

  : competenceمفهوم الكفاءة ) ١(
 الكفاءة إلى فعالية وتأثيرات أفعال المرء فـي العـالم مـع             تشير

إحساس المرء بيسر وحسن الحـال بـالرغم مـن الظـروف العـصيبة              
ــا   ــرض لهـ ــي يتعـ ــات التـ ــى األزمـ ــصعوبات أو حتـ والـ

(Masten&Coatsworth,1998;Weissberg,etal.,1991) .  
 الرغم من أن المجاالت التي يمكن أن ينجز أو يحقق فيمـا             وعلى

مجاالت سـلوكية، اجتماعيـة،     : مثل(المرء الكفاءة تتنوع بصورة كبيرة      
، يطبق المصطلح بصفة أساسية على الفرد الذي يظهـر          )أكاديمية، نمائية 

إنجازا مبرزا أو واضحا في مجال أو أكثر مـع امتالكـه للقـدرة علـى                
  .  (Masten&Coatsworth,1998)الستمرار في النجاح في المستقبل ا

  : Resilience المرونة النفسية) ٢(
 النفسية تعاريف كثيرة ومتنوعة؛ ومع ذلك، واتساقًا مـع          للمرونة

سياق التناول الحالي يمكن القول أن المرونة النفسية تشير بشكل عام إلـى           
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الرغم من التحديات والصعوبات    قدرة المرء على التكيف الناجح على       : " 
والظروف المهددة، مع القدرة على تنمية الكفـاءة الشخـصية فـي ظـل            
ــة     ــشديدة والطاغيـ ــصاعب الـ ــات أو المـ ــروف النكبـ ظـ

(Masten,Best,&Garmezy,1990;Stewart,Reid,& 

Mangham,1997;Wolff,1995). .  
 القدرة تتغير عبر مسار االرتقاء النفـسي للطفـل أو عبـر             وهذه

احل النمو النفسي المختلفة وعادة ما يتم تعزيز وتثبيت وجودهـا مـن             مر
 من التأثر السلبي بالـضغوط واألحـداث        بعوامل الوقاية خالل ما يعرف    

وقد طبق مفهوم المرونة النفـسية كقـدرة   . (Stewart et al.,1997)الصادمة 
على التصدي للضغوط واألحداث الصادمة والظروف العـصيبة وكقـدرة      

يض هذه الضغوط واألحداث والتجاوب السوي معهـا لوصـف          على ترو 
ثـــــــالث أنمـــــــاط مـــــــن الظـــــــواهر 

(Masten,etal.,1990;Werner,1997;Wright&Masten,1997):  
نواتج نمائية جيدة على الرغم من تعيش المرء مع أوضاع سـيئة أو               )  أ(

انخفاض المستوى االجتماعي   : مثل(تزداد فيها عوامل الخطورة     
  ).لمستوى التعليمية للوالدين، الفقراالقتصادي، انخفاض ا

رباطة الجأش والحفاظ على االتزان والكفاءة في ظل ظروف التهديد            )   ب(
 ). مثل الطالق(أو المنغصات المختلفة 

سرعة البرء من أو التجاوز السوي للتأثرات الـسلبية الناتجـة عـن               )   ت(
 ).مثل التعرض لسوء المعاملة(التعرض لصدمات أو أزمات 

   :  Protective factorsية عوامل الوقا) ٢(
، (Brooks,1994) تسهم في تنمية المرونة النفسية والكفاءة  التـي    و

وهي تزيد بطبيعة الحال من األداء النفسي الوظيفي اإليجابي للفرد أثنـاء            
 وتعتبـر مثـل هـذه       .(Luthar,1991)تعرضه لظروف عصيبة أو صادمة      
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رض للظروف واألحداث   العوامل متغيرات متوسط أو وسيطة ما بين التع       
الصادمة أو البيئات المهددة والتأثيرات التي يمكن أن تنتج عن ذلك بالنسبة            
لردود أفعال وطبيعة تكيف أو مواجهة األشخاص الذين يتعرضون لهـذه           
الظروف معها، وال شك أن وجود عوامل الوقاية في سياق بيئة التفاعالت            

هم بدور إيجابي في تمكينه مـن       الحياتية للمرء وفي سياق بنيته النفسية يس      
ــصدمات     ــروف وال ــذه الظ ــع ه ــال م ــق الفع ــة والتواف المواجه

(Masten,etal.,1990).   
، وآخرون مثـل بـروكس      )١٩٩١،  ١٩٨٥( حدد جارميزي    وقد

، )١٩٩٧(، بولـك    )١٩٩١(، لوثر وتزيجالر    )١٩٩٧(، جاكلين   )١٩٩٤(
ـ ) ١٩٩٥(، وولـف    )١٩٨٩(، ويرنر   )١٩٩٧(ستيورات وآخرين    ة ثالث

مستويات للعوامل التي تساعد في وقاية األفراد مـن التـأثيرات الـسلبية             
المختلفة البيولوجيـة منهـا والنفـسية االجتماعيـة لعوامـل الخطـورة             
(Garmezy,1985,1991;Brooks,1994;Jacelon,1997;Luthar&Zieglar,1991;Polk,

1997;Stewart,etal.,1997;Werner, 989;Wolff,1995) :  
  : للطفل) االستعدادية/المزاجية(تكوينية الخصائص ال  )  أ(

ــا ــة  منهــــ ــدرة العقليــــ  intellectual ability القــــ

(Rutter,1987;Wolff,1995;Wright&Masten,1997)، المزاج السهل الهـادئ  
easy temperament  

(Jacelon,1997;Kopp&McIntosh,1997;Luthar&Zigler,1991;Rende&Plomin,1

993;Werner,1997;Wright&Masten,1997;Wyman,etal.,1991)،   ــتقاللية االس
التعويـل علـى    ،  autonomy (Jacelon,1997;Werner,1997) والفعالية الذاتية 

، االجتماعيـة   self-reliance (Polk,1997) الذات أو االعتماد علـى الـذات      
Sociability            كما تتمثل في الرغبة والقدرة على إقامة عالقـات اجتماعيـة 

اسـتراتيجيات   ،(Brooks,1994;Luthar&Zigler,1991)ن  متبادلة مع اآلخـري   
 Effective coping strategies التوافـــق والمواجهـــة الفعالـــة  
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(Brooks,1994;Luthar&Zigler,1991)، مهــــــارات التواصــــــل 
(Kopp&McIntosh,1997;Werner,1997).  

   :familial characteristics الخصائص األسرية  )   ب(
 من الدفء والتـواد والتماسـك        تتميز بوجود مستوى مرتفع    التي

والمساندة االنفعالية والضبط وأساليب تعلق أو ارتبـاط إيجابيـة وعالقـة      
ــة    ــدمي الرعاي ــن مق ــرد م ــع ف ــل م ــى األق ــة عل ــة قوي انفعالي

(Wright&Masten,1997).   
   :external support factors عوامل المساندة الخارجية) ت(       

 ،(Brooks,1994;Rutter,1987 ) الخبـرات المدرسـية اإليجابيـة   مثل
، والعالقات اإليجابية مع    (Cowen&Work,1988)العالقات الجيدة مع األقران     

   .(Conrad&Hammen,1993)اآلخرين بصفة عامة 
 كل عوامل الوقاية المشار إليها أدوارا هامـة فـي تنميـة             وتلعب

وتعزيز كفاءات المرء وإثراء وتوسيع روابطـه مـع المجتمـع بـصفة             
   .(Werner,1989)ةعام

 وضعنا في االعتبار ميكانيزمات فعـل متغيـرات الوقايـة،           وإذا
ألمكن افتراض أن هذه العوامل تعمل على تقليل تأثيرات عوامل الخطورة           
من خالل تغيير تقييمات وتأويالت أو تفسيرات المرء لمواقف الخطـورة           

أو /العصيبة، و التي يتعرض لها، وتقليل التأثيرات السلبية لسلسلة األحداث         
  . (Rutter,1987)تنمية وتعزيز تقدير المرء لذات 

 الرغم من أن أهمية عوامل الوقاية المشار إليها تم التثبـت            وعلى
، إال أنـه قـد   (Werner,1989,1997) منها عبر العديد من الدراسات الطولية 

إضافة إلى أن تعلـيم األطفـال   . يتعذر في بعض الحاالت تغييرها بسهولة     
هة أو التوافق بطريقة أكثر تركيزا على المشكلة أو أكثر تركيزا على            مواج
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النشاط أمرا ربما يكون غير مناسبا، بناء على السياق البيئي الذي يحتـوى    
  . ذلك الطفل

 اإلشارة إلـى أن  اسـتراتيجيات التوافـق أو المواجهـة             وتجدر
ساس المـرء   المرتكزة على المشكلة استراتيجيات تكيفية ناجحة وتعزز إح       

، إال أن هذه االستراتيجيات     ,(Williams,Wiebe,&Smith,1992 ٩بتقدير الذات   
ربما ألسباب ما قد تكون غير مناسبة للتكيف الناجح مـع، علـى سـبيل               
المثال بيئات سوء المعاملة، التي قد تثير وتحرض سـلوكيات المواجهـة            

ا قـد ينـتج عنـه    النشطة فيها االنتباه وردود األفعال من قبل اآلخرين مم    
  . زيادة احتماالت التعرض للمزيد من مخاطر سوء المعاملة

والتي تناولت  ) ١٩٩٣( وآخرين   ي نتائج دراسة سي كسيت    وكشفت
سلوكيات المواجهة أو التوافق لدى األطفال ضحايا سوء المعاملة عـن أن            

  بما يتضمنه من القدرة    ego-over-controlاستراتيجية ضبط األنا المبالغ فيه      
على التركيز، التأمل، االنتباه، الحساسية بالسبب، الهـدوء، االسـترخاء،          
واالعتمادية، في مقابل انخفاض ضبط األنا بما يتضمنه من توكيد الـذات،       
الجراءة، االستكشاف، استجماع الطاقة، التوجه للهـدف بـشكل مباشـر،           

لـة،  والصراحة، ترتبط بالمرونة النفسية بين األطفال ضحايا سـوء المعام     
فذوي المستوى المرتفع من ضبط األنا والذين يتصفون بالحذر، التعقـل،           
وطريقة رد فعل مسيطر عليه، ربما يكونون أكثر توجهـا نحـو التكيـف      
الناجح مع الظروف العصيبة واألحداث الصادمة في المنـزل، ممـا قـد             
يترتب عليه بالتبعية وقايتهم من االستهداف للتعرض لمزيـد مـن سـوء             

ــة   المعام ــوء المعاملـــ ــتمرار ســـ ــة أو الســـ .     لـــ
(Cicchetti,Rogosch,Lynch,Holt,1993) .  
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 يمكن القول أن ما يمثل مواجهة تكيفية في موقف ربمـا ال             وعليه
على سبيل المثال، على الرغم مـن أن إبعـاد          . يعد كذلك في موقف آخر    

الذات والتجنب أو االبتعاد عن الموقف يصنف عادة علـى أنـه طريقـة              
 أو توافق غير فعالة، إال أن هذه الطريقة ذات فعالية تكيفية عاليـة   مواجهة

ــاءة      ــف وإس ــشيوع العن ــصف ب ــي تت ــزل الت ــة المن ــي بيئ ف
  . (Mrazek&Mrazek,1987;Rutter,1987)المعاملة

 الرغم من ندرة تنبه برامج التـدخل، لعوامـل الخطـورة            وعلى
المجاالت تفيـد   والمرونة النفسية والصدمات، إال أن مراجعة أدبيات هذه         

بصورة قاطعة أن اإلمكانيات والمصادر الداخلية التي تكمن فـي البنـاء            
النفسي للفرد تسهم بوزن نسبي معتبر في مرونته النفسية وفي قدرته على            
المواجهة والتوافق الفعال حال التعرض لظـروف عـصيبة أو أحـداث            

 والمـصادر  صادمة، وبالتالي يجب أن تولي برامج التدخل هذه اإلمكانيات        
  . (Brooks,1994)انتباها كبيرا

في الوقت الحديث مفهومين أساسيين لهما عالقة مباشـرة         وظهر  
بمفهوم المرونة النفسية يمكن من خاللهما الولوج إلى الخصائص النفـسية           
الداخلية التي تساعد المرء في التغلب على والتعامل مع خبـرات الحيـاة             

  . والتفاؤل، النفسيةالصالبة : السلبية، وهما مفهوم
  : hardiness الصالبة النفسية ) ٤(

مصطلح الصالبة النفسية في البداية في أدبيات الطب، وتعد         ظهر  
كوباسا أول من طرحت وعرفت مفهوم الصالبة النفسية كأحـد عوامـل            
الوقاية أو الممانعة ضد االضطرابات سواء بدنية أو نفـسية وذلـك فـي              

  . ينأواخر السبعينات من القرن العشر
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 هذا المفهوم في البداية لوصف العالقـة بـين الـصحة            واستخدم
 ، وكشفت النتائج األولية لدراسـات       ,(Jennings&Staggers,1994)والضغوط  

عن أن األطفال الذين يتعرضون لمستويات      )  ب ١٩٧٩أ،  ١٩٧٩(كوباسا  
مرتفعة من الضغوط النفسية، ومع ذلك يحافظون على صـحتهم النفـسية            

متعون ببنية شخصية تختلف بصورة دالة عن بنيـة شخـصية           والبدنية يت 
األفراد الذين يتعرضون لمثل هذه النوعية من الضغوط ويقعـون فريـسة         
تأثيراتها السلبية بالدخول في دائرة المرض أو االضـطراب النفـسي أو             

  . (Kobasa,1979a,1979b)البدني 
يها في   أطلق على البعد المركزي في بنية الشخصية المشار إل         وقد

: " ، وقد عرف هذا المفهوم فيما بعد بأنـه        "الصالبة النفسية "الفقرة السابقة   
، تفـسير،  )يقصد التقدير المعرفي(استخدام مصادر األنا الضرورية لتقدير      

    ١٠.(Pollock,1989,p.53)واالستجابة للضغواط الصحية 
 ذلك، استمرارا في استخدام هذا المصطلح من قبل المنظرين          وتبع

 مجال اإلدارة والعلوم اإلدارية فـي مـساعيهم لتعيـين الـروابط أو              في
العالقات بين الضغوط بأشـكالها المختلفـة نفـسية، مهنيـة، تنظيميـة،             

 وعلى  .(Low,1996)واجتماعية والحالة الصحة العامة بدنية كانت أم نفسية         
الطـب  الرغم من استمرار استخدام مصطلح الصالبة النفسية في سياقات          

، بدء الباحثون في إدراك     (Jennings&Staggers,1994;Pollock,1989)ض  والمر
 الحالة الصحية العامة البدنيـة      ترقيةأن الصالبة النفسية متغير حاسم في       

تعزيـز   لكونه متغيرا يمكن األفراد مـن        ،(Bigbee,1985)والنفسية لألفراد   
ضهم لمواقـف    الصحة النفسية والبدنية السوية على الرغم من تعر        وتثبيت

 وكمـا سـنرى فـي       ،(Kobasa,Maddi,&Kahn,1982)أو خبرات ضاغطة    
المناقشة التفصيلية التالية، يقاس متغير الصالبة النفسية حاليا مـن خـالل            
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: رصد ثالثة أبعاد أساسية له تكون فيما بينها البناء التكـويني لـه وهـي              
    .(Kobasa,1979a,1979b)الضبط ، التعهد أو االلتزام، والتحدي أو المواجهة 

  :     Optimismالتفاؤل  ) ٥(
 عكس مفهوم الصالبة النفسية، نشأ وانتشر مفهوم التفاؤل في          على

توقع الفرد لنواتج   : أدبيات العلوم النفسية ويعكس هذا المفهوم بصفة عامة       
  .(Scheier&Carver,1985)إيجابية في معظم المواقف 

أيـضا فـي    ١١ pessimismوتكمن جذور مفهومي التفاؤل والتـشاؤم       
 Theory of explanatory style نظرية مارتين سيلجمان ألسلوب التفـسير 

التي تفترض أن الطريقة التي يصف ويفسر بها األفراد األحـداث أو            
الوقائع التي يتعرضون لها تؤثر بصورة دالة على الكيفية التي سـوف    

 األحـداث   يردون بها على هذه الوقائع واألحداث، وعلى تقديرهم لهذه        
والوقائع، وبالتبعية على مدى ونطـاق وكيفيـة تـأثرهم باألحـداث            

  . (Abramson,Seligman,&Teasdale,1978)الخارجية 
وعادة ما تتوزع تفسيرات األفراد لألحداث والوقائع علـى ثالثـة           

  : أبعاد هي
مصدر الحدث أو السبب فيه وتوضع التفسيرات الخاصة بذلك           )  أ(

هل السبب في   ) داخلي أو ذاتي   (internalityتحت بعد الداخلية    
الحدث داخلي خاص بالفرد أم خـارجي خـاص بـالظروف           

  . واآلخرين؟
 هل الحدث يرجع إلى عوامل ثابتـة      stabilityالثبات أو الدوام        )   ب(

 غير متغيرة أم إلى عوامل طارئة متغيرة؟ 

هل العوامل المسئولة عن الحدث    : globalityالمدى أو العمومية      )   ت(
 ية وخاصة ومحددة؟ عامة أم نوع
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 نقيض األفراد ذوي أسـلوب التفـسير التـشاؤمي، الـذين         وعلى
يقدرون األحداث السلبية تقديرا معرفيا بعزوها إلى عوامل داخلية، عامة،          
وثابتة، فإن أسلوب التفسير التفاؤلي يدفع الفرد إلى التوجـه إلـى تقـدير              

ـ          ة أو خاصـة    الخبرات السلبية كناتج لعوامل خارجيـة، طارئـة، ونوعي
(Malinchoc,Offord,&Colligan,1995) .  

: ويؤخذ على محمل الجد التسليم بأن التفاؤل يمكن األفـراد مـن           
وضع األهداف، التعهد وااللتزام، التصدي أو مواجهة الظروف العـصبية          
واأللم والتوافق اإليجابي معها، وسرعة التعافي أو البرء مـن الـصدمات            

ــضغوط /و . (Fischer&Leitenberg,1986;Smith,1983;Tiger,1979)أو الـــ
وتصدت دراسات عديدة الختبار وفحص الدور الذي يلعبه يعرف بالميـل           

 في الصحة النفـسية لكـل مـن    ”optimistic bias“أو النزعة إلى التفاؤل 
، وثبت يقينًـا    (Harris&Guten,1979;Weinstein,1980)المراهقين والراشدين   

قويا بين امتالك األفراد لنظرة إيجابيـة تفاؤليـة         وجود عالقة أو ارتباطًا     
للحياة واستجاباتهم على اختبارات التقرير الـذاتي للـسعادة فـي الحيـاة             

(Matlin&Gawron,1979) .  
، )النزعة أو الميل إلى التفـاؤل   ( في البداية أن هذه النزعة       واعتقد

ـ              ن غير مناسبة وذلك ألن األداء النفسي الوظيفي يفتـرض أن يتكـون م
عالقات أو اتصاالً جيدا مع الواقع، باعتبار هذا االتصال يرتبط بـصورة            
عامة بجودة الحياة النفسية العامة أو بالرفاهية والسعادة النفـسية العامـة            

(Kassinove&Sukhodolsky,1995) .  
من خـالل مراجعـة أدبيـات       ) ١٩٨٨( تايلور وبراون    وخلص
والتفـاؤل  ) األفكار غير الصحيحة  (التوهمات اإليجابية   : " المجال إلى أن    

) و... (غير الواقعي من خصائص التفكير اإلنساني الطبيعي أو العـادي           



  
          

٤٦٠ 

يبدو أن هذه األوهام تحسن أو ترقي محكات الصحة النفسية األخرى بمـا             
فيها القدرة على رعاية اآلخرين واالهتمام بهم، القردة علـى الـسعادة أو             

ندماج فـي نـشاط إنتـاجي وإبـداعي         الرضا والقناعة، والقدرة على اال    
(Taylor&Brown,1988,p.209) .   

 الواقع، فإن اإلسهام الحيوي ألسلوب التفسير التفـاؤلي فـي           وفي
ترقية المرونـة النفـسية بـين األطفـال أثبتـه العديـد مـن البـاحثين           

(Brooks,1994;Mrazek&Mrazek,1987;Wyman,Cowen,Work,&Kerley,1993) ،
ألخرى التي اتضح أنها تسهم في ترقية المرونة النفسية         ومن بين العوامل ا   

 internal locus ١٢ أو أسلوب العزو/الضبط الداخلي وبين األطفال، مركز 

of control and/or attributional style  ا مثبتًا في وقاية األفـرادإذ أن له دور 
ــاة     ــضغواط الحيــ ــسلبية لــ ــأثيرات الــ ــن التــ مــ
(Brooks,1994;Cowen&Work,1988;Garmezy,1985;Luthar,1991;Luthar&Zig

ler,1991;Masten,etal.,1990;Mrazek&Mrazek,1987;Polk,1997;Werner,1989,1

997;Wright&Masten,1997) .  
وبصورة عامة تفيد نتائج دراسات كثيرة أن ألفراد ذوي المرونـة       

  : النفسية اإليجابية
يجابي بفعالية الـذات     وإحساس إ  esteem-selfيتمتعون بتقدير ذات إيجابي       )  أ(

efficacy-self 
(Baldwin,etal.,1993;Brooks,1994;Rutter,1987;Werner,1997;Wright&

Masten,1997;Wolff,1995).  
 يمتلكون مشاعر اإلحساس بجدارة الذات واإلحساس بالكفاءة واألهليـة           )   ب(

 .(Brooks,1994;Polk,1997;Wolff,1995)الشخصية

والمواجهة الفعالة بالرغم من الظـروف      يثقون في قدرتهم على التوافق        )   ت(
     .(Rutter,1987)العصيبة أو األحداث الصادمة التي قد يتعرضون لها 

قادرون على إيجاد معنى وداللة أو مغزى في الخبـرات المزعجـة أو               )   ث(
 . (Polk,1997)المكدرة 



  
          

٤٦١ 

 .(Brooks,1994) ينظرون إلى األخطاء كدالة لعوامل يمكن تعديلها   )  ج(

إسهامات المرء في التعامل مع المواقـف الـضاغطة هـي        االقتناع بأن     )  ح(
إسهامات ذات قيمة وتستحق أن يبـذل المجهـود المـؤدي إليهـا             

(Polk,1997).   

