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  مسات الشخصية للطلبة املوهوبني ذوي صعوبات التعلم
  يف املرحلة األساسية الدنيا امللتحقني بالربامج اخلاصة

 ر معلميهميف اململكة العربية السعودية من وجهة نظ
  :الملخص

 إلى سمات الشخـصية للطلبـة الموهـوبين ذوي    التعرف هدفت هذه الدراسة
نيا الملتحقين بالبرامج الخاصة فـي المملكـة        صعوبات التعلم في المرحلة األساسية الد     

الجنس والمؤهـل  (العربية السعودية من وجهة نظر معلميهم، وفيما إذا تعزى لمتغيري      
حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات           ). العلمي

مملكـة العربيـة   التعلم في المرحلة األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة فـي ال          
) ٣٠(تم اختيار العينة بشكل عشوائي لتشتمل علـى         . معلماً ومعلمة ) ١٦٠(السعودية  

 وبهدف جمع البيانات قام الباحثان بتطوير أداة الدراسة لقيـاس سـمات             .معلم ومعلمة 
الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األساسية الدنيا الملتحقين   

فقرة مقـسمة إلـى   ) ٦٣(خاصة في المملكة العربية السعودية، وتكونت من  بالبرامج ال 
وقـد تـم    . ستة عشر سمة من سمات شخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم          

  . التحقق من صدق وثبات األداة
الحسابية جاءت بدرجة متوسطة أن المتوسطات وقد أشارت نتائج الدراسة إلى    

كما أظهـرت  . ة للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم  لجميع مجاالت السمات الشخصي   
النتائج عدم وجود فروق في السمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم            

وأظهـرت  ).  عصبي - هادئ(، باستثناء مجال     في جميع المجاالت   تعزى لمتغير الجنس  
ي صعوبات التعلم النتائج أيضاً وجود فروق في السمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذو       

  . اتكالي- تعزى لمتغير المؤهل العلمي وكانت لصالح فئة البكالوريوس في مجال مستقل
 الدراسة بضرورة إدراك المعلمين للسمات الشخصية للطلبة الموهوبين وتوصي

  .ذوي صعوبات التعلم وإمكانياتهم، وتلبية احتياجاتهم األكاديمية تبعاً لسماتهم
 صعوبات التعلم، البـرامج  سمات الشخصية، الطلبة الموهوبون ذوو    : الكلمات المفتاحية 

  .الخاصة
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Abstract: 
Personal Traits of Gifted Students 

with Learning Disabilities in the Basic Elementary 
Stage whom Joining Special Programs 

in KSA from Teachers Perspective  
The study aimed to examine the personal traits of gifted 

students with learning difficulties in the basic elementary stage 
whom joining special programs in KSA from the perspective of 
teachers due to the variables of (gender, qualification). And aimed 
at determines the personal traits of gifted students with learning 
difficulties due to sex, qualification, experience. The study 
population consisted of all teachers of gifted students with 
learning difficulties in the basic elementary stage whom joining 
special programs in KSA (160). The study sample was chosen 
randomly to consist of (30) males and female teachers. In order to 
collect data the researchers developed a tool to measure the 
personal traits of gifted students with learning difficulties in the 
basic elementary stage whom joining special programs in KSA, it 
consisted of (63) items divided into sixteen personal traits of gifted 
students with learning difficulties, which was verified its validity 
and reliability. 

The results revealed that means reached medium degree in 
all domains of personal traits of gifted students with learning 
difficulties. Moreover, it showed that there is no difference in 
personal traits of gifted students with learning difficulties due to 
the gender in all fields except (quiet-nervous) field. Furthermore, 
the results indicate that there are statistical differences in personal 
traits of gifted students with learning difficulties due to the 
qualification in favor of (bachelor) in field (independent-
dependent). 

The study recommends that it is important that teachers 
shall be aware to the personal traits of gifted students with 
learning difficulties and their potential. 
Keywords: personal traits, gifted students with learning 
difficulties, Special Programs. 
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  :المقدمة
 التي تحدث بصورة متزامنة في       بمفهوم الموهبة وصعوبات التعلم    االهتمامزاد  
 لظهور العديد من األدلة على وجود صعوبات تعلم لدى الموهـوبين،            وذلكالفرد نفسه،   

وهذا أدى إلى دحض الفكرة القائمة على أن األطفال الموهوبين هم أولئك الذين يمتلكون     
لى البحث  في المدرسة، األمر الذي دعا إت الذكاء ولهم أداء جيددرجة عالية في اختبارا   

 .عن السمات التي تمتلكها فئة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم
 كبيـراً بموضـوع الـسمات       اهتمامـا وشهد العقد األخير من القرن العشرين       

 والذي يعد ظاهرة تربوية ونفـسية       ،الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم     
ستيعاب أن يحصل هؤالء  صعوبة في تقبل واإذ وجدتتتعلق بمفهوم السمات الشخصية، 

الطلبة على نسب مرتفعة في اختبارات الذكاء الرسمية، في الوقت الذي يكون تحصيلهم             
متوسطاً في المدرسة، إذ بدا من غير المستساغ أن يكـون الطالـب موهوبـاً، ولديـه      

)Lipka, Sternberg, .اضطرابات تعلمية أو صعوبات تجعله من ذوي صعوبات التعلم
)2007, Grigorenko, & feuerWild, Newman   

وقد ترتب على هذا التناقض أن بقيت هذه الفئة خارج نطاق الخدمات التربوية             
 التربية الخاصة، كما ألقت الصعوبات التي يعاني منهـا        مؤسساتالمناسبة التي تقدمها    

عيـسى،  (هؤالء الطلبة ظالالً حجبت الرؤى عن الكثير من جوانب تفوقهم ومـواهبهم             
٢٠٠٧(.   

إن االهتمام بالطلبة الموهوبين ذوي الصعوبات التعلمية بدأ يأخذ شكالً رسمياً           
، عندما اجتمعت نخبة مشتركة من الخبراء في مجال التربية الخاصة           )١٩٨١(منذ عام   

، في أمريكا والباحثين في مجال الصعوبات التعلمية والموهوبين في جامعة جونز هوبكنز
ذه القضية منها، مدى إمكانية معاناة الطلبة الموهوبين        وطرحوا تساؤالت مهمة حول ه    

 أو نتيجة لعدم اسـتثارة      تعلم نتيجة الرتفاع مستوى ذكائهم أو قدراتهم      ذوي صعوبات ال  
محكّات تحديدهم والتعرف   ما  ، و لالستثارةنشاطهم العقلي المعرفي إلى المستوى األمثل       

خيص ومعالجة صعوبات التعلم    عليهم وعلى برامج تعلميهم ورعايتهم، وكيف يمكن تش       
المستوى األمثل من الكفاءة لدى هؤالء الطلبة، واستثارة طاقاتهم وقدراتهم وتفعيلها إلى 

  ).٢٠٠٢الزيات، (والفاعلية الذي يسمح به مستوى نشاطهم العقلي المعرفي 
كما أن الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم الذين يمكنهم تعـويض هـذه              

غلب عليها في بعض المواقف، نادراً ما ينظر إليهم علي أنهم من ذوي             الصعوبات أو الت  
الصعوبات، ما لم تظهر بالنسبة لهم صعوبات ملموسة، وهـذا يجعلهـم أكثـر قابليـةً         
لالستبعاد، ومن جانب أخر فإن الموهوبين ذوي صعوبات التعلم نـادراً مـا يحققـون               

يظلـون مـستبعدين مـن عـداد     مستويات تحصيلية أو أكاديمية مرتفعة، ولذا فـإنهم        
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عيـسى،  (الموهوبين، وخاصة إذا كان محك التحديد والحكم هو التفـوق التحـصيلي              
٢٠٠٧(.  

األمر الذي يدعو إلى االهتمام بهؤالء الطلبة وتقديم الدعم التربوي واألكاديمي           
والسلوكي لهم في ظل أنظمة تعليمية تغفل هذه الفئة، وتعتمد فقط على نمذجة وتنمـيط           

ئلة وإجاباتها، وتأخذ التحصيل األكاديمي كمعيار وحيد ونهائي في الحكم على مدى            األس
تفوق المتعلم، مما أسهم في طمس بعض جوانب النشاط العقلي، وإغفـال اسـتثارتها،              
الذي ترتب عليه شيوع وانتشار نسبة عالية من الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم        

فات إليهم وتقديم أي رعاية واهتمام يراعي حـالتهم         داخل الفصول الدراسية، دون االلت    
الـسمات الشخـصية للطلبـة      لذلك جاءت مشكلة الدراسة في الكشف عن        . االستثنائية

الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األساسية الدنيا الملتحقين بالبرامج الخاصة 
  .من وجهة نظر معلميهم في المملكة العربية السعودية

  : وأسئلتهادراسةمشكلة ال
بعد ظهور فئة الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، أصبح ينظر إلى هـذه             
الفئة بأنها فئة مختلفة عن الفئات األخرى بسماتها وخصائصها، األمر الذي يتطلـب أن       
نتعرف على سماتها من خالل التركيز على سماتها والتعرف عليها، ومن ثم نستطيع أن       

العون وإتاحة فرص أفضل للتعامل مع الكثير من المشكالت التـي           نقدم لهم المساعدة و   
تواجههم بشكل أفضل وعلى نحو مناسب، ونتيجة لقلة الدراسات فإنه ال تتوفر معلومات      
دقيقة عن سمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صـعوبات الـتعلم فـي المرحلـة               

  .األساسية الدنيا
 الباحثان ضرورة التعـرف     ارتأىث  ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية حي       

إلى درجة السمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات الـتعلم فـي المرحلـة              
األساسية الدنيا الملتحقين بالبرامج الخاصة في المملكة العربيـة الـسعودية، وكـذلك             
التعرف إلى عالقة ذلك ببعض المتغيرات، ولذلك فإن من الضرورة إجـراء مثـل هـذه         

، وإن النتائج التي ستنتهي إليها هذه الدراسة قد تساعد المعلمين بالتعرف إلى             الدراسة
. لم، وبالتالي يسهل التعامل معهمالسمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التع

