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ط

:مقدمة
عن مجموعة مترابطة تعبرة حیاته بمراحل نمائیة متسلسلة و یمر اإلنسان من خالل دور 

التغیرات التي تحدث على عدة مستویات في خط متواز من لحظة المیالد وحتى الوفاة.
وبما ، وتعد مرحلة المراهقة بما تشهده من تطور سریع وعمیق على جمیع المستویات

انتقال وتغیر في األدوار وما تشمله من مطالب أهم تلك المراحل وأشدها تأثیرا، إذ تحدثه من 
یعدها بعض العلماء مرحلة میالد جدیدة.

ولقد تعددت التصورات النظریة والتفسیرات العلمیة لطبیعة هذه المرحلة، ففي حین یرى 
ض المراهق تحدثالبعض أنها مرحلة نمو عادیة وأن المشكالت والصراعات التي تعتر 

متطلبات هذه المرحلة، یرى البعض اآلخر أنها مرحلة نتیجة عدم تفهم المحیط لحاجات و 
.یعیشها المراهق في أي مكان وزمانأزمة حتمیة 

ذاته، مستقبله أن المراهق یطرح العدید من التساؤالت حولاریكسونفي هذا السیاق یرى 
وده، محاوال تشكیل هویته جدید لذاته ومعنى لوج، فهو یبحث عن تصور ودوره في المجتمع

واالنتقال من الثبات والكمون إلى العملیات األساسیة واالهتمامات االجتماعیةالشخصیة
ومن تطلعات اآلخرین وتوجیهاتهم إلى فردیة التنظیم والمهارات واألهداف الخاصة ومسایرة 

هم من الطفولة إلى الرشد.التوقعات االجتماعیة التي تمكن األفراد من شق طریق
التحقیق) تظهر في -التعلیق -االنغالق–ویمیز مارشیا بین أربع مراتب للهویة(التشتت 

المراهقة المتأخرة التي تتزامن عادة مع نهایة المرحلة الثانویة التي تبرز فیها المواهب 
لتفكیر المجرد حسب رحلة احیث تقابل م،العقلیة والمعرفیةمایز القدراتواإلبداعات وتت

كما قد تظهر في هذه المرحلة بعض المشاكل واالضطرابات التي من شأنها أن تؤثر بیاجیه، 
شرة من أبرزها مشكلة صعوبات التعلم التي تؤثر مباعلى مسار الطالب الدراسي والمهني، و 

، حیثواالجتماعي خاصة إذا كان موهوباتوافقه النفسيعلى مستوى الطالب التحصیلي و 
تشكل ثنائیة الموهبة وصعوبة التعلم لدى المراهق عبئا إضافیا قد یؤثر سلبا على معاشه 

. ي على  سیرورة تشكل هویته الخاصةالنفسي واالجتماعي وبالتال



ي

من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتحاول الكشف عن رتب الهویة لدى عینة من 
مرحلة الثانویة بمدینة الوادي خاصة أمام ندرة التالمیذ الموهوبین ذوي صعوبات التعلم بال

.   ئة من الطالب على المستوى المحليیة التي اهتمت بهذه الفعیادالدراسات ال
واعتبارا لمنهج البحث العلمي القائم على التسلسل المنطقي في عرض وتقدیم األفكار 

میداني یحتوي الجانب والمعطیات، فقد قسمنا الدراسة إلى جانبین األول نظري واآلخر 
الذي تناولنا فیه تقدیم موضوع الدراسة بالفصل األولفصول، ابتداء أربعةالنظري على

ثم تطرقنا إلى ، أهداف الدراسة وأهمیتهاحیث طرحنا إشكالیة الدراسة وتساؤالها، كما عرفنا 
فیها.وكذا التعاریف اإلجرائیة ألهم المصطلحات الواردة مجاالت وحدود البحث، 

في حین خصصنا الفصل الثاني لرتب الهویة حیث بدأنا بإعطاء لمحة موجزة عن النمو 
اإلنساني من حیث المراحل والمظاهر متبوعا بشرح مراحل النمو النفسي االجتماعي تحدیدا 

الهویة األربع رتب ومراحل تشكلها، كما تطرقنا إلى ، ومن ثم تعریف الهویةاریكسونعند 
لنلقي نظرة في نهایة الفصل على األسالیب اإلرشادیة والعالجیة التي مارسیا،عند جیمس 

تساعد المراهق على تخطي أزمة الهویة بنجاح.
تعریفها، وبینا عالقتها ، حیث تطرقنا إلىا في الفصل الثالث صعوبات التعلمكما تناولن

إضافة ،ومحكات تشخیصهاأسبابهاأهم، ثم تعرضنا إلىمع بعض المفاهیم ذات الصلة بها
التعلم خاصة في ، لنتعرض بعدها إلى خصائص الطالب ذوي صعوبات تصنیفهاإلى 

، لنصل في نهایة الفصل إلى األسالیب العالجیة المتبعة للحد من تلك المرحلة الثانویة
.  صعوباتال

وعالقتها لموهبة اصنا الفصل الرابع للحدیث عن فئة الموهوبین بدءا بتعریفوخص
الكشف وأسالیبالموهوبینخصائص، ثم تناولناالمفاهیم والنظریات المفسرة لهاببعض
المعتمدة واالستراتیجیات ، إضافة إلى البرامج أهم مشاكلهم وحاجاتهم، لنعرض بعد ذلكعنهم

.لتدریسهم



ك

عن الموهوبین ذوي صعوبات التعلم من حیث وخصصنا الحدیث في الفصل الخامس
، وصوال إلى أسالیب التعرف وطرق التشخیصوأهم خصائصهم الممیزة التعریف والتصنیفات 

.الى هذه الفئة الخاصة واحتیاجاتها، وأخیرا أسالیب تدریسهع
الفصل السادس تطرقنا في، حیثفصلینعلى جانب المیداني للدراسة فقد اشتملأما ال

تعلق األمر بالمنهج المتبع، أو الدراسة إجراءات تطبیق الدراسة المیدانیة سواء إلى
إجراءات تطبیق الدراسة االستطالعیة وكذا میدان الدراسة وعینتها وأدواتها وصوال إلى

بإتباع المنهج إلیها تحلیل ومناقشة النتائج المتوصلفي حین تناول الفصل السابعاألساسیة، 
، ومن ثم الخروج بجملة من االقتراحات.يعیادال

منى أن تكون هذه المحاولة العلمیة المتواضعة مساهمة بسیطة في سبیل التكفل ونت
والنفسیة المقدمة لهم  ، وتحسین الخدمات التربویة ه الفئة من المراهقین المتمدرسیناألمثل بهذ
على الرغم من الصعوبات الكثیرة التي اعترضت سیر هذا العمل، منها ندرة كما وكیفا

لمتعلقة بالموضوع وقلة مشابهة لموضوع الدراسة، ونقص المراجع االدراسات السابقة ال
حة الزمنیة المتاحة إلنجاز البحثالمطلوبة في بعض األحیان، وضیق الفسالتسهیالت

ورغم ذلك حاولنا قدر استطاعتنا التغلب على تلك الصعوبات وٕاخراج هذا العمل إلى حیز 
ع حقه من العنایة واالهتمام.  الوجود، ولم نأل جهدا في سبیل إعطاء الموضو 

وأن ینال لى مستوى البحث العلمي الجاد أخیرا نتمنى أن یرقى هذا العمل المتواضع إ
القبول واالستحسان.  

هو یهدي إلى سواء السبیل.هذا واهللا من وراء القصد و 



انب النظريـالج
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إشكالیة الدراسة:.1
یشهد عالمنا الیوم تسارعا شدیدا في كل المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والعلمیة

خاصة في المجال التربوي الذي عرف تطورا ملحوظا في اآلونة األخیرة، فالدول المتقدمة 
بل علیه في تكوین وٕاعداد جیل المستقالغا بالجانب التعلیمي الذي تعولتولي اهتماما ب

وبصفة خاصة فئة الموهوبین التي تعد ثروة وطنیة وركیزة أساسیة في بناء المجتمع، لذلك 
تزایدت الدراسات والبحوث حول هذه الفئة واحتیاجاتها وكیفیة رعایتها واستثمارها على الوجه 

األمثل.
الموهوبون قدرات خاصة وٕامكانیات استثنائیة تمكنهم من الوصول إلى أعلى ویمتلك 

أداء متمیز عن بقیة استعدادات وقدرات فوق العادیة و راتب، ویصفهم الشهراني بأن لدیهمالم
تاجون إلى رعایة تعلیمیة أقرانهم في مجال أو أكثر من المجاالت التي یقدرها المجتمع ویح

)07الشهراني: دس:(خاصة. 
ألمر الذي یعكس تناقضا نظریا وعملیا هو وجود مشكالت أو صعوبات تعلیمیة لكن او 

لدى الموهوبین، حیث یشیع بین المتخصصین أن الموهوب یكون مصحوبا بالضرورة بارتفاع 
المستوى التحصیلي بسبب العالقة االرتباطیة العالیة المفترضة بین الذكاء والتحصیل 

عن ذلك أن ظلت هذه الفئة خارج نطاق خدمات التربیة ، وقد نتج )121الدراسي(عبد اهللا: 
الخاصة. 

في هذا اإلطار، فإن الطالب الموهوب ذو صعوبة التعلم هو فرد لدیه قدرات متمیزة 
وٕامكانات عالیة ویعاني في الوقت ذاته إحدى صعوبات التعلم مما یؤدي إلى شعوره 

جهة وبین أدائه الفعلي وتحصیله من جهة كبیر بین قدراته وٕامكاناته من التفاوت البالتناقض و 
أخرى.

نسبة لفئة الموهوبین عموما وتمثل شریحة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم بال
من األطفال المدرجین % 10-02، كما تشیر التقدیرات اإلحصائیة إلى أنه مابین%16حوالي

ات التعلم ال من الموهوبین ذوي صعوب%41تحت برامج الموهوبین لدیهم صعوبات تعلم، و
من الطالب %33إلى أن )1985(یتم تشخیصهم إال في المرحلة الجامعیة، كما أشارت بوم 

ذوي صعوبات التعلم لدیهم قدرات عقلیة مرتفعة تؤهلهم للتفوق وأن التقویم غیر مالئم 
لقدراتهم، حیث یبقى هؤالء الطلبة في عداد ذوي صعوبات التعلم، ویعاملون في هذا اإلطار 

ریجیا تنخفض لدیهم جوانب الموهبة ویتقلص إحساسهم بذلك.وتد
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مما یزید األمر تعقیدا مرور الموهوب بمرحلة المراهقة، والتي یشهد فیها تطورا سریعا 
وعمیقا في مختلف الجوانب النفسیة واالجتماعیة والجسمیة، فقد وصفها بعض العلماء بأنها 

راهق بالغموض والحیرة وتراوده عدة تساؤالت عبارة عن والدة جدیدة للفرد، حیث یشعر الم
حول ذاته، مستقبله ودوره االجتماعي الذي ینتظره وینشغل انشغاال بالغا باإلجابة عن هذه 

التساؤالت.
إلى أن المراهقة هي مرحلة البحث عن الهویة حیث اریكسونیشیر ،في هذا السیاق

یعیش حالة من التردد بین محاولته تزداد فیها حدة الصراعات وتبلغ أقصاها، فالمراهق 
.وبین مخلفات الطفولة ومتطلبات الرشداالستقالل عن األهل واالعتماد علیهم،

في مسار الطالب الدراسي والمهني وفي تطور د المرحلة الثانویة منعرجا حاسماوتع
داللیة شخصیة المراهق وفردیته وأسلوب حیاته، كما تظهر خاللها القدرات اإلبداعیة واالست

صه باإلضافة إلى ثبات معدل الذكاء وتخص،بصیغتها المنطقیة حسب نظریة بیاجیه
االستعدادات الخاصة في أشكالها الواضحة، من هنا تتباین مستویات وتعمقه، وتظهر

التالمیذ أكثر وتظهر مواهبهم الخاصة.
من شأنه إن التناقض الموجود بین الموهبة من جهة وصعوبات التعلم من جهة أخرى 

مبها أصال كونهونمیذ في المرحلة الثانویة أزمة الهویة التي یمر أن یعمق لدى التال
ممستقبلهعلىیؤثر قد اضطراب في الهویة، مما م، كما یمكن أن یتشكل عندهونمراهق

الدراسي والمهني  فعلى الرغم من امتالكهم إمكانیات غیر عادیة إال أنهم ال یختلفون عن 
فهم یمرون بنفس مراحل النمو وقد یواجهون نفس المشكالت المحتملة، إال ادییناألطفال الع

أنه تبقى هناك بعض الحاجات والصعوبات التي تبرز أكثر عند الموهوبین قد یفرضها علیهم 
تفاعلهم مع بیئتهم األسریة والمدرسیة من جهة والمجتمع من جهة أخرى، أو تلك التي تنبع 

بسبب خصائصه الممیزة كالسعي للكمال والحساسیة الزائدة من داخل الموهوب نفسه
مستمرا أن الموهوب یواجه ضغطاإلى)1981(واالنعزالیة وغیرها، فقد أشارت فیرجسون

لتحقیق التفوق والتمیز، وبذلك یصبح في نضال مستمر لتحقیق هویته الخاصة.
)969: 2006(عسیري:

إن الخطورة كل الخطورة هي أال ینجح المراهق في تحدید هویته بالشكل اإلیجابي في 
الوقت المناسب، وقد تنتهي به األزمة إلى استمرار الشعور باالنتشار وعدم التحدید، إن مثل 

لذاتیته، وهو ما ٍ هذه النتیجة السلبیة تعني أن الفرد ال یستطیع أن یرسو على تحدید مرض
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یتضمن كذلك عدم قدرته على تجمیع العوامل المتعددة المتعلقة بمطالب المجتمع، وطموحاته 
.الفردیة وتوحداته الماضیة، وتصوراته ألدواره المستقبلیة في صورة موحدة عن الذات

)1982:176(إسماعیل:
قیم عدم وضوح الهدف وأزمة من إن عدم تحدید المراهق لهویته یجعله یعیش حالة 

وحالة من القلق وعدم الرضا عن الذات وعن اآلخرین، كما یجعله ناقما على مجتمعه وعلى 
ا ما قد یجعل من حوله لعدم اإلحساس بمعنى وجوده وكینونته المستقلة عن اآلخرین، وهذ

ال تالئمه وتعیقه عن الوصول للتحقیق، فیقع عرضة للكثیر من هویةالمراهق یتبنى
التأثیرات الخارجیة تجعله یبقى في هذه الفترة المهمة من حیاته في االنتقال والبحث من هویة 
إلى أخرى إن على مستوى الدراسة أو العمل أو العالقات االجتماعیة في محاولة منه إلیجاد 

. وتهدر طاقات هائلةیع سنوات خصبة نفسه، وهكذا  تض
سبق یتبین لنا ضرورة وأهمیة دراسة الهویة لدى الموهوب ذو صعوبة التعلم من مما

خالل  طرح التساؤالت التالیة:
ما هي نسبة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم؟- 1
؟فئة الموهوبین ذوي صعوبات التعلمما أسباب ظهور- 2
؟  وي صعوبات التعلمفئة الموهوبین ذما هي رتب الهویة الممیزة ل- 3

أهمیة الدراسة:.2
تتضح أهمیة  الدراسة في أهمیة الموضوع الذي تتناوله والمتمثل في أزمة الهویة إذ یقول 
اریكسون أن دراسة الهویة أصبحت مسألة إستراتیجیة في عصرنا كما كانت حال المسالة 

نظریة والتطبیقیة: الجنسیة في عصر فروید ویمكن إبراز تلك األهمیة من الناحیتین ال
من الناحیة النظریة:

افتراضات فیة) كونها تعد محاولة للتحقق من(عبر ثقاتعتبر هذه دراسة عبر حضاریة.1
.ة، ومدى مالئمتها للبیئة المحلیةنظریة اریكسون في أزمة الهوی

تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من أهمیة المرحلة النمائیة التي تدرسها، وهي مرحلة .2
ة ة وما یعتریها من مشكالت وصراعات من أهمها مشكلة البحث على الهویالمراهق

وب وما ، ومشكلة صعوبات التعلم لدى الطالب الموهوتأثیرها على أسلوب حیاة الفرد
.سوء تكیف نفسیا، دراسیا واجتماعیاتخلفه من 



17

ة التي تتناول رتب الهویة لدى فئ-في حدود علمنا -تعتبر من الدراسات القلیلة .3
قصد اقتراح يعیادبإتباع منهج الموهوبین ذوي صعوبات التعلم حسب نموذج مارسیا

. الت الوقائیة والعالجیة المناسبةالتدخ
نظراماالموهبة وصعوبات التعلم وضبطهلتعرف على اإلطار النظري لمفهوميا.4

وجهات النظر حول كل منهما واختالفها.لتعدد
وي صعوبات التعلم في میدان الممارسة الفعلیة الكشف عن واقع فئة الموهوبین ذ.5

والتعرف على خصائصها وطرق تشخیصها .
بالنسبة للباحثین تعد هذه الدراسة المتواضعة كانطالقة لمزید من الدراسات في إطار .6
الجامعیة تعتبر مساهمة بسیطة في إثراء المكتبةلمتغیرات التي تدرسها، كما أنها ا

.وتنشیط الحركة العلمیة
: تساهم هذه الدراسة في:من الناحیة التطبیقیة

التــي یمــر بهــا أبنــاؤهم ومــا تحســیس األولیــاء والمــربین بمــدى خطــورة وحساســیة المرحلــة.1
والعمــــل علــــىعنهــــا مــــن مشــــكالت وصــــراعات وكیفیــــة التعامــــل الســــلیم معهــــا، یــــتمخض

.إكسابهم هویة ایجابیة
مدارس بصفة خاصة والمراكز المجتمع بمؤسساته المختلفة المتمثلة في التوجیه.2

المهتمة بتنمیة الشباب إلى ضرورة اعتماد برامج وأنشطة نوعیة ومتمیزة على أسس 
علمیة صحیحة قصد التكفل األمثل بهذه الفئة.

بالنسبة للمختصین النفسیین، تعد هذه الدراسة محاولة القتراح خدمات نفسیة وقائیة .3
م یخرجوا بعد من هذه األزمة.وعالجیة مناسبة للتكفل باألفراد الذین ل

الكشف عن الموهوبین ذوي صعوبات التعلم في بعض ثانویات والیة الوادي قصد .4
اقتراح التدخالت الوقائیة والعالجیة المالئمة لهذه الفئة.

لفت انتباه مختلف أطراف العملیة التربویة إلى ضرورة االهتمام بالموهوبین ذوي .5
م وقدراتهم في خدمة المجتمع.صعوبات التعلم واستثمار مواهبه

لفت أنظار المختصین في مجال التربیة الخاصة إلى ضرورة بناء أو تقنین بطاریة .6
متعددة المعاییر للكشف عن الموهوبین ذوي صعوبات التعلم في جمیع المراحل العمریة.

أهداف الدراسة:.3
. التعرف على نسبة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم في مجتمع الدراسة.1
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التعرف على األسباب التي أدت إلى ظهور فئة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم. .2
التعرف على رتب الهویة لدى هذه الفئة..3
في لتعلم في مادة الریاضیات بأداة لقیاس صعوبة اتزوید مختصي صعوبات التعلم.4

وثباتها تم التحقق من صدقها(السنة الثانیة ثانوي تخصص علوم تجریبیة)المرحلة الثانویة
المتمثلة في المقیاس المصمم والمطبق على عینة الدراسة.

مجال الدراسة:.4
تتقاطع الدراسة الحالیة بموضوعها واألهداف المتوخاة منها، مع عدة فروع ومجاالت لعلم 

النفس نذكر منها:
ــنفس ا4-1 ــم ال ــادعل وهــو عبــارة عــن فــرع مــن فــروع علــم الــنفس یهــتم بدراســة الجانــب ي:لعی

علــــى المــــرض وأســــبابه وســــبل عالجــــهفالالســــوي فــــي الشخصــــیة، وذلــــك مــــن خــــالل التعــــر 
مــن خـــالل الخـــدمات وتهــدف هـــذه الدراســة إلـــى الكشـــف عــن ســـبل التعـــاطي مــع أزمـــة الهویـــة 

والوصـــول بـــه إلـــى تحقیـــق بمســـاعدة المراهـــق علـــى الخـــروج مـــن هـــذه األزمـــة النفســـیة الكفیلـــة
.تراتیجیات فعالة لمواجهة األزماتعن طریق إكسابه مناعة نفسیة واسهویته،

یهتم هذا الفرع بالجوانب المدرسیة والمشكالت التي تظهر فیهاعلم النفس المدرسي:4-2
، الموهبة والتي تؤثر بشكل حیث تتناول الدراسة متغیرات هامة كرتب الهویة، صعوبات التعلم

على تحصیل الطالب األكادیمي وعالقاته االجتماعیة، كما تؤثر على اختیاراته المهنیة كبیر
مستقبال.

هذا المجال من مجاالت علم النفس مراحل النمو النفسي لیتناو علم النفس النمو:4-3
ونظریاته ومتطلبات كل مرحلة، وتتعرض هذه الدراسة إلى مرحلة جد مهمة من مراحل النمو 

لة المراهقة، وذلك من خالل معرفة المشكالت التي یمكن أن تظهر وكیفیة تخطیها وهي مرح
وتحقیق مطالب النمو فیها.

: الذي یعنى بإرشاد الشخص ومساعدته على تخطي أزمات نموهعلم نفس اإلرشادي4-4
یعنى بتعدیل السلوك غیر المرغوب بهدف تقدیم خدمات اإلرشاد النفسي والتوجیه كما

تهدف الدراسة الحالیة إلى اقتراح أسالیب إرشادیة للتغلب على عي المناسبة حیثاالجتما
مشاكل ما تعلق بأزمة الهویة و بالمرحلة الثانویة خاصة مشكالت المراهق المتمدرس

الموهوبین ذوي صعوبات التعلم.
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ة وهو العلم الذي یدرس العملیات المعرفیة من أجل فهم المعرفعلم النفس المعرفي: 4-5
الموهبة وصعوبة التعلم اإلنسانیة وعالقتها بالسلوك، حیث توظف الدراسة الحالیة مجالي

عالقة مباشرة بهذا المجال المتمثل في مفهوم الذكاء والموهبة والعملیات العقلیة التي لها
كاالنتباه والذاكرة ....وسبل االستفادة منه في تعلیم وتدریس فئة "الموهوبین ذوي صعوبات 

لم".التع
علــى تلبیــة  ة ذوي االحتیاجــات الخاصــة والعمــلوهــي مجــال یهــتم بدراســالتربیــة الخاصــة:4-6

احتیاجــــاتهم ومحاولــــة التخفیــــف مــــن معانــــاتهم مــــن خــــالل تقبــــل إعــــاقتهم واســــتغالل جــــوانبهم 
االیجابیة، ویعتبر كل من الموهوبین وذوي صعوبات التعلم من أكبـر الفئـات تمثـیال فـي مجـال  

لخاصة، كونهم یحتاجون إلى اهتمام ورعایة مختصة.   التربیة ا
تتمثل حدود الدراسة الحالیة في ما یلي: حدود الدراسة:ـ 5
یشــمل مجتمـع الدراسـة تالمیــذ السـنة الثانیـة مــن التعلـیم الثــانويالجغرافیــة والبشـریة: الحـدود-

زة (بلدیة الوادي).بالوادي، الذین یزاولون دراستهم  بثانویة شنوف حمعلوم تجریبیة شعبة
مــــــن الســــــنة ومــــــايأفریــــــلأدوات الدراســــــة خــــــالل شــــــهري تــــــم تطبیــــــقالزمنیــــــة: الحــــــدود-

.2013ــ2012الجامعیة:
. المتبع واألدوات المستخدمة فیهاكما تتحدد الدراسة بالمنهج

: المفاهیم اإلجرائیة للدراسةـ6
نورد ي لبس قد یتبدى في فهمهاورفعا ألاشتملت الدراسة الحالیة على عدة مفاهیم أساسیة، 

فیما یلي التعاریف اإلجرائیة ألهمها: 
أزمة:1ـ 6

في علم النفس تعني حدوث تغییرات فجائیة تعّرض االّتزان النفسي لالختالل أو الخطر 
وهذا یستدعي وجود وضعیة صعبة لكّنها مؤّقتة. 

فیزیولوجي وعن المطالب وهي نقطة التحول في حیاة الشخص الناشئة عن النضج ال
وقد تفرض األزمة ظهور أعراض غیر ،على الفرد أن یستجیب لهایجب یة التي االجتماع

سویة قد تنتهي بنتیجة ایجابیة أو سلبیة حسب: طبیعة األزمة، حّدتها وبنیة الشخص، وهذا 
)51:سد:(یعقوب وآخر.ى المراهقةالمبدأ ینطبق عل
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أزمة الهویة:2ـ6
في درجة من القلق واالضطراب المختلط الناتج عن سعي المراهق ةبالظهور ممثلتبدأ 

ار ما یراه للبحث عن معنى لوجوده بالنظر إلى االختیارات الموجودة، ثم اإلقدام على اختی
.ةر االجتماعیاألهداف واألدوالمیوله وقدراته من تلك المعتقدات والمبادئ،مناسبا

)2003:15: (عسیري
رتب الهویة:3ـ 6

وهي أسالیب مواجهة األفراد ألزمة الهویة، وتنقسم حسب مارسیا إلى أربعة أصناف 
االلتزام.أساسیة: المحققة، المنغلقة، المعلقة والمشتتة في ضوء مفهومي االستكشاف و 

االستكشاف:-
شاف إلى الوقت الذي یقوم خالله الفرد في مرحلة المراهقة باختبار كستتشیر فرص اال

الفرص النمائیة وقضایا الهویة، وٕاعادة النظر في األهداف والقیم المطروحة من قبل الوالدین
ألهداف.ّلق بالمعتقدات،القیم واوالبدء بالبحث عن بدائل شخصیة مناسبة فیما یتع

)191: 2009:شریم(
ویتضمن جانبین: معرفي وآخر سلوكي، والجانب األول نالحظه من خالل سلوكیات 

الشخص.
االلتزام: -

التي قد تكون هو االختیار المحدد لبدیل ما والتمسك به في مواجهة البدائل األخرى، 
جذابة لكن لیست هي المقصودة والمناسبة للمراهق، مع خضوع اختیاره للتعدیل والتغییر في 

ویتعّلق االلتزام بمدى االندماج الشخصي لدى الفرد بطموحات وأهداف، قیم ، بعض أجزائه
)191: 2009(شریم: ومعتقدات ومهنة یختارها بنفسه ویدین لها بالوالء. 

تحقیق الهویة:1ـ 3ـ 6
وهي حالة الفرد الذي یمر بأزمة الهویة ویقوم باكتشاف عدة بدائل فیما یخص مجاالت 
الهویة، حیث یقضي وقتا فعاال لتحدید هدفه من الحیاة واعتبار الّذات والقیم التي یؤمن بها

ایة األزمة.ثم یلتزم بالمناسبة له في نهویكون لدیه تعّهد شخصي بالوصول إلیها،
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تعلیق الهویة:2ـ3ـ6
وتمّثل میل الفرد إلى البحث عن هویته الشخصیة ومحاولة التوّصل إلى ذلك مع عدم 
القدرة على الوصول إلى حل ألزمته الشخصّیة، أي أن الفرد في هذه الرتبة یمر باألزمة 

االلتزام.لكنه لم یصل بعد إلى ویحاول استكشاف االختیارات المطروحة أمامه، 
)18: 2004معمریة: (

انغالق الهویة:3ـ3ـ6
تتضمن األفراد الذین لم یمروا بعد بخبرة أزمة الهویة المتعلقة باالكتشاف، إال أنهم 

من التوحد بالوالدین أو بأشخاص اتخذوا ألنفسهم التزامات نحو أهداف وقیم ومعتقدات ناشئة 
آخرین هامین في حیاتهم ومن جهود التنشئة االجتماعیة والضغوط وتعالیم الوالدین، وااللتزام 

بالنسبة لهم مقبول حتى ولو لم یكتشفوا االختیارات والبدائل الموجودة.
تشتت الهویة: 4ـ 3ـ 6

ف، ولیس لدیهم التزامات نحو تضم األشخاص الذین لم یمروا بأزمة الهویة أو االكتشا
مهنة ما أو مجموعة من االعتقادات، وقضایا الهویة لیست مهّمة بالنسبة إلیهم.

)193ـ 192ـ 191: 2009(شریم: 
ي یتحصل والتعریف اإلجرائي لرتب الهویة المعتمد في هذه الدراسة: هو الدرجة الخام الت

في مقیاس الهویة للغامدي ومقارنتها بالدرجة الفاصلة التي تساوي المتوسط التلمیذ علیها 
الحسابي ألفراد العینة في كل رتبة مضافا إلیه نصف درجة االنحراف المعیاري.

وعلیه فإن هناك احتماالت متعددة لعدم الوصول إلى الدرجة الفاصلة في أي رتبة إلى 
اوزها في جمیع الرتب، وهذا یعني احتمال وقوع الفرد في واحدة مما یلي: الحصول علیها وتج

تعلیق، انغالق، تشتت، ویتم ذلك في حالة الحصول على الدرجة تحقیق،الرتبة الخالصة:-
الفاصلة في رتبة واحدة ویعبر ذلك عن سیطرة تلك الرتبة فعال عن نمو الفرد.

یصل الفرد إلى الدرجة الفاصلة في أّي رتبة.: حیث الرتبة التعلیق منخفضة التحدید-
: حیث یقع الفرد في رتبتین.لرتب االنتقالیةا-

تستبعد االستمارات التي یقع فیها الفرد في ثالث رتب في آن واحد حیث یكون ذلك مؤشر 
لعدم الفهم أو اإلهمال.

الموهوب:6-4
ثر من المجاالت التالیة:یعرف بأنه الطفل الذي یظهر أداء متمیزا في واحد أو أك
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القدرة العقلیة العامة.-
القدرة اإلبداعیة العالیة.-
امتالكه لمهارات متمیزة في مجاالت خاصة كالمهارات الفنیة أو اللغویة أو الریاضیة. -

)04: 2009(دبراسو:
لتعلم: صعوبات ا6-5

العملیات العقلیة أو النفسیة الحافظ بأنها عبارة عن اضطراب فيیعرفها نبیل عبد 
األساسیة التي تشمل االنتباه واإلدراك والتذكر وحل المشكالت ویظهر كل هذا في عدم القدرة 

د على تعلم القراءة والكتابة والحساب وما یترتب علیه في المدرسة االبتدائیة أوال، أو فیما بع
) 120: 2010(محمدي:من قصور في تعلم المواد الدراسیة المختلفة.
التلمیذ في مقیاس الدرجة التي یتحصل علیهاویعرف إجرائیا في هذه الدراسة بأنها:

صعوبات التعلم لمادة الریاضیات المستخدم في هذه الدراسة.
:التعلمصعوباتذووالموهوبون- 6-6

عادیة تمكنهم من تحقیق یملكون مواهب وٕامكانات عقلیة غیرهم أولئك الطلبة الذین 
التحصیلمستویات مرتفعة من األداء ولكنهم یعانون من صعوبات في التعلم تجعل مظاهر أو 

اإلنجاز األكادیمي فیها منخفضا، ویعزى انخفاض تحصیلهم األكادیمي إلى ضعف مفهوم 
)12: 2008:(العباديعیة.االفتقار للدافو الذات 

والتعریف اإلجرائي المعتمد في هذه الدراسة للموهوبین ذوي صعوبات التعلم هو:
یات من خالل المقیاس المستخدم فيصعوبة في تعلم مادة الریاضمأن یكون لدیه-

الدراسة.
المتوسط حسب اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة المتقدم(أي أن تكون درجة الذكاء فوق -

فما فوق).110تكون الدرجة 
عالیة من خالل اختبار تورانس للتفكیر االبتكاري اللفظي إبتكاریةقدرة مأن تكون لدیه-

والشكلي.
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تمهید:
یعد موضوع الهویة من أهم الموضوعات التي درست في الحقبتین األخیرتین نظرا ألهمیتها 

وتأثیرها البالغ على الفرد والمجتمع ویعتبر من أهم روادها أریكسون.   
سنتطرق في هذا الفصل أوال إلى النمو اإلنساني من حیث مظاهره ومراحله بشكل عام لنخص 
بالذكر مراحل النمو النفسي االجتماعي ألریكسون ثم تعریف الهویة، لنتناول بعد ذلك تشكلها حیث 
تضمن كال من مفهوم األزمة واضطراب الهویة حسب اریكسون، ثم رتب الهویة حسب جیمس 

یرا األسالیب اإلرشادیة والعالجیة لمواجهة أزمة الهویة.  مارسیا، وأخ
النمو اإلنساني:ـ1

یعد النمو سلسلة متتابعة متماسكة من التغیرات تهدف إلى نهایة واحدة هي اكتمال النضج 
تظهر في عدة جوانب منها:، )05: 1956: السید(

النمو البیولوجي (النضج):.1.1
في الجسم وكیفیة استخدام الفرد لطاقاته البدنیة.ویشمل التغیرات البیولوجیة 

المعرفي:النمو.2.1
ویتعلق بالتغیرات الفكریة والمنطقیة والتحصیل اللغوي وكیفیة حصول الفرد على المعرفة 

وتخزینها.
:النمو النفسي واالجتماعي.3.1

2000:20:الشیباني(یتضمن التغیرات العاطفیة واالنفعالیة وكیفیة ارتباط الفرد باآلخرین

تم تناول مراحل النمو اإلنساني من قبل العدید من علماء النفس واالجتماع لفهم استجابات ، )21
وجوانب الحیاة المختلفة، وقد تأسست عدة نظریات تقوم على حیاة الطفل ومن أهمها نظریة النمو 

التي تمحورت في األساس على تكوین المعرفي، باإلضافة إلى نظریة النمو النفسي الجنسي لفروید
االجتماعي إلریك أریكسون التي تناولت شخصیة الفرد فیما بعد، إضافة إلى نظریة النمو النفسي

حیاة اإلنسان بأكملها. 
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مراحل النمو النفسي االجتماعي:ـ2
قسم أریكسون مراحل النمو اإلنساني إلى ثماني مراحل تكون فیها الشخصیة في نمو مستمر، 

)68: 1996: عویضة(مرحلة التالیة لتحدث التغیر والدخول لةویرى أن في كل مرحلة مشكلة محدد

وهو ما أطلق علیه مفهوم األزمة.
له التكیف مع الظروف المحیطة وحل كل أزمة یتطلب من الفرد أن یسعى لمواجهتها بما یحقق

.                                                              وطریقة تجاوزه لها تؤثر في رؤیته لنفسه والمحیطین به أیضا)78: 2004:أبو جادو(به
) 49: 2009:محمود(

الفرد، لكن هذا لیس ضروریا الفشل في حل األزمة فیجعلها تظهر في مرحلة الحقة لتعیق أما
فقد تتوج بالنجاح عند أفراد آخرین إذا توفرت لهم الظروف المساعدة وهذا یؤدي إلى نمو الشخصیة 

واكتسابها فعالیات جدیدة في كل مرحلة وهي كاآلتي:
سنة):01مقابل انعدامها (منذ الوالدة مرحلة الثقة 1ـ 2

یرى أریكسون أن الطفل سیكتسب الثقة عندما ینال أمومة جیدة، وفي المقابل یكون كثیر الخوف 
طفل) وهذا كما ـ(أم، أي حسب العالقة:)52: 2009:محمود(والقلق عندما تكون أمومته سیئة 

یلي:
عندما یشعر الطفل بالحنان من قبل األم، خاصة عندما تمسكه أو تقوم األمومة الجیدة:.1.1.2

، ویعد المصدر األول الكتساب الثقة)32:دس:جالل(بإرضاعه وهي تضع یدها علیه 
:)01، وهذا كما في الشكل(هو الخبرات المرتبطة باألكل

:)01(شكل رقم 

یمثل الخبرات الجیدة المرتبطة باألكل

راحةتخلص من التوترتناول الطعاموعــج
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ودلیل اكتسابه الثقة )1996:70:عویضة(وهذا یجعل الطفل یرى أن العالم مكان یوثق فیه 
استطاعته تحمل غیاب أمه دون أن یشعر بالقلق لثقته أنه یمكن االعتماد علیها في إشباع هو

)32:دس:جالل(.حاجاته

تتمثل في اضطراب عالقة األم مع طفلها، مثال عند قیامها بعملیة الرضاعة األمومة السیئة:.2.1.2
للطفل عند شعوره بالجوع، أیضا االنشغال الدائم عنه، أو وهي تشعر بالقلق أو الغضب، أوتجاهلها

االقتصار على إشباع الحاجات البیولوجیة فقط، مما یجعل الطفل تهتز ثقته بأمه ثم اآلخرین من 
)2005:17:الزهراني(.حوله

سنة): 03ـ 01االستقالل مقابل الشك والخجل ( 2ـ 2
المرحلة یسعى الطفل لتأكید ذاته، خاصة وأن نموه قد زاد في جمیع الجوانب  وقد في هذه 

وتظهر علیه الرغبة )2003:12: عسیري(اكتسب قدرات بدنیة تمكنه من االبتعاد نسبیا عن أمه
الملحة لیقوم ببعض األفعال دون مساعدة اآلخرین لیتأكد من قدراته فإذا وجد الدعم من المحیطین 

األم، إضافة إلى التنشئة التي تتراوح بین الحزم والتسامح والحریة المقیدة بحدود وقدرات به خاصة 
.الطفل، أیضا غض الطرف عن هفواته

)2005:19:الزهراني(

فإذا قوبل بالتقبل واللین نشأ الطفل وهو ویتجلى هذا عند تدریبه على ضبط عملیة اإلخراج، 
یشعر باالستقالل الذاتي، أما إذا صوحب هذا التدریب بالقسوة والشدة فیتولد لدى الطفل الشعور 

)32:دس:جالل(.بالحساسیة لنقد المجتمع والشك في نفسه وقدراته

سنوات):06ـ 03المبادرة مقابل الشعور بالذنب (2-3
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یحاول إن تطور مهارات الطفل في الحركة، اللغة والجانب المعرفي یجعله نشیطا وفضولیا
، كما یرغب في مشاركة الكبار )2004:429:عبد الفتاح(التعرف على األشیاء بتوجیه األسئلة عنها 

.أعمالهم بل ویحاول تقلید األدوار المختلفة التي یقومون بها باستعمال خیاله
)1996:75:عویضة(

كما أن األسرة تلعب عامال مساعدا في نمو المبادرة عند الطفل بإجابتها على أسئلته في حدود 
التربوي القائمیها، أما األسلوب إمكانیاته، وعدم التذمر أو االستهزاء من تصرفاته، بل تشجیعه عل

عن هذا وسلوكیات الطفل یجعله بعد ذلك شاعرا بالذنب، وینجرعلى العقاب والسخریة من أفكار
. اعتماده على غیره، وعدم تحمل المسؤولیة الستصغاره نفسه

)22-2005:24:الزهراني(

أریكسون في المراحل الثالث السابقة على تطور نمو الطفل من: حاجاته البیولوجیة إلى ركز 
الرغبة في تأكید ذاته وصوال للمشاركة في عمل الكبار، وبّین دور األسرة كمساعدة ومشجعة للطفل 

على حل األزمات.
سنة):12ـ06المثابرة مقابل الشعور بالنقص (4ـ2

تتزامن مع دخول الطفل للمدرسة التي تتطلب منه القیام ببعض الواجبات وٕاتقان بعض 
المهارات والتي بإنجازها ینال اإلعجاب والتشجیع والذي بدوره یكون حافزا ودافعا للمثابرة بانجاز 

أعمال أخرى، مع توفر ظروف مساعدة على ذلك.
نزل أو المدرسة أوكالهما معا، خاصة إذا شعر أما إذا لم تتوفر له الظروف المناسبة في الم

.بوجود فرق بینه وبین رفاقه، فینتابه شعور بأنه أقل منهم وهذا ما یؤدي به إلى الشعور بالنقص
)1996:76:عویضة(

اإلنجاز.وبالتالي البحث عن التقبل بواسطةهذه المرحلة تتسع دائرة العالقات االجتماعیة في
سنة):18ـ 12الهویة مقابل اضطراب الدور (5ـ 2
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في هذه المرحلة یمر المراهق بأزمة تنمیة الشعور بتحدید هویة واضحة للذات بحیث یعرف 
للحیاة والتعرف على حدود الدور االجتماعي داخل األسرة نفسه وماذا یرید ویبدأ في تكوین نظرته 

وخارجها، وهذه كلها بدایات هامة في طریق الوصول إلى تكوین الهویة، فإذا استغل قدراته 
وٕامكانیاته للوصول إلى تحقیق هویته آخذا بعین االعتبار توقعات اآلخرین، كل هذه العوامل تساعده 

على اكتساب هویة إیجابیة.
وفــي المقابــل إذا شــعر بأنــه لــیس فــي مســتوى توقعــات اآلخــرین فسیشــعر بــالنقص، والــذي یلجــأ 

.إلى تغطیته بتقمص أدوار غیر مناسبة له وبالتالي الوقوع في غموض الدور
تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل النمو النفسـي االجتمـاعي ألریكسـون، حیـث یبـدأ الفـرد فیهـا 

وهي نقطة تحول لألفضل أو العكس ویترتب على هذا أمور كثیرة.بتحمل المسؤولیة،
سنة):24ـ18األلفة مقابل العزلة (6ـ 2

قات والتضــحیات المعنویــة التــي یقــدمها ایقصــد باأللفــة قــدرة الفــرد علــى االلتــزام بالعالقــات والصــد
حیث یحقق الفرد في هذه المرحلـة االسـتقالل عـن الوالـدین والمدرسـة، ، )2003:13:عسیري(لآلخرین

تـــدفع بـــه ، إذا امتلـــك هویـــة شخصـــیة)2009:659:محمـــود(ویبـــدأ بممارســـة دوره االجتمـــاعي كراشـــد 
عالقاتــه، وفــي المقابــل االضــطراب وعــدم التأكــد بالنســبة للهویــة یحــول دون للمــودة واأللفــة فــي بنــاء
یجعله یشعر بالعزلة، أو أنه یقـیم عالقـات اجتماعیـة لكـن غیـر مهمـة أو دون مودة مع اآلخرین، مما 

)2004:430:موسى(.مودة

وعلیه فإن هذه المرحلة تقوم على أساس أن الهویة قد حددت وبالتالي االلتـزام بـاألدوار والعالقـات 
االجتماعیة.

سنة):54ـ 24الركود (اإلنتاجیة مقابل 7ـ 2
:2009(محمـــودتتمیـــز بـــالتخلص مـــن الذاتیـــة، واالنتقـــال إلـــى رعایـــة األطفـــال وتـــوجیههم وتعلیمهم

، ومع أن إنجاب األوالد هو الشكل الواضح لإلنتاجیـة، إال أن أریكسـون یـرى أن اإلنتاجیـة تشـمل )60
، األنانیــة واالنغــالق علــى الــذات اإلنتــاج الفنــي والمهنــي، وفــي المقابــل فشــعور الفــرد بالســأم، الضــجر

.         والتساهل، كل هذا یجعله غیر منتج
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)430: 2004:موسى(

ومنــه فالمرحلــة الســابعة تبــین نتیجــة االلتــزام بمــا ســبق وأثــره علــى الفــرد كمنــتج أو مقصــر فــي ذلــك 
المجتمع بما یقدمه له.وعلى

سنة فما فوق): 54التكامل مقابل الیأس (من 8ـ 2
یرتبط شعور الفرد بالتكامل من خالل الخبرات والتجارب التي عاشها في المراحل السابقة 

ا، وعلیه إذا تأمل الفرد حیاته السابقة ووجد لدیه شعور )2010:84: عشوي(وطریقة حله ألزماتها
والرضا، وأنه قد تكیف مع مواقفها المختلفة فیحس بما سّماه أریكسون تكامل الذات، وتعني نجازباإل

.قبول الفرد لماضیه وما هو علیه في الحاضر
)2009:61:محمود(

أبو (مجرد أحداث متناثرة، خالیة من األهداف، فسیدركه الیأسأما إذا رأى الفرد أن حیاته كانت 
، ویشعر بالخیبة والضیاع، خاصة عندما یعتقد أن األوان قد فات لتدارك وٕاصالح )83: 2004:جادو

)  2010:84:عشوي(.األخطاء الماضیة

إذا رأى الفرد بأنه ترك بصمة في الحیاة والیأس إذا تتمیز المرحلة األخیرة بالشعور بالتكامل 
كان العكس.

حیث تعتبر نظریة النمو النفسي االجتماعي ألریكسون مساهمة جد مهمة في نظریات النمو
أعطى دورا كبیرا للمنحى االجتماعي والثقافي في نمو الفرد، ومن أهم المراحل التي ركز عنها 

ه حولأریكسون هي المرحلة الخامسة المتمثلة في فترة المراهقة، وهي الموضوع الذي تتمحور 
على یحقق ذاته و و یحدد المراهق هویتهالدراسة، حیث تعتبر محطة مهمة من حیاة اإلنسان، ففیها 

إثرها یتحدد مصیره في المستقبل.
تعریف الهویة : ـ3

ظهر مفهوم الهویة في التراث الفلسفي القدیم وبعد ذلك اهتمت به الدراسات النفسیة االجتماعیة 
)2007:153:مسلم(.فعلم النفس
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ثم لتؤدي معنى فعل الكینونة فـي اللغـات ،ن قدیما نسبة إلى"هو"یوالمسلموقد ظهرت عند العرب 
األوربیة، إال أن الكلمة فرضت نفسها كمصطلح فلسفي یستدل به على كون الشـيء هـو نفسـه، وهـي 

.وجه آخر لما یعّبر عنه بالحقیقة، الذات والماهیة
)  2010:07:أبو حالوة(

فعلماء نها إلیها، ذلك  أنها مفهوم واسعوقد تعددت تعاریف الهویة باختالف الزوایا التي نظر م
، فیه ومقدار االنتماء إلیهي یعیش االجتماع یرون بأّنها: شعور الفرد باالندماج في المجتمع الذ

نموه المختلفة طفال، بینما علماء النفس یرون بأنها بشكل عام تمثل: وحدة ذات الشخص في مراحل 
.شابا وكهال

حالة نفسیة داخلیة، تتضمن إحساس الفرد بالفردیة والوحدة أما أریكسون فیرى أن الهویة: "
مدى ارتباط ماضیه بحاضره ومستقبله وأخیرا والتآلف، التماثل واالستمراریة ممثال في إحساسه ب

.ممثال في االرتباط بالمثل االجتماعیة والشعور بالتماسك االجتماعي"
وسیتم توضیح ما قاله أریكسون عن الهویة وماذا یقصد بذلك بشرح المصطلحات التالیة:

الفردیة:.1.3
وشعوره بأن كیانه خاص به ال یشاركه وتعني إدراك الفرد الستقاللیته وتحقیق هویته وكینونته 

فیه أحد.
تكامل الشخصیة والتآلف الداخلي:.2.3

وهي إحساس الفرد بالوحدة واالنسجام والتكامل الداخلي، وغیاب اإلحساس بالتفكك واالنقسامیة 
.التي تحدث نتیجة تكوین مفهوم سالب لهویته

التماثل واالستمراریة:.3.3
لفرد بتماثل البیئة الداخلیة واالستمرار في ترابط ذلك الشعور بین اشعورالزیادة في وهو

الماضي وتوقعات المستقبل بما في ذلك حاضره، فیشعر الفرد بقیمة حیاته بل إنها تسیر بما یالئم 
شخصیته، أي أنه یشعر بذلك التناغم لمحتواه الداخلي. 
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التماسك االجتماعي:.4.3
بالقیم والمثل التي یؤمن بها المجتمع وتمسكه بها على نحو یرضي به عن إحساس الفردیعبر
عملیة مستقرة تتمیز بها ذاته في ارتباطها باآلخرین وقبولها ـالقیم والمثلـاآلخرین، فهي تعنينفسه و 

لقیم ومثالیات البیئة االجتماعیة التي یعیش فیها ومدى تقبل اآلخرین لها في ضوء تلك المعاییر 
أي أن الهویة ال تختص فقط بذات الفرد بعیدا عن ثقافته االجتماعیة بل تشمل ذلك جمیعا، والقیم،

وبذلك فإن الفرد یحیى حیاة اجتماعیة مستقرة تتوازن فیها ذاته الداخلیة مع ذاته الخارجیة في منحى 
یسیر به على نحو السواء النفسي للفرد.

)37ـ 36: 2005:الزهراني(

المعتقداتالهویة: "تنظیم داخلي معین للحاجات، الدوافع والقدراتأنّ مارسیایرىفي حین
الداخلي للذات، ویرى بأن تمثل البناء أنها ، أي )www.gulfkids.com،حالوةأبو (االدراكات الذاتیة"و 

هذا البناء إذا نما وتطور جیدا فإن الفرد سیكون واعیا بمدى تمیزه عن اآلخرین ونقاط مشابهته لهم، 
أیضا أین تكمن قوته وجوانب ضعفه، وعكس ذلك فالبناء األقل تطورا أفراده یظهر علیهم 

ر خارجیة في تقییم لالعتماد على مصادهماالضطراب فیما یخص اختالفهم عن غیرهم ومیل
أنفسهم.

كما یشیر مارسیا إلى أن بناء الهویة فعال وغیر ثابت حیث تضاف إلیه أشیاء وتستبعد منه 
)191-2009:190:شریم(.أخرى دوما

بأن الهویة هي إحداث تناسق بین ما یملكه الفرد من إمكانیات وما یسعى إلیه رأى مارسیا
بالتطابق مع ادراكاته الذاتیة لألمور، وحسب درجة هذا التناسق تتطور الهویة فیدرك الشخص نفسه 

لك، أما إذا ضعف فسیذوب الفرد في الجماعة وال یمیز بینه وبینهم، كما بین أن جیدا واآلخرین كذ
تتأثر بالظروف والتغیرات المحیطة بالفرد فمن خاللها تعدل أشیاء في الهویة وتستبعد أخرى.الهویة

یمیل إلى بالخصوصیة الفردیة وسعي غیر واعوعلیه یمكن القول بأن الهویة: "عبارة عن وعي
.المعاشة لتنتهي بتوحد الفرد مع نماذج الجماعة"تأسیس استمراریة التجربة

)Dunod, p 21(
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تشكل الهویة:-4

یختلف تحدید الهویـة مـن مجتمـع آلخـر حسـب الثقافـة السـائدة فیـه ومـدى التطـور التكنولـوجي 
فـي هـذا الصـدد یقـول أریكسـون أن: عملیـة المجتمـع ومناسـبتها لهـم، وونوعیة األدوار المقدمة ألفـراد 

الوقـــت فـــي بـــؤرة ثقافـــة تشـــكل الهویـــة تتموضـــع فـــي بـــؤرة الفـــرد إضـــافة إلـــى أنهـــا تتموضـــع فـــي نفـــس
مجتمعه الذي یعیش فیه، وأنها تمثل العالقة المتداخلة والمعقدة بین الـذات الداخلیـة(دوافع واهتمامـات 
.                        الفــــــــــــــــــــرد) والعــــــــــــــــــــالم الخارجي(طریقــــــــــــــــــــة إدراك الفــــــــــــــــــــرد لعالقاتــــــــــــــــــــه ومحیطــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــارجي)

)2010:08: أبو حالوة(
فالهویة تبدأ في التشكل منذ الوالدة وتستمر في المراحل األخرى لحیاة الفرد، ذلك أنها تتأثر 

بالتفاعل بین سلوكیات الفرد، شخصیته وتركیبه البیولوجي، وكل ما یساعد على النمو الجسمي 
المحیط بالفردة لكل موقف، والجو والسیكولوجي كتناول الغذاء الصحي، وأسلوب المعاملة الوالدی

(www.nhaedu.gov).الذي یبعث فیه األمن والراحة والتشجیع على اإلنجاز أو العكس

نموذج النمو النفسي االجتماعي ألریكسون، فإن مسألة الهویة في مرحلة المراهقة تصبح وحسب 
أزمة، یعتبر حلها مطلبا أساسیا لسیر النمو  في الجانب السوي منه.