 اإلشارة إلى أنه على الرغم من أدبيات كل مـن الـصالبة    وتجدر
النفسية والتفاؤل تطور بصورة منفصلة نسبيا عن بعضهما البعض، إال أن           

أو أسلوب العـزو تبـدو مفـاهيم    /الضبط الداخلي ومفاهيم من قبل مركز   
مركزية لفهم كيف يتفاعل كل منهما أي الصالبة النفـسية والتفـاؤل فـي        

وربما يزود مدى قابلية هذه الخصائص المعرفيـة        . ترقية المرونة النفسية  
الداخلية للتعديل خبراء الرعاية الصحية بفرص وطرق يمكـن بموجبهـا           

الكفاءة العامة لدى األطفال المعرضـون لعوامـل        ترقية المرونة النفسية و   
  . الخطورة

  .الصالبة النفسية، التفاؤل، والمرونة النفسية: ثالثًا
 ================================  

، تنمو الصالبة النفسية في مرحلة الطفولة المبكرة وتظهـر          نظريا
ـ              ة كنتيجة لتعايش األطفال مع خبـرات حياتيـة ثريـة، متنوعـة، ومثيب

، فـأن   )أ١٩٧٩(فوفقًا لتصورات كوباسا    . .(Maddi&Kobasa,984)وإيجابية
تأثيرات الصالبة النفسية على الصحة النفسية تتوقف على عوامل وسيطة          

في التقديرات أو التقييمـات المعرفيـة للفـرد للموقـف           :  أخرى تتمثل 
ــضاغط ــق أو / وال ــة والتواف ــتراتيجيات المواجه ــن اس ــيده م  رص

(Kobasa,1979a)،          خاصة وأن الصالبة النفسية تغير من مكونين أساسـيين 
إذ تقلل من المبالغة في التقـدير       : التقدير أو التثمين المعرفي   من مكونات   

أو التثمين المعرفي لخطورة وتأثيرات التهديد وتزيد في نفس الوقت مـن            



  
          

٤٦٢ 

توقعات المرء بأن مجهوداته ستنجح في التصدي أو التعامل اإليجابي مـع       
  .(Tartasky,1993)هديد هذا الت

 أيضا، وجود ارتباط بين الصالبة النفسية واستخدام المـرء          وثبت
الستراتيجيات التوافق النشط المرتكز على أو المتمحور حول المشكلة في          

. (Gentry&Kobasa,1984;Kobasa,1982) التعامل مع األحـداث الـضاغطة   
بصورة دالة من كميـة  وافترض بناء على هذين الميكانيزمين أنهما يقلالن   

الضيق والكدر النفسي الذي يمكن أن يخبره أو يعاني منه الفرد إضافة إلى             
إسهامهما على المدى الطويل في تحسن جودة الحيـاة النفـسية وتحقيـق             

  .  السعادة والرفاهية النفسية للفرد
 كان من المتفق عليه أن تجمع مكونات الصالبة النفسية فـي            وإذا

مرا يتعرض للنمو والتطور خالل مرحلـة الطفولـة   خصائص الشخصية أ 
(Kobasa,Maddi,&Kahn,1982),         يجب أن تبدأ جهود التدخل المبكـر التـي ،

تستهدف تنمية المرونة النفسية بين األطفال تشجيع تطور وترقية األبعـاد           
المكونة للصالبة النفسية والتي تتضمن حسب صـياغة كوباسـا األبعـاد            

  :     التالية
  . Controlأو التحكم الضبط  )١(

   .تعريف الضبط أو التحكم) ١-١(
 نوهنا سابقًا، تتكون الصالبة النفسية من ثالث مفاهيم مترابطة          كما

الضبط أو الـتحكم، االلتـزام أو التعهـد، والتحـدي أو المواجهـة              : هي
(Maddi&Khoshaba,1994).  كما يقاس من خـالل غيـاب       /  ويشير الضبط

 إلى اعتقاد المـرء بقدرتـه    ،(Bigbee,1985)زمؤشرات إحساس المرء بالعج   
على ضبط أو التأثير في األحداث التي تحدث له في حياته، كما يتـضمن              
اعتقاد المرء بأن مجهوداته يمكن أن تعدل الضغوط أو األحداث والوقـائع        



  
          

٤٦٣ 

العصيبة وتقليل وضعيتها لتصبح حالة أكثر قابليـة للتـرويض أو اإلدارة            
(Bigbee,1985;Huang,1995;Maddi&Kobasa,1984;Pollock,1989;Tartasky,199

3;Wagnild&Young,1991)        واالعتقاد بوجود نوع من االعتمادية المتبادلـة ،
  . (Sullivan,1993)بين أفعال المرء واألحداث الخارجية 

 هذا المفهوم بصورة أساسية مستوى تقدير األفراد ألنفسهم         ويجسد
يبدو كما أشير سابقًا أنها مكونًا      ، والتي   مركز ضبط داخلي  كأشخاص ذوي   

ــال      ــين األطف ــسية ب ــة النف ــة المرون ــي ترقي ــة ف ــالغ األهمي ب
(Brooks,1994;Cowen&Work,1988;Luthar,1991;Luthar&Zigler,1991;O’Gra
dy&Metz,1987;Stewart,etal.,1997;Werner,1997;Werner&Smith,1982;Wrig

ht&Masten,1997). .  
أن اإلحـساس بالقـدرة علـى       ) ١٩٩٥( مارتين سيلجمان    ويفيد

الضبط أو السيطرة تتطور في مرحلة عمرية مبكرة من حياة األطفال مـع     
تعلمهم بأن النوايا أو المقاصد ترتبط بالحركات أو التحركات الطوعيـة أو          

 وبالتدريج، ينشأ لدى الطفل توقعا عاما مفـاده أن  .(Seligman,995)اإلرادية  
على العكس مـن ذلـك، ينـتج        . ى النواتج الموقفية  ألفعاله تأثيرا داالً عل   

اإلحساس بالعجز وانعدام القدرة من فقدان اإلحساس الضبط أو الـسيطرة           
واإلحساس بدالً من ذلك أن ليس بمقدور المرء إحـداث أي تـأثير فـي               

  . مجرى الوقائع واألحداث
 مدى تقدير المرء بأن الضواغط أو األحداث الـضاغطة          ويتوقف

يل والتغير على أسلوب العزو أو التفسير الـذي يتبنـاه وعلـى            قابلة للتعد 
أن األفراد ذوي الصالبة    ) ١٩٨٢(والحظت كوباسا   . مستوى التفاؤل لديه  

 وورد فـي    ،(Kobasa,1982)النفسية العالية يمتلكون أسلوب تفسير تفـاؤلي        
التي درست التفـاؤل بـين      ) ١٩٩٤(تقرير نتائج دراسة واهلين وآخرين      

 سنة أن التفاؤل يرتبط     ١٣ إلى   ١٠طفال تتراوح أعمارهم بين     عينة من األ  



  
          

٤٦٤ 

ــدر     ــدرك أو المق ــضبط الم ــر ال ــا بمتغي إيجابيperceived control 
(Whalen,etal.,1994).  

 التنويه، إلى أن أسلوب العزو وبالتالي توقع المرء للنـواتج    ويجدر
لـى  متغيرات قابلة للتعديل ومن هنا وجب فيما يؤكد مارتين سـيلجمان ع           

 ففيمـا  .(Seligman,1995)ضرورة ارتكاز جهود التدخل على هـذا األمـر        
يتعلق باألطفال كبار السن فيما بين السابعة إلى الثانية عشر مـن العمـر              

  : يتكون تعليم أو تدريس التفاؤل من أربع مهارات رئيسية هي
     تعرف المرء على وإدراكه لتفكيره أو أفكاره اآلليـة أو             )  أ(

  . األتوماتيكية
 . تقييم المرء لهذا التفكير أو تلك األفكار  )   ب(
 . توليد تفسيرات أكثر دقة لحدوث األحداث أو الوقائع  )   ت(

تفكيك النزعة إلى تعظيم أو تضخيم نـواتج األزمـات أو             )   ث(
 . decatastrophizingالكوارث 

 الطرق التي يمكن بمقتضاها تعليم األطفال هذه المهارات         وتتضمن
المسرحيات الهزلية أو الساخرة ولعـب      ): ١٩٩٥(حسب تصور سيلجمان    

األدوار، األفالم الكرتونية التي تتطلب من األطفال صياغة ما يفكـر فيـه        
وما يشعر به الشخصيات، التعرض لنماذج من الراشـدين ذوي أسـلوب            

   .(Seligman,1995)التفسير اإليجابي 
أطفـال مرحلـة مـا قبـل        ( التفاؤل في صغار األطفال      وزراعة

ختلف عن المدخل المشار إليه في الفقرات السابقة وذلـك ألن           ، ت )المدرسة
أطفال هذه المرحلة العمرية ال يمتلكون بعد المهارات المعرفية الضرورية          

  . لتعرف وإدراك وتفنيد أو دحض أفكارهم أو مراقبة وتقييم تفكيرهم



  
          

٤٦٥ 

 سيلجمان ثالثة مبادئ لتأسيس التفاؤل لدى األطفال تتمثل  ويطـرح 
  : فيما يلي

  : Mastery Experiences خبرات التمكن أو الكفاءة) ٢-١(
 أن عدم التطابق بين أفعال المرء واألحداث الخارجية أو مـا            ثبت

يعرف ببعد عدم الضبط أو عدم التحكم يمكن أن يفـضي إلـى االكتئـاب      
واإلحساس بالكفاءة أو التمكن، علـى الجانـب        . (Seligman,1995)والسلبية  

اق أو التطابق بين األفعال والنواتج وثبت أيـضا أن          اآلخر، ينتج من االتس   
ــال     ــين األطف ــسية ب ــة النف ــادة المرون ــرتبط بزي ــر ي ــذا األم ه

(Brooks,1994;Stewart,etal.,1997;Werner,1997). .  
تلك البيئات التي تزداد فيهـا إمكانيـات        ( المقننة المرتبة    والبيئات

اسـتخدام خطـوات    (رجية  ، باإلضافة إلى االستراتيجيات مثل التد     )التنبوء
، واالختيار أو فـرص االختيـار       )صغيرة قابلة لإلنجاز لتخطى التحديات    

تسمح لألطفـال بتنميـة     ) إثراء كمية البدائل واالختيارات المقدمة للطفل     (
  . (Seligman,1995)اإلحساس بالضبط والسيطرة على العالم 

يفـضي   المعنى يمكن القول أن ضبط البيئة والسيطرة عليها  وبهذا
 .(Brooks,1994)إلى اإلحساس بالكفاءة والتمكن والتفاؤل من قبـل الطفـل           

ويتعين على اآلباء، المعلمين، والراشدين في حيـاة الطفـل بنـاء علـى              
االستراتيجية المشار إليها تعيين وتعزيز مجاالت الكفـاءة لـدى الطفـل            

(Brooks,1994)،         حـد    وتزويده بكل الفرص التي تدفع باتجاه الوصل إلـى 
  .  (Masten,etal.,1990)التمكن 

 أن التعزيز اللفظي للفعالية الذاتية للطفل ربمـا تدفعـه إلـى       كما 
التصدي والمواجهة النـشطة للتحـديات أو الـصعوبات التـي تواجهـه             

(Brooks,1994)،           إضافة إلى أن تعزيز مهارات صـناعة القـرار والـسماح



  
          

٤٦٦ 

ام بمعلوماتهم مع تبيـنهم     لألطفال بفهم الهدف من القواعد من خالل اإلسه       
للتداعيات التي قد تترتب على عدم االلتزام بها، يسهم في تنمية اعتقـادهم             
بأن بإمكانهم ممارسة نوعا من الضبط أو السيطرة على ما يحدث لهم في             

  . (Brooks,1994)حياتهم 
 أن إنجاز المهام وخبرات التمكن تسهم في تحقيق مستويات          ووجد

ــذ   ــدير ال ــن تق ــة م ــال   عالي ــدى األطف ــذات ل ــة ال ات وفعالي
(Masten,etal.,1990;Rutter,1987)       مما يقترن بالتبعية بزيادة المرونة النفسية ،

 على سبيل المثال، .(Wolff,1995;Wright&Masten,1997)لدى هؤالء األطفال   
ربما تساعد مشاعر اإلحساس بتقدير الذات وفعالية الذات األطفـال فـي            

ة التي يتلقونها عن أنفسهم كنتيجة لخبـرات سـوء          مقاومة الرسائل السلبي  
 وربمـا تمكـنهم أيـضا مـن اإلحـساس          ،(Cicchetti,etal.,1993)المعاملة  

بالجاهزية واالستعداد عندما يدخلون مواقف جديـدة بفـضيلة اإلحـساس           
بالكفــاءة والثقــة فــي الــذات علــى المــستوى المقــدر أو المــدرك 

(Masten,etal.,1990).  .  
للدور الذي يلعبه التمكن واإلحساس بالقدرة والكفـاءة         شك أن    وال

في ترقية مشاعر تقدير الذات وفعالية الذات دورا محوريا وبالغ األهميـة            
فقد الحظ سيلجمان أن فشل حركة      . في تنمية المرونة النفسية لدى األطفال     

اإلحـساس  : "تقدير الذات حدثت بسبب أن التركيز أو التأكيد كان علـى            
حال في مقابل صناعة أو ممارسة هذا الحال أي إشكالية الـشعور        بحسن ال 

 good asبحسن الحال في مقابل االنتقال إلى األداء الذي يعكس حسن الحال 

opposed to doing good" " (Seligman,1995).    



  
          

٤٦٧ 

 يوجد في الواقع، طريقة واحدة فعالة تماما في تعليم األطفـال            وال
الحال دون أن نعلمهم أوالً األداء النفسي       كيف يحسون أو يشعرون بحسن      

  .الوظيفي الجيد لكون اإلحساس بحسن الحال دالة لهذه األداء
 فإن خبرات التمكن والقدرة والكفاءة تظهـر أن األطفـال           وأخيرا

 والتي ربما تزيد بالتبعية     ،(Rutter,1987)يمتلكون المهارات المطلوبة للنجاح   
ا عاملين ثبت أنهمـا مـن بـين أهـم           من مستوى الدافعية والنشاط، وهم    

خصائص األطفـال ذوي المـستويات العاليـة مـن المرونـة النفـسية              
(Weissberg,etal.,1991;Wolff,1995).   

 Feelings of )المشاعر اإليجابيـة (اإلحساس باإليجابية ) ٣-١  (

Positivity:  
 إلى ضرورة توفير فـرص مباشـرة لتنميـة الـتمكن            باإلضافة 

زز العالقات الوالدية القائمة على التقبل والدفء مـن ذلـك           واالقتدار، تع 
التمكن واالقتدار لدى األطفال عبر دفعهم إلى فضاء االستكشاف والتحري          
وتقصي العالم من حولهم، فالطفل المحرر من الخوف طفل مبـادر مقبـل     
على المخاطرة المحسوبة وبالتالي قادر على تحديد وضعيته وقيمتـه فـي        

   .(Masten,etal.,1990;Seligman,1995)يحتويهالمحيط الذي 
التعلق أو   في أدبيات مجال التنشئة االجتماعية أن عالقات         وثابت 

 تزيد من مستويات تقدير secure early attachments  االرتباط اآلمنة المبكرة
ــال     ــدى األطفــ ــذات لــ ــة الــ ــذات وفعاليــ  الــ

(Brooks,1994;Gribble,etal.,1993;Rutter,1987;Wyman,etal.,1992) . ــا أن كم
العالقات المتبادلة مع اآلخرين  المرتكزة على الحب والتواد والتقبل مـن            
قبل القائمين برعاية الطفل بصفة خاصة تفضي هكذا بصورة تلقائية فـي            
.   واقع األمر إلى اعتبار الطفل نفسه شخص مقبوالً، محبوبـا، وذو قيمـة            

 الـذي يتلقـاه   positive self-perception اإلدراك اإليجابي للذاتويزود هذا 



  
          

٤٦٨ 

الطفل في جزء منه من اآلخرين الطفل بقاعدة انطالق آمنة تدفعه باتجـاه             
ــشاف    ــشط الستك ــع الن ــه والتطل ــن حول ــالم م ــي الع ــدماج ف االن

، مما يترتب عليه بالتبعية زيادة احتمـاالت        (Wright&Masten,1997)معالمه
  . (Masten,etal.,1990)إحساس الطفل بالتمكن واالقتدار والكفاءة

 نتائج البحوث الطوليـة التـي اسـتهدفت تعيـين أدوار       وأظهرت
العوامل األسرية في حماية أو وقاية األطفـال مـن التـأثيرات الـسلبية              
للظروف العصيبة واألزمات وأوقات الشدة أن وجود الدفء، اإليجابيـة،          

طفال وآبائهم علـى    التواد واالهتمام في العالقات التفاعلية المتبادلة بين األ       
األقل مع أحدهم خاصة اآلباء الذين يهتمون برفاهيـة الطفـل وسـعادته             
ــة      ــساسية ومعقولي ــوعي وح ــه ب ــباع حاجات ــسون إلش ويتحم

(Garmezy,1991;Werner,1989,1997;Wyman,etal.,1992) ــو ــي نم ــسهم ف ،ي
  .شخصية ذات مستويات عالية من المرونة النفسية

التشجيع الدائم لألطفال من قبل اآلباء       أن التعبير عن التقدير و     كما
وغيرهم من أعضاء األسرة يسهم بصورة دالة في تنمية إحساس الطفـل            
بقيمتــه وجدارتــه وتبنــي مــشاعر إيجابيــة نحــو ذاتــه       

(Brooks,1994;Gribble,etal.,1993;Wyman,etal.,1992) .  
 وكالء التنشئة االجتماعية، مثل اآلبـاء أو غيـرهم مـن            ويعمل

 أيضا على تعزيز األداءات السلوكية لألطفال، فقد أكد سـيلجمان        الراشدين
على أهمية توجيه الثناء والمديح لألطفال حال تحقيقهم ألي قدر          ) ١٩٩٥(

ولو بسيط جدا من النجاح في أداء المهام أو عندما يصدر عنهم أي سلوك              
ياتهم إيجابي مع التعقيب التعليمي الودي واإليجابي على إخفاقاتهم أو سلوك         

  . المستهجنة طالما هي في حدود معقولة أو بسيطة



  
          

٤٦٩ 

 سيلجمان أيضا أن األطفال الذين يعانون من العجز المـتعلم        ويفيد
learned helplessness أو الذين يعتقدون أن األحداث السيئة ال يمكن منعها ،

أو ضبطها والسيطرة عليها، وبالتالي ال يمكن تجنبها، هم أطفال يخبـرون           
أو مديحا وتعزيزا بدون قيامهم بأي سلوك يستوجب هـذا الثنـاء أو             ثناءا  

التعزيز، ومع تتالي مثل هذه الممارسات الخاطئة يدرك هؤالء األطفال أن           
إذن . أفعالهم حسنة كانت أم سيئة ال يمكن التنبـؤ بنتائجهـا فـي البيئـة              

ـ            ن باإلضافة إلى ضرورة تقديم تعزيزا إيجابيا لألطفال حال نجـاحهم، م
المهم أيضا أن يقدم لهم تحذيرات واضحة وإشارات آمنة عند تلوح أحداثًا            

  . سيئة
 " Bedtime nuggetsكتلة وقت النوم " صاغ سيلجمان ما يعرف وقد

وهي عبارة عن تدريب يمكن أن يرقي مـشاعر اإلحـساس باإليجابيـة             
وحسن الحال لدى األطفال، وفيه يـدعو اآلبـاء أطفـالهم فـي المـساء               

ونهم يقصون لهم األحداث الحسنة واألحداث السيئة التي حدثت لهـم    ويجعل
خالل يومهم في محاولة لتشكيل حالة عقل إيجابية يتم بثها بالتـدريج فـي         

  .Seligman,1995)بنائهم النفسي 
أيضا على أن تشجيع األطفـال      ) ١٩٨٧( مارزيك ومارزيك    وأكد

ـ         ساعد فـي غـرس     على تعرف وتحديد األحداث اإليجابية، بشكل عام، ي
وتعزيز المرونة النفسية خاصة بين األطفـال ضـحايا التعـرض لـسوء         

  . (Mrazek&Mrazek,1987) المعاملة 
  :  Parental Explanatory Style أسلوب التفسير الوالدي )٥-١(

 لوحظ سابقًا، يعد تعليم أطفال مرحلة ما قبل المدرسة تعـرف            كما
 الـصعوبة نظـرا لعـدم       وتحديد وتوظيف المهارات المعرفية مهمة بالغة     



  
          

٤٧٠ 

تطور عملياتهم المعرفية بدرجة كافية تسمح لهم باالندماج في مثـل هـذا             
  . النمط من النشاط

ومع ذلك، خالل السنة الثانية من عمر األطفـال، يمكـن حـسب          
 Causalتصور سيلجمان أن يتم التعبير لهم عن اإلعزاءات السببية لفظيـا  

attributions (Seligman,1995) مو هذه القدرة يقصد العزو السببي فـي        ، وتن
جزء منها على األقل عن طريق تشرب الطفل ونمذجتـه أي مالحظتـه              
وتقليده ألسلوب العزو أو التفسير الذي يتبعـه أو يـستخدمه اآلخـرون،             

  .خاصة من اآلباء على وجه التحديد
إذ يفيـدا أن صـغار   ) ١٩٨٢( هذا المعنى هيس وسكسيتي     ويؤكد

لى تمثل الرصيد االنفعالي، اللغة، وأساليب التوافـق أو         األطفال قادرون ع  
، ويتـسق   (Hesse&Cicchetti,1982)المواجهة التي يتبناها ويستخدمها آبائهم      

من أن ميـل أو     ) ١٩٨٦(مع ذلك ما يذهب إليه كل من فيشر واليتنبيرج          
نزعة اآلباء للتعبير عن أسلوب تفسير تفاؤلي أو تـشاؤمي ربمـا يـرتبط       

  . (Fischer&Leitenberg,1986)فاؤل لدى األطفالبمستوى الت
نخلص مما سبق إلى القول بأن تضمينات أو تطبيقات هذه النتـائج   
في ميدان جهود ترقية المرونة النفسية لدى األطفال ترتكز على فكـرة أن            
لآلباء والراشدين تأثيرات دالة على شخصية الطفل بصفة عامة، ويتعـين           

وا بكل الطرق على زراعة التفاؤل واألمـل فـي          عليهم تبعا لذلك أن يعلم    
  . (Brooks,1994 نفوس أطفالهم

  : Commitmentااللتزام أو التعهد  )٢(
 المستوى النظري التصوري يتشابه البعد الثـاني للـصالبة          على

) ١٩٧٩(النفسية ونقصد به االلتزام أو التعهد مـع فكـرة أنتونوفيـسكي             
 ويعكس بعد االلتزام، القـدرة      ،meaningfulness (Antonovsky,1979)المعنى  



  
          

٤٧١ 

على اإلحساس النشط باالندماج مع اآلخرين واالعتقاد قي الحقيقة، القيمة،          
وأهميــــــــة ذات المــــــــرء وخبرتــــــــه   

(Huang,1995;Tartasky,1993;Wagnild&Young,1991) .    وبناء على هذا البعد
يعتبر المرء المواقف العصيبة أو مواقف الشدة مواقف ذات داللة ومعنـى         
وفائدة وإمتاع تستدعي التعهد وااللتزام باتخاذ موقف منها ومتابعة تفعيـل           

  . (Maddi&Kobasa,1984)هذا الموقف
 ذو المستويات العالية من بعد االلتزام أو التعهـد لـديهم            واألفراد

رغبة وقدرة على االلتزام والتعهد بالتعاطي اإليجابي مع جوانـب الحيـاة            
لمرتبطة بالعالقات المتبادلـة مـع اآلخـرين        المختلفة بما فيها الجوانب ا    

  . (Low,1996)والمتعلقة بالعالقات األسرية والمتعلقة بالذات
 قياس بعد التعهد أو االلتزام من خالل رصـد المؤشـرات            وعند

، فإننـا نعتبـره     alienation (Bigbee,1985) ١٣الدالية على غياب االغتراب     
اة بكافة أبعادها ومجاالتها بـدالً      عاكسا لقدرة المرء على االندماج في الحي      

  . ١٤من اإلحساس بالغربة بما تتضمنه من مشاعر النفور من الذات 
 : النظـر الوجوديـة   بعد االلتزام أو التعهد مـن وجهـة        ويجسد

إحساس المرء بقيمته وأهليته وجدارته الشخصية، إحساسه بوجود أهـداف      
ية للمحاسبة، ويتـضمن    ذات قيمة في الحياة، واإلحساس بالمسئولية والقابل      

مكونات تقي المرء من الضعف واالنهيار عنـد مواجهـة صـعوبات أو             
   .(Bigbee,1985;Pollock,1989;Sullivan,1993)نكبات أو ظروف عصيبة 

بوضوح تام على أن مـصادر      ) ١٩٩٥( مارتين سيلجمان    ويؤكد
 المشقة والصعوبات الحالية في المجتمع الغربي تكمن في عدم القدرة على          
معرفة أو إيجاد معني للحياة وضياع أو فقدان المعنى أوضـح مؤشـرات             

   .(Seligman,1995)االغتراب 



  
          

٤٧٢ 

 الرغم من التباينات الفلسفية فيما يتعلق بمكونـات وداللـة           وعلى
المشار إليه في الفقرة الـسابقة، فـإن الجـوهر الحقيقـي لهـذا              " المعنى"

ن على ربط أو تعليق     المصطلح يصبح واضحا عندما نكون كأفراد، قادرو      
؛ هنا يـصبح للحيـاة   )مثل جماعة، هيئة، مؤسسة دينية(أنفسنا بوحدة كلية  

  . معنى وقيمة
 نظر األفراد بما فيهم األطفال إلى أنفسهم بكراهية وبالتـالي           وإذا

عزلوا أنفسهم عن اآلخرين وإذا كان كل توجههم االعتقاد فقط في حتميـة            
 متاعب، أو إذا ضعفت همـتهم فـي         تحقيق النجاح بدون أية منغصات أو     

مطاردة أهدافهم واالندفاع باتجاهها، أو إذا شعروا بأنهم أدوات أو أشـياء            
هنا وهنا فقط يصبحون أكثر عرضة لعوامل الخطورة التي ترتب تأثيرات           
سلبية بالغة حال فشلهم في مواجهة أو التوافق مع األحـداث العـصيبة أو         

  .  الصادمة
طلـب  " لتزام أو التعهد ما يعرف بظـاهرة         يتضمن بعد اال   وربما

؛ إذ يالحظ أن األطفـال ذوي المـستويات   "required helpfulness المساعدة 
العالية من المرونة النفسية غالبا ما ينشدون المساعدة من قبل أسـرهم أو             

 الجماعات التي ينتمون إليها، بهدوء عند الحاجة إلى مثل هذه المـساعدة  
(Brooks,1994;Mrazek&Mrazek,1987;Stewart,etal.,1997;Werner,1997;Wrig

ht&Masten,1997) .  
 إلى أن دفع األطفال إلى رعاية أشـقائهم األصـغر سـنًا             إضافة

والتعاطف معهم أمرا بالغ األهمية لحثهم بالتدريج على تجـاوز ذواتهـم             
، (Rutter,1987;Werner,1997)واإلحساس بالمسئولية عن مساعدة اآلخـرين       

  .   ا يسهم بدوره في إحساس الطفل بوجود معنى وقيمة للحياةمم
 عوامل الوقاية التي يزداد ذكرها في أدبيات المجال، خاصـة   ومن

اعتقاد المرء بـأن أفعالـه      : بالنسبة لألطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة     



  
          

٤٧٣ 

يمكن أن تكون مفيدة ومثمرة في إيقاف احتماالت التعرض للمزيـد مـن             
عاملة، توافر فرص طلب المساعدة من اآلخـرين، القـدرة       نوبات سوء الم  

