
 ةوالنفسي ةبويالت  ملو عال ةجمل

 5132مارس  3عدد ال 31اجمللد  31

 

 

 

 بناء مقياس للكشف عن املوهوبني من ذوي صعوبات التعلم 

 من تالميذ احللقة األوىل يف املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين
 

 

 اهلاجري يد. أمينة اهلرمس

 قسم علم النفس

 جامعة البحرين -كلية اآلداب 

harmas2@yahoo.com 

بناء مقياس للكشف عن الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم من تالميذ الحلقةالعنوان:
األولى في المرحلة األبتدائية بمملكة البحرين

مجلة العلوم التربوية والنفسية -البحرينالمصدر:

الهاجري، أمينة الهرمسيالمؤلف الرئيسي:

مج16, ع1المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2015التاريخ الميالدي:

مارسالشهر:

42 - 13الصفحات:

:MD 624874رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

الطالب الموهوبون، صعوبات التعلم ، الخصائص االنفعالية، الخصائص المعرفية،مواضيع:
المرحلة االبتدائية، البحرين

http://search.mandumah.com/Record/624874رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/624874


 ةوالنفسي ةبويالت  ملو عال ةجمل

 5132مارس  3عدد ال 31اجمللد  31

 

 

 

 بناء مقياس للكشف عن املوهوبني من ذوي صعوبات التعلم 

 من تالميذ احللقة األوىل يف املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين
 

 

 اهلاجري يد. أمينة اهلرمس

 قسم علم النفس

 جامعة البحرين -كلية اآلداب 

harmas2@yahoo.com 



 د. أمنية اهلاجري      بناء مقياس للكشف عن املوهوبني من ذوي صعوابت التعلم البحرين

 5132مارس  3العدد  31اجمللد  31
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 () من تالميذ احللقة األوىل يف املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين
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 امللخص

تالميذ احللقة األوىل يف املرحلة  من ذوي صعهوابت التعلم من هوههوبنهدفت هذه الدراسة إىل بناء مقياس للكشف عن امل
التالميذ والتلميذات مت تشخيصهم من قبل أخصائيات  من 456وكانت عينة الدراسة  .مبملكة البحرين االبتدائية
يف التعلم و يتلقهون دروسا عالجية يف غرفة املصادر. استخدمت الباحثة  صعهوابت التعلم على أهنم يعانهون من صعهوابت

مها: مؤشرات  باحثة إبعداد قائمة من بعدينإذ قامت ال ،الهوصفي التحليلي من أجل حتقيق هذا اهلدف منهج البحث
املقياس ابلطرق املناسبة )صدق البناء  التعلم لدى التالميذ. وأتكدت الباحثة من صدق وثبات صعهوابتوجهود املهوهبة و 
 6والصهورة النهائية للمقياس تتكهون من  .جيدة من الصدق والثبات وخلصت إىل أن املقياس يتميز بدرجة (وألفا كرونباخ

 التعلم وهي خصائص االنتباه والرتكيز، انفعالية، صعهوابتعن خصائص املتفهوقن من ذوي  ييس فرعية هي عبارةمقا
استخدامه يف  وترى الباحثة أن هذ ا املقياس الذي أطلقت عليه "مقياس صهب" يصلح (.ومعرفية وتقدير الذات

وتقرتح  .االبتدائية مبملكة البحرين ىل يف املرحلةالتعلم من تالميذ احللقة األو  صعهوابتمن ذوي  هوههوبنالكشف عن امل
 يف الصفهوف العادية. الباحثة إجراء هذا البحث على عينة عشهوائية من التالميذ

 ،اخلصائص االنفعالية خصائص االنتباه والرتكيز، ،مؤشرات ،املهوههوبهون من ذوي صعهوابت التعلم :الكلمات املفتاحية
 البحرين. ةاالبتدائية مبملك ةاملرحل تالميذ ،ذاتخصائص تقدير ال ،اخلصائص املعرفية
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Developing a Scale to Identify Gifted Pupils with Disabilities in the Primary 

Schools in Bahrain 

Dr Amina A. Al Hajeri 

Collage of Arts 

University of Bahrain 

Abstract 

This study aimed at developing a scale for identifying gifted pupils with learning 

disabilities in the first three grades at the government primary schools. The 

participants were pupils in grades 1, 2 and 3 who were diagnosed as having learning 

disabilities by special education specialists taking remedial lessons. The number of 

the participants in the study was 654 boys and girls. An instrument of two subscales 

was developed for this purpose. It contains signs of both giftedness and learning 

disabilities. For validation of the scale, reliability and Cronbach alpha was used. The 

results showed that the scale was reliable and valid. The scale is formed of 4 

dimensions or subscales: attention and concentration, emotional, cognitive, and self-

concept. In conclusion, the scale could be used as a screening test to identify gifted 

pupils with disabilities in the primary school. The researchers recommend repeating 

the same study on a random sample from the ordinary classes. 

Keywords: gifted disabled pupils- signs- attention and focus characteristics- 

emotional characteristics- cognitive characteristics- self-concept characteristics- 

Bahraini primary pupils. 
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 ة:املقدم
املقدمة هلا. وقد يرجع ذلك إىل  التعلم من الفئات األقل حظا من حيث اخلدمات صعهوابتمن ذوي  هوههوبنتعترب فئة امل

ات ويف ذ .متناقضة حيث ميتلكهون مهواهب وقدرات غري عادية فهم جيمعهون بن خصائص .طبيعة خصائص هذه الفئة
وهذا جيعل من الصعب التعرف عليهم من بن  .يف جماالت أكادميية كالقراءة والكتابة صعهوابتن من الهوقت هم يعانهو 

وبدأ  .االستثناءين وهذا ههو السبب يف تسميتهم بذوي .وكذلك يف الصف العادي هوههوبنالتعلم وفئات امل صعهوابت ذوي
التعلم مع صدور قانهون التعلم  صعهوابت ن يعانهون منالذي هوههوبناالهتمام ابألطفال أو التالميذ املتفهوقن عقليا أو امل

 .8995 للجميع يف الهوالايت املتحدة عام

وايت مهور وميكر  التعلم جداي جبههود صعهوابتمن ذوي  مهوههوبنوقد بدأت املطالبة بتهوفري خدمات مناسبة لل
((Whitmore & Maker, 1985 cited in McCoach, Kehle, Bray and Siegle, 2001 البا حيث ط

الطالب يف الصفهوف العادية من أجل إبراز مهواهبهم اليت مت  من ذوي االحتياجات اخلاصة إىل ابقي هوههوبنبضم امل
وقد أوضحا أن من األسباب اليت  .اخلاصة اليت تركز على نقاط الضعف لدى الطالب جتاهلها يف صفهوف االحتياجات

 .الكشف عن املهوهبة سي على درجة اختبار الذكاء املرتفعة يفدورا يف جتاهل هذه الفئة ههو االعتماد بشكل أسا لعبت
يذ من تلميذا من ثالث فئات هي: تالم 883 دراسة على عينة من Baum & Owen, 1985))وأجرى بيهوم واوين 

عة فرتمعهون بن القدرات العقلية املالقدرات العقلية املتهوسطة وتالميذ جي عة وتالميذ من ذويفذوي القدرات العقلية املرت
أن عدم  وتهوصل الباحثان إىل .وهذه الفئات من الصف الرابع واخلامس والسادس يف املرحلة االبتدائية التعلم. صعهوابتو 

اليت جتمع بن القدرة املرتفعة  فالفئة الثالثة وهي .الذي مييز بن هذه الفئات الثالثة الكفاءة يف األداء املدرسي ههو
انحية أخرى لهوحظ عليها سلهوكيات غري مرغهوب فيها يف  متميزة من انحية ومن أظهرت مهارات إبداعية صعهوابتوال
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من التالميذ الذين  %24وكذلك ورد أن  .منخفضا مما أدى إىل تدين مستهوى أدائها كما كان أداؤها األكادميي  .الصف
 التعلم لديهم كانت لديهم مهواهب. صعهوابتعلى  مت التعرف

من ذوي  هوههوبنخصائص امل كت للتعرف علىتراسة مكثفة يف جامعة كهونيكويف منتصف التسعينات أجريت أول د
 Reis, Neu, & McGuire, 1995) وآخرون مقابالت وأجرى ريز .التعلم واجياد اسرتاجتيات ملساعدهتم صعهوابت

cited in McCoach eta 1, 2001)  مع طالب اجلامعة الذين يتمتعهون بدرجة عالية يف اختبار الذكاء ويف ذات
 التعلم من اجل التعرف على العهوامل اليت تؤثر إجيااب وسلبا على أدائهم األكادميي. صعهوابت الهوقت لديهم

أن  Renzulli, 1978; Winner, 1996; cited in McCoach et al, 2001))وقد ذكر بعض الباحثن 
جتاهل لكثري من األفراد. كما إجحاف و  كأساس لتحديد املهوهبة فيه  (درجة 861- 821)األخذ بدرجة اختبار الذكاء 

التعلم واملهوهبة تطمس   صعهوابتالذين يقهولهون أن   (masking hypothesis)أنه يتعارض مع أصحاب الفرضية املقنعة
 & Davis)التعلم تؤدي إىل خفض درجة الذكاء عن احلد الفاصل  صعهوابتأن  فهم يرون .كل منهما األخرى

Rimm, 1989 ,cited in Lovett & Lewandowski, 2006)  لرتكيز بنهود اختبار الذكاء يف جمملها على 
أساس أدائهم يف اختبار  وقد ضرب مثاال أبن مدرب كرة القدم ال خيتار الالعبن على .وتتجاهل جهوانب أخرى ظاأللفا

 ,Nielsen)كما ذكر نلسهون  Deary, 2000 cited in Lovett & Lewandowski, 2006))الذكاء 

أنه ال داعي الستخدام اختبار الذكاء مع بعض الفئات وذلك  لد الشعهور ابإلحباط لدى الفرد. ويرىأن ذلك يهو  (2002
 & Rimm & Davis, 1989 cited in Lovett) ديفز ورمي وذكر .لعدة أسباب منها أخالقية

Lewandowski, 2006)، كتهوصيات  أنه مت إضافة بعض األساليب األخرى اليت قد تسهم يف التعرف على هذه الفئة 
أخرى خارج النطاق  كما مت تعديل آلية التعرف على املهوهبة إبضافة جماالت  .املعلم ووالدي الطالب وحىت زمالئه

 & cited in Lovett) جنلري وفهورد وحلل هذه املشكلة اقرتح .األكادميي كاملهوسيقى والقيادة واالبتكار وغريها

Lewandowski, 2006; Naglieri & Ford, 2003) تخدام اختبار ذكاء غري لفظي كبديل مع هذه الفئات اس
وقد  .( من حيث الصدق والثباتgold standard)قيمة اختبارات الذكاء  من أجل تقليل التحيز. وهذا ال يقلل من

استهويبنج  دراسة وجد 64يف الهوقت احلاضر االستعاضة عنها. ومن خالل دراسة حتليلية لعدد وقدره  صعهوبةيكهون من ال
 Stuebing, Fletcher, LeDoux, Lyon, Shaywitz, & Shaywitz 2006, cited in)ن وآخرو 