أزمة الهویة:1- 4
تعتبر أزمة الهویة في فترة المراهقة حسب علماء النفس واالجتماع حاجة ملحة، بحیث فكرة 

ویقصد بهذا أنه یةراهقة لیست مرضا بل أزمة معاییر قریبة، ویعتقد اریكسون أن المالمستقبل فیها 
طبیعي فیها وجود صراعات، فاألزمات المعاییریة لیست ثابتة وال مستمرة أي یمكن اجتیازها، فهي 

وفي نفس الوقت تدعم تثیر القلق لدى المراهق، وتجعله أمام اختیارات وبدائل كثیرة مختلفة
الجدیدة المكتسبة والمدعمة للفرد في بحثه عن اإلمكانیات والفرص المتاحة، وبالتالي الوظائف 

)137ـ130: دس:یعقوب(إیجاد مخرج من هذه األزمة.
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یصف اریكسون أزمة الهویة بأنها: "نقطة دوران ضروریة، ولحظة حاسمة تحدد ما إذا كان 
وٕاعادة اكتشاف واحد أو أكثر، وتساعد الفرد على تنظیم مواردهینبغي أن یتحرك النمو في مسار 

)2004:19:معمریة(.                        "هویته إضافة إلى التمایز والتفرد

وتشیر إلى عدم القدرة على هي: " نتاج لفشل الفرد في تحدید هویة معینة، Mayerوعند مایر
وانعدام أو متابعة التعلیم، كما تنطوي على اإلحساس باالغتراب وعدم الجدوىالمستقبلاختیار

.مستقبل المهني واضطراب الشخصیة "األهداف، عدم القدرة على اختیار ال
وهــو مــا یتفــق مــع مــا ذكــره كینتســون مــن أن لفقــدان الهویــة أحیانــا أو اضــطرابها وأزمتهــا أحیانــا أخــرى 

حیــث انحــالل النفســیةهتراب والعزلــة ویــنعكس هــذا علــى صــحتغأثــر واضــح علــى شــعور الفــرد بــاال
)09: 2009:الكحكي(.                 الشخصیة، صراع القیم، وسوء التوافق

أزمة الهویة یترتب علیها عدم اكتمال القدرة على الحب الناضج الذي یتمثل أنویؤكد اریك فروم
حترامه ومعرفته معرفة كاملة، فحببالمسؤولیة اتجاهه وافي الرعایة لموضوع الحب واإلحساس 

المراهق یتمیز بالنقص لتعثره وتعقد أزمته مع نفسه، وأن محاوالت المراهق لإلكثار من موضوعات 
.ال تعدو سوى محاولة الكتشاف ذاتهالحب 
فیربط بین أزمة الهویة وفقدان المراهق للقیمة االجتماعیة من خالل دور بول جودمانأما

ن أزمة الهویة ما هي إال اإلحساس بالضیاع في مجتمع ال یساعد المراهق أبرتاجتماعي، حیث یع
على فهم ذاته، وال یوفر له فرصا یمكن أن تعینه في اإلحساس بقیمته االجتماعیة والمجتمع الحدیث 

الشاب من القدوة والمثل فحسب وٕانما یعطله عن القیام بدور له معنى في الحیاة.ال یحرم 
(www.nhaedu.gov.sa)

تختلف التعریفات السابقة ألزمة الهویة باختالف الزاویة التي نظر إلیها في هذه األزمة فمثال 
نجد:

وعن نتائجها حینما بین أنها تحدد مسار نظر لألزمة بقوله "نقطة ضروریة "رة اریكسون مباش
النمو وتكسب الفرد هویته التي تجعل منه شخصا فریدا، وبهذا نجد أن اریكسون عمم دراسته التي 
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أجراها في منطقة ما، في بلد ما وفي وقت معین، ثم لخص األفراد في هذا العالم لتشملهم الدراسة 
ثقافات واختالف المجتمعات. بتباین ال

في حین أن كال من مایر، أریك فروم وبول جودمان ركزوا على سبب األزمة، إال أن األول 
والثاني أرجعاها للفرد، أما الثالث فأبعدها عنه لیلقي بها على المجتمع حیث أّن:

وأضاف الفرد على إیجاد هویة مناسبة لهقدم سببا عاما لألزمة، والمتمثل في عدم قدرةمایر:
بعض المظاهر الّدالة على ذلك: كعدم متابعة التعلیم أو اختیار المستقبل، نهایة باالضطرابات 

الناتجة عنها والتي أخطرها: االغتراب واضطراب الشخصیة.
وهو: عدم القدرة على المعرفة الشاملة لموضوع الحب فّصل في السبب الذي یعتقدهفروم:أما

الناضج، وكأنه یجعلنا نعتقد أن كل الظروف متوفرة ومهیأة للفرد، وال توجد أیة مشكلة سوى هذا 
السبب المذكور، وما على المراهق إال أن یتقن موضوع الحب الناضج لتحل أزمته مع أن القصور 

ل اجتماعیة لم یتطرق لها فروم.  في معرفة هذا الموضوع قد یعود لعوام

نسبها للمجتمع فهو یرى أن المراهق في هذه المرحلة یحتاج للمساندة       والتوجیه جودمان:و
لیجد نفسه ودوره في المجتمع، إال أّن هذا المجتمع الذي وصفه بالحداثة كان حاجزا في وجهه، 

ذلك لیعیقه حتى في إیجاد دور مناسب یشعره حیث لم یكتفي بعدم تقدیم نماذج للمراهق، بل تعدى 
بمكانته بین اآلخرین.

ففي فترة المراهقة یبلغ تأثیر المحیطین بالمراهق أقصاه كون دائرة العالقات االجتماعیة تأخذ 
في االتساع وبالتالي وجهات نظر وآراء أكثر من ذي قبل، باإلضافة إلى بحث المراهق عن نماذج 

أو ما یسمى بـ: مثال الذات، وكثیرا ما یتبع أسلوب المحاكاة لألبطال وااللتزام جدیدة یقتدي بها 
ثقتهم عدمعنبالمعتقدات المثالیة في ثقافته، في حین نجد آخرین یستخدمون النقد كتعبیر

.ومخاوفهم فضال عن ترسیخ معتقداتهم حول هذا المثل
)2004:448:جادوأبو (
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:شریم(تقییمها و ألدوار الموجودة في المجتمعكما تنمو القدرات المعرفیة أكثر فیزید اإلدراك ل

بالتزامن مع أسئلة تلح على المراهق لیجد إجابة لها مثل: ماذا أرید من هذه الحیاة؟ ) 2009:187
.كیف سأحصل علیه؟ بل من أنا بالضبط؟

بالظهور ممثلة في درجة من القلق واالضطراب المختلط الناتج عن سعي المراهق وتبدأ األزمة
للبحث عن معنى لوجوده بالنظر إلى االختیارات المطروحة، ثم اإلقدام على اختیار ما یراه مالئما 

.لمیوله وقدراته من تلك المعتقدات والمبادئ، األهداف واألدوار االجتماعیة

)2003:15:عسیري(

یمثل كل هذا قوة دافعة اللتزامات عدة كالتوجه الدیني والثقافي، الجنسي والسیاسي وتبني النماذج 
األخالقیة، ومزاولة مهنة یرغب فیها. 

السمة التي تبرز في هذه المرحلة هي: اإلخالص ألیدیولوجیة معینة، وهنا أكد أریكسون إن
، فالجماعة التي ینتمي إلیها المراهق تؤثر فیه بشكل كبیر )2009:187:شریم(على دور األصدقاء 

نتقیها، واأللفاظ التي ییقّلدهاسواء على طریقة حدیثه، نوع مالبسه التي یختارها، وعلى النماذج التي 
ویجعلها معیارا له في الحكم على بل یتعمق هذا التأثیر لیصل إلى تفكیره فینساق لفكر الجماعة

)2003:410: معوض(.األشیاء

تصبح لدیه هویة توافق هذا التغیر الجذري، خاصة إذا رأى بأّن هذه وٕاذا كان هذا فال بد أن
:ريیسع(الجماعة تهتم به، تتقبله وتساعده على تجاوز مشاكله فیتوحد بهم كدلیل على اإلخالص 

ویكونون ما یسمى بـ: الهویة الجماعیة.،)2003:17
بین األسرة والرفاق، وقد یكون سبب في المقابل نجد مراهقین آخرین یعیشون صراعا في الوالء 

ذلك أن األفراد الذین عایشوهم في الطفولة قد ألفوهم وفقدوا جاذبیتهم بالنسبة لهم أو لفقدانهم القدرة 
.على التوفیق بین متطلبات الجماعات المرجعیة المختلفة (األسرة، الرفاق...)
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فهم یرونه:،یكون ذو أهمیة عندهمفئة ثالثة تمیل لقیم واتجاهات شخص واحدنجد في حین 
وبهذا فكأنهم یشكلون هویة ، بطال ناجحا، یمتلك صفات هم یسعون الكتسابها وٕان لم یكن یتمتع بها

ویغیرون فیها بتغییر ذلك الشخص قدر استطاعتهم، مما یشل ، تعكس هویة الشخص المتوحدین به
.تفكیرهم فحتى إن أخطأ یخطئون معه

أن تشكیل الهویة عند المراهق یكون بإنجازه لثالث مهام هي:)2009(وترى رغدة شریم 

اختیار المهنة المناسبة لقدراته وٕامكانیاته .-
تحقیق هویة جنسیة مرضیة.-

واألهم تبني معتقدات تكون مرجعا له في كل أمر ویتأتى هذا باستخدامه الجید للمهارات -
)187ـ 2009:189:شریم(.المكتسبة قبال

ومما سبق یمكن القول أن:
تشكل الهویة مستمر طول الحیاة وتبرز معالمها أكثر في المراهقة حیث فیها یكّون الجزء الثابت -

حیاته.من الهویة، أما تلك التعدیالت والتغیرات الطفیفة فیها فتستمر مع الفرد طیلة 
االلتزام عامل مساعد في نمو الهویة حیث یكون دافعا لالنتماء إلى جماعة معینة.-
محاكاة بعض النماذج واإلحساس الملح بالهویة یجعل الفرد یتبني إیدیولوجیات معینة.-

یعد تحقیق الهویة الجانب االیجابي لحل أزمة المراهقة أما الجانب السلبي فیها هو عدم الخروج 
األزمة أو تبني إیدیولوجیات مضادة للمجتمع.من 

اضطراب الهویة :2ـ 4

عن التغیرات السریعة تعرض للخطر، بسبب الضغوط الناتجةیرى أریكسون أن المراهق قابل لل
االجتماعیة كفكرة العولمة التي تختزل الثقافات المختلفة في المجتمعات وتعرض بدال منها ثقافة 

عدة أمام المراهق، والتغیرات التكنولوجیة كوسائل ه، مما أدى إلى ظهور أدوارالم كلواحدة في الع
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االتصال من االنترنت والفضائیات التي لم تدع مجاال إال وتناولته لكن بطریقتها وهدفها الذي تسعى 
.یه، أیضا السیاسة بنظامها وحكمهاإل

جعله یشعر بالقلق وینتابه إحساس هذه العوامل أثرت بشكل سلبي عن هویة المراهق مما كل
غامض بالشك وعدم االستمراریة، وهذه التغیرات ال تقتصر على ما سبق بل إنها تهدد الكثیر من 

ل صاحبها السخط العام القیم التي خبرها المراهق وتعلمها منذ صغره، كما أن الفجوة بین األجیا
بة للمراهقین فهم یرونها ال تجدي نفعا في عن قیم اآلباء المتواجدة في المجتمع بالنسوعدم الرضا

)17: 2003:عسیري(عصرهم هذا.

لذا كان ال بد للمراهق أن یبحث عن بدائل تناسبه وتحقق له التوافق، لكن إذا فشل في ذلك ولم 
یستطع إیجاد هویة خاصة به واستمر على هذه الحال فسیندرج ضمن شكل من 

صنفي اضطراب الهویة التالیین:
اضطراب الدور: 1- 4-2

ذ الطفولة فتطول به ینتج عن عدم قدرة المراهق في إحداث تكامل بین التوحدات التي یمتلكها من
(تأخیر اتخاذ القرار) فبینما هي في األساس خطوة لتحقیق الهویة تصبح نوعا من فترة التعلیق

وتبني األدوار المناسبة حیث یعاني فیها المراهق إحساسا االضطراب المعیق لحل أزمة الهویة 
متذبذبا بالذات وعدم القدرة على تحدید معنى لوجوده مما ینجر عنه فقدان التبني ألدوار وأهداف 
ذات معنى أو قیمة شخصیة واجتماعیة ویتجاوز هذا لیضعف التزامه حتى بما تأتیه به الصدفة من 

أدوار.
عدم الكفایة، السلوك الجامد بدرجة عالیة بكل من: القلق، مشاعریتسم مضطربو الدور

الفتاح عبد(االجتماعیةسوء العالقاتضعف القدرة على اتخاذ القرارات،المتعصب،
www.pdffactory.com،( السطحیة وافتقاد توّجه معین، وكونهم لم یحلوا ایجابیا األزمات السابقة، أو
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اختیارات ال تتناسب مع قدراتهم أو رغباتهم مما یجعلهم یرون ذواتهم عاجزة أن المجتمع أوجد لهم 
عن اإلنتاج في المجتمع المنتمین إلیه، لذا فهم غیر مبالین حتى بالبحث عن هویاتهم.

)189: 2009:شریم(

تبني هویة سلبیة:2- 4-2
فتبني هذا النوع من الهویة هو) 2007:453:أبو جادو(تمّثل درجة أعلى من االضطراب 

محاولة یائسة للسیطرة على الوضعیة الفاقدة للعناصر االیجابیة والمشّكلة للهویة الذاتیة.
فالمراهق یفضل االختیار السلبي لوجوده، بدال من األدوار التي ترضي المجتمع لكن ال تعبر 
عنه، أي ال تتناسب مع إمكانیاته أو أنها غیر مالئمة لظروفه وهو ما یعّبر عنه أحد الشباب بقوله: 

)133-134:دس:یعقوب(."أفضل القلق الشامل على الطمأنینة السطحیة"

ومن هنا نالحظ أن هذا الشاب یفّضل أن یظهر كما هو وبمشاعره التي یعیشها على أن یتظاهر 
یتقبله به المجتمع لكّنه ال یریحه ویجعله في خوف أو قلق دائم.بشكل 

وعلیه فتبني الهویة السلبیة ال یقتصر فقط على عدم الثبات على األدوار وقیم اجتماعیة مقبولة، 
بل یتعداها لیشعر صاحبها بالتفكك الداخلي، فیلجأ لتبني قیم غیر مقبولة اجتماعیا بل مضادة 

) 2003:18:عسیري(.الخعاطي المخدرات، ...للمجتمع كالجنوح، ت

عدم عنى لنفسه، وبذلك یحقق هویته لكنمما سبق یتبین أن الفرد مضطرب الدور یحاول إیجاد م
نجاحه في ذلك لسبب ما، یكون بمثابة صدمة لم یتوقعها، فتكون ردة فعله قویة وسلبیة، حیث یبتعد 
عن تبني أفكار ومعتقدات معینة، لتسوء حالته أكثر فیصبح ال یرید حتى االلتزام بما یجد نفسه 

مسؤوال عنه، وهو ما ینتج عنه سمات غیر سویة.  
ي الهویة السلبیة هم أیضا لم یحققوا هویة ناضجة، ومع هذا في الجهة الثانیة نجد أن متبن

فهم یرون أنهم أفضل من أن یضلوا دون هویة ، ذواتهم فكان هذا النوع من الهویةیریدون إثبات 
محددة، حتى ولو أنها ال تلقي قبوال اجتماعیا، أي یریدون راحتهم على حساب المجتمع أو أنها 

إیجاد ما یثبت مكانته ودوره، وأنه مقبول وفق معاییرهم وبهذا انتقاما منه حیث لم یساعده على
یستطیع إثبات ذاته باألعمال التي یقوم بها، ویشعر بأنه قادر على التأثیر في أفراد المجتمع.
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رتب الهویة عند مارسیا:-5
توالت األبحاث العلمیة في هذا المجال على إثر نظریة اریكسون في تشكل الهویة، منها التي 

قام بها جیمس مارسیا بإعداد المقابلة نصف البنائیة لقیاس تشكل الهویة.
الهویة: تمجاال5-1

حدد جیمس مارسیا مجالین لهویة األنا هما اإلیدیولوجي واالجتماعي وحدد مظاهر النمو 
كما یلي:)2002:06:سلیمان(یهماف

الهویة األیدیولوجیة: -1
تعني االیدیولوجیا منظومة األفكار المتصلة بتعالیم، اتجاهات، اعتقادات ورموز تشكل نظرة 

ا أنها قوة فكریة تعمل على تطویر النماذج كم)،2003:20:ريیسع(كلیة لشخص أو جماعة
متكاملة تتخذ أسالیب ووسائل هادفة تساندها عادة تبریراتاالجتماعیة الواقعیة وفقا لسیاسة 

وهذا )،2004267: أبو جادو(اجتماعیة أونظریات فلسفیة أو أحكام عقائدیة أو أفكار تقلیدیة
مرتبطة بحیاته وهي أربع:یتضمن اختیارات الفرد في جوانب المجال

:تبناهــا الفــرد، ومــا یترتــب عنهــا مــنالتــي یتشــیر إلــى المعتقــدات المتعلقــة بالــدین الهویــة الدینیــة
الشخصــیة فــي الــدیني أهــم محــرك فــيأن المعتقــدضالــبعویعتقــد)2005:43:ينــالزهرا(ممارســات

المرحلة، حیث یستوعب الفـرد سـبب الممارسـات الدینیـة، أهـدافها وأحكامهـا وبتكوینـه لهـذا النـوع ذهه
"إن المــرء المتــدّین حقــا ال یعــاني مرضــا نفســیا فكمــا یقــول أ.أبریــل: ،مــن الهویــة یــتخلص مــن القلــق

)2001:124:القرضاوي(.قط"

:یعتبر العمل بالنسبة للمراهق بمثابة صناعة لذاته ولمصیره، ویقول أدهم إن ما الهویة المهنیة
،أي أن الفرد یتأثر بالعمل الذي یختاره سواء على أفكاره)1997:132ي:السبیع(نصنعه یصنعنا

نظرته ألمور معینة وهكذا، فاتخاذ القرار بشأن ما یرید أن یكون في المستقبل أمر یتطلب التفكیر 
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)1959(حیث یرى اریكسونبعمق وجدّیة ومحاولة تقریب رغبته في عمل ما مع قدراته وظروفه

.بأن تشكیل الهویة المهنیة مهم إلعادة حل أزمة الهویة بنجاح
عملیة استكشاف العمل وصنع القرار هو أمر أساسي للمراهق وله أن1957Super)(روبسویرى

Journal of research)127:1994ـ128(.عالقة وطیدة مع مفهوم الذات on Adolecence

نـتج عنـه فـي المجتمعـاتكما أن السرعة في التطورات التكنولوجیة والتي قابلهـا تغیـر األفـراد 
كـالفجوة بـین البـرامج وجود هذا المراهق أمـام اختیـارات مختلفـة ومعقـدة، إضـافة إلـى عوامـل أخـرى

ـــــلكبیاروالتغییــــوبــــین الواقــــع، دخــــول المــــرأة للعمــــلالتربویــــة لمختلــــف المراحــــل ا ـتـــــر فــــي دورهـ
تـــف البیــل مصاریــمـــرأة التي تتحــاهرة المـــرت ظـــاعي، حیث انتشـــاالجتم

ما بینت وجود اختالف على األقل في بالرغم من هذا فإّن من الدراسات وأفراده بما فیهم الزوج و 
اتهن كالتدریس، المیل أو طموح البنت والولد في العمل فتمیل البنات للمهن التي تؤكدن بها قدر 

التمریض، أما الذكور فأمیل إلى رجال األعمال، القادة العسكریین.
) 1982:102:إسماعیل(

:یكون المراهق شغوفا بتحدید معنى المفاهیم العامة التي یقوم علیها النظام الهویة السیاسیة
للشعب، فإذا یسرنا له ذلك عن طریق االطالع والمناقشة السیاسي وتمّثل االختیارات السیاسیة 

حیث تتكون لدیه خلفیة عن األمور السیاسیة وأسالیبها، وكل ما یتعلق بهاالهادفة
فتصبح له مرجعا إذا انتابه غموض أو تناقص في حدث سیاسي معین. 

:الفرد عن غیره، ویمكن تغییر یقصد به نمط السلوكیات والعادات التي یتمیز بها أسلوب الحیاة
والمراهق )182:دس:الشربیني(أسلوب الحیاة إذا لم یعد مناسبا مع الحیاة الصحیة والنفسیة للفرد

یحتاج إلى هذا فباختیاره ألسلوب حیاة معین خاصة إذا وفق في ذلك فتصبح لدیه رؤیة واضحة 
عن مجریات الحیاة، وكیف یتصرف معها بل فهمها وتقّبلها.

الهویة االجتماعیة :- 2



41

ذلك من خالل العالقات التي یقیمها فق منظومة المجتمع، و والمقصود بها تصور الفرد لذاته و 
:والمتمثلة في)Adams:1998:04(داخل مجتمعه 

:تسهم في إحساس المراهق بهویته، فهو یشعر بالمتعة والسرور عندما یشاركه صدیقه الصداقة
إذا كانا متقاربین في األفكار واالهتمامات، كونهم یتعرضون لنفس الكالم في موضوع ما، خاصة

أن یساندون بعضهم حیث یرى ابرسونالمشاكل العائلیة والعاطفّیة مع تغیر تفاصیلها، وبهذا هم
.أنهما في نفس المستوىاء مرتبة عند المراهق، فیما بین كولماناألصدقاء یلون اآلب

)415ـ 401، 2003:معوض(

:حیث یعرف نفسه ذكرا أو أنثى منیكتسب هذا المفهوم مبكرا لدى المراهقالدور الجنسي ،
:1982:إسماعیل(الحیاةهذه التفرقة مدىاأللبسة واأللعاب...وتستمرماء،خالل الفرق في األس

لتشمل مجاالت أخرى كالمیول، االهتمامات واألعمال، األدوار االجتماعیة بما فیها )172ـ171
ه.الفرد األدوار المناسبة لجنسالدور الجنسي والذي یقصد به تعلم 

:تختلف النظرة إلیها حسب المجتمعات، فبعضها یسمح بهذه العالقة العالقة مع الجنس اآلخر
إال بإشراف مجتمعات أخرى ال تسمح بالحدیث مع الجنس اآلخرفي مجاالت محددة فقط، في حین 

األسرة وثالثة إال بعقد الزواج، مع أن شعور الشاب بأّنه ناضج جنسیا یقابله رغبة في الزواج إال أّن 
الظروف االقتصادیة لألسرة أو المعاییر االجتماعیة السائدة في مجتمعه قد تحول دون ذلك، مما 

)2003:21:ريیسع(.یزید من توتره

:تعتبر أوقات الفراغ فرصة لتلبیة الرغبات والتنفیس عن االنفعاالتاستغالل وقت الفراغ
وممارسة الهوایات، واألنشطة المفیدة، كما یعد مجاال خصبا لتبادل األفكار واالنفتاح على الجدید 

وبهذا ینمو اإلبداع.)188ـ 187، 1989:إسماعیل(منها من خالل األصدقاء في المیادین المختلفة
یمثل مجاال الهویة العناصر المكونة لها والمؤثرة في تشكیلها، وتوفر هذه المكونات واستغاللها 

وتوجیهها في المسار الصحیح، یوّلد لدى الفرد روح اإلنتاج والمبادرة واالنتماء. 
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،ویالحظ أن مجاالت الهویة تشمل جمیع جوانب الحیاة وتمثل اختیارات الفرد لتحقیق هویته
والتي تمثل قدرة وحسب االستكشاف وااللتزام لهذه االختیارات یكون الفرد في رتبة هویة معینة

معنى أدواره ومن ثم إمكانیة الحصول على ل مع المشكالت المرتبطة بأهدافه،المراهق على التعام
ثابت لذاته ووجوده.

أربع خیارات یمكن أن تحدث للمراهق وهو یحاول اختیار هویته، كل خیار مارسیاىوقد أعط
لمشكالت ، ویقصد بها قدرة المراهق على التعامل مع ا)2008:86:الریماوي(منها یمثل رتبة 

.المتعلقة بمجالي الهویة
االستكشاف وااللتزام عناصر معینة والتي توفرها یساعد الفرد على تحقیق الهویة:  یتضّمن

االستكشاف:ـ1
نالحظه من خالل سلوكیات الشخص، یمثل جانبین: معرفي وآخر سلوكي، والجانب المعرفي 

تتم عملیة االستكشاف من خالل:  و 
:التي تدفع المراهق لتقییم دقیق شامل لحاجاته، قدراته ورغباته الشخصیة، القدرة المعرفیة

باإلضافة إلى نظرته الواقعیة والمتكاملة للفرص واإلمكانیات المتاحة، فمثال الطالب الجامعي علیه 
أن یدرك ماله من حقوق وما علیه من واجبات، وأن سنوات الدراسة الجامعیة ال تكفي وحدها لیقوم 

كن یضاف إلیها الممارسة المیدانیة.بعمله ل
:أي ما یقوم به الفرد لتلبیة رغبة لدیه بالتعرف أكثر علیها. النشاط
:وذلك بترك الفرصة للمراهق بأن یّطلع على كل النظر في البدیل الكامن لعناصر الهویة

بالتالي و لأقالخیارات الموجودة أمامه، دون أن تقیده األسرة بخیار معین مما یكّون لدیه بدائل
. تكوین هویة أقل نضجا
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:تعد ركن أساسي في عملیة االستكشاف، حیث أن تحدید الرغبة في اتخاذ القرار مبكرا
تحمل اتخاذ و المراهق  للوضع األفضل من الناحیة العلمیة والعملیة یجعله یتقدم نحو النضج أكثر 

قرارات للوصول إلى أهدافه. 
االستكشاف قد یظهر مبكرا أو متأخرا، كما یتنوع النظر في االختیارات عمیقا أو سطحیا تبعا ف

.هاللعملیات االستكشاف، واألهم هو التمییز بین العوامل المساعدة على تحقیق الهویة من المعرقلة 
االلتزام:ـ2

هو االختیار المحدد بین البدائل والتمسك به في مواجهة البدائل األخرى التي قد تكون جذابة 
، والتغییر في بعض أجزائهللمراهق مع خضوع اختیاره للتعدیللكن لیست هي المقصودة والمناسبة 

فیما یلي المعاییر التي تمیز وجود االلتزام من غیابه: و 
:فیجب أن یكون معروفا بالنسبة إلیه وتقوم ،الفرد على التزام ماعندما یقدمالقدرة المعرفیة

بدیل ما علیه أن یلتزم به ویترجمه ختیارابهذه المعرفة على اتساق سلوكه مع التزاماته، فالمراهق 
إلى سلوك. 

:وهذا ما یجعله أقرب ،أي أن یقوم الفرد بأعمال وخبرات تبّین أنه ملتزم باختیارهالنشاط
لتحقیق الهویة. 

:ویزید للفرد نوعا من التوازن االنفعاليحیث أن وجود االلتزام یمثل المزاج االنفعالي
ثقته بنفسه، وفي المقابل عدم وجود االلتزام یؤدي إلى اضطراب واهتزاز المزاج االنفعالي، ونقص 

الثقة بالنفس. 
:ث تتم محاكاة الشخصیات المهمة والقریبة من المراهق أو حیالتوحد بالشخصیات الممیزة

كانت له القدرة على ما یسمون باألبطال، لذا فكلما توفرت للمراهق نماذج شخصیة مؤثرة وفّعالة
. ها مما یوّلد لدیه الفكر الّناقدالتمییز بینها وبین السمات االیجابیة والسلبیة التي یمتلك
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أي أن المراهق في هذه الفترة یمیل في تفكیره إلى النظر رد:تقدیر احتماالت مستقبل الف
كلما كان التزامه واضحا كلما كان مستقبله ن ناحیة المهنة، تكوین أسرة ...و لمستقبله سواء م

أوضح. 
:تختلف آراء األفراد حسب رتبهم، ففي حالة إعاقة الهویة تكون مقاومة النفوذ والتسلط

استجاباتهم بالمعاندة والتصلب، بینما محققو الهویة فتدور استجاباتهم حول: 
.االعتراف بإمكانیة التغییر-
.ماعیة المتاحةارتباط التغییر بقدرات الفرد والفرص االجت-
)65ــ ـ2004:59:عبد المعطي(.اإلحجام عن التغییر تحت ضغط الظروف-

ویعد االلتزام عنصرا مهما لتكوین الهویة، وقد حدد مارسیا أربع رتب للهویة تشمل: التحقیق،
االنغالق، التعلیق، التشتت.

الهویة المنجزة:.1.5
غالبا ما یعیش أصحابها في أسر لها عالقات اّتصال قائمة على الحوار والمناقشة وٕاعطاء 

)2006:288:كفافي(.في إبداء الرأي لألبناءالحریة 

مما یجعل نموهم المعرفي في تطور مستمر، كونهم منفتحین على أفكار الغیر، لذا فهم 
حذرین في قف المختلفة، فنجدهم ذوو ضمیر حيیستخدمون األسلوب المعلوماتي في مواجهة الموا

صنع القرارات ولدیهم الخبرة الكافیة، كما تكون لدى أفراد هذه الرتبة طاقة كبیرة تمكنهم من البحث 
)2010:13:أبوحالوة(.والتقییم النشط للمعلومات المتعّلقة بالذات

مما یساعدهم ، باإلضافة إلى أنهم یقومون بعملیة االكتشاف لما حولهم في مجاالت مختلفة
على إیجاد حلول لقضایا الهویة بالتقییم الجّید والدقیق للخیارات والبدائل المطروحة أمامهم باالعتماد 
على أنفسهم، أي أنهم یمرون بأزمة الهویة ویخرجون منها باستنتاجات وقرارات شخصیة تدفعهم 

آراء معینة فیما یخص الجنس وااللتزام بمعتقدات دینیة، نظام قیم شخصي، تبني اتجاهات و لالنجاز
)  2009:195:شریم(والمهنة ثم ینفذون ذلك فعال.
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یعتبر تحقیق هذه الرتبة معیارا للنمو السوي للفرد، إذ ترتبط كما تشیر نتائج بعض البحوث 
المیدانیة بالكثیر من السمات الشخصیة االیجابیة كتقدیر الذات العالي، القدرة على مواجهة 

س إحساینتابهم في هذه المرحلة تعامل، الشعور بالتوافق النفسي و المشكالت المختلفة، المرونة في ال
، خاصة وأنه قد أصبحت لدیهم القدرة )2007:449:أبو جادو(ثباتا بأن مفهوم األنا أكثر تماسكا و 

على مسایرة التغیرات الفجائیة التي تحدث حولهم.
)2002:24:عسیري(

الهویة المعلقة أو المؤجلة: .2.5
ویقصد بالتأخیر فترة من التأجیل، یعیشها الفرد غیر المستعد التخاذ قرار أو االلتزام بأمر معین، 

كما یستخدمون یشترك أصحاب هذه الرتبة مع المنجزین في أن لهم نفس أسلوب المعاملة الوالدیة
حالة حادة حیث یكافحون للوصول إلى تحدید األسلوب المعلوماتي، لكن أزمة الهویة تمّثل لدیهم 

قیم واختیار أدوار ومعتقدات بدیلة إال أنهم یفتقدون لاللتزام، أو أنهم یملكون بتبنيهویة شخصیة 
)   2009:194:شریم(.بصورة مؤقتة لحد بعیدأنواعا منه 

یظهر هذا في سعیهم الدائم الكتشاف واختبار الخیارات المتاحة حیث تستمر خبرتهم لألزمة، و 
دون الوصول إلى قرار نهائي، مما یدفعهم إلى تغییرها من وقت آلخر في محاولة منهم للحصول 

في حین قد یعیش بعضهم أزمات متتالیة تسبب لهم ،)450: 2007:أبو جادو(على ما یناسبهم 
االضطراب، عدم الرضا وفقدان االستقرار، وینتج عن هذا أفراد غیر متعاونین، یمیلون للمماطلة، 
وینتظرون مسارا عملیا یحدده الوضع الذي هم فیه، وینتابهم القلق ألن القرارات التي یتخذونها ال 

ألفوا التناقضات وعدم التنبؤ مما یهز ثقتهم بما یختارونه یجدون لها حلوال ترضیهم، كما أنهم 
فیالحظ أنهم یرتدون مالبس غیر اعتیادیة لجلب االنتباه ویختارون مهنا غیر عملیة. 

ومع هذا فمعلقو الهویة لدیهم قدرة تمكنهم من معرفة عدم االتساق وأوجه القصور فیما یرونه 
بالتحدي لما یحیط بهم، وتكون النشط، لذا یعبرون عن آرائهمنقد وما یسمعونه نتیجة للتشخیص وال
یحقق الهویة بعد فترة وأغلبهم ، ومع هذا فهم ال یقدمون البدائللدیهم رغبة في تغییر النظام ككل

) 194: 2009:شریم(.من التعلیق
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الهویة المنغلقة:.3.5
ذاتیة الكتشاف األفراد الذین لم یمروا بأزمة الهویة، ولم تكن لهم أي محاوالتتمثل هذه الرتبة 

)Marciaوحسب ()2007:450:أبو جادو(أدوار ذات معنى أو قیمة في الحیاة أهداف، معتقدات و 
ذلك أن هذه األمور قد والدیه هذه الهویة تمتاز بتجاهل لألزمة مع التزامه عادة بمعتقدات وآراء

ال ـافعل(ا مع المراهق منذ كان طفال أسلوبلهم من قبل الوالدین اللذین اتبعحددت
بة لهم، وبهذا ـین بالنسـاألشخاص الهامبأو همفیتوحدون ب)Ciminillo§Adelman:2001:74(،)تفعل

و  أیمه، ـاره أو تقیـیر لهم دون اختبـبلون ما اختـفهم یتق

ال یفرقـــون بـــین أهـــدافهم فیمـــا إذا كـــان یلّبــي رغبـــاتهم وحاجـــاتهم أم ال، وهـــذا مــا یجعلهـــم ر ـالنظـــحتــى 
)2009:193:شریم(.بین التي وضعت لهمالشخصیة و 

ویستخدم منغلقو الهویة األسلوب المعرفي المعیاري الذي یجعلهم یتصرفون حسب ما یتوقعه 
جه هادف یسیرون بصورة األهمیة بالنسبة إلیهم، لذا فهم ذوو ضمیر یقظ، وتو ویتصوره منهم ذوو 

والتمسك باألعراف والتقالید ، كما یتسمون بالسیطرة)2010:14:أبوحالوة(فّیة واالنضباط شدیدة الحر 
لذا فهم یمیلون إلى وظیفة الحكم والنظام وغیر متساهلین خاصة مع الغموض، والمكانة االجتماعیة

الظروف التي تجعل انجازهم سیئا، السعي لإلحساس باألمن بتجنب التغییر في األشیاء أومع و 
یهتمون بشدة بالذین یشبهونهم لذلك نجدهم یرفضون وعالقاتهم تمیل اّتجاه الشخصیة النمطیة حیث

لذلك فهم )p07:Marcia-j-E(الذین یختلفون عنهم وتكون عالقاتهم مع والدیهم ایجابیة تماما،
ونتیجة لمسایرتهم فهم یفتقدون للتلقائیة في )2009:19:شریم(یجدون صعوبات في التكیف

.المواقف االجتماعیة وتضعف ثقتهم في أنفسهم وتقل مرونة التفكیر عندهم

)2002:25:عسیري(

الهویة المشتتة:-4- 4
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یعاني أفراد هذا النوع من الهویة من اإلهمال وعدم المباالة بمتطلباتهم النفسیة أو المادیة أوهما 
معا من قبل الوالدین، األمر الذي یؤثر بشكل كبیر على شخصیاتهم وفهمهم للحیاة فنجدهم 

ان، اإلمكیعتمدون على األسلوب المشتت التجّنبي القائم على تأجیل وتجّنب قضایا الهویة قدر 
كما تتركز آلیاتهم الدفاعیة على ،الموقفّیة وبالقرائن الّدالة على االستمتاعویرتبط سلوكهم بالعوامل

االنفعاالت، االنصیاع لآلخرین، وتجّنب اتخاذ القرارات. 
)2010:14:أبوحالوة(

الدور فیها سواء من جانب الّدین المهنةوعلى هذا األساس لم تكن لهم أي اكتشافات بل لم یفكروا 
.الجنسي والسیاسة، بل حتى معاییر السلوك الشخصیة ال یدركونها

) 2009:192:شریم(

وٕان حاولوا في ،)2001:06:المجنوني(دون لاللتزام، ولیس لدیهم رغبة في ذلك كما أنهم یفتق
القادة باختالف م على المحیطین بهم من الوالدینبعض قضایا الهویة وفشلوا فیصّبون غضبه

ویض نقص مجاالتهم ...، وقد یكون هذا لفقدانهم األمان في هذه القضایا ویظهرون الالمباالة لتع
عالقاتهم تتسم لك أنذ)2009:192:شریم(الرفاق وفاقدین لمعنى الصداقةتحت تأثیرالثقة، واقعین 

یلجأ ،)61: 2002:مرسي(یكونون أكثر بعدا عن أسرهمو السطحیة، وهم ذوو تقدیر ذات متدنب
مشتتو الهویة إلى تناول الكحول والمخدرات لتجنب القلق واألزمات، وٕانكار وجود أي مشكلة مما 

،)2009:192:شریم(.ینتج عنه إحساس بالیأس من المستقبل، عدم الجدوى وصعوبات في التكیف

والجدول الموالي یلخص أهم معالم رتب الهویة:

):01جدول رقم (
ة جدول یوضح رتب الهوی

رتب الهویة
المشتتةالمنغلقةالمعلقةالمنجزة

غائبموجودغائبموجودااللتزام
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لم یمروا بهامروا بهااألزمة
التجنبيالمتشتت  المعیاريالمتركز على المعلوماتاألسلوب المعرفي

السمات 
الشخصیة

تعد األكثر نضجا وترتبط       
بالسمات االیجابیة والصحة 

وبالتحكم الداخليالنفسیة 
واالنتماء

قل نضجا وترتبط بالتحكمتعتبر أ
واالغترابالخارجي
)2003:63:(خلیفة

و اإلهمالالالمباالةالحزمقائمة على الحوار والمناقشةالمعاملة الوالدیة
من خالل الجدول السابق یالحظ أن رتبتي التحقیق والتعلیق یختلفان فقط في االلتزام حیث 

لـابـرى، وفي المقـل األخـوامـان في العـیة ویشتركـب في الثانـد في األولى وغائـیتواج

.را باألزمة ولدیهما سمات متقاربةنجد أن رتبتي االنغالق والتشتت یشتركان في أنهما لم یم

األسالیب اإلرشادیة والعالجیة ألزمة الهویة:.6
ضمن (DSM.IV)الطبیة النفسیة األمریكیةتندرج أزمة الهویة حسب التصنیف الرابع للجمعیة 

مشكالت المراهقین بعنوانین:
یعّبر عن كفاح المراهق من أجل تحقیق هویة مسـتقرة، وٕاذا كـان هـذا الجانـب مـن اضطراب الهویة:-

النمو مضطربا فستنتج عنه مشكالت أخرى.
ــدور:- ــاك ال ویقصــد بــه امــتالك المراهــق إحساســا ضــعیفا بنفســه، وأنــه ینســاق بســهولة إلــى آراء ارتب

)2009:99:مصطفى(.اآلخرین

عكف المختصون واألطباء النفسیون على إیجاد مجموعة متكاملة من اإلرشادات لذا
.ضطراب ونوعه والظروف المسببة لهالمختلفة لتجاوز أزمة الهویة، حسب درجة االوالعالجات 

األسالیب اإلرشادیة:6-1
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دف ـیهــابــة وقایــة لتفــادي اضــطراب الهویــةتمثــل مجموعــة مــن النصــائح والخطــوات التــي هــي بمث
ل ــوتتمثله قادرا على مواجهة الصعاب، ـق وجعـر شخصیة المراهــل بها إلى تطویــالعم
في:

العمل بقاعدة "عش مع أبنائك ال من أجلهم": وهذا بتوعیة الوالدین بتقّبل المراهق وتفهمه والحوار -
معه، مع االبتعاد عن أسالیب: النبذ، اإلهمال، التوبیخ وٕاعطاء األوامر.

لقرارات مع التعامل مع المراهق على أنه أصبح كبیرا، قادرا على تحمل المسؤولیة وبإمكانه اتخاذ ا-
الرقابة والتوجیه المناسب في األسلوب والوقت المناسب، وأسوتنا في ذلك رسول اهللا (صّلى اهللا 

أدوار یقومون بها كالكبار.همئوٕاعطاعلیه وسّلم) حیث كان یعامل صغار الصحابة بمبدأ التكلیف 

یفیدهم ویحقق لهم تنمیة قدرات الطالب ومواهبهم، استغالل طاقاتهم وأوقات فراغهم بكل ما -
الرضا عن ذواتهم ویشعرهم باإلنتاجیة في المجتمع.

تشجیع المراهق على تكوین صداقات حسنة، تمكنه من إثبات ذاته، ومناقشة أفكاره فیما یتعلق -
بمستقبله المهني والتعلیمي وطموحاته، إضافة إلى اكتساب خبرات ومهارات التواصل واالنفتاح 

على أفكار الغیر.
المشكالت التي قد تعیق تحقیق الذات كفقدان الثقة بالنفس، الخجل، االنطواء.حل -
(www.nhaedu.gov.sa).مساعدة المراهق على تحدید دوره االجتماعي الذي یناسبه-

:األسالیب العالجیة6-2
وهي كثیرة ومتنوعة بتنوع اتجاهات علم النفس، ومنها الفردیة التي تركز على المراهق 

على استبصار مشكلته ویعد فّعاال، ومنها الجماعیة التي یتأثر فیها الفرد بأعضاء ومساعدته
الجماعة ویتعّلم الكثیر منها، ومن هذه األسالیب العالجیة:

:(ABC)العالج العقالني االنفعالي.1.2.6
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وتصورات، ویقوم على أن السلوك االنفعالي للفرد سببه الحوار الداخلي بما یتضمن من مدركات 
، وینتج (A)ن خبرة منشطة عتنتج هذه األفكار، الالعقالنیة والخرافیة والخاطئةبما فیها األفكار

، تظهر في شكل اضطراب انفعالي.C)(نتیجة انفعالیة (B)عن نظام معتقداته
وهو عالج مباشر وتوجیهي لمساعدة المریض بدءا بتغییر أفكاره ومعتقداته وتصوراته الخاطئة 

عنها ثم تعلیمه التفكیر العلمي السلوك المضطرب، وٕاقناعه بالتخليالمسببة لالنفعاالت السلبیة و 
والمنطقي باستخدام فنیات مختلفة منها:

 وردود أفعاله اّتجاه المواقف والمثیرات تتعرض لمشاعر المریض وأحاسیسهة انفعالیة: خبر
.بقة، خاصة منها ما یتعلق بمشكلتهوخبراته السا

:لى سلوك یره إیتساعد المریض على التخلص من السلوك غیر المرغوب فیه وتغسلوكیة
.ى ذلك السلوكمرغوب فیه ثم یّدعم عل

وتوجد فنیات أخرى كالدعایة، اإلیحاء، اإلقناع ...، ویستخدم مع العصابیین: القلق االكتئاب، 
الخواف، الهستریا، أیضا المضطربین سلوكیا، الجانحین، السیكوباتیین، حاالت اإلدمان، مشكالت 

أسریة وأخرى متعلقة بالشباب.
العالج بالواقع :. 2.2.6

مفاهیم أساسیة هي:03هو یعتمد علىرائده ویلیام جالسر، و 
:ویقصد به الخبرات الحقیقة وتتضمن تقّبل السلوك ونتائجه.الواقع
:تدل على قدرة الفرد على إشباع حاجاته، وٕانجاز ما یشعره بقیمة ذاته. المسؤولیة
:وك السوي من الشاذ، الذي قد یكونیمثل مبدأ أخالقي كمعیار لتحدید السلالصواب والخطأ

.أو انعدام المسؤولیةنتیجة خلل في التنشئة، فشل الفرد بقیامه بأدواره االجتماعیة، ضعف 
یكون العالج بهذا األسلوب بإقامة عالقة عالجیة مع المریض ودراسة سلوكه الحالي 

ق هدف العالج باستعمال فنیات بتصحیح الخاطئ منه وتعزیز االیجابي والمثابرة حتى یتحق
: مثل
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الذي یعتمد على الفهم الواعي والتعامل بمسؤولیة وتقبل المریض كما هو.االندماج:-
بها لیستطیع بسلوكیاته غیر المسؤولة ومواجهتهبإبالغ المریض مواجهة السلوك الشائع:-

)182-2000:170:يسر (.التخلي عنها استعانة باإلقناع

العالج الجماعي: .3.2.6
هدفه تغییر السلوك المضطرب للمرضى وتصحیح نظرتهم الخاطئة للحیاة وتحقیق استبصارهم 

االضطرابات، بمشكالتهم، وهذا بوضع هؤالء األفراد في جماعة تعاني من نفس المشاكل أو
08إلى05ویستحسن تقاربهم في المستوى التعلیمي، الطبقة االجتماعیة، السن، وعددهم یتراوح من

.دث التفاعل والتأثر فیما بینهم وبین المعالجحیث یح
)2000:134ي:(سر 

كثیرة مثل: المشاركة الوجدانیة، تشجیع االستبصار في مشاكل الفرد اوهو یحقق أغراض
)2000136:حقي(االنطواءماج المریض في محیطه، وٕابعاده عنومشاكل اآلخرین، ویسّهل اند

وٕاشعار الفرد بأنه مسؤول من خالل الفنیات المستخدمة فیها نذكر اثنین هما:
تتمثل في اختیار أدوار معینة ثم یمارسها المریض حسب :)1946(مورینوالسیكودراما-

رغبته، وبهذا سیمثل ما یعانیه، وستظهر من خالل ذلك سلوكیاته الخاطئة وبالتالي معرفة 
مشكلته ومحاولة مساعدته.

هدفها النهوض بالشخص بواسطة أعضاء جماعات المواجهة أو تدریب الحساسیة:-
راحة وصدق عن مشاعره نحو اآلخرین داخل الجماعة الجماعة، حیث یعبر فیها الفرد بص

) 1999:330:ونإبراهیم وآخر (.أو خارجها

: یكون هذا العالج ناجحا مع األفراد الذین یشعرون بالخجل وال التدریب التوكیدي.4.2.6
یستطیعون إبداء آرائهم وأفكارهم أمام اآلخرین، ولهذا األسلوب نتائج حسنة مع المراهقین الذین 
لدیهم المشاكل السابقة حیث یكون العمل على تقویة ذواتهم، وتعلیمهم األسالیب الصحیحة في 

اقف االجتماعیة المختلفة، واألهم هو أن یبین المعالج للمراهق أّن له التعامل مع الغیر في المو 
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.الحق في التعبیر عن نفسه وأفكاره لكن دون تجاوز لحدود اآلخرین وبطریقة مقبولة
)2002:137:مرسي(

وتعلیمه وهو مساعدة المراهق على فهم واع لمشاكلهاشتركت العالجات السابقة في هدف واحد 
.      واجهة المواقف المختلفةكیف یتجاوزها والطرق السلیمة في م

ملخص الفصل:
ریك أریكسون والتوسع أكثر مراحل النمو النفسي االجتماعي إلتم التعرض في هذا الفصل ل

تشكلها الذي شمل كال من تعریف األزمة في أزمة الهویة، كما تطرقنا إلى تعریف الهویة ثم 
مارسیا وأخیرا األسالیب اإلرشادیة والعالجیة ة، باإلضافة إلى رتب الهویة عند واضطراب الهوی
ألزمة الهویة. 
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ــــد:ـــتمهی
حظي موضوع صعوبات التعلم باهتمام كبیر من قبل العدید من الباحثین والدارسین في 

نسبة مقارنة بفئات التربیة الخاصة األخرىأعلى باعتباره یحتلمجال التربیة الخاصة، 
لذا نجد أنها التعلم ال ترتبط بثقافة معینة أو منطقة محددة فهي ذات طابع عالميفصعوبات 

مجال خصب لمزید من الدراسات والبحوث.
سنحاول في هذا الفصل تسلیط الضوء على صعوبات التعلم من حیث تعریفها وعالقتها 

بعد اولنلنتوجهة نظر المفسرین لها،ثم التطرق إلى محكات تشخیصها، ببعض المفاهیم و 
تعلم باإلضافة إلى خصائص صعوبات الهم،خصائصذوي صعوبات التعلم، و ت تصنیفاذلك 

ذوي صعوبات العالجیة المستخدمة مع الطالب باألسالیبختامافي المرحلة الثانویة، 
.التعلم

:تعریف صعوبات التعلم.1
في تحدید صعوبة كبیرةأجمع معظم الباحثین في مجال صعوبات التعلم على وجود 

وآدلمان Tylorالباحثان تایلورذكرمفهوم شامل وموحد لتعریف صعوبات التعلم فقد 
Adelman أن مشكلة تعریف صعوبات التعلم مازالت تعد واحدة من أكثر المشكالت

)76: 1998الضاغطة على المشتغلین بالمجال: (الزیات: 
من التعلم وأكثرها استخدامامن أشهر التعریفات لصعوبة kirk1963یعد تعریف كیرك

التأخر أو االضطراب في واحدة أو أكثر من "یشیر إلى أنها: حیثالمختصین في المجال
سلوكیة وال یرجع هذا خلل مخي أو اضطرابات انفعالیة أوالعملیات نتیجة إمكانیة وجود 

الثقافیة أو التأخر األكادیمي إلى التخلف العقلي أو الحرمان الحسي أو إلى العوامل 
)32: 2008(السید: لیمیة".التع
أو االضطراب في هذا التعریف على أن أساس صعوبة التعلم هو الخللكیركقد ركزل

استبعاد حاالت التخلف العقلي أوالمخي نتیجة للخلل في إحدى العملیات األساسیة مع
الحرمان الحسي، الثقافي أو التعلیمي.