على الشعور بالرغبة في والتعبير عن االهتمام بالحياة، اعتقاد المرء بأنـه         
ذوي قيمـــــة وأهليـــــة وجـــــدارة شخـــــصية    
(Brooks,1994;Polk,1997;Radke,Yarrow&Sherman,1990;Werner,1993;Wrig

ht&Masten,1997) .  
ستقاللية واالعتداد بـالنفس داخـل       وتثبت اإلحساس باال   ولغرس 

الطفل، يجب أن ال يوفر الراشدين لألطفال فرص تحمل المسئولية فقـط،            
بل يجب أن يوفروا لهم أيضا فرص تدفعهم إلى اإلحساس بـأن أفعـالهم              
الذاتية تسهم بدور في بيئات التفاعل التي يتواجدون فيها مثـل المدرسـة،            

   .(Brooks,1994)األسرة، والمجتمع 
 أن تنمية بعد االلتزام أو التعهد تتطلب أيضا أن يسأل المـرء             كما
وبالنـسبة  .ماذا تعني هذه الخبـرة بالنـسبة لـي بالـضبط؟     : " نفسه دائما 

لألطفال، فإن استكشافًا بمثل هذه النوعية يتطلب مساعدة من قبـل راشـد             
متقبل مساند ومرحب بالطفل يأخذ بيديه في مسار فحص واختبار معنـى            

  .  رةالخب
من خالل مراجعتها ألدبيـات عوامـل       ) ١٩٩٧( بوالك   والحظت

الوقاية، أن امتالك المرء للقدرة على تعرف وتحديد معنى خبراته الذاتيـة            
أو امتالكه التصاالت أو روابط قوية مع أشخاص مساندين يمكن أن يدفعه            
باتجاه تبين معنى الخبرات التي يتعرض لها يـرتبط بالمرونـة النفـسية             

(Polk,1997) .  
  بعد االلتزام أو التعهد الحاجـة إلـى االنـدماج مـع      ويتـضمن 

والمساهمة في الحياة األسرية والمدرسية ويعكس القدرة علـى الـشعور           
  .  (Weissberg,etal.,1991)بالمسئولية عن مساعدة اآلخرين



  
          

٤٧٤ 

) ١٩٨٩(، وشنايدر واليتنبيرج    )١٩٩٣( سكسيتي وآخرين    ويشير
مهارات االجتماعيـة خاصـة مهـارات التعبيـر         إلى أن التدريب على ال    

االنفعالي، الحساسية االنفعالية، والضبط االنفعالية عن طريق فنية النمذجة         
أمرا بالغ األهمية في عالج األطفال ضحايا التعرض لصدمات أو لظروف           
ــسحاب   ــف أو االنـ ــى العنـ ــواء إلـ ــم سـ ــصيبة أدت بهـ عـ

  . (Cicchetti,etal.,1993;Schneider&Leitenberg,1989)االجتماعي
 : Challengeالتحدي والمواجهة  ) ٣(

 البعــد الثالــث للــصالبة النفــسية ويقــصد بــه بعــد يعكــس
المواجهة االعتقاد بأن التغير ال يمثل تهديدا لألمن النفسي، لكنـه           /التحدي

ــصي    ــي الشخــ ــور والرقــ ــة للتطــ ــسد فرصــ  يجــ
(Bigbee,1985;Huang,1995;Maddi&Kobasa,1984;Pollock,1989;Tartasky,199

3;Wagnild&Young,1991)       وإذا أخذ مؤشر غياب الحاجة إلى األمن كدالـة ،
المواجهة، يمكن القول بأن ذلك البعد يمثل أو يجـسد اتجـاه            /لبعد التحدي 

الفرد اإليجابي نحو التغير واعتقاد المرء بإمكانية االستفادة من الفـشل أو            
  . (Brooks,1994)اإلخفاق مثلما يتم االستفادة من النجاح

 المخاوف المتعلقة باحتماالت ارتكـاب أخطـاء ومـشاعر          وتعد
االرتباك واإلحراج التي يمكن أن تترتب على ارتكاب مثل هذه األخطـاء،     
أهم العقبات التي تحول دون مواجهة التحـديات والمـصاعب والتغلـب            

، إذ غالبـا    (Brooks,1994)عليها، وبالتالي تمثل عائقًا أمام التطور الشخصي      
 تفضي مثل هذه المخاوف إلى سلوك التجنب الذي يثبت الخوف ويمنـع          ما

  . الفرد من مواجهة التحديات أو المصاعب والتغلب عليها
 على اآلباء والراشدين تهيئة بيئة تفاعـل تكـون وتعـزز          ويتعين

اعتقاد الطفل بأن األخطاء واإلخفاقات ليست فقط أحداثًا أو أمورا متوقعة،           
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 مقبولة في نفس الوقت وتمثل فرصا ثريـة للـتعلم           بل هي أحداث وأمور   
  .(Brooks,1994) والتطور

المواجهة من خالل دفعه لإلجابة     / إكساب المرء بعد التحدي    ويمكن
فبالنسبة " ما الذي يمكن أن أتعلمه من هذه الخبرة؟       : " عن سؤال عام مفاده   

تاعـب  ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة، الذين يتعاملون مع الصعوبات والم      
التي يواجهونها وفقًا للسؤال المشار إليه، في ظل وجود مساندة وتواد مـن     
قبل راشد محل حب وثقة يدفعهم باتجاه استكشاف مضامين الخبرة السلبية           
أو السيئة ومعناها وما يمكن تعلمه منها ينمـى المرونـة النفـسية لـديهم       

المـشار  " كتلة وقت النـوم :" كما يمكن استخدام أسلوب     . بصورة واضحة 
إليها في جزء سابق لمراجعة األحداث الصعبة التي تعرض لها األطفـال            
طوال اليوم والكشف عن معناه وتبين دالالتها بالنسبة للتطـور أو الرقـي        

  . الشخصي
   . المشكالت النفسية والسلوكية للموهوبين: رابعا

===========================  
ات أو العقبات المحـسوسة      إلى المشكالت على أنها الصعوب     ينظر

التي تواجه الفرد وتحول بينه وبين تحقيق أكبر قدر من التوافـق النفـسي        
  .واالجتماعي والدراسي

 أن جيمس وب وهو من      )١٩٩٨(السرور    ناديه هايل  وقد أوردت 
أكثر التربويين اهتماماً بالحاجات النفسية واالجتماعيـة للموهـوبين، قـد           

  :صنف مشكالتهم إلى
عدم التوازن في النمو العقلـي      : ( وتتمثل في  اخليةمشكالت د  .٣

والجسمي، وكذلك في النمو العقلي واالنفعالي، والحساسية العالية ومحاسبة         
النفس، وفلسفة الوجود، وتعدد االهتمامات، والميل إلى تـشكيل األنظمـة           
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والقوانين في سن مبكر، واإلصابة ببعض اإلعاقـات، ونـشدان الكمـال            
 ).والمثالية

ضـغط الـزمالء، وضـغط      : ( وتتمثل في ت خارجية   مشكال .٤
اإلخوة، والتوقعات العالية من اآلخرين، وطموحات األهل العالية، والبيئـة      
المحبطة واالكتئاب، والمحاسبة والتقييم على أساس الـدرجات المدرسـية          
وليس على أساس القيمة الشخصية للموهوب، وحشرية األهـل وتـدخلهم           

  ).موهوب وانجازاته المدرسية واألكاديميةالزائد في شئون الطفل ال
ويرجع شيوع المشكالت االنفعالية لدى الطالب الموهوبين إلى ما 
يتميز به الطالب الموهوبين من سمات وخصائص، والتي تشير إلى أنهم 
يتسمون بالحساسية المرهفة، مما يعني أنهم يتأثرون بأقل األمور، ويميلون 

دون أنها لن تلقى االستحسان عند اآلخرين، إلى إخفاء مشاعرهم التي يعتق
مما يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية لديهم وظهور بعض المشكالت 

  . االنفعالية
واتساقًا مع ذلك يتناول محمود فتحي عكاشة، محمد الـسعيد أبـو           

المشكالت النفسية والسلوكية لألطفال الموهوبين في إطار       ) ٢٠٠٥(حالوة  
المؤدية إليها خاصة وبالتركيز بصفة خاصة على       ربطها بكل من العوامل     

سوء الفهم وسوء المعاملة التي يتعرضون لها، وفي ارتباطها بخـصائص           
قد يـؤدى سـوء اإلدراك والتـصورات        النفسية والسلوكية المشار إليها، ف    

 فهمهم ، األمر الذي افـرز       فيالنمطية الشائعة عن الموهوبين إلى الخطأ       
 االجتمـاعي  حسبانها متغيرات النوع والمستوى      فيمالمح نمطية ال تأخذ     

االقتصادي والثقافي ومن األهمية بمكان أن نتذكر أن الموهوبين مجموعة          
 على أوجه شبه واختالف كبيرة مثل أي مجموعـة          يغير متجانسة تنطو  

 مجموعة كبيرة من أوجه االسـتعدادات       يظهرونأخرى من التالميذ وهم     
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 فـي ب على الباحثين اختـزال الموهبـة   والقدرات واالهتمامات مما يصع  
  .مجموعة خصائص محددة يمكن التعرف عليها 

 أجريت في هـذا المجـال أن        التيتظهر نتائج مجمل الدراسات     و
 ٢٠نسبة  انتشار المشكالت االنفعالية بين األطفال الموهوبين تتراوح بين           

بـين   % ١٦إلـى    % ٦مقارنة بنسبة انتشار تتراوح بين       % ٢٥إلى  % 
وتتوزع هذه المشكالت  Cassandra Ma,1999 , pp. 12-13)( طفال العاديين األ

  :على ثالثة محاور
  behavior indicatorsمشكالت تتجلى مؤشراتها السلوكية : األول

   -:في عالقة الطفل بذاته
النظرية الحديثة في مجال الذكاء  ضوء أو ما يمكن وضعه في

 بسبب سيطرة مشاعر Personal intelligence الشخصيتحت مسمى الذكاء 
اإلحباط خاصة عندما يمتلك الطفل الموهوب معلومات ومعارف كثيرة 
دون أن يكون لديه القدرة للتعبير عنها، أو عندما تعجز قدراتهم البدنية 

 ملموس، بتعبير آخر حسيعن ترجمة هذه المعلومات والمعارف في عمل 
ه بضعف الطفولة يشعر هؤالء األطفال بسيطرة ما يمكن تسميت

Infantilized للتعامل مع ما انفعاليا ، وعندما يشعرون بأنهم غير مستعدين 
  . يفهمونه معرفياً بصورة فائقة

مشكالت تتجلى مؤشراتها السلوكية في مجال العالقـات        : الثاني
   -:االجتماعية مع اآلخرين

 social مسمى الـذكاء االجتمـاعي   وضعه تحتأو ما يمكن      

intelligence   مما قد يترتب عليه ما يعرف بظاهرة رفـض األقـران peer 

refusal            للدخول في عالقات اجتماعية مع الطفل الموهوب وال يخفى على 
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 من تداعيات نفسية وسلوكية خطيرة على البنية النفسية لهـذا           ما لذلك أحد  
  .الطفل

الثالث  مشكالت تتجلى مؤشـراتها الـسلوكية داخـل الفـصل            
   : مثلالمدرسي
 إذ قـد  underachievement الدراسـي  تدنى أو انخفاض اإلنجاز    -أ

يرفض الطفل الموهوب القيام باألعمال والمهام المدرسية بـسبب تفاهتهـا      
 انخفاض بالنسبة له، وقد تتطور لديه مؤشرات تدنى أو          الروتينيوطابعها  

 تدعيمات طموحـاتهم عليـه      ه خاصة في ظل تلقي    self-esteemتقدير الذات   
كليفه بمهام قد ال تمكنه بقية قدراته وممكناته النفسية من إنجازها، وقـد             وت

يميل الطفل إلى إخفاء موهبته أو حتى إنكارها في ظل شـيوع إجـراءات          
  . تجذبه إلى االنصياع والمسايرةالتيالتعامل 

 الكثير مـن األحيـان      ففي Arrogance: العجلة ونفاذ الصبر   -ب
 قدراتهم وربما يؤدى بهم ذلك إلى العجلـة         يدرك األطفال الموهوبين تميز   

ونفاذ الصبر حال التعامل مع أقرانهم وعلى المدى البعيد تتطور مؤشرات           
 الصحيح يمكن أن    اإلرشادي التصدياالنسحاب االجتماعي لديهم، وبدون     

  .االنفعالييعانى هؤالء األطفال من مشكالت في مجال النمو 
ظل اسـتمرار األطفـال    خاصة في  Alienation االغتـراب  -جـ

  .الموهوبين ال شعورياً في عزل أنفسهم عن أقرانهم
وبالنظر إلي هذه المشكالت يمكن القول بأنها مـشكالت تـرتبط           

 وبالتـالي   الذكاء االنفعالي والـذكاء االجتمـاعي     بنواتج األداء في مجال     
يفترض أن تنمية الذكاء االنفعالي والذكاء االجتماعي في إطار ما يـسمي            

 Emotional -Social  بالكفـاءة االجتماعيـة االنفعاليـة   الوقت الحاضر في 

Competence        لدي األطفال الموهوبين أحد أهم طرق عالج هذه المشكالت. 
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وعادة ما يسهل الكشف عن هذه المشكالت وغيرها من مالحظـة العديـد       
من السلوكيات السلبية التي من المحتمل صدورها من التالميذ الموهـوبين          

 فـي ) ١٨٣، ص ،   ٢٠٠٣جوزيف ووكـر وآخـرون ،       (ي يلخصها   والت
) ٣. ( أثناء الكالم    فيمقاومة مقاطعته   ) ٢.  (العناد  ) ١ (-:النقاط التالية   

) ٥. (صعوبة تقبل ما يجافى المنطـق       ) ٤. (الهروب إلى النزعة اللفظية     
كثرة نقـد   ) ٧. (كثرة نقد الغير    ) ٦. ( بعض األحيان    فيسهولة االنخداع   

) ٩. (الشعور باإلحباط عند عدم إحراز تقدم أو عدم النشاط          ) ٨. (ت  الذا
التمرد أحياناً على   ) ١٠. ( بعض الحاالت    في مجموعة   فيصعوبة العمل   

الحاجـة للعديـد مـن      ) ١٢. (كراهية الروتين والتكـرار     ) ١١. (القيود  
الحاجـة إلحـراز    ) ١٣. ( مجاالت االهتمامات األساسـية      فيالمهارات  
الشعور بالتقدير والحساسية للنقد وسهولة جـرح مـشاعره عنـد    النجاح و 

  . رفض جماعة الرفاق له 
إذ تشير الدراسـات الحديثـة    تامةقالويبدو أن هذه الصورة شديدة   

إلى خصائص مغايرة منها أن غالبية الموهوبين أكثر انفتاحا على المجتمع           
ـ              ساسية الخارجي وأكثر نقداً لما يجرى حـولهم ، وأكثـر مـشاركةً وح

للمشكالت االجتماعيـة ، وأكثـر اسـتقرارا مـن النـواحي االنفعاليـة              
 فـي واالجتماعية ، وأكثر التزاماً بالمهمات الموكلة إليهم ، وأكثر دافعيـة      

أدائها ، وأكثر حساسيةً لمشاعر اآلخرين ،وأكثر استمتاعاً بالحياة ،وأكثـر           
، ١٩٩٦ن ، فـاروق الروسـا   ( . سلم الوظائف واألعمال     فيشعبية ورتبة   

مـع مـا أسـفرت عنـه نتـائج          هذه الصورة كذلك    وتتناقض  ) ٥٣ص،  
 تثبت أن الموهوبين بالمقارنة بأقرانهم العاديين أكثر        التيالدراسات العلمية   

 ومستواه،  اللغوي مثل معدل النمو     المعرفي العقليتميزاً من حيث الجانب     
رة علـى التفكيـر   المحادثة الذكية، القدرة على التذكر، دقة المالحظة، القد    
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 االجتماعي قوة العزيمة، المثابرة،     االنفعالي،ومن حيث الجانب    ....المنظم،
الثقة بالنفس، الفطنة، بعد النظر، تحمل المـسئولية، المـرح واالبتهـاج،            
التفاؤل، استقرار الحالة المزاجية، المشاركة الوجدانية، الحساسية بمشاكل         

، ص  ١٩٩٨سهير كامل أحمد،    راجع بعض هذه الدراسات في      . (اآلخرين
 يوضع عـادة    بحثي اتجاهوقد ترتب على هذا التناقض      ).  وما بعدها  ٢٨١

 الـذاتي  لمشكالت سوء التوافـق      Etiology السببيالتشخيص  تحت مسمى   
 لدى األطفال الموهوبين، وتعددت بطبيعة الحال التفـسيرات         واالجتماعي

  -:على بعدين متفاعلين السببية لهذا المشكالت إال أنها توزعت بشكل عام 
   factors Situational:  خارجيةموقفيه متغيرات -:البعد األول

 الطفل  معاناةتلعب العديد من المتغيرات الموقفين دوراً أساسياً في         
 فعلى الرغم من    (Webb,1993)الموهوب من المشكالت النفسية والسلوكية        

ركيز واالندماج في   أن خصائص الموهبة واألطفال الموهوبين مثل شدة الت       
المهمة، والحساسية للمشكالت والتناقضات، والتصورات المثالية، وعـدم        
الكف عن التساؤل واالستفسار محل تقدير من الجميع، إال أنها قد تكـون             

 الوقت لكونها قد تمثل فـي الكثيـر مـن           سغير محتملة أو مقبولة في نف     
المبدع بمجتمعه تحفل    فعالقة   المواقف خرقاً للمألوف والعادات واألعراف    

 ، وليس   االجتماعي بكثير من جوانب التوتر والصراع       – واقع األمر    في –
من الضروري أن يكون النشاط اإلبداعي لفرد ما مهدداً فعليـاً السـتقرار        
المجتمع بل يكفى أن يراه اآلخرون كذلك ليـصبح موضـوعاً للـرفض             

نهم أكبر سناً مـن      يبدون وكأ  ن، وبسبب أن األطفال الموهوبي     االجتماعي
أعمارهم الزمنية الحقيقية، يميل الكبار إلى معاملتهم بطرق ال يـستطيعون           
التوافق معها وال تشبع في نفس الوقت حاجاتهم األساسية، ويقتـرن مـع              

 أنفسهم إلى الضغط على أنفـسهم فـي         الموهوبين األطفالهذا الميل ميل    
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سلوكيات وإنجازات تفوق   سبيل إرضاء وإسعاد الكبار الذين يتوقعون منهم        
بكثير إمكاناتهم االرتقائية في عموميتها ألنها مؤسسة على التـسليم بـأن            
القدرة أو الموهبة المعرفية الفائقة لدى هؤالء األطفـال تـؤهلهم تلقائيـاً             

 أنفسهم بعجـزهم عـن      الموهوبين األطفال وبسبب إدراك     مهام أينجاز  إل
 حيـاتهم االنفعاليـة     ونلي مزمناً ما    تحقيق توقعات الكبار يتطور لديهم قلقاً     

ويمكن االدعاء بصورة عامة بأن مشكالت العالقـات اإلنـسانية          . بكاملها
 نتيجة جزئية لمشكالتهم الشخصية الخاصـة،       هي الموهوبين األطفاللدى  

 كبير أن يكـون هـذا       احتمال الشديد فهناك    العقليفنظراً لتميزهم وتفوقهم    
 خاصـة واالستجابات الدفاعية لدى زمالئهم     التفوق مثيراً لمشاعر النقص     

شـاكر   (ويوضح) ٢٨٧ ص  ١٩٩٨سهير كامل أحمد،     (الرفض والعدوان 
إن اآلباء والمعلمين   " هذا الموقف بقوله    ) ٩٢٦، ص   ١٩٩٨عطية قنديل،   

واألقران يشعرون بالضيق والتهديد حين يتعاملون مع أطفـال مبتكـرين           
تساؤالت غريبة، ويثيرون أفكاراً    ألنهم عادة يعبرون عن أنفسهم من خالل        

غير مألوفة، يعجز الكبار من حولهم بشأن تقويمها، أو في اإلجابة علـى             
األسئلة غير المألوفة، ولذا يصفون سلوكهم بالشذوذ، ويـسمون تفكيـرهم           

  .بالخلل، وينفرون منهم وقد يناصبونهم العداء
  Internal factors:  متغيرات داخلية-:الثانيالبعد 

تغيـرات مرتبطـة بالبنيـة النفـسية للطفـل الموهـوب            وهى م 
له، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن معظـم           وبالخصائص السلوكية والنفسية  

 تناولت األطفال الموهوبين ركزت بصورة مبالغ فيها على         التيالدراسات  
، ويتزايـد  األكـاديمي األبعاد العقلية خاصة ما هو متصل منهـا بـاألداء      

المتغيـرات غيـر   ( بمتغيرات الشخصية الحالي في الوقت   البحثياالهتمام  
المرتبطة باالبتكار والقدرة العقلية الفائقـة،     personality factors) المعرفية
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 الـسلوكي وقد ثبت أن لهذه المتغيرات تأثيراً فعاالً علـى مجمـل األداء             
 ,Silverman). ٥ ١٣٠لألطفال الموهوبين الذين تزيد معامالت ذكاؤهم عن 

1993, Webb, 1993, Winner, 2000) . 
وقد أمكن رصد عالقة بين بعض خصائص األطفال الموهـوبين          

 ,Silverman) هالخـص وبعض االستجابات السلوكية غير المرغوبة، وقـد  

1993, Webb, 1993,)  التاليعلى النحو: -  
 -: التام في المهام واألعمـال     قراغالتطرف الشديد، واالست  ) ١(

 الشديد حتى في االسـتجابات االنفعاليـة،        وتتجلى مؤشرات هذا التطرف   
العقلية، وفى الصراع مع األقران، والتضاد مع مصدر الـسلطة،   والمبادئ  

  .واالنسحاب االجتماعي
 وقد لخصت نتائج العديد     نفاذ الصبر مع الذات ومع اآلخرين     ) ٢(

من الدراسات أن التالميذ الموهوبين ينتظرون على األقل من ربـع إلـى             
 أنهـم   أي ليلحق بهم أقـرانهم      المدرسي الدراسيي الفصل   نصف الوقت ف  

ينجزون المهام واألعمال المدرسية في ربع أو نصف الوقت المخـصص           
لها مما يثير الملل واالنزعاج لديهم وربما كان ذلك مصدراً الضـطراب            

ــاديين  ــران الع ــع األق ــة م ــات االجتماعي  Webb,Meckstroth).العالق

&Tolan,1982).  
 لالنفعــاالت -:  Extreme sensitivity  المفرطــةالحــساسية) ٣(

نوبة بكـاء    واألصوات، واللمس، والمذاقات فقد ينفجر هؤالء األطفال في       
  الخ...زن في األخبارحمرير حال سماعهم حدث م

المثالية الزائدة واالهتمام المفـرط بالقـضايا االجتماعيـة          )٤(
مسيطرة في الفهـم،     مرتبطة بصورة عامة بالرغبة ال     وهى - : واألخالقية

والتساؤل والبحث والقدرة على رؤية االحتماالت والبدائل، وهذه النزعـة          



  
          

٤٨٣ 

 في ظل ظـروف خاصـة إلـى القلـق، واالكتئـاب       تفضيالمثالية ربما   
  .والتصادم الدائم مع اآلخرين الذين ال يشاركونهم هذه االهتمامات

هوم من   بكل ما يتضمنه هذا المف     القابلية لالستثارة واالنفعال  ) ٥(
 فـي خصائص بما فيها االنفعالية الزائـدة والميـل للغـضب والـدخول             

  .صراعات اجتماعية غير مبررة 
وقد أجريت العديد من البحوث لتحديد مصادر هـذه المـشكالت           
وأسباب وجودها بشكل فعلى وخلصت نتائج معظم هذه الدراسـات إلـى            

  :  علي النحو التاليالمصادر واألسبابتحديد أهم 
 lack of understanding and :ور ونقص الفهم والمـساندة قص) ١(

support    لألطفال الموهوبين،  بل عادة ما يتعرض هؤالء األطفال للعـداء
  .والنبذ من قبل اآلخرين

فاألطفال  School culture and norms:  ثقافة ومعايير المدرسة) ٢(
بـأقرانهم  الموهوبين بحكم التعريف غير عاديين عنـدما يـتم مقـارنتهم            

 على األقل في القدرات المعرفية، وهـم  هالعاديين من نفس المرحلة العمري  
 (Kleine&Webb,1992)في حاجة ماسـة إلـى خبـرات تربويـة مختلفـة             

والمدارس بصورة عامة توزع األطفال إلى مجموعات حـسب أعمـارهم       
 يتمثـل فـي     حقيقـي الزمنية وهنا يجد الطفل الموهوب نفسه أمام مأزق         

 النفسي بين االنصياع أو مسايرة التوقعـات المفترضـة للطفـل            الصراع
  . أو مخالفة هذه التوقعات والخروج عليها أو مغايرتهاالعادي

ومعـروف أن    Expectations by others: توقعـات اآلخـرين  ) ٣(
 -Non مغايرون والمغايرون – ابتكاريهخاصة األكثر -األطفال الموهوبون 

conformists   تهكون التقاليد واألعراف والعـادات والقواعـد        يخرقون أو ين
والتوقعات، وهذه السلوكيات تثير عادة سخط اآلخرين، ولما كان األطفـال     