Lovett & Lewandowski, 2006)  أداؤهم أقل من املتهوسط وذكاؤهم  فروقا ضئيلة جدا بن الطالب الذين
كاءات منخفض أيضا. سامهت هذه الدراسات مع نظرية الذ  منخفض مقارنة ابلطالب الذين ذكاؤهم مرتفع وأداءهم

يف تطهور مفاهيم املهوهبة واتساع تعريفاهتا لتضم  (3183املشار إليه يف احلروب )  (Gardener, 1983)املتعددة لغاردنر
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أو النشاط بهوجه عام  التعلم ومتدين اخنفاض مستهوى اجلهد صعهوابتأخرى منها ذوي االحتياجات اخلاصة وذوي  فئات
  عايل التحصيل وغريهم.عامة يف السلهوك االجتماعي أو االنف صعهوابتو 

 Twice"غري العادية  التعلم منها ثنائيهو صعهوابتمن ذوي  هوههوبنوقد استخدمت عدة مصطلحات للداللة على امل

Exceptional"  أو املتعلمهون املتناقضهون أو احملريون " Paradoxical learners" هوههوبنلإلشارة إىل التالميذ امل 
 & Baum) 211.111البالغ عددها يف الهوالايت املتحدة األمريكية  املقنعةالتعلم املطمهوسة و  صعهوابتمن ذوي 

Owen, 2004) (cited in Alhroub, 2011)( أبن تسمية ذوي االستثناء3183. وقد ذكر احلروب )ن ي
((Dual Exceptional  وأضاف أهنا  .التعلم صعهوابتذوي  مهوههوبنالتعلم وهي مرادفة لل صعهوابتيقصد هبا املهوهبة و
أو  ،املتهوحدين هوههوبنأخرى من الطالب كامل التعلم بل تضم جممهوعات صعهوابتمن ذوي  هوههوبنيست حصرا على املل
 ذوي اإلعاقات البصرية والسمعية أو الطالب ذوي اإلعاقات احلركية هوههوبنذوي االضطراابت السلهوكية أو امل هوههوبنامل

Montgomery Al- Hroub, 2010)) (;2003 ب  تف مكر وقد ع (.3183 ،احلروب)يف  املشار اليهما
ذوي  الطالب (3183 ،احلروب)ملشار إليه يف ا Colorado Department of Education للرتبية كهولهورادو
  (القدرات اإلنسانية االستثنائية أو متفهوقن يف واحدة أو أكثر من مهوههوبنن أبولئك الذين يتم الكشف عنهم كياالستثناء

إضافة إىل الكشف  (أو القدرات الفنية والبصرية ،والقيادة ،أو اإلبداع ،أو القدرات العالية ،رتفعكالتحصيل األكادميي امل
 ،أو اجلسدية ،أو اإلعاقة االنفعالية ،التعلم صعهوابتدها املعيار األمريكي )داإلعاقات اليت ح عن وجهود إعاقة واحدة من

  (.أو النشاط الزائد ،أو التهوحد ،احلسية أو

من جممهوع  %5-3 أن هذه الفئة متثل (3114 ،قلة املعطي وأبهو املشار إليه يف عبد) Nielsen سهونوقد ذكر نل
عقليا يف اجملتمع )عبداملعطي وأبهو قلة،  من املتفهوقن % 84كما ورد أهنم ميثلهون   .تعلم صعهوابتاألطفال الذين لديهم 

 صعهوابتلديهم  هوههوبنمن األطفال امل %8.3إىل أن Silvermen, 1989) (. ويف املقابل تهوصل سلفرمن )3114
التعلم لديهم قدرات  صعهوابتمن ذوي  %22إىل أن  Baum, 1985))تهوصلت بهوم  ومن انحية أخرى .يف التعلم

 .هوههوبنالتعلم هم من امل صعهوابتمن جمتمع ذوي  %83و  عقلية عالية

 ,McCoach, Kehle, Bray) التعلم صعهوابتوقد مت التعرف على وجهود ثالث فئات أو أمناط من املتفهوقن ذوي 

& Siegle, 2001; Ruban & Reis, 2005; Brody Mills, 1997) العبادي ؛3113 ،، )الزايت، 
3111) 

 وهي كما يلي:
التعرف على هذه الفئة  وتستخدم حمكات املهوهبة من أجل .تعلم بسيطة أو دقيقة صعهوابتهون ممن لديهم باملهوههو  .8

وقدرهتم اللفظية املرتفعة وابداعاهتم وحتصيلهم  يهم بسبب ارتقاع نسب ذكائهموذلك ألهنم يلفتهون األنظار إل
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التعليم يهواجههون حتداي  مع تزايد أعمار هؤالء األطفال وتدرجهم يف سلم ولكن .األكادميي يف املدرسة االبتدائية
يس م اتباع طرق تدر كما أن عد  .فيظهر التباعد بن األداء الفعلي واملتهوقع بشكل واضح د الدراسيةيف املهوا

وهذا يف النهاية يؤدي إىل  .ظمناسبة هلم يؤدي كل ذلك إىل اخنفاض يف حتصيلهم ابلنسبة ألقراهنم بشكل ملحهو 
 م.صعهوابهتبروز 

وهم  .يتم التعرف عليهم التعلم الذين مل صعهوابتمن ذوي  املهوههوبهونأو  (ثنائيهو غري العادية املقنعة )أو املطمهوسة .3
 ،فمظاهر املهوهبة كاالستدالل .نفس الهوقت التعلم يف صعهوابتع لديهم مظاهر املهوهبة و األطفال الذين جتتم

أو  ،القراءة صعهوابتاليت لديهم ك صعهوابتحتجب مظاهر ال والتفكري واللباقة يف احلديث ،إدراك العالقات
 األطفال يف ويتهواجد هؤالء .املهوهبة صعهوابتوقد حيدث العكس أبن تغطي ال .السمعي ضعف التمييز، والفهم

التعلم وذلك  صعهوابت أو ذوي هوههوبنالصفهوف العادية فال يتمكنهون من االستفادة من اخلدمات املقدمة إىل امل
 التعرف عليهم أو كما يقال تعريفات كال الفئتن ال تشملهم. صعهوبةل

من السهل حادة  مصعهوابهتأيضا. هؤالء التالميذ  مهوههوبهونتعلم شديدة ولكن  صعهوابتالتالميذ من ذوي  .2
اخلدمات هلم. ويف حالتهم يتم الرتكيز  التعلم وابلتايل يتم تقدمي صعهوابتالكشف عنها وتصنيفهم ضمن ذوي 

 وهذا يؤدي إىل رسهويهم املتكرر. .نقاط القهوة ويتم جتاهل صعهوابتعلى نقاط ضعفهم وهي ال

واليت ميكن تقسيمها إىل نقاط  التعلم ابتصعهو من ذوي  املهوههوبهونوتهوجد مجلة من اخلصائص أو املؤشرات اليت يتميز هبا 
 Reis, Neu, & McGuire, 1995 cited in Reis, McGuire, & Neu, 2000; Brody)قهوة وضعف 

& Mills, 1997; Ruban & Reis, 2005) عبد املعطي وأبهو قلة(.) 

 ةومن مؤشرات القوة أو املوهب

مهارة  -االستنتاج الرايضي  تفهوق يف -القراءة االستيعابية  تفهوق يف -مفردات غنية  -تفهوق يف الذاكرة طهويلة املدى 
 -قدرة على التعليل واالستنتاج -إبداع و قدرة ختيلية  -مهارة يف استيعاب املفاهيم اجملردة  -لفظية متقدمة يف املناقشة 

طاقة  -تساؤل الع و حب استط -فكار مشهوقة جديدة أ -إمكانية تهوافر مسع حاد -أداء انجح لألشياء الصعبة املعقدة 
تفهوق يف حل  -قدرة عالية يف التحليل -روح الدعابة واملرح  -قدرة على اإلدراك واالستبصار -النشاط  عالية من

 -اهتمامات متنهوعة  -يف حل املشكالت  تفهوق -قدرة عالية يف اإلبداع وهذا يشمل اخليال والتفكري اجملرد -املشكالت 
   الفن أو العلهوم أو املهوسيقى.يفإمكان التفهوق  -ملعرفة واالستكشاف رغبة اكتساب ا -التفكري الناقد

 :صعوابت التعلم فيمكن تلخيصها أما مؤشرات الضعف أو
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-احلساسية املفرطة من االنتقاد -الكمالية -فقدان الدافعية -اإلحباط وعدم القدرة على إتقان مهارات أكادميية حمددة 
اخنفاض يف  -ضعف يف القدرة على االستماع واالنتباه  -ر إىل مهارات التفكرياالفتقا -الفشل يف إهناء الهواجبات 

املفردات احملكية أكثر -ضعف يف الذاكرة قصرية املدى  -جماالت الضعف  أساليب ذكية يف جتنب -مفههوم الذات 
 -غري مقروء خط يدوي -ضعف يف املناقشة  -كره األعمال الكتابية   -يف التهجئة صعهوبة -املفردات الكابية  من تطهورا"
غري  -يف الذاكرة الصماء صعهوبة -املتتابعة  يف املهواد البسيطة والعمليات صعهوبة -كبرية يف التهجئة والصهوتيات   صعهوبة

أداء  -ضعف يف قهواعد اللغة والرتقيم  -ذاكرة مسعية ضعيفة  -العقالين  تغليب العهواطف على التفكري -منتبه يف الصف 
 إمكانية اإلخفاق يف تعلم اللغات األجنبية. -احملددة بهوقت  سيئ يف االمتحاانت

 صعهوابتمن ذوي  هوههوبنامل ( تصنيفا آخر خلصائص3111املشار إليه يف احلارون،   Lafrance)وقد وضع فرينس 
هم حتت اخلصائص املعرفية ثروة لغهوية وقدرة عالية على ف ويندرج .التعلم وههو خصائص معرفية وسيكهولهوجية وانفعالية

ومن انحية أخرى تدين القدرة على  .واالستدالل وحل املشكالت والتفكري اإلبداعي املفاهيم والقدرة على التحليل
تدين مفههوم الذات  أما اخلصائص السيكهولهوجية االنفعالية فيندرج حتتها .يف الذاكرة ومهارات االستماع وقصهور التنظيم

 وهذا جيعلهم يشعرون ابلعجز ونقص الدافعية. أقل كفاءة من اآلخرين.وارتفاع مستهوى النقد الذايت العتقادهم أهنم 

التشخيص وحتديد مسات  التعلم حتديد احملكات املناسبة لعملية صعهوابتمن ذوي  هوههوبنويتطلب التعرف على امل
ىل إ (3114 ،قلة املعطي وأبهو املشار إليه يف عبد Sawnson, 1991))فقد أشار سهوانسهون  .وخصائص هذه الفئة

 التعلم وهي: صعهوابت من ذوي هوههوبنوجهود حمكات للتعرف على امل

 .أو التحصيلي الدراسي حمك التفاوت أي يهوجد تباين بن مستهوى ذكائهم أو قدراهتم الكامنة وأدائهم الفعلي .8
 ,Baum, Renzulli, & Hébert)ذكاءهم  يف حتصيلهم الدراسي مقارنة مبستهوى ظفيالحظ اخنفاض ملحهو 

1995; Mendaglio, 1993; Butler- Por, 1987; Dowdall & Colangelo, 1982; 

Emerick, 1992; Supplee & Whitmore, 1980 cited in McCoach et al, 2001). 