  :السؤالين التاليينسعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن ومن ثم 
ي صعوبات التعلم في المرحلة السمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوما درجة  .١

من  األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة في المملكة العربية السعودية
  وجهة نظر معلميهم؟ 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثالث  الجزء١٦٩: ( األزهر، العددمجلة كلية التربية، جامعة

 -٦٤٣-

في درجة ) α= 0.5(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٢
السمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صـعوبات الـتعلم فـي المرحلـة             

لدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة في المملكة العربية السعودية فـي  األساسية ا 
الجـنس، والمؤهـل    (مدينة تبوك من وجهة نظر معلميهم تعزى إلى متغيري          

 ؟)العلمي
  :أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة الحالية من خالل معرفـة الـسمات الشخـصية للطلبـة           
ساسية الدنيا الملتحقين بالبرامج الخاصة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األ
  :اآلتيألهمية من خالل  في المملكة العربية السعودية، ويمكن إبراز هذه

 :األهمية النظرية للدراسة: أوال
 األدب المتعلق بالسمات الشخصية للطلبة      إثراءيتوقع إسهام األدب النظري في       .١

لعربية واألجنبيـة ذات    الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، والدراسات السابقة ا      
  .الصلة

تتناول الدراسة فئة معلمي الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، التي يقـع            .٢
على عاتقها مسؤولية كبيرة في تربية شريحة من الطلبة وتنشئتها كونها فئة            

  .لها وجودها
  :األهمية التطبيقية للدراسة: ثانيا

وهم الطلبة الموهـوبين ذوي    تبرز أهمية الدراسة من أهمية مجتمع الدراسة،         .١
صعوبات التعلم في المرحلة األساسية حيث يمثل هؤالء الطلبة شريحة ليـست            
بالقليلة في المملكة العربية السعودية، وقد يبنى عليهم الكثيـر مـن اآلمـال              

  .والتطلعات المستقبلية
تزويد الباحثين بمقياس خاص لقياس السمات الشخصية للطلبـة الموهـوبين            .٢

 .ات التعلم ذو داللة سيكومترية عاليةذوي صعوب
التعرف إلى السمات الشخصية للطلبـة الموهـوبين ذوي صـعوبات الـتعلم              .٣

واالستفادة منها من قبل الباحثين والمهتمين في هذا المجال ووزارة التربيـة            
 .والتعليم في السعودية
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 :أهداف الدراسة

  : تهدف هذه الدراسة لما يلي
ت الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات الـتعلم        السماالتعرف إلى درجة     .١

مـن وجهـة نظـر     الملتحقين بالبرامج الخاصة في المملكة العربية السعودية
  .معلميهم

السمات الشخصية للطلبة   التعرف إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في درجة          .٢
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بالبرامج الخاصـة فـي المملكـة            

لعربية السعودية من وجهة نظر معلميهم، تبعاً لمتغيري الجـنس، والمؤهـل           ا
 . العلمي

 :تعريف المفاهيم والمصطلحات اإلجرائية للدراسة
   : صعوبات التعلم ذوونالموهوبو

 أو اهتماماً ملحوظاً في بعض المناحي وضـعفاً       هم الطلبة الذين يظهرون ذكاء    
: ويعرف إجرائيـاً . )al .et, Baum ,2001(يسبب لهم المشكالت في النواحي األخرى 

بأنه الطالب الذي تم تشخيصه رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم الـسعودية وفـق               
حصوله على نسبة ذكاء تزيد عن المتوسط بمقدار انحراف معياري          : المعيارين التاليين 

دتين على بالتحصيل الدراسي من مادة لما%) ٦٠( واحد وحصوله على نسبة تقل على
  .األكثر

  : السمات الشخصية
 التي يربطها نوع من الوحدة التـي تـسمح لهـذه            واالستجابات األفعالردود  

 أن توضع تحت اسم واحد ومعالجتها بنفس الطريقة فـي معظـم األحـوال               االستجابات
الدرجة التي حصل عليها المعلمون كردود أفعال      بأنها: ف إجرائياً وتعر). ١٩٧٢غنيم،  (

ابات تجاه طلبة المرحلة األساسية الموهوبين من ذوي الصعوبة في التعلم علـى         واستج
 .مقياس السمات الشخصية المطبق بالدراسة والمطور من قبل الباحثين

  :  الدنياالمرحلة األساسية
المرحلة التعليمية المدرسية، والتي يعد فيها التعليم إلزامياً، والتي تـشمل    هي  

  .٢٠١٥/٢٠١٦حتى الثالث األساسي في العام الدراسي الصفوف األول األساسي و
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  : البرامج الخاصة
هي تلك الفعاليات التدريسية والتعليمية التي تعمل على تزويد طـالب الفئـات          
الخاصة بالمهارات التعويضية كبديل لتلك القدرات القاصرة أو العاجزة، أو المعلومـات            

األكاديمية، أو تزويدهم بمهارات االسـتذكار   والتوجيهات اإلرشادية تجاه طبيعة البرامج      
، واالستراتيجيات التي قد ترشدهم إلى اتباع الطريقة العلمية )study skills(المناسبة 

بأنهـا الفعاليـات   : وتعرف إجرائيـاً  ).٢٠٠٩الذويبي، (في عملية التحصيل األكاديمي 
لعربية السعودية للتعامل مع التعليمية التي يقوم بها معلمي البرامج الخاصة في المملكة ا

  .الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم
  :حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي الطلبة الموهوبين ذوي         : حدود بشرية  .١
معلماً ومعلمة، من الجنسين في المرحلة األساسية الدنيا        ) ٣٠(صعوبات التعلم   

  .بية السعوديةالملتحقين بالبرامج الخاصة في المملكة العر
اقتصر تطبيق الدراسة في الفصل األول مـن العـام الدراسـي            : حدود زمانية  .٢

٢٠١٥/٢٠١٦. 
تم تطبيق الدراسة على معلمي الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات         : حدود مكانية  .٣

التعلم الملتحقين بالبرامج الخاصة في مدارس المرحلة األساسية الـدنيا فـي            
 .مدينة تبوك في السعودية

 : ت الدراسةمحددا
هناك بعض المحددات التي يمكن أن تقلل من إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة             

  :خارج العينة ومن هذه المحددات
اقتصرت هذه الدراسة على معلمي الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في            .١

منطقة تبوك فقط، وذلك لصعوبة تطبيق أداة الدراسة علـى جميـع منـاطق              
  .ة السعودية مترامية األطرافالمملكة العربي

اقتصرت الدراسة على األداة التي تم تطبيقها على عينة الدراسة، بعد استخراج  .٢
 . خصائصها السيكومترية من حيث الصدق والثبات
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 :اإلطار النظري
  : صعوبات التعلمذووالموهوبون 

ة إذن أي ُأعطي شيئاً مجاناً، فالموهب) وهب(الموهبة معناها مأخوذ من الفعل 
فالموهبة تشير من حيث الداللة اللغوية إلى معنى االتساع      . هي العطية للشيء بال مقابل    

المعجم الوسيط، (للشيء والقدرة عليه، وتطلق الموهبة على الموهوب، والجمع مواهب       
١٩٩٨.(  

الطالب الموهوب ذا صعوبات التعلم بأنه الطالـب  ) Beckley, 1998(وعرف 
درته العقلية، مع وجود تباين كبير بينها وبين تحصيله األكـاديمي    ق بارتفاعالذي يتميز   

في القراءة والحساب والتهجئة والتعبير القرائي، على أن يعزى التفاوت إلـى نقـص               
الفرص التعليمية أو المشكالت الصحية، حيث أن هذا التعريف اسـتبعد ذوي اإلعاقـات          

تصر على التباين بـين التحـصيل   الجسمية المؤثرة على التحصيل لدى الموهوبين، واق  
 .والقدرة كمحك لصعوبات تعلم أكاديمية

اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفـسية         "أما صعوبات التعلم فهي     
التي تتضمن فهم واستعمال اللغة المكتوبة، أو المنطوقة والتي تبدو فـي اضـطرابات              

عود إلى أسباب تتعلق بإصابة الدماغ السمع والتفكير والكالم والتهجئة والحساب، والتي ت
الوظيفية البسيطة، ولكنها ال تعود إلى أسباب تتعلق باإلعاقة العقليـة أو الـسمعية أو               

 الروسـان، " ( غيرها من اإلعاقات، أو حرمان بيئـي ثقـافي أو اقتـصادي      البصرية أو 
١٩٩٩.(  

الجـة   الشديد بين التحصيل المتوقع والفعلي عن صعوبة في مع         التباينوينتج  
المعلومات، وليس نتاج اضطراب انفعالي، عقلي، بصري، سمعي، حركي أو بيئي ويمكن 

  ).٢٠٠١السرطاوي، ( "أن تكون صعوبة التعلم مصاحبة لهذه الحاالت
الـتعلم   صعوبات من يعانون الذين الموهوبين الطلبة) ٢٠٠٢(ويعرف الزيات 

 عقلية غير عادية بارزة تمكنهم      أولئك الطالب الذين يملكون مواهب أو إمكانات       "بأنهم  
لم  التعفي عالية، ولكنهم يعانون من صعوبات نوعية       أكاديميةمن تحقيق مستويات أداء     
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ها مـنخفض   وأداؤهم في، صعبة لديهماألكاديمينجاز تجعل بعض مظاهر التحصيل أو اإل  
  ".انخفاضاً ملموساً

ين يمتلكون قـدرة    كما يعرف الموهوبون ذوو صعوبات التعلم بأنهم الطلبة الذ        
عقلية فائقة، ويظهرون تفاوتاً كبيراً بين مستوى إنجازهم في مجال أكاديمي محدد وبين        
مستوى إنجازهم المتوقع المعتمد على قدرتهم العقلية، فضال عن التباين بين القـدرات             
 العقلية الفائقة واإلنجازات الممكنة، فإن هنالك عجزاً أيضاً في العمليـات أو المعالجـة،     

وعلى الرغم من تعريف الموهوبين ذوي صعوبات التعلم على أنهم مجموعة فريدة من             
نوعها منذ السبعينات من القرن الماضي، إال أنهم يبقون دون التعريف بـين مجمـوع               
الطلبة المعوقين، وألن المعايير المستخدمة لتحديد الموهبة تتباين في مدارس الواليات           