  
          

٤٨٤ 

 الحساسية لغضب وسخط اآلخرين فإنهم يميلون عـادة         شديديالموهوبون  
تحـت وطـأة مـا يـسمى        . إلى إخفاء قدراتهم بل وإنكار وجودها أصالً      

 أو استحسان المعايير االجتماعية social desirabilityالمرغوبية االجتماعية 
  .والميل إلي مراعاتها

يحتـاج األطفـال    Peer relationship   :العالقة مع األقـران ) ٤(
الموهوبين إلى جماعات أقران متنوعة وذلك بسبب التنـوع الـشديد فـي         
اهتماماتهم وعادة ما تؤدى مستوياتهم المرتفعة في القدرات المختلفة إلـى           

هم إلى األطفال األكبر سناً، وربما يختار هؤالء األطفال أقرانهم مـن            تطلع
 ويسبب ذلك شـعوراً قـاتالً بالوحـدة         (Halsted,1994)خالل قراءة الكتب    

النفسية في ظل الصراع بين الرغبة في االندماج مع اآلخـرين والنزعـة             
فـال   لألط (Torrance,1962)، وقد كشفت دراسات     المبالغ فيها إلى االستقالل   

حتى من قبل  Social Rejection االجتماعيالمبدعين أنهم يتعرضون للرفض 
المقربين من األهل واألقارب منذ الفترات المبكرة مـن العمـر ، وبـين              
بالفعل أن المبدعين يواجهون ضغوطاً شديدة إلنقاص الطاقـة اإلنتاجيـة           

 فـي واألصالة ، ومن مظاهر الضغوط التي الحظها تورانس أن المبدعين     
األعمار الصغيرة واألعمار الكبيرة على السواء ال يلقون مـن زمالئهـم            

  .التقدير الكافي ، بل يلقون اإلهمال والصد والسخرية
تؤثر األسرة بـشكل   Family relationships   العالقات األسرية) ٥(

حاسم على ارتقاء الكفاءة االجتماعية واالنفعالية وعندما تحدث مشكلة فإن          
زى إلى رغبة من اآلباء في خلق صعوبات لألطفال الموهـوبين        ذلك ال يع  

ولكن يعزى إلى نقص وقصور معلومات اآلباء فيما يتعلق بطبيعة الموهبة           
  .هوخصائص الموهوبين والقصور الحاد في أساليب المعاملة الوالدي



  
          

٤٨٥ 

واألطفال الموهوبين موضـع    : النقد الدائم من قبل اآلخرين     ) ٤(
   .خرين وخاصة األسرةنقد دائم من قبل اآل

ومما سبق يتضح أن الموهوبين هم فئة خاصة تحتاج لرعاية خاصة 
تمكنهم من تنمية طاقاتهم ومواهبهم إلى أقصى مدى ممكن وفقاً 

  .لخصائصهم ومشكالهم وحاجاتهم المختلفة
  . Mediators العوامل الوسطية : خامسا

====================  
ت النوعية التي يسهم بها كـل مـن    الرغم من أن الميكانيزما على

الصالبة النفسية والتفاؤل على المدى البعيد في جودة الحيـاة النفـسية أو             
 مازالت غير معروفـة  psychological well-beingالرفاهية والسعادة النفسية 

على وجه التحديد وتخـضع فـي الكثيـر مـن التفـسيرات للتـأمالت               
افترضـت وجـود    )  ب ١٩٧٩(سـا   إال أن كوبا  ،  (Tartasky,1993)النظرية

مسارين أساسيين تمارس الصالبة النفسية والتفاؤل بموجبهما إسـهاماتهما         
   :(Kobasa,979b)) ١انظر الشكل رقم (في هذا الصدد 

من عمليات التقـدير    ) والتفاؤل(  يغير بعد الصالبة النفسية       :المسار األول  -
قادرا علـى   أو التثمين المعرفي لدى الفرد، حيث يصبح ذلك الفرد          

إعادة تشكيل وإعـادة تفـسير الخبـرات الـصادمة أو العـصيبة             
(Florian,Mikulincer,&Yaubman,1995;Funk,1982;Pollock,1989;Tarta

sky,1993;Williams,etal.,1992)        وبالتالي، يقل مـستوى الـضيق أو ،
  .الكدر النفسي بصورة واضحة

 العالي مـن الـصالبة      يوجد لدى األفراد ذوو المستوى       :المسار الثاني  -
النفسية قدرة على التوافق أو المواجهة بطرق أكثر تكيفية ووظيفيـة      

ــسية و  ــضغوط النف ــد إدراك ال ــصيبة  /عن ــروف الع أو الظ
(Tartasky,1993;Williams,etal.,1992).  



  
          

٤٨٦ 

 أن األشخاص ذوي المستويات العالية من الصالبة النفسية         بمعنى
 المواجهة أو التوافـق النـشطة       يعولون بصورة كبيرة على استراتيجيات    

الوظيفية التي تعمل على التحويل المعرفي للحدث السيئ أو الـسلبي إلـى       
  . (Bigbee,1985,Florian,etal.,1995;Funk,1992)خبرة محدثة للتطور

 نتائج الدراسات السابقة شواهد تؤيد الفرض السابق وتـشير       وتقدم
صالبة النفسية الضعيفة الـذين  إلى أنه، بالمقارنة باألفراد ذوي مستويات ال   

االبتعـاد وعـزل الـذات، التجنـب،        : يندفعون بصورة أساسية في اتجاه    
واستراتيجيات التوافق أو المواجهة المرتكزة على االنفعال، فإن األفـراد           
الذين يحرزون درجات مرتفعة على مقاييس الصالبة النفسية أكثر اندفاعا          

ق والمواجهة المرتكزة على المـشكلة،      باتجاه استخدام استراتيجيات التواف   
ــساعدة     ــب الم ــى طل ــت إل ــس الوق ــي نف ــساعية ف ــشطة، وال ال

(Pollock,1989;Williams,etal.,1992)   .  
أي اسـتراتيجيات التوافـق     ( التوافق األخيرة هذه     واستراتيجيات

، مقارنـة باسـتراتيجيات التوافـق أو    )النشطة المرتكزة علـى المـشكلة    
منها االبتعاد  (لى االنفعال أو على رد الفعل االنفعالي        المواجهة المرتكزة ع  

، تعتبر استراتيجيات تكيفية وظيفية، وبالتالي ثبـت أن         )وعزل الذات مثالً  
األفراد الذين يعولون على مثل هذه النوعية من االسـتراتيجيات التكيفيـة            
عند التعرض لظروف عصيبة أو أحداث ضاغطة يظهـرون مؤشـرات           

ــضيق   ــن الـ ــضة مـ ــوء  منخفـ ــالي وسـ ــدر االنفعـ والكـ
  . (Breslin,etal.,1995;Cooper,etal.,1988,1992;Evans&Dunn,1995)التوافق

 أشير في موضع سابق من هذا الفصل، فإن األطفال الـذين         وكما 
يعيشون في بيئة أسرية عدوانية، ربما تثيـر اسـتراتيجيات التوافـق أو             

قرتين السابقتين ردود أفعال    المواجهة التكيفية الوظيفية المشار إليها في الف      



  
          

٤٨٧ 

علـى العكـس فـإن    . (Cicchetti,etal.,1993)سلبية من قبل مقدمي الرعاية     
استراتيجية االبتعاد وعزل الذات، على الرغم من أنها استراتيجية نكوصية          

(Florian,etal.,1995)          ايمكن أن تعتبر ميكانيزم مواجهة أو توافق أكثر تكيفي ،
  .      البيئاتوأكثر فائدة في مثل هذه

 عن الدراسات التي أجريت على الراشدين مثـل دراسـات            ونتج
شواهد تؤيد فرض   ) ١٩٩٢(وويليامز وآخرين   ) ١٩٩٥(فلوريان وآخرين   
السيطرة يسهمان بصورة إيجابيـة فـي   /التعهد، والضبط /أن بعدي االلتزام  

الصحة النفسية عن طريق عوامل متوسطة تنظم وتحدد مسار هذا اإلسهام           
عامل التقدير أو التثمين المعرفي وعامـل مـصادر المواجهـة أو            : نهام

  . (Florian,etal.,1995;Williams,etal.,1992التوافق النشط 
 الواضح، أن ما نحتاج إلى التأكيد عليه أن دراسات التحقـق            ومن

التي دعمت فرض االرتباط بين الصالبة النفسية واستراتيجيات المواجهـة     
على المشكلة أجريت بصفة حصرية على عينـات مـن          النشطة المرتكزة   

  .مجتمعات الراشدين
) ١٩٩٣( يجدر التنويه إليه في هـذا الـصدد، أن سـوليفان             وما

المواجهة يصف الفـرد    /بعد التحدي في  الحظت أن مفهوم كوباسا الممثل      
فقد كشفت  . (Sullivan,1993) الذي يوجد لديه أساليب مواجهة أو توافق مرنة       

-egoعـن أن مرونـة األنـا        ) ١٩٩٣(ة سكسيتي وآخـرين     نتائج دراسي 

resiliency         أو قدرة المرء على تعديل مستوى ضبط األنا كدالـة للمطالـب
 من بين أهم عوامل وقايـة  )flexibility (Polk, 1997) عامل المرونة (البيئية 

األطفال من مخـاطر التـأثيرات الـسلبية للتعـرض لـسوء المعاملـة              
(Cicchetti,etal.,1993) .  



  
          

٤٨٨ 

وربما نخلص من المراجعة السابقة إلى القول بأن الصالبة النفسية          
والتفاؤل لدى األطفال يفضيان إلى تعلمهم مدى واسع مـن اسـتراتيجيات            
المواجهة أو التوافق؛ يتوقف اختيار استراتيجية مواجهة أو توافـق منهـا            

  .على طبيعة وخصوصية الموقف العصيب أو الصادم
لي طبيعة عالقات التأثير والتأثر بين الـصالبة        الشكل التا  ويوضح

النفسية، المرونة النفسية، والكفاءة بمعناها العام والتي تتمثل فـي جـودة            
الحياة النفسية والخلو من مظاهر الضيق أو الكدر النفسي، ويالحـظ مـن            

التثمـين  : هذا الشكل أن المرونة النفسية دالة لمتغيرات وسيطة كثيرة منها         
، )المواجهـة (خبرة ومصادر التوافق، اسـتراتيجيات التوافـق        المعرفي لل 

  .  ضبط األنا، مرونة األنا، المواجهة التكيفية أو التوافقية



  
          

٤٨٩ 

  
  . طبيعة العالقات التفاعلية الصالبة النفسية، المرونة، والكفاءة) ١(شكل رقم 

  : Additional Effects  تأثيرات إضافية: سادسا
=================================  

 نموذج العوامل الوسيطة الموضح في الجزء السابق علـى          يؤكد 
الطبيعة الهرمية أو الهيراركية لبنية عوامل الوقاية فـي ترقيـة المرونـة         

حيث تم التأكيد فيه على أن العمليات المعرفية ربما تمثل منبئـات          . النفسية



  
          

٤٩٠ 

ما بعد وفي تنمية    أو بشائر أولية الكتساب مهارات التوافق أو المواجهة في        
  .(Hall,1993)خصائص أخرى ذات أثر وقائي 

وسيلتين أخربين يمكن مـن     ) ١٩٩١( فايسبيرج وآخرين    ووصف
خاللهما لبرامج التدخل لمرحلة ما قبل المدرسة توظيفهما إلحداث تغيرات          

  :(Weissberg,etal.,1991)إيجابية على المدى البعيد في شخصية األطفال 

تنمية مهارات ومـصادر تـدفع األطفـال إلـى التهيـؤ        :الوسيلة األولى  -
مما قد ينشط   . والجاهزية واالنتقال الهادئ إلى مرحلة رياض األطفال      

بدوره استجابات إيجابية من قبل المعلمـين تجـاه هـؤالء األطفـال            
(Werner,1997)            ا إلى تكـوين هـؤالء األطفـالمما قد يفضي أيض ،

 أداء دراسي أفضل، ومستويات     اتجاهات نفسية إيجابية نحو المدرسة،    
  .  (Wolff,1995)مرتفعة من تقدير الذات والدافعية

ربما من األفضل أن تبدأ هذه البرامج بتنمية وتعزيـز مـا     : الوسيلة الثانية  -
يعرف بالكفاءة الوالدية وبكل ما يمكن أن يشجع اآلباء على االنـدماج   

اتبـاع أسـاليب    في حياة الطفل، مثل جهود اآلباء في تنشئة أطفالهم ب         
 . التنشئة االجتماعية اإليجابية

 النظر عن تأثيراتها النوعية، يفترض بصفة عامة أن تركـز           وبغض      
صيغ التدخل على المصادر الداخلية للطفل لما لذلك التركيز مـن تـأثيرا             

  : داالً على تمكين الطفل من
 تكوين وجهة نظر عن العالم .  
 ث التي تحدث له في حياتهدفعه باتجاه إيجاد معنى لألحدا . 
             ا ذو قيمـة وجـدارةاالعتقاد بأنه باإلضافة إلى اآلخرين شخـص

 . شخصية وأن ألفعاله تأثيرا واضحا على مسار ومحتوى حياته



  
          

٤٩١ 

 الذي  السياق اإلشارة إلى أن التوفيق بين المداخل التي تركز على           وتجدر
مشار إليها يفضي    للطفل ال  مصادر التكوين الداخلي  يعيش فيه الطفل وعلى     

  : إلى
 ترقية النمو االجتماعي االنفعالي للطفل.  
          تمكينه من اكتساب واستخدام استراتيجيات المواجهـة والتوافـق

 . التكيفية

       اكتساب المهارات والقدرات المناسبة للمرحلة النمائية التـي يمـر
 . بها

  . أهمية السياق: سابعا
=============  

ل وترقية مرونته النفـسية أمـرا بـالغ      التركيز التام على الطف    إن
األهمية، إال أن تجاهل السياق الذي يحتويه ويعيش فيه ويؤثر عليه يفضي            
إلى إضعاف بل حتى إلغاء تأثيرات برامج التدخل التي تـستهدف الطفـل             
وتتمركز حوله فقط، كما أن التعويل التام علـى الـسياق فقـط ال ينـتج                

  .  (Masten,etal.,1990)التأثيرات اإليجابية المطلوبة 
وتأسيسا على ذلك، يجب أن تتمركز برامج التدخل حول الطفـل           
وحول وكالء التنشئة االجتماعية وحول البيئات التي يتفاعل فيها األطفـال           
إذا ما أريد إحداث تغيرات إيجابية أبقى أثـرا وأقـل عرضـة للنـسيان               

(Stewart,etal.,1997;Weissberg etal.,1991) إلى أنه من المهم كلمـا  ، إضافة
أمكن أن يركز بصفة خاصة على تعليم اآلباء على وجه التحديد أسـاليب             
المعاملة الوالدية اإليجابية الفعالة مع االهتمام بنموهم الشخـصي وجـودة           
حياتهم أو رفاهيتهم وسعادتهم الشخصية لتمكينهم مـن مـساعدة أنفـسهم            

  . (Weissberg,etal.,1991)وأطفالهم في نفس الوقت 



  
          

٤٩٢ 

  . Methodological Issues قضايا منهجية: ثامنًا
===================================  

إن فهم كيف يظهر األطفال االقتدار والكفاءة عند مواجهة ظروفً          
عصيبة أو عند التعرض ألحداث ضاغطة أمرا بـالغ األهميـة بالنـسبة             

 ترقيـة المرونـة   للمعلمين الذين يهدفون إلى تعيين العوامل المسهمة فـي  
  . النفسية لدى األفراد المستهدفون للخطر

 الرغم من االزدهار الواضح في الدراسات التـي تتنـاول           وعلى
موضوع المرونة النفسية، ال يوجد إال اآلن اتفـاق عـام علـى تعريـف            

 ،(Kinard,1998)المرونة النفسية وال على أبعادها أو مكوناتهـا األساسـية           
مهمة الصياغة اإلجرائية لمفهوم المرونـة النفـسية        وبالرغم أيضا من أن     

أمرا بالغ األهمية لتوجيه وتكامل البحوث في هذا المجـال، إال أن جهـود        
العلماء في تطوير ذلك التعريف اإلجرائي لهذا المفهوم الرئيسي قد أعيقت           

  . أو اصطدمت بالعديد من الصعوبات المنهجية
ايا ذات طبيعة منهجيـة      الباحثون في هذا الصدد ست قض      ويواجه

أساسية لها عالقة مباشرة في الحقيقة بمساعيهم لصياغة تعريفًـا إجرائيـا            
لمفهوم المرونة النفسية هي على الترتيب على نحو ما عرض لها كينـارد             

  : على النحو التالي) ١٩٩٨(
ضرورة التمييز بين العوامل الداخلة في تعريف المرونة النفسية والعوامل           ) ١(

  . بترقية أو تقليل هذه المرونةالمرتبطة 
قياس المرونة النفسية في سياقات ومواقف مختلفة ومتنوعة إذا مـا أريـد           ) ٢(

 .   التوصل إلى رسم صورة كلية لألداء الوظيفي للطفل

االحتياج إلى الحصول على بيانات من مصادر متعددة لتحقيق فهم أفـضل     ) ٣(
ثر من مالحظ وأكثر مـن      وبالتالي استخدام أك  . للمرونة النفسية بين األطفال   
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مقياس أمرا مرغوبا ويسمح للباحثين بتعيين ما إذا كان بروفيـل المرونـة             
 . النفسية يختلف باختالف مصدر البيانات أم ال

ضرورة أن تكون درجات محكات المقاييس التي تختار لتعريف المرونـة            ) ٤(
 إضافة إلى االتساق فـي تعريـف  . النفسية واضحة وذات نقاط قطع منطقية    

 . محكات تقييم المرونة النفسية

فمعظـم  . القضايا الحالة التي تبرز عندما يتم قيـاس المرونـة النفـسية            ) ٥(
الدراسات التي تناولت األطفال تقيس المرونة النفسية عقب تعرضهم للحدث          
أو األحداث العصيبة أو الصادمة مع تجاهل مستوى كفاءة واقتـدار الطفـل      

ولهذا األمر  . ثل هذه النوعية من األحداث    قبل الفترة التي سبقت التعرض لم     
دالالت تطبيقية، على سبيل المثال، بين األطفـال ذوي القـدرة المعرفيـة             
المنخفضة وذلك ألننا عادة ما نستخدم بعد القدرة المعرفيـة فـي تعريـف              

 . المرونة النفسية، فكيف تبدو المرونة النفسية لدى مثل النوعية األطفال؟

جة إلى دراسات طولية لتقرير مدى استمرار أو تواصل         وأخيرا، تلزم الحا   ) ٦(
مسار نمو المرونة النفسية مع التقدم قي العمر وذلك ألن القدرة على إظهار             

 .  المرونة النفسية تتغير كدالة للنمو االنفعالي، المعرفي، والسلوكي للطفل

  .  Implementation of Interventionsتطبيق صيغ التدخل : تاسعا 
====================================  

نتائج دراسات الكفاءة والمرونة النفـسية أهميـة وحتميـة          وثقت  
اســتخدام بــرامج التــدخل فــي مرحلــة مبكــرة مــن نمــو الطفــل 

(Masten&Coatsworth,1998).       واألطفال الذين يدخلون النظام المدرسي وهم 
للـضيق أو  يعانون من مشكالت في تنظيم وضبط االنفعاالت والمثيـرون     

الكدر للراشدين عرضة لعدم تحقيق أو إنجاز مهام النمـو فـي مرحلـة              
   .الطفولة المتوسطة
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فإن األطفال الذين يمتلكون مصادر قوة داخلية وخارجيـة        وعليه،  
يستفيدون بصورة كبيرة من نقطة البداية الجيدة للمدرسة، ومن العالقـات           

لذات، أما األطفـال الـذين      التفاعلية مع األقران، ومن اإلدراك اإليجابي ل      
يبدءون العلمية التعليمية بمصادر قوة داخلية وخارجية قليلـة أو ضـعيفة            
ربما يعانون بصورة عامة من صعوبات واضحة في تنظيم وضبط الذات،           
في األداء الدراسي، وفي العالقات المتبادلة مع اآلخرين، وربما يكونـون           

ي يتيح االندماج فيها ترقية نمو      أكثر عرضة لعدم االندماج في السياقات الت      
  . واكتساب مصادر ومهارات المواجهة والتكيف

بوجود شواهد دالة علـى فعاليـة تـأثيرات       ) ١٩٩٥( ولف   وتفيد
برامج التدخل التي تستهدف تعليم مرحلة ما قبل المدرسة المرونة النفسية           

في من خالل أنشطة وخبرات معينة تنمي وتعزز المرونة النفسية بالتركيز           
  . (Wolff ,1995)البداية على أبعاد داخلية معينة مثل مركز التحكم 

 مع هذا التصور تبدأ الكثير من برامج التدخل مع أطفـال         وتجاوبا
مرحلة ما قبل المدرسية بمستوى المصادر الداخلية للطفـل قبـل بدايـة             

، ويؤخذ على   )مرحلة الحضانة ورياض األطفال   (العلمية التعليمية الرسمية    
حمل الجد اعتبار المرحلة العمرية فيما بين سن الثالثة إلى الخامسة مـن             م

العمر مرحلة نمائية بالغة األهمية والحساسية في مسار نمو الطفـل، إذ أن     
تعلم المهارات والقدرات في هذه السنوات المبكرة يمثـل األسـاس الـذي       
ــة       ــل الالحق ــي المراح ــدار ف ــاءة واالقت ــه الكف ــز علي ترتك

(Masten&Coatsworth,1998).  
 ما قبل المدرسة بصفتها مرحلة من مراحل الطفولة هـي           ومرحلة

المرحلة التي تنمو فيها المهارات الحركية، تكتسب فيها اللغـة ومهـارات            
اللعب، وتظهر فيها قدرات حل المشكلة وهي مكونات أساسية لنمو الكفاءة           
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 باالقتـدار   ويتميز اللعب في هذه المرحلة من مراحـل النمـو         . واالقتدار
والتمكن في المهارات البدنية وبالزيادة في االهتمام اللعـب االجتمـاعي،           
ولهذين المظهرين من مظاهر النمو أهمية حاسمة في نمو الثقة في الـذات        

  .  (Hughes,Noppe,&Noppe,1988)والكفاءة 
 masteryأن الدافعية للـتمكن أو االقتـدار   ) ١٩٥٩( وايت ويرى

motivation  ا في شخصية البشر، وتالحظ الدافعية للـتمكن أو       مكونًاأساسي 
االقتدار لدى األطفال من خالل تفاعالتهم مع البيئة مع سـعيهم لتحقيـق             

   .(White,1959)والسعادة من خالل مشاعر اإلحساس بفعالية الذات 
 الرغم من أن الدافعية للتمكن واالقتدار تبـرز بمؤشـرات           وعلى

 ،(Masten&Coatsworth,1998)حلة عمرية مبكرة    أولية لدى األطفال منذ مر    
إال أن سلوك الطفل مع نهاية السنة الثانية من عمره يتـأثر بـصورة مـا             
بالتقديرات المعرفية للنجاح والفشل وتوضع مع ذلك البذور األولى للتفاؤل          

) ١٩٨٧(، واتساقًا مع هذا التصور، يفيد مـورفي      (White,1959)أو التشاؤم   
ل توضع في شخصية الطفل أثناء مرحلة المهد من خـالل           أن جذور التفاؤ  

تكرار خبرات إشباع أو تلبية احتياجاته مما يمكنه من النظر إلـى الحيـاة              
بمنظور توقع الخير وانتظاره، وعادة ما يتعزز التفاؤل واألمل المكتـسب           
من هذه الخبرات الحياتية المبكرة في سنوات العمـر التاليـة مـع إدراك              

 االنفصال يعقبه لم الشمل وااللتقاء، واأللـم يعقبـه إحـساسه         : "الطفل أن 
ووفقًا لذلك يكتسب الطفل الثقة في أنه قادر على التعامل مع أي            .. بالراحة
  . (Murphy,1987,p.104)" مشكلة

على أن السنوات فيما بين الثالثة إلى       ) ١٩٨٧( يؤكد أنتوني    وعليه
ة في تنمية فعاليـة الـذات       الخامسة من عمر الطفل حاسمة وبالغة األهمي      
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أو /,والتمكن واالقتدار، الذي لوحظ أنه مهم جدا لبناء مركز تحكم داخلي             
  . (Anthony,1987) أسلوب تفسير تأملي 

فيمـا بـين    ( الشواهد العلمية أيضا، أن األطفال الـصغار         وتفيد
، مقارنة بأقرانهم األكبر سنًا لديهم نزعـة أو         )الرابعة والخامسة من العمر   

ميل إلى انخفاض معامل الدقة في تقييم قدراتهم، وغالبا ما يقللون من مـا              
يمكنهم القيام به أو ما يستطيعون فعله، ومع ذلـك هـم قـادرون علـى                
االحتفاظ بتفاؤلهم وثقتهم في أنفسهم حتى عند التعـرض لتغذيـة راجعـة        

  . (Eisenberg,Fabes,&Guthrie,1997)سلبية 
رحلة العمرية مـن الرابعـة إلـى        أن الم ) ١٩٨٧( ميرفي   ويرى

الخامسة تمثل نقطة الحسم في تطور واالعتداد بالتمكن واالقتدار وبالتـالي   
، والحظ  (Murphy,1987,p.94)تعد المرحلة األساسية لتنمية المرونة النفسية       

أيضا أن تطور المرونـة النفـسية واكتـساب مـصادر           ) ١٩٨٧(أنتوني  
بدأ من السنة الثالثة من العمـر، عنـدما         مواجهة وتوافق جديدة غالبا ما ي     

تدمج أو تتكامل قدرات المواجهة والتوافق األساسية فـي البنـاء النفـسي         
للطفل وعندما يـتمكن الطفـل مـن بعـض مهـارات وقـدرات إدارة               

  .  (Anthony,1987,p.37)الذات
 في الغالب تكامالً بين المصادر الداخلية والخارجية بحيث         ويوجد
هما يعمالن سويا من خالل تزويد الطفل المستهدف للخطر         يمكن القول بأن  

  . بالمرونة النفسية الضرورية للتغلب على األحداث الصادمة أو الضاغطة
 التسليم بأن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة نمائية هامة لنمـو           ومع

وتطور واستخدام المهارات والمصادر التي يبدو أن لها تأثيرات واضـحة           
ونة النفسية والكفاءة، من الضروري أن يـتم التوسـع فـي     في ترقية المر  

  . تطبيق برامج التدخل أثناء هذه المرحلة، أي قبل التحاق الطفل بالمدرسة



  
          

٤٩٧ 

 مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة ذات أهمية بالغة فـي           وتعتبر     
تعليم األطفال مهارات التواصل، المهارات االجتماعية، ومهـارات حـل          

الجوانب مكونات أساسية تدفع األطفال باتجاه احتـرام        المشكلة، وكل هذه    
وتقدير أنفسهم واحترام وتقدير اآلخرين في نفس الوقت مما يمثل بطانـة            
مشجعة على استكشاف العالم والتمكن من مهـارات ترويـضه أو األقـل        
التوافق معه عبر التأثر بنماذج إيجابية للتفاعل في سياق خبرات التنـشئة            

  . االجتماعية
 هنا يمكن التأكيد على أن بيئات التفاعل االجتماعي الدافعـة           نوم

باتجاه إكساب األطفال المهارات والمصادر من خـالل مختلـف فـرص            
التفاعل تمثل الوسائل الرئيسية التي تكسل األطفال الـسلوك االجتمـاعي           

ــسية      ــة النف ــاد المرون ــم أبع ــد أه ــفه أح ــابي بوص  )اإليج

Masten&Coatsworth,1998) .  
  : الورقةق مالح
  ). أ(الملحق رقم  ) ١(

  أدوات القياس
============  

   Hardiness: أوالً مقاييس الصالبة
  االغتراب عن الذات Alienation from Self  

(Maddi,Kobasa,&Hoover,1979)االلتزام /، التعهدCommitment ، 
) فقدان القدرة النفسية على العمل(واالغتراب من مقياس العجز 

 ، Alienation from Work Powerlessness Scaleعن العمل 
(Maddi,Kobasa,&Hoover,1979) مركز الضبط الخارجي من ،

 Control Externalمقياس مركز أو وجهة الضبط لجوليان روتر 
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Locus of Control Scale (Rotter,1966)مقياس األمن ، Security Scale 
(Hahn,1966) التحدي ،Challenge من مقياس ) ٧١( المفردة رقم

Unabridged Hardiness Scale من مقياس ) ٢٠(، والمفردة رقم
 ، والمفردة abridged Hardiness Scale 2الصالبة اإلصدار الثاني 

 revised Hardiness Scale 36من مقياس الصالبة المعدل ) ٣٦(
(Kobasa,etal.,1984) .  