التعلم أو  صعهوابتذوي  التعلم يتميزون عن غريهم من صعهوابتذوي  هوههوبنحمك االستبعاد ويقصد هبذا أن امل .3
  .اإلعاقات األخرى

من اجملاالت  واحدة أو أكثر صعهوبةالتعلم  صعهوابتذوي  هوههوبنالنهوعي أي يهوجد لدى امل حمك التمييز .2
 األكادميية.

ابألداء متيزهم عن األفراد  التعلم بعض اخلصائص املتعلقة صعهوابتذوي  هوههوبنحمك التباين أي تهوجد لدى امل .6
ي بشكل عام وسعة األرقام والقدرة يف األداء اللفظ ( أن من مساهتم اخنفاض3113. وذكر الزايت )هوههوبنامل
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يف التذكر وضعف التمييز  ايف املخ أو اضطراابت تسبب اخنفاضعضهوية  هذا إىل جانب اضطراابت .املكانية
 على اسرتجاع املعلهومات اللفظية. السمعي والقدرة

ي احلصهول على درجة التعلم ه صعهوابتمن ذوي  هوههوبنومن هنا يتبن أن من احملددات اليت تستخدم للتعرف على امل
وكذلك وجهود  .املتهوقع والتحصيل الفعلي يف املدرسة والتباين بن التحصيل (885أعلى من )عالية يف اختبار الذكاء 

 .(Brody Mills, 1997)خلل أو قصهور لدى الفرد 

 منها: التعلم صعوابتذوي  وهوبنيوقد استخدم الباحثون عدة أدوات للكشف أو التعرف على امل

  ات الذكاءاختبار 

 الكامنة واألداء الظاهر اختبارات تشخيص األداء األكادميي يف جماالت متعددة لتحديد التفاوت بن القدرات 

  ملفات اإلجناز األكادميي((Portfolio 

 قهوائم السمات واخلصائص السلهوكية 

 مجع البياانت من املعلمن واألقران 

 املقابالت مع أولياء األمهور 

 ع التالميذاملقابالت الشخصية م 

  نرو احلا؛ 3114 ،املعطي وأبهو قلة عبد ;3113 ،الزايت)املالحظة املباشرة من قبل معلمن مؤهلن، 
3111.) 

من ذوي  هوههوبنالتعرف على امل ركز بعض الباحثن على درجات الطالب يف اختبار وكسلر للذكاء لألطفال من أجل
 & ,Schiff, Kaufman)سكف وكهوفمن وكهوفمن  أجرىفمثال .إال أن النتائج مل تكن متسقة ،التعلم صعهوابت

Kaufman, 1981)  سنهوات فهوجدا فرقا عاليا وواضحا بن الدرجات  81متهوسط أعمارهم  تلميذا 21دراسة على
 ذلك ابلضرورة أفضل مؤشر دال على (Waldron & Saphire, 1990)يرى ولدرون وسفري  اللفظية واألداء بينما ال

تعلم يف آن واحد يتميزون  صعهوابتتهوصال يف هذه الدراسة أبن الطالب الذين لديهم ذكاء مرتفع و وقد  .التعلم صعهوابت
وقد أشارت هذه الدراسة أيضا إىل  ،من املهواهب اإلبداعية أبداء فهوق املتهوسط يف الفهم اللفظي ومهارات التعبري والعديد

ووجد ولدرون وسفري أن هؤالء  .والنمهو العاطفي ،يوأنشطة التنسيق احلرك ،للتسلسل نقاط الضعف يف اجملال املعريف
جدا يف املهارات  يعتمدون على املهارات البصرية يف التعرف على الكلمات والتحليل بينما أداؤهم ضعيف الطالب

تقييم ملفات الهواجبات  (Vaidya, 1993)فيداي  واستخدم .مييز األصهوات والذاكرة السمعية القصرية املدىتالسمعية ك
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كما استخدم   .التعلم صعهوابتمن ذوي  هوههوبنالتحصيلية للتعرف على امل بارات اإلبداع ونتائج اختبارات الذكاءواخت
قهوائم  يف التشخيص إىل جانب اختبارات الذكاء والتحصيل (Eisenberg & Epstein, 1981) اسنربغ وابستن

 .والفن واملهوسيقى واالتصال داع والقيادةالتعرف على سلهوكيات وخصائص هذه الفئة من الطالب كالدافعية واإلب

التعلم وهي  صعهوابتالعقلية و  التعلم اختبارات القدرات صعهوابتذوي  هوههوبن( يف فرز امل3111وقد استخدم العبادي )
إدراكية السمعية والبصرية واختبار تشخيص املهارات  اختباراتاألطفال النسخة الثالثة املعدل و مقياس وكسلر لذكاء 

إليه يف  املشار 8944)ية يف اللغة العربية والرايضيات. ويف املهوهبة استخدم الصهورة )أ( يف اختبار تهور انس األساس
الرابع  طالب وطالبة من الصفهوف 33وبعد التشخيص أصبح عدد أفراد العينة  .للتفكري اإلبداعي( 3111 ،العبادي

الذكاء. وكذلك أخذ ابلتباعد بن  يف اختبار 885من  واعتمد العبادي على درجة أعلى .واخلامس والسادس االبتدائي
 الصف. أداء الطالب يف االختبارات التشخيصية وأداء الطالب يف

التحصيل الدراسي يف شرحية  متدين هوههوبنلتعرف عدى نسبة املل( دراسة يف السهودان 3114يفة وعطا هللا )لوأجرى اخل
تلميذا وتلميذة من امللتحقن ابحللقة الثانية من املرحلة  8163نة وبلغ حجم العي .، وتقدير حجم الظاهرةهوههوبنامل

سنة. وقد استخدم الباحثان عدة أدوات منها: التحصيل الدراسي متمثال  83-1 وتراوحت أعمارهم ما بن .االبتدائية
التلميذ ومقياس تهور  اءالتلميذ للتعرف على مستهواه األكادميي ومقياس املصفهوفات املتتابعة املعياري لقياس ذك يف درجات

ومشلت الدراسة التالميذ الذين تزيد  .من التالميذ هوههوبنتقدير املعلم خلصائص امل ةانس للرسم كمؤشر لإلبداع واستبان
متدين التحصيل  هوههوبنوتهوصل الباحثان إىل أن نسبة امل .51 حتصيلهم عن تقل درجةدرجة و  821نسبة ذكائهم عن 
وهي أيضا يف  هوههوبنيف جمتمع امل % 85وكانت نسبتهم  (.%2- 8) حدود ثقة يف (%3ههو ) يف جمتمع البحث

يفهوق نسبة  (%6متدين التحصيل ) هوههوبنكما كشفت الدراسة إىل أن نسبة الذكهور امل  .(%33-%1ثقة ) حدود
  .هوههوبنيف جمتمع امل % 88 ،%25( يف جمتمع البحث و %3اإلانث )

وكانت  .الرايضيات التعلم يف صعهوابتمن ذوي  هوههوبناسة للكشف عن املبدر  (A1- Hroub, 2011)وقام احلروب 
أساليب  4ام ومت استخد .من املرحلة االبتدائية تالميذ من الصف الرابع واخلامس والسادس 2عينة الدراسة تلميذتن و

ملهوهبة والبعض فقد استخدم بعضا منها للكشف عن ا .الرايضيات التعلم يف صعهوابتمن ذوي  هوههوبنللكشف عن امل
وتهوصل إىل أمهية مجع معلهومات كافية عن الطالب من أجل تكهوين صهورة متكاملة  .التعلم صعهوابتاآلخر للكشف عن 

الة الطالب خاصة حب وهذه املعلهومات تتمثل يف مجع ملفات .وضعه الصحي واألسري والعقلي قبل إجراء التشخيص عن
وكذلك إجراء املقابالت مع مدرسي الطالب  .وأسرته له من قبل املدرسةاالختبارات اليت أجريت الصحية والتحصيلية و 

 The Wechsler)اختبارات متعددة يف التشخيص كاختبار وكسلر للذكاء كما تهوصل إىل أمهية استخدام  .وويل أمره

Intelligence Scale for Children WICSIIIUK; Wechsler, 1992)أو صعهوابت، واختبار مسحي ل 
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واختبار قدرات  ،Dyslexia Screening Test DST; Fawcett and Nicolson. 1996))ءة عسر القرا
واختبار حتصيلي  British the Neale Analysis of Reading Ability revised; Neale, 1989))القراءة 

دى وهذا االختبار األخري خاص للكشف عن نقاط القهوة ل .The mathematics achievement يف الرايضيات
وكذلك وجد احلروب أن  .التعلم صعهوابتذوي  هوههوبنوحساسية يف التعرف على امل يعطي صهورة أكثر دقة وههو هوههوبنامل

 األداء اللفظي والنمطي املعريف وسيلة جيدة للتعرف على هذه الفئة. التباين يف

فالدراسات والربامج  م قليلة جدا.التعل صعهوابتمن ذوي  هوههوبنيرى املتتبع لألدبيات أن البحهوث واالهتمام بفئة امل
تعمل على رفع مستهوى اخلدمات املقدمة هلاتن  فهي .التعلم صعهوابتأو ذوي  هوههوبنواملؤمترات اليت تعقد تتعلق ابمل

ذوي  هوههوبنوقد يكهون من أسباب ذلك قلة عدد امل .التعلم صعهوابت من ذوي هوههوبنبينما يتم جتاهل امل ،الفئتن
 كما أن عدم معرفة متخذي القرار أو املدرسن  .ابلفئات األخرى من ذوي االحتياجات اخلاصة رنةالتعلم مقا صعهوابت

مقنعة مما يصعب التعرف  . وقد تكهون هذه الفئةصعهوابتبهوجهود هذه الفئة حيث إهنا هلا خصائص جتمع بن املهوهبة وال
التعلم ميكن استخدامه بسههولة وسرعة  صعهوابت ذوي هوههوبنعليها. كما أن الباحثة مل جتد اختبارا مقننا للكشف عن امل

لذا تسعى الدراسة احلالية لتطهوير  .التعلم صعهوابتمن ذوي  هوههوبنتالميذهم امل من قبل املربن إذا شكهوا يف أن بعض
نقاط  على املهوهبة أي التعلم من أجل تقدمي الربامج املناسبة هلم ورمبا للرتكيز صعهوابتذوي  هوههوبنللتعرف على امل مقياس

االفتقار  ،األكادميي يؤدي إىل ضعف مفههوم الذات القهوة من أجل حتفيز الفرد على التحصيل حيث إن اخنفاض حتصيلهم
 عامة يف السلهوك االجتماعي أو االنفعايل. صعهوابتالنشاط بهوجه عام و  واخنفاض مستهوى اجلهد أ ،إىل الدافعية

 :ةالدراس ةمشكل
 .يف مملكة البحرين يف طهور النمهو هوههوبنالتعلم أو بطء التعلم أو امل صعهوابتصة سهواء يعترب االهتمام بذوي احلاجات اخلا

فعلى سبيل املثال ال يتم  .وأدوات للمسح والتشخيص والربامج فهذا اجملال يفتقر إىل اإلمكاانت املادية والبشرية املؤهلة
 .ل يعتمد على اخنفاض مستهوى التحصيل الدراسيالتعلم يف املدارس ب صعهوابتفرز ذوي  تطبيق اختبار الذكاء يف عملية