الصعب إجراء مقارنات فـي التعريـف علـى الموهـوبين     المتحدة األمريكية، فإنه من     
)Clark, 2002 .(  

إلى إن المفتاح الرئيسي في تعريف صعوبات التعلم        ) ٢٠٠٣(ويشير الحروب   
 إلى التباين الحاصل ما بين التحصيل األكـاديمي،  اإلشارةالموهوبين يجب أن يتمثل في      

يقة األكثر شيوعاً في توثيق التباين      والقدرة العقلية التي يتمتع بها الطالب، كما أن الطر        
الحاد ما بين القدرة الذكائية والتحصيل، يكمن في الكشف عن الطلبـة ذوي صـعوبات               

وعلى الرغم من عدم    . التعلم من خالل استخدام نسخة من معادلة خاصة لحساب التباين         
 وجود اتفاق مابين المهنيين واالختصاصيين في حقل صعوبات التعلم علـى اسـتخدام             

 اإلجـراءات معادالت التباين، فإن العديد من الخبراء يشيرون إلى استخدام جميع هـذه             
 االتجـاه  القيـاس والتقـويم ذوي       لذا فقد نـاقش أخـصائيو     . بات عملية يواجه صعو 

السيكومتري، على أهمية استخدام معلومات لمصادر متعددة أكثر من االعتماد فقط على            
 فيما إذا وجد تباين بين ما هو متوقع وحاصل لدى           درجات االختبار، في محاولة لتحديد    

  .الطالب
  :فئات الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم

ـ               اكثير من الناس يجدون صعوبة في أنه من الممكن أن يكون الطالب موهوب
ولديه صعوبات في التعلم، ونتيجة لذلك فهذه الفئة تحتاج إلى إدراك لقدرتهم العاليـة،              

عليمية، ولهذا يجب العمل على معرفـة فئـات الموهـوبين ذوي            وإدراك لمشكالتهم الت  
 عملية التعرف عليهم لمساعدتهم في الحصول على الخـدمات          لتسهيلصعوبات التعلم،   

  :إلى) ٢٠١٣(وتصنفهم األطرش ، المناسبة التي يحتاجونها للتغلب على الصعوبات
 وفقاً لمحكات ويتم التعرف عليهم : الموهوبون مع بعض صعوبات التعلم الدقيقة

الموهبة بسبب ارتفاع مستوى ذكائهم أو إبداعاتهم أو تحصيلهم األكاديمي، إال           
أنه مع تزايد أعمارهم الزمنية يزيد التباعد بين أدائهم الفعلي واألداء المتوقع            
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قد يكون أداء بعض الطلبة مرتفعاً فـي القـدرات اللغويـة          : ومثال ذلك . منهم
ن من صعوبات في الكتابة أو التهجئة، وغالباً ما         والتعبيرية، ولكنهم قد يعانو   

يلفت هؤالء الطلبة نظر معلميهم بقدراتهم اللفظية المرتفعة، إال أن قدرتهم على 
  .التهجئة والقراءة والكتابة ورداءة خطهم تغاير ذلك تماماً

      وهم الذين يجمعون في آن واحـد   ): أو المطموسة (ثنائيو غير العادية المقنعة
االستدالل، ( الموهبة وصعوبات التعلم، ومثال ذلك مظاهر الموهبة         بين مظاهر 

، تطمس مظاهر الصعوبات التي     )إدراك العالقة، والتفكير، والبراءة في الحديث     
مظاهر الموهبة وغالباً    يعانونها، والعكس صحيح إذا أنه قد تطمس الصعوبات       

  .ما ينتظم هؤالء الطلبة في فصول عادية
     يتم التعرف عليهم كذوي صعوبات تعلم أكثر       : الموهوبونذوو صعوبات التعلم

من كونهم موهوبين نظراً لتدني أدائهم في مختلف المواد وفشلهم الدراسي، إذ     
يركز المعلمون واألسرة على ما لديهم من صعوبات، ويـصرف النظـر عمـا     
يمتلكون من استعدادات غير عادية، بل يتم تجاهلها وإهمالها، وبالتالي تكـون    

نتيجة تأثيرات سلبية على أدائهم األكاديمي وتولد شعور بـضعف المقـدرة            ال
  .والكفاءة الذاتية

ويرى الباحثان أنه يمكن تحديد الطلبة الموهوبين من ذوي صعوبات الـتعلم،            
وال يتم عادة مالحظة   . على أنهم موهوبون يظهرون في نفس الوقت صعوبات في التعلم         

وعندما . هؤالء الطلبة على مدار حياتهم التعليمية تقريباًصعوبات التعلم التي يعاني منها 
الذين تزداد  تزداد تحديات المدرسة تزداد الصعوبات األكاديمية التي يواجهونها، والطلبة       

عندهم حدة صعوبات التعلم إلى الدرجة التي يتم عندها تحديدهم على أنهم يعانون مـن               
لى قدراتهم االستثنائية أو توجيهها وهـي       صعوبات التعلم، لكن لم يسبق أبداً التعرف ع       

الذين تحجب قدراتهم ومواطن عجزهم بعضها بعضاً، هؤالء الطلبـة   كبيرة جداً، والطلبة  
يجلسون في حجرات الدراسة العامة، يحرمون من الخدمات التي تقدم للطلبة الموهوبين            

ظهروا قدره عالية كما أن هذه الفئات من الممكن أن ي    . الذين يعانون من صعوبات التعلم    
  .في القيادة أو الفنون لكن ليس في المجاالت األكاديمية
  : تشخيص الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم

إن األفراد ذوي صعوبات التعلم يواجهون صعوبات في بعض المجاالت المتعلقة 
بة بتنمية المهارات، للحصول على أداء جيدا أو متفوق بالمواد الدراسية مقارنة مع الطل    

حيث إن وجود صعوبة في التعلم ال يكون نتيجة القدرة الفكريـة المحـدودة،              . اآلخرين
وإنما يمكن أن تكون بسبب البيئة االجتماعية والحالة العاطفية أو البيئة المادية والطبية     
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فقد يكون . التي تشكل عقبات تمنع الموهوبين من الحصول على تحصيل أكاديمي مرتفع      
 استثنائي في مجال معين مثل الرياضيات، والقراءة، وموسـيقى          الطالب موهوب بشكل  

اآلالت أو الفن، ولكن يظهر ضعفاً كبيراً وغير متوقع في مجاالت أخرى مـن مجـاالت                
  . )Weibner ,2006(التعلم 

 من أولى خطوات الكشف عـن       التعلم صعوبات يعد تشخيص الموهوبين ذوي   
الموهبة، ومن ثم تحديد استراتيجيات رعايتهم، وفي هذا اإلطار البد من تعيين المحكات             

 يتم فـي  التي يتم اإلسناد إليها في عملية التشخيص، في هذا اإلطار هناك أربعة محكات      
وتحديـدهم، وهـي     التعلم صعوبات ضوئها التعرف على أولئك الطلبة الموهوبين ذوي      

  :)٢٠٠٩ عبد المعطي، وعبدالحميد،(
 ز النوعي  محكتـرتبط   الـتعلم  صـعوبات  ينبه إلى وجود صعوبة مـن     :  التمي

  .بالمجاالت األكاديمية أو األدائية
  ن بين معدالت الذكاء أو مـستوى          ينبه إلى   : محك التفاوتالتباي وجود قدر من

  .القدرة الكامنة، وبين األداء الفعلي المالحظ أو مستوى التحصيل الدراسي
  عـن   التعلم صعوبات ينبه إلى إمكانية تمييز الموهوبين ذوي     : محك االستبعاد

  .ذوي اإلعاقات
 ــاين ــوبين  : محــك التب ــز أداء الموه ــي تُمي ــدالالت الت ــض ال ــد بع توج

 صـعوبات  مقارنةً بأقرانهم الموهوبين ممن ليس لـديهم     التعلم صعوبات ذوي
انخفاض األداء اللفظي بوجه عام، انخفاض القـدرة    : التعلم، ومن هذه الدالالت   

ييز السمعي، أو تمييز أصـوات الكلمـات والحـروف،          المكانية، وضعف التم  
  .وغيرها

  :أساليب التعرف على الموهوبين ذوي صعوبات التعلم
للتعرف على الموهوبين ذوي صعوبات التعلم وتشخيصهم يجـب األخـذ فـي         
االعتبار مجموعة من العمليات المتعلقة بجوانب القوة والضعف لديهم، ويدخل في ذلـك   

  ):٢٠٠٩ وعبدالحميد،عبد المعطي (يلي  ما
  .التقييم العقلي للطالب من خالل اختبارات الذكاء -
االختبارات التشخيصية لمستويات األداء واإلنجاز في المجاالت األكاديمية ذات          -

  .الصعوبة
  . ملفات اإلنجاز األكاديمي -
  .سواء األدائي أو قياس االبتكارية): االبتدائي( تقييم الجانب االبتكاري  -
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الـتعلم، الدافعيـة، اإلبداعيـة، القيـادة، األدب،         : ئص السلوكية  قوائم الخصا  -
  .الموسيقى، الدراما، التواصل، الفضول، أساليب حل المشكالت، حب المعرفة

  . تقييمات المعلمين والرفاق لقدرات الطالب على القيادة -
  . المقابالت مع الوالدين -
  . مالحظات الفصل الدراسي -
  .التفاعل مع الرفاق -
  .ياس االتجاهاتاختبارات ق -
  . مالحظات المعلمين عن جوانب أداء الطالب ومالمحها -
  . اختبارات العمليات والقدرات اإلدراكية -
  .قياس التآزر البصري الحركي -
  . تقييم القدرة التعبيرية المستخدمة في تقليل الصعوبات -

 :سمات الموهوبين ذوي صعوبات التعلم
 تعويض هذه الصعوبات أو التغلب يمكن للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

 مـا لـم    إليهم على أنهم من ذوي الصعوباتعليها في بعض المواقف، ونادراً ما ينظر      
 ,Senf (لالسـتبعاد تظهر بالنسبة لهم صعوبات ملموسة، وهذا يجعلهم أكثـر قابليـة   