  مقاييس الجيل الثالثrd generation scales3 : 

 Personal Views Survey مسح وجهات النظر الشخصية  قائمة-
(Hardiness Institute,1985) .  

 Dispositional Resilience Scale مقياس الميل أو النزعة إلى المرونة -
١٥ (Bartone,Ursano,etal.,1989) .  
 Health Related Hardiness Scale مقياس الصالبة المرتبط بالصحة -

(HRHS;Pollock,1986) .  
  . (HRHS;Pollock,1986) بطارية الصالبة األسرية-
لقياس  : Family Hardiness Inventory بطارية الصالبة األسرية -

الصالبة كعامل مقاومة للضغوط ومصدر من مصادر التوافق في 
  . (McCubbin,etal.,1987)األسر 

  .مقاييس التفاؤل: ثانيا
على وجه التحديد ال  يتعلق بالتفاؤل وقياسه لدى األطفال فيما

فقد طبق مارتين . يوجد في أدبيات المجال إال عدد جد قليل من المقاييس
 Kaslow’sكاسلو ألسلوب العزو لدى األطفال ) ١٩٩٥(سيلجمان استبيان 

Children’s Attributional Style Questionnaire لقياس التفاؤل والتشاؤم لدى 
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ييس التي تصلح للتطبيق على وفيما يلي مجموعة من المقا.  األطفال
  .  سنة١٣ إلى ٨األطفال في المرحلة العمرية من 

 General Expectancy for Successمقياس التوقع العام للنجاح  -

Scale . سنة، ويتكون ١٣ إلى سن ٩يصلح للتطبيق على األطفال من سن 
  .  مفردة٣٠من 

  Resilienceثالثًا مقاييس المرونة 
  . Child Depression Inventory (Kovacs,1981)فل بطارية اكتئاب الط -
 Revised Children’s Manifest مقياس القلق الظاهري المعدل لألطفال -

Anxiety Scale  (Reynolds&Richmond,1985) .  
  . Self-Esteem Inventory  (Coopersmith,1981) بطارية تقدير الذات -
 Perceived Competence Scale  مقياس الكفاءة المدركة المعدل لألطفال-

for Children (Harter,1982) سنوات٦ إلى ٣ من سن  .(  
 Locus of) محل التبعة(مقاييس مركز أو وجهة الضبط : رابعا

Control.  
 Stanford Preschool مقياس ستانفورد للضبط الداخلي ـ الخارجي -

Internal-External Scale (SPIES) .  
 Causal Attribution Questionnaireببي  استبيان العزو الس-

(Fielstein,etal.,1985) .  
 The Nowicki-Strickland مقياس نويكي ـ ستراكالند لمركز الضبط -

Locus of Control Scale (Nowicki&Strickland,1973) .  
  . قضايا عامة) ب(ملحق رقم ) ٢(
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هل القـدرة   . التسلسل السببي لكل من الصالبة والضغوط غير واضح       ) أ(
مؤشر للصالبة النفسية أن الشخصية     ) التصدي لها (على مقاومة الضغوط    

  . (Low,1996) الصلبة نفسيا مؤشر للقدرة على التعامل مع الضغوط؟ 
من أين تأتي الصالبة النفسية؟ أو ما هي محددات الصالبة النفسية؟ ) ب(

قات أهي سمة متعلمة، سمة عزو، أم هي ميزة تشتق من شبكة العال
  .  (Low,1996) االجتماعية القوية؟

 الصالبة النفسية مفهوما ١٦ Psychological Construct) بناء(هل مفهوم ) ت(
ــاد؟     ــدد األبعــ ــد أم متعــ ــادي البعــ ــاءا أحــ أو بنــ

(Tartasky,1993;Williams,etal.,1992)        ا متعـددـا أو بنـاءوإذا كان مفهوم ،
فـي بنائـه أو تكوينـه؟       األبعاد أي مـن هـذه األبعـاد أكثـر تـأثيرا             

(Florian,etal.,1995;Funk,1992;Jennings&Staggers,1994) .  
يثير بعض الباحثون تساؤالت حول صدق المقاييس المستخدمة فـي          ) ث(

، ويوجد غموض واضح    (Jennings&Staggers,1994)قياس الصالبة النفسية    
سـبيل  فيما هو متعلق بما تقيسه مثل هذه النوعية من المقـاييس، علـى              

هل تشعر بأنـك تـسيطر علـى        : " المثال، بدائل االستجابة على مفردة      
وال مجـال لتوضـيح   . األحداث في حياتك؟ تتضمن إما اإلجابة بنعم أو ال 

  .هذا االستجابة أو تبريرها
ويوجد أيضا ثراء واضح في المقاييس واألسئلة التي يتعذر انطالقًا منهـا            
تعيـــــــين أكثرهـــــــا صـــــــدقًا وثباتًـــــــا 

(Funk,1992;Jennings&Staggers,1994;Tartasky,1993) .  ــة ــا أن غالبي كم
ويفيـد بعـض    . أو المراهقين /المقاييس صيغت للتطبيق على الراشدين و     

الباحثون أن بعض المقاييس األصلية للصالبة النفسية تقيس بعد العصابية           
neuroticism (Funk,1992;Jennings&Staggers,1994;Tartasky,1993).  
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لف التجليات الوظيفية للصالبة النفسية بين الرجال والنساء، ويفيد         تخت) ج(
مزيـف بنـي    ) مفهوم(بعض الباحثون أن الصالبة النفسية بناء أو تكوين         

علــــى ســــمات شخــــصية معينــــة للــــذكور     
(Funk,1992;Jennings&Staggers,1994;Williams,etal.,1992).   

ا كانت مكونات الصالبة    لم: " إلى أنه   ) ١٩٨٨(يشير ويهلير وفرانك    ) ح(
  : النفسية هي

المواجهة، ولهـا ارتباطـات     /االلتزام، والتحدي /التحكم، التعهد / الضبك -
واضحة بالمساندة االجتماعية، إذن يمكن القول ببساطة أن مفهوم الصالبة          

مركـز الـضبط    : النفسية مجرد مؤشر للعالقات المعقدة بـين متغيـرات        
  . (Wheeler Frank,1988)  والمساندة االجتماعية

  . يوجد ندرة شديدة في بحوث ودراسات الصالبة النفسية لدى األطفال) خ(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
          

٥٠٢ 

  
  

  : المراجع: عاشرا 
==========  

  : المراجع العربية) أ(
أدوار المعلم فـي    ). ٢٠٠٥(محمد السعيد أبو حالوة     & محمود فتحي عكاشة    ) ١(

هوبين، مجلة الدراسات االجتماعية، العـدد      تنمية الذكاء االنفعالي لدى األطفال المو     
تـصدرها جامعـة العلـوم    . ٧٢-١٣: ، ص ص)٢٠٠٥(يوليو ـ ديسمبر،  ) ٢٠(

  . والتكنولوجيا، صنعاء، اليمن
. الطالب الموهوبون : )٢٠٠٣(جوزيف ووكر ، كولين أورورك ، وبيجى جين ) ٢(

تياجات الخاصة ،  االحيتعليم ذو) محرران( رونالد كوالروسو ، وكولين أورورك في
ترجمة ، أحمـد  ) . ٢١٠ ـ  ١٧٧(كتاب لكل المعلمين ، الفصل الحادي عشر ، ص 

  .مركز األهرام للترجمة والنشر . ن ، مراجعة الترجمة محمد عناني يالشامي وآخر
 فـي مقدمـة   : سيكولوجية األطفال غير العاديين     ) . ١٩٩٦(فاروق الروسان   ) ٣(

ية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع ، عمـان ،   الطبعة الثان. التربية الخاصة  
  .األردن 

. سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجـات الخاصـة      ). ١٩٩٨(سهير كامل أحمد    ) ٤(
  .ع.م.مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية ج

)٥ (  
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  :املوهوبون ذوو صعوبات التعلم
  الكشف والتدخل املبكر واإلسرتاتيجيات التعويضية

  

  

  إعداد

  عبد الناصر أنيس عبد الوهاب. د.أ
  صعوبات التعلموأستاذ علم النفس التربوي 

  كلية التربية، جامعة المنصورة، فرع دمياط

  
  

  ورقة عمل مقدمة

  : للمؤتمر العلمي الثامن لكلية التربية، جامعة الزقازيق

  )الواقع والطموحات(استثمار املوهبة ودور مؤسسات التعليم 
  م٢٠١٠ أبريل ٢٢ إلى ٢١في الفترة من 
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  :عنوان الدراسة
الكشف والتدخل المبكر واإلستراتيجيات : التعلمالموهوبون ذوو صعوبات 

  التعويضية
  :ملخص الدراسة

 األخيرة بشكل متزايد بالطالب اآلونةاهتم الباحثون والممارسون في 
، نظراً لعدم  مواهب عقلية في الوقت نفسهويمتلكونالذين لديهم صعوبات تعلم 

للموهوبين أو تلك استفادة هؤالء الطالب سواء من الخدمات والبرامج المتاحة 
المتاحة لذوي صعوبات التعلم، نظراً للقصور في الكشف والتعرف عن هؤالء 
الطالب من ناحية، وندرة الخدمات والبرامج الموجهة إليهم في حالة تعرفهم من 
ناحية ثانية، وضعف الممارسات المتعلقة بهم في سياق البيئة المدرسية من 

 المحلي واإلقليمي فحسب بل وعلى ناحية ثالثة، ليس هذا على المستوى
المستوى العالمي أيضاً، مما يعد إهداراً لهذه الطاقات البشرية، وضعف فرص 

  .استثمارها مستقبالً

 التي تُحيط الحرجةوتستهدف هذه الدراسة مناقشة عدد من القضايا 
الكشف والتدخل المبكر، والتشخيص، واإلستراتيجيات التعويضية فنيات ب

أفضل الممارسات التربوية التي يمكن تفعيلها مع هؤالء الطالب المناسبة، و
التفوق من ناحية وصعوبات التعلم في الوقت ذاته  وأالذين يجمعون بين الموهبة 

 . من ناحية أخرى

وتقدم هذه الدراسة بعض اإلجابات عن أهم التساؤالت الحرجة 
 :المطروحة في هذا المجال، وهي

 للطالب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم؟ما أكثر التعريفات قبوالً  .١

إلى أي مدى يمكن توظيف محكات تشخيص صعوبات التعلم أو تشخيص  .٢
التفوق العقلي والموهبة في تعرف الطالب الموهوبين ذوي صعوبات 

 التعلم؟



  
          

٥١٠ 

ما الخصائص المميزة لهؤالء الطالب التي يمكن االعتداد بها في الكشف  .٣
 ؟شخيصهمالمبكر عنهم وت

 لتحديد وتعرف profile analysisوظيف تحليل البروفيل هل يمكن ت .٤
 الطالب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم؟

الخصائص ظهور  مدى تتداخل خصائص الموهبة في حجب أيإلى   .٥
المميزة لذوي صعوبات التعلم ـ والعكس ـ عند الكشف عن الطالب 

 الموهوبين ذوي صعوبات التعلم وتشخيصهم؟ 

 ل والمعالجة المالئمة لهؤالء الطالب؟ما إستراتيجيات التدخ .٦

 ما اإلستراتيجيات التعويضية المناسبة لهؤالء الطالب؟ .٧

 التي يمكن أن يقوم بها الممارساتكما تعرض هذه الدراسة ألفضل 
األخصائيون للكشف عن الطالب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم وتشخيصهم، 

تفردة في إطار سياق البيئة  لخدمة ومعالجة هذه الحاالت المالممارساتوأفضل 
  .المدرسية
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الكشف والتدخل المبكر واإلستراتيجيات :  ذوو صعوبات التعلمالموهوبون
  التعويضية

  :مقدمة

يعتبر موضوع صعوبات التعلم من الموضوعات المهمة في ميدان 
على % ٣ الحديثة أن حوالي الدراساتالتربية الخاصة؛ حيث أظهرت نتائج 

ويعتبر كيرك . طالب المرحلة االبتدائية يعانون من صعوبات تعلماألقل من 
Kirk) أول من استخدم مصطلح صعوبات التعلم لوصف مجموعة من ) ١٩٦٢

وقد أطلق هذا . األطفال ليس لديهم مكان في التصنيف المعتاد لفئات اإلعاقة
راءة المسمى على األطفال الذين ليدهم تأخر في الكالم أو صعوبة في تعلم الق

 والكتابة أو الحساب أو لديهم قصور لغوي على الرغم من أنهم ليسو صماً وال
يعانون من قصور في الفهم، كما أنهم ليسو مكفوفين، وبعضهم ال يستطيع التعلم 

  .(Tylor, 2005)بالطرق المعتادة مع أنهم ليسو معاقين ذهنياً 

 التعلم في بدائية لم يتقبل العديد من الباحثين والتربويين مفهوم صعوبات
 أن استقر هذا المفهوم حتى ظهرت لبساألمر لغموض وهالمية المفهوم، وما 

 Talented with Learningالمتفوقين ذوي صعوبات التعلم : مفاهيم

Disabilities والموهوبين ذوي صعوبات التعلم ،Gifted with Learning 

Disabilities ومرتفعي القدرة ذوي صعوبات التعلم ،High Ability 

Students with learning Disabilities كأحد أنماط ما يعرف بالخصوصية 
 Twice، أو ثنائيي الخصوصية Dual Exceptionalitiesالمزدوجة 

Exceptionalitiesالتي تشمل العديد من أنماط اإلعاقة األخرى، منها :  

 Gifted students with ذوو الصعوبات السمعية الموهوبونالطالب  .١
Hearing Disabilities 

 Gifted students with  البصرية ذوو الصعوبات الموهوبونالطالب  .٢
Visual Disabilities 
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 Gifted students with  الصعوبات الحركية ذوو الموهوبونالطالب  .٣
Physical Disabilities 

 Gifted students with الشلل الدماغي و ذوالموهوبونالطالب  .٤
cerebral Palsy 

 Gifted Students With صعوبات التعلم والطالب المتفوقون ذو .٥
Learning Disabilities 

 Gifted اضطراب قصور االنتباه فرط النشاط ون ذووالطالب الموهوب .٦
Students with AD/HD 

 Gifted Students with ذوو المشكالت السلوكية الموهوبونالطالب  .٧
behavioral Problems 

 Gifted Studentsوو القضايا والمشكالت النفسية  ذالموهوبونالطالب  .٨
with psychological Issues and Problems 

 underachieving Gifted منخفضو التحصيل الموهوبونالطالب  .٩
Students 

ونظرا لما ينضوي عليه مفهوم المتفوقين عقلياً أو الموهوبين ذوي 
جد بعض الباحثين صعوبات التعلم من تناقض يبدو أنه غير منطقي، فقد و

ومن ثم صاغ بعض الباحثين . وعلماء النفس صعوبة في تقبل هذا المفهوم
والعلماء مفاهيم أكثر قبوالً من الناحية النظرية والمنهجية لهذه الظاهرة من 

 Highأكثرها شهرة واستخداماً مصطلح مرتفعي القدرة ذوي صعوبات التعلم 

Ability Students With Learning Disabilities ومصطلح القادرين ،
  . Abled Disabledالعاجزين 

 (Reis, McGuire & Neu, 2000)" ريس وماجير، ونيو"فقد أشار 
إلى أن العديد من الطالب مرتفعي القدرة ذوي صعوبات التعلم يعانون من 
اإلحباط والصعوبة في مواصلة الدراسة كلما تقدموا في العمر، حيث يصيح 

وال يصنف العديد منهم ضمن فئات .  عليهم بشكل متزايدمحتوى الدروس صعباً
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التربية الخاصة ألن هذه الصعوبات تحجب مظاهر تفوقهم ومواهبهم، في الوقت 
ليس هذا . نفسه تحجب مواهبهم وجوانب تفوقهم مظاهر صعوبات تعلمهم

فحسب، بل أن محتوى برامج صعوبات التعلم القائمة ال تعزز المهارات 
ورية للنجاح في المدرسة لهؤالء التالميذ في حالة تحديدهم الخاصة الضر

  .وتعرفهم

خالل العقدين األخيرين، أعطى اهتمام متزايد لمشكلة المميزة للطالب 
 . مرتفعي القدرة الذين يعانون أيضاً من صعوبات تعلم/ الموهوبين

تحادي وقد بدأ البحث النوعي المتعلق بهذه الفئة تالياً لفقرة من القانون اال
PL 94-142 عندما اظهر التأكيد الموسع على تربية الطالب المعاقين االهتمام 

 . بالطالب الذين لديهم موهبة وصعوبات تعلم معاً

وبرغم تناول األدبيات هذا الموضوع، لم تزل المشكلة قائمة فيما يتعلق 
ث حول يستمر البح.  والبرامج المالئمة لهذه الفئةبالتعرف وتقديم خدمات الدعم

الطالب مرتفعي القدرة ذوي صعوبات التعلم بصعوبة بسبب مشكالت في تحديد 
 ,Boodoo, Bradley, Frontera, Pitts, & Wright)ووصف كل فئة 

1989; Renzulli, 1978; Taylor, 1989; Algozzine, Ysseldyke, & 
Christenson, 1983).  

ة ذوي صعوبات  طالب مرتفعي القدر١٢في دراسة لعينة مكونة من و
 Baum)" بيم وأوين"تعلم في الصفوف من الرابع إلى السادس، توصل كل من 

& Owen, 1988)ص الرئيسية المميزة للطالب مرتفعي القدرة ئاص إلى الخ
ذوي صعوبات التعلم عن كل من الطالب ذوي صعوبات التعلم متوسطي 

ص، ئاصهذه الخالقدرة، وكذلك الطالب مرتفعي القدرة بدون صعوبات تعلم، و
 : هي

 heightened sense ofاإلحساس المرتفع بعدم الكفاءة المدرسية  .١

inefficacy  . 
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 صعوبات التعلم أيضاً مستويات و القدرة ذووأظهر الطالب مرتفع .٢
 مع الميل للسلوك بشكل Creative potentialمرتفعة للقدرة االبتكارية 

نخفضة للنجاح معوق، وكذلك الميل للتحصيل عند المستويات الم
 . الدراسي

من طالب عينة هذه الدراسة المعرفين على أنهم % ٣٦كما اتضح أيضاً 
سلوكيات مرتبطة بالموهبة يظهرون يعانون من صعوبات تعلم في نفس الوقت 

 . والتفوق

  :مفهوم المتفوقين ذوي صعوبات التعلم

 بداية البحوث والدراسات ذات األهمية (Birely, 1995)حدد بيرلي 
والداللة في مجال األطفال المتفوقين أو الموهوبين ذوي صعوبات التعلم منذ 

 سنة تقريباً ٤٠ سنة؛ ومن ثم يصبح عمر البحث في هذا المجال ٢٥حوالي 
وقد واجه العديد من المربين كثيراً من الصعوبة تتعلق بهذا المفهوم . اآلن

اقضين لطيف التعلم المضلل ألن صعوبات التعلم والتفوق تحدث عند طرفين متن
(Baum, Owen & Dixon, 1991) . وعلى أية حال تدعم األدبيات الرصينة
  .(Baum, 1990)وجود كل من الحالتين في الوقت نفسه 

 األدبيات المتعلقة باألطفال المتفوقين أو (Birley, 1995)وصنف بيرلي 
  :الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في أربع فئات، هي

 دراسات الحالة. 

  المقاالت حول البرامج التربوية المصممة لمواجهة حاجات هؤالء
 .األطفال

 دراسات أنماط األداء على اختبارات الذكاء. 

 المقترحات المتعلقة بإستراتيجيات التدريس لمساعدة هؤالء األطفال. 

برغم عدم وجود تعريف مطلق تم تطويره أو حصل على اتفاق يمكن 
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التلميذ الذي : وب ذي صعوبات التعلم بأنهتعريف الطفل المتفوق أو الموه
 على Superiorيحصل على درجات ذكاء عام مرتفعة تقع ضمن المدى المميز 

اختبار فردي للذكاء أو أحد أجزاء هذا االختبار أو أنه التلميذ ذو القدرة 
والذي يظهر تباعداً واضحاً بين ) مثل الرياضيات(االستثنائية في أحد المجاالت 

  . (Brody & Mills, 1997) واإلمكانات العقلية التحصيل

 ثالثة محكات للتعرف (Mendaglio, 1993)ويقدم منداجليو 
  :والتشخيص، هي

 .ذكاء متوسط أو أكثر من المتوسط .١

 .انخفاض واضح في التحصيل الدراسي .٢

 .صعوبة تتعلق بمهارات ترميز أو تشفير وترجمة الرموز اللغوية .٣

قد وحد بين محكات ) ١٩٩٣ (Mendalgio" مندجليو"وبرغم أن 
تشخيص صعوبات التعلم ومحكات تشخيص المتفوقين أو الموهوبين منهم، 
وخاصة ما يتعلق بالمحك األول، فمن األفضل أن يتضمن المحك األول 
ضرورة وجود معامل ذكاء في المدى األكثر من المتوسط على األقل، أو يكون 

الً بارزاً لألداء المعبر عن الموهبة في المدى المتوسط على أن يكون هناك مجا
  .في مجال ما من المجاالت األكاديمية أو النفس حركية أو االجتماعية

  :نسبة االنتشار

رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لهذه الفئة الخاصة، إال أن هناك ما 
من مجموع الطالب ذوي صعوبات التعلم % ٣٠يشير إلى أنها ال تقل عن 

(Santiago, 2003).  