املنزل أو املدرسة  يف تشمل الفئة غري الناطقة ابللغة العربية والفئة اليت تكهون مشكلتها انجتة عن عهوامل بيئية سهواء فهي
التعلم انجتة عن مشكلة يف املخ ومن الصعب  صعهوابتوكما ههو معروف أن  .حاالت البطء الدراسيوختلف عقلي و 

انحية أخرى املهوهبة غالبا ما تكهون خصائصها ومؤشراهتا واضحة يف  كم على الطفل من خالل املالحظة فقط. ومناحل
دراية   شافهم يف كثري من األحيان وذلك لعدمتاك صعهوبةالتعلم من ال صعهوابتمن ذوي  املهوههوبهون سلهوكيات الفرد. بينما

ومنها فئة تكهون مقنعة أي أن  د هذه الفئة أصال قليل جدا.كما أن عدد أفرا  .كري من املعلمن واملعلمات بهوجهودهم
اخنفاض حاد يف التحصيل الدراسي مما ال يستدعي  التعلم واملهوهبة تغطي كل منهما على األخرى وقد ال يظهر صعهوابت

بذلك و  .التعلم صعهوابتمن ذوي  هوههوبنوال تهوجد حاليا أدوات للكشف عن امل أخذ أفرادها إىل غرفة مصادر التعلم.
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التعلم سهلة  صعهوابتذوي  هوههوبنالدراسة اليت تتمثل يف احلاجة لتطهوير أو بناء مقياس للكشف عن امل برزت مشكلة
 (.الصفهوف االول والثاين والثالث االبتدائي) االستخدام من قبل املعلمن واملعلمات يف احللقة األوىل من املرحلة االبتدائية

 هو:والتساؤل املطروح ه

األوىل من املرحلة االبتدائية  التعلم من تالميذ احللقة صعهوابتذوي  هوههوبناء مقياس مقق للكشف عن املهل ميكن بن
 مبملكة البحرين؟

 ة:الدراس فهد
احللقة األوىل يف املرحلة  التعلم من تالميذ صعهوابتذوي  هوههوبنهدفت هذه الدراسة إىل بناء مقياس للكشف عن امل

 االبتدائية مبملكة البحرين.

 ة:الدراس ةأهمي

 تكمن أمهية هذه الدراسة فيما يلي:

احلصهول على اخلدمات  التعلم وهم شرحية من شرائح اجملتمع وهلم احلق يف صعهوابتذوي  هوههوبنأهنا هتتم ابمل .8
حاجاهتم والشعهور ابلرضاء واملسامهة الفاعلة يف  ا يؤدي إىل إشباعوهذ .الرتبهوية اليت تتناسب مع حالتهم وظروفهم

 .(Maker, 1985 cited in McCoach, et al., 2001 & Whitmore)جمتمعاهتم  تنمية

املناسبة هلم واليت تركز على  يساهم يف تعجيل تقدمي الربامج صعهوابتذوي  هوههوبنتطهوير مقياس للتعرف على امل .3
  املهوهبة أي نقاط القهوة من أجل حتفيز الفرد على التحصيل.

العدوانية أو  ولقلق أو التقدير املتدين للذات أئاب أو اتمن حاالت االك التعرف املبكر على هذه الفئة يقلل .2
 يؤدي إىل التسرب من املدرسة. كما أن هذا قد  .الدافعيةاتج عنه اخنفاض يف مفههوم الذات و االنسحاب الن

ه ويصبح تدريس التعلم جيعل املعلم أكثر قدرة على إدارة الصف صعهوابتذوي  هوههوبنالكشف املبكر عن امل .6
 .أكثر جهودة

 ة:مصطلحات الدراس

هم  هووه (3112 ،الفهيد املشار إليه يف Maryland)الذي قدمه مريالند  هوههوبنتتبىن الدراسة تعريف امل :املوهوبون
هؤالء  ،القدرات البارزة قادرون على األداء العايل الذين هم بفضل ،االذين مت حتديدهم من قبل أشخاص مؤهلن مهني

تعليمية متميزة غري تلك اليت تهوفرها برامج املدرسة االعتيادية هبدف حتقيق  تطلبهون برامج وخدماتاألطفال الذين ي
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اإلجنازات العملية  األطفال القادرون على األداء العايل يشملهون األطفال الذين يظهرون ،إىل أنفسهم واجملتمع إسهاماهتم
التفكري اإلبداعي أو  ،العقلية األكادميية احملددة املقدرة ،لية العامةالقدرة العق :أو القدرات الكامنة يف من اجملاالت اآلتية

 والقدرة النفسية احلركية. ،رؤية الفنهون وأدائها القدرة على ،القدرة على القيادة ،اإلنتاجي

 ،عهواد املشار إليه يف)التعلم  صعهوابتومن انحية أخرى تبنت الدراسة تعريف اجلمعية األمريكية ل :ذوو صعوابت التعلم
يف واحدة أو أكثر من العمليات  من قصهور أبولئك الذين يعانهون :التعلم صعهوابتحيث مت تعريف ذوي  (8999

ويظهر هذا القصهور يف نقص القدرة على االستماع  ،ة واملنطهوقةباملكتهو  النفسية األساسية اليت تتطلب فهم واستخدام اللغة
عهوامل  أو التهجي أو أداء العمليات احلسابية " وهذا القصهور قد ينتج من عدةابة تأو القراءة أو الك أو التفكري أو الكالم
عسر، أو إىل حبسة الكالم النمائية.  أو إىل ،أو اخللل الهوظيفي املخي البسيط ،أو اإلصابة يف املخ ،منها إعاقة يف اإلدراك

كما ال يندرج حتته حاالت   .أو حركية ،ةأو مسعي ،عن إعاقة بصرية التعلم الناجتة صعهوابتوال يندرج حتت هذا التعرف 
 .انفعايل أو حرمان بيئي أو ثقايف واقتصادي ختلف عقلي أو اضطراب

عرفهم أبولئك التالميذ  هلؤالء األفراد حيث (3113)وتتبىن الدراسة تعريف الزايت  :املوهوبون ذوو صعوابت التعلم
 صعهوابتحتقيق مستهوى أداء مرتفع إال أهنم يعانهون  خالهلاالذين يتمتعهون مبهواهب وقدرات عقلية مرتفعة يستطيعهون من 

 التحصيل األكادميي. يف التعلم حتهول دون حتقيق أداء متميز يف

 :جراءتهاإو ةمنهج الدراس
 لقد مت اتباع املنهج الهوصفي التحليلي يف هذه الدراسة.

 ة:إجراءات الدراس

زية ومتكنت يالعربية واالجنل التعلم ابللغتن صعهوابتذوي  هوههوبناولت املتنعكفت الباحثة على دراسة األدبيات اليت  :أوال
ومؤشرات الكشف عنها. وانتهت الباحثة إىل أمهية  من التعرف على الفئات الثالث وخصائصها وطرق التشخيص

كما متكنت من   .التشخيص وذلك لهوجهود خصائص متناقضة لدى هذه الفئات استخدام بطارية اختبارات يف عملية
كمؤشر للتعرف  التعلم ميكن استخدامه صعهوابتذوي  هوههوبنمن بعدين تتناول نقاط القهوة والضعف لدى امل قائمةعمل 

 Ruban & Reis, 1995; Brody & A1- Hroub, 2011; Crepeau)التعلم  صعهوابتذوي  هوههوبنعلى امل

;Mills, 1997 Hobson & Bianco, 2013  ،3114 ،قلة عبد املعطي وأبهو؛ 3113الزايت)  
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التعلم عدة أدوات  صعوابتمن ذوي  وهوبنيللكشف عن امل دمت الباحثة يف بناء "مقياس صهب"استخ :ينيااث
 ومقاييس وهي كالتايل:

 :اختبار الذكاء .1

(. يتكهون االختبار 3114 ،)العهوضي استخدمت الباحثة نسخة إلكرتونية من اختبار املصفهوفات املتتابعة امللهونة لرايفن
بندا لقياس العمليات العقلية لألطفال من الفئة  83على  . ويشتمل كل بعد()ب(،)أب (،م هي )أمن ثالثة أقسا

عبارة عن منهو أو شكل اقتطع منه جزء معن ويهوجد حتته ستة  املصفهوفات ههو وكل بند من .سنة 88-5.5العمرية 
يعتمد احلل  ويف القسم )أ( .ساسيمن املفحهوص أن خيتار اجلزء املناسب إلكمال الفراغ يف الشكل األ أجزاء. ويطلب

منط االستمرار على أساس بعدين يف نفس  على قدرة الفرد على إكمال األمناط املستمرة وابلقرب من هناية اجملمهوعة يتغري
الفرد على إدراك األشكال املنفصلة يف منط كلي على أساس االرتباط  فيعتمد احلل على قدرة (أب)ويف القسم  .الهوقت
األشكال  فيعتمد على قدرة الفرد على التفكري اجملرد عن طريق فهم القاعدة اليت حتكم التغريات يف ب أما القسم .املكاين

كمحك خارجي من أجل حساب  وقد استخدمت الباحثة مقياس تقدير املعلم لذكاء التلميذ .مكانيا املرتبطة منطقيا أو
تخراج كرونباخ ألفا اليت ومت حساب الثبات ابس 1.26بينهما  اطفكان معامل االرتب .الصدق الختبار املصفهوفات امللهونة

 .1.961بلغت 

 (2001 ،كامل)لفرز أصحاب صعوابت التعلم  يعالسر  اختبار الفرز العصيب .2

على شكل حن يرسم  التعرف ،التعرف على شكل ونسخه ،فرعيا هي: مهارة اليد ااختبار  85من  يتكهون االختبار
عمل دائرة ابإلصبع اإلهبام  ،ملس األنف ابإلصبع ،حماكاة األصهوات ،ابعة شيء متحرك ابلعنمت ،ابللمس على راحة اليد

 ،فرد الذراعن والرجلن ،احلركات السريعة املتكررة والعكسية لليدين ،الهوقت ملس اليد واخلد يف نفس ،وبقية األصابع
 .الشاذ وأمناط السلهوك ،ييز بن اليسار واليمنالتم ،الهوثب على قدم واحدة ،الهوقهوف على رجل واحدة املشي التباديل،

فما فهوق، الرمز)ش( وههو  51على  وههو ميثل الدرجة العالية للمفحهوص الذي حيصل (وعلى الفاحص أن يضع الرمز)ع
رجة ميثل الدرجة العادية وهي يف حالة إذ ا كانت د فههو ()س  أما .51-34لشك إذا كانت الدرجة ما بن ميثل درجة ا

وصدق  .1.53حساب الثبات من خالل إعادة تطبيق االختبار وكان معامل االرتباط  ومت .35-ما بن صفر املفحهوص
 ويتم تطبيقه بشكل فردي فقط. .سنهوات وما فهوق 4واالختبار مناسب للفئة العمرية  .1.99 احملك
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 نيجيتس لتقييم املوهوبني واملتفوق اختبار .3

(GATES - Gifted and Talented Evaluation Scale)  ( أتليف(GATES; Gilliam, 

Carpenter & Christensen). 