1983.(  
إلـى أن الطلبـة الموهـوبين    ) Walberg, 1988(وأشارت دراسة والبيرغ 

هارات، ولديهم قدرات عالية في التركيز، ومثابرون، ولديهم قدرات عالية في     الم متعددو
التواصل اللفظي، ويتمتعون بنسبة ذكاء مرتفعة نسبياً، وأصحاب قيم عاليـة، ولـديهم             

كما أشارت دراسته إلى أن     . حساسية مفرطة ومتفائلون، ويتمتعون بالجاذبية والشعبية     
ميول إلى القراءة أكثر مـن غيـرهم،        (همها  الموهوبين لديهم خصائص مشتركة من أ     

ون علـى التفاصـيل     وميول مبكرة إلى استخدام األدوات الميكانيكية والعلمية، ويركـز        
ينجزون مهامهم الدراسـية بـسرعة    ون وذوي نفس طويل في العمل،       الدقيقة، ومثابري 

فكـارهم  فائقة، لديهم ميول إلى الخيال وحب االستطالع، ورغبة دائمة في التعبير عن أ            
ومن جهة أخرى لديهم اهتمامات نحو إيجاد األفكار أكثر مـن إيجـاد       ). بطريقة إبداعية 

األصدقاء، ومشاركتهم أقل في النشاطات العامة، ولديهم صعوبات في تكوين صـداقات            
  .حميمية
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أن الكثير من الموهوبين ذوي صـعوبات  ) Minner, 1990(فيما يرى مينير 
تطلبات المالئمة للتقويم المدرسي كما ينشده المعلمون، بسبب  المإتمامالتعلم يفشلون في 

 الطلبة العاديين ببرامج الموهوبين، دون الطلبة ذوي إلحاقاتجاه المعلمين إلى الميل إلى 
  .صعوبات التعلم

 & ,Marker, Rogers, Nielson(وأشار ماركر وروجر ونيلسون وبايرلي 
Bauerle, 1996(ن ذوي صعوبات التعلم يحتاجون إلى معرفة ، إلى أن الطلبة الموهوبي

جوانب القوة في نواحي ذكائهم، بما في ذلك جوانب القوة اإلبداعية الحدسية مثل التخيل  
 غير المألوفة، وبسبب الصعوبة التي تواجههم في التعامـل مـع            واالقتراحاتوالحلول  

حساس الخـارجي   الرموز المجردة في الترتيب من خلل الذاكرة قصيرة المدى، وألن اإل          
بوجه عام ليس قويا عند هؤالء الطلبة، فإن التعليم متعدد الحواس ينبغي أن يتكامل مع               
الوسائل الحسية، والتفكير والشعور الحدسي واإلحساس الخارجي والمزاج مـن أجـل            
تعليمهم، ويحتاج هؤالء الطلبة أيضا إلى التشجيع كي يعبروا عن كل المشاعر الـسلبية     

  .  قصصهم، وحل مشكلتهم بطرق إبداعية كما يفعلون في رسوماتهمواإليجابية في
 مـا  غالباً التعلم صعوبات من يعانون الذين للطلبة اإلبداعية القدرات كما أن

 التي األكاديمية وقدراتهم مهاراتهم على واالهتمام التركيز يتم حيث النظر عنها، يصرف
تهدف  اإلبداعي المشكالت حل يجياتإن استرات الجزئي، ولو خاللها النجاح من يظهرون

 وتوجيـه  العلميـة  القراءة طريق عن بأنفسهم الحلول على إيجاد الطلبة إلى مساعدة
 حـل  فـي  الطلبة نجاح وإن للوصول إلى حلها،) المشكلة(المواقف  وعرض األسئلة،

 القـضايا  معالجـة  في للنجاح الطلبة يعد وحلها سوف) المشكلة(المشكالت والمواقف 
  ).٢٠٠١ ،زيتون(اليومية  حياتهم في تصادفهم التي كالتوالمش

ومن األمور الشائعة بين الطلبة الموهوبين ذوو صعوبات التعلم، تمتعهم بروح   
الدعابة وامتالكهم لمجموعة كبيرة ومتطورة من المفردات اللغوية، إال أنه وبالرغم من            

وتفـسير الرمـوز    ذلك يعاني البعض منهم من انخفاض القدرة علـى فهـم الدعابـة              
االجتماعية، مما يؤثر سلباً على تفاعالتهم الشخصية، كما قد يمتلكون مجموعة واسعة            
من االهتمامات في مجاالت دقيقة، إال أن تركيزهم ودافعيتهم قد يتشتت بـسهولة فـي               

 لمالحظة عنـد الطلبـة الموهـوبين ذوي       المهمات األكاديمية البسيطة، ومن الصفات ا     
م القدرة على الموازنة بين اهتماماتهم وقـدراتهم، ولـسوء الحـظ            صعوبات التعلم عد  

يستخدم المعلمون هذا التباين كإشارة إلى أن الطلبة غير موهوبين، ويركزون على نقاط     
الضعف، وعلى تشخيص الصعوبات التعلمية لديهم وإهمال نقاط القوة عندهم، مما يؤدي 

 ).٢٠٠٧عيسى، (مناسبة إلى إحالتهم إلى برامج التربية الخاصة غير ال
 صعوبات التعلم قدرات مرتفعة علـى التحليـل        ويظهر الطلبة الموهوبون ذوو   

 واستيعاب المفاهيم المعقدة وإدراك العالقات، وعلى الـرغم    ةالتحليلياإلبداعي والقدرات   
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من ذلك يظهرون صعوبات خاصة بالمبادئ األساسية لتعلم اللغة مثل الوعي الـصوتي             
   ).Paul & Elder, 2008(ة الترميز والتهجئة وإعاد

وقد يلجأ هؤالء الطلبة إلى استخدام قدرات التحليل اإلبداعي لتهجئة المقـاطع            
ولتذكر المعلومات المقدمة شفوياً، ويعتمدون على الرموز الموجودة في المحتوى لفهم           

  كما قـد يـساهم     .النص، إال أنهم قد يظهرون قدرات محدودة في مواد أكاديمية أخرى          
 الصعوبات التعليمية بفاعلية في النقاش الصفي، ولكـن أداءه قـد          الطالب الموهوب ذو  

يكون متدنياً في االختبارات التحصيلية، وقد يكون أداؤهم على المهام المعقدة أفضل من             
أدائهم في المهمات البسيطة، إال أن أهم ما يميزهم الخـصائص المرتبطـة بالقـدرات               

ن من ذوي صعوبات الـتعلم يمتلكـون        اعية، كما أن الموهوبي   رفعة واإلبد المعرفية المت 
العديد من الصفات التي من شأنها تمييزهم عن أقرانهم إذ يظهرون اسـتيعاباً سـمعياً               
جيداً، وقادرون على التعبير عن أنفسهم جيداً ويستطيعون حل المشكالت وفهم األسباب            

  ).٢٠١٠البوعينين، (المجردة 
  :الدراسات السابقة

ن لألدب التربـوي المتعلـق فـي حاجـات الطلبـة             الباحثي مراجعةالل  من خ 
الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم تم الحصول على عـدد مـن الدراسـات الـسابقة        

 .وتنظيمها وترتيبها، من األحدث إلى األقدم زمنياً
  :الدراسات باللغة العربية

لمـات  التعرف إلى درجـة معرفـة مع  ) ٢٠١٣(هدفت دراسة بالحمر، وبخيت    
صعوبات التعلم ومعلمات الموهوبات بالطالبات الموهوبـات ذوات صـعوبات الـتعلم،            

مـنهن معلمـات صـعوبات تعلـم،     ) ١٢٢(معلمة،  ) ١٣٧(وتكونت عينة الدراسة من     
، من معلمات الموهوبات في المدارس االبتدائية الحكومية للبنات بمدينة الرياض، )١٥(و

ة، وأظهرت النتـائج نقـص المعرفـة بـالمفهوم          واعدت استبانة لجمع بيانات الدراس    
والتعريف والمصطلحات بخصائص الموهوبات من ذوات صعوبات التعلم، وعن وجـود           

 بين معلمات صعوبات التعلم ومعلمات الموهوبات فـي بعـد           إحصائيةفروق ذات داللة    
المعرفة العامة بالموهوبات ذوات صعوبات التعلم، وفي طرق التعرف والكشف، وفـي            

درجة الكلية الستبانة الدراسة، وكانت هذه الفروق لصالح معلمات صـعوبات الـتعلم،     ال
 في درجة االستبانة الكلية أو أبعادهـا األربعـة          إحصائيةوعن وجود فروق ذات داللة      

  .تعزى الختالف عدد سنوات الخبرة أو المؤهل العلمي، أو عدد الدورات التدريبية
رف إلى طلبة صعوبات التعلم من حيـث  التع) ٢٠١١( وهدفت دراسة أبو رزق  

سماتهم الشخصية، وكذلك التعرف إلى وجود عالقة بين السمات الشخصية وأعـراض            



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثالث  الجزء١٦٩: ( األزهر، العددمجلة كلية التربية، جامعة

 -٦٥٣-

ضعف االنتباه من وجهة نظر المعلم، وتكونت عينة الدراسة المختارة بالطريقة القصدية      
) ٢٨( واطالب) ٩٩( وطالبة، اطالب) ١٢٧(من مدرسة نور المعرفة للتربية الخاصة، من     

طالبة، وتوصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي سـمات        
، ترتيب الطالـب  )ذكر، أنثى(الشخصية لدى طلبة صعوبات التعلم تعزى لكل من الجنس   

المستوى االقتصادي لألسرة، وال توجد فروق ذات       و ،بين أخوته، تعليم األب، عمل األب     
تباه من وجهة نظر المعلم لدى طلبـة صـعوبات          داللة إحصائية في أعراض ضعف االن     

التعلم تعزى لكل من ترتيب الطالب بين أخوته، تعليم األب، تعليم األم، عمل األم، عمـل            
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بطلبة صعوبات      . األب، المستوى االقتصادي لألسرة   

 معاملتهم معاملة   التعلم والعمل على فرزهم من خالل الفصل الذي يدرسون فيه ومن ثم           
  .تعمل على رفع مستواهم التحصيلي