من مجتمع % ٥إلى % ٢وتتراوح نسبة انتشار هؤالء التالميذ بين 
 & Dix)" ديكس، وشافير"، ويقدرها (Whitmore, 1981)الطالب المتفوقين 

Schaeffer, 1996) من مجتمع الطالب المتفوقين، وفي % ١٠إلى % ٥ بين
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  .تقدير أخر يوجد واحد من بين كل ستة من الموهوبين يعاني من صعوبات تعلم

  :تصنيف الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

 المتفوقين أو الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في (Baum, 1990)" بيم"صنف 
  :ثالث فئات، هي

ن ويعانون من صعوبات تعلم خفية المشخصون على أنهم متفوقوالطالب  .١
Identified Gifted Students who have Subtle Learning 

Disabilities 
  :طالب بالخصائص اآلتيةيتسم هؤالء ال

 مهارات لفظية جيدة. 

 أو الكتابة اليدوية/ ضعف في التهجئة و. 

 عدم التنظيم لألعمال الصفية. 

  التباعد بين جوانب القوة وجوانب الضعف الذي يزداد بزيادة العمر
 .الزمني

 نظر إليهم على أنهم منخفضي التحصيلي. 

 غالباً يكون تحصيلهم عند مستواهم الصفي. 

ب غير المشخصين الذين يمتلكون مواهب وإعاقاتهم ربما تكون قد الطال .٢
 Unidentified studentsحجبت نتيجة للتحصيل المتوسط لديهم 

whose gifts and disabilities may be masked by average 
achievement. 

 :يتسم هؤالء الطالب بالخصائص اآلتية

 ملديهم قدرة كافية على تعويض صعوبات تعلمه. 

 عادة يبدون مثل الطالب المتوسطين. 

 عادة تُكتشف موهبتهم وصعوباتهم في مرحلة الرشد. 

  صعوبات تعلمهم تحجب مواهبهم، ومواهبهم تحجب صعوبات
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 .تعلمهم

  تظهر مواهبهم غالباً في مجاالت خاصة للمحتوى أو في بيئات
 .التعلم التي تُستخدم فيها طرق غير تقليدية

 ظهروا فيها تفكيرهم الفائق بطرق يحتاجون للفرص التي يمكن أن ي
 .إبداعية

 Identifiedالطالب المشخصين على أنهم صعوبات تعلم ومتفوقين أيضاً  .٣

learning disabled students who are also gifted. 

 :يتسم هؤالء الطالب بالخصائص اآلتية

 عادة يتميزون في مجاالت اهتماماتهم. 

 الحظون مبدئياً فيما ال يستطيعون أدائهي. 

 يكتشف المعلمون واآلباء مهارات التفكير واالستدالل الجيد لديهم. 

  معرضون غالباً للخطر بسبب أن وصفهم على أنهم صعوبات تعلم
 .يجعل التركيز على نقاط الضعف والقصور لديهم

 لديهم غالباً مشروعات مدهشة في العمل بالمنزل. 

  األمر الذي ال يمنحهم يكون التركيز بشكل كبير على صعوباتهم
 .الفرصة لالستفادة من قدراتهم

 أن صعوبات التعلم تعد فئة من (Berk, 1983)ومن ثم يعتبر بيرك 
 أن خصائص (Silverman, 1989)وقد الحظت سيلفرمان . التأخر الدراسي

األطفال المتفوقين ذوي صعوبات التعلم التي حددتها األدبيات تعد مماثلة تقريباً 
 Giftedلتي يظهرها التالميذ المتفوقون المتأخرون دراسياً للخصائص ا

Underachieving Students . وال توجد فئة مطلقة من الخصائص التي
 & Rivera, Murdock)تحدد وتعرف التلميذ المتفوق ذي صعوبات التعلم 

Sexton, 1995; Stewart, 1998).  

صعوبات التعلم على برغم وجود أدلة على أنماط متمايزة للمتفوقين ذوي 
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 تم تحديد خصائص هؤالء التالميذ بصفة (Stewart, 1998)اختبار وكسلر 
إن . عامة في تعبيرات سلوكية أكثر من كونها اختبارات تشخيصية خاصة

جانب من الصعوبة في تحديد قائمة مطلقة بالخصائص يرجع إلى وجود العديد 
ة، وكذلك العديد من صعوبات من األنواع والتعريفات الكثيرة للتفوق والموهب

  .(Maker & Udall, 1983)التعلم الممكنة 

  :خصائص الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

بأن المتفوقين ذوي صعوبات التعلم ) ١٩٨٢ (Maker" ميكر"يؤكد 
يظهرون ضعفاً معرفياً في المعلومات والذاكرة والنواحي اإلدراكية، رغم أنهم 

جاالت التي تتطلب التفكير المجرد لكنها ال تعتمد يمتلكون قدرات مرتفعة في الم
  .(In: Waldron & Saphire, 1992)على الذاكرة 

أن المتفوقين ذوي صعوبات التعلم ) ١٩٩٣(  Ellston" ونتليسإ"يرى 
يظهرون جوانب قوة في مجال معين، وجوانب ضعف في مجال آخر، 

ومن ثم . ومستوى أداءهمويظهرون كذلك تبايناً واضحاً بين قدراتهم الكامنة 
يظهرون خصائص الفئتين معاً، المتفوقون أو الموهوبون، وذوي صعوبات 

  .التعلم

 إلى أن مثل هؤالء الطالب يتسمون بارتفاع (Cage, 2003)" كاج"يشير 
المستوى العقلي، لكنهم يعانون في الوقت نفسه من قصور أكاديمي في مجال 

 في هذا المجال بشكل ال يتناسب مع نوعي؛ يظهر في شكل انخفاض التحصيل
المستوى المرتفع لقدراتهم العقلية، ويرجع هذا القصور في الغالب إلى صعوبات 
في الذاكرة أو اإلدراك، أو التآزر البصري الحركي، أو التكامل الحسي، يترتب 

أما جوانب القوة لديهم . عليه قصور في مهارات القراءة أو الكتابة أو الحساب
ما تعمل على تعويض جوانب القصور، األمر الذي يحول دون التعرف غالباً 

  .والكشف المبكر، ومن ثم التشخيص الدقيق

 تعد أكثر المشكالت التي تحول Maskingإن مشكلة الحجب أو التقنيع 
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دون الكشف والتعرف المبكر، ومن ثم صعوبة التدخل المبكر، األمر الذي 
متفوقون أو موهوبون من ناحية أو أنهم يرتيب عليه عدم تحديدهم على أنهم 

يعانون من صعوبات تعلم من ناحية أخرى، هكذا يستمر تواجدهم في برامج 
التربية العامة دون الحصول على خدمات التربية الخاصة سواء للمتفوقين أو 

  ).٥٦، ص ٢٠٠٤، محمد(الموهوبين أو تلك المخصصة لذوي صعوبات التعلم 

 مبكراً (Whitmore & Maker, 1985)" رميكر ووايتمو" وقد أكد 
على أن كثيراً من المتفوقين ذوي صعوبات التعلم يمتلكون إستراتيجيات معرفية 

  .في تعلم المهام األكاديمية تسمح لهم بتعويض ضعفهم وإخفاء صعوباتهم

وكان نتيجة العدد الكبير من البحوث في نهاية األلفية الثانية وبداية األلفية 
ديد مجموعة مشتركة من الخصائص المميز لتلك الفئة الخاصة من الثالثة تح

التالميذ؛ فمن خالل األدبيات ونتائج الدراسات السابقة المحددة لخصائص 
المتفوقين ذوي صعوبات التعلم أمكن تحديد هذه الخصائص وتصنيفها في 

 & Maker & Udall, 1983; Rivera, Murdock)؛ ٢٠٠٣ريم،  (:اآلتي
Sexton, 1995; Medaglio, 1993; Delisle, 1992; Ries, McGuire 

& Neu, 2000; Reis & McGuire, 2004).  

  :أوجه الضعف وجوانب االحتياج: أوالً

ال يستطيع أداء المهام البسيطة رغم أنه يستطيع إنجاز األنشطة األكثر  .١
  .تعقيداً

  .يتهجى بشكل ضعيف .٢
كوين يعاني من ضعف في الكتابة، يعكس الحروف، وضعف ت .٣

  .الحروف يمكن أن يكون شائعاً لديهم
عدم االتساق في القدرة على القراءة، أو  مهارات القراءة، سواء الفهم  .٤

الجيد رغم ضعف مهارات القراءة، أو مهارات القراءة الجيدة رغم 
  .ضعف الفهم
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يعاني صعوبة في إجراء العمليات الحسابية رغم أنه يظهر مستوى  .٥
  .ياضيمرتفع من االستدالل الر

  .يخلط بين األعداد في الرياضيات .٦
  .يؤدي بشكل جيد في الرياضيات رغم أدائه الضعيف في اللغة .٧
 .يؤدي بشكل جيد في اللغة رغم أدائه الضعيف في الرياضيات .٨

 .ال يؤدي بشكل جيد على االختبارات الموقوتة .٩

 .ال يستجيب بشكل جيد أو متسق لتعليمات أو المعلومات السمعية .١٠

رات التنظيم في إنجاز أو معالجة الواجبات والتعينات ضعيف في مها .١١
 .الصفية

 .صعوبة في الذاكرة الصماء، والتعلم المتسلسل .١٢

 .ضعف مهارات تداول الكرة .١٣

 .صعوبة في النسخ من السبورة .١٤

 .يعمم القليل من الفشل األكاديمي المشاعر عامة من عدم الكفاية .١٥

الذات، التوقعات غير انخفاض تقدير : السلوكيات العامة يمكن أن تشمل .١٦
 .الواقعية، التردد في أخذ المخاطر في االعتبار

 .اإلخالل بالنظام في الفصل الدراسي .١٧

 .ال يستمر في المهمة غالباً .١٨

 .يحبط بسهولة .١٩

 .يتصرف بدون تفكير في المترتبات والنتائج .٢٠

 .يعاني من ضعف في المهارات االجتماعية مع األقران والكبار .٢١

، على اختبار وكسلر، )مبعثر (Scatterر نمط غير مستو أو منتش .٢٢
الشفرة، مدى األرقام، : ويظهر ضعفاً في اختبارات فرعية، مثل

 .الحساب، والتحرر من قابلية التشتت

  :جوانب القوة: ثانياً

درجات مرتفعة على اختبار وكسلر في المفردات اللغوية،  .١



  
          

٥٢١ 

 .مكانيوالمتشابهات، والتعميم، واالستدالل المجرد، واالستدالل ال

 .أكثر من المتوسط في المفردات اللغوية .٢

 .معرفة وانفعال كبير بالنسبة للموضوعات التي تقع في مجال االهتمام .٣

 .يستطيع إظهار مهارات استثنائية في االستدالل الرياضي والهندسة .٤

التفكير التباعدي، بما في ذلك عمليات التفكير غير المعتاد، واألصيل،  .٥
 .والتخيلي، واإلبداعي

 .الخيال النشط .٦

 .الذاكرة البصرية المتميزة .٧

 .اإلحساس المتميز بالدعابة .٨

يظهر العديد األطفال المتفوقين ذوي صعوبات التعلم أيضاً اضطراب 
وبينما توجد . قصور االنتباه أو اضطراب قصور االنتباه مع فرط النشاط

 ;Cline & Schwartz, 1999)عالقات بينية بين التفوق وهذه االضطرابات 

Williard-Halt, 1999) هناك إمكانية أيضاً أن التالميذ المتفوقين ذوي 
صعوبات تعلم يمكن أن يشخصوا خطأ على أنهم من ذوي اضطراب قصور 

، أو من ذوي اضطراب قصور االنتباه مع فرط النشاط ADDاالنتباه 
ADHD ظهرنتيجة التشابه في بعض الخصائص، وبصفة خاصة، عندما ي 
 Webb)فوق رد فعل للمنهج غير المالئم، ويظهرون هذه السلوكيات الطفل المت

& Latimer, 1993)المميزة لذوي اضطرابات قصور االنتباه .  

 إلى أن األعراض (APA, 1994)وتشير الجمعية النفسية األمريكي 
  :الشائعة لذوي اضطرابات قصور االنتباه مع فرط النشاط تتمثل في

لب على التفاصيل، ويقعون في أخطاء ال يركزن انتباههم في الغا .١
 .اإلهمال في العمل المدرسي أو األنشطة األخرى غالباً

 .يجدون صعوبة غالباً في استمرار االنتباه في المهام .٢

 .يفشلون غالباً في إكمال األعمال المدرسية .٣
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 .يجدون غالباً صعوبة في تنظيم المهام أو األنشطة .٤

اك تشابه شبه تام بين هذه كما هو وضاح من الخصائص السابقة، هن
الخصائص وتلك التي يظهرها التالميذ المتفوقين ذوي صعوبات التعلم، ومن ثم 
فمن األمور الحتمية إجراء مثل هذا التشخيص بمعرفة المتخصصين الذين ليهم 

  .مدى واسع وشامل من المعلومات حول الطفل

  :الكشف والتدخل المبكر

 أن المتفوقين ذوي صعوبات (Macfarlane, 2000)ترى ماكفرالن 
التعلم يمثلون مفارقة للمربين واآلباء، ولذلك فقد كان من الواجب تعرف هؤالء 
األطفال وتحديد خصائصهم ومناقشة القضايا المرتبطة بمواجهة حاجاتهم في 

  .النظام التعليمي باإلضافة إلى أدوار اآلباء والمعلمين في دعم هؤالء األطفال

كيف يمكن أن :  صعوبات التعلم يمثل مفارقة واضحةالطفل المتفوق ذو
يتعسر الطفل المتفوق في التحصيل الدراسي والنجاح في المدرسة، وفي الوقت 
نفسه يركز ويتعامل مع القضايا المعقدة في المنزل أو المجتمع الخارجي 

كيف يستطيع تعلم الموضوعات المعقدة بالقليل من الجهد في حين . والبيئة
وبة واضحة في مجاالت التعلم األخرى؟ فقد الحظ ستورجيز يعاني صع

(Sturgess, 1997) أنه يمكن أن تظهر إنجازات مدهشة وخالقة خافتة إذا كان 
الطالب غير قادر على تذكر الواجبات التي تم تعيينها أو أين ترك كتاب 

 كيف: ومن هذا المفهوم يندهش اآلباء والمعلمين والطالب أنفسهم. الرياضيات
يمكن أن يكونوا غير قادرين وهم لديهم القدرة على الوصول إلى المستويات 

  .العليا للتفكير والمفاهيم واألفكار المجردة وتركيز االنتباه على التفاصيل

وتعرف وتحديد وجود األطفال المتفوقين ذوي صعوبات التعلم أصبح 
وقد . لموهوبينمحوراً مهماً يركز عليه المربين والباحثين في مجال تربية ا

تطلب األمر اكتشاف الخصائص المميزة للطفل المتفوق ذي صعوبات التعلم، 
وتناول بعض قضايا تعليم هؤالء األطفال مع التركيز على دور اآلباء خصوصاً 
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  .(Macfarlance, 2000)في دعم أطفالهم المتفوقين ذوي صعوبات التعلم 

اآلباء يشيرون غالباً  أن (Sturdess, 1999, p. 11)" ستورجيس"الحظ 
إلى أن أطفالهم كانوا متفوقين في أثناء سنوات الدراسة المبكرة، ولكنهم تأخروا 
تدريجياً مقارنة بالتالميذ اآلخرين، خصوصاً في اللغة المكتوبة، وبصفة خاصة 

إن السلوك الفائق قبل دخو المدرسة والفشل الالحق . التهجئة، وأحياناً القراءة
 مؤشراً هاماً للتلميذ المتفوق أو الموهوب ذي صعوبات التعلم في المدرسة يعد

(Rivera, Murdock & Sexton, 1995).  

إن تمكن اآلباء من تقديم صورة كلية عن أنشطة أطفالهم قبل المدرسة أو 
اهتماماتهم خارج المدرسة، يجعل مشاركتهم في الكشف والتعرف رئيسية 

  .(Baum, Owen & Dixon, 1991)وبمثابة المفتاح للكشف والتشخيص 

 أن الطريقة األكثر فعالية لالستفادة من (Delisle, 1992)" ديلسيل"يرى 
معلومات اآلباء بهدف الكشف والتعرف تتمثل في توجيه أسئلة نوعية لهم حول 

  .خصائص وسلوكيات أطفالهم بدالً من االستبيانات ذات االستجابة بنعم أو ال

و صعوبات التعلم أو االثنين معاً يمكن أن إن اكتشاف اآلباء للموهبة أ
يكون هاماً في سنوات ما قبل المدرسة عندما ال تكون بيانات االختبارات متاحة 

من آباء األطفال % ٧٠وقد توصلت نتائج الدراسات إلى أن . أو غير مالئمة
المتفوقين أو الموهوبين اكتشفوا الموهبة في أبنائهم بين سن الميالد وحتى سن 

  .(Gogel, McClusmey & Heuitt, 1985)الثة الث

% ٧٦ وجد أن Jacobقام بها جاكوب ) ١٩٧١(وفي دراسة مبكرة عام 
من اآلباء الذين ليهم أطفال موهوبين في الروضة اكتشفوا أبنائهم على أنهم 

من % ٤موهوبون مقارنة بمعدل اكتشاف المعلمين الذين تعرفوا فقط على 
  .األطفال الموهوبين

اآلباء جيداً جوانب القوة والضعف لدى أطفالهم، ومن المحتمل أن يعرف 
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يكون اآلباء أكثر دقة في اكتشاف أطفالهم المتفوقين أو الموهوبين ذوي 
  .صعوبات التعلم بنفس النسبة الخاصة باكتشاف أبنائهم الموهوبين

أظهرت نتائج الدراسات أن المعلمين من المحتمل أن يكونوا أكثر 
ب غير المعاقين أكثر من ذوي صعوبات التعلم بالنسبة للتسكين مرجعية للطال

. (Miner, Peter, Bloodworth & Walker, 1997)في برامج الموهوبين 
. أما اكتشاف صعوبات التعلم دليهم يتطلب دليالً واضحاً على التأخر الدراسي

نادراً ما والطالب المتفوقين الذين لديهم القدرة على التعويض لمشكالت تعلميهم 
  .(Senf, 1983)يتم تشخيصهم إذا لم يظهرون مشكالت سلوكية 

وبسبب أن الطالب ذوي صعوبات التعلم الذين يعدون موهوبين نادراً ما 
يظهرون تحصيل مرتفع بشكل متسق، ومن ثم يصعب اكتشافهم على أنهم 

وبالرغم من أن القليل سيكونون مؤهلين لخدمات التربية الخاصة . موهوبين
بسبب حدة صعوباتهم، والبعض سيؤهل لخدمات الموهوبين بسبب نوع أو 

، فإن معظم الطالب ذوي صعوبات (Baum, et al., 1991)مستوى موهبتهم 
وإذا لم تُعدل . متعددةاللخدمات لالتعلم الذين يعدون موهوبين نادراً ما يؤهلون 

ص هذه التعريفات اإلجرائية ومحكات التشخيص لمواءمة واستيعاب خصائ
 ,Brody & Mills)المجموعة الفرعية، فإن هذا المقف لسوء الحظ سيستمر 

1997).  

بالنسبة للجهود التي بذلت حول نمط قدرات الطالب ذوي صعوبات 
،  إجراءات التشخيصبسيط التشخيص بهدف تالتعلم الذين يعدون موهوبين،

اس وكسلر  درجات مقيأنماطركز العديد من الباحثين في هذا المجال على 
إال أنه لم يتم . (Baum, et al., 1991) (WISC-R)المعدل لذكاء األطفال 

شيف، "التوصل حتى اآلن إلى نمط محدد لنتائج هذه الدراسات، برغم تقرير 
 بوجود (Schiff, Kaufman & Kaufman, 1981)" وكوفمان، وكوفمان

اعد الموجود لدى أكبر من ذلك التب(تباعد واضح بين الذكاء اللفظي واألدائي 
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في حين توصل . ، مع ذكاء لفظي مرتفع)ذوي صعوبات التعلم متوسطي القدرة
 أن التباعد بين الذكاء (Walden & Saphire, 1990)" والدن، وسافير"

اللفظي واألدائي قد ال يكون مؤشراً جيداً لصعوبة التعلم لدى الطالب 
  .الموهوبين

 أن عدم (Barton & Starnes, 1989)" بارتون، وستارنز"لقد الحظ 
االتساق في مقدار واتجاه التباعد بين الذكاء اللفظي واألدائي بين الدراسات يبدو 

ومن ثم يجب إجراء المزيد من . أنه ينتج عن أنماط القصور لدى هذه العينات
الدراسات لتحديد النمط الفريد المميز للطفل الموهوب ذي صعوبات التعلم إن 

  .علكان موجوداً بالف

من الواضح أن فئة المتفوقين ذوي صعوبات التعلم تمثل مجموعة غير 
متجانسة بشكل كبير من الطالب الذين يمثلون كل أنواع الموهبة العقلية 
والمواهب األكاديمية، مع تجمع من األشكال المتنوعة الكثيرة لصعوبات التعلم، 

ن الدرجات ومن ثم فإن محاولة الكشف عن نمط محدد واحد أو مجموعة م
لتحديد كل الطالب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم من المحتمل أن يكون أمراً 

  . غير معقول

ومجمل القول أن هناك بعض الخصائص المحددة التي يجب أخذها في 
 (Brody & Mills, 1997): االعتبار عند تشخيص هؤالء الطالب، هي

 .دليل للموهبة أو القدرة الواضحة  )أ (

 .د بين األداء المتوقع واألداء الفعليدليل على التباع  )ب (

  .دليل على قصور مهارات التجهيز والمعالجة  )ج (

  :التقييم

أحد البدائل التي تعوق التشخيص الدقيق لمزدوجي الخصوصية الممارسة 
السائدة لمقارنة ألطفال الموهوبين مع المعايير المتعلقة باألطفال المتوسطين؛ 
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العالجية األخرى، مثل اسمع، وعالج ففي علم النفس، وكذلك في المجاالت 
كيف : الكالم، والعالج المهني، والبصريات، السؤال الرئيس المطروح عادة هو

يؤدي هذا الطفل مقارنة بالمعيار؟ فإذا حصل الطفل على درجات في حدود 
المدى المتوسط ال يتم الكشف عن اإلعاقة، وإذا حصل على درجات أقل من 

  . قائم للوصول به إلى مستوى األطفال المتوسطينالمعيار يكون طلب التدخل

ولتقييم األطفال الموهوبين بدقة من الضروري طرح سؤال تشخيصي 
إلى أي مدى يسبب التباعد بين جوانب القوة وجوانب الضعف لدى : مختلف

الطفل إحباطاً وتداخالً مع النمو الكامل لقدرات الطفل؟ ويوجه هذا السؤال 
اط القوة والضعف في أداء الطفل الموهوب أكثر من تركيز المشخص على نق

وكلما زاد التباعد زاد احتمال أن . مجرد مقارنة الطفل بأقرانه متوسطي القدرة
يكون الطفل موهوباً وصعوبات تعلم معاً، رغم الحقيقة بأن أدنى الدرجات قد ال 

  .تكون منخفضة عن المتوسط بشكل واضح

وبات التعلم الذين يعدون موهوبين إن محاوالت وصف التالميذ ذوي صع
في الوقت نفسه يوضع بشكل كبير على أساس تعريفات كل خصوصية منهما 

وحتى اآلن، لعدم اتفاق اآلراء على تعريفات الموهبة أو . بشكل منفصل
إن التعريفات . صعوبات التعلم لم تؤخذ تطبيقات الحالتين معاً في االعتبار

لطالب في مدى متنوع من المجاالت، ومن ثم السائدة للموهبة تعرف قدرات ا
قد يظهر الطالب موهبة في القيادة أو الفنون، وال تظهر في المجاالت 
األكاديمية، ويتم وصفهم بأنهم موهوبون ويكونوا مؤهلين لخدمات التربية 
الخاصة، فإذا كان لدى هذا الطالب صعوبات تعلم أيضاً من الممكن اعتباره 

 (Brody & Mills, 1997)" برودي وميلز"ويرى . علمموهوب ذو صعوبات ت
أنه لم صعباً لدى معظم الناس تقبل وتفهم أن الطلب قد يمتلك مستويات مختلفة 
لقدراته، فيكون في الفن أفضل من الرياضيات، وفي الرياضيات أفضل من 

  . اللغات
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إن تقبل المفهوم بأن موهبة الطالب وصعوبة التعلم في كل من المجاالت 
األكاديمية ذات العالقة، مثل الطالب الذي لديه مستوى قراءة أعلى من المستوى 
الصفي له، لكنه لديه صعوبة واضحة في التهجئة أو الكتابة تعد أكثر المشكالت 

وتطبيقات البرمجة بالنسبة لهذين النوعين من . صعوبة لدى معظم الناس
ت مرتبطة أو غير هؤالء الذين لديهم مواهب وإعاقات في مجال(الطالب 

مرتبطة تعتبر مختلفة تماماً، بالرغم من أن الطالب الذين لديهم جوانب قوة 
وجوانب ضعف في المجاالت غير المرتبطة ربما يكونوا موهوبين ولديهم 
صعوبة تعلم، فإن الطالب الذين لديهم مواهب وإعاقات متداخلة وفي نفس 

ن يكونوا غير مدركين، وبعيدين المجاالت األكاديمية من المحتمل بشكل كبير أ
  .عن الخدمة، وفي حاجة لخدمات التربية الخاصة