عدد  .واملهواهب الفنية القيادة ،اعاإلبد ،املهارات األكادميية ،أبعاد هي: القدرات العقلية 5يتكهون هذ ا االختبار من 
الفقرة مع قدرات  ابختيار مدى انطباق املقياس من قبل املعلم وذلك ةويتم ملئ استبان .فقرات 81فقرات كل بعد 

 - 1.91=حلساب الثبات حيث بلغت قيمته  ((test- retest وقد استخدم جليم ورفاقه (.قليال وغالبا ،اندرا)الطفل 
ويف هذا البحث مت حساب االتساق  .1.98 -1.13معامل االرتباط ما بن  واالتساق الداخلي حيث تراوح ،1.1

 )لألبعاد 1.994 – 1.592عد الهواحد والدرجة الكلية للمقياس ما بن معامل ارتباط درجة الب الداخلي وبلغت قيمة
 .1.191 =ومت حساب ثبات املقياس ابستخدام ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمتها  (.اخلمسة

 (2002 ،غالم يفاملشار اليه )  (Willam, 1980) ختبار فرينك وليما .4

البحرينية من قبل الباحثة غالم  ذي مت تقنينه على البيئةاستخدمت الباحثة اختبارا من بطارية فرنك وليم لإلبداع ال
التباعدي واختبار التفكري التباعدي ومقياس ويليا مز  اختبارات فرعية هي: اختبار الشعهور 6(. يتكهون من 3111)

( Aصهورة )هذا البحث مت استخدام ال ويف .التباعدي والشعهور التباعدي عند األطفال لتقييم الهوالدين واملعلمن للتفكري
االختبار  .الناقص املطلهوب من التلميذ أن يكمل اجلزء .شكل انقص 83عبارة عن  التفكري التباعدي وههواختبار  من

 :وهي مهوزعة كالتايل .828الكلية للمقياس  والدرجة .يقيس الطالقة واملرونة واألصالة واضافة التفصيالت والعنهونة
(. وتهوجد آلية 828(، الدرجة الكلية )24(، العنهوان )24التفصيالت ) (،24األصالة ) (،88)املرونة  (،83الطالقة )

والدرجة  (. وقامت غالم حبساب الثبات ابستخراج معامل االرتباط ما بن درجة البعد3111 ،)غالم معينة للتصحيح
ارنت درجة حلساب صدق احملك فق (. أما1.982 – 1.655معامل االرتباط ما بن )وتراوحت قيم  .الكلية للمقياس

انس للتفكري االبتكاري ابستخراج معامل االرتباط بريسهون  ( تلميذا على هذا االختبار بدرجاهتم يف اختبار تهور23)
 (5.959)وأدانها  (88.929حساب الصدق التمييزي بن أعلى الدرجات ) وعند .1.699حيث بلغت قيمته 

 األعلى أي املبدعن. فكانت لصاحل

لم والذي التع صعوابتذوي  وهوبنيباحثة بتطويره يف هذا البحث للكشف عن املاملقياس الذي تقوم ال .5
 .أطلقت عليه "مقياس صهب"

أبخالقيات البحث العملي  االتصال إبدارة البحث العلمي بهوزارة الرتبية والتعليم من أجل امتام إجراءات تتعلق :لثااث
(Ethics) .والتهواصل مع املدارس للحصهول على عينة البحث  
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 البيئة البحرينية. على ملعد من قبل الباحثة "مقياس صهب"خطهوات بناء و إجراءات تقنن املقياس ا رابعا:

 اتبعت الباحثة عدة خطوات يف بناء وتقنني املقياس على البيئة البحرينية وهي كالتايل:

 وضع الصورة األولية للمقياس من خالل اخلطوات التالية: .1

من مقياسن  يتكهون املقياس يف صهورته األوىل .التعلم صعهوابتذوي  هوههوبنمت إعداد مقياس للكشف عن امل .أ
املهوهبة كما وردت بصهورة  يتضمن نقاط القهوة أو مؤشرات املقياس الفرعي األول خاص ابملهوهبة وههو .فرعن

خاص  أما املقياس الفرعي الثاين فههو .فقرة 36متكررة يف الدراسات السابقة ويتكهون هذا املقياس من 
فاجملمهوع الكلي  .فقرة 35ويتكهون من  صعهوابتال يتضمن نقاط الضعف أو مؤشرات التعلم وههو صعهوابتب

 (.دراأحياان وان ،دائما)أو سلم ثالثي للتقهومي  فقرة ومت استخدام ميزان 69لفقرات املقياس 

وكانت  .واملهوهبة التعلم صعهوابتمت عرض املقياس على ثالثة من احملكمن يف علم النفس يف ختصص  .ب
مهارة  ،استبداهلا مبفردات لغهوية غنية املالحظات طفيفة وتتعلق إبعادة صياغة بعض العبارات كمفردات غنية مت

ومت  .اجملرد، واضافة الرتكيز على ضعف يف مهارة االستماع يف استيعاب املفاهيم اجملردة إىل القدرة على التفكري
تفهوق يف القراءة االستيعابية وضعف يف الذاكرة السمعية  ،ىالذاكرة طهويلة املد شطب عدة فقرات وهي تفهوق يف

كما   .التمكن من تعلم اللغات األجنبية أو املهوضهوعات اليت تعتمد على الذ اكرة السمعية التابعية واحتمال عدم
 .وحسن التصرف وادارة الذات ،وارتفاع تقديرا لذات ،إضافة ثالث فقرات وهي )روح القيادة مت

التعلم  صعهوابت حيث قامت الباحثة بتشخيص 3183-3188سة االستطالعية يف عام مت إجراء الدرا .3
اختيار أفراد هذه العينة من ثالث  وقد مت .تلميذا وتلميذة 92ابستخدام التباعد واالستبعاد لدى عينة عددها 

ؤالء التالميذ مت (. وكما ذكر سابقا هاتلميذ 33) وواحدة للبنن (تلميذة 98)اثنتن للبنات  ،مدارس ابتدائية
التعلم يف املدرسة بعد أن مت حتهويلهم من قبل معلمات الفصل وذلك  صعهوابتتشخيصهم من قبل أخصائية 

 التعلم تطبق على التالميذ اختبارات يف الكفاايت اليت جيب صعهوابتوأخصائية  .التحصيلي الخنفاض أدائهم
الباحثة بتطبيق  يف الذكاء. فقامت بق عليهم اختبارابة والرايضيات وال تطتإتقاهنا لكل صف يف القراءة والك

الدراسة التالميذ الذين يقل مستهوى  وقد استبعد من .اختبار رايفن للذكاء مجاعيا من أجل فرز التالميذ فرزا أوليا
 .وتلميذة (اتلميذ 69) فأصبح عدد أفراد العينة املتبقي .درجة 91ذكائهم عن 

العصيب واختبار فرنك وليم  خصائيات يف املدارس الثالث على تطبيق اختبار الفرزوبعد ذلك قامت الباحثة بتدريب األ
فتم إعطاء األخصائية اإلرشادات الالزمة  "مقياس صهب" . أما اختبار جيتس واملقياس املعد من قبل الباحثة()الرسم

ذكر هلا أن يف بعض فقرات اختبار  كما  .معلمة الفصل لكل تلميذ أو تلميذة يف العينة لتطبيقهما من أجل تهوزيعهما على
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أشهر  4هذه العينة  وقد استغرق العمل مع .وقامت الباحثة بتصحيح االختبارات .ميكن االستعانة مبعلمة الفن جيتس
 الدراسة االستطالعي كالتايل: وقد مت حساب الصدق والثبات هلذه .نظرا النشغال األخصائيات واملعلمات

 صدق املقياس :أوال

(. والصدق Trait) حثة إىل تطهوير "مقياس صهب" للكشف عن املهوههوبن ذوي صعهوابت التعلم وهي مسةسعت البا
. ومن املعلهوم أن هذا النهوع من (Construct Validity)الصدق البنائي  ا املقياس والذي جيب أن يتهوافر ههواخلاص هبذ

  الصدق يلزم له مؤشرات عديدة من بينها:

الفئة  الدالة على هذه لباحثة على الدراسات اليت تتناول املؤشرات أو اخلصائصاإلطار النظري حيث اطلعت ا .8
 .من أجل تصميم "مقياس صهب"

  الصدق الظاهري أو صدق احملكمن )كما ورد سابقا( .3

 صدق احملك التالزمي .2

فرينك )املوهبة اختباري  ودرجات (املوهبة)قامت الباحثة إبجياد معامل االرتباط بني درجات املقياس الفرعي األول 
 كل على حدة كما يلي:  (وليم وجتس

 (1)جدول 

الدراسة ودرجات  يف (معوابت التعلص) اينثوال (املوهبة)ات كال املقياسني الفرعني األول بني درج طمعامالت االرتبا
 بداع وجتس للموهبةلإل مفرينك ولي ياختبار 

 طمعامل االرتبا اإلجراء مقلر ا
 × 1.213 داعبلإليم األول )املهوهبة( واختبار فرنك ول يرعاالرتباط بن املقياس الف 8
 ×× 1.958 األول )املهوهبة( واختبار جتس للمهوهبة ياالرتباط بن املقياس الفرع 3
 × 1.231 صيب السريععلم( واختبار الفرز العت التابهو عاالرتباط بن املقياس الفرعي الثاين )ص 2

 

 .واختباري اإلبداع واملهوهبة املهوهبة()دال بن درجات املقياس الفرعي األول أنه يهوجد ارتباط  (8)يالحظ من جدول 
وهذا يشري  .واختبار الفرز العصيب السريع (التعلم صعهوابت) وكذلك يهوجد ارتباط دال بن درجات املقياس الفرعي الثاين

  إىل صدق املقياس بشقيه.
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 :بات املقياسث

  باخ ألفا حلساب درجة الثبات "ملقياس صهب"استخدمت الباحثة االتساق الداخلي وكرون

 ي:االتساق الداخل .1

معامالت االرتباط بن درجة كل  قامت الباحثة حبساب صدق املقياس ابستخدام االتساق الداخلي من خالل حساب
  ايل:كالت  2و 3فحصلت على النتائج اليت يهوضحها اجلدوالن  فقرة والدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تنتمي إليه،

 (2)جدول 

 يالكلية هلذا املقياس الفرع ةوالدرج املوهبة()األول  ياملقياس الفرع يفكل فقرة   ةبني درج طمعامالت االرتبا

 طمعامل االرتبا الفقرة مقالر 
 ** 1.6491 وح دعابة عاليةر  8
 ** 1.461 أفكار مشهوقة جديدة 3
 ** 1.486 حب استطالع وتساؤل )كثرة األسئلة( 2
 ** 1.488 قة عالية من النشاططا 6
 ** 1.912 إبداع وقدرة على التخيل 5
 ** 1.531 وح القيادةر  4
 ** 1.634 الذات مارتفاع مفههو  9
 1.812 حسن التصرف وادارة الذات 1
 ** 1.461 مدى واسع من االهتمامات املتمددة 9
 ** 1.431 هوية غنيةغمفردات ل 81
 ** 1.243 القدرة على التفكري اجملرد 88
 ** 1.253 قدرة على اإلدراك واالستبصار 83
 ** 1.453 ة الشفهوية والقدرة على التحدثغمهارة الل 82
 ** 1.649 ليل واالستنتاجعقدرة على الت 86
 ** 1.541 يتاج الرايضتنهوق يف االستف 85
 ** 1.426 بةعقدة أو الصعهوق يف حل املشكالت واملهمات املتف 84
 ** 1.588 أو املهوسيقى ملهو عالفن أو الالتفهوق يف  89
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( لعدم داللة معامل 1)رقم  وقد قامت الباحثة ابستبعاد الفقرة (( ابملقياس الفرعي األول )املهوهبة3يتعلق جدول )
وفيما يتعلق ببقية الفقرات فقد  .مي إليهتنتالذي  االرتباط بن درجة هذه الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس الفرعي