بدراسة هدفت التعرف إلى سمات الشخصية لدى األطفـال  ) ٢٠٠٩(وقام نصر   
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم والتنبؤ باألطفال ذوي الموهوبين ذوي صعوبات التعلم           

 مـن   طفـال ) ٦٠( وأجريت الدراسة على     .فى ضوء بعض سماتهم الشخصية في مصر      
 :سنوات، وقسمت عينة الدراسة على النحـو التـالى        ) ٦-٤(أطفال مرحلة الرياض من   

  عينة األطفال ذوي صـعوبات الـتعلم،   منطفال) ٢٠( من األطفال العاديين،    طفال) ٢٠(
 عينة األطفال ذوي صعوبات التعلم الموهوبين، حيث استخدمت الدراسة           من طفال) ٢٠(

طفـال الروضـة،    وقائمة صعوبات التعلم النمائية أل     هاريس،   – اختبار الرسم لجودانف  
 الحركات واألفعـال، وبطاريـة تقـدير    باستخدام عند األطفال   بتكاريواختبار التفكير اال  

نتائج الدراسة وجود فروق  سنوات، وأظهرت) ٦ –٤(الخصائص النمائية لطفل الروضة 
 صـعوبات الـتعلم،   ذات داللة إحصائية بين درجات األطفال العـاديين، واألطفـال ذوي   

، والنمـو  الحركـي  الجـسمي  أبعاد النمو فيواألطفال ذوي صعوبات التعلم الموهوبين     
، الخلقـي ، والنمـو  االجتماعي، والنمو  اللغوي، والنمو   المعرفي العقلي، والنمو   الحسي
 لصالح األطفال ذوي صعوبات التعلم الموهوبين، ويمكن التنبؤ باألطفال       االنفعاليوالنمو  

  . ضوء بعض سماتهم الشخصيةفيوبات التعلم الموهوبين ذوي صع
  :الدراسات باللغة األجنبية

إلى معرفة صفات الطالب ذوي صعوبات الـتعلم  ) Bees, 2009(هدفت دراسة 
وقد استخدمت المنهج التحليلي، .  وإظهار مواهبهم في أمريكااإلبداعومدى قدرتهم على  

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الجهة      . محيث تكونت من طفلين من ذوي صعوبات التعل       
بإمكانها العمل على تنمية قدرات الطالب وصقل مواهبهم في ظل          ) المدرسة(األكاديمية  

صعوبات التعلم الذي يعانون منها، حيث أنه من الممكن أن تكون مواهب الطالب غيـر               
ـ  اإلبـداع ونتج أيضا أن المدرس له دور كبير في اكتشاف          . أكاديمية ب لـدى    والمواه

الطالب ذوي صعوبات التعلم والعمل على تطويرها، كما أظهرت النتائج أن من أسـاليب   
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اكتشاف وتنمية اإلبداع لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم تقديم لهم أنـشطة المنهجيـة         
، ومن الضروري أن يدرك المعلـم االخـتالف بـين الطـالب             لإلبداعوترك العنان لهم    

   .وإمكانياتهم
 خصائص الطلبة استكشافإلى ) Reis & McCoach, 2007(وهدفت دراسة 

 االهتمـام  ومعرفة أثر    األكاديميالموهوبين ذوي صعوبات التعلم وأثرها على تحصيلهم        
في مواهب الطلبة للتغلب على صعوبات التعلم التي تواجههم أثناء العملية التعليمية في             

تائج الدراسة إلـى أن الطلبـة        المنهج التحليلي، وقد توصلت ن     استخدمتوقد  . بريطانيا
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم يمتازون بالعديد من الخصائص التي تؤهلهم ألن يكونوا 

الدافع، المصالح المتقدمة، مهارات    : مبدعين وناجحين ومن أهم هذه الخصائص ما يلي       
كيـر  ، البصيرة، التف  االستفسار، القدرة على حل المشكالت، الذاكرة المتطورة،        االتصال

بالمنطق، الخيال واإلبداع، روح الدعابة، وقدرات متقدمة في التعامل مع أنظمة الرموز،    
ـ          بين ذوي صـعوبات الـتعلم      وكما وضحت نتائج الدراسة أن خصائص الطلبـة الموه

تساعدهم في زيادة معدالت التحصيل األكاديمي والوصول إلى األهداف المرجـوة مـن             
 بالطلبة الموهوبين وتوفير    االهتمامراسة إلى ضرورة    وقد أوصت الد  . العملية التعليمية 

 ومتطلباتهم التعليمية من أساليب وأدوات وبيئـة تعليميـة مناسـبة،            احتياجاتهمجميع  
باإلضافة إلى إخضاع المعلمين لبرامج تدريبية خاصة في تدريبهم كيفية التعامـل مـع              

لـذي بالتـالي يـنعكس     مواهبهم ااختالفالطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم على      
 .إيجابيا على تحصيلهم األكاديمي

دراسة هدفت إلى ) Krochak, Alberta, & Ryan, 2007(وأجرى كل من 
. فـي أمريكـا   توضيح تحديات تحديد هوية الطالب الموهوبين ذوي صـعوبات الـتعلم      

واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي، وقد أظهرت النتائج أن الموهبـة التـي تحجـب              
اقة قد تؤدي إلى مشاكل أخرى مثل السلوكيات التخريبية واإلحباط واالكتئاب، ومن            اإلع

ناحية أخرى فإن اإلعاقة التي تحجب الموهبة تؤدي إلى ضياع محتمل مع هؤالء الطالب  
الذين لم يحصلوا أو على األقل تأخروا في الحصول على فرصـة لتطـوير مـواهبهم                

دعم للبحوث في مجاالت تحديـد هويـة الطـالب          الفريدة، لذلك يجب إجراء مزيد من ال      
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم وتقيمهم، وتطوير مواد اختباريه جديدة كمقياس ويكسلر 

  .يجعل البحث أكثر أهمية) WISC-IV(للذكاء لألطفال 
دب النظري المتعلـق    األويتضح من خالل مراجعة نتائج الدراسات السابقة، و       

بأنها اختلفت عن الدراسات السابقة من حيث أنهـا جـاءت          بموضوع الدراسة الحالية،    
للكشف عن السمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات الـتعلم فـي المرحلـة      
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من وجهة نظر  األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة في المملكة العربية السعودية
  . معلميهم

، )Brody, & Mills, 2000(دراسة عتمدت معظم الدراسات السابقة كاحيث 
 التي أجريت المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وبعضها (Hawkins, 1993)ودراسة 

المنهج الوصـفي التحليلـي   المنهج الميداني، أما الدراسة الحالية فهي دراسة اعتمدت         
حيث تم الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها ومن خالل تـصميم مقيـاس              

موهوبين ذوي صعوبات التعلم وفقاً للمشكلة ووفقاً للمتغيـرات         للكشف عن خصائص ال   
 .المختارة

طالع عليها، أجريت في بيئات راسات السابقة التي أتيحت للباحثين االومعظم الد
مختلفة عن بيئة السعودية وشملت دوالً عربية مثل مصر ومنها ما كان في بيئات أجنبية 

، بينما أجريـت الدراسـة      كة المتحدة البريطانية  المملمثل الواليات المتحدة األمريكية و    
 للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات الحالية في المملكة العربية السعودية حيث كانت شاملة

التعلم في المرحلة األساسية الدنيا الملتحقين بالبرامج الخاصة فـي المملكـة العربيـة              
ي أنها جاءت للكـشف     مع الدراسة الحالية ف   ) ٢٠٠٩نصر،  (اتفقت دراسة   و. السعودية

عن السمات الشخصية لدى الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، كما اتفقت دراسـة            
مع الدراسة الحالية في أنها جاءت للكشف عـن الـسمات اإلبداعيـة             ) 2006محمد،  (

 ,Gardynik, & McDonald(للموهوبين من ذوي صعوبات تعلم، واتفقت دراسـة  
 أنها جاءت للكشف عن سمات الطلبة الموهـوبين ذوي          مع الدراسة الحالية في   ) 2005

وبهذا تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنهـا جـاءت            . صعوبات التعلم 
للكشف عن السمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات الـتعلم فـي المملكـة              

 .العربية السعودية
  :الطريقة واإلجراءات

  : منهجية الدراسة
لدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لمالءمتـه ألغـراض الدراسـة      ا استخدمت

الحالية، وتم جمع بيانات سمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم فـي             
مـن   المرحلة األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة في المملكة العربية السعودية

  .معلميهموجهة نظر 
  :مجتمع الدراسة وعينتها

 مجتمع الدراسة من جميع معلمي الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم     تكون
في المرحلة األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة في المملكة العربية الـسعودية            

) ٣٠(كما تم اختيار العينة بشكل عشوائي لتشتمل علـى          . امعلم) ١٦٠(والبالغ عددهم   
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ع أفراد عينة الدراسة المقترحة حسب متغيرات توزي) ١( ومعلمة، ويوضح الجدول امعلم
 . جنس المعلم، ومؤهله العلمي

 وصف المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة): ١(جدول 
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 %٥٣,٣ ١٦ ذكر
 الجنس %٤٦,٧ ١٤ أنثى
 %١٠٠ ٣٠ الكلي

 %٥٠,٠ ١٥ بكالوريوس
 %١٦,٧ ٥ م عاليدبلو

 %٢٦,٧ ٨ ماجستير
 %٦,٦ ٢ دكتوراه

المؤهل 
 العلمي

 %١٠٠ ٣٠ الكلي
  

  :أداة الدراسة
    بعد االطالع على الدراسـات الـسابقة واألدب النظـري كمـا فـي دراسـة                

)Brody, & Mills, 2000(  ودراسـة ،)Reis & McCoach, 2007(  ودراسـة ،
)Gyarmathy, 2000( ،ان بتطوير أداة لقياس سمات وبهدف جمع البيانات قام الباحث

الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األساسية الدنيا الملتحقين   
 على نموذج كاتـل وكـريج   وباالعتماد، بالبرامج الخاصة في المملكة العربية السعودية 