وقد أمكن تحديد الخاصئص العامة للمتفوقين ذوي صعوبات التعلم بناء 
 ,Lidz, 2002; Baum, 1990; Berckly)على نتائج العديد من الدراسات 

  )١( كما في الجدول (1998

  للمتفوقين ذوي صعوبات التعلمالخصائص العامة المشتركة ): ١(جدول 

  جوانب القوة العقلية
(Lidz, 2002) 

أوجه القصور في 
  المهارات األكاديمية
(Baum, 1990)  

الجوانب االنفعالية 
  واالجتماعية

(Berckly, 1998) 
المهارات المتقدمة في 

  التفكير المجرد
انخفاض مشاعر الثقة في 

  الدراسة
  العدوانية

القدرة على عمل 
  تعميمات

مهارات الدراسة والتنظيم 
  المنخفضة

  القلق

الفهم السريع لألفكار 
  وصياغتها بسرعة

البطء في الحركة المتعلقة 
  بالرسم والتخطيط 

  التبرير

إثارة الفوضى في صعوبات تتعلق التسلسل االستمتاع بحل 
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  جوانب القوة العقلية
(Lidz, 2002) 

أوجه القصور في 
  المهارات األكاديمية
(Baum, 1990)  

الجوانب االنفعالية 
  واالجتماعية

(Berckly, 1998) 
المشكالت الجديدة بشكل 

  مستقل
  الفصل  والتتابع

القدرة على التعامل مع 
  التعقيد

الت فيما وراء مشك
  المعرفة

  انخفاض تقدير الذات

 الخصائص المميزة (Silverman, 1997)كما حددت سيلفرمان 
المتفوقين ذوي صعوبات التعلم كما هو موضح : للطالب مزدوجي الخصوصية

  )٢(بجدول 

  الخصائص المميزة للطالب مزدوجي الخصوصية) ٢(جدول 

  علممؤشرات صعوبات الت  مؤشرات الموهبة والتفوق
  ذاكرة ضعيفة قصيرة المدى  الذاكرة المتميزة طويلة المدى .١
المفردات اللغوية الشغية أكثر تعقيداً   مدى واسع من المفردات اللغوية .٢

  .من الكتابية
  التعسر في قراءة الكلمات  التميز في الفهم القرائي .٣
األداء الضعيف المتعلق بالعمليات   التميز في االستدالل الرياضي .٤

  الحسابية
مهارات لفظية متقدمة عند  .٥

  المناقشات
  رفض أداء األعمال الكتابية

  الكتابة اليدوية غير مفهومة  يحب العمل مع الحاسبات اآللية .٦
  يجد صعوبة في التهجئة والصوتيات  يستوعب المفاهيم المجردة .٧
يؤدي بشكل جيد في األعمال التي  .٨

  تتطلب تحدياً
يتعسر في أداء المهام السهلة التي 

  .ب تتابعاً وتسلسالًتتطل
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  علممؤشرات صعوبات الت  مؤشرات الموهبة والتفوق
ماهر في التعامل مع المهام  .٩

  المعقدة
  .يجد صعوبة في الحفظ األصم

لديه درجة عالية من التخيل  .١٠
  واإلبداع

  .غالباً غير منتبه في الحصة

  .انفعاالته تغطي على تفكيره  يقدم مبررات جيدة .١١
  .لديه ذاكرة سمعية ضعيفة  يعتبر مالحظ متأمل .١٢
  مهارات االستماع لديه ضعيفة   السمعقد يمتلك قدرة عالية على .١٣
لديه أفكار مثيرة وحب  .١٤

  استطالع شديد
  يعاني من ضعف في آليات اللغة

لديه درجة عالية من الطاقة  .١٥
  والنشاط

قد يكون غير قادر على التعلم إذا لم 
  يكن مهماً

يؤدي بشكل ضعيف في االختبارات   استقبالي .١٦
  الموقوتة

  ل ال أمل في إصالحهفوضوي بشك  )يبدو حكيماً(مستبصر  .١٧
يجد طرق وأساليب ماهرة لتفادي   إحساس متميز بالفكاهة  .١٨

  مجاالت الضعف
قد يكون متميز في الفنون أو  .١٩

العلوم أو الهندسة أو الميكانيكا 
  أو الموسيقي 

قد يفشل في اللغة األجنبية 
والموضوعات الدراسية التي تحتاج 

  .استماع وتسلسل وذاكرة 

 إلى أن مثل هؤالء الطالب يتسمون بارتفاع (Cage, 2003)" كاج"يشير 
المستوى العقلي، لكنهم يعانون في الوقت نفسه من قصور أكاديمي في مجال 
نوعي؛ يظهر في شكل انخفاض التحصيل في هذا المجال بشكل ال يتناسب مع 
المستوى المرتفع لقدراتهم العقلية، ويرجع هذا القصور في الغالب إلى صعوبات 
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كرة أو اإلدراك، أو التآزر البصري الحركي، أو التكامل الحسي، يترتب في الذا
أما جوانب القوة لديهم . عليه قصور في مهارات القراءة أو الكتابة أو الحساب

غالباً ما تعمل على تعويض جوانب القصور، األمر الذي يحول دون التعرف 
   .والكشف المبكر، ومن ثم التشخيص الدقيق

جلية لدى هؤالء الطالب، األمر كلة الحجب أو التقنيع مشومن ثم تتضح 
وهذا دون الكشف والتعرف المبكر، ومن ثم صعوبة التدخل المبكر، الذي يحول 

عدم تحديدهم على أنهم متفوقون أو موهوبون من ناحية أو أنهم يعانون يعني 
من صعوبات تعلم من ناحية أخرى، هكذا يستمر تواجدهم في برامج التربية 

عامة دون الحصول على خدمات التربية الخاصة سواء للمتفوقين أو ال
  . الموهوبين أو تلك المخصصة لذوي صعوبات التعلم

  إن العديد من التالميذ المتفوقين ذوي صعوبات التعلم غير مشخصين، 
والعديد منهم يفشلون في تحقيق كامل إمكاناتهم في إطار النظم التعليمية 

(Silverman, 1990) .  

 & Pendarvis, Howley)" بندرفيس، وهولي، وهولي"يشير 

Howley, 1990) إلى وجود قصور في تحديد التالميذ المتفوقين ذوي 
صعوبات التعلم يرجع إلى نقص االتفاق حول تعريف الموهبة والتفوق وكذلك 

  .صعوبات التعلم

 مصدر أخر لصعوبة تحديد (Silverman, 1999)" سيلفرمان"وتضيف 
 التعلم خصوصاً لدى الموهوبين؛ حيث يمتلكون قدرات ملحوظة على صعوبات

  .تعويض، ومن ثم إخفاء جوانب القصور لديهم

 ,Baum, Owen & Dixon)" بيم، وأوين، وديكسون"لقد الحظ 

  . أن التحديد يبدأ غالباً عندما يشك اآلباء والمعلمون أن التلميذ ليه مشكلة(1991

ة ال تستخدم اختبارات الذكاء الفردية، مثل وبرغم أن بعض النظم التعليمي



  
          

٥٣١ 

ببينه في التشخيص داخل المدارس، فإن اإلجراء -اختبار وكسلر أو ستانفورد
األكثر شيوعاً اعتماد الكشف والتعرف على المربين واآلباء في تعرف 

  .وتشخيص قدرات وصعوبات الطفل

دراسة ولتشخيص التلميذ المتفوق أو الموهوب ذي صعوبات التعلم يجب 
مجموعة كبيرة متنوعة من المعلومات، بما في ذلك التقييم المتعمق لكل من 

  .(Van Tassel-Baska, 1992)جوانب القوة وجوتنب الضعف 

يجب أن يشمل التقييم اختبارات الذكاء الفردية، واختبارات التحصيل 
القدرة التشخيصية، وتقييم النواتج اإلبداعية بمعرفة العملين والخبراء، وتقييم 

عل القيادة، ومقابالت الوالدين، ومالحظات الفصل الدراسي للتفاعل مع 
األقران، وأنواع األداء األخرى، واختبارات القدرات اإلدراكية، والتأزر 

  .(Maker & Udall, 1993)البصري الحركي، والقدرة التعبيرية 

مثل هذا التقييم الشامل من غير المحتمل أن يحدث بشكل دوري أو 
وتيني في العديد من المدارس، ليس فقط في الدول النامية، ولكن أيضاً في ر

  .الدول المتقدمة أيضاً

  :الحاجة الكتشاف األطفال المتفوقين أو الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

من األهمية بما كان اكتشاف األطفال المتفوقين والموهوبين ذوي 
 أن يكون ذلك في سنوات صعوبات التعلم مبكراً كلما أمكن، ومن المفضل

الطفولة المبكرة لمساعدة هؤالء التالميذ على النجاح في النظام الدراسي 
(Williams, 1988).  

 على أهمية التشخيص (Silverman, 1999)" سيلفرمان"لقد أكدت 
المبكر لصعوبات التعلم للتمكن من التدخل المبكر، وبصفة خاصة في حالة 

  .التأخر الحركي

 أن التدخل إذا بدأ مبكراً في (Keevan, 1994, p. 10) "كيفان"يرى 
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مرحلة ما قبل المدرسة، يمكن أن يلتحق هؤالء األطفال بالمدرسة وآبائهم 
مدركين بما سيستفيدون به من برامج الموهوبين، وبما سيوجهونه من فشل في 
تحقيق التوقعات المعتادة بالمدرسة، وكيفية السماح بمعالجة أوجه الضعف 

  .انب االحتياجوجو

إن الوعي بالتالميذ ذوي صعوبات التعلم، وكذلك تحديدهم وتشخيصهم 
سيتيح أيضاً تحديد المواهب الخفية، وهؤالء التالميذ الذين تُحجب قدراتهم، 

  .وهؤالء الذين يمتلكون قدرات تحجب أوجه ضعفهم

 ,Johnson, Karnes & Carr)" جونسون، وكارنز، وكير"لقد الحظ 

المعوق لتعرف واكتشاف األطفال الموهوبين ذوي اإلعاقات هو  أن (1997
التوقع بأن األطفال سيظهرون نفس خصائص الموهبة مثل األطفال ذوي 

على سبيل المثال، إذا اعتقد المعلم أن . اإلعاقات الذين تم تشخيصهم كموهوبين
كل األطفال الموهوبين سيعبرون عن معرفتهم وأفكارهم جيداً في أعمالهم 

لمكتوبة فمن غير المحتمل أن تشخيص الطفل الذي ال يستطيع تشكيل الحروف ا
  .(Beckley, 1998)بطريقة صحيحة على أنه موهوب أو متفوق 

وقد يحدد التالميذ المتفوقين ذوي صعوبات التعلم خطأ على أنهم ذوي 
 أو من ذوي اضطراب قصور االنتباه مع فرط ADDاضطراب قصور االنتباه 

ومن .  أو متأخرين دراسياً، أو كسولين، أو متوسطين تحصيلياADHDًالنشاط 
ثم فمن األهمية بما كان لتحديد هؤالء التالميذ بشكل صحيح استخدام معلومات 

  .متعددة األوجه والتصنيفات حتى يتم تحديد حاجاتهم الخاصة بشكل صحيح

ورعاية  أن اآلباء قد يهملون تنمية (Vaiadia, 1993)" فيايداً"لقد الحظ 
جوانب القوة والمواهب لدى طفلهم في حين يركزون على معالجة الصعوبات 

لذا، فمن الحتمي أن يثري اآلباء . التي يواجهها الطفل نتيجة صعوبات تعلمه
والمعلمون ويسرعون مجاالت القوة لدى الطفل، باإلضافة إلى معالجة مجاالت 

  .الضعف
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أن استخدام إستراتيجيات  (Sturgees, 1997, p. 1)" ستورجيس"الحظ 
التدريس غير المناسبة يمكن أن تؤدي إلى إسهامات سلبية وخبرات تعلم 

لذا، كان . محدودة لدى التالميذ المتفوقين أو الموهوبين ذوي صعوبات التعلم
تحديد هؤالء التالميذ بمثابة الخطوة األولى في مواجهة حاجاتهم التربوية 

  .بطريقة مناسبة

لمتفوقين او الموهوبين ذوي صعوبات التعلم أيضاً يعد التالميذ ا
معرضين لخطر داهم لتطوير مفاهيم سلبية عن الذات كنتيجة لمشاعر االحباط 
التي يواجهونها لكونهم غير قادرين على إنجاز المهام البسيطة بنجاح رغم أنهم 

ح ما يفكرون عند مستويات عليا، فبينما تتيح لهم قدراتهم العقلية أن يروا بوضو
  .(Conorer, 1996)يدركونه على أنه فشل 

  :إستراتيجيات مساعدة التالميذ المتفوقين أو الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

 أن العديد من األطفال الموهوبين (Whitmore, 1980)" وايتمور"الحظ 
إن . يربطون نجاحهم في المدرسة باحترامهم كأشخاص من قبل اآلخرين

اد المناسب يمكن أن يساعد التالميذ المتفوقين أو الكشف والعالج واإلرش
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في اكتساب فهم أكثر إيجابية عن جوانب قوتهم 

  .ومواطن ضعفهم وجوانب احتياجهم

 أنه لكي (Flectcher & Foorman, 1994)" فليتشر ونورمان"يذكر 
 يجب أن يكون التركيز نتعامل بفاعلية فيما يتعلق بمعالجة ذوي صعوبات التعلم

عوبات التعلم النمائية، واألكثر من ذلك على الوقاية، والتدخل المبكر بالنسبة لص
بالنسبة للمتفوقين والموهوبين ذوي صعوبات التعلم ضرورة االهتمام 

  .بإستراتيجيات التعويض

  :اإلستراتيجيات التعويضية

 ,Reis, McGuire & Neu)" ريس وماجير، ونيو"لقد توصلت دراسة 
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 اإلستراتيجيات التعويضية التي استخدمها ذوي صعوبات التعلم (2000
الناجحين في الجامعة؛ حيث توصلت إلى أن العديد من هؤالء الطالب تعلموا 
كيف يكونوا ناجحين أكاديمياً عندما شاركوا في برامج الجامعة للطالب ذوي 

  .لتعويض الخاصةصعوبات التعلم، وكانت لديهم فرصة تعلم إستراتيجيات ا

القليل جداً من برامج صعوبات التعلم تركز على تدريس إستراتيجيات 
التعويض للتالميذ ذوي صعوبات التعلم، وال يبدو أن هناك توجهات رسمية أو 
برامج باإلدرارات التعليميمة بالتدريس المتخصص لمثل هذه اإلستراتيجيات 

ه البرامج أو التوجهات على للمتفوقين ذوي صعوبات التعلم، وتركز معظم هذ
حاجات التالميذ من المنهج الدراسي كشكل مباشر للتدخل، مثل العالج المتعلق 

كما أشار العديد من . بالمحتوى، والمساعدة بواجبات أو محتوى خاص
 ,Reis, Mcguire & Neu)" ريس، وماكجير، ونيو"المشاركين في دراسة 

ستراتيجيات التعويض عندما كانوا تالميذ  إلى أنهم إذا كانوا قد تعلموا إ(2000
بالمرحلة االبتدائية أو الثانوية لكانوا قد أصبحوا أكثر نجاحاً بالمرحلة الجامعية، 

إن هذه . وخاصة إذا كانوا قد تعلموا هذه اإلستراتيجيات في المرحلة الثانوية
ميذ اإلستراتيجيات يبدو أنها ضرورية وحرجة للنجاح األكاديمي والشخصي للتال

  .المتفوقين ذوي صعوبات التعلم

لم تثبت فعالية عالج القصور في المهارات األساسية عن طريق التكرار 
 ;Baum, 1984)لضمان اإلتقان لدى التالميذ المتفوقين ذوي صعوبات التعلم 

Daniels, 1986) . وعلى المربين والمعلمين اختبار اإلطار المنطقي للتدخالت
ب، وبصفة خاصة، وهم ينتقلون إلى المراحل المتقدمة؛ المقدمة لهؤالء الطال

حيث أن األساليب واإلستراتيجيات التعويضية قد تعدهم بشكل أفضل لمطالب 
إلى أن تطوير " أدلمان، وفوجل"حيث أشار . التعليم في المراحل المتقدمة

مثل استخدام (إستراتيجيات المواجهة والتعويض ألداء المهام بطريقة مختلفة 
اتضح أنها ذات فائدة كبيرة ) رائط الصوتية لالندماج مع النص المكتوبالش

  .لطالب الكلية ذوي صعوبات التعلم
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، )١٩٩١ (Ctux" كروكس"وتشمل إستراتيجيات التعويض، كما أشار 
المسماة أيضاً إستراتيجيات (إستراتيجيات الدراسة واإلستراتيجيات المعرفية 

المسجالت الصوتية، برامج معالجة : مثل(يضية ، والدعم والمساندة التعو)التعلم
، والمواءمات والتعديالت البيئية مثل مواءمات أخذ االختبار )الكلمات بالكمبيوتر

  ).بمعنى، زيادة وقت االختبار، وتقليل مشتتات موقف االختبار(

 أن (Garner, 1988; Mayer, 1988)الحظ باحثون آخرون 
وبدالً من .  تجهيز ومعالجة المعلوماتإستراتيجيات التعلم تستهدف تحسين

، يركز تعليم اإلستراتيجيات المعرفية على )المحتوى(التركيز على ما يتم تعلمه 
  . تعلم كيف يتعلم المحتوى

التكرار، واإلفاضة اللفظية : مثل(إن إستراتيجيات التعلم الخاصة 
Verbal Elaboration وفنيات التنظيم، وإعادة الصياغة ،Paraphrasing ،

تحدث تدريجياً تحت ضبط وتحكم المعلمين األكفاء عن طريق عمليات ) والربط
 Self، والتنظيم الذاتي Executive Functionالوظيفة التنفيذية 

Regulation. ؛ حيث يعد المعلمون األكفاء قادرين على اختيار إستراتيجيات
يجية، وتوفيق أو مناسبة طبقاً لمطالب المهمة، ومراقبة استخدام هذه اإلسترات
 & Borkowski)تعديل السلوك اإلستراتيجي باستخدام مخططات حل المشكلة 

Burke, 1996).  

 إن ما كتب حتى بداية األلفية الثالثة يعد قليل جداً حول إستراتيجيات 
التعويض للتالميذ المتفوقين ذوي صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية 

 عاماً مجرد اقتراحات ٤٠ه الفترة التي تٌدر بحوالي وما قُدم خالل هذ. والثانوية
 ,.Baum, et al)" بيم، وآخرون"وتوصيات في الغالب األعم، منها ما اقترحه 

 بأن الطالب مرتفعي القدرة ذوي صعوبات التعلم يجب أن يكونوا (1991
  .قادرين على العمل في حدود مجاالت اهتماماتهم عند معالجة صعوباتهم

البحث عن إستراتيجيات تعويضية مناسبة للطالب وبرغم قصور 
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المتفوقين ذوي صعوبات التعلم في مستوى مراحل التعليم قبل الجامعي، فقد لجأ 
الباحثون والمربون إلى اإلستراتيجيات التي يستخدمها طالب الجامعة ذوي 
صعوبات التعلم الناجحين أكاديمياً لالسترشاد بها عند معالجة هؤالء الطالب في 

  . مستوى التعليم قبل الجامعي

وكان نتيجة الدراسات التي أجريت على الطالب المتفوقين ذوي 
صعوبات التعلم في مستوى الجامعة التوصل إلى مجموعة من اإلستراتيجيات 
التي استخدمها الطالب الناجحين من المتفوقين أو الموهوبين ذوي صعوبات 

 & Adelman & Vogel, 1993; Brinckerhoff, Shaw): التعلم، وهي

McGuire, 1993).  

 Study and Performance :إستراتيجيات اإلرشاد واألداء والدراسة )١(
and Counseling Strategies  

تشمل إستراتيجيات الدراسة عنصرين من عناصر إستراتيجيات التعويض التي 
ت تعد مهمة جداً لهؤالء المتعلمين في مستوى الجامعة؛ ففي دراسة شاملة لسجال

أخصائي التعلم التي وثقت أنشطة الجلسات مع طالب الجامعة ذوي صعوبات 
 (McGuire, Hall & Hitt, 1991)" مكجير، وهال، وهيت"التعلم، توصل 

لمجاالت معينة يتم معالجتها في برامج الجامعة الفعالة للطالب ذوي صعوبات 
يات األداء المتعلق التعلم، شملت هذه المجاالت إستراتيجيات الدراسة، وإستراتيج

، واإلرشاد، والتدريب على )مثل الفهم القرائي، والتعبير الكتابي(بالمقرر 
  .الحماية الذاتية، والدفاع الذاتي

وظهرت إستراتيجيات الدراسة والمهارات الخاصة للتعويض بالنسبة لصعوبة 
التعلم كحاجة ملحة لطالب الجامعة ذوي صعوبات التعلم بما تتضمنه من 

تدوين المالحظات، وإدارة الوقت، والتهيؤ ألخذ االختبار، : اتيجيات خاصةإستر
ورغم أن هذه اإلستراتيجيات ضرورية لكل الطالب، وبصفة . ومهارات المكتبة

خاصة ذوي صعوبات التعلم، وبشكل أخص المتفوقين منهم، إال أنها لم يتم 
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علومات وترتيبها تقديمها بالحصص الدراسية رغم أنها حرجة وهامة لتنظيم الم
وتحدد أهمية كل منها، ومدى ارتباطها بموضوع االختبار، وطريقة عرضها، 

  .وتسلسلها وترتيبها المناسب

 Time management: إستراتيجيات إدارة الوقت )٢(
ويمكن . يعد إدارة الوقت الهدف األكثر تكراراً بين إستراتيجيات الدراسة

حد، وتقويمات الفصل الدراسي، عن نمذجة وتعزيز استخدام منظمات الشهر الوا
طريق تحليل متطلبات األعمال واألنشطة أسبوعياً، وأحياناً يومياً لتعظيم 

  . استخدام الطالب للوقت

 & Reis, McGuire)" ريس، وماجكير، ونيو"لقد أشارت نتائج دراسة 

Neu, 2000) أن إدارة الوقت تعتمد على قدرات الطالب على مراقبة أنشطتهم 
ذ قرارات مالئمة اعتمادا على الوقت اإلضافي المطلوب إلنجاز المهام واتخا

  .األكاديمية في مجال صعوبة التعلم

وبصفة عامة، ليس هناك ما يشير إلى توافر تعليم فعلي لمهارات أخذ 
االختبارات في الخبرات التعليمية المقدمة للطالب بالنسبة للطالب الناجحين من 

، (Bragsted & Stumpf, 1987)توى الجامعة ذوي صعوبات التعلم في مس
إال أن بعض أخصائي التعلم ببعض الجامعات الغربية عادة ما يضعون خطة 
إلعداد الطالب لالختبار، ونمذجة إستراتيجيات خاصة لتحليل أسئلة االختيار من 
متعدد، والطرق المقترحة الختزال قلق االختبار، وتدريب الطالب على استخدام 

ل الخطأ وطرق المراجعة، وتحديد األسباب الكامنة وراء اإلجابات طرق تحلي
  .(McGuire, et al., 1991)غير الصحيحة 

 Strategies related to :اإلستراتيجيات المرتبطة باألداء الصفي )٣(
classroom performance  

تتمثل هذه اإلستراتيجيات في اإلستراتيجيات الخاصة بالتعبير الكتابي، 
ائي، والعمليات الرياضية التي يجب نمذجتها وتيسيرها بمعرفة والفهم القر
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  .(McGuire, et al., 1991)أخصائيي التعلم 

لقد ساعد تعليم إستراتيجيات التعبير الكتابي الطالب في تطوير مهارات 
من قبيل تنظيم الواجبات الكتابية وتصحيح األخطاء المطبعية، وبناء الجملة 

يو التعلم أيضاً الحاجة إلى إستراتيجيات تعويضية كما عالج أخصائ. وآلياته
باستخدام برامج معالجة النصوص والكلمات والبرمجيات األخرى لبعض 

  .األفراد

 وبهدف مساعدة الطالب في الفهم القرائي، قدم أخصائيو التعلم نمذجة 
وتدريب على استخدام إستراتيجيات إعادة الصياغة، وإبراز النص، وذلك لتحديد 

كار الرئيسة والتفاصيل المدعمة، والتدريب على اإلستراتيجية المعرفة األف
، وأعد Read، إقرأ Question، إسأل Surveyامسح : (SQ3Rاختصاراً 
وتقدم هذه اإلستراتيجية صيغة للقراءة ). Review، وراجع Reciteصياغة 

 & Bragsted)تعزز طريقة منطقية الستيعاب وفهم المعلومات المكتوبة 

Stumpf, 1987) . وتُستخدم المواد التعليمية للمحتوى الذي يدرسه الطالب
 ,.McGuire, et al)لتقديم فرص لتطبيق اإلستراتيجيات وتعزيز االنتقال 

1991).  