بین مستوى األداء العقلي راب تعلیمي واضحضطابأنهافیعرفهاBatmanبیتمانأما
المتوقع وبین المستوى الفعلي المرتبط باالضطرابات األساسیة في العملیة التعلیمیة وقد تنشأ 

أنها ال ترتبط بالتخلفي، في حینتلك االضطرابات عن االختالل الوظیفي للعصب المركز 
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.غیاب الحواسالثقافي أوأوالعقلي العام أو االضطراب الوجداني
)32: 2006(عوض اهللا وآخرون: 

في تعریفه السابق على التفاوت بین األداء العقلي المتوقع بیتمانویتضح جلیا تركیز 
بإقصاء عوامل التخلف یات العملیة التعلیمیة واتفق مع كیركوبین األداء الفعلي المتعلق بحیث

العقلي واالضطراب الوجداني، الثقافي أو غیاب الحواس.
أما اللجنة الوطنیة المشتركة لصعوبات التعلم فتعرفه:

عام یشیر إلى مجموعة غیر متجانسة من االضطرابات، تبدو من خالل بأنه مصطلح
اإلصغاء والتحدث والقراءة والكتابة لحادة في اكتساب واستخدام مهاراتالصعوبات ا

والعملیات الریاضیة واالستنتاجیة، هذه االضطرابات تكون داخل الفرد وتعزى إلى الخلل في 
أن صعوبة التعلم قد تحدث متالزمة مع إعاقات الجهاز العصبي المركزي، وعلى الرغم من

أخرى مثل اإلعاقات الحسیة والتخلف العقلي واالضطرابات النفسیة الشدیدة أو مع عوامل 
الثقافیة، إال أنها لیست التدریس غیر المالئم واالختالفاتوتأثیرات أخرى خارجیة مثل: 
نتیجة لهذه اإلعاقات والتأثیرات.

)184: 2001(البتال: 
أشارت اللجنة الوطنیة المشتركة إلى أن صعوبات التعلم هي مجموعة غیر متجانسة من 

أخرى كاإلعاقات الحسیة االضطرابات وعلى الرغم من أنها قد تحدث مرتبطة مع إعاقات 
والتخلف أو االضطرابات النفسیة الشدیدة من جهة أو إلى عوامل خارجیة كالتدریس الغیر 

المالئم واالختالفات الثقافیة وغیرها إال أنها لیست األسباب الرئیسیة لصعوبات التعلم.
بعدین أساسیین هما:تعریف صعوبات التعلم إلىLernerلیرنرویقسم 

ویركز هذا البعد على األسباب الفیزیولوجیة الوظیفیة لطبي لتعریف صعوبات التعلم:البعد ا-أ
والتي تتمثل في الخلل العصبي أو التلف في الدماغ.

القدرات العقلیة بطریقة نمو والذي یشیر إلى عدم البعد التربوي لتعریف صعوبات التعلم:- ب
ة والكتابة والمهارات العددیة وال منتظمة ویصاحب ذلك عجز أكادیمي وخاصة مهارات القراء

العجز األكادیمي عقلیا أو جسمیا.یكون ذلك 
)2006:15(بركان: 
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الذي ركز على صعوبات التعلم إلى اتجاهین متكاملین: االتجاه الطبي لیرنر قسم تعریف
واالتجاه التربوي الذي أبرز فیه عدم دماغ كأسباب فیزیولوجیة وظیفیة، الخلل أو التلف في ال

نمو القدرات العقلیة بطریقة منتظمة.
ومن خالل القراءة العامة للتعریفات السابقة نستخلص النقاط المشتركة التالیة:

تلف في الدماغ.وجود خلل عصبي أو مخي أو .1
هذا الخلل المخي على العملیات األساسیة من قراءة وكتابة ومهارات عددیة.ینعكس .2
استبعاد حاالت التخلف العقلي أو الحرمان الحسي، الثقافي أو التعلیمي..3

أما في ما یخص نسب انتشار صعوبات التعلم فأشار تقریر عن تالمیذ المدرسة االبتدائیة 
یذ یحتاج إلى خدمات خاصة لعالج صعوبات التعلم تالم07األمریكیة أن تلمیذ واحد بین كل

من %19- 01بحوالي1978كما قدر مكتب التربیة األمریكي نسبة انتشار صعوبات التعلم عام 
)Aqeta:2003 :01(سنة.21-03األفراد في عمر من

الصعوبات الخاصة في القراءة تقدر أنتشیر إلى )1926Orton(تقدیرات ورتونأولى وكانت 
.%10رفع أبحاثه األخیرة إلى حواليهمن أطفال المدرسة، ولكن%4بنسبة

فیما یتعلق بالفروق بین الذكور واإلناث في معدل انتشار صعوبات التعلم وجد أما 
أن نسبة صعوبات القراءة لدى الذكور مقارنة باإلناث تقدر بأربعة إلى واحد على )(Ortonورتون

األطفال أكبر من نسبة انتشار حاالت اإلعاقة عندوتعتبر نسبة انتشار صعوبة التعلم ،الترتیب
)81: 2003(أنیس: األخرى.

نسبة الذین یعانون من أنإلىوتشیر اإلحصاءات الصادرة من المكتب األمریكي للتربیة 
من بین هذه الحاالت.%20صعوبات التعلم من بین حاالت التأخر الدراسي تصل إلى 

من تالمیذ السنة السادسة %14أن)1991(وجد البیلي وآخرونفقد البیئة العربیة ما یخصفیأما 
ابتدائي باإلمارات العربیة المتحدة یعانون من صعوبات التعلم في اللغة العربیة أو الریاضیات، كما 

بینما ،%16أن نسبة الذكور الذین یعانون من صعوبات التعلم تصل إلى حوالي )1991(بین الزراد
بین الجنسین لدى وٕان كانت إحدى الدراسات لم تجد فروقا ، %11تصل نسبة اإلناث إلى حوالي

وجدت دراسة أخرى على كما طور األول االبتدائي بالمملكة العربیة السعودیة، العینة من تالمیذ
تالمیذ من سنوات الطور الثاني االبتدائي في سلطنة عمان أن نسبة التالمیذ الذین یعانون من

.%9.31ونسبة اإلناث حوالي %12.02نسبة الذكور حواليوكانت%10.8صعوبات التعلم تبلغ
)212- 211: 2007(معمریة: 
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المستقرئ لعدد ونسبة وفیما یتعلق بنسبة ذوي صعوبات التعلم في نظم التعلیم العربیة فإن 
فنتائج بعض الدراسات المسحیة رغم ندرتها، ،یجد أنها لیست بالهینةفیها حاالت صعوبات التعلم 

بلغحیث تشیر إلى ارتفاع نسبة من یعانون من صعوبات التعلم بنسب قد تفوق النسب العالمیة، 
السعودیة فيلة االبتدائیةصعوبات التعلم على مستوى المرحمعدل التالمیذ الذین یرتادون برامج

كما یذكر ،من تالمیذ المرحلة االبتدائیة%10.8وسلطنة عمان %13.4اإلمارات ، وفي%7حوالي
وفي دراسة الذین یعانون من صعوبة من مجموع الطالب المقیدین في المدارس الحكومیة باألردن

تلمیذ وتلمیذة من تالمیذ الصف 422من مجموع عینة قوامها %7نوعیة في الریاضیات حوالي 
بلغت نسبة انتشار )2002(عاشوروفي دراسة، م األساسيیالخامس بالمرحلة األولى للتعل

كما بلغت نسبة ،471على عینة قوامها%14صعوبات التعلم بین تالمیذ المرحلة االبتدائیة 
.%12صعوبات التعلم النمائیة بین تالمیذ نفس العینة

) 503: 2006(شلبي: 
ة إلى مجموع الصعوبات في السن والشكل الموالي یوضح نسبة صعوبات التعلم بالنسب

1993/1994:سنة خالل العام الدراسي17إلى60من

:)02(شكل رقم 
توزیع صعوبات التعلم والصعوبات األخرى

%)7.4(صعوبات أخرى 

اضطرابات وجدانیة حادة 
)8.6(%

صعوبات التعلم
)51.1 (%

%)10.8(تخلف عقلي 

%)22.1(صعوبات الكالم أو اللغة

)22: 2002(الشرقاوي:
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عالقة صعوبات التعلم ببعض المفاهیم:.2
یتسع أو یتقاطع مفهوم صعوبات التعلم مع بعض المصطلحات بشكل أو بآخر تقاطعا قد 

عن هذا المفهوم ة في اختالف الباحثین في التعبیریضیق، وهو األمر الذي یتجلى خاص
بأكثر من مصطلح، نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر:

:صعوبات التعلم والتأخر الدراسي.1.2
نسبة الذكاء انخفاضفالتأخر الدراسي یرتبط بقصور أوالمفهومین،هناك فرق واضح بین

أما )48: 2002درجة وهو ما یسمى بالفئة الحدیة (ملحم: 90-70تقع نسبة ذكائهم بینو 
ذوي صعوبات التعلم فتكون نسبة ذكائهم متوسطة وأحیانا فوق المتوسط. 

صعوبات التعلم والتخلف العقلي: .2.2
العقلي یعرف التخلف العقلي بأنه حالة نقص أو تأخر أو توقف أو عدم اكتمال النمو

والمعرفي، یولد بها الفرد أو تحدث له في سن مبكرة نتیجة لعوامل وراثیة أو مرضیة أو بیئیة 
تؤثر على الجهاز العصبي، مما یؤدي إلى نقص الذكاء وتتضح آثارها في مستوى أداء الفرد 

) 24،25: 2004(حرب: .في المجاالت التي ترتبط بالنضج والتعلم والتوافق النفسي
من األهمیة بمكان معرفة العالقة بین مفهومي صعوبة التعلم واإلعاقة العقلیة، فجمیع 
األطفال مؤهلون للتعلم إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم فالطفل الذي یعاني من إعاقة عقلیة 

تلقي الخدمات التربویة بغض و ما تسمح به قدراتهم، یعتبر مؤهال تربویا للتعلم إلى أقصى 
المشكلة التي یعاني منها، أما األطفال الذین یعانون من صعوبات التعلم عن سببظرالن

محكات هي:ثالث فال بد أن تنطبق علیهم 
 أو تفاوتا في المجاالت متفاوتا بین التحصیل األكادیمي وما هو متوقع منهونیظهر

النمائیة.
االنفعالیة یحتاج إلى تفسر بانخفاض القدرة العقلیة الحسیة أو االضطرابات اإلعاقة ال

إجراءات تربویة خاصة.
 فكثیر من المهنیین وواضعي تعریفات صعوبات التعلم التي تم عرضها سابقا یرون أن

الطفل الذي یعاني من إعاقة هو طفل یعاني من صعوبات التعلم ما لم یكن ذلك، فإن 
طربین انفعالیا، أو حسیا أو مضعقلیا، أواألطفال المعاقین تربویا، ربما یكونون معاقین

تنقصهم فرص التعلم أو ینقصهم التعلم المناسب، أو محرومین ثقافیا واقتصادیا أو تنقصهم 



58

ال تكون لدیهم صعوبة في التعلم لكننا أن هذا ال یعني أن هؤالء األطفالالدافعیة للتعلم إال 
)50- 49: 2002م:(ملحعددي اإلعاقات ویعالجون وفق ذلك.قد نعتبرهم مت

صعوبات التعلم من مشكالت نوعیة، یعاني التالمیذ ویعاني التالمیذ ذو حین فيو 
)88: 2003(أنیس:مشكالت تتصف بالعمومیة والشمول. المتأخرین عقلیا من 

:الفرق بین مفهوم صعوبات التعلم ومفهوم مشكالت التعلم.3.2
أن هناك اختالفا بین مفهوم صعوبات التعلم ومفهوم مشكالت التعلم )1998(یرى عجاج

هم اضطرابات في عندیكونفي كون أن صعوبات التعلم تستخدم لوصف فئة من األطفال، 
فهم المعلومات التي تقدم إلیهم وفي استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة وال ترجع الصعوبة 

.   معوقات مركبة أو تخلف عقليیة أو لدیهم إلى إعاقة سمعیة أو بصر 
)233-232: 2006: (عواشریة

أما مشكالت التعلم فهي ترجع إلى قصور في السمع والبصر أو المعوقات الحركیة أو 
التخلف العقلي أو البیئة األسریة أو المدرسة غیر المالئمة، واألطفال الذین لدیهم مشكالت 

قد كما أنه ، ربما ترجع إلى الفشل في الدراسةأكثر قابلیة لالضطرابات السلوكیة،هم تعلم 
بلیة للبعد عن األنشطة المدرسیة.أكثر قایكون 

ى كل أنواع أن مشكالت التعلم مفهوم شامل یطلق عل)1969(هامیل ومیرزویشیر كل من
كانت نوعیة أو عامة، أو كانت نتیجة لعوامل ذاتیة داخل الفرد أو اضطرابات التعلم سواء

)87: 2003(أنیس: لعوامل بیئیة خارج الفرد.
صعوبات التعلم وبطء التعلم: .4.2

التعلم یصف حالة التلمیذ من ناحیة الزمن مقارنة ءبطترى منال رشدي أن مصطلح 
بسرعة فهم وتعلم أقرانه في أداء نفس المهام التعلیمیة ومن ناحیة تربویة یكون تحصیلهم 

فیكون ةزمنیالهم ر عماأمن%25- 20الدراسي أقل من تحصیل أقرانهم بمقدار یتراوح بین
)12: 2004:(رشدي.%80حاصل ما یحققه من انجاز أقل من 

ویجد التلمیذ بطيء التعلم صعوبة في تكییف نفسه مع المناهج األكادیمیة المدرسیة وذلك
بسبب قصور قدرته على التعلم أو قصور في مستوى الذكاء ومن صفات بطيء التعلم بطء 

.  درجة80-70الفهم واالستیعاب واالستذكار وتتراوح نسبة ذكائه بین 
)2009:15(صبحي:
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أنه ذلك الطفل الذي یتمتع بمستوى ذكاء اعتیادي على )1999(سلمانفي حین یرى 
األقل وقد تكون له بعض القدرات والمواهب التي تؤهله للتمیز في مجال معین من مجاالت 

ناسب مع مستوى أقرانه في التحصیلالحیاة ورغم ذلك یخفق في الوصول إلى مستوى یت
.الدراسي

الذي یصف األطفال بطیئي التعلم )1981(الریحاني وهو نفس التعریف الذي ذهب إلیه 
درجة وال یعتبرون ضمن )90-75(بأنهم: "أولئك األطفال الذي تتراوح نسبة ذكائهم ما بین 

.ا دون المتوسط في القدرة العقلیة"فئة المتخلفین عقلیا بل هي فئة اعتباره
)2006:2930:وسام(

أن بطيء التعلم تعتبر قدرته على التعلم في كل المجاالت )(Brown&Aylwardزوقد می
كما أن نسبة ذكائه تكون أقل من المستوى ، متأخرة بالمقارنة باألطفال في نفس العمر الزمني

التعلم األطفال بطيءومن ثم ال یمكن اعتبار في التقدم األكادیمي،المتوسط مع بطء
رفیة وتحصیلهم كحاالت صعوبات التعلم بسبب عدم وجود تباعد واضح بین قدراتهم المع

)89، 88: 2003(أنیس: األكادیمي.
التعلم الترابط بین تلك المصطلحات ومفهوم صعوبات یتضح مما تقدم مدى التداخل و 

وبالتالي ،وجب توضیح الفروق لدقة التشخیصا لذامصطنعاحیث نالحظ بینهم خط
عالجیة مناسبة وفعالة.استراتیجیة

محكات تشخیص صعوبات التعلم:.3
تشخیصیة للحكم والتفریق وضع الباحثون والدارسون في مجال صعوبات التعلم محكات

بین ذوي صعوبات التعلم والحاالت األخرى ندرجها كما یلي:
محك التباین:.2.3

هـــو التبـــاین بـــین و یعـــد مـــن المحكـــات األساســـیة فـــي تشـــخیص ذوي صـــعوبات الـــتعلم،
القـــدرات الحقیقیـــة للفـــرد واألداء، وقـــد یكـــون التبـــاین فـــي الوظـــائف النفســـیة واللغویـــة وقـــد ینمـــو 

طبیعـي فـي اللغـة، ولكنـه كلفمثال قـد ینمـو بشـ،بشكل طبیعي في وظیفة ما ویتأخر في أخرى
ـــة أالحركـــي، أو یكـــون التفـــاوت بـــین القـــدرة العقلیـــة العامـــةفـــي الجانـــبیتـــأخر و القـــدرة العقلی

لیةـقـالعقدرة ــیلي والـتوى التحصــن المسـن بیـد یكون تبایـال قــفمث،يـیل الدراسـاصة والتحصـالخ
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في واحدة أو أكثر من القدرة على التعبیر اللفظي، أو التعبیر الكتابي أو القدرة على فهم 
المهارات األساسیة للقراءة.

محك االستبعاد:.2.3
األخــرى هــو المحــك الــذي یعتمــد علــى التشــخیص الــدقیق بــین صــعوبات الــتعلم واإلعاقــات

أو عنــدما یجــري تعریــف صــعوبات ،مشــتركةواإلعاقــات األخــرىألن مظــاهر صــعوبات الــتعلم
ـــــتعلم ـــــات األخـــــرى ذات المظـــــاهرویســـــتثني مـــــن ال ـــــك اإلعاق ـــــة ذل المشـــــتركة كاإلعاقـــــة العقلی

صـعوبات ومرشـد للتعـرف علـى ها المحـك كموجـواالنفعالیة والحسیة، ویمكن االسـتفادة مـن هـذ
أخـرى كفقـد البصـر إعاقـاتن أن یرافق صعوبات الـتعلم التعلم، وال بد من اإلشارة إلى أنه یمك

)27-25: 2004(قحطان: .االضطرابات السلوكیةأو السمع أو
محك التربیة الخاصة:.3.3

إن فكرة التربیة الخاصة هي أن األطفال ذوي صعوبات التعلم یصعب علیهم التعلم وفق 
كما أن الطرق الخاصة ، لدیهم صعوبات تعلمالطرق التقلیدیة المتبعة مع األطفال الذین لیس 

باإلعاقات األخرى والمستخدمة مع المعاقین سمعیا وبصریا وعقلیا هي األخرى قد ال تتناسب 
مع ذوي صعوبات التعلم وٕانما یحتاجون إلى طرق خاصة، لذلك یكون محك التربیة الخاصة 

هو المحك الذي یمكن استخدامه لتحدید هذه الفئة. 
لى وجود الجوانب التالیة:ویعتمد ع

وجود تباعد كبیر بین تحصیل المتعلم وقدرته الكامنة..1
إعاقات أخرى.إلى أن الصعوبة في التعلم ال تعود .2
نقص القدرة على التعلم بالطرق العادیة التي یتعلم بها معظم المتعلمین.                                                          .3

)201: 2007(معمریة: 
محك النضج:.4.3

معدالت النمو والنضج تختلف من طفل إلى آخر، لذلك فإنه من المحتمل أن توجد إن
مما یؤدي إلى ظهور صعوبات في التعلم، وعلى سبیل ، حاالت من عدم االنتظام في النمو

المثال: فإن من الحقائق المعروفة أن اإلناث أسرع من الذكور في تقدمهن نحو النضج، لذلك 
لیل من اإلناث في المرحلة االبتدائیة غیر مستعدین لتعلم التمییز یوجد كثیر من األوالد وق

بین الحروف الهجائیة.
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محك المؤشرات النیرولوجیة: .  5.3
ي المخ أو كاإلصابة ف،یركز هذا المحك على التلف العضوي أو المخي عند األطفال

جهاز رسام المخ یمكن فحصه من خالل و ،)2007:211(معمریة: التلف العضوي في المخ
وظائف المخ في االضطرابات اإلدراكیة لینعكس االضطراب البسیط حیث ،الكهربائي
الوظیفي).األداء صعوبة، النشاط الزائد، االضطرابات العقلیة،ة، المكانیة، السمعیة(البصری

)05س:د(الخطیب:
وعلیه یمكن القول أن المحكات السابقة الذكر تعتبر هي األساس في الحكـم والتعـرف علـى 
التالمیــذ ذوي صــعوبات الــتعلم، حیــث تعمــل بشــكل تكــاملي، والزال البــاحثون یســعون للوصــول 

شــابهة كــالتخلف حــاالت المعــن بــاقي الهــذه الفئــة وتمییزهــاكتشــاف الإلــى محكــات أكثــر دقــة 
ـــــي، ـــــذلك یالعقل ـــــات الحســـــیة....وغیرها، ل ـــــة مـــــنواإلعاق ـــــى اعتمـــــاد جمل عمـــــد المختصـــــون إل

:واألدوات من بینهااإلجراءات
المالحظة المدرسیة:-1

یها یتم مالحظة أو وفالدراسي داخل الفصل ه یقوم بها المدرس أو شخص آخر مع
تحصیله و لإلنجازركات ودافعیته أنشطة وحداخل الفصل منتلمیذالیاتسلوكتسجیل كل 

لمیذمع مالحظة مدى تكرار أنماط سلوك الت، یتم ذلك على فترات زمنیة متفاوتةالدراسي و 
التلمیذاستجاباتة عنیبحیث تقدم صورة واقع، المالحظةءأثناالواردة والمسجلةومعلوماته

خالل الیوم الدراسي ویشترط أن یكون مدربا جیدا على المالحظة.
)106: 1988(عواد: 

دراسة الحالة:-2
وهذه الطریقة من الطرق األساسیة للتعرف على مظاهر صعوبات التعلم، فیمكن 
لألخصائي من خاللها الحصول على معلومات جدیدة عن نمو الطفل، ویمكن تصنیف 

كما یلي:األسئلة المتعلقة بدراسة الحالة 
ونموه الجسمياألسئلة المتعلقة بخلفیة الطفل العامة وحالته الصحیة.
 المتعلقة باألنشطة الحالیة للطفلاألسئلة.
للطفلالتربويوبالنمو االجتماعي والشخصياألسئلة المتعلقة.

)37: 2006(قوشحة: 
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اختبارات القدرة العقلیة: -3
كان ماتهدف هذه االختبارات (بینیه، وكسلر، الذكاء المصور، جودانف) إلى معرفة إذا

وذلك الستبعاد أثر اإلعاقة العقلیة على تحصیل ،الطالب یعاني من تدني في قدراته العقلیة
وأظهر مع ذلك تدنیا )115-85(الطالب، فإذا تبین أن الطالب قد تحصل على نسبة ذكاء 

في التحصیل فإن ذلك یشیر إلى احتمالیة عالیة بمعاناة الطالب من صعوبات التعلم.
)38: 2006(عوض اهللا وآخرون: 

ة في تشخیص صعوبات التعلم، وللحكم على مبعد التعرف على أهم األدوات المستخد
راحل أهمها:التلمیذ بأنه یعاني من هذا االضطراب یجب أن یمر التالمیذ عبر عدة م

التعرف على الطالب ذوي األداء المنخفض :
أداء الطفل وقد یتم ذلك إما في البیت أو في المدرسة عندما یالحظ بشكل قطعي بأن 

ینخفض بصورة ملحوظة عن مستوى تحصیل أقرانه.
مالحظة ووصف السلوك  :

خاصة ما یستطیع القیام به ، وتتضمن هذه المالحظة سلوك التلمیذ ووصفه بشكل دقیق
تحدید مستوى القراءة الصفي للطفلهذا التلمیذ وما ال یستطیع أن ینجزه، وهذا یتمثل في 

اإلضافة و الحذف أخطاءرتكرامدىنوع األخطاء التي یقع فیها و وماكیفیة قراءتهووصف
.تلمیذوالتكرار وعكس الكلمات وما إلى ذلك من أخطاء في مختلف الجوانب الدراسیة لل

:التقییم غیر المدرسي
أمتهدف هذه المرحلة من عملیة التشخیص للكشف عما إذا كانت هناك عوامل داخلیة و 

یالحظ الذيالمعلماویقوم به،المشكلة لدى الطفلدورا في إیجاد هذهعوامل خارجیة تلعب 
سلوك التلمیذ بمزید من اإلمعان واالهتمام ویسأله عن ظروف معیشته ویدرس خلفیته األسریة 
وتاریخه التطوري من واقع السجالت والبطاقات المتاحة بالمدرسة، ویبحث مع باقي المدرسین 

وفي ، ویتصل بأسرته ویبحث مع ولي األمرواد التي یدرسونها مستویاته التحصیلیة في الم
.یق من المختصین لمزید من الدراسةهذه الحالة قد یرسم خطة عالجیة أو یحیله إلى فر 

)236: 2006(عواشریة:
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:التقییم الرسمي لسلوك التلمیذ
یقوم به فریق من المختصین ویضم هذا الفریق كال من مدرس المادة، األخصائي 
االجتماعي، أخصائي القیاس النفسي، المرشد النفسي، الطبیب الزائر أو المقیم ویقوم هذا 

الفریق بالمهام األربع التالیة:
.فرز وتنظیم البیانات الخاصة بالتلمیذ ومشكلته الدراسیة
 البیانات الخاصة بالصعوبة التي یعاني منها التلمیذ.تحصیل وتفسیر
.تحدید هویة العوامل المسببة وترتیبها حسب أهمیتها
.تحدید أبعاد الصعوبة الدراسیة ودرجة حدتها

:لصـــعوبة وأبعادهـــا والتلمیـــذلشـــاملة فـــي صـــورة التقریـــریحـــرركتابـــة نتـــائج التشـــخیص
والبیئة وظروفها التي یعیش فیها.وخصائصه

یعتمد على فروض التشخیص مراعیا في وضع برنامج عالجي تدریبي تعلیمي مناسب :
)211: 1998: حافظ(.ذلك العالقات الموجودة داخل صعوبات التعلم التي یتعامل معها

أسباب صعوبات التعلم:.4
یعد مجال صعوبات التعلم مجاال خصبا للدراسات والنظریات ونظرا لتعدد الباحثین فیه 

فسرت سبب ظهور فئة صعوبات التعلم نظریاتمن جمیع التخصصات فقد ظهرت عدة 
أهم النظریات التي فسرت صعوبات التعلم ما یلي:ومن
النموذج النیرولوجي:.1.4

وجود إصابات دماغیة لدى إلى ظهور صعوبات التعلم لهیرتكز هذا النموذج في تفسیر 
صعوبات التعلم بوضوح كثیرا من اإلشارات العصبیة يذو لدىهذه الفئة، حیث یظهر

األسباب حسب هذا النموذج هي:، ومن أهماألطفال العادیینبمقارنةالبسیطة 
إصابة المخ المكتسبة:.1.1.4

البسیطة أو الخلل اإلصابات : التعلمصعوبات بلإلصابة من أكثر األسباب شیوعا وهي 
، وأن هذه اإلصابة یتعرض لها إما قبل الوالدة وهي مرتبطة بنقص التغذیة الوظیفي البسیط

لدى األم أثناء فترة الحمل، كذلك باألمراض التي تصاب بها األم خالل فترة الحمل مثل 
تعرض الجنین أثناء صابة أثناء عملیة الوضع حیث یمع إمكانیة اإلالحصبة األلمانیة،

حیان للحوادث كالسقوط یتعرض الطفل في بعض األ، وقد عد الوالدةبإصابة ما إلى الوالدة
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أحد أمراض الطفولة التي یمكن أن تؤثر على المخ مثل التهاب أو قد یصاب بواالرتطام،
)204،205: 1992(قطامي: الدماغ وااللتهاب السحائي أو الحصبة.

ویذكر أنیس أن إصابة المخ تؤدي إلى عدم القدرة على تنظیم أو تكامل وتركیب 
المعلومات الالزمة للمهارات األكادیمیة مما یؤدي بدوره إلى حدوث صعوبة في التعلم.

) 43: 2006(عوض اهللا وآخرون: 
المعرفي بین نصفي المخ:عدم توازن قدرات التجهیز.2.1.4

من عدم توازن قدرات تظهروقد أكد مؤیدو هذا االتجاه على أن صعوبات التعلم 
Gorden1983حیث یشیر جوردن، المعرفي لدى الطفل نتیجة لعیوب معرفیة عامةالتجهیز

بالتكامل الشامل للمثیرات البصریة المكانیة إلى أن النصف الكروي األیمن للمخ یختص 
والتكامل بین ،والنصف الكروي األیسر الذي یختص بالتكامل المتتالي للمثیرات اللغویة
سبب حالة من یالنصفین مطلوب وضروري لعملیة التعلم واالضطراب الوظیفي في أي منهما 

عدم التوازن وبالتالي صعوبات في التعلم.
الكیمیائیة الحیویة:العوامل .3.1.4

ترتبط بقصور التوازن الكیمیائي الحیوي في الجسم حیث أن جسم اإلنسان یحتوي على 
نسب محددة من العناصر الكیمیائیة الحیویة التي تحفظ توازن حیویة الجسم ونشاطه وأن 

في الزیادة أو النقص في معدل هذه العناصر یؤثر على خالیا المخ بما یعرف بالخلل الوظی
، ویرجع قصور التوازن الذي یعتبر السبب الرئیسي في ظهور صعوبات التعلمالبسیط

الكیمیائي الحیوي في الجسم إلى نوعیة وطبیعة األطعمة حیث أن األطعمة التي یضاف 
توازن الكیمیائي الحیوي إلیها مواد كیمیائیة حافظة تعتبر من العوامل التي تؤدي إلى قصور ال

) 43: 2006(عوض اهللا وآخرون: .في الجسم
النموذج النمائي: .2.4

ینطلق اإلطار النمائي من فرضیة مؤداها أن النمو اإلنساني عموما ونمو الجانب العقلي 
.المرحلة السابقة للمرحلة الالحقةیخضع لسیاق متتابع من المراحل تمهد فیه خاصةالمعرفي

بالفجوة النمائیة والنضجیة التي العلماءمن هنا ترجع صعوبات التعلم إلى ما أطلق علیه
وأنه لیست ثمة ،ألسباب عصبیةب معینة في قدرات التالمیذ ترجع تعني البطء في نمو جوان

المسألة تتعلق بالتوقیتب صعوبات التعلم والعادیین وٕانمافارق نوعي كبیر بین أصحا
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ن لكل تلمیذ معدله الخاص في النمو وبناء على ما سبق إذا ما راعى المدربون أذلكیعنيو 
)20-19: 2006(حافظ: سیزداد. هذا المعدل فإن نموه 
في مهارات التعلم هي نتیجة للنمو غیر الكافيصعوباتأن نالباحثیویؤكد الكثیر من 

التي تؤثر عكسیا علىـــ البصري ومهارات اإلدراك الحركي،البصريـــاإلدراك الحسي
بوجه خاص.األكادیميإلدراكیة المعرفیة وعلى االنجاز اللقدرات الطفلاكتساب

)48: 2006(عوض اهللا وآخرون: 
النموذج السلوكي: .3.4

لضرورة داخلیا لدى الطفلأن سبب إعاقات التعلم ال یكون باالسلوكيالنموذجفترض یو 
في نمو ة اریخ تعلم الطفل تعد أمورا حاسمأن متغیرات السیاق االجتماعي وتوتعتبر

واكتساب المهارات األكادیمیة، كما أن عالج مشكالت التحصیل سیتم بشكل أفضل عن 
) 143: 2003(أنیس:والتعلیمیة.طریق تعدیل الظروف البیئیة 

مــــنباعتبارهــــااهتمامــــا لنمــــوذجاهــــذالومــــن األشــــیاء المهمــــة التــــي یــــولي لهــــا المنظــــرون
باإلضـــــافة إلـــــى الوالدیـــــة، الحرمـــــان البیئـــــي وســـــوء التغذیـــــة، االتجاهـــــاتالصـــــعوبة:مســـــببات

للفــرد وفیمــا یلــي ســنتناول هــذه العناصــر بشــيء مـــن األســلوب المعرفــي و التــدریسإســتراتیجیة
التفصیل:

االتجاهات الوالدیة:.1
تلعب االتجاهات الوالدیة دورا هاما في تشكیل الصعوبة لدى األطفال وخاصة األسرة 
التي یكون فیها اتجاه الوالدین سلبیا نحو االنجاز والتحصیل فهذا یدفع الطفل إلى االبتعاد 

مما یؤدي إلى انخفاض تحصیله في المواد الدراسیة بالتالي ، وعدم المباالةدائما عن الدراسة 
تتشكل لدیه الصعوبة التي یعاني منها.    

الحرمان البیئي وسوء التغذیة: .2
لقد أشارت العدید من الدراسات التي أجریت حول الـتأثیر البیئي إلى أن نقص التغذیة 

یذكر ، حیث ى معاناة الطفل من صعوبات التعلمكبیر علوالحرمان البیئي متغیرات لها تأثیر 
التغذیة في بدایة یعانون من نقصالذین على أن األطفال أن هناك دالئل)1980(مارتن

حیاتهم خاصة في السنة األولى یتعرضون لقصور في النمو الجسمي وفي نمو الجهاز 
وأن الكثیر ، لم لدیهمالتعمما یؤدي إلى ظهور صعوبات بصفة خاصة،العصبي المركزي
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من أطفال الطبقات االجتماعیة الفقیرة یعانون من قصور في المهارات اللغویة األساسیة 
.لدیهموهذا القصور یؤثر على مهارات القراءة والكتابة والحسابعندما یدخلون المدرسة

استراتیجیات التدریس: .3
التدریس غیر الفعالة في البیئة المدرسیة تأثیرا سلبیا في االتجاه السلوكيتؤثر إستراتیجیة

كما أن عدم مناسبة طریقة همحیث إنها تؤثر بطریقة كبیرة على مستوى تحصیلللطالب،
التدریس لمیول التالمیذ تؤدي إلى حدوث صعوبات تعلیمیة للتلمیذ.

األسلوب المعرفي للفرد:.4
فاألطفال ذوو ،في تشكیل الصعوبة لدى التالمیذهاما یلعب األسلوب المعرفي دورا 

لمندفعون بالفشل الدائم في صعوبات التعلم لدیهم أسلوب معرفي مندفع حیث یتمیز األطفال ا
لدیهمیؤدي إلى تدني المستوى التحصیليمما، التركیز داخل الفصلو المهمة تحلیل

صعوبات التعلم هم أطفال ذوو قدرات سلیمة ومع أن ذوي ه ویفترض أصحاب هذا االتجا
بشكل ذلك فإن أسالیبهم المعرفیة غیر مالئمة لمتطلبات الحجرة الدراسیة وأن هؤالء یتعلمون 

تتناسب المهام المدرسیة مع أسالیبهم المعرفیة المفضلة.، لكن ال جید
)51-49: 2006(عوض اهللا وآخرون: 

لقد اعتبر السلوكیون صعوبات التعلم سلوكا مشكال یتجلى في فشل التلمیذ في الوصول 
إلى مستوى عادي أو متوسط لألداء في المجال الدراسي، ومن ثم فنحن إزاء حالة انخفاض 

المتوسط المقبول في التحصیل یتعین التغلب علیها برفع مستوى تحصیل التلمیذ إلى مستوى 
التغلب علیها من خالل ، لذا وجبتربویا، وبناء على ذلك نكون بصدد صعوبات تعلم

)165: 2006(الیاسري: .رائیة تسهل التعامل العالجي معهاصیاغتها في صورة إج
كون من:تومن ثم فإن مجتمع صعوبات التعلم من وجهة النظر السلوكیة ی

یفشلون في اكتساب المهارات األكادیمیة األساسیة.األطفال الذین .1
األطفال الذین یفشلون في إنجاز تقدم دراسي إلتقان الموضوعات الدراسیة األساسیة. .2

)144: 2003(أنیس: 
: النموذج المعرفي.4.4

ل في خلإن المختصین في علم النفس المعرفي یرون أن صعوبات التعلم هي نتاج 
عملیات تمثیل المعرفة، وأن هذا الفشل یرجع في األعم األغلب إلى فشل المتعلم في االنتباه 
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للمثیرات المناسبة، واإلدراك، وتكوین المفهوم، والتذكر، وحل المشكلة، وما یرتبط بها من 
و تصور یحاكي فیه العقل البشري الذي یتلقى الخبرة عن طریق الحواس أسالیب معرفیة وه

.ویضفي الداللة علیها بوساطة التفكیر ثم یخرجها في صورة سلوك لفظي أو حركي
)  166: 2006(الیاسري: 

ویرجع الباحثون فشل ذوي صعوبات التعلم إلى عاملین هما:
 ما لدى العادیین من مع االفتقار إلى قاعدة مالئمة من المعلومات أو بنیة معرفیة تتناظر

أقرانهم.
ضعف القدرة على االحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها، حیث یفشل ذوو صعوبات التعلم في

)1998:192الزیات: (استرجاع العدید من مهام التعلم.
من أساسيعلى عاملوعلیه فإننا نجد أن كل نموذج من النماذج المذكورة آنفا ركز

ركز النموذج فقد،هارئیسي في ظهور السبب اله واعتبر المؤدیة لصعوبة التعلم،العوامل
، فیما ركز النموذج النیرولوجيالنمائي على عامل النضج ودوره في ظهور صعوبات التعلم

ه إلى اهتمامى، أما النموذج السلوكي فقد أولعلى اإلصابات الدماغیة والخلل الوظیفي للمخ
هذه الفئة، وأخیرا النموذج المعرفي الذي أرجع ظهورلالبیئة للفرد كأسباب و لعوامل الداخلیةا

، وقد تظهر صعوبات التعلم نتیجة عدة السبب إلى أسلوب التلمیذ في معالجة المعلومات
أن تكون توجهاتهم متكاملة المجال مجتمعة، لذلك كان لزاما على الباحثین في هذا أسباب

. وشاملة خصوصا في األسالیب العالجیة
: .تصنیف صعوبات التعلم5

أنه ال توجد وجهة نظر ذكرناإن تصنیف صعوبات التعلم یرتبط بمفهومه، وسبق أن 
على تصنیف صعوبات التعلم أیضا طبقواحدة متفق علیها لمفهوم صعوبات التعلم، وهذا ین

لألسباب التالیة:
وٕانما عدة مظاهر ولیس بالضرورة أن ،أن صعوبات التعلم لیست ذات مظهر واحد-1

تتواجد هذه المظاهر في فرد بذاته.
ي ذكرت في مجال صعوبات التعلم لیست بدرجة إذ أن المظاهر الت، أن درجاته مختلفة-2

واحدة وبالتالي ستتأثر الصعوبة بدرجة مظاهره. 
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أن أسبابه متعددة، قسم أكد على األسباب البیئیة وآخرون أكدوا على الجوانب الوراثیة.-3
واحدة، وٕانما فئات مختلفة اهتموا بصعوبات التعلم لیسوا فئةأن المختصین الذین -4

)29: 2004(قحطان: .الجتماع واختصاصي التربیة الخاصةوعلماء اكأخصائي الطب 
وعلى الرغم من وجود عدة تصنیفات إال أنه یمكن القول أن أكثر التصنیفات شیوعا وقبوال 

التصنیف بین ویمیز)Kirk &Chalfant)1984هو التصنیف الذي أورده كیرك وكالفنت
مجموعتین من صعوبات التعلم:

التعلم النمائیة.صعوبات -
) 2006:69:وآخرون(عوض اهللا.صعوبات التعلم األكادیمیة-
صعوبات التعلم النمائیة:.5.1

ا في بواكیر حیاة الطفل هإن مصطلح نمائي یتضمن تلك المشكالت التي یبدأ ظهور 
التي تظهر أو تدل على وجود عادیة، وٕان العالمة دخل بالتأثیر في النمو بصورة غیرتتو 

الطبیعي.نیحدث انحراف أو تأخر في النمو عهو أنالصعوبة النمائیة،اب أواالضطر 
أن مفهوم الصعوبات النمائیة مفهوم یشیر إلى ىإلكیرترهذا اإلطار یذهبوفي

میة.الصعوبات التي تصیب المهارات القبلیة الضروریة لتعلم النواحي األكادی
)67-2008:68(السید: 

وصعوباتذاكرة)اإلدراك، العوبات النمائیة إلى صعوبات أولیة(االنتباه،صنفت الصولقد
عملیات غة الشفویة) وبالنظر المباشر إلى الصعوبات النمائیة األولیة نجدهاللرــ ا(التفكیثانویة

عقلیة أساسیة وهي تعتبر وظائف أساسیة ومتداخلة، ویؤثر بعضها في البعض اآلخر ولهذا 
على التحصیل القدرةصیب أحدها باضطراب فإنه یؤثر في سمیت صعوبات أولیة، فإذا ما أ

.   شفویةاألكادیمي للطفل واللغة ال
)70-2006:69: وآخرون(عوض اهللا

صعوبة التفكیر:.1.1.5
ون قد یجد األطفال ذوو صعوبات التعلم صعوبة في التفكیر وخاصة المجرد ویواجه

ترتبط هذه الصعوبات كما قد ،)36: 2004(قحطان: رصعوبة في تنظیم وتسلسل األفكا
اللغة الشفویة، ویقصد بصعوبات التفكیر المشكالت التي یواجهها الطفل في فيباضطراب

كالت وربط األفكار ببعضها ـــــمه وحل المشـوم وتعمیــكوین المفهــات المعرفیة الالزمة لتــالعملی
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في عدد ر المتصلة باألمور المعنویة لضعفخاصة األفكاو جدیدةالبعض لتكوین أفكار 
عدم :هذه المشكلةمظاهرالمفردات، أو ضعف في تمثل المعاني الكاملة للكلمات، ومن

القدرة على التركیز وتصلب التفكیر وعدم المرونة والنقص الشدید في الثقة في النفس 
)20: 2009عوري: (الفا.ومقاومة محاولة التفكیر وضعف التنظیم والتصنیف

صعوبة االنتباه: . 2.1.5
االنتباه هو القدرة على التركیز على المثیر الجوهري في موقف التعلم لفترة مناسبة من 

، فإذا یهممیزة علصورة الوقت، فبدون االنتباه والتركیز على المثیر ال یمكن للمرء أن یكون 
ال یستطیع القراءة.فكتاب اللم ینظر المتعلم إلى الصفحة في 

عد العجز عن االنتباه نحو المثیرات الخارجیة من أبرز الصفات التي ی، في هذا اإلطار
أن یمل الواحد من هؤالء متابعة أيیتمیز بها الذین یعانون من صعوبات التعلم الخاصة،

یمیلون بشكل تلقائي لتوجیه انتباههم نحو مثیرات خارجیة فاالنتباه لذات المثیر لمدة مناسبة 
.كاللهو في حاجاته الخاصة أو النظر إلى الساعة، ف التعلمموقعن

)2006:40(الیاسري:
فشل فيالأوعلى المهمة التعلیمیةالتركیزفيةصعوبتعد صعوبة االنتباه عبارة عن 

.صعوبة في فهم التعلیماتو ،التعلمأو الكسل وعدم الرغبة في ها إتمام
) 06: 2006ق: صاد(

صعوبة اإلدراك:.3.1.4
هي أكثر مظاهر الصعوبات التي یعاني منها السمعي و البصري إن صعوبات اإلدراك

، والتي تؤثر في نموهم اإلدراكي بشكل عام بالرغم من أن ذوو صعوبات التعلماألطفال
، ومع ذلك یجدون صعوبة في تمییز یعانون من قصور بصري أو سمعيهؤالء األطفال ال 

)51: 2010بو رزق: (.المسموعات وتذكرهاأو المرئیات 
قد یخلط بین اتجاه الیمین كما صعوبة في استخدام أقالم التلوین والمقص، التلمیذ یجد 
یعاني من عدم الثبات في استخدام ید أو قدم معینة، وقد یعاني من ارتعاش و، أوالیسار

)22: 2009الفاعوري: (.بسیط في الیدین أو األصابع واألقدام
صعوبة الذاكرة:.4.1.5

یوجــد لــدى كــل شــخص منــا ثــالث  أنــواع مــن الــذاكرة وهــي الــذاكرة قصــیرة المــدى، الــذاكرة 
العاملــة، الــذاكرة طویلــة المــدى، وتؤكــد الدراســات التــي أجریــت فــي میــدان الــذاكرة علــى الطلبــة 
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ها إلـى ؤ ذوي صـعوبات الـتعلم بـأن هـؤالء یعـانون مـن صـعوبات فـي عملیـات التـذكر یعـود منشـ
وتظهـــر ، )23: 2009(الفاعوري: اكرة قصـــیرة المـــدى علـــى وجـــه الخصـــوصخلـــل فـــي أداء الـــذ

یكـون الطالـب ذو المـدى قصـیرة فـي الـذاكرة مـثال هذه المشكالت عند أنواع الذاكرة المختلفـة، ف
خطوات الحل.بناءصعوبات التعلم غیر قادر على االحتفاظ بالمعلومات الجدیدة، و 

لدیهم أوعیة االحتفاظ بأن بالنسبة للذاكرة العاملة Geary)2000(یشیر جیري وآخرونو 
الصغیرة تختلف في عملها عن أقرانهم الطبیعیین، وعندهم صعوبة في حفظ باألرقام

المعلومات ومعالجتها وتخزینها بواسطة الذاكرة العاملة.
الحقائق یعاني هؤالء الطلبة من مشكالت تعلیمیة هامة في تعلم ففي الذاكرة الطویلةأما 

مدة طویلة، ثم إن الضعف في یتقنونه ببطء وعبركما في جدول الضرب الذي ، األساسیة
)34: 2010أبو رزق: (. الذاكرة الطویلة یمكن أن یعیق مجاالت أخرى

صعوبة اللغة:.5.1.5
إن الهدف األساسي للغة هو التواصل مع اآلخرین فهي أساس العمل والحیاة في كل 
مناحي المجتمع لذلك هي مصدر من مصادر تحقیق إنسانیة اإلنسان، وتتطلب عملیة 

إیصال األفكار قدرة علىو ،استیعاب ما یتحدثه اآلخرونالتواصل اللغوي من الفرد قدرة على 
برة، ویواجه األطفال الذین یعانون عادة من صعوبات اللغة إلى اآلخرین بلغة مفهومة ومع

مشكالت في فهم حدیث اآلخرین لذلك یغلب علیهم كثرة االستفسار وخاصة في مجال 
التعلیمات أو قد یواجه مشكلة في إنتاج العبارات والتراكیب السلیمة المعبرة عن أفكاره فال 

.ي االثنین معایستطیع إیصالها إلى اآلخرین وقد یواجه مشكلة ف
)51: 2010أبو رزق:(

صعوبات في إدراك الكلمات أو تولیفة األصوات في الكلمة أو في الجملة وقد یجد التلمیذ 
اللغوي سواء أو في نطق بعض األصوات أو الحذف أو اإلضافة أو تصور في التغیر 

.اللفظي أو اإلرشادي أي في إنتاج اللغة
)17: 2006(صادق: 

صعوبات التعلم األكادیمیة:.2.5
وهي: القراءة والكتابة األساسیةتظهر صعوبات التعلم األكادیمیة في المواد الدراسیة

المواد وتختلف هذه الصعوبات من مرحلة إلى باقي، والتي تؤثر بدورها علىوالحساب
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سنتناول شدیدة)، و -متوسطة-وبشدتها (خفیفةالثانویة)-المتوسطة-رى(المرحلة االبتدائیةأخ
كل صعوبة على حدى: فیما یلي 

صعوبات تعلم القراءة:.1.2.6
الحدیثة لصعوبات القراءة بشكل صریح أو ضمني إلى ارتباط تشیر معظم التعریفات 

االضطرابات اللغویة بشكل مباشر بصعوبات القراءة، حیث إن القراءة هي أحد مخرجات 
)2007:57(السرطاوي وآخرون: اللغة.

المنشأعصبیةصعوبة تعلم خاصة،لى أنهاع)2003(سلكسیایتعرفها الجمعیة العامة للد
)02:دس(البحیري:لم على المفردات والتهجئة السیئةبمشكالت في دقة أو سرعة التعتتمیز

وأكثر ما تعاني منه هذه الفئة هو تدني ،من المجتمع الطالبي%10-05نسبةوتصیب 
مفهوم الذات وذلك ألنهم ال یستطیعون أن یعبروا عن كامل مقدرتهم األكادیمیة على الرغم 

تعتبر القراءة من أهم المهارات التي تعلم في المدرسة وتؤدي صعوبات و من قدرتهم العقلیة، 
وحتى یستطیع الطالب تحقیق القراءة إلى فشل في كثیر من المواد األخرى في المنهاج 

)01دس:(شعبان:.علیه أن یكون قادرا على القراءةیجبةالنجاح في أي ماد
ن التالمیذ ذوي صعوبات تعلم القراءة یفتقرون إلى الدافع أإلى)1998(الزیاتیشیركما 

للقراءة، بسبب ضآلة الحصیلة المعرفیة التي یستوعبونها من ناحیة وشعورهم بالقلق من 
. األمر الذي ینمي لدیهم اتجاهات سالبة نحو القراءة،ناحیة أخرى

) 05: 2006(السلیمان: 
دراسة تهدف إلى التعرف على صعوبات التعلم األكادیمیة التي یعاني فيالدبسیذكر و 

هي:مرتبة تنازلیاصعوبات الأهم أن ،منها التالمیذ في اللغة العربیة
صعوبة التفریق بین الالم الشمسیة والالم القمریة.-
بطء القراءة.-
بسهولة أثناء القراءة.فقدان موقع الكلمة-
من سطر إلى أخر أثناء القراءة.إضاعة السطر عند االنتقال -
)2003:07(الخطیب: .الصعوبة في تهجئة الكلمات كبیرة المقطع-

القراءة نسبة كبیرة من الحاالت الشائعة بین التالمیذ الذین یعانون من تكون صعوبات
ذا في هالصعوباتفإنتمد على القراءة، ولما كان قدر كبیر من التعلم یع،صعوبات التعلم

الدراسي.صیته وتقدمههدام على الطفل وشخأن تكون ذات أثرالمجال یمكن
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أن بعض المؤشرات تظهر على األطفال الذین لدیهم )1966(ویذكر تومبسون ومارسلندر
راءة" ومن هذه المؤشرات ما یلي:"صعوبات ق

متوقع بالنسبة لعمرهم العقلي تحصیلهم في القراءة أقل بصورة كبیرة عما هو یكون -1
وسنوات تواجدهم في المدرسة، وغالبا ما یكون تحصیلهم في الحساب متدنیا.

ال یظهرون أي دلیل على وجود أي عجز بالنسبة لحاستي السمع والبصر، أو تلف المخ -2
أو أي انحراف أساسي في الشخصیة.