)Cattell, & Krug, 1986 ( ،الذي صنف السمات الشخصية إلى العوامل الستة عشر
  : يوه
  . متحفظ- غير متحفظ .١
  . انطوائي- انبساطي .٢
  . غير شكاك– شكاك .٣
   . مقاوم للتجدد- مجدد .٤
  . أقل ذكاء- ذكي .٥
 .  ال أبالي- حي الضمير .٦
 .  واقعي- ذو خيال واسع .٧
 . اتكالي- مستقل .٨
  . عصبي- هادئ .٩
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  . خجول-مغامر .١٠
  . ساذج- داهية .١١
 . غير منضبط- منضبط .١٢
 .  خاضع- محب للسيطرة .١٣
  . عنيد- عقلية مرنة .١٤
    . مطمئن– قلق .١٥
   . أقل توتراً- متوتر .١٦

المتغيرات الديمغرافية، : القسم األول :حيث تم تقسيم االستبانة إلى قسمين، هما
فقرات االستبانة، وتم تقسيمها إلى ستة      : القسم الثاني  و .الجنس، المؤهل العلمي  : وهي

  ):٢(عشر مجال، حسب الجدول 
  
  
  
  

   والفقرات الخاصة بكل مجالمجاالت االستبانة): ٢(جدول 
 الفقرات الخاصة بالمجال اسم المجال المجال
 ٤-١  متحفظ-غير متحفظ  األول
 ٨-٥  أقل ذكاء- ذكي الثاني
 ١٢-٩  عصبي-هادئ  الثالث
 ١٦-١٣  خاضع- محب للسيطرة  الرابع

 ٢٠-١٧  انطوائي-انبساطي  الخامس
 ٢٤-٢١  ال أبالي-حي الضمير  السادس
 ٢٩-٢٥  خجول-مغامر  السابع
 ٣٣-٣٠  عنيد-عقلية مرنة  الثامن
 ٣٧-٣٤  غير شكاك-شكاك  التاسع
 ٤٠-٣٨  واقعي-ذو خيال واسع  العاشر

 ٤٣-٤١  ساذج-داهية  الحادي عشر
 ٤٧-٤٤  مطمئن-قلق  عشر الثاني

 ٥١-٤٨  مقاوم للتجدد-مجدد  الثالث عشر
 ٥٥-٥٢  اتكالي-مستقل  الرابع عشر
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 ٥٩-٥٦  غير منضبط- منضبط  عشرالخامس 
 ٦٣-٦٠  أقل توتراً-متوتر  السادس عشر

  :صدق وثبات أداة الدراسة
  ):صدق المحكمين(صدق األداة 

عرض الباحثان االستبانة على مجموعة من المحكمين من أساتذة الجامعـات           
خاصة، التربية ال:  من ذوي الخبرة واالختصاص في المجاالت التالية   واألردنيةالسعودية  

محكمين، وطلب  ) ١٠( النفسي وعددهم    اإلرشادعلم النفس التربوي، القياس والتقويم،      
 حول مدى مالءمة وارتباط فقرات االستبانة بأبعاد السمات الشخصية          أرائهممنهم إبداء   

للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، ومدى مالئمة االستبانة لتحقيق أهداف الدراسة          
راء المحكمين تم إجراء التعديالت المناسبة،      ية، وفي ضوء آ   غة اللغو والتأكد من الصيا  

 .من المحكمين%) ٩٠(والتي جمع عن أهمية تعديلها 
  : ثبات األداة

) test-re-test(األولى إعادة االختبـار     : تم التحقق من ثبات األداة بطريقتين     
ج عينة الدراسة   من خار ) ١٥( األداة على عينة استطالعية بلغ عددها        تطبيقمن خالل   
، وحساب معامل ارتبـاط بيرسـون       بوعين إعادة تطبيق األداة بعد مرور أس      الحالية، ثم 

 معامل كرونباخ ألفـا     اختباروالطريقة الثانية من خالل حساب      . للعالقة مابين التطبيقين  
)Cronbach Alpha.( 

وطريقة إعادة ) كرونباخ ألفا(معامل ثبات األداة بطريقتي االتساق الداخلي ): ٣( جدول
  ألبعاد االستبانة) test-re-test( االختبار

 قيمة معامل كرونباخ ألفا إعادة االختبار البعد الرقم
 ٠,٦٨٢ ٠,٧٣٥  متحفظ- غير متحفظ ١
 ٠,٧٦١ ٠,٨٠٣  أقل ذكاء- ذكي ٢
 ٠,٦٠٩ ٠,٦٤٩  عصبي- هادئ ٣
 ٠,٦١٧ ٠,٦٩٠  خاضع-  محب للسيطرة ٤
 ٠,٨١٣ ٠,٧٣٣  انطوائي- انبساطي ٥
 ٠,٦٥٥ ٠,٧٧٢  ال أبالي- حي الضمير ٦
 ٠,٧٦٨ ٠,٧٠٨  خجول- مغامر ٧
 ٠,٦٩٧ ٠,٦١٩  عنيد- عقلية مرنة ٨
 ٠,٦٩٥ ٠,٧٣٩  غير شكاك–شكاك  ٩
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 ٠,٨٤٢ ٠,٨٧٣  واقعي- ذو خيال واسع ١٠
 ٠,٨٣٣ ٠,٨٦١  ساذج- داهية ١١
 ٠,٦٤٩ ٠,٦٨٣  مطمئن–قلق  ١٢
 ٠,٧١٣ ٠,٧٦٥  مقاوم للتجدد- مجدد ١٣
 ٠,٧٠٥ ٠,٦٩١  اتكالي- مستقل ١٤
 ٠,٧٧٧ ٠,٧٩١  غير منضبط-  منضبط ١٥
 ٠,٦٩١ ٠,٧٣٩  أقل توتراً- متوتر ١٦

 ٠,٨٦٨ ٠,٨٩١ الكلي
بامتياز األداة بمعامل ثبات ) ٣(وتدل معامالت الثبات كما هي مبينة في الجدول 

، وفـي  )٠,٨٩١ (الختبـار امرتفع حيث بلغ معامل ارتباط الثبات الكلي لطريقة إعـادة   
، مما يفيد قدرة االستبانة )٠,٨٦٨(الطريقة الثانية بلغ معامل اختبار كرونباخ الفا الكلي 

على تحقيق أغراض الدراسة، وإمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها االستبانة   
  .نتيجة تطبيقها

  
  :المعالجة اإلحصائية

لجات اإلحصائية التي تم استخدامها فـي       بعد جمع بيانات الدراسة تمثلت المعا     
 :هذه الدراسة كاآلتي

 التكرارات والنسب المئوية لمعرفة خصائص عينة الدراسة.  
  اختبار معامل كرونباخ ألفا)Cronbach Alpha (ثبات اعتمادية على الختبار 

 عليهـا   اشـتملت أداة جمع البيانات المستخدمة في قياس المتغيـرات التـي           
 .الدراسة

 راء دام المتوسط الحسابي، وذلك لوصـف آ      ة عن السؤال األول تم استخ     لإلجاب
يد أهمية العبارات الـواردة فـي       عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة، ولتحد     

 المعياري لبيان مدى تشتت اإلجابات عن وسـطها         االنحراف، وكذلك   ستبانةاال
 .الحسابي

         لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام اختبار)T-Test :(   للمقارنة الثنائيـة
وفي اختبار فرضيات الدراسة للتأكد من الداللة اإلحصائية للنتائج التـي تـم             

 اختبارالتوصل إليها وإيجاد الفروق التي تعزى لمتغير الجنس، كما تم استخدام 
 مدى وجود فروق ذات داللة      الختباروذلك  ): ANOVA(تحليل التباين األحادي    

للعينـة   لدراسة والتي للمؤهل العلمـي والخبـرة      إحصائية في إجابات عينة ا    
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للكشف عن الفروق فـي     ): Scheffe( شيفية   اختباروتم استخدام   . المبحوث
 دالة وجوهرية بين أصحاب عينة تبعاً للمؤهل        االدالالت البعدية أن هناك فروق    

 .للعينة المبحوث العلمي والخبرة
  :ومناقشتهاالدراسة نتائج 

السمات الشخصية للطلبـة    ما درجة    :السؤال األول ابة عن   النتائج المتعلقة باإلج  
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة 

  ؟ من وجهة نظر معلميهم في المملكة العربية السعودية
لإلجابة عن السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة   

بات أفراد العينة على درجة السمات الشخصية للطلبة الموهـوبين ذوي صـعوبات             إلجا
التعلم في المرحلة األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة فـي المملكـة العربيـة             

) ٤(من وجهة نظر معلميهم مقسمة إلى مجاالتها والتي يوضـحها الجـدول    السعودية
 :اآلتي

  
  

افات المعيارية للسمات الشخصية للطلبة الموهوبين المتوسطات واالنحر :)٤(جدول 
ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األساسية الدنيا الملتحقين بالبرامج الخاصة في 

  من وجهة نظر معلميهم السعودية

رقم 
المتوسط  المجال المجال

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المرتبة المعياري

 تفعةمر ١ 1.31 3.83  واقعي- ذو خيال واسع ١٠
 متوسطة ٢ 0.7 3.5  خاضع-  محب للسيطرة ٤
 متوسطة ٣ 0.61 3.44  ال أبالي- حي الضمير ٦
 متوسطة ٤ 0.62 3.33  عنيد- عقلية مرنة ٨
 متوسطة ٥ 0.51 3.19  مطمئن–قلق  ١٢
 متوسطة ٦ 0.49 3.16  ساذج- داهية ١١
 متوسطة ٧ 0.63 3.15  خجول-مغامر ٧
 متوسطة ٨ 0.57 3.08  انطوائي- انبساطي ٥
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 متوسطة ٩ 0.46 3.06  عصبي- هادئ ٣
 متوسطة ١٠ 0.7 3  أقل ذكاء- ذكي ٢
 متوسطة ١١ 0.65 2.88  مقاوم للتجدد- مجدد ١٣
 متوسطة ١٢ 0.56 2.84  غير منضبط-  منضبط ١٥
 متوسطة ١٣ 0.58 3 2.7  غير شكاك–شكاك  ٩
 متوسطة ١٤ 0.8 2.71  اتكالي- مستقل ١٤
 متوسطة ١٤ 0.58 2.71  أقل توتراً- متوتر ١٦
 متوسطة ١٥ 0.73 2.5  متحفظ- غير متحفظ ١
 متوسطة  0.65 3.07 الدرجة الكلية 
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 واقعي حصل على - أن مجال ذو خيال واسع) ٤(وأظهرت النتائج في الجدول 
، كما حصل مجال محـب      )١,٣١(، وانحراف معياري بلغ     )٣,٨٣(متوسط حسابي بلغ    