أما اإلرشاد طالب الجامعة ذوي صعوبات التعلم فيشكل ثلث الوقت 
ضايا ويتضمن الق. (McGuire, et al., 1991)التعليمي ألخصائيي التعلم 

على سبيل المثال، يتم تشجيع الطالب لالهتمام . األكاديمية والشخصية والمهنية
بموازنة العبء األكاديمي للمقرر في ضوء جوانب القوة واالحتياج في تعلمهم؛ 
فإذا كان معدل القراءة يمثل مشكلة، يجب إرشاد الطالب لتكييف اختيارهم 

ات وما تتطلبه من تعامل مع للمقررات طبقاً للجدول الزمني لهذه المقرر
كما ينصح الطالب أيضاً بالخدمات اإلرشادية األخرى المتاحة لهم . القراءة

  .بالجامعة

  Self-Efficacy :الحماية أو الدفاع الذاتي )٤(
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 يحتاج الطالب مرتفعي القدرة ذوي صعوبات التعلم غالباً للتوجيه لفهم جونب 
تراتيجيات المناسبة والسعي لطلب القوة واالحتياج لديهم لالستفادة من اإلس

الوقت اإلضافي على االختبارات، وبيئات التقييم البديلة، : المواءمات مثل
والملحقات المطلوبة ألداء الواجبات، باإلضافة إلى المراقبة الذاتية باعتبارها 

  .أمر ضروري وجوهري

 Executive Functions and :الوظائف التنفيذية وما وراء المعرفة )٥(
Meta-cognition 

تساهم الوظائف التنفيذية وما وراء المعرفة في إستراتيجيات التعويض 
التخطيط والتتابع : للطالب مرتفعي القدرة، فقد عفت الوظائف التنفيذية على أنها

للسلوكيات المعقدة، والقدرة على تركيز االنتباه على مكونات متعددة مرة 
وقف، ومقاومة التشتت والتداخل ومنع واحدة، والمقدرة على استيعاب جوهر الم

الميل لالستجابة غير المناسبة، والقدرة على استمرار الناتج السلوكي لفترة 
  .(Stuss & Benson, 1986, p. 158)طويلة نسبياً 

وقد . أما ما وراء المعرفة فيتضمن معرفة الفرد الذاتية والتنظيم الذاتي
ت المرتبطة بالمدرسة داخل أن السلوكيا) ١٩٨٩ (Denkle" دنكل"افترض 

مجال الوظيفة تتضمن القدرة على التنظيم الجيد على المبادرة، والتحرك، 
هذه . والمنع، واالستمرار لتخطيط وتنظيم وتطوير استراتيجيات وقواعد

 تقوم بإسهام واضح في Denkleالقدرات أو تقصها طبقاً لما أشار إليه دنكل 
  .إظهار صعوبات التعلم

نتائج البحوث إلى أن تحسين القدرة على التعلم يتضمن وقد توصلت 
 ,Denckle, 1989; McGuire)استخدام ما وراء المعرفة والوظيفة التنفيذية 

et al., 1991; Miller, et al., 1991) ألن المتعلمين المهرة والتالميذ ذوي 
 & in: Graham)صعوبات التعلم يختلفون في سلوكيات ما وراء المعرفة 

Harris, 1989).  
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 إلى أن التدخالت (Reis, et al., 2000)" ريس، وآخرون"كما أشار 
التي تدرب فيها الطالب على التفكير حول تفكيرهم، وتشجع على التأمل 
والتساؤل الذاتي تعد مهمة بشكل خاص للنجاح في مواقف التعلم في المراحل 

  .التعليمية المتقدمة

 إستراتيجيات (Reis, et al., 2000)" ريس، وآخرون"ويلخص 
التعويض التي يستخدمها الطالب الموهوبون ذوو صعوبات التعلم من أجل 

  ).٣(النجاح كما هو موضح بجدول 

إستراتيجيات التعويض التي يستخدمها الطالب الموهوبون ): ٣(جدول 
  ذوو صعوبات التعلم الناجحين في مستوى الجامعة

  المكونات  اإلستراتيجية
  .تدوين المالحظات

  .التهيئة ألخذ االختبار
  .مراقبة األنشطة والواجبات يومياً، أو أسبوعيا، أو شهرياً

استخدام المنظمات أسبوعياً، وشهرياً لتنظيم استخدام 
  .الوقت، وتجزيئ الواجبات إلى أجزاء يمكن أدائها

  .مهارات المكتبة
  .التعبير الكتابي

  .اءةالقر

إستراتيجيات 
  نجاز والدراسةاإل

  .المعالجة الرياضية
إستراتيجيات الذاكرة، مثل تلميحات الذاكرة، واالسترجاع 

  .باستخدام الكروت الوامضة
إستراتيجيات التعلم 

اإلستراتيجيات / 
  .تجزيء المعلومات إلى وحدات صغيرة من أجل اإلتقان  المعرفية

  مدعمات التعويض  معالجة الكلمات
  .استخدام الكمبيوتر
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  المكونات  اإلستراتيجية
  ).المسجلة على شرائط كاسيت(تب الصوتية الك

 أنه عند التخطيط للحاجات التربوية (Baum, 1990)" بيم" يرى 
للتالميذ المتفوقين أو الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، من المهم التركيز على 
تطوير جوانب القوة واالهتمام لديهم، باإلضافة إلى تدريس وتشجيع استخدام 

  .إستراتيجيات التعويض

وتوصي معظم األدبيات والدراسات السابقة بعدد من اإلستراتيجيات التي 
يجب توظيفها لمساعدة هؤالء التالميذ والوصول بهم ومعهم إلى النجاح، 

 ;Baum, 1990): وخاصة النجاح األكاديمي، ومن أهم هذه التوصيات ما يلي
Maker & Udall, 1983; Birely, 1995; Beckley, 1998.; Sturgess, 

1997)  
 .التركيز على جوانب القوة لدى الطفل .١

تشجيع إستراتيجيات التعويض، مثل استخدام اآللة الحاسبة لتعويض  .٢
صعوبات إجراء العمليات الحسابية، ومعالج الكلمات لتعويض صعوبات 

 .التهجئة والكتابة

اكتشاف مصادر المعلومات التي تعد سهلة الوصول للتالميذ الذين يعانون  .٣
 .ة القراءةمن صعوب

تدريس كيفية استخدام العصف الذهني والخرائط الذهنية لتنظيم أعمالهم،  .٤
 .وتدريس التخطيط والعرض الفعال للمقاالت والمشروعات

السماح لتلميذ باستخدام إستراتيجيات بخالف الكتابة لتوصيل األفكار  .٥
اإلمالء لفرد أخر، أو : وإنجاز الواجبات والمشروعات المدرسية، مثل

حديث، أو عروض الفيديو، أو سماع مادة صوتية، أو استخدام برامج ال
 .العرض بالكمبيوتر، أو عمل نموذج، أو استخدام الدراما، أو اإلنشاء

 .استخدام محفزات الذاكرة للتغلب على مشكالت الذاكرة قصيرة المدى .٦

 .تدريس مهارات التجهيز والمعالجة السمعية .٧
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ي ال تعتمد على الورقة والقلم أو القراءة، مثل تقديم خبرات التعلم البديلة الت .٨
 ).األلغاز، واأللعاب المنطقية، والمخططات، ويدويات الرياضيات

، )غالباً أكثر من اآلخرين(إعطاء مواعيد واقعية إلنجاز الواجبات  .٩
 .Contractsواستخدام نظام التعاقدات 

 المنزلية، تطوير روتين لألنشطة اليومية، بمعنى أوقات محددة للواجبات .١٠
 .تنظيم المالبس، والكتب الدراسية لليوم التالي، وتنظيم الكتب الصفية

 .قد يعالج بعض صعوبات القراءة) النظارات(استخدام العدسات الملونة  .١١

تشجيع الوعي بجوانب القوة ومواطن الضعف الفردية، فمن الضروري أن  .١٢
تعلم قدراتهم يفهم ويعي الطالب المتفوقين أو الموهوبين ذوي صعوبات ال

 .وجوانب القوة والضعف لديهم

تقديم خبرات المراقبة التي قام بهار الكبار المتفوقين أو الموهوبين ذوي  .١٣
 .صعوبات التعلم

 .فعالة ومناسبةتقديم تغذية راجعة  .١٤

 أن النمو غير المتزامن (Silverman, 1999)لقد الحظت سيلفرمان 
م المستويات العليا للذكاء مع لألفراد الموهوبين يظهر بوضوح عندما يتالز

اإلعاقات، إن النمو غير المتزامن للتلميذ الموهوب يمكن أن يسبب تحديات 
خاصة عندما يبحثون عن فرهم أنفسهم، وعند القيام بعمل خيارات وبدائل للحياة 

ومن المهم أن يكون اآلباء والمعلمون واعين بهذه . عند دخولهم مرحلة المراهقة
  . في االعتبار عد تطوير فرص التعلم المناسبةالقضايا وأخذها

  :التوصيات  والمقترحات

بناء على القراءة المتعمقة لألدبيات ونتائج الدراسات السابقة المتعلقة 
بالمتفوقين والموهوبين ذوي صعوبات التعلم يمكن تقديم التوصيات والمقترحات 

  :التالية

لموهوبين ذوي يمكن صياغة التعريفات اإلجرائية للمتفوقين وا .١
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: صعوبات التعلم بما يظهر المحكات الثالثة الرئيسة للتشخيص، وهي
الدليل على وجود مظاهر التفوق أو الموهبة، والدليل على التباعد بين 
القدرة واألداء، والدليل على قصور مهارات التجهيز والمعالجة 

 .المعرفية

داً على الخصائص إمكانية إعداد العديد من أدوات الكشف المبكر اعتما .٢
المميزة للمتفوقين والموهوبين ذوي صعوبات التعلم التي تقديمها بهذه 
الدراسة، مع ضرورة توضيح المعاني ومن ثم المفاهيم الدالة على 
مالحظة ورصد تجمعات من هذه الخصائص يمكن أن تميز مجموعة 

 .فرعية من هذه الفئة الخاصة

لمبكر عن أبنائهم المتفوقين الذي بناء برامج إرشادية للوالدين للكشف ا .٣
 .يمكن أن يكون لديهم خطر صعوبات التعلم

إعداد قوائم مالحظة يمكن أن يستخدمها المعلمون في الكشف والتعرف  .٤
 .على المتفوقين والموهوبين ذوي صعوبات التعلم

االعتماد على إستراتيجيات المعالجة، وخاصة اإلستراتيجيات  .٥
 من برامج الوقاية أو العالج المناسبة لهذه التعويضية في إعداد العديد

 .الفئة

تدريب المعلمين على تعليم اإلستراتيجية، حتى يتمكنوا من تدريب  .٦
طالبهم على توظيف مثل هذه االستراتيجيات بما في ذلك 
اإلستراتيجيات المعرفية وإستراتيجيات ما وراء المعرفة، 

 .وإستراتيجيات التنظيم الذاتي

لدراسات المتعلقة بتطوير أدوات مسحية للكشف إجراء البحوث وا .٧
المبكر عن األطفال المتفوقين أو الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في 

 .المراحل المبكرة

البدء في إعداد برامج للتدخل المبكر للمعرضين لخطر صعوبات التعلم  .٨
 .من األطفال المتفوقين أو الموهوبين
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 في المؤسسات التعليمية، التأكيد على أهمية وجود أخصائيي التعلم .٩
 .وإعدادهم بما يتناسب مع األدوار المنوط بهم القيام بها

التأكيد على أهمية وجود أشكال وخدمات للتربية الخاصة، ليس فقط  .١٠
 .بمؤسسات التعليم قبل الجامعي، بل بمؤسسات التعليم الجامعي أيضاً

رة، التدريب المبكر على إستراتيجيات التعويض في المراحل المبك .١١
خاصة للمتفوقين والموهوبين ذوي اإلعاقة، بما فيهم ذوي صعوبات 
التعلم، لما ذلك التدريب من تأثيرات فعالة في النجاح بالمراحل 

  .الدراسية المتقدمة
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          جامعة الزقازیق
            كلیة التربیة

  قسما علم النفس والصحة النفسیة
  

  
تقریر عن مؤتمر الكلیة الثامن لقسمى علم النفس 

  والصحة النفسیة
  

استثمار الموهبة  " تم افتتاح المؤتمر العربى الثامن لكلية التربية بعنوان         
والذى أقامه قسما علـم     "  الواقع والطموحات    -ودور مؤسسات التعليم    

  )م ٢٠١٠ إبريل ٢١/٢٢(والصحة النفسية وذلك فى الفترة من النفس 
بدأ االفتتاح بقاعة المؤتمرات الكبرى باستاد جامعة الزقازيق حيث بـدأ           
التسجيل الحضور للمؤتمر فى تمام الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة          

  .صباحاً فى اليوم األول للمؤتمر 
محمـد بهجـت   / ذ الـدكتور بدأت فعاليات افتتاح المؤتمر بحضور األستا   

عوض نائب رئيس الجامعة للدراسـات العليـا والبحـوث ، واألسـتاذ             
أحمد الرفاعى بهجت العزيزى نائب رئـيس الجامعـة لـشئون       / الدكتور

محمد باسم عاشـور نائـب رئـيس        / التعليم والطالب، واألستاذ الدكتور   
 حـسن   حمدى/ الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، واألستاذ الدكتور      

المحروقى رئيس المؤتمر وعميد كلية التربية، وحضور مقررى المؤتمر         
عادل عبداهللا محمد مقرر المؤتمر ورئيس قسم الـصحة  / األستاذ الدكتور 

عادل محمد العدل مقـرر المـؤتمر       / النفسية بالكلية ، واألستاذ الدكتور    
ورئيس قسم علم النفس التربوى بالكلية، وبحـضور الـسادة الـوكالء            
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رؤساء األقسام  وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والباحثين من الـدول           و
العربية الشقيقة وطالب الدراسات العليا من الدبلوم المهنـى والخـاص           

  .وتمهيدى الماجستير
محمود الخـولى   / وقد بدأ االفتتاح بكلمات من القرآن الكريم تاله األستاذ        

عـادل  / ستاذ الـدكتور  طالب دكتوراه بقسم الصحة النفسية، ثم كلمة األ       
عادل عبداهللا  / محمد العدل مقرر المؤتمر، وبعد ذلك كلمة األستاذ الدكتور        

محمد مقلرر المؤتمر، ثم ألقى سعادة عميد الكليـة ورئـيس المـؤتمر             
  .حمدى حسن المحروقى كلمة افتتاحية أعقبها كلمات/ األستاذ الدكتور

  

نائب رئـيس الجامعـة      –محمد باسم عاشور    / ثم ألقى األستاذ الدكتور     
لشئون البيئة وخدمة المجتمع االفتتاحيـة للترحيـب بفكـرة المـؤتمر            

  . واإلهتمام بالموهوبين 
 نائب رئيس   –أحمد الرفاعي بهجت العزيزي       / ثم ألقى األستاذ الدكتور     

الجامعة لشئون التعليم والطالب كلمته التي رحب فيها بالحضور وركـز           
  .رق الكشف والتشخيص الخاص بهم على االهتمام بالموهوبين وط

 نائب رئيس الجامعـة     –محمد بهجت عوض      / ثم ألقى األستاذ الدكتور     
لشئون الدراسات العليا كلمته التي رحب فيها بأعضاء هيئـة التـدريس            

  .وبالباحثين الذين أتوا من الدول العربية القيقة 
 عـرض  ثم انتقلت بعدها فعاليات المؤتمر إلى كلية التربيـة حيـث تـم            

مسرحي لجمعية أصدقاء الموهبة بالقاهرة وإستمر العرض لمدة سـاعة          
  .من الساعة الثانية عشر والنصف إلى الساعة الواحدة والنصف

  

القيم والتفكير وحـل    " بعنوان  : الجلسة األولي للمؤتمر    
  " المشكالت 
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  وقد رأس الجلسة األستاذ الدكتور محمد أحمد دسوقي 
  .فتحي عبدالحميد عبدالقادر / الدكتور  ومقرر الجلسة األستاذ 

  

  :وقد تناولت الجلسة بعض األبحاث المختلفة مثل 
  . دراسة تحليلية – متطلبات وقيم اإلبداع -
:  بارنس   – أثر تدريب طلبة الصف العاشر على استراتيجية أوزبورن          -
الحل اإلبداعي للمشكالت في تحـسين قـدرتهم علـى حـل المـسائل              " 

  .الهندسية 
لذكاءات المتعددة وأساليب التفكير لدى العاديين والمتفوقين دراسـياً          ا -

  .من طالب الجامعة 
  .. دور المدرسة في تنمية اإلبداع لدى الطلبة -
  

  )برامج التدخل ( بعنوان : الجلسة الثانية 
  فوقية حسن عبدالحميد رضوان  / األستاذة الدكتورة : رئيس الجلسة   
  عطيه عطيه محمد / تور الدك:   مقرر الجلسة   

  

  : وتناولت الجلسة األبحاث المختلفة مثل 
 فعالية العالج السلوكي في تنمية الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوى           -

  . العسر القرائي 
 تطوير مناهج التعليم الفني التجاري فـي ضـوء نظريـة الـذكاءات              -

  ) . رؤى علمية وخطي جادة ( المتعددة 
 إرشادي جماعي في تعديل بعض األفكـار والمعتقـدات           فعالية برنامج  -

  .الخاطئة لدى المعلمين نحو األطفال المتفوقين والموهوبين 
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  ) تشخيص مشكالت وإرشاد ( بعنوان :  الجلسة الثالثة  
  

  عبدالباسط خضر / األستاذ الدكتور : رئيس الجلسة 
  محمد أحمد سعفان / األستاذ الدكتور  : مقرر الجلسة 

  

  : تناولت الجلسة األبحاث المختلفة التالية وقد
  . تشخيص مشكالت المتفوق والموهوب والمبدع -
  . االحتياجات االرشادية ألسرة الطفل الموهوب -
  . رعاية الموهوبين والمبدعين في المملكة العربية السعودية -
  

  : اليوم الثاني 
  ) المواهب الفنية ( بعنوان :   الجلسة األولي 

  محمد بيومي خليل  / األستاذ الدكتور : جلسة رئيس ال
  اسماعيل الفقي/ األستاذ الدكتور :  مقرر الجلسة 

  
  : وقد تناولت الجلسة األبحاث التالية 

  . الموهبة الموسيقية وأثر البيئة عليها -
 دور األسرة في رعاية األطفال الموهوبين في رسم من ذوى التفكيـر             -

  . االبتكاري 
  . الموهوبين وأثرها على تنمية التفكير االبداعي لديهم هندسة تفكير-
  

  ) الموهوبين ذوي االعاقات ( بعنوان : الجلسة الثانية 
  آمال عبدالسميع باظه / األستاذ الدكتور : رئيس الجلسة 
  زينب شقير / األستاذ الدكتور :  مقرر الجلسة 
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  : وقد تناولت الجلسة األبحاث التالية 
  .وحديون من األطفال والمراهقين  الموهوبون والت-
الكــشف والتــدخل المبكــر :  الموهوبــون ذوي صــعوبات الــتعلم -

  .واالستراتيجيات التعويضية 
  .  األصم الموهوب بين سلبيات التعليم والتأهيل -
  
  

  تأهيل مفهوم الموهبة: عنوان الجلسة:  الجلسة الثالثة
  نعم الشناوىالشناوى عبد الم/ األستاذ الدكتور: رئيس الجلسة
  إيمان فؤاد كاشف/ األستاذ الدكتور: مقرر الجلسة

  :وتناولت األبحاث التالية
  إشكالية المفهوم وتعدد المصطلحات: الموهبة -
خطوة جديدة لبلورة مفهوم الموهبة : نظرية الذكاءات المتعددة  -

  والتعامل مع الموهوبين
الرشاد إطار عام لبرامج ا: الصالبة والمرونة النفسية: التفاؤل -

 النفسى للموهوبين
 

 )دراسات سيكومترية: ( عنوان الجلسة:  الجلسة الرابعة

  فاروق عبد الفتاح موسى/ األستاذ الدكتور: رئيس الجلسة
  أحمد عبدالرحمن عثمان/ األستاذ الدكتور: مقرر الجلسة

  :وتناولت األبحاث التالية
  حجم التأثير فى بحوث الموهوبين -



  
          

٥٥٩ 

تكارى على تكامل المفهوم فى خرائط أثر تنمية التفكير االب -
المفاهيم لدى األطفال ذوى تشتت االنتباه والنشاط الحركى الزائد 

  )دراسة تجريبية ( 
أبعاد الذكاء االنفعالى الشائعة لدى طلبة الدراسات العليا فى كلية  -

األميرة عالية بجامعة البلقاء التطبيقية فى األردن من وجهة نظر 
 .الطلبة أنفسهم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :جلسةالتوصيات وخاتمة المؤتمر
  :رئيس الجلسة

  حمدى حسن المحروقى رئيس المؤتمر وعميد الكلية/  األستاذ الدكتور
  :أعضاء الجلسة



  
          

٥٦٠ 

الشناوى عبد المنعم الشناوى وكيـل الكليـة لـشئون          /  األستاذ الدكتور 
  الدراسات العليا والبحوث

 الكلية لشئون المجتمـع                         عبد الباسط متولى خضر وكيل/  األستاذ الدكتور 
  والبيئة

عادل عبداهللا محمد مقرر المؤتمر ورئيس قسم الصحة        /  األستاذ الدكتور 
  النفسية

عادل محمد العدل  مقرر المؤتمر ورئيس قـسم علـم           /  األستاذ الدكتور 
أحمد عبدالرحمن عثمان أسـتاذ     / النفس التربوى        األستاذ الدكتور          

  م علم النفس التربوى بقس
  محمد أحمد سعفان أستاذ بقسم الصحة النفسية/   األستاذ الدكتور

  

جلـسات  ) ٧(بحثاً وورقة عمل خـالل      ) ٣٤(حيث عرض بالمؤتمر    
ومن خالل المناقشات التى تمت بالجلسات وتعقيب الباحثين وتقارير         
رؤساء الجلسات ومقرريها وكذا ما قدم من التوصيات التى خلـص           

  " كتابة" ا الحضور إليه
  

قد تمت صياغة مجموعة من التوصيات يمكن 
  -:تلخيصها فيما يلى

ضرورة تضافرالجهود الرسمية وغير الرسمية فى إنشاء  .١
المؤسسات الخاصة برعاية الموهوبين وتوفير كافة األجهزة 
واألدوات والوسائل واالمكانات المادية والبشرية الضرورية 

  .لذلك



  
          

٥٦١ 

حاجات المادية والمعنوية للمبدعين الحرص على اشباع ال .٢
ومن يهتم باكتشافهم ورعايتهم حتى ال يتحول المبدعون إلى 

 .معوقين

 -صعوبات تعلم( االهتمام بالموهوبين من ذوى االعاقات  .٣
وعمل )  اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد-التوحد

 .بروتوكول لرعاية الموهوبين فى كل مرحلة تعليمية

 .هات المجتمع نحو الموهوبين من ذوى االعاقات تعديل اتجا .٤

 .استثمار وتوظيف قدرات الموهوبين فى المجاالت المختلفة .٥

اعداد برامج تعليمية للموهوبين ذوى صعوبات التعلم وذوى  .٦
 .االحتياجات الخاصة

ضرورة اعداد معلم لذوى االحتياجات الخاصة من خالل  .٧
لمية المعاصرة برامج كلية التربية فى ضوء التطورات العا

لمواكبة العالم فى تنمية المواهب واستخدام األساليب 
 .التكنولوجية الحديثة

تشخيص مشكالت الموهوبين والمتفوقين ووضع برامج  .٨
 .عالجية لهم

التأكيد على المنهج االثرائى فى تنمية الموهوبين  .٩
 .والمتفوقين

التأكيد على دراسة وتقييم تجارب اآلخرين واالستفادة  .١٠
 .فى مجال تشخيص الموهوبين ورعايتهم منها 

التأكيد على ضرورة االستفادة من تجارب الدول العربية  .١١
 .فى مجال إكتشاف الموهوبين ورعايتهم 



  
          

٥٦٢ 

كمنهج نمائى ووقائى ( التأكيد على برامج التدخل المبكر .١٢
 .فى مرحلة ما قبل المدرسة )

ضرورة التركيز فى بحوث الموهبة على الجوانب  .١٣
تنفيذية التى يجب ان تصبح واقعاً إذا أردنا بحق االجرائية وال

 .استثمار المواهب فى كافة المجاالت

ضرورة تحرى الدقة فى تصميم أدوات اكتشاف  .١٤
 .الموهوبين والحرص على توافر شروط الدقة العلمية فيها

تبنى جامعة الزقازيق إعداد بطاريات الكتشاف  .١٥
  .الموهوبين وتقنينها على مستويات عمرية مختلفة

التأكيد على االهتمام بالبيئة األسرية والمدرسية وبيئة  .١٦
 .المجتمع كشرط لالبداع

التأكيد على ضرورة انشاء شعبة تربية خاصة العداد  .١٧
 .معلم متخصص فى مجال الموهبة من خالل مسار الموهبة

ضرورة إعداد آليات مناسبة لالكتشاف المبكر  .١٨
م وتوجيههم للموهوبين فى مراحل التعليم األولى ورعايته

 .نحو االستغالل األمثل للموهبة

وتعتبر هذه التوصيات بمثابة توصيات مبدئية وسيتم تنقيحها 
 .حين اصدار الكتاب الخاص بالمؤتمر

  