الطریقة البصریة بیظهرون صعوبة كبیرة في تذكر نماذج كاملة، وهم ال یتعلمون بسهولة -3
للقراءة، ویمیلون إلى إحداث نوع من االضطراب بالنسبة للكلمات الصغیرة التي تتشابه بشكل 

عام.
والهجاء على الرغم من أنهم یستطیعون في بعض في القراءة الجهریةیعانون من ضعف-4

.ائمة محفوظة من كلمات الهجاءیقوموا بتسمیع أو استرجاع قاألحیان أن 
في محاوالتهم األولى للقراءة ،اضطرابات واضحة في تذكر توجه الحروفیظهرون-5

والكتابة.
یظهرون عادة بعض األدلة على تأخر األداء الحركي لجانب واحد غیر مكتمل (السیطرة -6

مختلفین في اختباراتهم الحركیة رى أو یكونونى استخدام الید الیسالنصفیة للمخ)، ویمیلون إل
العین الیسرى).–(الید الیمنى

باإلضافة إلى كونهم ، یظهرون غالبا تأخر أو عیوب في واحدة أو أكثر من جوانب اللغة-7
لدیهم حدیث غیر تام أو مفردات شفهیة ضعیفة.و ،قراء ضعاف

یسرى أو اضطراب في اللغة أو غالبا ما ینحدرون من عائالت یوجد فیها استخدام الید ال-8
)212: 2007(معمریة:الحالتین.كال 
صعوبات تعلم الكتابة: .2.2.6

المطلوبة في مواقف التعلم المدرسي والكتابةيیواجه األطفال صعوبات في تعلم التهج
التعبیریة والكتابة التعلم في التهجئة والكتابةوتكمن معظم صعوبات التعلم لذوي صعوبات 

)13: دس:الخلیفة،(الوابل. الیدویة
بأنها عبارة عن اضطراب في التمثیل الخطي الصعوبة في الكتابةحوریة بايوتعرف

.افي حیزها المكاني والتنسیق بینهألشكال الحروف واتجاهاتها
)125: : دس(محمدي، الزقاي
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إلى أن الطفل ذي صعوبات التعلم في )1965H. Myklebust(مایكل بستیشیركما 
والكلمات، وهو یعرف الكتابة یكون غیر قادر على تذكر التسلسل الحركي لكتابة الحروف 

الكلمة التي یرغب في كتابتها ویستطیع نطقها، وكذلك یستطیع تحدیدها عند مشاهدته لها، 
نسخ أو كتابة الكلمة ولكنه مع ذلك غیر قادر على تنظیم وٕانتاج األنشطة الحركیة الالزمة ل

.من الذاكرة
لحروف والكلمات یتطلب من الطفل أن یمیز بصریا بین األشكال واوتعلم الكتابة

واألعداد، فاألطفال الذین یعانون من صعوبة في تمییز الحروف والكلمات بصریا، یعانون 
أیضا من صعوبات في إعادة إنتاجها أو نسخها بدقة.

ویصنف الباحثون اضطرابات األطفال ذوي صعوبات التعلم في الكتابة إلى: 
.والصور) والتمییز البصرياألشیاء مشكالت في اإلدراك البصري (معرفة -1
البصریة، وتتضمن اضطرابات إدراك الوضع في –مشكالت إدراك العالقات المكانیة -2

الفراغ وتجمیع األجزاء إلى الكل.
اضطرابات القدرة الحركیة البصریة، وهي القدرة على معالجة العالقات المكانیة.-3
وٕادراكه.إنتاج ما تم معرفتهرسم أو إعادة البصري، مثل –اضطراب التناسق الحركي-4

)213،214: 2007(معمریة:
صعوبات تعلم الحساب:.3.2.6

یقصد بصعوبات تعلم الحساب اضطراب القدرة على تعلم المفاهیم الریاضة وٕاجراء 
كما تشیر إلى صعوبة أو عجز عن إجراء العملیات ، الحسابیة المرتبطة بهاالعملیات 

نها من مشكالت الحسابیة األساسیة، وهي: الجمع والطرح والضرب والقسمة، وما یترتب ع
الجبر والهندسة، ویطلق على هذه الصعوبة الحبسة الریاضیة و دراسة الكسورفي

Dyscalculia، وتظهر عادة في بدایة المرحلة االبتدائیة وتستمر حتى المرحلة الثانویة
)21: 2008(المالكي: ر في مواقف الحیاة الیومیة أیضا.وتظه

مظاهر انتشار صعوبات التعلم في الحساب في انخفاض تحصیل )1997(ویحدد عواد
التالمیذ بما ال یتناسب مع عمرهم العقلي وافتقار واضح في مهارات إجراء العملیات الحسابیة 

)2006:06: ر(شاك. مله ...إلخالخلط بین األرقام وصعوبة تحلیل العدد إلى عوا
من األطفال یعانون من مشاكل في %3.5أن ما یقاربإلى Badian)1983(ویشیر بادین
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.منهم لدیهم المشكلین معا%2.7ومنهم من لدیهم مشاكل في القراءة %2.2الحساب مقابل 
)234دس::(بن فلیس

وتشمل صعوبات تعلم الحساب ما یلي:
صعوبات في إجراء العملیات الحسابیة.-1
صعوبات إدراك التتابع والترتیب في عملیة العد.-2
صعوبـــة الربط بین الرقم ورمزه.-3
األرقام ذات االتجاهات المعاكسة.صعوبـــة التمییز بین -4
صعوبـــة استخدام رموز مجردة مثل: أكبر وأقل ویساوي.-5
صعوبـــة التمییز بین الصور واألشكال الرمزیة المتشابهة.-6
صعوبـــة إدراك العالقات بین المفاهیم الریاضیة والتمییز بینها.-7
)34-33: 2008(القرني: صعوبـــة حل المسائل الریاضیة.-8
صعوبـــة استخدام األدوات الهندسیة.-9

صعوبـــة نطق وكتابة األعداد.-10
صعوبـــة حل المسائل اللفظیة وذلك لضعف القدرة على القراءة.-11
)2006:122(حافظ: صعوبـــة كتابة الرموز الریاضیة.-12

:)3(شكل 
.)1984(تصنیف صعوبات التعلم عند كیرك وكالفنت 

)71: 2006(عوض اهللا آخرون:

صعوبات التعلم

الصعوبات 
األولیة:

االنتبــاه
اإلدراك
الذاكـرة

صعوبات التعلم النمائیة

الصعوبات 
الثانویة:

رـالتفكی
ة ـــاللغ

الشفھیة

صعوبات التعلم األكادیمیة

القراءة التھجئة/ 
التعبیر 
الكتابي

الكتابة 
الحساب
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یمثل المخطط السابق أنواع صعوبات التعلم والمتمثلة في صعوبات التعلم األكادیمیة
درج تحت صعوباتنوالنمائیة و یلقراءة والتهجي والكتابة والحسابوتشمل صعوبات تعلم ا

.أولیة (انتباه ــ ذاكرة ــ إدراك) وصعوبات ثانویة (التفكیرــــ اللغة الشفهیة)
خصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم:.6

إن صعوبات التعلم لیست واحدة عند الجمیع، ولكل فرد حالته الفریدة حیث قد تظهر 
وبعضهم صعوبة في مجال وال تظهر في غیره، فبعضهم لدیه صعوبات في المجال المعرفي

یعانون من متاعب في البعض اآلخر في المجال اللغوي و آخرون في المجال االجتماعي و 
المهارات النفس حركیة واإلدراكیة.

لذوي صعوبات التعلم:وعامة وقد حدد أحد الباحثین أربع مظاهر أساسیة 
والتدریبات.ضعف مستوى التمكن من المهارات والمعلومات في ضوء نتائج االختبارات -
البطء في اكتساب المهارة في مرحلة معینة بالمقارنة بأقرانه في تلك المرحلة.-
االضطراب في سیر التعلم والتعرض للتذبذبات الشدیدة في األداء.-
اإلحساس بالعجز كأحد مصاحبات الصعوبة في التعلم الذي ینشأ عند بدایة الفشل في -

)16دس: (أحمد: تمكن أقرانه.ىالوصول لمستو 
:ما یلي، حسب كل مجال ومن أبرز سماتهم

شمل ما یلي:یو المجال اللغوي:.1.6
.مشاكل في فهم اللغة االستقبالیة
.(المرسلة) مشاكل في اللغة التعبیریة
.أخطاء تركیبیة ونحویة
مطلوبةإضافة كلمات غیر أو حذف بعض الكلمات من الجملة.
صعوبة في بناء جملة مفیدةو عدم تسلسل الجملة بدقة.
.اإلطالة وااللتفاف حول الفكرة
.التلعثم والبطء في الكالم الشفهي
 .القصور في وصف األشیاء والصور والخبرات
على االشتراك في محادثات مألوفةعدم القدرة.
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.حذف أو إضافة بعض األصوات
 .52-2002:50(العزة: عدم القدرة على تحویل الخبرات إلى رموز لفظیة(

:ما یليوتتمثل فی.الخصائص االجتماعیة والسلوكیة:2.6
.النشاط الحركي الزائد
.التغیرات االنفعالیة السریعة
.االنسحاب االجتماعي
 نتباه بسهولة.االتشتت
.الحركة المستمرة والدائمة
.القهریة أو عدم الضبط
.التكرار الغیر مناسب لسلوك ما
.السلوك غیر الثابت
 .125: 2008(نبهان:یتغیب عن المدرسة كثیرا(

إلى بعض الخصائص السلوكیة كاالنسحاب )2002(یشیر حجازي وفي هذا الصدد، 
دعاء المرض مظاهر إمع ،كالیة والتهریج والنشاط الزائدیة واإلتوالنكوص واالكتئاب والعدوان

)2003:22(صالح: .وكثرة التبریر والهروب من المدرسة والتسربلتجنب الذهاب للمدرسة
واضطرابات ضعف بعنوان "صعوبات التعلم ) 2000(دراسة میانرو وآخرون وقد توصلت

رو إلى ظهسنة 16-08تلمیذ بین سن) 119(مناالنتباه والنشاط الزائد" على عینة مؤلفة 
من الطالب الذین لدیهم اضطرابات في ضعف االنتباه والنشاط %70التعلم لدىصعوبات

)25: 2003:(صالح.الزائد
الخصائص المعرفیة:.3.5

في واحدة أو أكثر من المهارات األكادیمیة تتمثل في انخفاض التحصیل الواضح
األساسیة وهي كاآلتي:

 :وتتركز في:القراءة
.یكرر الكلمات وال یعرف إلى أین وصل
.یخلط بین الكلمات والحروف المتشابهة
.یستخدم أصابعه لتتبع المادة التي یقرأها
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.ال یقرأ بطالقة
 :ومن أهمها:الحساب
 المتضمنة في القصص.صعوبة في حل المشكالت
المطابقة بین األرقام والرموز.صعوبة
إدراك المفاهیم الحسابیة.صعوبة
 تذكر القواعد الحسابیة.عدم
 284: 2010(بطرس: بین األعمدة والفراغات.الخلط(
:وتتمثل فیما یلي:الكتابة
 غیر صحیح.الجلوس غیر المناسب ومسك القلم بشكل
. عكس كتابة الحروف والكلمات فیكتبها كما تبدو في المرآة
.الخلط في اتجاه الكتابة فقد یبدأ بكتابة الكلمات من الیسار بدل الیمین
.أخطاء في ترتیب األحرف والمقاطع والكلمات
.الخلط بین األحرف المتشابهة شكال
تها.الخلط بین رسم الحرف في بدایة الكلمة ووسطها ونهای
.صعوبة في االلتزام بالكتابة على نفس السطر
06: 1999(حجات: .رداءة الخط بحیث تصعب قراءته(

الخصائص الحركیة:.4.5
، ومن بین یظهر األطفال من لدیهم صعوبات في التعلم مشكالت في الجانب الحركي

تالحظ لدى هؤالء األطفال هي:المشكالت الحركیة الكبیرة التي یمكن أن
اإلمساك،مشكالت التوازن العام وتظهر على شكل مشكالت في المشي والحجل والرمي

القفز أو مشي التوازن.
 على شكل طفیف في الرسم والكتابة كیة الصغیرة والدقیقة والتي تظهرالمشكالت الحر

واستخدام المقص.
 اوال یكون متوازنهمشییرتطم باألشیاء بسهولة ویتعثر أثناء.
 یجد صعوبة في استخدام أدوات الطعام كالملعقة والشوكة والسكین أو في استخدام یدیه في

)283،284: 2010(بطرس:التلوین. 
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مجتمعة، بل أنه ال یشترط في تشخیص هذه الفئة ظهور الخصائص، نستنتج مما سبق
تختلف من فرد مثالفمظاهر صعوبة القراءة،حسب أنواع صعوبات التعلم ومراحلهاتظهر 

إلى آخر بل من مرحلة إلى أخرى.

صعوبات التعلم في المرحلة الثانویة:.6
كشفت نتائج البحوث والدراسات التي أجریت في المجتمعات األجنبیة وكذلك ما صدر 

صرة تقممن هیئات ومراكز البحوث في هذه المجتمعات أن حاالت صعوبات التعلم لیست 
ولكنها قد تظهر لدى بعض التالمیذ في مراحل دراسیة ،على تالمیذ مرحلة تعلیمیة معینة

عینة تتصل مختلفة، ألنه من المعروف أن كل مرحلة تعلیمیة تتمیز بخصائص نمائیة م
وجدانیة ومعرفیة ولغویة ومهارات نفس حركیة واجتماعیة، ولذلك : بجوانب النمو المختلفة

ون بها صفة السیادة في یفترض أن تظهر بعض الصعوبات في تعلم بعض المهارات ویك
)28: 2002(الشرقاوي: .مرحلة تعلیمیة بصفة خاصة عن مرحلة أخرى

مة أفراد بدال من كلمة ت هذه الدراسات والبحوث في إحالل المنظمات المعاصرة لكلهتوج
لكونغرس لالذي قدم قریر، كما تضمن الت)CLD-DLD()LDA(هذه المنظماتأطفال ومن

ات هي:ئعدة فهم اعتبار باألمریكي ضرورة شمول الخدمات التي تقدم لذوي صعوبات التعلم 
.أطفال ما قبل المدرسة
.أطفال المرحلتین االبتدائیة والمتوسطة
.طالب المرحلة الثانویة
.طالب ما بعد المرحلة الثانویة
.التدریب المهني
في الحیاة.راطاالنخعلى التدریب

الذي امتد بالخدمات التي تقدم 99/457توجت هذه التوجیهات بإصدار القانونوقد
21للطالب ذوي صعوبات التعلم في كافة الوالیات المتحدة األمریكیة لتشمل الطالب حتى

)661-660: 1998(الزیات:.سنة
مرحلة الثانویة مع المتغیرات النفسیة والعقلیة واالجتماعیة الوتتزاید مشكالت تالمیذ 

والحیویة والفسیولوجیة التي تتضح مظاهرها أكثر في فترة المراهقة مما یزید من أعباء اآلباء 
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تأخذ مشكالت صعوبات التعلم حیزا أكبر من االهتمام وزیادة الجهد سواء حیث والمعلمین، 
في إعداد البرامج الخاصة أو متابعة تنفیذها بفاعلیة أكثر مع التالمیذ الذین یعانون من 

متطلبات المنهج الدراسي ذات الطبیعة الخاصة في هذه باإلضافة إلى صعوبات التعلم،
شل األكادیمي لهؤالء التالمیذ یزید من حدة صعوبات التعلم المرحلة، ومستوى المدرسین، والف

لدیهم، كما أن زیادة تفكیر ذوي صعوبات التعلم من تالمیذ هذه المرحلة في كل ما یتصل 
بمستقبلهم الدراسي أو المهني یجعل الحاجة إلى برامج التوجیه واإلرشاد األكادیمي والمهني 

من هؤالء التالمیذ قد یندفع في ممارسة سلوك ، خاصة وأن عددا الهامةلهم من األمور 
.األحداث الجانحین

ونظرا ألن المراهقین یكونون عادة أكثر حساسیة فإن ذوي صعوبات التعلم منهم 
یتعرضون لكثیر من المشكالت االنفعالیة واالجتماعیة المتصلة بمفهوم الذات لدیهم مما 

حد المراهقین ذكر:أل، وفي دراسة حالة تمجاالالثیف الرعایة لهم في جمیع یستوجب تك
"عندما تركت المدرسة في سن الخامسة عشر كانت المهارة الوحیدة التي اكتسبتها خالل 
مرحلة التعلیم هي القدرة على القراءة لمستوى تلمیذ في سن السادسة بعد سنوات عدیدة من 

ت الحیاة المدرسیة بالنسبة مجرد تهجي اسمي، فقد كانشل الدراسي، فلم أكن أستطیع حتى الف
لي مثل الظالل وعندما كنت ال أعرف كیف أرد على األسئلة التي توجه لي كنت ال أستطیع 

وكنت ،طلب التوضیح أو التفسیر وأصبح منزعجا ومتوترا وكثیرا ما أكون محبطا ومجهدا
."خاصة أمام أصدقائيتغطیة إحساسي باألمیة دائما أحاول 

ومن المشكالت األخرى التي كنت أعاني منها إحساسي بعدم الثقة من قدرتي على قراءة "
الشیكات التي أطلب صرفها من يعلى عبوات األدویة، وكانت ترد إلالتعلیمات المكتوبة 

عدم الدقة في كتابة البیانات المطلوبة، ولم أكن أستطیع فهم التعلیمات لوذلكالبنك،
فرسبت في الدراسة الطوارئ هاتف العام الموجود في الشارع، أوهاتفالالضروریة الستخدام 

االلتحاق ببرامج مساعدة تعلم الكبار وكان حلمي أن أتعلم بمخمس مرات مما جعلني أه
القراءة والكتابة، ومن حسن حظي أني تعرفت على ثالثة مدرسین ساعدوني تدریجیا على 

ة، مما أدى إلى أني أصبحت أكثر ثقة واقتناعا أني التغلب على صعوبات تعلم القراءة والكتاب
)28،29: 2002(الشرقاوي:أستطیع القراءة بنجاح".

ومما سبق ذكره، یمكن القول أن صعوبات التعلم في المراحل المتقدمة كالمرحلة الثانویة 
والجامعیة لها تأثیر كبیر على شخصیة الطالب، ومع مروره بمرحلة المراهقة حیث تعتبر 
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عقبة مزدوجة، مع العلم أن المراهقة مرحلة مهمة یتحدد فیها مستقبل المراهق الدراسي 
ون وضعه إذا كان یعاني من صعوبة في التعلم، وماذا سیكون  تصوره والمهني، فكیف سیك

عن ذاته، وفي ظل هذه المتغیرات نجد أن العدید من الباحثین یتناولون بكثرة صعوبات التعلم 
هذه الشریحة الهامة من المراهقین بتمامهاالبتدائیة، وفي المقابل نالحظ عدم االفي المرحلة

.ینالمتمدرس
العالجیة لذوي صعوبات التعلم:األسالیب .7

إن الكشف المبكر عن صعوبات التعلم لدى الطالب یكتسي مكانة هامة نظرا إلمكانیة 
التدخل المناسب الذي یحول دون تفاقم هذه المشكلة وتأثیرها في حیاة الطالب الدراسیة 

والسلوكیة.                               
1999(وتحذر Robinson( من خطورة عدم التدخل المبكر والمالئم لعالج صعوبات
وأال یقتصر التدخل على تحدید ، لفشل المتكرر في الدراسةبدوره إلى ایؤديهالتعلم ألن

هم وعدم االستجابة لهاجتهم من المربین و ائجوانب ضعف هذه الفئة فقط مما یؤدي إلى استی
بیئتهم الدراسیة وبنیتها وعالجهم والتعاون للمدرسة، بل یجب إعادة التفكیر واالهتمام بدعم 

یتم نمط العالج على ، و )02دس:(الكیال:بمختلف خبراتهمبین المتخصصین بالمجال 
تم اختیار أهم ثالث عالجات في هذا قد حسب نوع الصعوبة التي یعاني منها التلمیذ، و 

المجال كالتالي:
أسلوب العالج القائم على تحلیل المهمة..1
عالج القائم على العملیات العقلیة أو النفسیة.أسلوب ال.2
أسلوب العالج القائم على الجمع بین تحلیل المهمة و العملیات النفسیة. .3

وفیما یلي نبذة بسیطة عن كل أسلوب:
أسلوب العالج القائم على تحلیل المهمة:.1

الخطوات اآلتیة:وهو األسلوب القائم على التدریب المباشر لمهمة دراسیة معینة ویتبع 
.تحدید األهداف التربویة واإلجرائیة كالبرنامج العالجي
.تجزئة المهمة التعلیمیة إلى وحدات صغیرة أو عناصرها الفرعیة
.تحدید مواطن القوة والضعف لدى التلمیذ في تلك المهارات الفرعیة
 فیها.البدء في التدریب على المهارات الفرعیة التي بدت مواطن الضعف
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عبتعزیز استجابات المتدرب لتسهیل االنتقال من مهارة أسهل إلى مهارة أص.
)240: 2006(عواشریة: 

أسلوب العالج القائم على العملیات العقلیة أو النفسیة: .2
وتدریب العملیات النفسیة أو العقلیة المسؤولة عن وهو األسلوب الذي یتبنى ضرورة صقل 

طفلالصعوبات من هذه الما یعانيغالباو ، والتذكرالتفكیر، إلدراك، ااالنتباه:التعلم وهي
ما قبل المدرسة.في مرحلة

: الجمع بین األسلوبین السابقین معاأسلوب العالج القائم على.3
النفسیة من جهة وتدریب المهمة الدراسیة من وهو الذي یتضمن صقل وتدریب العملیات 

جهة أخرى، ویرى البعض أن هذا األسلوب المزدوج یصلح مع األطفال أو التالمیذ الذین 
)18-17: دس: حسب اهللا(متشابكة العوامل.أو یعانون من صعوبات التعلم معقدة

خالل برنامج فردي ویتم ولتجسید هذه األسالیب وجب استخدامها في خطة عالجیة من 
هذا البرنامج وفق الخطوات التالیة:

.قیاس مظاهر صعوبات التعلم وتشخیصها
.(صیاغة األهداف وتنفیذها) تخطیط البرنامج العالجي
.تطبیق البرنامج
       .49: 2005(زهیر: تعدیل البرنامج على ضوء نتائج التقویم(

صعوبات التعلم في المدارس ال بد من إجراء التعدیالت اآلتیة:ولنجاح برنامج 
.تعلمذوي صعوبات الفئةتغییر اتجاهات المعلمین والطلبة تجاه-
حیث یعد المعلم هو الركیزة األساسیة في ، رغبة المعلم العادي في العمل مع هذه الفئة-

التالمیذ وٕاكسابهم المهارات لم لما له من دور بارز في تعاالعملیة التعلیمیة وأهم عناصره
)175: 2010القریوتي: و (الظفیري السلوكیات الواجب تعلمها.و 
)09دس:(الجلیلة:متعدد التخصصات في المدرسة.ضرورة وجود فریق -

المصادروتقدم الخدمات التربویة العالجیة في الوقت الحاضر عن طریق نظام غرف 
اته وخصائصه في حین تماشى مع احتیاجتيحیث یكفل للتلمیذ خدمة متخصصة بشكل فرد

الفرصة لیلقى تعلیمه مع زمالئه في الفصل العادي معظم یومه الدراسي، ویعتبر أنه یوفر له
مهم مع زمالئهم في الفصول هذا النظام مالئما لمثل هذه الفئة من التالمیذ باإلضافة تعلی

)2006:05(حبیب: .یةالعاد
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یأتي إلیها التالمیذ لفترة جزئیة من یومهم الدراسي لتلقي حجرةوغرفة المصادر عبارة عن 
ویكون خدمات تربویة خاصة حیث یكون حجم الغرفة بحجم غرفة الصف العادي النموذجي

التدریس فیها بشكل فردي أو على شكل مجموعات صغیرة من خالل توافر األجهزة السمعیة 
والبصریة والموقع المناسب داخل المدرسة.  

)05-2010:04الشهري: و ة نی(بطا
لطلبة ذوي صعوبات التعلم هي:ومن أهم مواصفات التعلیم الفعال 

توضیح أهداف الحصة وتقدیم مراجعة مختصرة للمادة التعلیمیة السابقة منذ بدایة الحصة -
الدراسیة. 

تقدیم المعلومات الجدیدة في خطوات صغیرة ومتسلسلة وٕاعطاء الطلبة الوقت الكافي -
للممارسة بعد كل خطوة.

والتحقق من فهم الطلبة للمعلومات والتحكم إعطاء تعلیمات تفصیلیة وتفسیرات واضحة -
بمستوى صعوبة المهمة التعلیمیة.

تشجیع الطلبة على المشاركة النشطة بشكل منتظم.-
توجیه الطلبة أثناء الممارسة األولیة.-
تقدیم تغذیة راجعة صحیحة بشكل منتظم.-
استخدام التكنولوجیا.-
ومتابعة أدائهم قدر نشطة التي ینفذونها تقدیم تعلیمات واضحة للطلبة عن التمارین ال-

)2006:05(الحدیدي: ع.المستطا
ها في الفصل أو في ستنویع أسلوب معالجة محتویات المادة وكتابة المنهج في بطاقات یدر -

)09خطاب: دس: (المنزل تحت إشراف المعلم ومتابعته.
متابعة التلمیذ نفسیا من خالل توفیر مرشد نفسي لمعالجة السلوكات باإلضافة إلى

النفسیة واالجتماعیة الناتجة عن صعوبات التعلم بحیث تساعد التلمیذ على الوصول إلى 
)29(علوان: دس: .                         لمشكالت التكیف التي یعاني منهاحلول فاعلة

قد واإلبداع، و فیة في رفع الدافعیةعن أثر البیئة المدرسیة الص)2000(وتحث كلنتن وفخرو
اقترح بعض االستراتیجیات إلحداث مثل هذا التغییر:
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إستراتیجیة دعني أبدع:
العادیة، تحث الطالب على االستجابة إستراتیجیة انتشرت مؤخرا في العدید من المدارس

، ویقوم المعلم بمنح الطالب بطاقة نحو المادة التي یحبها بالطریقة التي یحبهابطریقة متمیزة
هوقات، لیتمكن من الحصول على ماتجمیع تلك البطاعلى الطالبلمعیو التمیز

الطالب من طرف عمل اإلحصائیات الالزمة لمتابعةو ،مخصص للتمیز في األداء المدرسي
واتخاذ السیاسات الالزمة لحفز طالب الصعوبة ، حیث یتم حصر الطالب المكرمینعلمالم

.للعمل عن طریق تشجیع التمیز المخصص
إستراتیجیة الوصول إلى القمة:

یقوم من خاللها كل معلم بمنح الطالب درجة في سباق نحو قمة الهرم حین تمیزه في 
الحفظ أو حل الدرس، أو المشاركة، أو متابعة الدرس حیث یتم تكریم الدرس كأن یتمیز في 

فمثال الذي یصل إلى القمة في أقصر وقت ،من یصل إلى القمة مهما اختلف عنصر الوقت
یكون ذو قدرات مرتفعة فیجب تكریمه أیضا تقدیرا للجهد المبذول وحثا له لمزید من الجهد.

طریقة التدریس الشیقة:
هنا تكلیف المعلم فوق طاقته بل نحث على استغالل اإلمكانیات المتاحة ال نقصد

بالمدرسة كاستخدام المعینات التقنیة السمعیة والبصریة واستضافة ضیوف من المدرسة 
استخدام المواقع المدرسیة األخرىوخارجها لتقدیم دروس بدال من معلم الطالب و 

ة ومالئمة الدرس سادر ر بیئة الغییتلة، الحدیقة)لریاضیة وفناء المدرسالصالة ا(المكتبة،
)09: 2006(كلنتن: والزیارات الحقلیة المناسبة.

إستراتیجیة العصف الذهني:
طرح الدرس في شكل قضیة مثیرة یبدأ بإثارتها في الفصل ،إذا أراد المعلم إثراء أكثر

یقوم المعلم بتسجیلها ثم و بشكل یجعل عقول التالمیذ تطلق سیل متدفق من األفكار والحلول، 
ویقوم ،یبدأ مع التالمیذ تنظیم األفكار وتصنیفها الختیار األنسب واستبعاد ما یثبت أنه خطأ

بطاقات ثم االستماع للتعلیقات الصادرة من التالمیذ التالمیذ بتسجیل وتدوین الصحیح في 
في النهایة ستجد التالمیذ بمشاركة المعلم أصبحوا و ،حول ما اختیر أو خطأ ما استبعد

قادرین على حل مشكلة معینة ودراستها واستنتاج الحلول متبادلین اآلراء، مستمعین لها مما 
)09دس:(الشایع:التالمیذ.یبقي أثر التعلم في عقول
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ملخص الفصـــــل
علم وعالقتها ببعض المفاهیم كبطءلتعریف صعوبات التتم التعرض في هذا الفصل

صعوبات التعلم وأهم المحكات التشخیصیة المعتمدة للكشف عن ذوي لدراسي التعلم والتأخر ا
ذوي صعوبات خصائصأهم لىعخصائصها، لنعرج بعد ذلك و تصنیفاتها، ثمهاوتفسیر 

هذه الفئة.لالمستخدمة تدریسیة الیة و عالجالسالیب أهم األالثانویة، وأخیرا التعلم في المرحلة
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تمهید:
تزاید االهتمام مؤخرا بفئة الموهوبین، وذلك لما تتمیز به من خصائص وممیزات تجعلها 

مختصین، بل حتى حكومات الدول طراف المجتمع، من آباء ومعلمین و مركز اهتمام كل أ
وذلك إذا وجدت العنایة درات وطاقات تساهم في تقدم الدولوذلك لما تحمله هذه الفئة من ق

اوفقداالكافیة باإلضافة إلى تلبیة حاجاتهم الفكریة والمادیة، الن إهمال هذه الفئة یعد هدر 
لكل المجتمعات. 

وعالقتها هذا الفصل إلى تعریف الموهبة والموهوب هذا األساس سنتطرق فيوعلى
سالیبوأخصائصهم إلى المفسرة لهم مرورا النظریاتثم ببعض المفاهیم كالتفوق، العبقریة،

نتناول ، وختامااحتیاجاتهمأهمومن ثم تحدید مشكالتهم وعرض،عنهموالتعرفالكشف
.    برامج تدریسهم بأنواعها المختلفة

ة:تعریف الموهب-1
یعد موضوع الموهبة من المواضیع الهامة التي أثارت الكثیر من البحوث والدراسات منذ 
العقود الماضیة وحتى العصر الحالي، حیث نجد أن العلماء والباحثین لم یتفقوا على تعریف 

یركز على االنجازات البارزة، ومنهم من یعتمد على من محدد للموهبة، فمن التعریفات 
هناك من و %03إلى02على النسبة المئویة وتتراوح بینلبعض اآلخر یركزدرجات الذكاء، وا

كالفن والموسیقى تركز على األداء في مجال معینياالبتكاریة والتعلى محك د یعتم
.والرسم

أن هناك أكثر من مائة تعریف للموهبة )1993Manks&Mason(وفي هذا اإلطار، ذكر
ها إلى اثنتان منها إلى البناء السیكولوجي بینما تصنیفالتعریفات یمكن ومترادفاتها، وهذه 

2006(الكامل:أما الرابعة فتبین وجهة نظر البیئة،تركز المجموعة الثالثة على التحصیل

أهم التعاریف التي تناولت مفهوم الموهبة: ولكن سنحاول في ما یلي عرض ، )201
:التعریفات المرتبطة بحاجات المجتمع

من دون اعتبار هالتعریفات على استجابة واضحة لحاجات المجتمع وقیمتنطوي هذه 
ولما كانت علیه حاجات المجتمع وقیمه السائدة خاضعة للتغیر ،یذكر لحاجات الفرد نفسه

من بلد آلخر ومن عصر آلخر تبعا لنوع األیدلوجیة السیاسیة واالقتصادیة والمعتقدات 
غیر الموهوب في مجتمع متقدم تقنیا أو صناعیاالسائدة، فإن الموهوب في مجتمع بدائي
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الموهوب بأنه " الطفل الذي یتصف بالتمیز في أي میدان ذي )2002(سلیمانحیث یعرف
)109: 2012ٕاسماعیل: و عیاصرة (.قیمة للمجتمع من میادین الحیاة"

التحصیل الدراسي:بمستوى التعریفات المرتبطة
في الحظ عدد من الباحثین في مجال التفوق العقلي أن بعض األطفال یظهرون تفوقا لقد

التي لك تكمن أنهم لم یسجلوا معامالت ذكاء مرتفعةعلى الرغمالتحصیل واألداء األكادیمي
ء لوحده وعزز من هنا ظهر اتجاه عدم االعتماد على محك الذكا،یسجلها المتفوقون عقلیا
والتي أكدت على أن معامل الذكاء ال یعبر بصورة یزل وجاكسونجهذا االتجاه كل من 

)11دس: (سلیمان وآخرون:.حقیقیة عن المستوى العقلي الوظیفي للفرد
:التعریفات المرتبطة بمحك الذكاء

المعیار الوحید في تعریف الطفل الموهوب ویركز هذا االتجاه على القدرة العقلیة ویعتبرها 
دها كل من هولنجور أتعریفات الذكاء التيبیرت ي یعبر عنها بنسب الذكاء فقد ذكروالت
الفاصل أو المعیار الذي یفصل بینهي الحد 140تیرمان والتي اعتبرت نسبة الذكاءورث و و 

.االتجاهمثل هذادیهان وهافجرهرستكل من الطفل العادي والموهوب وتبنى
)119(الروسان: دس: 

التي اعتمدت محك االبتكاریة:تالتعریفا
توجه في تعریفات الموهبة على محك االبتكاریة، فقد أصبحت النظرة إلى یعتمد هذا ال

ویذكر زكسیو، واضحة في جمیع األبحاث الحدیثةة االبتكاریة كمظهر أساسي للموهب
)Zixiu1993(أن األطفال الموهوبین لیسوا فقط هؤالء الذین لدیهم ذكاء عال أو مقدرة عالیة

ولكنهم أیضا أولئك الذین لدیهم طاقة إبتكاریة عالیة وسمات شخصیة ایجابیة حیث تتفاعل 
)2006:202: (الكامل.                 تكون نمطا عقلیا ممیزا للموهوبینكل هذه العوامل ل

وعلیه فقد تم عرض أهم المحكات المعتمدة في تعریف الموهبة، وسیتم فیما تناول أهم 
:هاتعریفات

ء متمیزا في الذي یظهر أداهوالطفل الموهوبأن)Marland1972(مارلندیرى 
ة، التفكیر القدرة العقلیة العامفي بعد أو أكثر من األبعاد التالیة:التحصیل األكادیمي و 

القدرة القیادیة، المهارات الفنیة، المهارات االستعداد األكادیمي،واإلبداعي،االبتكاري
.الحركیة

)32: 2005كوافحة: (
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أولئك األطفال ":األطفال المتفوقین والموهوبین بأنهمفیعرفمكتب التربیة األمریكیة أما 
الذین یتم تحدیدهم والتعرف علیهم من قبل أشخاص مهنیین مؤهلین والذین لدیهم قدرات 

مختلفة وخدمات الذین یحتاجون إلى برامج تربویةادرین على القیام بأداء عال، وهمعالیة والق
لمساهمة في إضافیة إلي البرامج التربویة العادیة التي تقدم لهم في المدرسة وذلك من أجل ا

) 2007:54:آخرون(البطانیة و ."تقدم أنفسهم ومجتمعهم
الذین یتم التعرف علیهم من قبل أشخاص مؤهلین "أولئكبأنهمفیعرفھم Gallager)(أما

ولدیهم قدرة على األداء الرفیع ویحتاجون إلى برامج تربویة متمیزة أكثر مما یقدمه البرنامج 
)2007:34: ي(مصیر .وللمجتمع معا"العادي بهدف تمكینهم من تحقیق فائدة لهم

الموهوبین بأنهم "األفراد الذین یتمتعون بقدرة واحدة أو أكثر من )1976نزوليری(عرفو 
بالقدرة اإلبداعیة والقدرة على االنجازامع تداخل وتفاعل هذه القدرات، وحددهثالث قدرات 

والقدرة العقلیة العامة فوق المتوسط"، وأشار إلى أن قدرة واحدة ال یمكن أن تكون ظاهرة 
نى من القدرتین التالیتین وبالتالي یركز على التفاعل بین القدرات بفاعلیة دون وجود الحد األد

) 355: 2009خطیب وآخرون: (الثالث.
.بشكل ثابت في أي نشاطاإذا كان أداؤه مرموقاموهوبالطفل یعتبر(ویتي)و 

)27: 2011(أبو أسعد: 
أن مشكلة تعریف الموهبة تأتي من اختالف الباحثین حول مجاالت وعلیه یمكن القول

تفوق في القدرة التفوق التي یعتبرونها هامة في تحدید الموهبة، فبینما یركز بعضهم على ال
اإلبداع، أو بعض ، التحصیل األكادیميالخاصة،آخرون على القدرات یركز العقلیة العامة، 

الخصائص والسمات الشخصیة. 
الباحثین في تحدید مفهوم الموهبة وصعوبة تحدید ماهیة غم من االختالفات بینوبالر 

هابرامج تدخل إلثراء وتنمیة قدراتالطفل الموهوب، إال أنهم یتفقون أن هذه الفئة تحتاج إلى
تسمح به قدراتهم.ممكن للوصول إلى أقصى مدى 

كالتالي:الموهوبین في ثالثة مستویات(Wenchunk)شانك توقد صنف ون
05ویشكلون من 135- 120هم الذین تتراوح نسبة ذكائهم ما بینو : األذكیاء المتفوقون-/1

.%10إلى 
.0%3-01ویشكلون نسبة170- 135وتتراوح نسبة ذكائهم بین الموهوبون: -/2
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فأكثر وهم یشكلون واحد في كل 170نسبة ذكائهم منكونتو العباقرة (الموهوبون جدا): -/3
)11: 2008: خدیدي(ال.مائة ألف

أخرى:مفهوم الموهبة وعالقتها بمفاهیم -2
مفهوم مع هناك العدید من المصطلحات والمفاهیم التي قد تتداخل أو تشابه إلى حد ما 

نتطرق إلى إبراز العالقة بین الموهبة سالموهبة منها: التفوق، اإلبداع، الذكاء والعبقریة لذلك 
وكل مفهوم من المفاهیم السابقة الذكر:

العبقریة: - 2-1
ي أن یقوم شخص باإلنتاج عبر مدى طویل من الزمن لعدد أن العبقریة هألبرتى یر 

كبیر من األعمال التي یكون لها تأثیرها الواضح والكبیر على اآلخرین لسنوات عدیدة.
وحاول أسعد أن یفرق بین الموهبة والعبقریة، حیث یرى أن الموهبة تشیر إلى االستعداد 

المهارة، أما العبقریةما یتطلب اكتساب الفطري الذي یعین على نوع معین من العمل، وهو 
التفكیر والعمل في مجاالت و فإنها أكثر من ذلك، حیث تتضمن األصالة والقدرة على اإلبداع 

سبق ألحد اكتشافها.یلم 
اقل أن العبقري هو الطفل المتمیز بالذكاء المبدع من بین الموهوبین، وهذا عكما یرى

ت بین العبقریة ذلك فهناك العدید من الدراسات خلطیعني أن كل عبقري موهوب، ورغم 
)14-2003:13(موسى:هما بمعنى واحد.توالموهبة واستخدم

:التفوق- 2-2
مقارنة مع الفئة امتمیز ابأنه ذلك الفرد الذي یظهر أداءالمتفوق ) 2001(زحلوق عرفت

العمریة التي ینتمي إلیها، في جانب أو أكثر من الجوانب التالیة:
القدرة العقلیة العامة.-
القدرة اإلبداعیة العالیة.-
التحصیل الدراسي المرتفع.-
) 124: 2008(أبو مرق: .القدرة على القیام بمهارات متمیزة-

ة والتفوق بشكل تفصیلي بقوله: ب) بین الموهبیاجیهولقد فرق (
الموهبة تقابل القدرة من مستوى فوق المتوسط، بینما یقابل التفوق األداء عن مستوى فوق -

المتوسط.
المكون الرئیسي للموهبة وراثي بینما المكون الرئیسي للتفوق بیئي.-
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النشاط أو تحقیق لتلك الطاقة.الموهبة طاقة كامنة ونشاط  أو عملیة، والتفوق نتاج لهذا-
الموهبة تقاس باختبارات مقننة بینما یشاهد التفوق على أرض الواقع. -
التفوق ینطوي على وجود موهبة ولیس العكس فالمتفوق البد أن یكون موهوبا ولیس كل -

)41: 2009(حجازي: موهوب متفوقا.
:اإلبداع- 2-3

بأنه النشاط الذي یقف على العكس من اإلتباع والتقلید، لذا فان اإلنتاج السید یعرفه 
الذي یتصف باإلبداع تتوفر في صیاغته النهائیة صفات الجدة والحداثة، وان كانت عناصره 

)394: 2010(عشوي: األولیة محددة من قبل.
ویعد اإلبداع حالة متطورة من الموهبة ألن المبدع موهوب ودلیل موهبته هو امتالكه 
لإلبداع الذي یجعله یقدم األفكار وینتج األعمال ویستخرج الفنون لتتنوع إبداعاته وتتفرع 

قدراته.   
بامتالك ویدخل كال المصطلحین ضمن قدرات اإلنسان، فال یمتلك اإلنسان اإلبداع إال 

ن اإلبداع  تطویر للموهبةوهبة یتعطل من خاللها اإلبداع، ألالموهبة، ألن عدم وجود الم
أي ترجمة الموهبة إلى أعمال وأفعال متنوعة، فالموهبة هي أساس انطالق اإلبداع.

الذكاء:-2-4
لمعالجة بأنه "قدرة أو إمكانیة بیولوجیة نفسیة كامنة الذكاءGardnerجاردنرعرف
)29: 2009(العنیزات:یمكن تنشیطها.المعلومات

تؤكد البحوث الحدیثة بأن الموهبة ذات الصلة وثیقة بالذكاء، وهناك من العلماء من 
حتىفأكثر120نظر إلى الموهبة من منظور الذكاء فقد حدودها بنسبة الذكاء التي تصل الى

الذین ال تقل ) اختار لفصوله التجریبیة الخاصة بالموهوبین األطفالترمان-أن (أوتیس
لینا هوانجورث(ستانفورد بنیه) وكذلك فعلت باستخدام مقیاس140عندرجة ذكاء كل منهم

في نفس المقیاس.130حیث یحصل الطفل الموهوب على نسبة ذكاء ال تقل على درجة 
وعلى هذا یتضح أن هناك رابطة قویة بین الذكاء والموهبة، فمما الشك فیه أن الطفل 

یؤكد مختار بأن الطفل الموهوب من حیث یتمتع بنسبة ذكاء ال بأس بها، و الموهوب البد أن 
موهوبا، وقد یكون الطفل بححتى یصبارزةالذكاء البد أن تكون لدیه في نفس الوقت مواهب

ق ـلـیع أن نطـتطـفال نسبـروما من تلك المواهـون محـنه یكـاء ولكـذكـن الـة میـة عالـعلى درج
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.رق الذكاء، ولكنه ال یكون في نفس الوقت خاكما قد یكون ذا موهبة خاصة، موهوباعلیه
)29: 2005صفوت: (

یشیر حنورة  إلى أن الموهوب شخص قادر على أداء نشاط معین ضمن نفس السیاق، 
بشكل متمیز ال یقدر علیه غیره، وٕاذا أدت الموهبة إلى كشف جدید أو إدراك عالقات بین 

متمیز ودون إضافة عالقات بشكل الاألشیاء یكون مبدعا، وٕاذا أدت إلى قدرة على إدراك 
.اشاط أكادیمي أو دراسي یكون متفوقفي نالذكاءاستثمرٕاذا مایكون الذكاء، و 

) 56: 2002(الشربیني: 
ة للموهبة:مفسر نظریات ال-3

هناك العدید من النظریات التي حاولت تقدیم تفسیر لمفهوم الموهبة والموهوب من أبرزها:
سیترنبرغ للموهبة العقلیة ذات األبعاد الثالثیة:نظریة - 3-1

وهو أحد أكبر الباحثین في )1988-1985(الثالثیة للذكاء اإلنسانيوفقا لنظریة سیترنبرغ
مجال الذكاء والموهبة في العصر الحدیث، وینطلق في تعریفه للموهبة أنها عملیة إدارة ذاتیة 

. جودة لمجموعة من القدرات العقلیةعالیة ال
) 104: 2011علي:و (جالمدة

أن الموهبة ال یمكن ، و أنواع مختلفة للموهبة العقلیةهناك ثالث أنیرى سیترنبرغو 
وما لم تختبر تلك األنواع ببساطة أن تحدد بالدرجة التي یتحصل علیها الفرد في اختبار ما،

یحدد الموهبة العقلیة في ثالثة أنواع وهي:فال الموهوبین، و عدد كبیر من األطیفقد
ویقصد بها القدرة على تفكیك برنامج ما وفهم أجزائه.الموهبة التحلیلیة:-1
ته على الحدس لفرد على النظر لألمور بعمق وقدر قدرة اتعني و الموهبة التركیبیة:-2

ته العالیة على التكیف مع المواقف الجدیدة. اومهار 
تطبیق الجوانب التحلیلیة والتركیبیة في كل قدرة الفرد على ویقصد بها الموهبة العمیقة:-3

.المواقف الحیاتیة
)26: 2006(القصاص:

إلى أن األفراد ال یملكون نوعا واحد فقط من تلك المهارات أو القدرات بل سیترنبرغویشیر
أن الموهبة ال تكمن فقط في ، و ا من هذه القدرات الثالثة معاعلى العكس فهم یمتلكون قدرا م

حد هذه القدرات الثالثة ولكنها تكمن أیضا بدرجة أالدرجة العالیة التي یحصل علیها الفرد في 
التوازن الناجح الذي یحدثه الفرد بین تلك القدرات الثالثة.
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كما أن هذا التكامل بین القدرات یمكن أن یتغیر عبر الزمن، ألن الذكاء یمكن أن ینمو 
طور في اتجاهات متعددة، حیث تتسم هذه القدرات بالمرونة، ومن ثم یمكن تنمیتها ویت

) 22: 1988الغامدي: (لألفضل من خالل التنشئة والتدریب.
أن الموهبة هي شبكة أو نظم من العملیات سیترنبرغوعلیه یمكن القول حسب

ركز على أن یمجاالت واسعة من السلوك اإلبداعي، كما السیكولوجیة التي تتفاعل مع 
نتیجة عوامل داخلیة. یكونتطویر الموهبة

المتعددة:) للذكاءات1983نظریة (جاردنر- 3-2
إن أداء الفرد في أي مجال من مجاالت النشاط اإلنساني یتطلب قدرا ونوعا معینا من 

ما یؤید هذه الفكرة في إطار )1985(جاردنرهوارد الذي یستلزمه هذا المجال، وقدم الذكاء
نظریته عن الذكاءات المتعددة، حیث اقترح قائمة بسبع قدرات منفصلة (ذكاءات أو مواهب) 

وهذه ، یرتبط كال منها بنمط معین من الموهبة، حیث یحتاج إلى اهتمام ورعایة تربویة خاصة
الریاضي، الذكاء المكانيالموسیقي، الذكاء، الذكاء من الذكاءات هي: الذكاء اللغوياألنواع

)Ebooksclub:127-128(أشكال الذكاء الشخصي، الذكاء االجتماعي، الذكاء الجسمي.

ویرى جاردنر أن الخصائص العقلیة تتفاعل وتؤثر كل منها على األخرى وذلك إلنتاج 
بد أن تركز توجیهها خطوط تفكیر عملیة ومنتجة، وكذلك یفترض أن الخبرات التعلیمیة ال
ى الخروج واالنطالق نحو تنمیة كل أشكال الذكاء لمساعدة القوة الكامنة غیر العادیة عل

ویعتمد جاردنر على مسلمتین:، )80،81: 2005(مصباح: والتحقق منها
والتي تظهر بدورها في المهارات والقدرات الفرد یمتلك عددا من الذكاءاتأناألولى:

المختلفة، ویستخدمها في حل المشكالت.
أن األفراد یختلفون في القدرات واالهتمامات، ولذا فإنهم ال یتعلمون بنفس الطریقةالثانیة:

كما أن الفرد ال یستطیع أن یتعلم كل شيء یمكن تعلمه.
تتیح لهم االستفادة القصوى من یس الطلبةذكاءات المتعددة في تدر إن نظریة توظیف ال

للذكاء التي التقلیدیةالعملیة التعلیمیة حسب قدراتهم ومیولهم وٕامكاناتهم، حیث أهملت النظرة
تعتقد بوجود ذكاء واحد عام وتصنف المتعلمین إلى أذكیاء وأغبیاء، بل تحاول الكشف عن 

مكامن اإلبداع والتفوق لدى المتعلمین والتي تتسم بالتعدد والتنوع.
)17،16: 2006(العمران: 
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من الضروري أن یكتسب كل فرد عنهعلى الواقع، نالحظجاردنرنظریةعند إسقاط
مهارات تعلم تناسب مهارته وٕامكانیاته، حتى یستطیع إشباع الفضول المعرفي عند الطفل 

ن روتینیة و الموهوب خاصة الذي یعاني من صعوبة في مسایرة الحصص الدراسیة التي تك
ال تناسب مستواه العقلي.و 

:)( Renzulli1986رینزوليلالتصور ثالثي األبعاد نظریة- 3-3
ظهرت نظریة الحلقات الثالث إلى الوجود من خالل جهود رینزولي وفریق البحث التابع 

.له بعد دراسات طویلة ألعداد كبیرة من األفراد ذوي اإلسهامات االیجابیة في المجتمع
)2011:102(الجالمدة، علي: 

عوامل لوجود الموهبة وهي:ثالثةوهي تفترض بوجود 
.عالیةالخاص بالقدرات العقلیةالعامل األول:-أ

خاص بانجاز المهمة. العامل الثاني: -ب
خاص باإلبداع. العامل الثالث: -ت

):04الشـــــــــــكل (
نزوليیوضح تفسیر الموهبة وفقا لنظریة ر ی

هـــذه العوامـــل شـــیر إلـــى تفاعـــل ی، حیـــثحســـب رینزولـــيالموهبـــة یبـــین الشـــكل الســـابق 
فالطفـل الموهـوب مـن وجهـة ، أي مجال قیم مـن مجـاالت األداء اإلنسـانيالثالثة وتطبیقها في

هو ذلك الطفل الذي یتمتع بقدرة عقلیة عالیة تظهر على شـكل أداء متفـوق فـي المدرسـة ه نظر 
اختبارات التحصیل المدرسیة سها یمقارنة بالمجموعة العمریة التي ینتمي إلیها، كما تق

القدرة العالیة انجاز المھمة

الموھبة

اإلبداع
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بالمثابرة والدافعیة في األداء المهمة المطلوبة منه ویتمتع كذلك باإلضافة إلى تمتع الطفل 
ا.بأداء مرتفع على اختبارات الذكاء المقننة مقارنة بالمجموعة العمریة التي ینتمي إلیه

خصائص الطالب الموهوبین:-4
إن الوقوف على خصائص الموهوبین من األمور البالغة األهمیة عند دراسة الموهوبین 

سباب التالیة:وذلك لأل
كون خصائص الموهوبین تسهم في سرعة التعرف علیهم ولذلك اهتم الباحثون في مجال -1

قوائم رینزولي للسمات ها ومن أشهر هم موهوبین بإعداد قوائم خاصة بصفاترعایة ال
ئص القیادیةخصائص التعلم والدافعیة وخصاعن السلوكیة وهذا المقیاس یعطى معلومات 

.االبتكاریةو 
أن معرفة خصائص الموهوبین تساعد القائمین على رعایتهم في وضع البرامج كما-2

حیث أن الموهوب فنیا قد ال تناسبه البرامج التي تركز على الجانب القیادي ،المناسبة لهم
ن بالخصائص التالیة:و وبشكل عام یتمیز الموهوب، )13: 2008على سبیل المثال(الخدیدي: 

األكادیمیة:و الخصائص العقلیة - 4-1
یتمتعون بسرعة استیعابهم للمفاهیم والعالقات المعقدة بین األشیاء أو الموضوعات أو -

)90: 2009(سعادة: األحداث، أي فهم الرموز المجردة، وٕادراك العالقات بینها.
اختبارات الذكاء عقلیة عالیة، حیث تظهر في شكل أداء مرتفع على لدیهم قدرات-

ن على و وبوكاتل)، حیث یحصل األفراد الموهرافن ،(وكسلر وستانفورد وبینیهالمقننة كاختبار
على اختبارات الذكاء.كثرأدرجات فوق المتوسط أو 

یتمیزون بقدرة كبیرة على حل المشكالت.-
)04: 2003كوافحة: (

ستطالع العقلي والبحث عن المعرفة فهي من السمات التي الحظها الایحبون-
(بلوسكین) إلى أن الطفل الموهوب عند یشیركما ،الدارسین بشكل مبكر على الموهوبین

وأن لون أسئلة مثیرةأفالهم یحبون اإلطالع والتحري ویسمن اآلباء تشیر بأن أط)%81(نسبة
یرات لیعرفوا المزید عنهاوصفوا أطفالهم أنهم ملحین في فحص واكتشاف المث)%66(نسبة

یاتهم حب االستطالع" تكون في جمیع مراحل ح) بأن هذه الدوافع"1991(روكیزویضیف
.بحیث تدفع بهم نحو الموهبة
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یمتاز الموهوبون بقدرات إبداعیة متمثلة في التفكیر المنتج من خالل انفتاحهم على -
الجدیدة، وامتالكهم لمركز ضبط داخلي فیما یتعلق بالتقییم.الخبرات 

كبیرة عن األشیاء بطالقة لغویةة الشفویة، أي تمكنهم من التعبیریتمیزون بالبراع-
یوصلون أفكارهم إلى اآلخرین بسهولة.وصیغتها في قالب مفهوم، و 

دائما ومقبلین             لكونهم متهیئین ومستعدین للتعلم لدیهم توجه ذاتي للتعلم، وذلك -
ن برغبة ذاتیة نحو التعلم بهدف تنمیة استعداداتهم و مدفوعأنهمأيمعه، ، ومتفاعلینهعلی

ن في ذلك على أنفسهم.و لمیولهم ومعتمدمستجیبون،وٕامكانیاتهم
للمشكلة.ولید الحلول اإلبداعیة والمنطقیةیكثرون من طرح األسئلة االستفزازیة وذلك لت-
یهتمون بالكتب ویحتفظون بالمعلومات التي یكتسبونها.، یتعلمون مهارات القراءة مبكرا-
)52،56: 2007ة وآخرون: نی(البطانهم.لدیهم قدرة عالیة على التركیز أطول من أقرا-
یهتمون بالتنقیب والبحث عن أصل األشیاء، فهم مجتهدون، مفعمون بالحیویة والجد -

في االجتهاد ألنهم یرونه وسیلة لتحقیق مبتغاهم من خالل تحصیل ولدیهم القناعة والرغبة
درجات عالیة.