مما  1.18 وهي مجيعها دالة عند مستهوى (،1.912وأكرب قيمة ) (1.253) ت معامالت االرتباط بن أقل قيمةتراوح
 املقياس الفرعي األول املتعلق ابملهوهبة. يشري إىل صدق

  (مصعوابت التعل) اينثال ياملقياس الفرع يفكل فقرة   ةبني درج طمعامالت االرتبا (3)جدول 

 يياس الفرعالكلية هلذا املق ةوالدرج

 معامل االرتباط الفقرة مقالر 
 -01011 فعأساليب ذكية يف جتنب جماالت الض  .12
 -01220 ية واالهتمامعلم إذ ا تهوفرت الدافعإمكانية الت  .11
 01202 ليمات الشفهويةعب االستجابة للتهوجيهات أو التعل من الصعية جتعقصهور أو اضطراابت مس  .20
 01030 ** ف يف مهارة االستماع والرتكيزعض  .21
 01534**  تشتت االنتباه يف الصف )غافال(  .22
 01045**  عدم إمتام األعمال املقررة  .23
 01412**  ة كبرية يف التهجئة والصهوتياتبهو عص  .24
 01453**  ة والرتقيمغف يف قهواعد اللعض  .25
 ىن الكامل للكلمات أو املفردات املستخدمة ابلرغم من احملصهولعامل فهم ف وسهوءعض  .20

 ناها يف غريعن يستخدم الكلمات يف غري مكاهنا الصحيح أو ال يفهم م)كأ دهوي اجليغالل
 اعتاد على مساعهـا اجلمل اليت

 **01452 

 01202*  خط يدوي غري مقروء  .20
 01201*  ة يف الذاكرة الصماء(بهو ععدم القدرة على احلفظ من غري فهم )ص  .22
 01551**  ةبيكره األعمال الكتا  .21
 01023**  ت احملددة بهوقتأداء سيء يف االمتحاان  .30
 01005** ة )تسلسل(عمليات املتتابعة يف املهواد البسيطة والبهو عص  .31
 01542**  م املفاهيم واألفكار اجملردةهة يف فبهو عص  .32
  01034**  قصهور واضطراابت احلركة  .33
 01002**  اخنفاض تقدير الذات  .34
 01010**  قهولةعات الذاتية غري معالتهوق  .35
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 معامل االرتباط الفقرة مقالر 
 01405**  ض رفاقهعالتهواصل االجتماعي املناسبة مع بافتقاد مهارات   .30
 01031**  يمنظعدم القدرة على الت  .30
 01025**  رة اجملتمع لهنظعن مشكلة ال يستطيع مهواجهتها مبفرده ك ااإلحباط قد يكهون انجت  .32

عاد كل من الفقرات بستاباحثة بال فقد قامت (التعلم صعهوابت( فيما يتعلق ابملقياس الفرعي الثاين )2ويتضح من جدول )
درجة كل فقرة من هذه الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس  ( لعدم داللة معامالت االرتباط بن31، 89، 81)رقم 

وأكرب  (،1.341يتعلق ببقية الفقرات فقد تراوحت معامالت االرتباط بن أقل قيمة ) وفيما .تمي إليهتنالفرعي الذي 
الثاين املتعلق  مما يشري إىل صدق املقياس الفرعي 1.18 ،1.15الة عند مستهوى وهي مجيعها د (.1.981) قيمة

 التعلم. صعهوابتب

 :كروينباخ ألفا .2

ابلدرجة الكلية على معامل ألفا   قامت الباحثة حبساب ثبات كل مقياس فرعي من املقياس بطريقة ألفا كرونباخ فحصلت
. وفيما (89 ،83، 1وذلك بعد استبعاد الفقرات ) (،املهوهبة)فيما يتعلق ابملقياس الفرعي األول  1.152= كرونباخ 

، 81)ومت استبعاد الفقرات  1.191= فقد بلغت قيمة ألفا كرونباخ  (التعلم صعهوابتيتعلق ابملقياس الفرعي الثاين )
 وبذلك تكهون الصهورة الثانية لفقرات "مقياس .وهذه القيم تدل على ارتفاع ثبات املقياس .(31، 39، 31، 89

 .21صهب" بعد الدراسة االستطالعية تتكهون من 

 (4جدول )

صورة مقياس صهب للكشف عن املوهوبني من ذوي صعوابت التعلم من تالميذ احللقة األوىل يف املرحلة االبتدائية 
 مبملكة البحرين )بعد الدراسة االستطالعية(

 الرقم ةفقر ال دائما 3 أحياان 2 اندرا 1

 ١ أفكار مشهوقة جديدة   

 ٢ لة(ئاستطالع وتساؤل )كثرة األس حب   

 ٣ طاقة عاملة من النشاط   

 ٤ إبداع وقدرة على التخيل   

 ٥ روح القيادة   

 ٦ ارتفاع مفههوم الذات   

 ٧ مدى واسع من االهتمامات املتعددة   
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 الرقم ةفقر ال دائما 3 أحياان 2 اندرا 1

 ٨ مفردات لغهوية غنية   

 ٩ القدرة على التفكري اجملرد   

 ١١ والقدرة على التحدثمهارة اللغة الشفهوية    

 ١١ قدرة على التعليل واالستنتاج   

 ١٢ يالرايض االستنتاج يفتفهوق    

 ١٣ شكالت واملهمات املعقدة أو الصعبةحل امل يف تفهوق   

 ١٤ الفن أو العلهوم أو املهوسيقى يفالتفهوق    

 ١٥ مهارة االستماع والرتكيز يفضعف    

 ١٦ فال(تشتت االنتباه يف الصف  )غا   

 ١٧ عدم إمتام األعمال املقررة   

 ١٨ اتتيهو صوال ةئجالته يفة بري كصعهوبة     

 ١٩ ضعف يف قهواعد اللغة والرتقيم   

ضعف وسهوء فهم املعىن الكامل للكلمات أو املفردات املستخدمة ابلرغم من    
  مكاهنا الصحيح أوال لفهمريغ يفن ستخدم الكلمات أ)كد عدال ياحلصهول اللغهو 

 اعتاد على مساعها غري احلمل اليت يفعناها م

٢١ 

 ٢١ كره األعمال الكتابية   

 ٢٢ االمتحاانت احملددة بهوقت يف يءس أداء   

 ٢٣ سلسل (ت)صعهوبة يف املهواد البسيطة والعمليات املتتابعة    

 ٢٤ فهم املفاهيم واألفكار اجملردة يفصعهوبة    

 ٢٥ ت احلركةاابقصهور واضطر    

 ٢٦ اخنفاض تقدير الذات   

 ٢٧ التهوقعات الذاتية غري معقهولة   

 ٢٨ ناسبة مع بعض رفاقهامل يافتقاد مهارات التهواصل االجتماع   

 ٢٩ ميرة على التنظدالقعدم    

 ٣١ اإلحباط قد يكهون انجتا عن مشكلة ال يستطيع مهواجهتها مبفرده كنظرة اجملتمع له   
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 :ني املقياسخطوات تقن
 ممن يتلقهون دروسا عالجية  فردا من تالميذ احللقة األوىل 456تمع األصلي للتقنن ههو عينة الدراسة املكهونة من اجمل

من الصف األول  829منهم  .تلميذة 243 والبنات ،تلميذا 398فقد بلغ عدد البنن  .بغرفة مصادر التعليم
أما عدد املدارس املتعاونة يف  .الث االبتدائيالصف الث من 361و  ،من الصف الثاين االبتدائي 314 ،االبتدائي

مت  .من مدارس وزارة الرتبية والتعليم يف احملافظات اخلمس مبملكة البحرين مدرسة ابتدائية 34هذا البحث فقد بلغ 
القراءة  التالميذ يف البداية من قبل معلمة الفصل من خالل اخنفاض حتصيلهم الدراسي يف صعهوابت التعرف على

ابملدارس يف هذه اجملاالت  التعلم صعهوابتوبعد ذلك مت تشخيصهم من قبل أخصائيات  .ة والرايضياتوالكتاب
فيمكن أن يكهون اخنفاض حتصيلهم الدراسي  .التعلم صعهوابتالثالثة فقط. أي أن التالميذ ليسهوا ابلضرورة من ذوي 

 املدرسية. ول أخرى متعلقة ابلبيئة األسرية ألعهوام

 للمقياس ةتياحملددات السيكروم: 

صهب" حيث اتبعت  من أجل استخراج صدق وثبات "ملقياس (SPSS 18استخدمت الباحثة الرزم اإلحصائية )
 الباحثة اخلطهوات التالية:

حيث كشفت نتائج  من خالل الصدق العاملي، Construct Validity استخدمت الباحثة الصدق البنائي  :أوال
 التعلم. صعهوابتذوي  هوههوبنالتالميذ امل عهوامل مستقلة تعكس خصائص (6)ن التحليل العاملي ملفردات املقياس ع

 ي:اجراءات الصدق العامل 

من جممهوعة  81 ابستخدام إصدار (PCAفقرة لتحليل املكهوانت األساسية ) 21خضعت فقرات املقياس واليت عددها 
 وذلك وفقا للخطهوات التالية: SPSS الرزم اإلحصائية

 -Kaiser- Meyer) استخدام مؤشر كيزر :بياانت للتحليل العاملي ومتثل يف أمرينتقييم مدى مالءمة ال -8

Olkin KMO) لتقييم عامليه البياانت واختبار كفاية حجم العينة وقد ( حصلت الباحثة على قيمةKMO )
يف حن بلغت داللة اختبار  1.4املقبهولة  وهي قيمة مرتفعة حيث يبلغ احلد األدىن للقيم .1.931= 
يدل على تهوافر شرط كفاية حجم العينة إلجراء  وهذا .1.118 –للكروية مستهوى داللة   Barlettلتبر 

  التحليل العاملي.