، .)٧٠(، وانحـراف معيـاري بلـغ        )٣,٥( على متوسط حسابي بلغ       خاضع -للسيطرة
، وانحـراف  )٣,٤٤( ال أبالي على متوسط حـسابي بلـغ   - وحصل مجال حي الضمير   

 عنيد على متوسط حـسابي بلـغ        - ، كما حصل مجال عقلية مرنة     .)٦١(معياري بلغ   
 مطمـئن علـى متوسـط    –، وحصل مجال قلق .)٦٢(، وانحراف معياري بلغ    )٣,٣٣(

 سـاذج مجـال   - ، كما حصل داهية.)٥١(، وانحراف معياري بلغ )٣,١٩(حسابي بلغ  
 ، وحصل مجال مغـامر .)٤٩(، وانحراف معياري بلغ )٣,١٦(على متوسط حسابي بلغ    

، كما حـصل  .)٦٣(، وانحراف معياري بلغ    )٣,١٥( خجول على متوسط حسابي بلغ       -
، وانحراف معيـاري بلـغ   )٣,٠٨( انطوائي على متوسط حسابي بلغ     - مجال انبساطي 

، وانحـراف   )٣,٠٦( عصبي على متوسط حسابي بلـغ        - ، وحصل مجال هادئ   .)٥٧(
 أقل ذكاء علـى متوسـط حـسابي بلـغ           - ، كما حصل مجال ذكي    .)٤٦(معياري بلغ   

 مقـاوم للتجـدد علـى       - ، وحصل مجال مجدد   )٠,٧(، وانحراف معياري بلغ     )٣,٠٠(
 - ، كما حصل مجال منضبط  .)٦٥(ياري بلغ   ، وانحراف مع  )٢,٨٨(متوسط حسابي بلغ    

، وحـصل  .)٥٦(، وانحراف معياري بلغ )٢,٨٤(غير منضبط على متوسط حسابي بلغ   
، وانحراف معيـاري بلـغ      )٢,٧٣( غير شكاك على متوسط حسابي بلغ        –مجال شكاك   

، وانحراف  )٢,٧١( اتكالي على متوسط حسابي بلغ       - ، كما حصل مجال مستقل    .)٥٨(
 أقل توتراً علـى متوسـط حـسابي بلـغ           - ، وحصل مجال متوتر   .)٨٠(معياري بلغ   

 مـتحفظ علـى     -، وحصل مجال غير مـتحفظ     .)٥٨(، وانحراف معياري بلغ     )٢,٧١(
، مقارنـة مـع المتوسـط       .)٧٣(، وانحراف معياري بلغ     )٢,٥٠(متوسط حسابي بلغ    

 ).٠,٦٥(، وانحراف معياري بلغ )٣,٠٧( بلغ المتوسط الحسابي إذالحسابي العام 
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية       :الثانيالسؤال  النتائج المتعلقة باإلجابة عن     

في درجة السمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات ) α = 0.5(عند مستوى 
التعلم في المرحلة األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة فـي المملكـة العربيـة             

  ؟ ) والمؤهل العلمي-الجنس(هم تعزى إلى متغيري السعودية من وجهة نظر معلمي
  :متغير الجنس
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لمتوسـط درجـة الـسمات      ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج قيمـة         
الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األساسية الدنيا للملتحقين  

، إذ تـم    )كـر، أنثـى   ذ(بالبرامج الخاصة في المملكة العربية السعودية، حسب الجنس         
لمتوسط الفئتين وهما فئة الذكور، وفئة اإلناث، والموضـحة فـي           ) ت(استخراج قيمة   

  :اآلتي) ٥(جدول 
  
  
  
  
  

إلجابات أفراد عينة ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ): ٥(جدول 
  الدراسة من الذكور واإلناث

المتوسط  المجموعة المجال
 مستوى )ت(قيمة  الحسابي

 الداللة
 2.29 اإلناث  متحفظ- غير متحفظ 2.69 الذكور

1.537  
 .136 

 3.09 اإلناث  أقل ذكاء- ذكي 2.92 الذكور
-.642  

 .526 

 3.25 اإلناث  عصبي- هادئ 2.89 الذكور
2.244  

 .035 

 3.48 اإلناث  خاضع-  محب للسيطرة 3.52 الذكور
.129  
 .898 

 3.11 اإلناث نطوائي ا- انبساطي 3.06 الذكور
-.207  

 .838 

 3.63 اإلناث  ال أبالي- حي الضمير 3.28 الذكور
-1.598  

 .122 

 3.17 اإلناث  خجول- مغامر 3.14 الذكور
-.145  

 .886 

 3.41 اإلناث  عنيد- عقلية مرنة 3.25 الذكور
-.702  

 .488 
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المتوسط  المجموعة المجال
 مستوى )ت(قيمة  الحسابي

 الداللة
 2.73 اإلناث  غير شكاك–شكاك  2.73 الذكور

.011  
 .992 

 4.00 اإلناث  واقعي- ذو خيال واسع 3.69 الذكور
-.656  

 .517 

 3.19 اإلناث  ساذج- داهية 3.13 الذكور
-.371  

 .714 

 3.27 اإلناث  مطمئن–قلق  3.13 الذكور
-.765  

 .451 

 2.82 اإلناث  مقاوم للتجدد- مجدد 2.92 الذكور
.417  
 .680 

 2.91 اإلناث  اتكالي- قلمست 2.53 الذكور
-1.343  

 .190 

 2.86 اإلناث  غير منضبط-  منضبط 2.83 الذكور
-.136  

 .893 

 2.73 اإلناث  أقل توتراً- متوتر 2.69 الذكور
-.209  

 .836 

 484. 709.- 3.12 اإلناث الكلي 3.02 الذكور

ى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إل) ٥(تشير النتائج الواردة في الجدول 
بين المتوسطين الحسابيين إلجابات المعلمين الذكور      ) ٠,٠٥ ≥ α(عند مستوى الداللة    

واإلناث في السمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات الـتعلم فـي المرحلـة          
ـ          د كانـت  األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة في المملكة العربية السعودية، فق

 - هـادئ (، وهي غير دالة إحصائيا باستثناء مجـال  )٠,٠٥(مستوى الداللة أعلى من     
  .وكانت الفروق لصالح اإلناث) عصبي

  :متغير المؤهل العلمي
فـي  ) ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين     لإلجابة عن هذا السؤال     

تعلم فـي المرحلـة     دراسة درجة السمات الشخصية للطلبة الموهوبين ذوي صعوبات ال        
األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر 

  :اآلتي) ٦( لمتغير المؤهل العلمي كما هي مبينة في جدول  والتي تعزىمعلميهم
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 للفروق في دراسة السمات الشخصية )ANOVA(تحليل التباين األحادي ): ٦(جدول 
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج للطلبة 

الخاصة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير المؤهل 
  العلمي

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

اإلحصائي 
 )ف(

  مستوى
 الداللة

 156. 3 468. بين المجموعات
 - غير متحفظ 573. 26 14.907 داخل المجموعات

  29 15.375 المجموع متحفظ

.272  
 

.845  
 

 758. 3 2.274 بين المجموعات
   – ذكي 461. 26 11.976 داخل المجموعات

  29 14.250 المجموع أقل ذكاء

1.646  
 

.203  
 

 179. 3 537. بين المجموعات
  عصبي- هادئ 213. 26 5.548 داخل المجموعات

  29 6.085 المجموع
.839 .485 

 613. 3 1.839 بين المجموعات
-  محب للسيطرة 473. 26 12.286 داخل المجموعات

  29 14.125 المجموع خاضع

1.297  
 

.296  
 

 339. 3 1.017 بين المجموعات
 - انبساطي 318. 26 8.275 تداخل المجموعا

  29 9.292 المجموع انطوائي

1.065  
 

.381  
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مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

اإلحصائي 
 )ف(

  مستوى
 الداللة

 190. 3 571. بين المجموعات
   – حي الضمير 400. 26 10.390 داخل المجموعات

  29 10.960 المجموع ال أبالي

.476  
 

.702  
 

 956. 3 2.869 بين المجموعات
   – مغامر 326. 26 8.465 داخل المجموعات

  29 11.335 المجموع خجول

2.938  
 

.052  
 

 538. 3 1.614 بين المجموعات
   – عقلية مرنة 362. 26 9.405 داخل المجموعات

  المجموع عنيد
  
 

11.019 29  

1.487  
 

.241  
 

 093. 3 279. بين المجموعات
   –شكاك  359. 26 9.338 داخل المجموعات

  29 9.617 المجموع غير شكاك

.259  
 

.855  
 

 3.464 3 10.392 بين المجموعات
  ذو خيال  1.504 26 39.108 داخل المجموعات

  29 49.500 المجموع واقعي - واسع

2.303  
 

.100  
 

 325. 3 974. بين المجموعات
  ساذج- داهية 225. 26 5.856 داخل المجموعات

  29 6.830 المجموع

1.442  
 

.253  
 

 192. 3 577. بين المجموعات
  مطمئن–قلق  270. 26 7.008 داخل المجموعات

  29 7.585 المجموع

.714  
 

.553  
 

 181. 3 544. بين المجموعات
   – مجدد 444. 26 11.550 داخل المجموعات

  29 12.094 المجموع مقاوم للتجدد

.408  
 

.749  
 

 1.564 3 4.691 بين المجموعات
   – مستقل 527. 26 13.694 اتداخل المجموع

  29 18.385 المجموع اتكالي

2.969  
 

.050  
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مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