، لذلك ال یحتاجون إلى تكرار اإلرشادات وٕاعادة یتعلمون بسهولة وسرعة-
علموه اإلیضاحات، واستخدام الذكاء بشكل جید في التعلم، كما أنهم أقدر على تطبیق ما ت

)78،79: 2005: (صفوتلحل ما یعترضهم من مشكالت.
الخصائص االجتماعیة والوجدانیة:- 4-2

التي تمیزهم عن ن كذلك بالعدید من الخصائص االجتماعیة والوجدانیةو یتسم الموهوب
أن ى) وغیرها من الدارسات إل1992(هلهان وكوفمانحیث أشارت دراسة أقرانهم العادیین،

، منها:الموهوبین یمتازون بخصائص اجتماعیة ووجدانیة أكثر ایجابیة مقارنة بالعادیین
.یتمیز الموهوبین بالقدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت-
امتالك المهارات االجتماعیة، والتكیف الشخصي واالجتماعي، وتقدیر الذات.-
للقضایا االجتماعیة والحیاتیة، وهم أكثر إضافة لذلك یمتازون بشخصیة قیادیة وأكثر تفهما -

انفتاحا على اآلخرین، وأكثر التزاما بالمهمات الموكلة لهم وأكثر شعبیة بین أقرانهم، ولدیهم 
)42،43: 2003(كوافحة :.فعالي واجتماعياستقرار ان

یل إلى األسالیب المفضلة للتعلم والتعلیم المیل إلى الثقة بالنفس والتحكم بالذات والم-
)90،103: 2008: سعادة(والتفكیر، والتعبیر الواضح عن النفس.
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هي:تتركز في خمسة عناصر أن سمات الموهوب إلى)Karen 1991(دراسة تشیرو 
الذي یجعل الفرد یتحرك وهي التي تعني تفتح العقل والنشاط االبتكاري مرونة التفكیر: -

.تجاوز المألوففيدیه رغبة قویة إلى األمام ول
حیث یكون متحررا من القیود االجتماعیة فهو مستقل عما هو االستقالل الشخصي:-

تقلیدي وال یهتم باالنطباعات التي یتركها اآلخرون، فیبدو كأنه غیر اجتماعي أو ضد التقالید 
االجتماعیة وسبب ذلك أنه یتجه إلى داخله أكثر من اتجاهه إلى خارجه.

د عقیا نحو المهوب یكون عالوسبب ذلك التفضیل اإلدراكي للشخص المو تحمل الغموض:-
.ه لألمور الصعبةاألشیاء، ویشعر بالرضا عند تحدیمنتظم منالوغیر 

.ا غیر محدود من الحلول لمشكلة ماغیر مكترث لوقوعها ألنه یقدم عددتحمل األخطاء:-
ا یخفض مستوى : حیث یتمتع الطفل المبتكر بالصحة العقلیة ممانخفاض مستوى القلق-

)07-06: 2009: (دبراسو.القلق لدیه
قدراتهم القیادیة فهم یمتلكون القدرة على قیادة وما یتمیز به األطفال الموهوبون هإن أهم 

المشكالت حل الطلبة اآلخرین في المدرسة وأصدقائهم خارج المدرسة، وقادرون على 
) 56:2007(بطانیة وآخرون: .التفاعل مع اآلخرینالناجمة عن 

تؤثر فیه بشكل سلبي في قد إال أنها تمیز الموهوبالتي االیجابیةهذه الخصائصرغم و 
سبب له عدة مشاكل في نفسه وداخل بعض األحیان الختالفه عن باقي البشر، فهي ت

ذهن البعض، وال یتوقع إلىیتبادر قدن مجتمعا متجانسا كماو مجتمعه، كما ال یعد الموهوب
، وكلما ین الموهوبینللتفاوت بهناك مجاالإن، بلیهمأن تظهر كل هذه الخصائص لد

عن غیره.درجة تفرده ة عند الفرد ازدادتازدادت درجة الموهب
أسالیب الكشف والتعرف على الموهوبین:-5

الموهوبین وطرق التعرف علیهم من بین مجموع الطالب ومن تتعدد أسالیب اكتشاف 
أهم تلك األسالیب والطرق ما یلي:

ترشیح المعلمین:)1
یعد أحد اإلجراءات المهمة المستخدمة على نطاق واسع عند تحدید الطالب 

،الخاصة بالموهوبینالموهوبین الذین ترشحهم مدارسهم لاللتحاق بالبرامج والخدمات االثرائیة
الحكماألقدر على ویكونونوالمعلمون یعتبرون أكثر معایشة لألطفال أثناء سنوات دراستهم 
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قدراتهم واستعداداتهم والتعرف على األطفال الذین یظهرون نبوغا مبكرا مقارنة بأقرانهم على
)12: 2008عبد المجید: و (محمد.في المراحل العمریة والدراسیة المختلفة

إنتاج التالمیذ:)2
یعد إنتاج األطفال من أفضل األسس التي یمكن أن تساعد في التعرف على األطفال 

المتفوقین والتي یمكن أن تسجل في صحائف التالمیذ، وهذا اإلنتاج یشمل جوانب متعددة 
.سواء كانت أكادیمیة أو فنیة مثل كتابة القصة والشعر والتجارب العلمیة ......إلخ
)31: 2001(سلیمان: 

ترشیح الذات:)3
حیث یبدي األطفال ،من خالل تقدیر الطفل لذاته وخصوصا في المرحلة االبتدائیةوذلك

إما من ،للتحدث عن أنفسهم وعن أعمالهم ومهاراتهم وانجازاتهمافي هذه المرحلة استعداد
خالل المقابلة الشخصیة أو من خالل قوائم شطب معدة مسبقا تعبر عن سلوكیات ومواهب 

)38: 2003(كوافحة، عبد العزیز:.تدل على موهبته وتفوقه
اختلف الباحثون والمتخصصون في  مجال التفوق والموهبة في عدد المراحل التي یتعین 

، حیثتمهیدا إللحاقه بالبرنامج الخاصأن یمر بها الموهوب حتى یتم الكشف عنه وهذا 
األطفال الموهوبین تستغرق نحو ثالث مراحل یذكر جروان أن مراحل الكشف والتعرف على 

متتابعة هي:
مرحلة االستقصاء أو مرحلة الترشیح والتصفیة المرحلة األولى: 

باإلعالن عن بدء مرحلة الترشیححیث تبدأ عملیة الكشف عن األطفال الموهوبین
تجمیع عدد المرشحین في وعاء یطلق علیه "وعاء الموهبة " وهم ىإلوتهدف هذه المرحلة 

األطفال الذین تم ترشیحهم من قبل أولیاء األمور والمعلمین على أن یجتازوا المحكات 
أو المنطقة التعلیمیة أو علي مستوى المدرسة ةالمقررة لالختیار وااللتحاق ببرامج خاص

.                               ةالدول
نه ال یجوز ترك عملیة الترشیح دون تقنین أویرى بعض المهتمین بالمجال والباحثین فیه 

یمیلون –كما تشیر الدراسات التي تناولت طرق اختیار المعلمین للموهوبین–للمعلمین ألنهم 
عة والتعاون، والنظافة والترتیبألطفال الذین یتمتعون بصفات تروق لهم كالطااإلى ترشیح 

التمتع بالحالة الصحیة الجیدة، وغیر ذلك من الصفات تعكس توافقهم مع روتین الفصل و 
أنهم یثیرون المتاعب أو ما األطفال الذین یوصفون عادة بأو ، درسةالمدرسي، وتعلیمات الم
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فال یمیل المعلمون إلى ترشیحهم، على الرغم من وجود احتماالت قویة أن یكون المشكالت
الموهوبین ومع أن المعلمین األقرب ألطفالهم وتالمیذهم وهم األكثر هؤالء األطفال من 

معرفة بجوانب قوتهم ونواحي ضعفهم بحكم تواصلهم الدائم بهم، إال أن النسب المئویة لدقتهم 
أي أنهم یتسببون في عدم ترشیح %50وفاعلیتهم في ترشیح األطفال الموهوبین لم تتجاوز الـ

لاللتحاق ببرامج الموهوبین.نصف عدد الطالب المؤهلین 
مرحلة تطبیق االختبارات والمقاییس المرحلة الثانیة:

تهدف هذه المرحلة إلى جمع المزید من المعلومات اإلضافیة والبیانات الموضوعیة عن 
ومن الناحیة العلمیة ، الموهوبینطریق نتائج االختبارات المتاحة للقائمین على برنامج تعلیم 

ویمكن ،م في المرحلة األولى بنسبة معینةتقلیص عدد األطفال الذین تم ترشیحهفتهدف إلى 
تصنیف االختبارات المستخدمة في الكشف عن الطلبة الموهوبین في خمسة فئات وهي:

اختبارات الذكاء الفردیة.-1
اختبارات الذكاء الجمعیة.-2
اختبارات االستعداد المدرسي واألكادیمي.-3
الدراسي.اختبارات التحصیل -4
اختبارات اإلبداع والتفكیر اإلبداعي.-5

مرحلة االختیار. المرحلة الثالثة:
بعد اجتیاز األطفال الموهوبین لمرحلة الترشیح والتصفیة ومن ثم مرحلة االختبارات 

وسوف تتم معالجتها بطریقة علمیة ها لهؤالء األطفال بیانات تم تجمیعأصبح ،والمقاییس
هذه الدرجات المتجمعة یتم إدراج أسمائهم في قائمة بالترتیب حسب مالئمة، وفي ضوء

من القائمة المطلوبعالمتهم ویتولى القائمون على برامج تعلیم الموهوبین اختیار العدد 
حسب الدرجات.

)157-135: 2008(جروان :
:قسمها إلي ثمانیة خطوات بالترتیبأما صبحي فقد 

كما ذكرنا سابقا.ترشیح المعلمالخطوة األولى:
.زمالء الدراسةترشیح الخطوة الثانیة:
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یعتقدون أنهم موهوبون وتجري هذه الخطوة باستخدام یطلب من الطلبة ترشیح زمالئهم الذین 
لخصائص یرشح التالمیذ من هو استبانة " توقع من هو" حیث تحتوي على مجموعة من ا

ه الذي تتوفر فیه أكثر الخصائص المذكورة في هذه االستبانة.  زمیل
ترشیح الوالد/الوالدة: الخطوة الثالثة:

، بحیث تفید هذه الخطوة في إجراء نوع المقارنة بین یجرى حوار مع والد الطفل أو والدته
أحكام المعلمین وزمالء الدراسة وأحكام الوالدین في مدى صحة توفر الخصائص المشروطة 

في التلمیذ المرشح.
الحوار مع الموهوب: الخطوة الرابعة:

وهي ذات درجة كبیرة من األهمیة، فهي تساعد الباحث في معرفة خصائص الشخص 
.لموهوب وسماته العامة والخاصةا

التشخیص بواسطة اختبارات الذكاء:الخطوة الخامس:
في هذه الخطوة یتم تطبیق اختبارات ذكاء نذكر منها:

بنیه) وهي تعتبر أفضل طریقة ولكن تتطلب وقتا ، مثل اختبار (وكسلراختبارات ذكاء فردیة:
المواهب، وخاصة في المدارس المكتظة طویال كما أنها لیست طریقة عملیة للكشف عن 

التي لیس بها عدد كاف من المختصین في علم النفس.
: مثل اختبار (رافن) للمصفوفات المتتابعة وهي مفیدة في إعطاء فكرة اختبارات ذكاء جمعیة

عن الموهوبین المبدئيعامة عن األطفال ألنها تعد وسیلة عملیة ومفیدة ألغراض الكشف
نه ینقصها التفاعل الفردي بین الفاحص والمفحوص.ویؤخذ علیها أ

انس للتفكیر االبتكاري:         التشخیص بواسطة اختبار تور الخطوة السادسة:
لفظیة، صورة یتكون من صورتین "صورةللتفكیر اإلبداعي والذي)(تورانسویعتبر مقیاس

في تحدید القدرة اإلبداعیة لدى " من المقاییس األكثر انتشار واألكثر شهرة والمناسبةشكلیة
الطفل الموهوب.
:   مقیاس المهارات األكادیمیةالخطوة السابعة:

ویعتمد في هذه الخطوة على اختبارات التحصیل التي یعتبر من أكثر االختبارات شیوعا
المسحیة هي ثالثة أنواع رئیسیة: اختبارات التحصیل الشخصیة واختبارات التحصیل

التحـصیل الـعامبارات ـك اختـف إلى ذلـا، أضـال مـة في مجـهیئـوى التـتـاس مسـارات قیـواختب
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."اختبارات تطبق في المدارس بدءا بالمستوى االبتدائي إلى مستوى الدراسات العلیا"
مقاییس السمات:                                                        الخطوة الثامنة:

موضوع التشخیص یمكن استخدام مزید من المعلومات على الموهوبینللحصول على ال
مقاییس السمات، ومن أبرزها تلك التي طورها العالم األمریكي رینزولي ورفاقه في أواخر 
السبعینات وقد جرى تصمیمها للحصول على تقدیرات المعلمین لسمات طلبتهم في مجاالت 

ون المسرحیة الفنیة والموسیقیة والفنوالسمات القیادیة والبراعة اعیةالتعلم الدافعیة واإلبد
)1992:38،80:(صبحي. وسمات االتصال

أخطاء عملیة الكشف:
هناك نوعان من األخطاء التي یمكن أن ومن خالل عملیة الكشف عن فئة الموهوبین، 

القائمین على تنفیذ عملیة الكشف عن الطلبة الموهوبین والمتفوقین هما:یقع فیهما أحد 
 اختیار طالب غیر جدیر بااللتحاق بالبرنامج أوال یستفید من التحاقه بالبرنامج لعدم حاجته

.إلیه ویطلق على هذا النوع من األخطاء القبول الزائف
 البرنامج الخاص، ویطلق على إسقاط طالب موهوب حقا وحرمانه من اإلفادة من خدمات

.هذا النوع من األخطاء الرفض الزائف
)145: 2006(جروان: 

نقول أنه كلما كان الكشف على هذه الفئة في وقت مبكر كلما ما سبق یمكنوبناء على
تحقق أقصى قدر ممكن من تمكن األخصائیون من إعداد وتحدید برامج مالئمة للموهوبین و 

ومن ثم یصبح التعرف المبكر هو مفتاح التوصل إلى اكتشاف المدى الواسع من ، النمو لهم
لكثیر من المواهب تولد وتموت جتمعات، فاالطاقات البشریة المتاحة في أي مجتمع من الم

أن یحس بها أحد، ومواهب أخرى تعرف ولكن یتم اغتیالها بسوء التوجیه واإلقصاء دون
)151دس: (رحماني:.والتهمیش

مشاكل الموهوبین:حاجات و -6
غیرهم من أقرانهم من العادیین بقدرات ومواهب، مما یجعل لدیهم یتمیز الموهوبون عن 

خصائص تظهر من خاللها طاقاتهم وهذا ال ینفي أنهم یعانون من مشاكل یشتركون فیها
تشتمل ، و خالل تلبیة حاجاتهم ومتطلباتهموهم بأمس الحاجة إلى التعرف علیها وذلك من

بالموهوبین على ما یلي:الحاجات الخاصة
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 بهمالمنوطناسب مع دقة المهماتتوالتوجیه لیالحاجة إلى مزید من الرعایة واالهتمام
)2003:90موسى: (انجازها ولكي ال یشعروا باإلهمال في المنزل أو المدرسة.

وقدراتهم مورغباتههمالالمنهجیة المتعلقة بمیولى المزید من النشاطات المنهجیة و الحاجة إل
زیارات المیدانیة والعمل المدرسي اإلضافي وذلك بسبب قدرته الفائقة على االنجاز.مثل ال
 حاجة الموهوب إلى االندماج االجتماعي لیوفر األصدقاء والعمل المتعاون مع اآلخرین

)71: 2000( العزة: ولكي ال یشعر بالغربة والفردیة.
 بتزویده بمجموعة من الخبرات التعلیمیة التي یمیل إلیها، والتي ال تتوفر حاجة الموهوب

)242: 2009(خطیب: .في البرامج العادیة
عن طریق إتاحة الفرص قوم بدور قیادي في الجماعة، وذلكحاجة الموهوب كي ی
مواجهة الجماعة، فهم احتیاجاتهم وتنمیة القدرة على عرض مناقشة الجماعیة، والتعود على لل

ونقد وجهات النظر المتعارضة.األفكار
 حاجة الموهوب إلى التدریب على حل المشكالت اإلنسانیة والعلمیة بطریقة البحث العلمي

الصحیح.
دون الحاجة إلي تنمیة التوجیه الذاتي عند الموهوب واالستقاللیة في التفكیر والعمل وذلك

)52: 2004(قمر ومبروك: التعارض مع العمل الجماعي.
 التحریك في السلم التعلیمي بحسب ما تسمح به قدراتهم واستعداداتهم دون النظر إلى

عامل السن أو النظم اإلداریة.
 الطاقات وٕاخراج األفكار التوسع والتعمق في اكتساب المعلومات بالقدر الذي یسمح بتدفق

التي تؤدي إلى اإلنتاج اإلبداعي، وذلك عن طریق منحهم الفرص للتعرف على قدراتهم 
)36: 2010(سلیمان: إلى أقصى حد ممكن.اهتماماتهم وٕامكاناتهم واستغاللهوا
وهوبین في الحاجة إلى تنمیة الهویة وتحدید الذات: تبدأ أزمة المراهقین واألطفال من الم

تحدید ذاتهم وهویتهم حیث یتمتعون بمدخل تحلیلي مكثف في حیاتهم واهتماماتهم بالكمالیة 
وهناك مجاالت یرى ذاته فیها فریدة وممیزة، وفي آن آخر یوجه المحیطین إلى مجاالت 
أخرى ال یعمل فیها حد الكمال وهناك تحتاج تلك الفئة إلى المساعدة واإلرشاد النفسي 

)65دس:(عبد السمیع:.لتحدید الهویة والتوجیهات الذاتیةوالتربوي



102

 حاجة الموهوب إلى التعبیر عن أفكاره ودعمها فهو بحاجة إلى معرفة رأي من حوله في
أفكاره ومشاركتهم بما یدور في ذهنه.

 عبارة عن آلة حاجة الموهوب إلى فهم طبیعته: فجمیع من حوله ینظر إلیه على أنه
.  یعرف كل األشیاء ولیس بحاجة إلى مساعدة أو فهم مشاعره ومشكالته

)10دس:(الرابغي: 
وافقیة وكیفیة التعامل مع الضغوطالحاجة إلى اكتساب المهارات الت.

) 20: 2006(بركات: 
قدرات متمیزة تجعلهم مختلفین اختالفا لامتالك الموهوبین یمكن القول أنومما سبق 

جعل أسالیب ومناهج التدریس العادیة لیست مناسبة لهمیجوهریا عن أقرانهم العادیین، مما 
حیث أنها ال تلبي حاجاتهم، فعدم إشباع هذه الحاجات لدى الموهوبین یمكن أن ینجم عنها 

تمیزهم بقدر ما ترجع إلى موقف ى المشكالت إلالعدید من المشكالت، وال ترجع هذه 
من ،اآلخرین منهم واستجاباتهم لمواهبهم وبالتالي إلى موقف هؤالء الموهوبین نحو أنفسهم

نذكر:بین هذه المشكالت 
أوال: مشكالت ذاتیة تتعلق بالموهوب نفسه وأهمها: 

غیاب التوازن بین النضج االنفعالي والنضج العقلي: ویرجع ذلك الرتفاع المستوى العقلي -
على وجود فجوة بین االنفعالي، وهذا ما أكدته دراسة هولنجورثمقارنة بمستوى النضج 

یث یتقدم النمو العقلي بسرعة أكبر من النمو مستوى النمو العقلي والعاطفي لدى الموهوب، ح
)85،86: 1994(أوجریس:.العاطفي

االمرتفع دائما یجعل لدیهم شعور ینن أداء الموهوبإالمثالیة: عندان الكمال والبحث نش-
في أداء معین ونقفخیأي عمل یقومون به، وحین بالمثالیة، حیث یبحثون على الكمال في

بالضرر النفسي والشعور باإلحباط.میعود علیه
الهم والتشاؤم واالكتئاب الناجمة عن حساسیتهم غیر العادیة تجاه مشكالت مشاعر-

المجتمع والعالم والشعور بالمسؤولیة األخالقیة نحو اآلخرین مع العجز عن التأثیر والتحكم 
حولهم من أحداث.فیما یجري

مشاعر االختالف والعزلة عن اآلخرین وصعوبة تكوین عالقات مشبعة وصداقات مع -
)08،09دس:(الفاعوري:.األقران مع تصنع التوسط أو العادیة في بعض األحیان
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ثانیا: مشكالت أسریة وأهمها:
تهالموهوب وعدم االكتراث بموهببنهماالإهمال الوالدین دین: فالالمباالة من جانب الوال-

شعور الوقدراته العقلیة یشكل عبئا ثقیال علیه من الناحیة النفسیة وقد یؤدي إلى أن یتملكه 
باإلخفاق والفشل أو إلى القلق النفسي.

إهمال الطفل الموهوب والسخریة منه: قد یسخر بعض اآلباء من الطفل الذي یفضل الكتب -
د هذا على الموهوب بأضرار نفسیة بالغة كرد فعل لما یواجهه من والقراءة على اللعب، ویعو 

حیث )، 14: 2005(علیثة:الخاطئة في التربیةلیب الوالدیةاحباطات مترتبة عن تلك األسا
) إلى أن اعتقادات اآلباء حول قدرات أطفالهم لها تأثیرات على 1990(دیكینسأكدت دراسة

.تأثیرات األداء الفعلي السابقإدراك هؤالء األطفال لذواتهم أكثر من 
المبالغة في تقدیر الوالدین لتفوق الطفل: وهنا ینتظر من الموهوب إنتاج أكثر من مجهوده -

.أو بعكس رغبته، وهذا یؤدي باألبناء وخاصة الموهوبین إلى الفشل واإلحباط
)14: 2005(علیثة: 

تسلط وٕاكراه الطفل الموهوب: إن التسلط واإلكراه والتقیید والسیطرة والحمایة الزائدة وغیرها-
عیة وسلب ما لدیه من الشعورلموهوب، وتكرهه على المسایرة والتبتعیق استقاللیة الطفل ا

2001:(سلیمان وصفاءص التعبیر عما لدیه من استعداداتبالكفاءة والتفوق، ویقلل من فر 

) التي تهدف إلى معرفة دور األسرة في 1964منجی)، كما أكدت دراسة (هولجر وفل235
نجاح أو فشل المراهقات الموهوبات وٕاجالء المتغیرات النفسیة الكامنة وراء عدم تحقیق 

هن الكامنة، وأظهرت الدراسة أن تحقیق المراهقات الموهوبات إلمكانیاتهن المراهقات إلمكانیات
تعاطف وتقدیر الفرد والثقة الكامنة مرتبطة بالمناخ األسري وما یتمیز من حریة واستقاللیة و 

)46: دس: عبد السمیع(س.    بالنف
مدرسیة وأهمها:ثالثا: مشكالت 

تجاوز الطفل الموهوب لسرعة التعلم في المدرسة العادیة: مما ال شك فیه أن المناهج -
الدراسیة وضعت حسب مستوى الطلبة العادیین، فهنا تظهر معاناة الموهوب في عدم تجاوبه 

العقلي ومن هنا اهإلى مستو همع ما هو مفروض علیه من مقررات ال ترقى من وجهة نظر 
یبدي رفضا لمسایرة المقرر الدراسي.

ن فشل المدرسة في تحقیق حاجات إإخفاق المدرسة العادیة في إشباع حاجات الموهوب: -
، كما ت وغیرها من الحاجات التي یطلبهاوطموحات الطفل الموهوب، من نشاطات ورحال
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واالستظهارعلى الحفظعتمدرسیة، وطریقة التدریس التي تتجعلهم ینفرون من الكتب المد
أن الموهوبین أكثر حساسیة وحذر وسرعة )1933()، حیث أشار هنري14: 2005(علیثة: 

سبة والمواضیع المثیرة للنقاشفي تفكیرهم، وٕاذ لم تقدم لهم االستشارة المنا
نهم سوف یخلقون مشاكل في الصف.إف
تدریجیا: إذ یعتبر المناخ الروتیني مصدر الملل بالنسبة فتور حماسة الطفل الموهوب -

)، حیث أثبتت نتائج 14: 2000للموهوب، فهو یحتاج إلى أسالیب حدیثة تشبع فضوله(علیثة:
بعض الدراسات أن بعض الطلبة الموهوبین یمیلون إلى االنسحاب من المدرسة، أو التسرب 

المتبعة من جانب المعلمین والمنهج نهائیا منها، وذلك بسبب عدم إثارة طرق التدریس
)2009:45(جودت: المطبق.

مضایقة رفاقهم الطلبة لهم بالسخریة أحیانا وبكثرة األسئلة واالنتقادات والطلبات أحیانا -
)102: 2005(جمیل: .أخرى

تدني وانخفاض االنجاز الدراسي: إذ قد یرفض الطفل الموهوب القیام باألعمال والمهام -
المدرسیة بسبب تفاهتها وطابعها الروتیني بالنسبة له، وقد تتطور لدیه مؤشرات تدني أو 

قدراته وممكناته النفسیة انخفاض تقدیر الذات خاصة في ظل تكلیفه بمهام قد ال تمكنه بقیة 
من انجازها، وقد یمیل الطفل إلى إخفاء موهبته أو حتى إنكارها في ظل شیوع إجراءات 

)12دس: (عكاشة: .التعامل التي تجذبه إلى االنصیاع والمسایرة
ها الكثیر من من المشاكل األساسیة التي تقف عائقا أمام الموهوبین والتي ال یتفطن إلی-

اآلباء وحتى المربین سوء توجیه الطفل الموهوب إلى التخصص المناسب، سواء كان ذلك 
بسبب حیرته هو في اختیار ما یناسبه أو بسبب التوجیه الذي یفرض علیه من أبویه أو من 
المدرسة فشعور بعض المتفوقین والموهوبین بالحیرة وعدم القدرة على االختیار الصائب 

راسة أو تخصص معین أو مهنة مرغوبة، وبالتالي فهم من أشد الناس حاجة إلى لمجال د
)112دس: (رحماني: .)Birely Genshaft:1991(التوجیه كما یؤكد ذلك بیرلي جنشفت 

على بعد التعرف على حاجات ومشاكل الموهوبین نرى أن لهذه الفئة صعوبات تعیقهم
السیر في حیاتهم، فهم بحاجة إلى رعایة خاصة من خاللها نقوم بتغطیة جانب كبیر من تلك 

م بأسالیب مختلفة هسیالحاجات ویكون هذا بتحدید البرنامج المناسب لهم أو عن طریق تدر 
نه كلما ارتفعت الموهبة إلى مستوى أ) 1982(میكستورث، وتوالنویب،حیث أكد كل من 

) بأن نتائج الدراسات تشیر إلى 1997المشكالت بشكل أكبر، كما أكد (حسنینعال تصبح 
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موهوبین أثناء المرحلة التعلیمیةأن هناك مشكالت تنشأ عن كبت الموهبة، وٕانكار حاجات ال
وبالتالي فهذه ضرورة حتمیة لوضع حلول تناسب حاجاتهم.

)03(نورة: دس: 
:برامج تدریس الموهوبین-7

إن عملیة الكشف عن األطفال الموهوبین والتعرف علیهم تمثل المدخل الطبیعي ألي 
أن الكشف من ) 1989(مشروع أو برنامج یهدف إلى استثمار طاقاتهم، وهذا ما ذكره القریطي

المبدئي لتحدید متطلباتهم التعلیمیة ومن ثم وضع البرامج عن الموهوبین یعد األساس 
التربویة المناسبة، حیث تهدف هذه البرامج إلى تقویة قدرات الموهوبین وتطویر استراتیجیاتهم 

) 303: 2006أحمد یحي: یق والتحلیل والتركیب والتقییم.(في التفكیر مثل االستیعاب والتطب
ومن أهمها:

:كادیميالتسریع األ برامج - 7-1
ات التربویة المحددة التي ارتبطت بالتلمیذ یعد التسریع األكادیمي من أقدم الممارس

یقصد به السماح للطالب بالتقدم عبر درجات ، و )113: 2012(دودین، جروان: الموهوب
السلم التعلیمي أو التربوي بسرعة بحیث یتمكن الطفل الموهوب من إنهاء المرحلة التعلیمیة 

ام أو عامین.فترة زمنیة أقل من الفترة التي یستغرقها الطفل العادي بنحو عفي 
)191: 2001سلیمان وغازي:(

ومن فوائد التسریع للطلبة الموهوبین كما یرى عدد من الباحثین:
 والشعور باإلنجاز، وتحسین االتجاهات نحو التربیة تحسین مستوى الدافعیة والثقة بالنفس

أو التعلیم.
 التقلیل من فرص الملل في المدرسة، ومنع الخمول العقلي جراء التعلم المتكرر عن طریق

الموهوبین.المحتوى الذي یتحدى قدرات الطلبةتقدیم مستوى مناسب من 
ن البرامج المدرسیة التقلیدیة اختصار الفترة الزمنیة الالزمة كي یكمل الطلبة الموهوبی

وٕاعدادهم للبدء في اإلسهام المهني واإلنتاجیة المبكرة.
تكییف سرعة التعلیم وفق قدرة الطالب الموهوب.

)113: 2012(دودین، فتحي:
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ومن أنواع التسریع األكادیمي:
المبكر في المدرسة اإلعدادیة والثانویة:القبول-1

الصف الخامس أو السادس یمكن إنإن الطالب الذي قفز في المرحلة االبتدائیة عن
یدخل المدرسة اإلعدادیة مبكرا، أو الطالب الذي قفز في المرحلة اإلعدادیة عن الصف 

ي فان هذا الشكل من التسریع الثامن أو التاسع یمكن إن یدخل المدرسة الثانویة مبكرا، وبالتال
یتیح الفرصة لتطویر عالقات اجتماعیة بین الطلبة المتمیزین في المراحل المختلفة.

)63: 2010(السرور: 
النقل أو الترفیع االستثنائي: -2

في أن الطفل المتفوق ال ینقل بشكل كلي إلى السنة وهذا األسلوب یختلف عما سبقه 
الدراسیة التالیة، بل ینتقل فقط في تلك المواد التي یثبت فیها تفوقه، وهذا الشكل یكون

مناسبا ألولئك المتفوقین بمهارات ومواهب خاصة في مواد محددة مثل الریاضیات.
)46:  2005(كوافحة : 

القبول المبكر في الجامعة:-3
یسمح في هذا البدیل لطلبة الثانویة المرفعین سابقا بالتسجیل في الجامعة التي یرغبونها 

بحضور ، وبالتالي یقوم الطالب م من مقررات في المرحلة الثانویةأثناء تكملة ما تبقى له
)14معاجیني: دس: (ما یحضر مقررات الثانویة جزئیا.مقرراته الجامعیة منتظما بین

تكثیف المنهاج:-4
، ویمكن تطبیق %25تقلیص الوقت المحدد لتغطیته في الصف العادي بنسبة ال تقل عن

)10: 2005: (عمشانلة الثانویة أو الجامعیة.أسلوب ضغط المنهاج وتكثیفه في المرح
التعلیم نظرا للفجوة القائمة بین في میدان التربیة و ةیعتبر التسریع من أكثر الظواهر المثیر 

لیاء األمور حول ما توصلت إلیه الدراسات عبر السنین وبین ما یعتقده بعض المربین وأو 
روجرزو )1992(كو كولدراسةرشیعلى برامج التسریع، إال أن الدراسات تالمترتبةاآلثار

ال یؤثر سلبا على ) إلى أن التسریع یؤدي إلى تحسین مستوى الطلبة الموهوبین، و 1991(
في تحلیله لجمیع أشكال التسریع، أن الطلبة االجتماعي، ویؤكد كولوكأوتكیفهم العاطفي

الموهوبین سیستفیدون بدرجة عظیمة من العمل في الصفوف التي تطبق التسریع.
)253: 2008(جروان: 
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برامج اإلثراء:- 7-2
هو أسلوب لتنمیة الموهبة إذ یزود الطفل الموهوب بنوع من الخبرات التعلیمیة واإلثراء 

لمدرسیة العادیة والمتنوعة والمتعمقة في موضوعات أو نشاطات تفوق ما یعطى في المناهج ا
)03: 2007(دواوین: بحیث تعمل على زیادة خبرة الموهوب.

تنقسم برامج اإلثراء إلي قسمین:
أن یتصل المنهج اإلضافي اتصاال وثیقا بالمنهج األصلي بمعنى أن یكون اإلثراء األفقي:-

امتدادا له، وأن یكون تعمیقا في مادة المنهج األصلي. 
أن یكون المنهج اإلضافي غیر مقید، ولیس من الضروري أن یكون له اإلثراء العمودي:-

)85: 2007ة وآخرون:نی(البطاعالقة بالمنهج األصلي.
إلى أن اإلثراء یقتضي تحسین الكم والكیف معا ودعت إلى ) 1931(هولنجورثوقد نبهت

خارج نطاق المدرسةإلىضرورة أن یمتد ما یقدم داخل الفصل في إطار برنامج اإلثراء 
البحث في تعرف على المراكز العلمیة في البیئة والتدرب على لن لو بحیث ینطلق الموهوب

)178: 2001(سلیمان وغازي: المجاالت المرتبطة بمواهبهم.
ویمكن تلخیص االتجاهات العامة في تربیة الموهوبین في ثالثة اتجاهات هي:

ة العادیة ولكن في وهو االتجاه الذي ینادي بدمج الطلبة الموهوبین في المدرساالتجاه األول:
للبرنامج المتبع اویعتبر هذا البرنامج توسیع، )2005:305(یحي:.صفوف خاصة بهم

ومن ، ء المضمون وتنویع المعلوماتلیتالءم مع قدرة الطفل ومواهبه وذلك من خالل اغنا
ة فیه: الطرق المعتمد

:یتم فیها توزیع مجموعة من البحوث على الطلبة حیث یختار كل موهوب طریقة البحث
ع في المجال الذي یمیل إلیه، ویرغب في إشباع فضوله المعرفي من خالله ویتم الموضو 

ذلك تحت إشراف المدرس.
حیث یطلب من التلمیذ الموهوب التوسع في موضوع الدرس الذي : طریقة تعمیق الدرس

تم تناوله خالل الحصة الصفیة، وذلك من خالل التعمق في المراجع والمصادر الخاصة 
بذلك الموضوع.

:تعد هذه الطریقة شبیهة بطریقة البحث، إال أن العمل المطلوب طریقة عمل الجماعات
فكار األلطلبة الموهوبین من تبادل لیتم عن طریق مجموعات، بحیث یمكن انجازه فیها 

)  112(الحارثي: دس: خبرات لزیادة التفاعل الحاصل بینهم، وتعلیم بعضهم البعض.الو 
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 وذلك من خالل الزیارات والرحالت قصد االستكشاف والتطلع للخبرات :االطالعطریقة
كما یمكن تنظیم لقاءات بین الموهوبین والمتخصصین في المیدان سواء والمعارف الجدیدة،

كانوا أساتذة في الجامعة أوفي مواقع العمل المختلفة، ومن خالل هذه اللقاءات یحصل 
.حصلوا علیه من خبرات نظریةالتالمیذ على خبرة عملیة تضاف إلى ما

:وضوع یطلب من التالمیذ ویتم فیها طرح مشكلة أو مطریقة التفكیر والتقییم والتحلیل
تقدیم نقد وتقییم من عدة نواحي، إضافة إلى طرح مواضیع والقیام بتحلیل الموهوبین

ئق التي عناصرها، ففي الوقت الذي یطلب فیه من الطلبة العادیین أن یتعاملوا مع الحقا
ت تعلموها مثال، یطلب المدرس من األطفال الموهوبین من بین تالمیذ فصله استخدام مهارا

) 186،188: 2001غازي: ،(سلیمان.        التحلیل والتقییم لنفس الموضوع
:الثرائي بخصائص نذكر منها ما یليوعموما یتمیز البرنامج ا

الذي یشكل نقطة األساس للتمایز.یعد مكمال للمنهاج العام -
یحدد المهارات والمعارف التي ینبغي أن یتعلمها الطلبة الموهوبین الملتحقین بالبرنامج وال -

یتسنى لهم تعلمها بدراسة المنهاج العام مع سائر الطلبة. 
على عملیة التفكیر العلیا وكیفیة التعلم من خالل محتوى ذي قیمة یتم اختیاره یركز-

یة.بعنا
یتضمن نشاطات ومشروعات للدراسة الحرة یقوم بها الطلبة بإشراف معلمیهم ودعمهم من -

اجل توسیع دائرة معارفهم وٕاكسابهم مهارات البحث وطرائقه. 
یحقق الشمولیة من خالل توفیر خبرات اثرائیة وتسریعیة تستجیب الحتیاجات الطلبة -

. موقدراته
تتابع مواده أو خبراته وفق احتیاجات الطلبة في كل سنة یتصف بالمرونة في تحدید أفاقه و -

دراسیة. 
یحقق تكامال بین األهداف المعرفیة واالنفعالیة والوجدانیة للموهوب.-

)2008:138،139:جروان(
عقلیة بطریقة تتناسب والقدرات الیتطلب اإلثراء تخطیطا مسبقا لكیفیة إثراء المادة 

ویعتبر من النظم التي یمكن تقدیمها في مواقف تعلیمیة مختلفة داخل ،والمعرفیة للموهوبین
كالجامعات الخبرات التعلیمیة خارج المدرسةالمدرسة أو خارجها، كما یمكن أیضا إثراء
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ة والمؤسسات األخرى في یتیح هذا النظام فرصة التعاون بین المدرسو ومراكز البحوث...الخ، 
.المجتمع، لتوفیر الخدمات التعلیمیة المناسبة للتالمیذ الموهوبین

ي تنمیة المهارات بأن اإلثراء یعتبر واحد من النظم الفعالة ف،خلص مما سبقستون
ختالف مجاالت تفوقهم ومستویاتهمحیث یمكن استخدامه مع جمیع الموهوبین مع االعقلیة

.حاجاتهمإلشباع 
برامج التجمیع:- 7-3

هم في فصول خاصة بالمدرسة أو مدرسة خاصة بالموهوبین أو تجمیعویعني تأسیس 
2004ال تهمل طاقاتهم وقدراتهم(عبد الرؤوف:لكیالالوقت في حصص إضافیة وهذا بعض

والمیول المتقاربةیسمح فیه بتعلیم الموهوبین ذوي االستعدادات المتكافئة، حیث )237
لتحقیق أكبر قدر ممكن من المشتركة، في مجموعات متجانسةالمتشابهة أو واالهتمامات

)19(معاجیني: دس: . التقدم األكادیمي في دراستهم
وذلك لألسباب التالیة :

تحقیق التجانس العقلي بین الموهوبین .-
لموهوبین للتركیز والفعالیة من خالل المراقبة الفردیة الدقیقة. إتاحة الفرص ل-
إتاحة الفرص للتنافس بین الموهوبین.-
نجاح الموهوبین ودعمهم نفسیا واجتماعیا.وجود مختص للمساعدة على -

)303: 2007ة وآخرون :نی(البطا
والصفوف المستقلة، الصفوف الیب مختلفة منها المدارس الخاصةالتجمیع بأسیتم 
:ونشرح كل منها على حدا فیما یليالمرحلة

:المدارس الخاصة-1
تقوم على الكشف المبكر عن الطلبة الموهوبین، ووضع البرنامج الخاص بهم في مدرسة 

یار البرامج واحدة مستقلة عن النظام المدرسي العادي ومختلفة عنه لها خصوصیتها في اخت
)362: 2009الخطیب وآخرون: (واألنظمة واألهداف.

بذاتها:الصفوف المستقلة-2
یتم اختیار الطلبة لها على أساس مستوى أدائهم على المحكات التي تقدرها إدارة 

ویبقي الطلبة فیها طوال الیوم الدراسي وعلى مدار السنة الدراسیة یدرسون المقرر ، المدرسة
توفر هذه الصفوف لطلبتها االحتكاك مع مجتمع المدرسة األكبر في أوقات بحیث ،معا
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وفي الوقت نفسه تهیئ مناخا مناسبا لتلبیة احتیاجات الطلبة الموهوبین في مناسبة، 
.اإلبداعیةو المجاالت المعرفیة واالنفعالیة 

الصفوف المرحلة:-3
ویقصد بها تلك الصفوف الخاصة التي یتم تشكیلها عن طریق سحب الطلبة الموهوبین 
والمتفوقین من صفوفهم المعتادة في أوقات معینة خالل الیوم الدراسي لممارسة نشاط معین 

)  225: 2008جروان: (ما ثم یعودون إلى صفوفهم األصلیة.أو دراسة مقرر 
فصل ویمكن تقسیمها إلى ثالث مجموعات ب التجمیع في تعلیم الموهوبین تستخدم أسالی

تام خالل السنة الدراسة، فصل مؤقت، أو تفرید التعلیم داخل الصف العادي"وعلینا التفرقة 
بین التجمیع الذي تفرضه الحاجة اإلداریة وبین التجمیع الذي ینظم من أجل برامج خاصة 

ستقلة على المنهج الدراسي.للموهوبین "اإلثراء" قد تكون م
ملخص الفصل:

تم التطرق من خالل هذا الفصل إلى تعریف الموهبة والموهوب والنظریات المفسرة 
فیما بعدتناوللن، همنعالكشفوأسالیبینخصائص الموهوبالتعرف على للموهبة ثم حاولنا

.الموهوبینض ألنواع برامج تدریس تعر ومن ثمأهم حاجاتهم ومشكالتهم، 
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تمهید:
بظاهرة تربویة ونفسیة عكست تناقضا نظریا وعملیامتزایدیشهد في اآلونة األخیرة اهتمام

وهي ما یطلق علیه بثنائیي غیر العادیة، أي أن یمتلك التلمیذ مقومات الموهبة من جهة 
وفي نفس الوقت تكون لدیه أعراض صعوبات التعلم، لذا فهم یحتاجون إلى برامج تنمي 

الموهبة من جهة وتعالج صعوبة التعلم من جهة أخرى.خصائص
ثم لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى تعریف الموهوبین ذوي صعوبات التعلم وتصنیفاتهم

أسالیب الكشف عنهم وأهم أبرز خصائصهم ومحكات التشخیص، باإلضافة إلىنتناول 
لمستخدمة لتدریس هذه الفئة.األسالیب اكادیمیة والعاطفیة ...، وختاما احتیاجاتهم األ

الموهوبون ذوو صعوبات التعلم:تعریف.1
ظهرت قضیة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم ألول مرة  بجامعة جونز هودیكنز بالوالیات 

ید نخبة من علماء التربیة الخاصة.على )1981(المتحدة األمریكیة عام
) 03: 2006(هارون: 

إلى أن مفهوم الطالب الموهوبین ذوي صعوبات التعلم )vaughn1989(وقد أشار فاغن
ن أخریین من فئات التربیة هو تعریف محمل بالتناقض الظاهر بشكل لم تعاني منه أي فئتی

حاصل مع صعوبات التعلم والموهبة.               من مشاكل مفاهیمیة وٕاجرائیة كما هوالخاصة 
)        33: 2012(الحروب: 

هب هم األطفال الذین یمتلكون موانن ذوي صعوبات التعلم بـ"أیالموهوب)2002(الزیاتفیعر 
مع ذلك و الیة، تحقیق مستویات أداء أكادیمیة عأو إمكانات عقلیة غیر عادیة تمكنهم من

دیمي صعبةفي التعلم تجعل مظاهر التحصیل أو اإلنجاز األكاصعوبات نوعیةیعانون من
)464: 2010(بطرس: ."اوأداؤهم فیها منخفضا انخفاضا ملموس

یهم قدرات عقلیة أولئك األطفال الذین لدأنهم بـ(2001)آخرونو ماك كوتش فهمكما عر 
:القدرات وبین جانب أكادیمي معین، مثلبین هذه واضحافائقة، ولكنهم یظهرون تناقضا

انخفاضا خفضانن أداؤهم األكادیمي مجاء، أو التعبیر الكتابي، فیكو القراءة، الحساب، اله
خاصة، وال مع قدراتهم العقلیة الالمتوقع أن یكون متناسباه مننمن أم جوهریا على الرغ

.ني الفرص التعلیمیة أو لضعف صحي معیفیرجع هذا التناقض لنقص
)750(عبد المعطي، أبو قلة:
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بأنهم أولئك التالمیذ ذوو القدرة العقلیة العلیا)2007(من عیسى وخلیفةوقد عرف كل 
واضحا في مستوى أدائهم قي مجال أكادیمي معین مثل القراءة والذین یظهرون تناقضا 

الریاضیات، التهجي والتعبیر الكتابي فأداؤهم األكادیمي دون المتوقع بناءا على قدرتهم 
)311: 2012(عیسى، البخیت:العقلیة العامة.