من  (6)وجهود  كما كشف حتليل املكهوانت األساسية عن  :استخالص العهوامل بطريقة املكهوانت األساسية -3
)واليت متثل قيمته للعامل  (8) عن Eigen values Initial يزيد قيمة اجلذر الكامن هلا (العهوامل)املكهوانت 

الرسم البياين لقيم )واضح يف التخطيط الركامي  وظهر انكسار (،مقدار التباين الكلي الذي يفسر هذا العامل
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 .هذا االنكسار اليت تعلهو (عهوامل )مكهوانت 6 ـب ظفاتفتم االح (6) بعد املكهون رقم (اجلذر الكامن للعهوامل
 .معيارا لقبهول الفقرة 1.2ديد درجة تشبع حت ولغرض هذه الدراسة مت

املتعامد وذلك  للتدوير (Varimax)مت استخدام طريقة التدوير للعهوامل بطريقة  :تفسري وتدوير العهوامل -2
وقد فسر  ،بعدد من الفقرات حيث كشف التدوير عن تشبع كل مكهون ،للمساعدة يف تفسري العهوامل الناجتة

واملكهون رقم  % 31.239ـب (8)املكهون رقم  لتباين الكلي حيث أسهممن ا %55.283هذا احلل ما يساوي 
 .% 6.353 (6)واملكهون رقم  % 9.638( 2واملكهون رقم ) %85.283 ـ( ب3)

 (5) جدول

 (054مصفوفات االرتباط ملكوانت العوامل األربعة )ن 

 تقدير 1
 الذات

 خصائص 3

 معرفية

خصائص  2
 اينفعالية

 االينتباه 1

 والتكيز
 رقم الفقرات

 ١٩ ضعف يف قهواعد اللغة والرتقيم ١٠٨١٣   

 ١٨ والصهوتياتة صعهوبة كبرية يف التهجئ ١٠٧٦٥   

   ١٠٧٣١ 

ضعف وسهوء فهم املعىن الكامل للكلمات أو املفردات املستخدمة 
ابلرغم من احملصهول اللغهوي اجليد )كأن يستخدم الكلمات يف غري 

مل اليت اعتاد على مكاهنا الصحيح أوال يفهم معناها يف غري احل
 مساعها

٢١ 

 ٢٢ أداء سهوء يف االمتحاانت احملددة بهوقت ١٠٧٢٩   

 ٢٣ صعهوبة يف املهواد البسيطة والعمليات املتتابعة ١٠٧٢٧   

 ١٧ عدم إمتام األعمال املقررة ١٠٧٢٢   

 ٢٤ صعهوبة يف  فهم املفاهيم واألفكار اجملردة ١٠٦٩٤   

 ٢١ يةكره  األعمال الكتاب ١٠٥٨٦   

 ١٥ ضعف يف مهارة االستماع والرتكيز ١٠٥٥٣   

 ٢٩ عدم القدرة على التنظيم ١٠٤٩٣   ١٠٤١٢

 ١٦ تشتت االنتباه يف الصف )غافال( ١٠٣٧٦   

 ١ أفكار مشهوقة جديدة  ١٠٧٤٩  

 ٤ إبداع وقدرة على التخيل  ١٠٧٣٥  

 ٣ طاقة عالية من النشاط  ١٠٧١٦  
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 تقدير 1
 الذات

 خصائص 3

 معرفية

خصائص  2
 اينفعالية

 االينتباه 1

 والتكيز
 رقم الفقرات

 ٦ لذاتارتفاع مفههوم ا  ١٠٧١٥  

 ٧ مدى واسع من االهتمامات املتعددة  ١٠٦٥٥  

 ٢ حب استطالع  وتساؤل  ١٠٦١١ ١٠٤٩٢ 

 5 روح القيادة  ١٠٥٧٦ ١,٥٣١ 
 1 مفردات لغهوية غنية  ١٠٥٥٥ ١٠٥١١ 
 88 قدرة على التعليل واالستنتاج  ١٠٤٧٦ ١٠٤٦٨ 
 83 تفهوق يف االستنتاج الرايضي   ١٠٧٦٧ 
 82 املشكالت واملهمات املعقدة أو الصعبة تفهوق يف حل   ١٠٧٢٣ 
 81 مهارة اللغة الشفهوية والقدرة على التحدث   ١٠٧٢٢ 
 86 التفهوق يف الفن أو العلهوم أو املهوسيقى   ١٠٦٢٩ 
 9 القدرة على التفكري اجملرد  ١٠٤٤١ ١٠٦١١ 

 35 قصهور واضطراابت احلركة    ١٠٧٥٢
 39 ةالتهوقعات الذاتية غري معقهول    ١٠٦٩٤
 31 افتقاد مهارات التهواصل االجتماعي املناسبة مع بعض رفاقه    ١٠٦٨١
 34 اخنفاض تقدير الذات    ١٠٦٧٨

١٠٦٢٣    
اإلحباط قد يكهون انجتا عن مشكلة ال يستطيع مهواجهتها مبفرده  

 21 كنظرة اجملتمع له

بتشتت االنتباه والرتكيز يف  عالقة أو ارتباط اليت وردت يف العامل األول هلا ظأن طبيعة األلفا (5)يتضح من جدول 
املشكلة األساسية اليت يعاين منها التلميذ الذي لديه  ابة أي الرمهوز. وهذه تعدتاملهواقف التعليمية املرتبطة ابلقراءة والك

اته فقرات هذا العامل أكثر من فقرات العهوامل األخرى ودرجات تشبع فقر  وما يدل على ذلك ههو أن .تعلم صعهوابت
والرتكيز.  أن التداخل يكاد يكهون معدوما. فارأتت الباحثة أن تطلق على هذا العامل خصائص االنتباه كما  .مرتفعة أيضا

وهذه عادة ما  .ينعكس على ما يقهوم به أما فقرات العامل الثاين فهي تتمثل مبا بدافعية الفرد ورمبا التفكري اإلجيايب الذي
ويتبن من النتائج  .الباحثة على هذا العامل خصائص انفعالية وأطلقت .ذ املهوههوبتكهون خصائص مهوجهودة لدى التلمي

 نرنة درجة التشبع ارأتت الباحثة أومبقا .أربع فقرات يف هذا العامل الثاين والعامل الثالث يف اجلدول وجهود تداخل بن
فيالحظ أن درجة تشبع  ص العامل الثالثأما فيما خي .تبقي هذه الفقرات يف العامل الثاين وذلك الرتفاع درجة تشبعها

ورمبا يرجع التداخل بن العاملن  .خصائص معرفية عة وهي ترتبط بعمليات التفكري، فأطلقت عليه الباحثةففقراته مرت
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متعلقة بنظرة والعامل الرابع واألخري فيبدو أن فقراته  .االنفعالية للفرد ابلتفكري املعريف الثاين والثالث إىل أمهية عالقة احلالة
  .فأطلقت عليه الباحثة خصائص تقدير الذات ،لنفسه وطبيعة عالقاته ابآلخرين الفرد

التداخل تكهون عدد فقرات  عة يف حالةفوابألخذ بدرجة التشبع املرت .ويالحظ أن درجات تشبع مجيع فقراته مرتفعة
وخصائص تقدير  ،فقرات 5خلصائص املعرفية وا ،فقرات 9 واخلصائص االنفعالية ،فقرة 88خصائص االنتباه والرتكيز 

 فقرات أيضا. 5الذات 
 :بات املقياسث

 .يف املقياس كل على حدة مت حساب ثبات "مقياس صهب" ابستخراج قيمة ألفا كرونباخ للمقاييس الفرعية اخلمسة
  فكانت قيم ألفا كرونباخ كالتايل:

 (0)جدول 
 لمقاييس الفرعية واملقياس ككلل (معامل ألفا كروينباخ) يبات االتساق الداخلث

 ألفا كروينباخ املقياس الفرعي مقالر 
 1.149 األول )االنتباه والرتكيز( ياملقياس الفرع 8
 1.115 الية(ع)خصائص انف الثاين ياملقياس الفرع 3
 1.139 رفية(عالثالث )م ياملقياس الفرع 2
 1.994 الرابع )تقدير الذات( ياملقياس الفرع 6
 1.911 ابلكامل املقياس 5

 
مرتفعة مما يدل على ثبات املقياس  ( أن معامل ثبات املقاييس الفرعية يف املقياس واملقياس ابلكامل4يالحظ يف جدول )

 واتساق فقراته.
 (0)جدول 

 (05 -ن)ام خلمن الدرجات ا معوابت التعلصالتالميذ املوهوبني من ذوى  ةديد درجحتمعيار 

 املقياس مقلر ا
 ليةالدرجة الك

 درجة السلم× ات عدد الفقر 
 املعيار )الدرجة( (215-115املتوسط )

 31 39.5-84.5 22=88×2 اخلصائص االنتباه والرتكيز 8
 32 33.5-82.5 39=2×9 اليةعاخلصائص االنف 3
 82 83.5-9.5 85=2×5 رفيةعخصائص م 2
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 املقياس مقلر ا
 ليةالدرجة الك

 درجة السلم× ات عدد الفقر 
 املعيار )الدرجة( (215-115املتوسط )

 82 83.5-9.5 85=2×5 تقدير الذات 6
 94 95-65 91=2×21 املقياس الكلى 4

فالسلم أو امليزان  .التعلم صعهوابت ذوي هوههوبنلتحديد درجة التلميذ الذي حيتمل أن يكهون من امل اأعدت الباحثة معيار 
يالحظ من  .مهوضح يف اجلدول كما ههو  3.5- 8.5 ما بن ثالثي. فاملتهوسط ههو املستخدم يف فقرات املقياس ههو

فرمبا يدل  .خلصائص االنفعالية مرتفعة مقارنة ابملتهوسطات األخرىوالرتكيز وا ( أن متهوسطات خصائص االنتباه9جدول )
فرعي من أجل  خمتلفة لكل مقياس اأمهيتهما ابلنسبة هلذه الفئة من التالميذ. ارأتت الباحثة أن تضع معايري  ذلك على
يف آن واحد عند  هبذه املعايري مجيعا وجيب األخذ .مهوضح ابجلدول التعلم كما ههو صعهوابتمن ذوي  هوههوبنحتديد امل

فقط. فقد ينتج عن ذلك ضم عدد كبري من التالميذ وهذا ال يتفق  وال يؤخذ ابجملمهوع الكلي للدرجات .حتديد هذه الفئة
التعلم نسبتها قليلة جدا. فالتلميذ الذي  صعهوابتمن ذوي  هوههوبنأوضحت أن فئات امل مع الدراسات السابقة اليت

والذي ينتقل إىل مرحلة  التعلم صعهوابتذوي  هوههوبنفرعية أعلى من املعيار، يعترب من املدرجاته يف مجيع املقاييس ال تكهون
( وجدت الباحثة أن عدد 456 =البحث )ن  وبعد تطبيق هذه املعايري على عينة .إجراء التشخيص املفصل حلالته

من  % 8.8فراد فقط وههو ميثل أ 9التعلم ههو  صعهوابتمن ذوي  هوههوبنالتالميذ الذين حيتمل أن يكهونهوا ضمن فئة امل
أما عدد التلميذات فههو  .اثنن يف الصف الثالث االبتدائي وواحد يف الثاين االبتدائي 2 وعدد التالميذ .حجم العينة

 ثالث يف الصف الثالث وواحدة يف الصف األول. أربع.