اإلحصائي 
 )ف(

  مستوى
 الداللة

 472. 3 1.416 بين المجموعات
   – منضبط 289. 26 7.519 داخل المجموعات

  29 8.935 المجموع غير منضبط

1.632  
 

.206  
 

 793. 3 2.379 بين المجموعات
   – متوتر 279. 26 7.257 داخل المجموعات

  29 9.635 مجموعال أقل توتراً

2.841  
 

.057  
 

 363. 3 1.088 بين المجموعات
 الكلي 115. 26 2.997 داخل المجموعات

  29 4.085 المجموع

3.147  
 

.042  
 

 في الدرجة الكلية وعدم إحصائيةإلى وجود فروق ذات داللة ) ٦(يشير الجدول 
عـشر  في خمـسة    ) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

، )٠,٠٥( لمتغير المؤهل العلمي، ألن مستوى الداللة كانت أعلى من  المعلمينمجال بين   
فقد كان مستوى الداللة يساوي )  اتكالي-مستقل(باستثناء مجال  وهي غير دالة إحصائيا

)α ≥ 0.05 (   وإليجاد مصدر الفروق تـم إجـراء اختبـار شـيفيه          . إحصائياوهو دال
  :اآلتي) ٧( موضحة في الجدول للمقارنات البعدية كما هي

في دراسة السمات الشخصية للطلبة " شيفيه"المقارنات البعدية بطريقة ): ٧(جدول 
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األساسية الدنيا للملتحقين بالبرامج الخاصة 

  في المملكة العربية السعودية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المؤهل  المجال
 يالعلم

  المتوسط
 دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس الحسابي

     2.32 بكالوريوس
    *88333. 3.20 دبلوم عالي
   16875. 71458. 3.03 ماجستير

 - مستقل
 اتكالي

  09375. 07500. 80833. 3.13 دكتوراه
ة إذ  القيم التي تبين التباين والفئات ذات الداللة اإلحـصائي        ) ٧(يظهر الجدول   

إلى وجـود الفـروق بـين الفئـات         ) (*تشير األرقام التي يوجد عليها عالمة النجمة        
، ولمعرفة لصالح أي فئة ننظر      (*)المتقاطعة عند الرقم الذي يوجد عنده عالمة النجمة         

إلى المتوسط الحسابي إذ تكون الفروق لصالح الفئة التي يكون متوسطها أعلى، وكانت             
 . اتكالي-في مجال مستقل) بكالوريوس(لصالح فئة 
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  :التوصيات
في ضوء النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة، يتقدم الباحثان بمجموعـة مـن             

  :التوصيات على النحو التالي
 إدراك المعلمين للسمات الشخصية لدى الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم  -١

  . وإمكانياتهم
 التعلم لتـدريبهم علـى   عقد دورات تدريبية لمعلمي الموهوبين ذوي صعوبات      -٢

 .كيفية اكتشاف سمات هذه الفئة
 العمل على تطوير مواطن الضعف التي يعاني منها الموهوبين ذوي صعوبات            -٣

 .منهجية، ومساعدتهم على اإلبداعلالتعلم من خالل تقديم األنشطة ا
إجراء مزيد من الدراسات والبحوث في مجاالت تحديد هوية الطالب الموهوبين    -٤

 .ت التعلم من خالل التعرف على سماتهم الشخصية وتقيمهمذوي صعوبا
  :المراجع

  :المراجع العربية
سمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات التعلم و       ). ٢٠١١ (أبو رزق، محمد   .١

، الجامعة  )رسالة ماجستير غير منشورة   ( و بعض المتغيرات،     باالنتباهعالقتها  
 .، غزةميةاإلسال

: بيـروت، لبنـان   صعوبات التعلم،   الموهوبون ذوو  ).٢٠١٣(األطرش، مريم    .٢
  .مكتبة الجامعة اللبنانية

درجة معرفة معلمات صعوبات التعلم ). ٢٠١٣(بالحمر، تهاني؛ وبخيت، صالح  .٣
ومعلمات الموهوبات بفئة الموهوبات ذوات صعوبات التعلم، المجلة العربيـة          

 ).٤(، ٧لتطوير التفوق، 
رعاية الموهوبين من فئة اإلعاقة وذوي صـعوبات  ). ٢٠١٠(وعينين، أمل   الب .٤

التعلم قطر، بحث مقدم إلى المؤتمر السابع للمجلس العربي لرعاية الموهوبين           
  .في عمان، قطر

 أهي فئة جديدة غير الموهوبون ذوو صعوبات التعلم). ٢٠٠٣(الحروب، أنيس  .٥
 العلمي العربـي الثالـث لرعايـة        ، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر     مكتشفة؟
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 ، الموهـوبين والمتفـوقين    لألطفـال المجلس العربي   الموهوبين والمتفوقين،   
  . عمان، األردن

الحاجة إلى برامج مساندة للطـالب ذوي صـعوبات         ). ٢٠٠٩(الذويبي، منير    .٦
دراسة مسحية آلراء أعضاء هيئة التدريس فـي        : التعلم في المرحلة الجامعية   

عود بالرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة الملـك          جامعة الملك س  
 .سعود، المملكة العربية السعودية

أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصـة،  ). ١٩٩٩(الروسان، فاروق   .٧
  .دار الفكر: عمان، األردن

المتفوقون عقلياً ذوو صـعوبات الـتعلّم، القـاهرة،         ). ٢٠٠٢(الزيات، فتحي    .٨
  .لجامعاتدار النشر ل: مصر

 دار الشروق   :عمان، األردن أساليب تدريس العلوم،    ). ٢٠٠١(زيتون، عايش    .٩
  .للنشر

مدخل إلى صعوبات التعلم، الريـاض،      ). ٢٠٠١(السرطاوي، زيدان وآخرون     .١٠
  .مكتبة أكاديمية التربية الخاصة: المملكة العربية السعودية

ذوو  موهوبـون ال  الطالب).٢٠٠٧(قلة  أبو الحميد وعبد حسن، المعطي، عبد .١١
الـتعلم   ورقة بحثية مقدمة لندوة الموهوبون ذوو صـعوبات  التعلم، صعوبات

  .المنورة، السعودية طيبة، المدينة وتشخيصهم، جامعة
ورقـة  خصائص الموهوبين ذوي صعوبات الـتعلم،       ). ٢٠٠٧(عيسى، خليفة    .١٢

، واالستـشارات مركز جـروان للتـدريب      للمنتدى التربوي، في    بحثية مقدمة   
  . األردنعمان،

سيكولوجية الشخصية، محدداتها، وقياسها، ونظرياتها،     ). ١٩٧٢(غنيم، سيد    .١٣
  .دار النهضة العربية: القاهرة، مصر

  .١٩٩٨المعجم الوسيط،  .١٤
سمات الشخصية لدى األطفال ذوي صعوبات الـتعلم        ). ٢٠٠٩(نصر، جاكلين    .١٥

  .صرالموهوبين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، م
  :المراجع األجنبية

1. Baum, S. M., Cooper, C. R., & Neu, T. W. (2001). Dual 
Differentiation: An Approach for Meeting the Curricular 
Needs of Gifted Students with Learning Disabilities. 
Psychology in the Schools, 38(5). 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثالث الجزء ١٦٩: (امعة األزهر، العددمجلة كلية التربية، ج

  

 -٦٧٠-

2. Beckley, D. (1998). Gifted and Learning Disabilities: Twice 
Exceptional Students, National Research Center on the 
Gifted and Talented. Retrieved August 17. 

3. Bees, C. (2009). Gifted and Learning Disabled. Prince of 
Wales Secondary School, Advocacy Group for Gifted/LD.  

4. Brody, L. & Mills, C. (2000). Gifted Children with 
Learning Disabilities: A Review of the Issues. Journal of 
Learning Disabilities,30(3). 

5. Cattell, R. and Krug, S. (1986). The number of factors in 
the 16PF: A review of the Evidence with Special Emphasis 
on Methodological Problems. Educational The Emotional, 
Intellectual and Social Uniqueness of Growing Up Gifted. 
Director, Gifted and Creative Services Australia Pty Ltd. 

6. Clark, B. (2002). Growing up Gifted: Developing the 
Potential of Children at Home and at School (6th Ed.). 
Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall. 

 
 

7. Gyarmathy E. (2000). Holistic learners. Identifying Gifted 
Children with Learning Disabilities. An Experimental 
Perspective. In. Ed. Montgomery, D.: Able 
Underachievers. Whirrs Publishers, London. 

8. Krochak L, Alberta C, and Ryan T. (2007) The Challenge 
of Identifying Gifted/Learning Disabled Students. 
International Journal of Special Education, Vol, 22. 

9. Marker, C.J. Rogers, J, A Nielson, A.B, and Bauerle, P. R 
(1996). Multiple intelligences, problem solving, and 
diversity in the general classrooms. Journal for the 
Education of the Gifted, 19(4). 

10. Minner, S., (1990). Teacher Evaluations of Case 
Description of Learning Disabled Gifted Children, Gifted 
Child Quarterly, 34. 

11. Paul, R. & Elder, L. (2008), Critical Thinking Concepts 
and Tools. 5th ED. Dillon Beach, CA: Foundation for 
Critical Thinking. 

12. Reis, S. & McCoach, D. (2007). Underachievement in 
Gifted and Talented Students with Special Needs, research 
paper, University of Connecticut. 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثالث  الجزء١٦٩: ( األزهر، العددمجلة كلية التربية، جامعة

 -٦٧١-

13. Senf, G. (1983). The nature and identification of learning 
disabilities and their relationship to the gifted child In L. 
H. Fox ، L.16. 

14. Sternberg, R., Lipka, J., Newman, T., Wildfeuer, S., & 
Grigorenko, E. L. (2007). Tri archaically-based Instruction 
and Assessment of Sixth-Grade Mathematics in a Yupik 
Cultural Setting in Alaska, Gifted and Talented 
International, 21(2). 

15. Walberg, 1-1. J. (1988). Creativity and Talent as Learning. 
In R. J. Sternberg (Ed.). The nature of creativity: 
contemporary psychological perspectives (pp. 340-361). 
New York: Cambridge University Press. 

16. Weibner, Y. L (2006) Meeting the Needs of Gifted Learners 
in the Early Childhood Classroom. Journal of Educational 
Psychology, 15. 

 