على أنها عرفها ستالنيكما ، الموهبة على أنها ذكاء مرتفععرف فقد 1921یرمانتأما
أنها بها فعر فقد )Renzulli)1981نزوليیر أما ة، ابلیة في مجاالت أكادیمیــة محددقاستعداد و 

مفهومهفيGardner(1993)روأكد جاردن،تفاعل بین القدرات العالیة والمثابرة واإلبداع
الذكاء المتعدد إمكانیة وجود قدرة عقلیة عالیة في مجال واحد دون أن یتطلب ذلك عن

.االتساق بین القدرات في كل المجاالت
وضـــعنا فـــي الحســـبان أن التعریفـــات المعطـــاة لصـــعوبات الـــتعلم تشـــیر إلـــى أن هـــؤالء ا فـــإذ

أكثــــر یمكــــن االســــتنتاج بــــأن تعریفــــات الموهبــــة ال تســــتثني ذوي یكونــــون متوســــطي الــــذكاء أو 
:صعوبات التعلم ألنها

 تشیر إلى أنه لیس من الضروري أن یكون الطفل متفوقًا في كل شيء حتى یعتبر
.موهوباً 
أدنى لألداء أو القدرة في المجاالت األخرى التي ال یكون فیها الطفل لم تضع حدا

.موهوبا
لو لم یكن وجه الخصوص بأن الطالب یمكن أن یكونوا موهوبین حتىعلى تقر وتعترف

.أداؤهم الحالي في مستوى عال طالما أنهم یملكون اإلمكانیة لذلك
ویمكن القول بصرف النظر عن الجدل واالختالفات القائمة بین المربین حول التعریفات 

أو كبیرة قدرةو الذي یظهر موهبةة الطفل صعوبات التعلم هو ببساطذوبأن الطفل الموهوب 
.تفوقا في مجال محدد وضعفا وعدم قدرة في مجال واحد أو في مجاالت أخرى

)2012:34(الحروب: 
قدر 1989وفي عام، ینتمون لهذه الفئةغیر أنه من الصعب تقدیر عدد التالمیذ الذین

أن مجموعة الطالب الموهوبین ذوي صعوبات التعلم هي األكبر في وبورالندساه
المجموعات التي تنتمي لفئة الموهوبین ولفئة ذوي صعوبات التعلم، كما أشارا إلى أن الكثیر 
من الطالب في هذه المجموعة ال یتم التعرف علیهم وتشخیصهم ألن مواهبهم تحجب 

تعلمیة مما یؤدي إلى استحالة معرفة عددهم الحقیقي.صعوباتهم ال
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اقترح بعض الباحثین أعدادا تقریبیة للموهوبین ذوي صعوبات التعلم في في هذا اإلطار، 
طالب یعانون 180,000و120,000أن هناك ما بین حیث قدر، یات المتحدة األمیركیةالوال

من ذوي الذكاء %10توسط، وأشار إلى أنمیة ویمتلكون ذكاء فوق المیمن صعوبات تعل
وقدر المرتفع في المدارس الثانویة یعانون من انخفاض مستوى القراءة بمقدار صفین دراسیین

اصة یعانون من من الموهوبین الملتحقین بالبرامج الخ%10-02منباحثون آخرون أن
من مجموع الموهوبین %05-02بینما تنبأ آخرون بأن العدد الفعلي یقارب،میةیصعوبات تعل

في الوالیات المتحدة.
لموهوبین ذوي صعوبات التعلم ) أن مجموعة الطالب ا2010(ماناسولین ووایتكما یرى 

أكثر حرمانا من تلقي الخدمات التربویة المناسبة مقارنة بالمجموعات األخرى من ذوي تعد 
االحتیاجات الخاصة، وكذلك األمر في الدول العربیة وربما أكثر شدة، بالرغم من أن ظهور 

ومازالت هذه الفئة تعاني من )1981(هذه القضیة في نطاق االهتمام التربوي یعود إلى عام 
میش تارة ومن نقص المعرفة التي تمكن من اإلحاطة الوافیة بالظاهرة تارة اإلهمال والته

أخرى.
)310: 2012(عیسى، البخیت: 

من الطالب ذوي صعوبات التعلم لدیهم قدرات %) 33(إلى أن(Baum, 1985)أشارتوقد 
تؤهلهم للتفوق، وأن التقدیر أو التقویم غیر المالئم لقدراتهم، أو تطبیق اختبارات عقلیة مرتفعة

وقدرات هؤالء الطالب بأقل مما الذكاء أو القدرات العقلیة المحبطة تقود إلى تقدیر إمكانات
من المصنفین على أنهم من ذوي صعوبات التعلم )%36(كما أن نسبةهي علیه في الواقع، 

ویبقى هؤالء الطالب لدیهم مواهب وٕامكانات وخصائص تضعهم في عداد المتفوقین عقلیا، 
في عداد ذوي صعوبات التعلم، ویعاملون في هذا اإلطار، وتدریجیًا تخبو لدیهم جوانب 

.القاصر أو غیر المالئمالتفوق ویتقلص إحساسهم بذلك، ویصبحون أسرى لهذا التقویم
)282، 2002:248(الزیات: 

التعلم:صعوباتين ذو یتصنیفات الموهوب.2
نظرا لتعدد كل من مفهومي الموهبة وصعوبات التعلم فهناك العدید من التصنیفات ولكن 

على النحو تینلموهوبین ذوي صعوبات التعلم إلى فئاتصنیفهوأشهرها وأكثر تداوال 
:اآلتي
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:(الخفیة)الموهوبون مع بعض صعوبات التعلم الدقیقة.1.2
أو بسبب ارتفاع مستوى ذكائهم أو إبداعاتهم ،لمحكات الموهبةف علیهم وفقار ویتم التع

د بین أدائهم الفعلي واألداء أعمارهم الزمنیة یزید التباعده مع تزایتحصیلهم األكادیمي، إال أن
في القدرات اللغویة والتعبیریة قد یكون أداء بعض األطفال فائقاالمتوقع منهم، ومثال ذلك:

ما یلفت هؤالء األطفال نظر وغالبا،التهجيات في الكتابة أوصعوبیعانون منولكنهم
بة ورداءة خطهم قدرتهم على التهجي والقراءة والكتاراتهم اللفظیة المرتفعة، إال أنمعلمیهم بقد

اتهم، وانخفاض ، وقد یرجع انخفاض تحصیلهم إلى انخفاض مفهومهم لذو تغایر ذلك تماما
یهم كالكسل ونحوه مات األخرى لدإلى جانب وجود بعض الس،جانبهممستوى الدافعیة من

الصعوبات األكادیمیة التي لهم ولقدراتهم تزدادقررات الدراسیة أكثر تحدیاموكلما كانت ال
ین بكثیر، وهو ما یؤديیتواجههم، بما یجعلهم یأتون في الترتیب بعد أقرانهم العادمكن أنی

&Mccoach).واضحالتعلم بشكلصعوبةإلى ظهورفي النهایة  others:2001:405)

الذین یجمعون في آن واحد بین مظاهر الفئة تضم هذهمما سبق، یمكن القول أن
تالموهبة وصعوبات التعلم، ومثال ذلك: مظاهر الموهبة (االستدالل، إدراك العالقا

القراءة(صعوباتالصعوبات التي یعانونهاتطمس مظاهرو والبراعة في الحدیث)والتفكیر
قد تطمس الصعوبات مظاهر الموهبة،والعكس صحیحالسمعي)والفهمضعف التمییزأو 

ثم فإنهم ال یستطیعون نومهؤالء األطفال على إثر ذلك في فصول عادیةوغالبا ما ینتظم
االستفادة من تلك الخدمات التي یتم تقدیمها لألطفال الموهوبین أو التي یتم تقدیمها ألقرانهم 

.صعوبات التعلمیعانون منین الذ
ذوو صعوبات التعلم الموهوبون:2.2

لتدني أدائهم في نظرا،ت التعلم أكثر من كونهم موهوبینف علیهم كذوي صعوباالتعر یتم
صعوبات سرة على ما لدیهم منالمعلمون واألزركالمواد وفشلهم الدراسي، إذ یتلفمخ

تجاهلها وٕاهمالها، وبالتالي تمعادیة، بل یا یمتلكونه من استعدادات غیر مویصرف النظر ع
ة د الشعور بضعف المقدرة والكفاءبیة على أدائهم األكادیمي، وتولتكون النتیجة تأثیرات سل

بات التعلم لدیهم حادة لدرجة أنه یسهل تصنیفهم على أنهم صعو عدتالذاتیة، هؤالء األطفال
ف ر هم المرتفعة والتعلى تحدید قدراتتلك الصعوبات، مما یجعلنا غیر قادرین عیعانون من

)43،42: 2008(العبادي:.علیها
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الباحث وجود الحظفي بریطانیا واألردن)2007(دراسات قام بها الحروبوفي 
مجموعتین إضافیتین غفل عن ذكرهما األدب التربوي لدى تصنیفه للطالب الموهوبین ذوي 

صعوبات التعلم هما: 
الطالب ذوي المواهب وصعوبات التعلم الظاهرة: .3.2

وتشمل الطالب الذین استطاع المعلمون أو اآلباء اكتشاف ثنائیة الموهبة وصعوبات 
أنهم بقوا غیر قادرین على تلبیة احتیاجاتهم األكادیمیة وذلك لعدم وجود التعلم لدیهم، غیر 

توجیه وٕارشاد إلزامي من قبل المعنیین والمختصین في مجال التربیة الخاصة وتربیة 
الموهوبین والمتفوقین.

الطالب الذین تلقوا تشخیصا تربویا خاطئا:.4.2
وتشخیصها بشكل خاطئ كأن یصنفوا بأنهم وتشمل الطالب الذین تم تقییم قدراتهم 

أطفال ذوو نشاط زائد، أو یعانون من مشاكل سلوكیة وانفعالیة أو بطء التعلم أو التوحد 
ویشیر الحروب إلى أن هؤالء الطالب هم األكثر عرضة للمخاطر كونها ال تتلقى الخدمات 

رباكا للطالب واآلباء المناسبة سواء في مجال الموهبة أو صعوبات التعلم وهو ما یسبب إ
وحتى المعلمین، فخطط التعلیم الفردیة واستراتیجیات التعلیم تختلف باختالف قدرات الطالب 
ومشاكلهم التربویة، ومع تقدیم خدمات خاصة ال تتالئم وبل تتنافى وحاجات الطالب في 

مجال مواهبهم أو صعوبات تعلمهم یكون الخطأ العالجي مضاعفا.
أن أسباب التشخیص الخاطئ لهؤالء إلىSilverman)(2005فرمانسیلوقد أشارت 

الطالب هي ما یلي: 
 غالبا ما یتم مقارنة تحصیلهم المدرسي المتوسط الذي یحجب بدوره كال من نقاط قوتهم

وضعفهم. 
 داللة.غالبا ما یكون التباین بین تحصیلهم المتدني والتحصیل المتوسط تباینا غیر ذي
.قدرتهم على التعویض تضخم في معظم األحیان تحصیلهم المتدني
.2012:37،38(الحروب: غالبا ما یتم تجاهل مدى التباین بین نقاط قوتهم وضعفهم(
:ذوي الصعوبات التعلمخصائص الطلبة الموهوبین .3

معینة من السمات من الصعب أن نحدد قائمة إلى أنه(Maker &Udall, 2002)ویشیر
ویرجع ذلك ،عامز هؤالء األطفال الموهوبین ذوي صعوبات التعلم بشكلییمكن أن نم
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بطبیعة الحال إلى أن هناك أنماطا متعددة للموهبة إلى جانب العدید من صعوبات التعلم
ومن أبرز الخصائص ما یلي:

 با بتقدیر ذات عال یكون مصحو حیث خارج المدرسة، هؤالء األطفال مختلفاإدراكیكون
ألعاب ك،عن الحماس الموجود لدیهم بالنسبة لقدراتهم في مجاالت أخرىویتحدث البعض

.متعلمون بصریون مكانیونالباهم غف،وى، وغیرهماالحاسوب، ألعاب الق
في وي صعوبات التعلم هم أكثر إبداعا وٕانتاجاذإن هؤالء األطفال الموهوبین من

ن. المجاالت الالمنهجیة قیاسا بالطلبة الموهوبین اآلخری
ما یبدون نمطا غیر مستو من السلوك، وقد یأخذ سلوكهم شكلاء األطفال غالبإن هؤال

تعرضهم المستمر لإلحباط وعدم قدرتهم على التحكم في العدوان أو االنسحاب إلى جانب
):10Loa,Blake(.كبیردالبواعث مما یضعف من عالقاتهم بأقرانهم إلى ح

حلتحلیلیة، الحدس، اإلدراك، مهاراتعالیة في اللغة الشفهیة، القدرة المهارات
واإلبداع.االستطالعحب، شكالتالم
 في: تجهیز المعلومات، تناقض بین قدراتهم الكامنة وبین واضحیعانون من قصوركما

.مسایرة األقرانجانبهم، صعوبة اإلنجاز الفعلي من
إال أنه ،تمتعهم بروح الدعابة وامتالكهم لمجموعة كبیرة ومتطورة من المفردات اللغویة

انخفاض القدرة على فهم الدعابة وتفسیر الرموز وبالرغم من ذلك یعاني البعض منهم من
.االجتماعیة مما یؤثر سلبا على تفاعالتهم الشخصیة

 االهتمامات في مجاالت دقیقة إال أن تركیزهم كما قد یمتلكون مجموعة واسعة من
.بسهولة في المهمات األكادیمیة البسیطةنودافعیتهم قد یتشتتا

وقدراتهم، ولسوء الحظ یستخدم المعلمون هذا عدم القدرة على الموازنة بین اهتماماتهم
التباین كإشارة إلى أن هؤالء األطفال غیر موهوبین ویركزون على نقاط الضعف وعلى

تشخیص الصعوبات التعلمیة لدیهم وٕاهمال نقاط القوة عندهم، مما یؤدي إلى إحالتهم إلى 
.برامج التربیة الخاصة غیر المناسبة

الطفل الموهوب ذي الصعوبة التعلمیة مناحي القوة أو عادة ما تعكس خصائص
الشخصیة الممیزة االهتمامات وقد یلجأ هذا الطالب لتوظیف قدراته القیادیة المرتفعة ومهاراته 

لتعویض تشتت انتباهه والذي یعتبر أحد مناحي ضعفه. 
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الحركیة قد تؤدي إلى إن مشكالت اإلدراك ومعالجة المعلومات والذاكرة، أو المشكالت
إلى الحركة الزائدة أو إلى عدم القدرة على یؤدي به ته على االستماع والتركیز و انخفاض قدر 

ى صعوبات التكیف في المواقف الجدیدة، ولذلك قد یشعر وٕال،تنظیم المهارات الدراسیة
الطالب باإلحباط أو القلق بسبب صعوبة تأدیة المهمات والتي تعد بسیطة مقارنة بأقرانه. 

 قد یوظف هذا الطالب میكانزمات دفاعیة مثل الشعور بالدونیة، واالنسحاب، وٕاثارة االنتباه
التململ، واالنتقاد الدائم لبرامج المدرسة، وتجنب ذكي :وأنماط سلوكیة سلبیة أخرى مثل

.نواحي ضعفهللمهمات الصعبة ورفض أداء المهمات التي تمس
 ضعف في الكتابة الیدویة، ضعف في التهجئة، فقدان القدرة على التنظیم، صعوبة في

.جیات منظمة لحل المشكالتتوظیف واستخدام استراتی
غنى اك العالقات واكتشافها بشكل جید،والفهم، إدر یالحظ قدرة على التحدثغالبا

قدرة ، مهارات انتباهیةالمتنوعة، معرفة معلومات ذات صلة بكثیر من الموضوعاتالمفردات
.، مهارات تواصل)االستداللي(عالیة على التفكیر المنطقي

 حب االستطالع، مدى واسع من :مثلخصائص أخرى هؤالء األطفال عند قد توجد
.االهتمامات المتعددة، القدرة على العمل الجید باستقاللیـــة

 الطالب شعرمفهوم الذات السلبي، حیث یسلبیة مثل: ومع ذلك فثمة خصائص أخرى
كأنه فاشل ویشعر بالخیبة واإلحباط، وأنه أقل قدرة وكفاءة مما و صعوبات التعلم والموهوب ذ

یشعرون جدهمطالب صعوبات التعلم ذوو القدرات العقلیة المتوسطة، فتیشعر به أقرانه
وكأنهم فاشلون وأن فشلهم غیر مفهوم ألنهم یدركون أن قدراتهم عالیة ومع ذلك فإنهم ال 

.یستطیعون أن یقوموا باألداء األكادیمي بالطریقة التي یتوقعونها
 لدیهم، والمشكالت المترتبة علیها یبدون الكثیر من مظاهر الوعي بأنماط الصعوبات

والتي تؤثر سلبًا على مستواهم األكادیمي، وینزعون إلى تعمیم شعورهم بالفشل األكادیمي في 
مختلف المجاالت، مما یولد لدیهم شعورا عاما بضعف الكفاءة الذاتیة األكادیمیة.

 مستویات أداء یملكون مواهب أو إمكانات عقلیة غیر عادیة بارزة، تمكنهم من تحقیق
أكادیمیة عالیة، لكنهم یعانون من صعوبات نوعیة في التعلم، تجعل بعض مظاهر التحصیل 

.اؤهم فیها منخفض انخفاضا ملموساأو اإلنجاز األكادیمي صعبة، وأد
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:تشخیص الموهوبین ذوي صعوبات التعلم.4
ألن عدم اكتشافهم لطلبة الموهوبین ذوي صعوبات التعلمالمبكر لكتشاف االمن المهم 

یمكن أن تأخذ،بالسرعة المناسبة سیقود في معظم األحیان إلى استجابات انفعالیة سلبیة
.االنسحابو شكل االكتئاب أو القلق أو التقدیر المتدني للذات أو العدوانیة

إن التعرف المبكر هدف مهم للحد من هذه النتائج السلبیة وحتى یسمح لموهبة األطفال 
.بأن تنمو و تتطور بدال من أن تنطفئ أو تكبت

ف والكشف عن هذه الفئة مَن األطفال الموهوبین بأنه نحتاج للتعر ) 2005(ریطيویشیر الق
:أمور، ومنهاإلى عدة

وكفاءة التجهیز المقننة للذكاء والتحصیل ستخدام مجموعة متعددة مَن االختباراتا
.تللمعلوماوالتمثیل المعرفي

االهتمام بالخصائص السلوكیة للطفل الموهوب.
مختلف النواحيات الشخصیة عِن الطفل الموهوب منالبیانجمع المزید من.
466: 2010(بطرس:.إعطاء اهتمام أكبر لمجاالت األداء المتمیز(

عن تشخیص الموهوبین ذوي صعوبات التعلم فیعد من أولى خطوات الكشف عن أما
الموهبة، ومن ثم تحدید استراتیجیات رعایتهم، البد من تعیین المحكات التي یتم اإلسناد إلیها 

هناك أربعة محكات یتّم في ضوئها التعرف على الطلبة الموهوبین و عملیة التشخیصفي
:، وهي)2006(كما وردت عند عبدالمعطي وأبو قلةذوي صعوبات التعلم وتحدیدهم

ز النوعي:یمحك التم
المجاالت ت التعلم ترتبط بواحد أو بعدد محدد منصعوباینبه إلى وجود صعوبة من

.األكادیمیة أو األدائیة
:محك التفاوت

الكامنة وبین ن بین معدالت الذكاء أو مستوى القدرةینبه إلى وجود قدر من التبای
.الحظ أو مستوى التحصیل الدراسياألداء الفعلي الم

:محك االستبعاد
ینبه إلى إمكانیة تمییز الموهوبین ذوي صعوبات التعلم عن ذوي اإلعاقات، أو ذوي

.صعوبات التعلم األخرى
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محك التباین :
بأقرانهم مقارنةوهوبین ذوي صعوبات التعلم ز أداء المتمیتوجد بعض الدالالت التي 

اض األداء اللفظي هذه الدالالت: انخفمن لیس لدیهم صعوبات التعلم، ومنالموهوبین م
ه عام، انخفاض القدرة المكانیة، وضعف التمییز السمعي أو تمییز أصوات الكلمات بوج

.والحروف، وغیرها
رتهم العقلیة ویالحظ على العموم بأن معدل إنتاجیتهم التحصیلیة یكون دون مستوى مقد

الحقیقیة، وهو ما یطلق علیه "التباعد" الواضح بین إمكاناتهم أو ما یتوقع منهم من ناحیة 
)753(عبد المعطي، أبو قلة: .           ومستوى أدائهم التحصیلي الفعلي من ناحیة أخرى

في االعتبار عند تحدید الموهوبین ذوي صعوبات التعلم:ولكن البد من أخذ
دلیل على وجود قدرة أو ذكاء بارز.) 1(
دلیل على وجود تباین بین التحصیل المتوقع والتحصیل الفعلي.)2(
دلیل على وجود خلل أو قصور.)3(
ف على الموهوبین ذوي صعوبات التعلم:أسالیب التعر .5

عن أسالیب التعرف على الموهوبین ذوي صعوبات التعلم فهي كثیرة، ویشترط أما
مع مراعاة أن تكون هذه األسالیب طلبا للتشخیص الدقیق،استخدام أكثر من أداة أو أداتین

:مالئمة لهذه الفئة، وهي
ختبارات الذكاء بأنواعهاا.
اختبارات التشخیص لمستویات األداء واإلنجاز في المجاالت األكادیمیة ذات الصعوبة.
لفات اإلنجاز األكادیميم.
 والخصائص السلوكیةقوائم السمات.
ن.تقییمات المعلمین واألقرا
نالمقابالت مع الوالدی.
مالحظات الفصل الدراسي.
قل مع الرفاالتفاع.
اختبارات قیاس االتجاهات.
اختبارات العملیات والقدرات اإلدراكیة.
04:2000(.تقییم القدرة التعبیریة:Macfarlane(
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ومع ذلك فإن هناك بعض الخصائص العامة للتعرف أو المؤشرات التي یمكن أن تؤخذ 
:ن أبرزهامببالحسبان عند محاولة تعرف هؤالء الطال

ینبغي أن یجد الفاحص دلیال على موهبة :وجود دلیل على موهبة بارزة أو تفوق: أوال
لألداء تهأداء فعل من مستوى عال، أو قابلیخاصة أو تفوق عقلي بداللة قدرة الطالب على 

فالموهبة قد تكون قدرة عامة أو خاصة تبرز في أي من المجاالت ،على مستوى عال
وینبغي أن ال یغیب عن ناظري الفاحص أن صعوبات التعلم قد تخفض أداء ، المختلفة

یالئم تلك النتائج الطالب في اختبارات الذكاء مما یدعوه لتعدیل قراءته لنتائج القیاس بحیث
وٕاذا صرفنا النظر ،التعلم على أداء هؤالء الطالبمع األثر المخفض الذي تتركه صعوبات

فإنه یمكن القول بأن ، الكشف عن الموهبةعن الجدل الدائر حول قیمة اختبارات الذكاء في 
ارات عن هذه الفئة اختبارات الذكاء ومقاییس اإلبداع واختبأكثر ما یستخدم في الكشف

االختبارات غیر النظامیة والتباین بین والزمالء و ترشیحات أولیاء األمورالقدرات الخاصة و 
.الذكاء وبین التحصیل الفعلي

یظهر على الطلبة الموهوبین ذوي :أدلة على التباین بین التحصیل والقابلیات: ثانیا
بین تحصیلهم الفعليو )الذكاء(صعوبات التعلم أدلة على التباین بین قدراتهم العالیة

مستخدم في الكثیر من التعریفات اإلجرائیة للطالب ذوي لرغم من أن مفهوم التباین شائع و باو 
ضد تعریف صعوبات التعلم انقاشاهرة وبالرغم من أن هناك جدال و صعوبات التعلم الظ

والتحصیل مهملتباین بین القدرة باالعتماد على التباین في األداء فإن البحث عن أدلة ا
أال ینظر للتباین بین بشكل خاص في تعریف الطلبة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم علىو 

الب بل یجب أن یكون التحصیل على أساس أنه الصفة الوحیدة في وصف هؤالء الطالقدرة و 
من المعلومات التي تؤخذ بالحسبان عند التقییم إذ یجب أن تعتمد القراراتالتباین جزءا

وأساسي على أحكام المهنیین المبنیة شدتها بشكل جوهريعلقة بوجود صعوبات التعلم و المت
فقط ابیانات التحصیل جزءعلى القیاس المتعدد األوجه حیث تكون درجات الذكاء المعیاریة و 

.من هذا القیاس
إمكان كون التباین بین التحصیل بالرغم من :: أدلة على عجز أو ضعف العملیاتثالثا

عوبات التعلم إال انه لیس كافیالتعرف الطالب الموهوبین ذوي صوالقدرات متطلبا رئیسیا
، الن التباین قد ینتج عن أسباب متعددة كالكسل أو سوء طرق التعلیم أو الظروف بحد ذاته

.ة السیئة أو المشكالت االنفعالیةالبیئی
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تحصیلهم الفعلي في مجال ولعل أكثر ما یمیز ذوي صعوبات التعلم الذین یتدنى
أكادیمي أو أكثر عن غیرهم من الطالب الذین یتدنى تحصیلهم ألسباب أخرى هو الضعف 
في معالجة المعلومات الذي یمكن تعرفه من تحلیل االختبارات الفرعیة في بعض اختبارات 

.ةوالذي یعد دالة على تدني التحصیل بسبب صعوبات التعلم ال بسبب عوامل بیئیالذكاء
وما یتجمع من بیانات ومعلومات بعد استخدام عدد كاف من األدوات والمقاییس سالفة 
الذكر، تعرض على لجنة متخصصة من أفراد ذي معرفة بالطفل الموهوب ذي صعوبات 

بات التعلم، وتحدد التعلم، حیث یتم مراجعة جوانب القوة والضعف، وتحدد مكامن صعو 
لعالج صعوبات التعلم من ب مناسمن خاللها رسم برنامجحتى یمكن ،مواطن الموهبة

صعوبات التشخیص كما یمكن تعیین، تنمیة جوانب الموهبة من جانب آخرجهة، و 
:األمور اآلتیةفيللموهوبین من ذوي صعوبات التعلم

وجود تعریفات مختلفة للموهبة وصعوبات التعلم.
صعوبة االستدالل على أنماط ثنائیة غیر العادیة.
التداخل بین مفهومي صعوبات التعلم وتدني التحصیل.
:احتیاجات األطفال الموهوبین ذوي صعوبات التعلم.6

:احتیاجات األطفال الموهوبین ذوي صعوبات التعلمح أهموفیما یلي نوض
:ومنها:احتیاجات أكادیمیة:أوالً 
 المادة العلمیة وٕاعدادهاتقدیم المادة العلمیة بأسالیب متنوعة مع تكلیفهم بكتابة.
إیجابیة معارف ومهارات واتجاهاتفرص المالئمة لتوظیف ما لدیهم منإعطاؤهم ال

.وتقدیمها بأسالیب متنوعة
استخدام خبرات تعلیم بدیلة ال تعتمد على الورقة والقلم، ولكن باستخدام األلعاب التعلیمیة.
 في فترة زمنیة كافیةإعطاؤهم تكلیفات وواجبات واقعیة ومحددة ومعقولة.
ساعدة األطفال على اجتیاز الصفوف الدراسیةم.
استخدام أسالیب تقییم غیر تقلیدیة.
أدائها حتى یتمكن األطفال من،حدات أصغربرى إلى مهام صغیرة أو و تقسیم المهام الك

.بسهولة
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:اومنه:احتیاجات لتنمیة مهارات تعویضیة:ثانیا
ساعد یاألطفال على استخدام الحاسب اآللي، اآلالت الحاسبة، وغیرهما مما بر یتدأن

.على أداء بعض العملیات التي تحتاج إلى درجة معینة من المهارة والتركیز
 ب األطفال على المهارات التنظیمیة كاستخدام الجداول الزمنیة، واستراتیجیات إدارة أن یتدر

.الوقت، واإلشارات البصریة
 وتعدیل السلوكاألطفال على أسالیب حِل المشكالتبأن یتدر.
ب األطفال على عالج جوانب الضعف الموجودة لدیهر ن یتدأ.

:ومنها:احتیاجات عاطفیة:ثالثاً 
الضغوط األكادیمیة، وتقلیل اإلحباط ونقص الدافعیةالتخفف من.
من جوانب الضعفللتخفف،الستفادة من جوانب القوة التي یحقق األطفال فیها تفوقاا.
المواقف الجماعیة للتغلب على جوانب الضعفاالستفادة من.
الندماج مع أقرانهم الموهوبین وذوي التحصیل العاليا.
لالستفادة من،أشخاص كبار موهوبین ذوي صعوبات التعلم إلى الصفاستضافة

.خبراتهم لیكونوا نموذجا وقدوة
 وتقدیر الذاتالحاجة إلى تنمیة الثقة بالنفس.
تنمیة االتجاهات اإلیجابیة التي تسمح باإلنجاز.

أن المشكلة الرئیسیة التي تواجه الموهـوبین ذوي صـعوبات الـتعلم كما یرى (وولف وساتر)
هي مشكلة التعرف علیهم داخل كل مـن مجتمـع الموهـوبین ومجتمـع ذوي الصـعوبات التعلمیـة 

تتبــادل جوانــب التفــوق وأنمــاط صــعوبات الــتعلم تقنیــع أو وحتــى داخــل مجتمــع العــادیین، حیــث 
طمــــس كــــل منهــــا األخــــرى، ویصــــبح الطلبــــة خــــارج نطــــاق االســــتفادة مــــن الخــــدمات التربویــــة 

.واإلرشادیة التي تقدم لكل منهم
:الموهوبین ذوي الصعوبات التعلمأسالیب تدریس .7

عند تقدیم الخدمات التربویة أنه (Whitmore & Maker 1985)الحظ وایتمور ومیكر
ما اسب فإن برامج غرف المصادر عادةالبدیل التربوي المنداعتمابد من لهؤالء الطلبة ال

وهذا البدیل ال یوفر الفرص ة،تناول األسالیب العالجیوذلك بالضعف على مناحيتركز
لظهور المستویات اإلبداعیة المرتفعة من اهتمامات الطلبة الموهوبین، من هنا فإن برامج
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العادي قد تكون األفضل في توفیر خدمات تثیر االهتمامات والقدرات العقلیةالصف
ذوي الصعوبات الطلبة عالجیة محددة لتلبیة احتیاجاتبرامجمن توفیرالمرتفعة بدال

میة أو توفیر برامج خاصة للموهوبین تسمح بظهور المستویات المرتفعة لقدراتهم یالتعل
ما تشجع المهارات القرائیة اآلخرین، ولكن هذه البرامج غالبابتفاعلهم مع الطلبة الموهوبین 

علمیة الموهوبین بسبب صعوباتهم التمن قدرات الطلبة مرتفعة والتي قد تكون أكثر تقدماال
هو تشكیل صفوف للطلبة ذوي القدرات المزدوجة، (وهذا البدیل یحد والبدیل األكثر شیوعا

دون تقدیم الخدمات التربویة المناسبة)من االنتقال من صف إلى آخر ومن معلم إلى آخر
حیث یتم في هذه الصفوف تقدیم الخدمات بشكل متوازن من برامج منظمة للموهوبین وبرامج 

وبالتالي البد من أن تركز أسالیب التعلیم على تكییف ،ة في نفس الوقت والمكانتربیة خاص
للتقییم والتعلیم ةاستراتیجیات بدیلباستخداملطلبة مناحي القوة ومناحي الضعف عند هؤالء ا

عدةالباحثینكما یقترح بعض، الخضرات مسجلة، العروض الشفویة.....كاستخدام محا
:وهيلمعلمین مع هؤالء الطلبةلالتعامل أسالیب 

:أ. بالنسبة للمشكالت األكادیمیة
مع متنوعة تستثیر معظم الحواس بصریا وسمعیا ولمسیایم المادة العلمیة بأسالیب دتق

.تكلیف هؤالء الطالب بكتابة المادة العلمیة وٕاعدادها
وتقدیمها بأسالیب عطاء الطالب الفرص المالئمة لتوظیف ما لدیهم من معارف ومعلومات إ

.متنوعة: تقاریر مكتوبة، تقاریر شفهیة، اختبارات سریعة ومختصرة، تطبیقات عملیة
 تقدیم بدائل خبرات التعلم والتي ال تعتمد على الورقة والقلم أو القراءة مثل: المتاهات

.األلعاب المنطقیة أو العقلیة، الرسوم، المعالجات الحسابیة أو الریاضیة
في مكان یمكنك أن تراه وتتابعه بسهولةجلوس الطالب.
عطاء تكلیفات واقعیة مع استخدام التعاقدات وتواریخ محددة ومعقولة، إلكمال الواجبات إ

)Douglass:06:2007(.المدرسیة و التي غالبًا ما تكون أقصر لهؤالء الطالب

:ب. بالنسبة للمهارات التعویضیة

وتدریبه على استخدام اآلالت الكاتبة والكمبیوتر، وتشجیعه على استخدام م الطالب تعلی
.اآلالت الحاسبة وأجهزة التسجیل كمعینات أو وسائل تعلیمیة مدعمة
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تدریبه على النواحي التنظیمیة واستراتیجیات حل المشكالت مستخدمًا م الطالب و تعلی
)Paper:11(.تكنیكات تعدیل السلوك المعرفي

هي التي تعتمد على:البرامج التي تلبي حاجات هؤالء الطالبو 
تركیز االنتباه على تطویر الموهبة: .1

كانت الجهود المقدمة للطالب ذوي صعوبات التعلم تنصب على عالج المهارات 
الوقت الذي لم تقدم فیه إال القلیل من الفرص لتطویر الموهبة لدى األكادیمیة األساسیة في 

قد أظهرت األبحاث أن التركیز على نقاط و ،ب ذوي صعوبات التعلم الموهوبینالطال
الضعف في مجال تطویر الموهبة یمكن أن یؤدي إلى تقدیر سلبي للذات وفقدان للدافعیة

ة.الضغوط النفسیاالكتئاب والتوتر و و 
وعلى هذا فإن تركیز االنتباه یجب أن ینصب على تطویر نقاط القوة واالهتمامات

ذلك أن هؤالء األطفال یحتاجون إلى بیئة تربویة محفزة ،المتمیزةالطاقات العقلیة المتقدمة و و 
یجب تصمم االثرائیة، كما أن النشاطات ر لهم التطویر الكامل لموهبتهم وقدراتهمتیس

.حول نقاط الضعف وتجنبهالاللتفاف
ویشار في هذا الصدد إلى ما ظهر بالدراسة من أن البرامج التي وجهت للطالب 

التفوق قد أظهرت تطورا الموهبة و الموهوبین ذوي صعوبات التعلم التي ركزت على تطویر 
المهارات الدافعیة والسلوك التعلیمي المنتج وتحسین التحصیل في كبیرا في تقدیر الذات و 

األساسیة بزیادة غیر متوقعة لكثیر من الطالب ومن هنا یقال بأن التركیز على الموهبة أكثر 
)09(أبو حالوة: دس: .ملموسةالء الطالب یؤدي إلى فوائد جمة و الصعوبة لدى هؤ من

توفیر البیئة الراعیة التي تقدر الفروق الفردیة: .2
تقدر الفروق الفردیةیات الطالب،أنها تهتم بتطویر إمكانمن خصائص البیئة الراعیة 

تمكن من اكتساب المعلومات ، ما یستطیعون أن یفعلوه بشكل جیدتكافئ الطالب على
مجموعات تعاونیة لتحقیق ، توفر عدة فرص للطالب لیعملوا فيوالتواصل بما تم تعلمه

.تقبل وتعترف بالعمل الجاد الهادف، األهداف
بأنه مواطن من إن من شأن مثل هذه البیئة أال تجعل الشعور یتسرب إلى نفس الطفل

كل ن یتمیزوا ویتفوقوا أعوبات التعلم صتیسر للطالب الموهوبین ذويالدرجة الثانیة و 
ه.حسب قواو الخاصةطریقتهب
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الحالة یراعى في ذلك حدة و البیئة المناسبة للطالبي تحدید تتفاوت األنظمة التربویة ف
فقد ،أفراد هذه الفئةفر المعلمین المدربین للتعامل معتو والتسهیالت المكانیة في المدرسة و 

المصادر أو في صفوف تتم التدخالت العالجیة في غرفة الصف العادي أو في غرف
:أن یتوافر في أي من هذه البیئات مایليعلى،خاصة

متقدم في مجاالت نقاط الضعف ومواطن القوة لدیهممستوى برامج متمیزة ذات.
تدریس مطور في الموضوعات ذات النمو المتوسط.
 الصعوبةمجاالتتدریس معدل ومكیف في.

وبصرف النظر عن البیئة التي توفر لهؤالء الطالب فإن التدخالت العالجیة یجب أن تأخذ 
تنمیتها ال أن تقف عند معالجة صعوبات التركیز على تطویر الموهبة و بالحسبان المزید من 
.التعلم ونقاط الضعف

:التعویضیةاالستراتیجیاتتشجیع.3
مؤقتة، فالطالب ذو التهجئة تمیل صعوبات التعلم على نحو ما ألن تكون دائمة، ال حالة 

یكتبه االضعیفة سوف یحتاج بشكل دائم إلى فحص األخطاء قبل تقدیم الصورة األخیرة لم
وكذلك الذي یعاني صعوبة في تذكر العملیات الریاضیة یحتاج إلى اآللة الحاسبة للتأكد من 

لكنه بالتأكید و بطریقة ما أو بأخرى أكثر مهارةصحة أجوبته، فالعالج سوف یجعل المتعلمین
وعلى هذا فالطالب الذین یعانون ،أو متفوقین في مجال الضعف لدیهملن یجعلهم متمیزین

صعوبة الكتابة الیدویة سوف یتحسنون بشكل كبیر إذا ما سمح لهم باستخدام الكمبیوتر 
لتسجیل أفكارهم وطباعتها أكثر بكثیر مما یمكن أن یفعلوا بعد مضي سنوات من العالج في 

)Macfarlane:03:2000(لكتابة الیدویة. ا

:االستراتیجیات التدریسیة للتالمیذ الموهوبین ذوي صعوبات التعلم.7
في العادة ال یتلقى الموهوبون ذوو صعوبات التعلم خدمات خاصة بالفئتین معا فهم 

برامج لإلثراء أو التسریع بما یتناسب مع قدراتهم، كما یحتاجون إلى كموهوبین یحتاجون إلى 
):06Cloran(مراعاة صعوباتهم التعلمیة أیضا.

عاملین یشعر البالغون ذوو صعوبات التعلم أنهما أسهما في )1999روبنسون (حدد
معرفة جوانب القوة والضعف لدیهم، والثاني تغییر إدراكاتهم تجاه نجاحهم: العامل األول هو 

خصائصهم التعلمیة واالنتقال من التركیز على الفشل وحده إلى الفهم المتوازن لعوامل الفشل 
حیث وجد هؤالء البالغون أن اتجاهاتهم ومشاعرهم تجاه أنفسهم كانت ،والنجاح لدى كل فرد
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وهكذا فإن تقدیر الذات واستقاللیة التعلم هي مجاالت ، النجاحاألكثر أهمیة في توجیههم إلى 
رئیسیة ال بد من التركیز علیها عند إعداد التالمیذ الموهوبین ذوي صعوبات التعلم لمواجهة 

المستقبل.
حیث یمكن أن یساعد ،و صعوبات التعلم إلى إرشاد متخصصویحتاج الموهوبون ذو 
ن سلوكهم الصفي ورفع تقدیر الذات وتطویر عالقات شخصیة المرشد التالمیذ على تحسی

یمكن أن تساعد هذه الجوانب اإلرشادیة في رفع مستوى التحصیل األكادیمي ،أكثر إیجابیة
ویتوجب على مسؤولي التربیة أن یهتموا بتطویر ،د ثقة التالمیذ بأنفسهم وقدراتهمنظرا الزدیا

معلمین یمتلكون المعلومات الالزمة للكشف والتعرف الكادر التربوي والتأكد من أن جمیع ال
.ومن ثم التدریس الناجح للموهوبین ذوي صعوبات التعلم

إثراء قدراتهم من خالل إلى ویحتاج الطلبة الموهوبون الذین یعانون من صعوبات التعلم 
منهج مختصر یركز على األشیاء المهمة لحل مشكالت الحیاة الحقیقیة واستغالل خیالهم، 

ن هؤالء الطلبة یوجد فرق بینهم وبین غیرهم في محصلة أویجب النظر إلى األمر من خالل 
ن إفقا بینهم وبین غیرهم، وبالتالينطاقات ذكاءاتهم المتعددة وهي التي جعلت هناك فر 

مساعدتهم من أجل تنمیة قدراتهم اإلبداعیة واألنواع المختلفة من الذكاءات المتعددة تجعلهم 
):06،07Cloran(.یصلون لیكونوا مثل غیرهم، بل وقد یكونون أفضل في المستقبل

كانوا یعانون من صعوبات ومن األمثلة على ذلك أن عددا من العلماء والمشاهیر الذین
: أدیسون ات عالیة من اإلبداع والتفوق مثل، أبدعوا في مجاالت متعددة عكست قدر تعلیمیة

مخترع المصباح الكهربائي والمیكروفون والفونوغراف، واینشتاین صاحب النظریة النسبیة في 
جراح الدماغ لعاب دیزني، وكوشنجأیزني مخترع الریاضیات، ودافنشي الفنان، وولت د

.، وغیرهم من المشاهیر والعلماء، وجراهام بیل مخترع الهاتفمریكياأل
وجود مواهب وقدرات إبداعیة متعددة لدى الطلبة ذوي إلى)1987Armstrong(وأشار

صعوبات التعلم تمثلت في الرسم والموسیقى والریاضة والرقص وفي المهارات والقدرات 
ظهروا قدرة إبداعیة في مجاالت أال برمجة الحاسبات اآللیة، كذلك المیكانیكیة وفي مج

لیست تقلیدیة، األمر الذي جعله یدعو إلى ضرورة إعطاء هؤالء األفراد رعایة وعنایة خاصة 
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ل معهم وذلك من خالل مدى واسع منتناسب هذه القدرات وبالتالي توفیر نطاق أوسع للتعام
.المتبعة في تعلیمهم وتقییمهماألسالیب واالستراتیجیات

ملخص الفصل:
تعریف الموهوبین ذوي صعوبات التعلم وتصنیفاتهم، ثم تناولنا إلى تطرقنا في هذا الفصل 

برزأهم خصائصهم ومحكات تشخیصهم، باإلضافة إلى أسالیب التعرف على هذه الفئة وأ
العاطفیة واألكادیمیة، وأخیرا االستراتیجیات العالجیة المستخدمة للموهوبین ذوي ماحتیاجاته

صعوبات التعلم. 



انب المیدانيـالج
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تمهید:
بتحري الموضوعیة في إتباع على تعتمد صحة ودقة النتائج التي یتحصل علیها الباحث 

تبع تخدمة في دراسة الموضوع، لهذا تم إجراءاته المنهجیة واألسالیب اإلحصائیة المست
خطوات البحث العلمي بغرض الوصول إلى نتائج یمكن الركون إلیها.

ثم في هذا الفصل إلى تعریف المنهج المتبع وسبب اختیارهتطرقسنوعلى هذا األساس
، فالدراسة االستطالعیة وأهدافها ونتائجها وخطواتها، لنعرض بعد ذلك الدراسةتساؤالت

وأخیرا ،میدان الدراسة والعینة التي أجري علیها البحث واألدوات المستخدمة لجمع المعلومات
إجراءات تطبیق الدراسة األساسیة.

:دراسةالمنهج.1
وعلى إن المنهج الذي ینهجه الباحث ذو أهمیة كبیرة فیما یصل إلیه من حقائق علمیة،

ة النتائج وموضوعیتها وفائدتها أساس دقة المنهج ومالئمته وضبط متغیرات البحث، تكون دق
حیث أن لكل مشكلة المنهج الذي یالئمها. 

التنظیم الفعالة لمجموعة من األفكار المتنوعة یعرف المنهج بأنه: أسلوب من أسالیب و 
) 1999:35:(عبیدات وآخرون .              والهادفة للكشف عن حقیقة الظاهرة المدروسة

یرها والتحكم كما یعرفه العیسوي بأنه الطریق الذي یتبعه العالم في دراسته للظاهرة وتفس
.   ختلفة للبحثنه یتضمن أدوات ومعدات مأفیها باإلضافة إلى 

) 19-09: دس: العیسوي(
مع بعد وصفي للمراهقین الموهوبین ذوي صعوبات عیاديارتأینا إتباع المنهج الوقد

تكون معرفته وصفیة حیث الموضوع نظرا لجدة، حیث یتم التطرق إلیها بشكل شمولي،التعلم
مع طبیعة الدراسة باإلضافة إلى تالؤمهأكثر من كونها تفسیریة لذلك تم صیاغة تساؤالت، 

صعوبات التعلم والتعرف على في الكشف عن أسباب ظهور فئة الموهوبین ذويالمتمثلة
.الهویة لدیهمرتب

السلوك البشري تناوال ي بأنه: منهج خاص بتناول عیادویعرف دانیال القاش المنهج ال
حیث تالحظ استجابات الشخص في وحدتها الكلیة في موقف حیوي وهام في داللته علمیا،

)45: 1965:(القاشأال وهو موقف الفحص.
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هي تقنیة في البحث تدور حول و على دراسة الحالة، أساساعیاديیعتمد المنهج الو 
الدراسة المفصلة والمعمقة لوحدة معینة، قد یكون شخص أو جماعة بهدف الحصول على 

)75: 2002(البدوي:عن هذه الحالة.ة أكثر دقمعلومات
من خالل تطبیق مختلف االختبارات النفسیة في التقرب عیاديیساهم المنهج الكما

الوقوف على النقاط األساسیة التي تمكنه من بالمنظم والمثمر للمعطیات، إذ یسمح للباحث 
)77: 2009(زیوي:فحص فرضیاته واقتراح بنیات تفسیریة.
یدرس الحالة الدراسة حیث لهذه ي هو األنسب عیادومن هنا یمكن القول أن المنهج ال

من دراسة عدة حاالت بطریقة سطحیة واستنباط القوانین السیكولوجیة بدال محاوال بتعمق 
یجب أن تدرس كیفیا ال ي صعوبات التعلمذو إلى أن فئة الموهوبین )2002(كما یشیر الزیات

في األسبابالحاالت األخرى، أي على شكل أفراد ألن كل حالة هي حالة مختلفة عنكمیا
.األعراض والنتائج

تساؤالت الدراسة:.2
وبناء على اإلطار ، ى رتب الهویة لدى حاالت الدراسةتهدف الدراسة إلى التعرف عل

ٕاشكالیة الدراسة تم صیاغة التساؤالت اآلتیة: و النظري 
ما هي نسبة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم في مجتمع الدراسة؟-1
؟أسباب ظهور فئة الموهوبین ذوي صعوبات التعلمما هي -2
ما هي رتب الهویة عند الموهوبین ذوي صعوبات التعلم؟-3

الدراسة االستطالعیة:.3
تعتبر الدراسة االستطالعیة خطوة مهمة في البحث ولها دور كبیر في تجنب بعض 

)2004:87:عالم(أبو.العوائق التي یمكن أن تواجه الباحث في تطبیقه للدراسة األساسیة
وعلى هذا األساس، تم القیام بدراسة استطالعیة على عینة لها نفس خصائص العینة 

.2013خالل النصف األول من شهر مارس تلمیذا 20األساسیة قوامها 
أهداف الدراسة االستطالعیة:1. 3

وكان الهدف منها: 
التعرف على میدان الدراسة األساسیة بصفة عامة.-
استكشاف الصعوبات والوقوف على النقائص والعمل على تفادیها في الدراسة األساسیة. -
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.المباشر مع أفراد العینة والتعرف على مدى تجاوبهم مع إجراءات البحثالتعامل-
استطالع الظروف التي یجري فیها البحث.-
تمهیدا لتطبیقها التحقق من صحة أدوات جمع البیانات والتأكد من خصائصها السیكومتریة-

.في الدراسة األساسیة
.التدرب على استخدام أدوات الدراسة-

:اف تم القیام باإلجراءات التالیةولتحقیق هذه األهد
الوادي للحصول على الموافقة للدخول للمؤسسة للتطبیق.لوالیة ةاالتصال بمدیریة التربی
 على جدول االستعمال الزمني الحصولاالتصال بإدارة متقن شنوف حمزة بمدینة الوادي و
االلتقاء مع الطلبة المعنیین كل قسم لتحدید مواعیدللخاص بمستوى السنة الثانیة ثانويا
برمجة رزنامة تطبیق إجراءات الدراسة.و 

نتائج الدراسة االستطالعیة : 3.2

من خالل القیام بالدراسة االستطالعیة تم التوصل إلى ما یلي:
 هاموضوع الدراسة أكثر وأهمیتها وتحدید تساؤالتالتعرف على.
.تقدیر الوقت الالزم للدراسة األساسیة و الفترة الزمنیة األنسب إلجرائها
 .التعرف المباشر على مدى تجاوب العینة مع إجراءات الدراسة
ائص السیكومتریة التي تعطي الثقةمن تمتع أدوات الدراسة بالخصالتأكد

الستخدامها.
تطبیق إجراءات الدراسة األساسیةتجمیع بعض المالحظات لتحدید خطة.

الدراسة :جتمعم.4

السنةألنتجریبیة،علومشعبةثانوي ثانیةیتمثل مجتمع الدراسة في تالمیذ السنة ال
بعض قد یعاني الطالب منو ثانویةفي الیقضیها التلمیذ أول سنةاألولى ثانوي تعد

الوریا) فتعتبر سنة نهائیة تستحوذ على (الباكالثالثة ثانويالسنةة، وأما یالمدرسالمشكالت
.لكافي لالستجابة إلجراءات البحثتترك له المجال اوالكل اهتمام الطالب 
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طریقة اختیارها:عدد الحاالت و .5
دي جانب عیاتم تناولها منثالث حاالتة ادییلعالتي شملتها الدراسة اعدد الحاالت بلغ 

على مجتمع ینطلق من التشخیصات واألعراض ویحولها إلى محكات ومعاییر تطبق
لثانیةتلمیذا متمدرسا بالسنة ا60من أصل طریقة قصدیةعلما أنه تم اختیارها ب،الدراسة

.لتطبیق أدوات الدراسةخضعوا ثانوي شعبة علوم تجریبیة
أدوات جمع البیانات:.6

لى مجموعة من األدوات إالموضوعیة والدقة في البحث، یستند الباحث لتحقیقسعیا
وبالنظر إلى ، فها على الباحثوأهداوریة للدراسة، التي تفرض طبیعتهالجمع البیانات الضر 

هذه الدراسة ومتغیراتها تم استخدام األدوات التالیة:
المقیاس الموضوعي لرتب الهویة للغامدي.-
ري لتورانس. اختبار التفكیر االبتكا-
مقیاس المصفوفات المتتابعة لرافن.-
مقیاس صعوبات تعلم مادة الریاضیات للباحثة.-
المقابلة.-

(الغامدي):المقیاس الموضوعي لرتب الهویة.1.6
وصف االختبار:.1.1.6

وقد مساعدوه ببناء مقیاس الهویة المعتمد على نموذج مارسیا للهویة(آدمز)و قام كل من
حیث قام هذا العدید من الدراسات واألبحاث لتحسینه وٕاخراجه في صورته النهائیةأجریت 

عبارات لكل رتبة من رتب 06بمعدل بندا24مقیاس یتكون مناألخیر بدایة ببناء
تتوزع على ثالث مجاالت مختصة بالجانب زة، المنغلقة، المعلقة، المشتتة)(المنجالهویة

اسي، وذلك بمعدل سؤالین لكل، الدیني والسیجال المهنيجي من الشخصیة شمل الماألیدیولو 
.مجال
بتطــــویر المقیــــاس حیــــث تكــــّون فــــي )1984Groterant&Adams(جروتفیــــت وآدمــــزكمـــا قــــام-

ي الهویـــــة األیـــــدیولوجي عبـــــارات لكـــــل رتبـــــة لجـــــانب08عبـــــارة بمعـــــدل64مـــــنصـــــورته المعّدلـــــة
.واالجتماعي
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تعدیال لغویا لعبارات الجانب )Benionon& Adams(أجرى بعد ذلك كل من بینون وآدمزو -
االجتماعي للهویة لتكون أكثر مالئمة دون التغییر في بناء المقیاس. 