 :ومناقشتها ةنتائج الدراس
للتعرف على نقاط القهوة  بطارية اختبارات هوههوبنالتعلم امل صعهوابتاستخدمت الباحثة يف الكشف عن التالميذ ذوي 

 ;A1Hroub, 2011))يف الدراسات السابقة  والضعف لدى هذه الفئة من األفراد وهي شبيهة بتلك اليت وردت

Vaidya, 1993; Eisenberg & Epstein, 1981)  (. منها 3114 ،يفة وعطا هللالاخل ؛3111 ،)العبادي
 مت استخدامها من قبل األخصائية بعد مالحظة التالميذ يف الصف من قبل املعلمة ورصد ية اليتاالختبارات التشخيص

اختبار املصفهوفات )اختبار الذكاء  وبعد ذلك قامت الباحثة ابستخدام .التباين يف أداء التالميذ مقارنة أبقراهنم يف الصف
ويف املرحلة التالية مت  .ن التالميذ ال يعانهون من ختلف عقليأ للتأكد من (3114 ،املتتابعة امللهونة لرايفن واعداد العهوضي

 يف التعلم وليس لعهوامل أخرى متعلقة ابلبيئة صعهوبةللتأكد من أن اخنفاض التحصيل انتج عن  تطبيق اختبار الفرز العصيب
واإلبداع مها جيتس ملهوهبة ا وبعد ذلك مت تطبيق اختبارين يف .وهذا يف إطار حتديد نقاط الضعف .الصفية أو األسرية

صهب" ويهوضح صدق احملك التالزمي وجهود ارتباط  وأخريا مت تطبيق املقياس املعد من قبل الباحثة " مقياس .وفرنك وليم
املعد من قبل الباحثة واالختبارات املقق  هوههوبنالتعلم امل صعهوابتعن ذوي  بن املقياسن الفرعين يف مقياس الكشف
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الفرعي يف  يف إجياد معامل ارتباط دال بن املقياس صعهوبة. وقد واجهت الباحثة صعهوابتع أو الواإلبدا  سهواء يف املهوهبة
. كما وجدت الباحثة 69إىل  29 التعلم واختبار الفرز مما استدعى رفع عدد أفراد العينة االستطالعية من صعهوابت

ملقياس املعد "مقياس صهب" من قبل الباحثة من ذلك أن ا ويستخلص .اتساقا داخليا بن فقرات كال املقياسن الفرعن
 .هوههوبنالتعلم امل صعهوابت ميكن استخدامه للكشف عن ذوي

البنائي وهذا يتضح من صدق  يتسم ابلصدق هوههوبنالتعلم امل صعهوابتيتبن من النتائج أن مقياس الكشف عن ذوي 
ة يف املقياس الفرعي والدرجة الكلية للمقياس بن كل فقر  االتساق الداخلي الذي مت حسابه ابستخراج معامل االرتباط

وابلنسبة ملقياس  .1.18عند مستهوى داللة  1.912 – 1.253املهوهبة بن  فرتاوح معامل االرتباط يف .الفرعي
. كما  1.18، 1.15 وهي عند مستهوى داللة ،1.98 – 1.341 معامل االرتباط ما بن التعلم فكان صعهوابت

املهوهبة )الفرعين  الزمي مؤكدة لصدق املقياس حيث معامل االرتباط ما بن املقياسننتائج صدق احملك الت جاءت
اتسم املقياس مبستهوى ثبات مرتفع  كما  .1.18 ،1.15عند مستهوى داللة  1.928 – 1.231ما بن  (صعهوابتوال

  سهواء يف املقاييس الفرعية أو املقياس ككل.

االنتباه )تسميتها خبصائص  عهوامل اليت مت 6بن من التحليل العاملي وجهود ومن نتائج حتليل بياانت العينة األساسية ت
 ،Reis et al, 1995))أن هذا التصنيف يتفق مع تصنيف  وترى الباحثة (.وتقدير الذات ،ومعرفية ،والرتكيز، وانفعالية

خمتلفة يف التحليل وهي  صيال. ويفسر هذا االختالف إىل استخدام أداةفأنه أكثر ت إال (Lafrance, 1994)وتصنيف 
 العاملي. التحليل

 % 8.8عليهم يف عينة البحث هي  التعلم الذين مت التعرف صعهوابتذوي  هوههوبنويتبن من النتائج أبن نسبة التالميذ امل
 املشار إليهما يف عبد)من  مع ما ورد عن نلسهون وسيلفر وهذه النسبة تتفق (.تعلم صعهوابتمن جمتمع عينة البحث )

التعلم فقط حيث إن عملية الفرز  صعهوابتأن العينة املستخدمة ليست من  وترى الباحثة (.3114 ،قلة طي وأبهواملع
أن العينة  املدارس تعتمد يف البداية على مستهوى التحصيل الدراسي ومالحظة املعلمة فقط. وهذا يعين املستخدمة يف
من  مهوههوبنوان كان بينهم تالميذ  تعددة وغري معروفة.حتصيلهم األكادميي متدن ألسباب أو عهوامل م اتشمل تالميذ

قد يكهون له أثر سليب على تقدير الذات لديهم فهم حيتاجهون  التعلم صعهوابتتعلم فهوضعهم ضمن ذوي لا صعهوابتذوي 
 ةأن الفئة الثاني . كما أن هناك احتماال(Lafrance, 1994)قدراهتم أو مهواهبهم الكامنة  إىل مساعدة من أجل إظهار

وابلتايل ال تتلقى دروسا  التعلم مل يتم التعرف عليها من قبل معلمة الفصل صعهوابتذوي  هوههوبنوهي املقنعة من امل
التعلم بكلري مت  صعهوابتتكهون املهوهبة لديها تفهوق  التعلم واليت صعهوابتذوي  هوههوبنوكذلك الفئة الثالثة من امل .عالجية

 ;Suter & Wolf, 1994; Brody & Mills, 1997))املخصصة هلم  تويتلقهون اخلدما هوههوبنتصنيفها تبع امل
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Brody & Mills 2001; McCoach, et al,. 2001 فهااتن الفئتان قد ال يكهون مستهوى3113 ،والزايت .) 
 التعلم صعهوابتحتصيلها الدراسي منخفض بدرجة أنه يتم إرساهلم إىل أخصائية 

 :التوصيات
التعلم يف دراسة  صعهوابتمن ذوي  هوههوبنده يف هذه الدراسة للكشف عن املاستخدام املقياس الذي مت إعدا .8

 أخرى على عينة عشهوائية وحجمها أكرب من العينة احلالية.

التعلم فرزا أوليا. فهذا  صعهوابتاستخدام اختبار ذكاء غري لفظي كاملصفهوفات املتعددة لرافن من أجل فرز ذوي  .3
لنقص الدافعية ونقص مفههوم الذات أو لظروف  فة )متدين التحصيلقد يؤدي إىل زايدة فرص الفئات املختل

يف  (التعلم صعهوابتمن ذوي  هوههوبنوالتأخر الدراسي أو التخلف وامل ،التعلم صعهوابتوذوي  ،أسرية غري مناسبة
 اخلدمات املناسبة. احلصهول على

 التعلم. هوابتصعمن ذوي  مهوههوبنالرتكيز على نقاط القهوة يف التشخيص واعد اد الربامج لل .2

 :املراجع
 "تناقضاتلي او ذ نلمتعلمل ريةظتعلم" تضمينات نلصعهوابت ا ووطالب املهوههوبهون ذلا 1(3114الرقيب ) عبد ،البحريي

  ابلقاهرة 36/83/3114 ،التنمية املستدامة للفرد واجملتمع املؤمتر السنهوي الثالث عشر اإلرشاد النفسي من أجل
ية لألحباث ولدلاجمللة ا التعلم. صعهوابتذوي  هوههوبنظرية حهول مفههوم الطالب املقضااي ن (.3183أنيس ) ،احلروب
 .41-28(، 28) ،هوية. جامعة اإلمارات العربية املتحدةبرت لا

 :املنصهورة امعرفيو علميا و جدانيا و  مهتعلم يف مدارسنا تنميتلصعهوابت ا وواملتفهوقهون عقليا ذ .(3111احلارون، شيماء )
 نشر والتهوزيع.بة العصرية للتاملك

ورقة مقدمة إىل املؤمتر  دراسي.لتحصيل المتدين ا نكشف عن املهوههوبلا .(3114صالح ) ،عطا هللا عمرو ،اخلليفة
 .21/1/3114-34. جدة املهوافق هوههوبنلرعاية امل العزيز ورجاله مؤسسة امللك عبد ،العلمي اإلقليمي للمهوهبة

دار  :عالج. القاهرةلاو  تشخيصلاو تعريف لا اياقض -تعلملصعهوابت ا وواملتفهوقهون عقليا ذ .(3113فتحي ) ،الزايت
  .النشر للجامعات

تفكر لتنمية مهارات ا داعي يفبحل املشكالت اإل منهوذجر برانمج تعليمي قائم على ثا .(3111زين ) ،العبادي
مسرتجع من  .جامعة عمان .ماجستري منشهورة تعلم. رسالةلي صعهوابت او ذ بنطلبة املهوههو لدى الداعي باإل

http://www.jarwan-center.com/pdf/zain%20abadi.pdf  1/6/3182بتاريخ 
لنسخة ارافن كبديل لامللهونة  عةابفاعلية استخدام نسخة حمهوسبة الختبار املصفهوفات املتت (.3114فاطمة ) ،العهوضي
علم  يسات برانمج بكالهور دائية. مشروع خترج ضمن متطلببتاال ملرحلةا تعلم يفلتشخيص صعهوابت ا هورقية يفلا

 البحرين. النفس الرتبهوي جبامعة
 دار الرشاد. :القاهرة قات.العلا ووفال املهوههوبهون ذألطا .(3112) .عادل ،هللا عبد
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 تعلم. مسرتجع منلا صعهوابت ووطالب املهوههوبهون ذلا .(3114احلميد ) حسن وأبهو قلة، عبد ،املعطي عبد

http://ipac.kacst.edu.sa/edoc/1427/160080_1.pdf 2/2/3183 بتاريخ. 
ب العاملي تاملك :االسكندرية الطبعة األوىل. فال.طدى االلتعلم لصعهوابت المدخل تشخيصي  (.8999عهواد، أمحد )

 للكمبيهوتر والنشر والتهوزيع.
ائي دبتسادس االل اىلث إلالثا ، على صفهوف(CAP)داع بتقييم اإللرزمة فرانك ويليامز  ن(. تقن3111هاجر) ،غالم

 اخلليج العربية/ كلية الدراسات العليا. منشهورة جبامعة غري رسالة ماجستري .نبحريلمبملكة ا
لعلهوم لة ديسعهو لجلمعية اا علمي احلادي عشرللقاء ال. انكشف عن املهوههوبلطرق او  ساس .(3112سعد ) الفهيد،
 %31مسرتجع من ة".يدسعهو لية ابعر لاململكة ا تعليم يفلمستقبل او ية برت لنفسية "الاو هوية برت لا

faculty.ksu.edu.sa/aljarf/Research Library/.../saade~alfehade.rtf 39/6/3182تاريخ ب 
جهة و انهوية احلكهومية من لثاملدارس ا دراسيا يف ناملتفهوق عتعامل مليف ان اسرتاتيجيات املعلم .(3181فاطمة ) صهوص،
  امعة النجاح الهوطنيةج منشهورة. رسالة ماجستري .يناملدير و  نر املعلمظن

-http://scholar.najah.edu/sites/default/!les/ all كلية الدراسات العليا. مسرتجع من

thesis/teachers~strategies~dealing~high~achievers.pdf33/6/3182 ، بتاريخ. 
 هوبة األجنلمصر: مكت تعلم.لحاب صعهوابت اصفرز ال يعسر لعصيب الفرز الاختبار ا .(3118مصطفى ) ،كامل
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