بدائل (من موافق تماما 06بندا، لكل بند64فیتكون المقیاس منأما في الصورة العربیة-
تعبر كل مجموعة من األسئلة عن هویة محددة.و إلى غیر موافق إطالقا)

:كیفیة تطبیق االختبار وتصحیحه.2.1.6
تم تقدیر یطلب من المفحوص اإلجابة على األسئلة بما یتالءم مع أفكاره ومعتقداته، وی

ذو المستویات الست:درجاته الخام وفق نظام لیكرت
یوضح البدائل الموجودة في مقیاس رتب الهویة:)02(جدول رقم 

موافق إلىموافقموافق تماما
ماحد 

غیر موافق
ماإلى حد

غیر
موافق

موافق إطالقاغیر

654321

الدرجاتیة للرتبة الواحدة بجمعالكلوتحسب الدرجةالمقیاس، ال توجد عبارات سلبیة في 
وتتراوح الدرجات في ،أربع درجات خام للمفحوص لكل رتبةالخاصة بها، وهكذا یكون هناك 

درجة كحد أقصى.48درجات كحد أدنى إلى 08مجال معین ما بین
:الجدول التالي یوضح بنود كل رتبةو 

ةیوضح توزیع البنود حسب كل رتب:)03(جدول رقم 

الرتب
المجاالت

مشتتةمغلقةمعلقةمحققة
جي

ولو
إلیدی

25ـ 411ـ 5717ـ 499ـ 33التخصص–المهنة ا

56ـ 646ـ 3224ـ 4048ـ 8واالقتصادیةالسیاسیةالقضایا

10ـ 582ـ 3450ـ 4226ـ 18الدین

52ـ 444ـ 3628ـ 6012ـ 20أسلوب الحیاة

عي
تما

الج
59ـ 2719ـ 433ـ 3511ـ 51دور المرأة والرجلا

53ـ 3729ـ 6121ـ 455ـ 13الصداقة

30ـ 626ـ 5438ـ 4614ـ 22الترفیه

23ـ 637ـ 4739ـ 5531ـ 15الجنس اآلخر
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08بندا موزعة عشوائیا على 64یتضح من خالل الجدول السابق أن المقیاس یتضمن

أبعاد مصنفة ضمن  المجالین األیدیولوجي واالجتماعي بمعدل بندین لكل رتبة.
الفاصلة التي بالدرجةالمفحوصالل مقارنة درجة یتم تحدید رتب الهویة المختلفة من خو 

حسبتساوي متوسط مجموعة أفراد العینة مضافا إلیها نصف درجة االنحراف المعیاري،
التالیة:المعادلة

س مج
ن
+ 12 س مج

ن
الخصائص السیكومتریة للمقیاس:.3.1.6

ثم )1984(جروتفیت وآدمز أظهرت العدید من الدراسات التقنیة التي قام بها كل من 
.من الصدق والثباتتمتع المقیاس في صوره المختلفة بدرجة مقبولة) 1959(بینون وآدمز

وفي البیئة العربیة أثبتت العدید من الدراسات صدق هذا المقیاس منها:
من الذكور واإلناث في 422على عینة مقدارها " 1998"عبد الرحمان السیددراسةـ

نة الزقازیق حیث أظهرت النتائج وجود درجات مقبولة من المدارس الثانویة والجامعیة بمدی
االتساق الداخلي كما أظهرت وجود عالقة بین المفردات والرتب المنتمیة إلیها عند مستوى 

یبین وجود عالقة بین درجات األبعاد الفرعیة الثمانیة للمقیاس والرتب المنتمیة له عند و 0.05
بدرجة عالیة من صدق المحتوى المعتمدة على صدق ، إضافة إلى تمتعه 0.01مستوى داللة 

المحكمین والتحلیل العاملي لرتب المقیاس المختلفة.
طالبا جامعیا حیث أكدت 498على عینة سودانیة شملت )1993(دراسة عبد المعطيـ

على تمتع المقیاس بالصدق التنبؤي، تبین من خاللها ارتباط الرتب في االتجاه المتوقع غالبا 
كل من الثبات االنفعالي، السیطرة، المغامرة وتنظیم الذاتیة وعدم األمن، حیث تراوحت ب

هي قیم دالة إحصائیة عند مستوى و 0.67و0.27عالقة المفردات باألبعاد المنتمیة إلیها بین
فأعلى وهذا مؤشر على اتساق المقیاس، وبحساب معامالت االرتباط البینیة بین 0.05داللة 

، في حین ارتباط كل 0.63ة المختلفة تبین ارتباط التحقیق والتعلیق إیجابا بمعامل رتب الهوی
0.72من التحقیق والتعلیق سلبا بكل من التشتت واالنغالق، وتراوحت معامالت االرتباط بین 

.0.32و
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كما أكدت نتائج الدراسة تمتع المقیاس بصدق تالزمي جید وصلت نسبة االتفاق بین 
.%80لطالب على المقیاس وعلى مقابلة مارسیا إلى استجابات ا

بمجموعة من الدراسات على )2001-2000(أما في المملكة العربیة السعودیة قام الغامدي
تشكل الهویة لدى السعودیین وأظهرت بأن االختبار یتمتع بدرجات مقبولة من الصدق، حیث 

وهذا 0.94بلغ معامل االتفاق بین المحكمین بتحریر الرتبة والمجال الذي تقیسه كل مفردة  
القات مؤشر على الصدق الظاهري للمقیاس، وبحساب صدق المحتوى عن طریق تحلیل الع

البینیة بین الدرجات الخام لرتب الهویة المختلفة، ولعل من أهم مؤشرات الصدق ارتباط 
في الغالب وارتباط درجات تحقیق تشتت 0.01الرتب التقاربیة ایجابیا ببعضها وبداللة عند 

غالبا، كما أظهر المقیاس قدرة تمییزیة عالیة بین الجانحین وغیر 0.01الهویة سلبیا عند 
نحین. الجا

ثبات المقیاس:
عالقتها بأسالیب مواجهة سمات الشخصیة و من خالل دراسته "قام عبد الرحمان السید 

أزمة الهویة" بحساب ثبات االختبار ووصل إلى أنه یتمتع بدرجة مقبولة من الثبات كما 
.0.83إلى 0.72تراوحت معامالت الثبات عن طریق إعادة االختبار بین 

والتجزئة النصفیة 0.59المعطي بلغ معامل الثبات عن طریق اإلعادة:وفي دراسة عبد -
.0.67إلى 0.82لرتب الهویة تراوح معامل الثبات مابین 

أما في دراسة الغامدي أظهرت النتائج تمتع المقیاس بدرجة ثبات مقبولة بلغت معامالت -
الثبات كالتالي:

:یوضح معامل الثبات لكل رتبة)04(جدول رقم 
مشتتةمغلقةمعلقةمحققةالرتب
0.730.770.790.76الثبات

إن النتائج السابقة تبین تمتع المقیاس بدرجة عالیة من الصدق والثبات تمكن من الوثوق 
به في صحة النتائج المتوصل إلیها.

اختبار المصفوفات المتتابعة:2.6
حیث استغرق إعداد )1956(وتم تعدیله عام )1947(ظهر هذا االختبار ألول مرة عام

John("عمر العالم االنجلیزي "جون رافنعاما من)30(وتطویر هذا االختبار حوالي 

Raven(.)01: 2008:حماد(
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الصالحة للتطبیق في مختلف البیئات ویعتبر اختبار "رافن" من االختبارات العبرحضاریة
. والثقافات، فهو اختبار ال تؤثر فیه العوامل الحضاریة كاللغة أو الثقافة

أجزاء (أ، ب، ج، د، هـ) أي أن رسما مقسمة على خمسة 60یتكون هذا االختبار من 
.     یث تتدرج من السهولة إلى الصعوبةبحبطاقة مرتبة12جزء یحتوي علىكل

بإعداد اختبار ذكاء غیر لغوي یتألف من )بنروز(وزمیله )رافن(قام ، )2011:98ي:غ(المزو 
رداتأشكال هندسیة معتمدین في ذلك على أسلوب قیاس التماثل الذي شاع استخدامه في مف

اختبارات الذكاء اللفظیة، حیث یعتبر هذا األسلوب من أنجح األسالیب في قیاس القدرة 
العقلیة.

في Spearmanسبیرمانكان یهدف رافن إلى إعداد اختبار یعتمد في جوهره على نظریة 
مع 02باستخدام هذا االختبار، وذلك في الحرب العالمیةGuilfordالعامل العام، وقام جیلفورد

مىسما یبمشبعكانأنهیكي، وأثبتت النتائج فریق من علماء النفس بسالح الطیران األمر 
الثاني وهو عامل عام إلدراك العالقات بین األشكال.عامل االستدالل

)15:1998زمزمي: (
وصف االختبار:1. 2. 6

بندا وهي الصورة األساسیة 60یتكون اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة المتقدم من
)60-6(لالختبار موزعة على خمسة أقسام وهي (أ، ب، ج، د، هـ) وتناسب األعمار من 

سنة، وكل مفردة عبارة عن تصمیم هندسي حذف منه جزء، وعلى المفحوص أن یختار 
الجزء الناقص من بین ستة أو ثمانیة بدائل معطاة، وكل مجموعة من المجموعات الخمس 

االستجابة مختلف عن اآلخر، وفي رأي رافن أن هذا التتابع یتم حسب نمط منتتطلب 
مستویات صعوبة أو نقص العملیات العقلیة المعرفیة، ویعطى اختبار المصفوفات المتتابعة 
العادي للمفحوص بصرف النظر عن عمره الزمني لنفس التتابع للمجموعات الخمس وتعتبر 

.را على الطاقة العقلیة للفردالدرجة الكلیة في االختبار مؤش
)15،16: 1998زمزمي:(

كیفیة تطبیق االختبار وتصحیحه:2.2.6
أوراق اإلجابة من خالل مفتاح اإلجابة الخاص للتصحیح المطابق لورقة صححت-1

اإلجابة.
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نواتج األجزاء جمعتدرجات اإلجابة الصحیحة في كل جزء من األجزاء الخمس ثم جمعت-2
مع بعضها لتكون الدرجة الكلیة على االختبار.

التطبیق الفردي للمصفوفات:-
یقوم الفاحص بكتابة اسم الطالب في ورقة اإلجابة، وفتح كتیب االختبار أمام المفحوص 

هذا الشكل "ویشیر إلى الشكل األساسي في أعلى ویقول: انظر إلى ) 1-(أعلى شكل 
الصفحة)، قائال كما ترى فإن هذا الشكل قطع منه جزء، وهذا الجزء المقطوع موجود في أحد 
األجزاء المرسومة تحت الشكل (ویشیر إلى األجزاء أسفل الصفحة واحدا بعد اآلخر)، الحظ 

.شكل األصلي"أن واحدا فقط من هذه األجزاء هو الذي یصلح إلكمال ال
وهكذا )2- (أیقوم الفاحص بتسجیل اإلجابة في الورقة المعدة لذلك، ثم ینتقل إلى الشكل 

)42: 1998زمزمي: (حتى انتهاء االختبار.                                               
الخصائص السیكومتریة لالختبار:3. 2. 6

ثبات االختبار:
المصفوفات المتتابعة المتقدم بقدر جید من الثبات، دلت علیه مؤشرات یتمتع اختبار 

الثبات المستخرجة بطرق مختلفة وذلك من خالل الدراسات العدیدة التي أجریت على 
االختبار، حیث تم إیجاد معامالت ثبات إعادة االختبار في دراسة كل من (علیان 

)FitzGibhon1974 ،Ng1974،Liu1992) (Mia Huang1990) (1989والصمادي،
.)0.92- 0.77() والتي تراوحت بین 1994موجودة في (رافن وآخرون 

)20(شاردسون تی-الداخلي باستخدام معادلة كودركما تم إیجاد معامالت ثبات االتساق

، جاورویسكا1990، الدرتون والرسون1989، علیان والصمادي 1986(باولفي دراسة كل من
) 1994موجود في (رافن وآخرون، )1980وهورنكراتیرمایر،1994آرثرودي،1991وشوستروا

والنتائج السابقة تؤكد تمتع االختبار بدرجة عالیة من الثبات.)0.89-0.81(والتي تراوحت بین 
) أن معامالت الذكاء تراوحت 1979(أبو حطب وآخرون )1977(وقد وجد أبو حطب

وذلك عن طریق إعادة االختبار، أما معامالت ) 0.86-0.46(للفئات العمریة المختلفة بین 
للفئات العمریة )20(ریتشاردسون رقم -كودرالثبات بطریقة االتساق الداخلي بمعادلة 
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ویتضح أن جمیع معامالت الثبات مرتفعة مما ) 0.96-0.87(بین30-08المختلفة ما بین 
)45: دس:(هارونیدل على ثبات االختبار في مجتمع الدراسة.

سنة25-09) بالنسبة للفئة العمریة 2002-2001یره في السودان (الخطیب والمتوكل یوتم تع
وتراوحت %54.4واإلناث بنسبة %45.6مفحوصا من الذكور أي بنسبة 6877بلغتلعینة

)08عطا اهللا: دس:(.0.96-0.83معامالت الثبات بالتجزئة النصفیة 

صدق االختبار:
أثبتت الدراسات السابقة التي أجریت على االختبار أنه یتمتع بدرجة كبیرة من الصدق 

حیث تم التأكد من صدق االختبار عن طریق:
صدق البناء (التكوین الفرضي):.1

1989، علیان والصمادي 1989التي أجراها كل من (باول حیث أكدت الدراسات العاملیة

قیس عامال یأن اختبار رافن )1998، بورس وستوكس1993ووهد، آرثر1990رسونالدرتون وال
وهو ما )من تباین األداء على االختبار%74.1عاما أحادیا (وجد في دراسة العلیان أنه یفسر

یرمان.بلسالعام یتفق مع االفتراض األساسي لالختبار من أنه یقیس العامل 
في األداء بین ا) أن هناك فروق1989كما أكدت الدراسة التي أجراها (علیان والصمادي 

.الفئات العمریة ولصالح الفئة العمریة األكبر (تمایز األعمار)
الصدق التالزمي:.2

التالزمي لالختبار في العدید من الدراسات والتي أوجدت معامالت تم حساب الصدق 
تم حساب ) Paul-1986(االرتباط بین االختبار واختبار القدرات العقلیة األخرى، ففي دراسة

ومقیاس وكسلر لذكاء البالغین لإلتقانمعامل ارتباط االختبار مع كل من مقیاس تیرمان
فقد تم إیجاد )1972(Mclaurrin&Farrarالتوالي، أما في دراسةعلى)0.84-0.44(والتي بلغت

معامل ارتباط االختبار مع مقیاس وكسلر لذكاء البالغین حیث بلغت قیمة معامل ارتباط 
ومع االختبار )0.69(ومع القسم العملي)0.61(االختبار مع القسم اللفظي الختبار وكسلر

، كما تم حساب معامالت االرتباط مع كل من اختبار أوتیس لینون واختبار بیتا )0.74(ككل
0.61، 0.75(ة شركة ورق مینسون والتي بلغت واختبار مجلس إدار ) D48(المراجع واختبار

ار المصفوفات المتتابعة المتقدمبالنتائج السابقة تؤكد ارتباط اختعلى التوالي، و )0.61، 0.61
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.تدل على الصدق التالزميباختبارات الذكاء العام األخرى بدرجة معقولة و 
)80: 2001النفیعي: (

یره في كثیر من الدول العربیة مثال العراق (الدباغ وطارق وكومایا وقد تم تطبیقه وتعی
) واستخدم المقیاس بصفة 1973) واألردن (الصفدي 1979حطب) والسعودیة (أبو 1982

خاصة للكشف عن األطفال الموهوبین في أربع دول عربیة هي اإلمارات وتونس والعراق 
)08عطا اهللا: دس:(.                                                              ومصر

اختبار التفكیر االبتكاري تورانس:3. 6
بارات اإلبداع انتشارا واستخداماوتعد اختبارات تورانس للتفكیر االبتكاري من أكثر اخت

وقد ترجمت إلى اللغة العربیة واستخدمت ألغراض كثیرة من بینها الكشف عن الطلبة 
الموهوبین واختیارهم لاللتحاق ببرامج تربویة خاصة، كما استخدمت في إجراء البحوث 

كن تطبیق االختبارات بصورة فردیة أو جماعیة بدءا من سن ما قبل والدراسات الجامعیة ویم
)203الحكاك: دس:(.                                     المدرسة حتى المستوى الجامعي

وفي TTCTاختباره للتفكیر االبتكاري والذي یرمز له بالرمز)1962(أعد تورانس في عام 
.)1992(تمت مراجعته مرة أخرى، كذلك أجریت مراجعة أخرى لالختبار عام )1974(عام

إلى أن اختبار تورانس استخدم في أكثر من ) Cramond&Uskula 1999(ویشیر كل من
لغة كونه غیر متحیز ثقافیا أو عرقیا، أما فیما یتعلق )34(دراسة وترجم ألكثر من )200(

. ة التسعینات في الوالیات المتحدةدراسة في حقب)120(باالختبار نفسه فلقد أجریت علیه
)97: 2004:رضوان(

ویتألف من صورتین:
الصورة اللفظیـة (أ).-
(ب).الصورة الشكلیة -
وصف االختبار:1. 3. 6

مواضیع ثالث یضم في األصل سبعة اختبارات فرعیة متفرعة عناللفظیة:الصورة
اختبارات رئیسیة وهي كالتالي:

كان النشاط األول حول علب الصفیح:
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: یطلب من المفحوص تولید أكبر عدد ممكن من األسئلة حول مثیر توجیه األسئلة-1
الموقف الذي تعبر عنه الصورة.صورة وذلك الستجالء 

یطلب منه المفحوص كتابة كل األسباب أو المقدمات التي تفسر تخمین األسباب:-2
الموقف أو الحادث الذي تعكسه الصورة السابقة.

یطلب من المفحوص كتابة كل ما یمكن أن یترتب على الموقف أو تخمین النتائج:-3
ت المترتبات المحتملة في المستقبل القریب أو الحادث الذي تمثله الصورة السابقة سواء كان

)165: 2002:(جروان.البعید
ویدور حول الطرائق التي یمكن استخدامها إلحداث تحسینات في لعبة تحسین اإلنتاج:-4

من ألعاب األطفال یمكن أن تعطي مزیدا من المرح والمتعة للطفل الذي یلعب بها.
: ویطلب من المفحوص فیها إعطاء أكبر عدد ممكن من االستعماالت البدیلة-5

عادة.االستخدامات لعلب الصفیح الفارغة والتي یرمیها الناس بال
: یعرض على المفحوص في هذا االختبار صورة تمثل موقفا افتراضیا تخیلیا افترض أن-6

ویطلب منه كتابة كل ما یتوقعه من نتائج أو متر نبات على افتراض أن الموقف الذي 
تعرضه الصورة ممكن الحدوث.

ي: لها وهوتعطي البطاریة اللفظیة درجة كلیة لكل عامل من العوامل الثالثة التي تتصدى 
.د بمعدل سبع دقائق لكل سؤال49یستغرق تطبیقها حواليالطالقة، المرونة، األصالة، و 

)2009:13:(الفاعوري
الصورة الشكلیة الختبار تورانس:

في وسطها شكل أسود : یعطى المفحوص في االختبار ورقة بیضاءبناء الصورة-1
بیضاوي ویطلب إلیه رسم شيء مثیر وغریب یكمل الشكل البیضاوي وعندما تكتمل الصورة 

یعطي عنوانا ذكیا لها.
یعطى المفحوص مجموعة من األشكال أو الرسومات الناقصة ویطلب إكمال الصور:-2

.إلیه إكمالها بإضافة كل التفصیالت الممكنة لها واختیار عنوان مناسب لها
تتضمن ثمانیة عشر سؤاال ةعطى المفحوص في هذا االختبار ورق: یالخطوط المتوازیة-3

كل سؤال منها عبارة عن خطین متوازیین ویطلب منه تشكیل صورة مشوقة ومختلفة بإضافة 
.منحنیة أو مستقیمة لكل زوج منهاما یرید من إشارات أو رموز أو خطوط
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یستطیع منها وبعد إكمال الصورة یختار عنوانا مناسبا ما إلكمالدقائق فقط 10ویعطى
)171-2002:169:(جروان.لها
طریقة تصحیح االختبار:2- 6-3

یتم التصحیح على حسب عدد المتغیرات المدروسة وقد اكتفت الدراسة الحالیة بدراسة ثالث 
(الطالقة، المرونة، األصالة) والتي تصحح بالطریقة التالیة:متغیرات هي 

الطالقة:-أ
وتقاس بالقدرة على ذكر أكبر عدد ممكن من اإلجابات المناسبة في زمن معین بإعطاء 
درجة لكل استجابة صحیحة عن أكبر عدد ممكن من االستجابات المناسبة ضمن زمنها 

تستند إلى منطق علمي أو معقولیة، بل یجب أن المحدد وتستبعد اإلجابة العشوائیة والتي ال
تكون مالئمة لمقتضیات البیئة الواقعیة.

المرونة:- ب
وتقاس بالقدرة على تنویع اإلجابات المناسبة بإعطاء درجة لكل مجموعة استجابات في 
انتمائها ألكبر عدد ممكن من المجاالت، فإذا كانت االستجابة متنوعة وتنتمي إلى مجاالت 

نالت درجة أعلى.متباعدة
األصالة: - ت

وتقاس على ذكر إجابات غیر شائعة في الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد، بإعطاء أعلى 
الدرجات ألندر االستجابات وأقلها تكرارا بعد تحویل تكرارات جمیع اإلجابات إلى نسب مئویة 

اآلتي: صالة وكما یوضحها الجدول ثم مقارنة درجتها بحسب تقدیر تورانس لأل
:)05(رقمجدول

یوضح نسب تقدیر درجة األصالة كما وضحها تورانس

النسبة المئویة 
لتكرار الفكرة

5%4-
4.99%

3-
3.99%

2-
2.99%

1-
1أقل من1.99%

درجة5درجة4درجة3درجة2درجة1درجة0درجة أصالتها
)2009:78:مخلوفي(

القة والمرونة واألصالة في وحداتوتقاس بحاصل جمع درجات الطالدرجة الكلیة:
االختبار، أي بجمع الطالقة الكلیة في بطاریة تورانس وكذلك بالنسبة لكل من المرونة 
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بیرا عن واألصالة والدرجة الكلیة، وتعد الدرجة الكلیة، وتعد الدرجة الكلیة في هذه الحالة تع
قدرة المفحوص االبتكاریة.

ولتقدیر هذه الدرجات یجب أن:
تستبعد أوال األفكار غیر المناسبة واالستجابة العشوائیة والتي ال تستند إلى منطق علمي -/1

أو معقولیة.
تقدر لكل فكرة درجة واحدة للطالقة ودرجة واحدة للمرونة أما األصالة فتحدد بناء على -/2

درجة تكرارها وتقارن حسب تقدیراتها في الجدول السابق.
)213، 211(الحكاك: دس: 

لالختبار:الخصائص السیكومتریة3- 6-3
دق االختبار:ص

تأكد تورانس شخصیا من صدق المحتوى لهذه االختبارات عن طریق دراسة وتحلیل 
الشخصیات المبتكرة وفقا لطبیعة األداء الذي یعتبر إبداعیا، وأیضا تأكد "تورانس'' في دراسة 

اختار عن من الصدق التنبئي لالختبارات حیث) 1969(ثم أعادها عام )1959(أجراها عام 
تلمیذ حصلوا على نتائج عالیة فوجدوا أنهم أثبتوا فعال قدرتهم على التفكیر 66طریق اختباراته

االبتكاري، فمنهم من كتب قصص وأشعار ومنهم من صمم بحوثا ومنهم من كتب نصوصا 
للرادیو والتلفزیون.

وجود معامالت أظهرت دراسة الصدق التمییزي أو االتساق الداخلي الختبارات تورانس
بین عالمات الطالقة والمرونة واألصالة بینما لم 77ارتباط مرتفعة نسبیا بلغت في المتوسط 

یكن االرتباط ذا داللة إحصائیة بین عالمة مهارة اإلسهاب أو إعطاء تفصیالت، والعالمة 
على المهارات الثالثة األخرى، ومن ناحیة أخرى أظهرت الدراسة ارتباطا منخفضا بین

عالمات الطالقة في االختبارات الفرعیة مقارنة مع معامالت االرتباط الداخلي بین 
.تبارات الفرعیة لمقاییس الذكاءاالخ

الختبارات تورانس فقد أشارت المعلومات المستمدة من الدراسات يؤ أما الصدق التنب
وآخرون على عینات مختلفة، واستمرت ما بین عامي التتبعیة الطولیة التي أجراها تورانس

، إلى وجود عالقة ذات داللة بین األداء على االختبارات وبین االنجازات )1959-1981(
وقد اشتملت محكات 0.58و0.38اإلبداعیة ألفراد العینات وتراوحت معامالت االرتباط بین 

االنجازات اإلبداعیة ألفراد الدراسة على ما یلي:
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د األعمال اإلبداعیة خالل سنوات الدراسة الثانویة.عد
.عدد األعمال اإلبداعیة التي تحققت بعد انتهاء الدراسة والتي یعترف بها المجتمع
.عدد األعمال اإلبداعیة المتعلقة بأسلوب الحیاة والتي لم یعترف بها المجتمع
.مستوى األعمال اإلبداعیة التي أنجزت
2002:172،173:(جروان.             في الطموحات المهنيتقدیرات مستوى اإلبداع(
ات:ـــبــالث

توصل خاللها إلى معامالت ارتباط عالیة بین تصحیح 1962في دراسة ''یاما موتو" 
اختبار كل واحد منهم مستقل عن اآلخر فكان معامل االرتباط 64مصححین قاموا بتصحیح 

أي مساویا للواحد في جمیع االختبارات أما المرونة واألصالة فقد للطالقة كامال وموحیا
وهذا دلیل على ثبات هذه االختبارات من 0.98و0.87تراوحت معامالت االرتباط ما بین

على عملیة التصحیح على 1966-1965حیث عملیة التصحیح، وأجرى تورانس دراسات عام 
مدرسین وقد كانت النتائج مشجعة.

فوجدوا أن معامالت الثبات لهذه البطاریة من االختبارات عال نسبیا مقارنة باختبارات أخرى 
.في عدة دراسات استعمل هذا االختبار) 0.95-0.55(إذ تراوحت معامالت الثبات بین 

)211الحكاك:دس:(
):للباحثة(قیاس صعوبات تعلم مادة الریاضیات م4.6

، تم تصمیم نظرا لعدم اطالعنا على مقیاس صعوبات التعلم یناسب هدف وعینة الدراسة
قائمة تضم أهم الصعوبات التي یواجهها تالمیذ السنة الثانیة ثانوي في مادة الریاضیات 

بالنسبة للشعب العلمیة. 
السیكومتریة لمقیاس صعوبات التعلم:الخصائص 

بغرض التأكد من مالئمة مقیاس صعوبات تعلم الریاضیات لتحقیق هدف الدراسة الحالیة 
، ثم حساب صدقه وثباته.اس على عینة الدراسة االستطالعیةتم تطبیق المقی

:الصدق
قائمةولحساب صدق ، یعتبر االختبار صادقا إذا كان یقیس ما وضع لقیاسه فقط

:تین اآلتیتینالمستخدم في الدراسة تم االعتماد على الطریقصعوبات تعلم الریاضیات 
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( صدق المحكمین):الصدق الظاهري.1
الریاضیات بالنسبة للشعب بعد تحلیل منهاج السنة الثانیة ثانوي فیما یخص مادة 

أستاذا لمادة 20، وتحدید أهم المحاور التي یتضمنها تم عرض تلك المحاور على العلمیة
مؤسسات للتعلیم الثانوي بمدینة الوادي تتراوح خبرتهم التدریسیة 05الریاضیات موزعین على 

التالمیذ في كل محور، وبعد جمع سنة بغرض تحدید الصعوبات التي یواجهها24و10بین 
22االستمارات تم إعداد قائمة  صعوبات تعلم الریاضیات في المرحلة الثانویة التي تضمنت 

من آراء الخبراء.%80مفردة عن طریق اعتماد نسبة اتفاق 
الصدق التمییزي (صدق المقارنة الطرفیة ):.2

ة من طرفي الترتیب بالمائ33تم ترتیب درجات العینة االستطالعیة تنازلیا وأخذ نسبة 
:النتائج المسجلة)05(ت " لعینتین متساویتین، و یوضح  الجدول"وتطبیق اختبار

:)06(جدول رقم 
مقیاس طرفیتین على ت لداللة الفروق بین متوسطي المجموعتین الانتائج اختبار یوضح

.صعوبات التعلم

المؤشرات المتغیر
ت عمناإلحصائیة

المحسوبة
درجة 
الحریة

الداللة 
اإلحصائیة

صعوبات 
التعلم

0818.8502.53الفئة العلیا
08.8314

إحصائیادال 
0.01عند  0808.8701.95الفئة الدنیا

بین المجموعتین الطرفیتین أن قیمة ت المحسوبة )05(ویتضح من خالل الجدول رقم 
مما یثبت 14عند درجة حریة02.62أكبر من قیمة ت الجدولیة التي تقدر ب08.83التي بلغت

وهو مؤشر قوي على صدق  0.01وجود فروق دالة إحصائیا بین طرفي الترتیب عند مستوى
المقیاس. 

الثبات:
الحقیقیة للفرد على السمة التي یعرف ثبات االختبار بأنه:" الدقة في تقدیر العالمة 

) 1987:161(عودة وملكاوي: .یقیسها االختبار"
على طریقة مقیاس صعوبات تعلم الریاضیاتوتم االعتماد في حساب معامل ثبات 

بین نصفي الفقرات ثم تعدیله التجزئة النصفیة حیث قمنا بحساب معامل ارتباط  "بیرسون"
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بمعادلة سبیرمان براون، إضافة إلى طریقة ألفا كرونباخ فیما یتعلق بكل بعد من بعدي 
االختبار والنتائج المسجلة یلخصها الجدول اآلتي:
:)07(جدول رقم 

لمقیاس صعوبات التعلمیوضح معامل الثبات بطریقتي التجزئة النصفیة وألفا كرونباخ 

المتغیر
معامل ثبات التجزئة النصفیة

ألفا كرونباخمعامل
بعد التعدیلقبل التعدیل

66.080.084.0صعوبات التعلم

0.01أن قیم معامالت الثبات عالیة ودالة عند مستوى )06(ویتضح من الجدول رقم 

تبین ثبات المقیاس .
المذكورة آنفا أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة ویتأكد من خالل الخصائص السیكومتریة

من الصدق تؤدي إلى الوثوق في نتائج ما یقیسه، وأن قیم معامالت الثبات دالة إحصائیا 
وهي قیم تعطي الثقة الستخدام المقیاس.

المقابلة:6-5
من األدوات الرئیسیة لجمع المعلومات والبیانات في دراسة األفراد قابلة المتعتبر 

والجماعات، كما أنها تعد من أكثر وسائل جمع المعلومات شیوعا وفاعلیة في الحصول على 
)75: 2011البیانات الضروریة ألي بحث.                             (بوحوش والذنیبات: 

محادثة موجهة بین الباحث والشخص بهدف الوصول عن وتعرف المقابلة بأنها عبارة 
إلى حقیقة أو موقف معین یسعى الباحث للتعرف علیه من أجل تحقیق أهداف الدراسة

..)لحصول على المعلومات بصورة لفظیة وغیرلفظیة(ایماءات.بحیث یمكن ا
)97Kotheri:2004:(

للوقوف على األسباب المؤدیة لظهور فئة وقد تم اختیار المقابلة نصف الموجهة
الموهوبین ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر التالمیذ المشخصین على أنهم من هذه الفئة 

ومعرفة إذا ما حددوا مستقبلهم في ظل هذا التناقض.  
محاور المقابلة:

تاریخ الحالة موضوع الدراسة، حالته الصحیة، عن خاص ببیانات بیانات عامة:
معلومات عن األسرة: األم واألب والمستوى التعلیمي واالقتصادي ، والمیالد ومكانه

لألبوین وعدد اإلخوة األخوات، ترتیب الحالة في األسرة.
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یدور حول الموهبة ومجال الموهبة وهل یجد التشجیع من قبل :ولاأل المحور -1
.التحصیل الدراسيو لموهبة عالقة مباشرة بین اتوجدهلو المحیطین به، 

، وٕالى الصعوبةجد فیهاالمواد التي یصعوبة التعلم، وما هيیتناول: الثانيالمحور-2
ماذا ترجع من وجهة نظره.

بأن هر و شعدرجة وتتناول كال من الموهبة وصعوبة التعلم، من حیث :الثالثالمحور -3
(األهل) التعلم، وعلى أیهما یركز المحیطون بهبین الموهبة وصعوبةاهناك تناقض

مستقبله في ظل هذا لهدیحدتمدىوهل یتقبلون هذا التناقض وكیف یتعاملون معه، و 
التناقض بین الموهبة والصعوبة.

راسة األساسیة: إجراءات تطبیق الد.7
بالوادي على أفراد العینة عن طریق2013تم إجراء الدراسة األساسیة خالل شهر أفریل

، كما حصلنا على جداول اد قوائم اسمیة للطلبة المعنیین، بعد إعداالتصال المباشر بهم
، وقد تم العمل على عدة مراحل نذكرها ام وساعات الفراغ لتطبیق األدواتاألقس

فیما یلي:
أوال: تطبیق مقیاس صعوبات تعلم الریاضیات:

60ن من ا، یتكون القسمالتجریبیةوم تم تطبیق االختبار في المدرسة الثانویة بقسمي العل

االستبیانات على و توزیع برمجة لقاء مع كل قسم على حده ، حیث تم اوٕاناثاتلمیذ ذكور 
اختیار التالمیذ تم ،تصحیحبالوبعد جمع االستمارات والقیاموتوضیح طریقة اإلجابة، الطلبة

لغ بوقدئهمقائمة بأسماووضع،مقیاسالذین لدیهم صعوبة في تعلم الریاضیات حسب ال
ا.تلمیذ25عددهم

:بصورتیه اللفظیة والشكلیةلتورانس ثانیا: تطبیق مقیاس التفكیر االبتكاري
التالمیذ الذین لدیهم صعوبة في التعلم لكي یتم تطبیق في الخطوة الثانیة، تم استدعاء

تم على فقراته طریقة اإلجابةشرحبعد توزیع كراسات االختبار و اختبار التفكیر االبتكاري، و 
وقد ، بصورتیه اللفظیة والشكلیةحسب وقت كل جزء من االختبارشروع التالمیذ في اإلجابة

.حوالي ساعة ونصفاستغرق تطبیقه 
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:الذكاءالمصفوفات المتتابعة لقیاس ثالثا: تطبیق اختبار 
بعد تصحیح اختبار تورانس للتفكیر االبتكاري، تم اختیار التالمیذ الذین لدیهم تفكیر 

ختبار رافن للمصفوفات ، وطبقنا علیهم ااتلمیذ15الذین قدر عددهم بـو ابتكاري عالي 
اختیار التالمیذ الذین بتصحیح االختبار و میاقالثم ، ومنفردي مع كل تلمیذبشكل المتتابعة

.تالمیذ03الذین بلغ عددهمذكائهم فوق المتوسطیتجاوز مستوى 
رابعا: تطبیق مقیاس الهویة:
مقیاسستمارات اإلجابة علىبتوزیع ایامقخاصة والقاعة إلىتم استدعاء التالمیذ الثالثة

.اإلجابةیقة طر ح توضیالهویة مع رتب
خامسا: المقابلة مع الحاالت:

المتبقیة واالتفاق معهم على موعد المقابلة، وقد الثالثحاالتالقامت الباحثة بتحدید 
في ساعات لثانویةابالتنسیق مع إدارة ،في المدرسة التي طبق فیها البحثالمقابلةتمت

الفراغ حسب جداول التالمیذ، وقد تم اختیار قاعة تتوفر فیها شروط الهدوء والتركیز، وقد 
دقیقة مع كل حالة.  30دامت المقابلة حوالي 

ملخص الفصل:
تم في هذا الفصل تناول كل من منهج الدراسة المتمثل في المنهج العیادي من حیث 

ت البحث والدراسة االستطالعیة وأهم نتائجها وصوال إلى تساؤالم تعریفه ودوافع اختیاره، ث
میدان وعینة البحث، ثم األدوات المستخدمة وخصائصها السیكومتریة، وأخیرا إجراءات 

. األساسیةالدراسة 



الفصل السابع

عرض ومناقشة نتائج الدراسة

تمهید

عرض حاالت الدراسةــ1

عرض ومناقشة نتائج التساؤل األولــ2

التساؤل الثانيعرض ومناقشة نتائج ــ3

الثعرض ومناقشة نتائج التساؤل الثــ4
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تمهید : 
وتوضیح بعد استعراض الجوانب النظریة المتعلقة بفئة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم

الدراسة المیدانیة بشقیها االستطالعي واألساسي، نستعرض من خالل هذا الفصل إجراءات
أهم النتائج التي أسفرت الدراسة عنها محاولین الربط بین الجوانب النظریة والجوانب 

االمبریقیة للموضوع على ضوء الدراسات السابقة والتراث النظري.
:الدراسةاالتـــحعرض -1

الحالة األولى "یاسین":
28/01/1995:االزدیادتاریخ : ذكر                                      الجنس

أفراد07: عدد أفراد األسرةجیدة                 الحالة الصحیة للطالب:
ة متقاعدم:مهنة األمتقاعد: مهنة األب

03عدد األخوات:أميّ المستوى التعلیمي لألب:

05ترتیبه في األسرة:01عدد األخوة:

: متوسطة الحالة االقتصادیة لألسرة
تقدیم الحالة:
سبعة أفراد، ثالث أخوات وأخ واحدمتكونة من تهسنة، عائل18من العمریبلغ یاسین

. المستوى المعیشي لألسرة متوسطو ترتیبه األخیر في العائلة، سلیم صحیا، 
یدرس الطالب بالسنة ثانیة ثانوي شعبة علوم تجریبیة، یعاني من صعوبة في تعلم مادة 

أي ذكاء فوق المتوسط والهویة لدیة كانت 110الریاضیات، معدل ذكائه حسب اختبار رافن: 
محققة حسب مقیاس رتب الهویة المستخدم في الدراسة.

ة ممتاز درسیة في المرحلة االبتدائیة سي، كانت نتائجه الممدر الهبعد االطالع على سجل
وصلت حافظ على مستواه في الثالث السنوات األولى حیثالمرحلة المتوسطة وفي، )09.34(

أما في المرحلة )، 13.33(المتوسط على معدل التعلیمشهادةفيتحصل و ) 17.46(إلى 
.الثانیة ثانويالسنةفي 11.28فقد حصل علىالثانویة
المقابلة:ملخص

:بأنه موهوب ویعتقدأجاب الطالب بأن لدیه موهبة في المجال الریاضي المحور األول
الستمرار في هذه لفیها جدا (كرة القدم)، كما أنه یجد التشجیع الكافي من قبل المحیطین به
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من جهة أخرى ، ویرى بأنه ال توجد عالقة بین الموهبة من جهة والتحصیل الدراسيالموهبة
. وكان یجیب إجابات قصیرة أحیانا)كثیرةیعطي تفاصیل(لم
أجاب بأنه یعاني من صعوبة في كل من مادة الفیزیاء والفرنسیةالثاني:المحور

هذه  ) ورجع المستخدم في الدراسة(باإلضافة إلى الریاضیات حسب مقیاس صعوبات التعلم
إلى أن األساتذة غیر متمكنین من التخصص.حالةالحسب الصعوبات

:ألن الموهبة وصعوبة التعلمكل منبینان هناك تناقضأبالطالب ویجیب المحور الثالث
كما أن المحیطین به -حسب رأیه-التركیز على الموهبة یؤدي إلى نقص التحصیل الدراسي

في موهبته، أما عن تحدید ویتقبلونها ویعتقدون أن مستقبله سیكون یركزون على الموهبة 
حاول جاهدا النجاح في قض فهو یشعر بأنه لم یحدده بعد ویالتنامستقبله في ظل هذا

.(الموهبة والدراسة)األمرین معا
تحلیل المقابلة:

عائلة من همادیا، كما أنمتوسطة، تبین أنه من عائلة بعد االطالع على بیانات الحالة
األبعلمنا من مصادر أخرى في المدرسة بأن و ، األب واألم)وأخ مع ثالث أخوات (نوویة

وأن االبن یعیش مع أمه(توتر حین سألناه عن األسرة وقد سأل لماذا یرید منفصل عن األم
باإلضافة إلى كونه الباحث هذه المعلومات)، وهذا یؤثر كثیرا على الجانب الدراسي للحالة،

األخیر في الترتیب األسري، وغالبا ما یكون األخیر مدلال، وهذا قد یكون عامال مساهما في 
، كما أن عدم فهم األساتذة لهذه الفئة بسبب لدیهظهور صعوبات التعلم والتدهور التحصیلي

فهم بأنهم كسالى عدم المعرفة المهنیة الكافیة عن األنماط المختلفة لثنائي غیر العادیة ووص
)281: 2002(الزیات: .أو أغبیاء یؤدي إلى استمرار وتأزم صعوبة التعلم لدیهم

في بدایة مشواره جدایجد أنه في تأرجح فقد كان متفوقاالدراسي والمتتبع لمساره
انناألوائل، لككان من حافظ على مستواه و في المرحلة المتوسطة أیضاالدراسي(االبتدائي)، 

المرحلة الثانویة، وهذا یطرح عدة تساؤالت عن في الدراسي لمستواهواضحااالحظنا انخفاض
، أو قد تكون الموهبة سرةاألداخل ، فقد یرجع إلى ظهور مشاكل المفاجئسبب هذا التدهور

.استحوذت على كامل اهتمامه، فقد بدا علیه حبه لموهبته وانشغاله الدائم بها
أما من خالل المقابلة فقد تم رصد أنه یشعر بالتناقض بین صعوبة التعلم من جهة وبین 
الموهبة من جهة أخرى، ففي هذه المرحلة تظهر وتتبلور االهتمامات والمواهب ویحاول 

وبالتالي تتبدد لصعوبة في التعلم قد تعرقل طریقه ااكتشاف ذاته، لكن جاهداالشخص
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شعر الحالة بالقلق على الصعوبة التي لدیه تعتراف بمواهبه والتركیزعدم االكما أن مواهبه، 
لعدم إیجاد مواضیع استثمار كافیة، أوغیر مالئمة، لذا وجب على القائمین على العملیة 

هب لكیال تخبو وتختفي.اف ورعایة هذه المو اشتكاتحاولخاصةالتربویة توفیر نوادي
ة رتبعن أمامتماسكة،ه، كما أن شخصیته تبدو واثق من نفسعلى الحالة أنه ظهر

نه وجد تعویضات عن الدراسة حدد فیها جاءت محققة، وهذا دلیل على أفقد كانت الهویة
وذلك مستقلة عن اآلخرینالاهتماماته ومواهبه المواقف المحیطة وتحدیدمع كیفیة التعامل 

.موهبته واالعتراف بهالمن خالل دعم المحیطین به 
الحالة الثانیة:  "أمین"

10/12/1995:االزدیادتاریخ : ذكر                                      الجنس

07:عدد أفراد األسرةلدیه حاالت إغماء  الحالة الصحیة للطالب:

تعملالم:مهنة األعامل یومي: مهنة األب
01عدد األخوات:أساسي07المستوى التعلیمي لألب:

الثالثترتیبه في األسرة:03عدد األخوة:
.متوسطة: الحالة االقتصادیة لألسرة

ة أفراد، ثالث أخوة وأخت  واحدةسنة، عائلته متكونة من سبع18من العمرینأمیبلغ 
ترتیبه الثالث في العائلة، سلیم صحیا حالیا لكنه عانى سابقا من حاالت اإلغماء، والمستوى 

المعیشي لألسرة متوسط. 
ن صعوبة في تعلم یدرس الطالب بالسنة ثانیة ثانوي شعبة علوم تجریبیة، یعاني م

لدیه والهویة أي ذكاء فوق المتوسط110معدل ذكائه حسب اختبار رافن: الریاضیات، 
حسب مقیاس رتب الهویة المستخدم في الدراسة.یقعلجاءت في رتبة الت

سي، كانت نتائجه المدرسیة في المرحلة االبتدائیة جیدة ادر البعد االطالع على سجله
فقد أما في المرحلة الثانویة)، 13.33حوالي (المتوسط ، وفي المرحلة المتوسطة كانت )08.58(

.الثانیة ثانويیعید السنةسوبالتالي الثانیة ثانويالسنةفي )08.35(حصل على
المقابلة:ملخص

:وأحیانا یخترع أشیاء  والرسمالریاضةأجاب الطالب بأن لدیه موهبةالمحور األول
في االستمرار في هذه األسرة كما أنه یجد التشجیع من قبل خاصة في جهاز اإلعالم اآللي، 
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ویرى بأنه ال توجد عالقة لكنه یحتاج إلى الجانب المادي لالستمرار في موهبته،الموهبة
هعلیتعتمد، فالموهبة من وجهة نظره ربانیة، أما الدراسة فبین الموهبة والتحصیل الدراسي

سا للمقابلة وتجلى ذلك من خالل ه وافیة وكان متحمإجاباتكانت (االجتهاد وكثرة الممارسة
. )المقدمةهإجابات

 :مواد الحفظ ویحبذ مواد الفهم ألنها سهلة أجاب بأنه یعاني من صعوبة في المحور الثاني
(باإلضافة إلى الریاضیات حسب مقیاس صعوبات التعلم) وترجع هذه في رأي بالنسبة له 
تأثیر ویؤدي ذلك إلى الالذین یركزون على الصعوبة األساتذة منها عوامل عدةالطالب إلى
على -، وقد ترجع إلى التلمیذنفسیة الطالب وال یبالون بما یمتلكه من المواهبالبالغ على 

( بدا على التلمیذ الحسرة وخیبة األمل من خالل تعابیر وجهه). - حد قوله
:یرى بأن حیث بین الموهبة وصعوبة التعلم، ان هناك تناقضویجیب بأالمحور الثالث

ما أن المحیطین به كالموهبة تحفزه وتدفعه إلى األمام، لكن الدراسة تحتاج إلى جهد كبیر، 
رون أنها غیر متوافقة مع الدراسة یركزون على صعوبة التعلم وذلك لعدم فهمهم موهبته وی

أما عن تحدید مستقبله في ظل هذا التناقض فهو یشعر ،بالكذب أحیاناحتى أنهم ینعتونه
.األمرینكال حاول جاهدا النجاح في ده بعد ویه لم یحدبأن

تحلیل المقابلة:
مادیا، كما أن عائلتهمتوسطة ، تبین أنه من عائلة بعد االطالع على بیانات الحالة

الثالث أي األوسطاألسريهترتیب)، باإلضافة إلى أنمع األب واألمتوأخوة أخ3(صغیرة
، واألم ربة منزلاألب(عامل یومي) أن الجانب المادي ضعیفمن حالل مهنة لكن یظهر 

وما ذكره بأن موهبته لم تجد رعایة مادیة كافیة. 
في بدایة مشواره جید یجد أنه في تأرجح فقد كان التعلیميوالمتتبع لمساره

يفي المستوى الدراسابسیطالمرحلة المتوسطة الحظنا انخفاضالدراسي(االبتدائي)، لكن في ا
، وهذا یطرح عدة تساؤالت عن سبب هذا اكان االنخفاض واضحفقد المرحلة الثانویةفي أما
.في مستواهرنخفاض الكبیاال

یشعر بالتناقض بین صعوبة التعلم من من خالل المقابلة فقد تم رصد أن الطالبأما
معرفةالمواهب ویحاول الشخص جهة وبین الموهبة من جهة أخرى، ففي هذه المرحلة تظهر

عدم كما أن ، لكن صعوبة التعلم قد تعرقل مساره وبالتالي تتبدد مواهبه، واهتماماتهذاته
وتشیر مید إلى أن ، یشعر الحالة بالقلقعلى الصعوبة التي لدیه االعتراف بمواهبه والتركیز 
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رض لها في حیاته كل ما یصادفه المراهق من توترات وصراع یرجع إلى عوامل إحباط یتع
اجتماعیا فالمراهق یعیش فترة حرجة من حیاته فقدواالجتماعیةالیومیة األسریة والمدرسیة

ومهنیا تؤدي به إلى اإلخفاق ثم القلق والتردد والتشاؤم أو إلى النجاح في حل الصراع النفسي 
مادیة كافیة وهوأن موهبته تحتاج إلى رعایة ما، كما )55: 2008(الوافي: مما یؤهله للنجاح

.المدرسةفي وال األسرة حتى فيه الطالبال یجد
قة وهذا عل، كما أن رتبته جاءت مالشعور بالقلق والتوتر خالل المقابلةعلى الحالة بدا 

یزال یبحث عن ذاته والشعور بعدم الوصول إلى هویته الحقیقیة، كما أن النه دلیل على أ
أدى النخفاض مستواهعدم تفهم المحیطین لموهبته واتهامه بالكذب في بعض األحیان 

األسبابحد أیعد والمعیشي لكال الوالدین، باإلضافة إلى تدني المستوى التعلیمي التعلیمي
، كثیرا ما یكون انعدام قدرة الشباب على فهم الخاصةوصوله إلى تحدید هویته التي تعیق 

ذاته وقدراته بشكل موضوعي السبب في مشاكله واضطراباته والسبب فشله في إشباع 
)63: 2004(الزراد: .                  حاجاته

الحالة الثالثة: "كریم"
17/02/1993تاریخ االزدیاد:: ذكر     الجنس

أفراد06: عدد أفراد األسرةجیدة                 الحالة الصحیة للطالب:
ربة بیتم:مهنة األموظف: مهنة األب

02عدد األخوات:لوریااكبالمستوى التعلیمي لألب:

04ترتیبه في األسرة:01عدد األخوة:

جیدة:الحالة االقتصادیة لألسرة
وأخ واحد ترتیبه انسنة، عائلته متكونة من سبعة أفراد، أخت20من العمرمیكر یبلغ 

. جیداألخیر في العائلة، سلیم صحیا، والمستوى المعیشي لألسرة 
یدرس الطالب بالسنة ثانیة ثانوي شعبة علوم تجریبیة، یعاني من صعوبة في تعلم مادة 

أي ذكاء فوق المتوسط، والهویة لدیة 110الریاضیات، كان معدل ذكائه حسب اختبار رافن: 
كانت محققة حسب مقیاس رتب الهویة المستخدم في الدراسة.

ه المدرسیة في المرحلة االبتدائیة جیدة ه الدراسي، كانت نتائجبعد االطالع على سجل
أعاد الثالثة متوسط ، حیث مامستواه ضعیف نوعاوفي المرحلة المتوسطة كان،)07.02(

السنةفي)09.03(فقد حصل على أما في المرحلة الثانویة)، 10.31(حواليوكان معدالته 
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تم توجیهه إلى الحیاة وبناء على مجلس القسم الذي یدرس به الحالة فقد،الثانیة ثانوي
.سنة)20(العملیة لعد تمكنه من االنتقال إلى السنة الثالثة ثانوي مع كبر سنه

ملخص المقابلة:
:الریاضة ویعتقد بأنه موهوب فیها جدافيةأجاب الطالب بأن لدیه موهبالمحور األول

ویرى بأنه ال توجد في االستمرار في هذه الموهبةاألسرةكما أنه یجد التشجیع الكافي من قبل 
، وبدا علیه أنه غیر تفاصیلأي عالقة بین الموهبة من جهة والتحصیل الدراسي(لم یعطي 

. )راغب في إجراء المقابلة
 :في وترجع هذهالمواد ما عدا الریاضة أجاب بأنه یعاني من صعوبة في كل المحور الثاني

.ساتذةاألرأي الطالب إلى 
:كما أن المحیطین به بین الموهبة وصعوبة التعلم،ان هناك تناقضویجیب بأالمحور الثالث

أما عن تحدید مستقبله في ظل هذا التناقض فهو دراسة وهي محور اهتمامهم، یركزون على ال
.قد حدده في الموهبةیشعر بأنه 

تحلیل المقابلة:
نوویة (أختین ومن أسرةمن عائلة میسورة مادیا، تبین أنه بعد االطالع على بیانات الحالة

وأخ مع األب واألم)أي أنه لیس بحاجة كبیرة للدراسة، باإلضافة إلى كونه األخیر في الترتیب 
األسري، وغالبا ما یكون األخیر مدلال، وهذا قد یكون عامال مساهما في ظهور صعوبات 

.لدیهالتعلم
نه في تأرجح فقد كان متفوقا في بدایة مشواره الدراسي(االبتدائي) والمتتبع لمساره یجد أ

، كما استمر في المستوى الدراسياملحوظالكن في المرحلة المتوسطة الحظنا انخفاض
التدهور حتى المرحلة الثانویة، وهذا یطرح عدة تساؤالت عن سبب هذا التدهور، فقد یرجع 

نقص التحصیل الدراسي، أو هي مشاكل أسریة، أو إلى ظهور الموهبة وتبلورها مما أدى إلى
والدخول إلى عالم جع إلى كونه یمر بمرحلة المراهقة هو ضغط الرفاق، وقد تر 

العمل......الخ. 
أنه یشعر بالتناقض بین صعوبة التعلم من بدا من خالل إجاباته أما من خالل المقابلة فقد 

الدراسيالصعوبة في التعلم قد تعرقل مسارهن و جهة وبین الموهبة من جهة أخرى، لك
الصعوبة التي لدى علىواهبه والتركیزعدم االعتراف بمكما أن به، وبالتالي تتبدد مواه

.لهمالئمةبالقلق لعدم إیجاد مواضیع استثمارالحالةشعرتالطالب
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ة ومتماسكةقویشخصیتهیبدو على الحالة أنه قلیل الكالم لكنه سریع البداهة، كما أن
نه وجد حسب المقیاس المستخدم في الدراسة، وهذا دلیل على أرتبته محققةوجاءت

المواقف المحیطة وتحدید اهتماماته معتعویضات عن الدراسة حدد فیها كیفیة التعامل
بعیدا عن الجانب الدراسي وهذا یعد فقد وهدر ذلكمستقلة عن المحیطین به و الومواهبه 

لطاقات هائلة لعدم توافقه مع المناهج الدراسیة والمدرسین الذین یتبعون أسالیب تدریسیة 
، ومما الشك فیه أن النجاح األكادیمي من وعدم مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذةتقلیدی

ة في شخصیة الطالب وقدراته وذلك المفترض أن یكون مرهون بالتركیز على نقاط القو 
تدریسیة متنوعة تتناسب مع القدرات المعرفیة للطلبة بحیث یغدو كل طالب أسالیبباستخدام

.قادر على االستفادة القصوى من العملیة التعلمیة حسب قدراته ومیوله
)2006:17(عمران: 

مناقشة نتائج التساؤل األول:عرض و -2
یدور التساؤل األول حول نسبة وجود فئة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم من بین تالمیذ 

من )%5(المرحلة الثانویة بوالیة الوادي، وقد كشفت نتائج الدراسة الحالیة أن نسبتهم بلغت 
عینة البحث، وهي نتیجة تتفق إلى حد كبیر مع الدراسات العالمیة التي تناولت الموهوبین 

. %10- 02ذوي صعوبات التعلم التي أكدت أن نسبتهم تتراوح بین 
)2012:326(البخیت،عیسى: 

التي قامت على مسح الدراسات  بهذا المجال )Tallent&Runnels Sigler1995(وفي دراسة 
.)%10(أن نسبة هؤالء بلغت )1995-1987(في المجتمع األمریكي بین عامي 

)97: 2011(عبد العزیز: 
والیة تكساس الذین لم یتم تحدیدهم في أما عن نسبة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم في 

المدارس، وبالتالي حرموا من تلقي البرامج المناسبة لهم، فتوصلت الدراسة إلى أنه منذ دراسة
)Boodoo 1987 ( حیث تشابهت مع الدراسات السابقة في أن ما نسبته)من الطلبة ) %10

%5ن أو صعوبات التعلم وأن الموهوبین من ذوي صعوبات التعلم لم یلتحقوا ببرامج الموهوبی

)82: 2011(عبد العزیز: من هذه الفئة لم یتم الكشف عنهم.
) أن نسبة هؤالء 2006أما في الدراسات العربیة، فقد وجد كل من (الخلیفة وعطا اهللا 

یة التي أجریت في المجتمع السوداني ـلة االبتدائـة في المرحـتمع الدراسـمن مج)%3(هي
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القراءة ومادة)%30(وكانت صعوبة التعلم الشدیدة في مادة الریاضیات حیث شكلت حوالي 
)97: 2011(عبد العزیز: .                  )%24(ثم مادة الكتابة حوالي، )%29(حوالي 

) %2(وفیما یخص دراسة هارون وجد أن نسبة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم بلغت 

كما كشفت دراسة كل من (البخیت وعیسى) أن ، )%3-%1(من المجتمع الكلي بحدود الثقة 
وبذلك یمكن تقدیر حجم الظاهرة في ،)%3.3(نسبة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم تبلغ 

.)%3.5-%3.4(المجتمع بأنها تتراوح بین

وتقدر في )%0.41(كما كشفت أن نسبة الموهوبین ذوي صعوبات تعلم القراءة تبلغ
وتقدیرها في )%1.64(وفي مجموعة صعوبات الكتابة تقدربـ: ، )0.73-%0.20(ةالمجتمع نسب

.)%2.82-%1.3( المجتمع 

أن نسبة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم على )2011(وكشفت دراسة آمنة عبد العزیز
وتتراوح نسبة الموهوبین في المجتمع كما یحددها ،%24بلغتتلمیذا قد1396عینة عددها

أول من حدد النسبة ) Terman 1959(ویعد تیرمان ، )%2-%1(العلماء والخبراء من 
وبعد ذلك تتالت اآلراء التي تحدد نسبة الموهوبین، فمنهم من اعتمد رأي تیرمان ، )%1(ب

1990، شیفل 1990، راجح 1988(دسوقي )%2(ومنهم من ذكر أنها)2001مثل (الفقهاء

) أنها 2000(الروسانویرى)%2.16(أنها)Whity1970() ویرى2003هویدي وجمال
.)%3-%2(بین

)%3(وهناك من اعتمد نسبة )%3-%2.5() أنها 1985(وتوالن ویب، میكسترون وذكر

) في حین وجد كل من (الخطیب 1999، واینبرنر2000للموهوبین في المجتمع (عبید 
) 1998، القیریوتي والسرطاوي والصمادي 2001، دیفز وریم 1999، خیر اهللا 1997والحدیدي 

في بحثه عن الموهوبین في مدینة %)5(واعتمد ولیام ستار نسبة ) %5-%3(أن نسبتهم تبلغ 
من أفراد المجتمع هم )%5-%2(ما بین هامبورج، وأشار النافع والقاطعي والضبیان أن هناك 

في )1988() أن المركز القومي لإلحصاء التربوي2000موهوبون، وقد أفادت (جلجل
جتمع المدرسي تصل إلى الوالیات المتحدة األمریكیة قرر أن النسبة المقررة للموهوبین من الم

في نیوجرسي، وهذا یوضح وجود فروق )%10(في شمال داكوتا وٕالى ما یقرب من) 1%(
واسعة في تحدید الموهوبین حتى في الوالیات المتحدة األمریكیة، ویرى(میكسترون وویب 

.)%7() أن النسبة قد تصل إلى1985وتوالن 
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على األقل من الموهوبین هم )%20(منأن أكثر) 1981Whitmore(وقدرت ویتمور
من ذوي صعوبات التعلم، بینما قدر مكتب التربیة لالمتیاز والتفوق في الوالیات المتحدة 

من ) %46(أن )Ford1995(وأكد فورد ) %50(هذه النسبة بأكثر من) 1983(األمریكیة 
المتفوقین السود هم من ذوي التفریط التحصیلي.

التي وجدت أن نسبة الموهوبین ذوي )Ziegler & Stoeger 2003(أما في دراسة 
في مجتمع الدراسة وتتفق هذه النتیجة مع دراسة بیجانتو وبیرش) %25(صعوبات التعلم تبلغ

)Bejanto & Birch 1959 ( التي وجدت نسبة هذه الفئة من الموهوبین هي)وقد أكدت.)%10
أن الدراسات والبحوث التي أجریت على الموهوبین ذوي صعوبات التعلم )Rimm 1987(ریم

من الذین یتسربون من المدرسة العلیا أو یتركون الدراسة بها یقعون ) %50-15(أثبتت أن من
) 159، 158: 2006(هارون: في عداد شدیدي الذكاء أو القدرات العقلیة. 

، فتشیر نسب انتشار ظاهرة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم بین أما في الدول العربیة
) عن وصول 2003مجتمع الطالب والتالمیذ معدالت عالیة، فقد كشفت دراسة (شرف الدین 

)%57(من الطالب الموهوبین، و)%51(نسبة الطالب الموهوبین ذوي صعوبات التعلم إلى

2012(البخیت، عیسى:الدراسة الكلیة.من عینة )%20(من الطالب ذوي صعوبات التعلم و

ولم نعثر في البیئة الجزائریة على دراسات أو إحصائیات تؤید أو تعارض النتائج )،326
السابقة، األمر الذي یستدعي القیام بمثل هذا النوع من البحوث العلمیة قصد تشخیص الواقع 

وكشف أسباب المشكلة واقتراح الحلول المناسبة.
:ثانينتائج التساؤل المناقشةعرض و -3

رغم تفاوت نسب و ،التي تقف وراء ظهور هذه الفئةاألسبابالتعرف على والذي یتعلق ب
الموهوبین ذوي صعوبات التعلم باختالف البیئة الجغرافیة والمرحلة الدراسیة إال أنها تبقى 

الموهوبین ذوي قد یرجع السبب في ظهور فئة نسبة معتبرة تستحق االهتمام والرعایة، و 
مل داخلیة تخص الموهوب صعوبات التعلم إلى تظافر عدة عوامل منها ما یعود إلى عوا

وجود مشكالت نفسیة تحد من تكیف التلمیذ مع مكونات محیطه المدرسي ، كبحد ذاته
مواقف تتجاوز أمامأن التلمیذ كلما وجد نفسه )2011(میمونيتشیرإذ ، وجماعته التربویة
الكف یحبس طاقة هامة و للفشل، به تكرار هذه الحالة یؤدي، و بالكفلهاإمكانیاته یستجیب

نمو المن وهذا یمنع الشخصیة من أ-الوحالة من التستطیع أن تسیر مما یسبب القلقال
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موضوع في وضعیة فشل الذكي الطفل یكون الهكذا و سلیم وعدم توظیف الطاقة الفكریة، ال
)234: 2011(میموني: یصبح من ذوي صعوبات التعلم ویفشل دراسیا.لررة متك

الكف في المجال المدرسي یتجلى عن طریق أعراض مختلفة التي قد تعبر عن إن
تنخفض لذة العمل فیشعر التلمیذ بالتعب ویبتعد شیئا فشیئا إذالرغبة الالشعوریة في الفشل، 
بحیث یقل انتباهه أو قد یتعرض لكف في االنتباه، ویكون ،عن كل ما له عالقة بالدراسة

قد فالقلق، باه حتى ال یكون هناك تركیز فكريوراء هذا األخیر قلق كبیر، ویتبعثر االنت
یتمكن الة التركیز (مع كف فكري قوي) حتىي إلى صعوبدذ یؤ إینتهي إلى مظاهر جسدیة 

أو قد االمتحان عمله ویفشل أحیانا نتیجة ألزمات القلق إلى مغادرة قاعةة تكملمن الشخص
، ویرى فروید أن الكف یقوم على تجنب لالمتحانیصاب بفوبیا األماكن الواسعة  لكیال یخرج 

)25: 2006(شرادي: .        األعلىاألناالصراع مع 
ضمن هذا اإلطار، قد یستخدم الطالب الكف كآلیة دفاعیة لتجنب الضغط المدرسي إلى 

مما یؤثر على الجانب التحصیلي الشعور بالذنبو اإلنكار جانب آلیات دفاعیة أخرى منها 
تبریر قد ال ال، رغم أن لتبریر فشلهها الشخصوسیلة یلجأ إلیيهللفرد، واآللیات الدفاعیة

یكون مالئما مثل توبیخ الذات بشكل غیر معقول وهو یشیر إلى شعور عائم بفقدان االعتبار 
یفترض التحلیل ، الذاتي بدون أن یكون ذلك على صلة بفعل مجرد یتهم به الشخص ذاته

تصرفات الفشل.النفسي هذا الشعور كنظام من الدوافع الالواعیة التي تفسر 
)293: 1985(البالش: 

طار تحلیله إفي )2001(یوضح المالكيففي مجال القدرة اللغویة على سبیل المثال، 
أن قدرتنا اللغویة ،المنطوقة والمكتوبةلألسباب االجتماعیة لظاهرة الضعف اللغوي في اللغة 

مقدرتنا اللغویة في الذي أضعف خوفنتیجة تربیتنا على الكبت والقد أصابها الضعف
)31دس:(مسلم:.دمغتنا وقلوبنا من معان وأفكارأعما في التعبیر

إن العوامل االنفعالیة كالخوف والقلق وضعف الثقة بالنفس وانخفاض تقدیر الذات تؤدي 
یمتلكها غالبا إلى تراجع المستوى التحصیلي للطالب الموهوب رغم القدرات العالیة التي 

تشیر الدراسات إلى لصراع بین الموهبة والدراسة، حیث خاصة إذا ما نظرنا إلى التناقض وا
) 86: 2011ي: غ(المزو الدراسي للطالببین قلق االمتحان والتحصیل عكسیةوجود عالقة 

اء في مواقف أن االستجابات المتعلقة بالقلق واالنفعالیة غالبا ما ترتبط بالنقص في األدذلك 
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، وهو ما قد لفردى المهام العقلیة والمعرفیة لنها تؤثر بوضوح علأكما التقویم واالمتحانات
نجده عند التلمیذ الموهوب والمتفوق إذا كان  لدیه قلق شدید من االمتحان.

، وهو ما تؤكده الدراسيهتحصیلفيبارزا دوراثقة الطالب بقدراته في مقابل ذلك تلعب 
عن تكشفالتي األصلین السكان منعلى عینة من الطالب الكندیینزمالئه بوال و دراسة
)2010:17(جعفري:.الدراسيهمنجاز إبین ثقة الطالب بقدراتهم وبین قویةقةعالوجود 

إلى أن التعارض بین االستعداد والتحصیل ال بد وأن یؤدي إلى دراسات أخرىشیر تكما 
في األكادیمیةواضح ودال في التحصیل الدراسي وٕالى صعوبة في تطبیق المهارة صتناق

، فقد نجد بعض التالمیذ لدیهم استعدادات عالیة ولكن )01: 2011:حسن(المواقف الیومیة
التحصیل ال یعبر عما لدیهم من قدرات، مما یؤدي إلى تناقص مستواهم التعلیمي شیئا 

فشیئا، وقد یصابون بعجز تعلیمي على الرغم مما لدیهم من قدرات. 
دى التالمیذ یؤدي إلى ضعف الدافعیة والرغبة في التعلم لباإلضافة إلى ذلك، فإن 

حدوث مشكالت معوقة لمسیرة الطالب الدراسیة منها عدم التركیز واالفتقار للدافعیة وعدم 
)210: 1996(العمر: .القدرة على التهیؤ للدراسة

تتثباألكادیمي حیث أعادات الطالب الدراسیة على تحصیله من جهة أخرى، قد تؤثر 
والتحصیل الدراسي رالستذكاابین عادات ة جبمو ارتباطیةعالقة وجود)1989(دراسة فطیم
أن زیادة الوقت المخصص للواجبات المنزلیة نجم عنه ارتفاع كما ،)19: 2010(جعفري: 

أمكنمستویات قدراتهم و في عالمات طلبة السنة األخیرة من المرحلة الثانویة على اختالف
األقل قدرة إلى مستویات مقاربة الطلبةرفع عالماتو زیادة وقت الدراسة اهعن طریق

)2010:48(جعفري:.لعالمات رفاقهم األكثر قدرة
إن األسباب التي یعتقد الطالب أنها تقف وراء نجاحهم أو فشلهم في االمتحانات 
المدرسیة تؤثر في الطریقة التي یدرسون بها وفي مقدار المثابرة التي یقومون بها من أجل 

اإلعدادالعالي كان بسبب الجهد الذي بذله في نجاحهالطالب أن تحقیق أهدافهم، فإذا اعتقد 
االمتحان الثاني، أما إذا اعتقد أن بذل الجهد عندما یأتي موعدیبال شك سهلالمتحان، فإن

هد في االمتحان بذل نفس الجیلن هالمرتفعین فإنهوذكائهالعالیة جاءت بسبب قدرتهعالمت
درس البتة یقد ال هكان بمحض الصدفة والحظ الحسن فإنهالثاني، وٕاذا ظن أن نجاح

فالوقتظ بدال من ذلك ـالحهلب لـذي یجـالقمیص الداء ـارترع إلى ـسیلالمتحان الثاني بل 
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نفس لالمتحان،واإلعداده في الدراسة قضییه للمعلم أهم من الوقت الذي تملق فییالذي 
م التركیز كان بسبب عدم الجهد الكافي أو عدهأن فشلللفشل فإذا اعتقدبالنسبة الشيء

ركز على النقاط یبذل جهدا كبیرا وسوف یف في المرة القادمة سو هعلى النقاط المهمة فإن
هالمتدني وعدم حب المعلم لهالفشل هو ذكاؤ سبب وٕاذا اعتقد أن في المادة الدراسیةالمهمة

.في المرة السابقةدرس هذه المرة حتى أقل مما درسیقد هأو صعوبة االختبارات فإن
)192،193: 2005(العتوم: 

یمكن إرجاع سبب ظهور فئة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم إلى طبیعة المرحلة كما
خاصة مع دخوله تؤثر في الجانب الدراسي للتلمیذالتي مرحلة المراهقة التي یمرون بها وهي 

الثانوي من التعلیم الذي یعتبر منعرجا حاسما بالنسبة إلیه فالثانویة تعتبر مجتمع أكبر الطور 
اتساعا وأكثر تعقیدا من المجتمع األسري حیث تترك آثارها على اتجاهات المراهق وعاداته 
وأدائه فتجعله یتأثر بصفة قویة بالخبرات المكتسبة التي یتعرض لها في الثانویة، ألنها تزوده 

معارف والخبرات االجتماعیة وتنمي لدیه مهارات مختلفة وعن طریقها یتلقى قواعد السلوك بال
االجتماعي واألخالقي وتنمي مواهبه وقدراته الفكریة والعقلیة بما یتماشى ومتطلبات هذا 

العصر.
تشیر الدراسات إلى أن الموهوب في سن المراهقة یضع األولویة للحیاة وفي هذا الصدد،

االنجاز األكادیمي، وذلك لعدم تقبله الرفض من اآلخرین فالشعور حسابجتماعیة علىاال
إلى اإلحساس بالثقة بالنفس.به باالنتماء لجماعة الرفاق یؤدي 

خاصة إذا علمنا أن عالقات المراهق مع محیطه متداخلة وال یمكننا فصل تأثیر عامل 
داخل ذلك الوسط، فإن تناول المشكالت معین خارج المحیط المدرسي عن سلوك المراهق 

العوامل األخرى الموجودة خارج هذا المحیط إهمالداخل الوسط المدرسي ال یعني مطلقا 
النمو بمظاهره المختلفة یؤثر سلبا وٕایجابیا عن النشاط المدرسي للمراهق. أنحیث 

)56: 2011(دوقة:
كما نالحظ أن المراهق یكون عرضة لضغط كبیر یمارس علیه خاصة من طرف أسرته 
وبقیة األفراد المحیطین به، إذ یعتبر رد فعلهم تجاه فشله الدراسي عامال من بین العوامل 

الشعور باإلحباط الذي یعاني منه المراهق نتیجة رغبته المسببة للضغط النفسي إلى جانب 
وقت عدم تمكنه من النجاح الدراسي في الحصول على مكانة اجتماعیة وفي نفس ال

أن المراهق الفاشل كثیرا ما یلجأ إلى ) 2010(علیواتوفي هذه الحالة ترى) 2011:58(دوقة:
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أحالم الیقظة وفیها یتصور أنه قد نجح وحصل على أعلى التقدیرات وهنا ینسحب من واقعه 
المر ویجنح للخیال، كما قد یلجأ إلى المرض لیخفف عما یعانیه من إحباط وتوتر. 

وبتوجیه األهالي أن الطفل الموهوب الذي لدیه الموهبة الموسیقیة مثالإلىیشیر الداهري
تطویر هذه الموهبة، ولكن عندما یدخل مرحلة المراهقة قد یشعر أن هذه والمعلمین یمكن

د من البالغین الذي الموهبة تستولي على اهتمامات أخرى في حیاته، ومن هنا فإن العدی
قاء على مواهبهم أصبح علیهم االختیار بین موهبتهم وحاجاتهم االجتماعیة بنجحوا في اإل

.بهم اعترفوا أن السبب هو االلتزامات األسریةومعظم هؤالء الذي تخلوا عن مواه
)2001:380(سلیمان:

كما أن التجاهل من اآلخرین یولد لدیهم الصراع والتوتر وفقدان الحماس إلبراز 
أن هذه التسمیات تبث المشاعر المختلطة والمتناقضة ) Gallagher,1980(مواهبهم، وقد أشار

من حب وكراهیة لدى هذه الفئة، وأكد أنه بمجرد انتقالهم إلى المرحلة المتوسطة أو الثانویة 
ها.بوخالل فترة المراهقة فإنهم یرفضون هذه التسمیة وال یرغبون 

في ظهور هذه الفئة، اهاماباإلضافة إلى أن التوقعات العالیة من قبل اآلخرین تلعب دور 
انطالقا من ثقة األهل العالیة وكذلك ثقة المعلمین واآلخرین، كل هؤالء یقومون بإمالء 
مهمات كثیرة ومتعددة على التلمیذ ظنا منهم أنه یستطیع القیام بكل شيء، حتى لو كانت 

توى فوق طاقة من هم في مثل سنه، وبالتالي یعمل الموهوب جاهدا لكي یكون عند مس
تحصیله الدراسي.علىتوقعات اآلخرین، وهذا ینعكس سلبا على طاقته ویؤثر مباشرة 
عن تحقیقها لسبب أو آلخرفي هذا اإلطار، فإن طموحات األهل التي یعجزون هم

ن بعدها لتعویض ذلك عن طریق الضغط على االبن الموهوب بأن یعمل على تحقیق أو ویلج
هذه الطموحات مع رغبات ومیول تتالءممن الحاالت قد ال مثل هذه الطموحات، وفي كثیر
شعر أن والدیه ال یحبانه إال إذا خاصة نجاحاتهةوٕاعاقهالموهوب، مما یؤدي إلى إرباك

.یخشى الطفل في هذه الحالة أن یفقد حب وعطف والدیهفلنجاحه، 
الوالدین عندما یلجأ كما أن وجود طفل موهوب في األسرة یخلق نوعا من الصراع بین 

،الطفل الموهوب بإخوتهةعالق، إضافة إلىكل منهما إلى أسلوب مختلف في المعاملة
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یحظى كي ل من مستواه قصدا لو نز الحیث أن شعوره بالعزلة واالختالف قد یؤدي به إلى
عیش معهم بدون مشاكل.یبحب إخوته و 

ىإلفي بعض الحاالت یؤدي وجود طفل موهوب في األسرة إضافة إلى ما تقدم 
التضحیة بالكثیر من الجهد والمال والوقت في سبیل تلبیة احتیاجات الموهوب خوفا من 

أو قد یعیش في موهبته، وقد یؤدي ذلك إلى الحمایة الزائدة فیهمل أداءه المدرسيضیاع
ن مصیر الموهبة و كفیصعبة اقتصادیة كنف أسرة بسیطة جاهلة أو تعیش في ظروف 

یشكالن امل االقتصادي والعامل االجتماعيالعأن)2003(المیالديیرى،حیث عالضیا
یتفوق ولیس في منزله أنكیف یطلب من طالب مجد إذ ستمراریة التفوق الساسیین أركنین

التفوق.المتواضع قوت یكفیه وملبس یقیه من البرد ومال في جیبه یشتري به ما یتطلبه
)35: 2005(بن الزین:

یواجهون صعوبة في االختیار بعض الموهوبین من ذوي صعوبات التعلمكما أن 
1991Birely(أكد كل من بیرلي وجنشفتحیثالمهني في المستقبل، و الدراسي  Genshaft (

الموهوبین من أشد الناس حاجة إلى عملیة اإلرشاد والتوجیه األكادیمي أو المهني، فقد أن
وجد أنه لم إذاطر إلى تغییره بعد فترة من الزمنثم قد یضامعینادراسیایختار تخصص

. ذلك لتعدد االهتمامات والمثالیة الزائدةو یشبع طموحه ویحقق ذاته، 
ار الصائب لمجال دراسي أو تخصص معین یبعدم القدرة على االختإن شعور الموهوب 

خالل ألن نجاح الطالب العلميقد یؤدي به إلى تقهقر مستواه التحصیليأو مهنة مرغوبة
أخذ بعین االعتبارعلى مدى اختیار تخصصه الدراسي وفق أسس سلیمة تیتوقف الدراسة 

.  هقدراته ومیوله واستعدادات
قد دلت فو غیر مباشرةألك بطریقة مباشرة كان ذالخارجي في الفرد سواءیؤثر العالم كما 

البیئة لها تأثیر كبیر على جمیع المستویات بما أنأبحاث بعض العلماء ومنهم (بروكس) 
في ذلك الجانب العقلي للفرد، إذ كلما كانت بیئة الموهوب ملیئة بالمثیرات فإن ذلك یساعد 

)31دس:ي:امالنحك(على حل المشاكل العقلیة المعقدة.
ما قد م، وفرض اآلراء علیهمن وآباء وأمهاتمن المعلمین ومشرفیتسلط اآلخرینكما أن 

آلرائهم التوتر وعدم الرضا بسبب ضغوط  اآلخرین واالنقیادیؤدي إلى الشعور بالقلق و 
فاالنقیاد والمسایرة غیر صائبةتكون في بعض األحیان قد والخضوع لمتطلباتهم التي 
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یظهر لدیهم رفض للسلطة هم ولهذا نرى انه لسماتةعیة هي من الخصائص المخالفاالجتما
.وقد تحدث خالفات وسوء فهم من قبل المعلمین واآلباء واألمهات،وعدم الخضوع لآلخرین

هم ر قد یرجع ظهور هذه الشریحة من التالمیذ نتیجة شعو باإلضافة إلى ما سبق، 
باالستیاء وعدم االنسجام وقد ذكر كل من رباالختالف مما یدفعهم لعدم التكیف والشعو 

دیین في قدراتهم أن هؤالء الموهوبین ال یتوافقون مع العا)1991كاالهان ولیون، كورنیل(
ولهذا ،العادیین ال ینسجمون معهم في النواحي االجتماعیة والشخصیةالعقلیة، كما أن

یشعرون بالغربة في االهتمامات والمواهب والخصائص، مما یدفعهم إلى الشعور بالوحدة 
ساندا وهاورد وقد ذكر كل منواالنعزالیة واالنطواء لعدم وجود من یشاركهم اهتماماتهم

أن الموهوبین ال یطورون المهارات والعالقات االجتماعیة نتیجة لعدم وجود )1995(وهاملتون
لدیهم بالمستوى نفسه لمشاركتهم االهتمامات والمیول واالحتیاجات وبالتالي یشعرون أصدقاء 

بالوحدة والعزلة.
في تشكیل قیم واتجاهات التلمیذ، لذلك فإن األسرةالبیئة المدرسیة دورا بارزا بعد لعبتكما 
، فقد  بین كل من الحلیبي لى زحزحة هذا الدورإركانها ِیؤدي أحد أخلل یصیب أي 

بأن أهم العوامل األكادیمیة التي أدت النخفاض التحصیل الدراسي عوامل ) 1994(والریاشي
مرتبطة بالمقررات واإلرشاد والكلیة والمعلم وطرق التدریس                                             

خاصة بالنسبة لفئة ،میةیعملیة التعلحد المكونات الرئیسیة في الأویعتبر المنهج الدراسي 
شیرأن الدراسات المیدانیة تالإكثر في تلقي المعلومات،أمكانات إالموهوبین الذین لدیهم 

بالملل وعدم یشعرون، فهمالعقلیةواستعداداتهمالموهوبینلحاجاتالمنهجةكفایعدم إلى
متابعة الدروس بالفصل الدراسي لسهولة الموضوعات والمواد وقصورها في رغبتهم في 

قد تظهر لدیهم بعض السلوكیات غیر المقبولة في لذلكالوصول لمستوى قدراتهم الذهنیة، 
عمال الروتینیة المتكررة في الفصل نتیجة األلآلخرینواإلزعاجكالعدوان والشغب الفصل

نهم یتعلمون ألیتحدى قدراتهمیستوعب اهتمامهم والم والیثیر خیالهفالمنهج الدراسي ال
بشكل أسرع من اآلخرین وبشكل مختلف، وكثیرا ما یوجد هؤالء في فصول دراسیة للعادیین 
ال یتوافق أسلوب التدریس فیها مع أسلوبهم السریع في التعلم ومن هنا تنبع مشكلة االنخفاض 

كل المواد الدراسیة.وأفي بعض تحصیل ثم صعوبة التعلمالفي 
أن التحصیل الدراسي مبني ) 1982والطحان() 1981(مرسيیرى كل من ،في هذا اإلطار

ن، لذلك ال و العادیالتالمیذ یة التالمیذ وهم بعلى المنهج المدرسي المصمم حسب مستوى غال
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مستوى ، فیؤثر ذلك على دافعیتهم وینخفضمن التشویقایجد كثیر من الموهوبین نوع
والواقع أن نظامنا التعلیمي بإیقاعه الحالي والمدخالت التي یقوم أدائهم فینخفض التحصیل 

وتنمیط األسئلة وٕاجاباتها، وأخذه التحصیل األكادیمي ةجذعلى نمرطعلیها واعتماده المف
من خالل اختبارات تقف ،كمعیار وحید ونهائي في الحكم على مدى تفوق الطالب وتمیزه

ٕاغفال و نى المستویات المعرفیة فهذا یسهم في طمس كافة جوانب النشاط العقلي عند أد
ترتب علیه شیوع وانتشار نسبة عالیة من الطلبة الموهوبون ذوي صعوبات یاستثارتها، مما 

.التعلم
فقد المعلم قد یكون أحد العوامل الهامة المؤثرة في ظهور هذه الفئة الخاصةكما أن 

تجعل الطلبة اآلخرین بصفات همبالسخریة وقد ینعتطالبه الموهوبینسئلةأالمعلمیقابل
لى اإلهمال في أداء الواجبات وعدم إ إلى السلوك السلبي و ممما قد یدفعهم، یضحكون منه

الرغبة في استكمال الدراسة.
1990Minner(وجد كما على ما لدیهم من صعوبات، تستبعد المعلم أن تركیز )

وعلى ذلك من غیر المتوقع ، بالتعرف على  قدراتهم المعرفیة غیر العادیة وتجاهلهااالهتمام 
دائهم الفعلي داخل الفصول المدرسیةأأن نجد انحرافا بین اإلمكانات األكادیمیة لهؤالء و 

الموهوب ذو الصعوبة في التعلم یكافح للوصول إلى متوسط أقرانه حتى یستبعد كما وجد أن 
ین ومن فئة ذوي صعوبات التعلم، بسبب عدم انطباق محددات الموهبة من من فئة الموهوب

ناحیة وصعوبات التعلم من جهة أخرى.
یشیر إذ ، یضاف إلى ما سبق طریقة التفاعل الصفي بین  المعلم والفصل الدراسي

ض انخفؤدي إلى ایمعلماللفصل من قبل لن الضبط والتحكم الشدید لى أإ)2002(بینيالشر 
الدافعیة الذاتیة على عكس ذلك إذا سمح المعلم بشيء من الحریة والذاتیة في 

یقابل بعدم أنیمكن)Gualmar(حسبالمعلم اللینكما أن ،)2002:291الفصل(الشربیني: 
یظهرون سلوكیات ه الذین ل إعجاب واحترام من طرف تالمیذخال من كألنهاالنتباه 

2010: عبديالفوضى داخل غرفة الصف (مایؤدي إلى خلق الالمباالة والعدوانیة اتجاهه 

.علیهم من معلومات وبقیمة المادة الدراسیةىوبالتالي عدم االهتمام بما یلق)104
المدرسین على تحصیل التالمیذ مع أن قلة من یضا، اعتمادأومن بین العوامل 

مستوى ذكائهم معا إلى الحد الذي یتفق لییلموهوبین هم الذین یتفوقون تحصا
أن حصر العملیة التربویة فیما  یرتبط بحفظ إلى) 2001(یشیر السویدي،إلطاراذا في هو 
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إرهاقإلىالمعلومات جعل میدان السیاق التعلیمي محددا في القدرة على التذكر، مما أدى 
وكراهیتهم للمدرسة وضمور التعلیمیةفهم عن العملیةو التالمیذ بكثرة المحفوظات ومن ثم عز 

خرى كالقدرة على الفهم والتطبیق .....الخ وٕاهمال للفروق الفردیة بین الجوانب المعرفیة األ
الطالب في التعلم.

وتركیزها على المهارات الدنیا في سئلة بعض االختبارات أكما أن عشوائیة وعدم وضوح 
واإلعدادأكثر اتساعا وهي ضعف الكفاءة المهنیة المجال المعرفي یبدو انعكاسا لمشكلة 

التربوي للمعلم واالفتقار للرغبة في التدریس والتعلم الذاتي بشكل یحول دون تحسین أدائه 
فقد أكد الدخیل، على مستوى التدریس والتقویم وعدم التحلي بالتواضع لمواجهة هذا القصور

على أن الطالب یتعلمون من خالل النشاط المدرسي أشیاء یصعب تعلمها داخل ) 2001(
الفصل وأنه ینمي استعداداتهم للتعلم ویجعلهم أكثر قابلیة لمواجهة المواقف التعلیمیة 

المتعددة. 
التلمیذ نشاط وٕاذا كانت الطرق البیداغوجیة الحدیثة تعتمد على التعلم الذاتي القائم على

طبیعة العالقات التكاملیة إدراكمن خالل المصطلحات العلمیة تثبیت المفاهیم و یسهم فيو 
حان إلى وجود عالقة ایجابیة بین بعض دانتهت دراسة السحیث حیاة العملیة ثرها في الأو 

امج الثقافیة في جهاز والكتابة استخدام البر التفوق كنشاط القراءةو النشاطات المدرسیة 
)12-07: 2007(النصار: .          بیوترالكم

قد یقف دحالعدد الكبیر من التالمیذ داخل الفصل الدراسي الواأن )2002(الشربینيویرى 
میة نوتوسیع المدارك وتاالبتكارظهور على حائال دون ممارسة النشاط األمر الذي ال یشجع 

ا على التذكر ولیس التخیل شدیدتركیزا اما قاسیا و حیث یفرض هذا العدد نظ،التحلیلو النقد 
. ال یدخل في العمل الیومي للمدرسةداء أأي على وعدم التشجیع 

:لثعرض ومناقشة نتائج التساؤل الثا-4
تطبیق وبعدالممیزة للتالمیذ الموهوبین ذوي صعوبات التعلم،الهویةالذي یتعلق برتب 

في رتبةحالتینوجودج ائلنتت اظهر على الحاالت الثالث، أمقیاس رتب الهویة للغامدي 
ق.یعلفي رتبة التق وحالة یحقالت

مستوى النضج الذي وجود الحالتین األولى والثانیة ضمن رتبة تحقیق الهویة عكس وی
الذي المتاحة مع االلتزام بها، األمرا على اختیار البدائل موقدرتهحالتان الاتان وصلت إلیه ه
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وضع أهداف واقعیة ورسم مسار مالئم ضمن مشروع محدد المعالم مسبقا.فيیتجسد عملیا 
وتلعب البیئة االجتماعیة دورا بارزا في مساعدة الموهوب ذو صعوبة التعلم على إنجاز 

.تقاللیةالفردیة واالسهویته من خالل تنمیة اإلحساس باالنتماء وروح 
، أبو حطب وعدس إلى أهمیة العوامل مسن،ووترمانهذا السیاق یشیر كل منوفي 

االجتماعیة وبصفة خاصة العوامل األسریة في مساعدة الفرد على تحدید معالم مستقبله 
ورسم مالمح شخصیته وبالتالي تشكیل هویته وذلك من خالل إحساسه بأهمیته ومراعاة 

ق الدعم والمساندة ا بأقل األضرار عن طریبها ومساعدته على الخروج منهاألزمة التي یمر 
ویلعب أسلوب المعاملة الوالدیة دورا مفصلیا في مساعدة المراهق على تخطي هذه األزمة 

)، (سامسون 1983وبیل)، (بیل1989بنجاح، وهذا ما تؤكده دراسات كل من (بومرند
ى مدى أهمیة نمط المعاملة الوالدیة في التأثیر ) التي تر 1995)،(بیرنتولوكولینز1994ولوي

یؤثر على -)2007(جادوأبوحسب -على الفرد وبصفة خاصة على تشكیل هویته ألنه 
قدرته على تقییم الخیارات المتاحة عندما یبدأ في تطویر هویاته المختلفة في المجاالت 

.  المهنیة، الدینیة والجنسیة
یعتقد الباحثون أن نمط المعاملة الدیمقراطیة یعتبر األكثر قدرة على ،في هذا الصدد

تحدید هویة إیجابیة، حیث یدرك اآلباء أن الحقوق بینهم وبین أبنائهم تبادلیة مما یساعد 
المراهق على تطویر ذاته واستقاللیته من خالل تقویة التواصل بین الوالدین واألبناء.

)452، 2007:451:(أبو جادو
إن تلك المعاملة الوالدیة والجو الذي توفره یساعد المراهق على تحقیق هویته في الوقت 

"تأثیر أسالیب المعاملة على تشكل المناسب، وهذا ما أشارت إلیه دراسة حسن عبد المعطي 
الهویة" حیث كانت النتیجة تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة في أسالیب المعاملة بین 
رتب الهویة وكانت الفروق في صالح رتب الهویة األكثر نضجا في االتجاه اإلیجابي لكل 

أسلوب والدي.
كما توفر المؤسسات التعلیمیة والتثقیفیة فرصة حقیقیة للناشئة إلنجاز هویاتهم من 
خالل المشاركة في األنشطة الطالبیة واالجتماعیة إذ تشیر العدید من الدراسات أنها تسـاهـم 

في تأكیــد الذات ألن االندمـاج فیها یثبت في نفوسـهم الشعـور باألمــن واالنتماء.
)2003:65: (خلیفة
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یضاف إلى ذلك جملة من العوامل الذاتیة، إذ یشیر كفافي إلى أن محققي الهویة یفكرون 
ویة وٕایجاد بأسالیب أكثر تطورا وتعقیدا، فهم أقدر على إثارة األسئلة المتضمنة في أزمة اله

)2006:27(كفافي: .بدائل وحلول مقنعة

كما یعكس وجود الحالة الثالثة ضمن رتبة التعلیق أو التأجیل  أن لدیها البدائل والخیارات 
المختصین إلى وتحس بأزمة الهویة إال أنها لم تلتزم بعد بهویة محددة، وهو ما یرجعه بعض 

استمراریة التعلیق وتحوله من مجرد فترة اختبار إلى نوع من االضطراب المعیق لحل أزمة 
الهویة وتبني األدوار المناسبة، حیث یعاني صاحبه اإلحساس المهلهل بالذات وعدم القدرة 
على تحدید معنى لوجوده، فهو راجع أساسا إلى شخصیة الفرد التي تتسم بضعف االلتزام، 

رجة عالیة من القلق ومشاعر عدم الكفایة والسلوك الجانح المتعصب، ضعف القدرة على د
) 2006:453:(أبو جادو.      اتخاذ القرار وسوء العالقات االجتماعیة

فإن طول مراحل التعلیم وتضاؤل فرص العمل یجعل المراهق یؤجل ،من جهة أخرى
تحدید هویته إلى ما بعد التخرج من الجامعة ألنه ال یضمن فرصة العمل في التخصص 

الذي یدرسه ویتبع ذلك تأجیل القرار بشأن بقیة شؤونه المستقبلیة.

وأولوفسكس)1970(والن)،1972-1970ووترمانكل من(وترمانتشیر دراساتكما
إلى أن التوافق الدراسي من إحساس بالرضا عن الدراسة نتیجة للتوفیق في اختیارها )1978(

والشعور بالنجاح فیها، والجد واالجتهاد في العمل األكادیمي إلى جانب اإلحساس بقوة 
العالقات االجتماعیة في المناخ المدرسي، إن كل ذلك یؤدي إلى نمو الشخصیة ویدفع 

أما الذین یعجزون عن إحراز درجة جیدة من التوافق ،شاب إلى الوصول إلى تحقیق الهویةال
الدراسي وال یجدون ألوان النشاط التي یوفرها اإلحساس بالجد واالنجاز فان ذلك یشعرهم  
باإلخفاق وعدم الشعور باألمن وبالتالي فإن تشتت الهویة أو إعاقتها تكون هي النتیجة 

لهویة ال تنمو في االتجاه االیجابي إال إذا استطاع الشاب أن یجد معنى المحتملة ألن ا
) 2004:245(عبد المعطي:.لحیاته في عمله أو في دراسته أو في عالقاته الشخصیة

، ماتسون )1793مورس(، )Jordan1970(وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إلیه دراسات
هم أكثر تمركزا حول االبن ؤ أن حاالت إعاقة الهویة كان آبا)Adams1985(وآدمز وآخرون

وأكثر حمایة له وشعر األبناء بنقص التقبل من آبائهم كما أنهم یتمیزون بالضبط العدائي 
)305-304:2004(عبد المعطي: .واالنفصال في العالقة وفرض القوة علیهم
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ه المرحلة، ومع ذلك نراه یرید تأكید ذاته ذسرة في هكما أن المراهق یحتاج إلى سند األ
الطفولة یمنحونهوفي المقابل نجد أن اآلباء بعد أن مارسوا على المراهق ضبطا في 

باألمن والطمأنینة والثقة قبل أن یبلغ السن المناسب، وهو ما یفقده الشعوراالستقالل فجأة
االة ویهز ثقته بهما لحل مشكالتهبوالدیه ویسيء فهم دوافع اآلباء إلى ذلك ویشعره بعدم المب

وهذا ما یجعل االبن المراهق یبحث عن سند آخر فیلجأ إلى مرجعیات أخرى یستمد منها ما 
والغني بوسائل فقده في األسرة كالرفاق ووسائل اإلعالم وفي ظل هذا العالم المتطور

االتصال المختلفة والسریعة التي أصبحت تنافس األسرة في عملیة التنشئة االجتماعیة حیث 
ازداد انشغال الوالدین بالجوانب المادیة على حساب التربویة والعاطفیة منها، مما یقلل فرص 

ل العالمیة لقاء اآلباء مع األبناء فالغیاب الطویل یسمح بتسلل وسائل أخرى كوسائل االتصا
التي توجه لكل الفئات دون مراعاة المراحل العمریة لكل فئة، وهنا قد یشعر المراهق بوجود 
عالم واسع جدید یختلف عن ما ألفه في األسرة ویقدم له كل ما یریده دون شروط أو ضوابط 

في فتستوعبه وتحتویه وال تنمي فیه القیم النقدیة بل االنقیادیة والتي یظهر أثرها أكثر 
شخصیته، مفرداته اللغویة، تحصیله الدراسي وآرائه لتمتد إلى قناعاته ومواقفه بل إلى 
معتقداته واتجاهاته ومیوله وتكمن الخطورة في أن ما یعرض في هذه الوسائل غالبا ما یكون 
مخالفا لثقافة هذا المراهق، وهذا ما یالحظ في مجتمعنا فیرى المراهق یحاكي األبطال 

المجتمع ثر مما یتعلم من المراجع التربویة مما یجعله عرضة لالغتراب عنالعالمیة أك
وبالتالي فقدان الهویة.



خالصة النتائج
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خالصة نتائج الدراسة
لدى إن الهدف من إجراء هذه الدراسة هو الكشف على الموهوبین ذوي صعوبات التعلم 

رتب على لفئة، والتعرف ب ظهور هذه ااسبأومعرفة عینة من تالمیذ المرحلة الثانویة 
التعلیق) لدیهم، وقد أسفرت الدراسة على النتائج التالیة:ـالتشتت ـــاالنغالقق ــالهویة(التحقی

 الموهوبین ذوي صعوبات التعلممن فئة عینة الدراسة لدى %05نسبة وجود
 تظافر عدة عوامل في ظهور هذه الفئة منها عوامل داخلیة خاصة بالطالب وأخرى

خاصة بالبیئة االجتماعیة (األسرة ـ المدرسة ـ الرفاق).
رتبتي التحقیق والتعلیق لدى حاالت الدراسة.دو وج

، وبنسب ذوي صعوبات التعلم داخل مدارسناإن هذه النتائج تؤكد وجود فئة الموهوبین
معتبرة مما یستلزم ضرورة التدخل المبكر والمتواصل من طرف اآلباء والمربین والمختصین

یؤثرهبهم وتراجع مستوى قدراتهم و ضمور موایؤدي إلى ألن ترك هؤالء الطلبة بدون مساعدة
األمر الذي یقتضي ضرورة تظافر الجهود ، على مسارهم الدراسي والمهني فیما بعدسلبا

التربویة لمساعدة أولئك الطلبة على تجاوز أزمة الهویة بنجاح.
التوجیه خدمات اإلرشاد النفسي و لیس هذا فحسب بل البد من تفعیل دورو 

االجتماعي على مستوى المدارس، والعمل على إتاحة الفرص واإلمكانیات التي تسمح 
للطالب بتنمیة قدراته وطاقاته الكامنة من خالل التشجیع واالهتمام الكافي، حیث یعد تهمیش 

. المجتمعاتاألفراد و هذه الفئة هدر وفقد إلمكانیات مهمة سواء على مستوى 
التكوین الجید ین أقسام خاصة ترعى هذه الفئة تربویا ونفسیا، مع البد من تكو كما أنه

على هذه األقسام أكادیمیا ومیدانیا، ومدهم بالوسائل الضروریة لتأدیة للمعلمین القائمین
مهامهم على الوجه األمثل حتى یتمكنوا من إتاحة الفرص واإلمكانیات التي تسمح للتلمیذ 

وبات التي یعانیها، والتخفیض من العمل العشوائي الذي بتنمیة مواهبه والتغلب على الصع
، وهو األمر الذي یتطلب متابعة المسار الدراسي للتلمیذ من ر على اختیاراته المستقبلیةیسیط

.ل واالهتماماتخالل برامج تربیة االختیارات وتنمیة المیو 
فل تقع علیها كما أن األسرة باعتبارها المحضن األول واألشد تأثیرا على شخصیة الط

، وال یكون یئته لمواجهة أزمات نموه بكل ثقةالمسؤولیة األكبر في تشكیل هویته المستقلة وته
ذلك إال بإتباع أسالیب تربویة متوازنة.



173

الموهوبین ذوي صعوبات التعلم تمثل شریحة ال یستهان بها من أن،وخالصة القول
كاملة من حیث تلبیة احتیاجاتهم ةمسؤولیالالتعلیمیةعلى العملیة ن و التالمیذ، ویتحمل القائم

من خالل توفیر برامج تلبي هذه الحاجات مع خدمات إرشادیة وذلك ،النفسیة واألكادیمیة
وتحدید مسارهم الدراسي والمهني المالئم لمساعدتهم على تجاوز أزمة الهویة بأقل األضرار 

.لقدراتهم وٕامكانیاتهم
ل مجهود إنساني، فإن هذا العمل ال یمكن أن یكتمل إال إذا وألن النقص من طبیعة ك

تلته أعمال أخرى تدعمه، وعلیه فإنه یمكننا اقتراح :
إجراء دراسات مشابهة على عینات أوسع من التالمیذ وفي مستویات دراسیة -1

،  جامعي...).ابتدائي، متوسطمختلفة (
ور هذه الخدمات لتكون ضرورة تعمیم خدمات اإلرشاد النفسي المدرسي وتعمیق د-2

صعوبات في التعلم من أجل معرفة الموهوبین ذوي قادرة على تقدیم المساعدة للطالب 
ذواتهم بشكل حقیقي واكتشاف مشاعرهم وادراكاتهم حول أنفسهم واآلخرین لیكونوا أكثر قدرة 

على مواجهة مشاكلهم.
لطالب لیس من أجل ة والدوریة من قبل إدارة المدرسة لنتائج ایالمتابعة الحقیق-3

ذا كان إمعرفة الطالب المتفوقین وتكریمهم فقط، وٕانما أیضا معرفة الطالب المقصرین وما 
تدني تحصیلهم یتكرر، حیث أن هذا اإلجراء یساعد في الكشف المبكر عن ذوي صعوبات 

التعلم وضرورة تقدیم المساعدة الخاصة لهم.
واألسرة وذلك بهدف تحقیق أكبر تعمیق العالقة بشكل بناء ومثمر بین المدرسة-4

قدر من التعاون من أجل حل مشكالت الطالب المقصرین، خاصة أن بعض صعوبات 
التعلم لدى بعض الطالب المقصرین ناتجة عن توقعات األسرة التي تفوق كثیرا قدرات أبنائها 

.وٕامكانیاتهم
العیادیة والتقنیات إجراء دراسات مماثلة سواء باستخدام أدوات أخرى كالمقابلة -5

االسقاطیة، أوباستخدام مناهج أخرى كمنهج دراسة الحالة. 
، جماعة غیرات أخرى كتأثیر وسائل اإلعالمدراسة العالقة بین أزمة الهویة ومت-6

لدى فئة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم.الرفاق، نمط التربیة ، طرق التدریس...الخ
الریف وتالمیذ الحضر في األبعاد السابقة.إجراء دراسات مقارنة بین تالمیذ -7
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على تحقیق موهوبین ذوي صعوبات التعلماللمساعدةإعداد برامج تدریبیة تهتم -8
.هویاتهم من خالل التوفیق بین موهبتهم وتحصیلهم األكادیمي

أخیرا نتمنى أن نكون قد وضعنا لبنة متواضعة في صرح العلم الشامخ، وأن تكون هذه 
في بالدنا واالهتمام بتالمیذ الیوم الذین بهذه الفئةالمحاولة العلمیة دعوة في سبیل النهوض 

ومساعدتھم على تحقیق ھویتھم الخاصة.هم رجال الغد وقادة المستقبل
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عمان: دار وائل. 
محمد، عبد اهللا وعبد المجید، أسامة، إعداد قائمة خصائص األطفال الموهوبین السعودیین -75

.)6-3(وتقنینها من سن 
، عمان: دار 1اللغوي لدى األطفال وأقرانهم من بطئ التعلم، طاإلدراك، )2008(محمد، وسام-76

لنشر والتوزیع.الغیث ل
.دار صفاء:عمان،1للمراهقین، ط التطور الخلقي،)2009(ابتسام، محمود-77
:، مصر1أزمة الهویة في المراهقة والحاجة لإلرشاد النفسي، ط، )2002(أبو بكر، مرسي-78

.مكتبة النهضة
.منشورات قرطبة:، الجزائر1مقدمة في علم النفس االجتماعي ط، )2007(محمد، مسلم-79
الدار المصریة :القاهرة، 1ط،واإلبداع، العبقریة والذكاء )2006(الھاديعبد ،مصباح-80

.اللبنانیة
دار دجلة.:، عمان1طسیكولوجیة التمایز لدى المراهقین،،)2009(یوسف، مصطفى-81
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س): الخیارات التربویة لرعایة الموهوبین، مؤسسة الملك عبد العزیز دمعاجني، أسامة (-82
)www.guftkids.com(.ین، محافظة جدةله لرعایة الموهوبورجا

أبعاد السلوك العدواني وعالقتها بأزمة الهویة لدى الشباب الجامعي.)، 2004(بشیر ،معمریة-83
، بحوث ودراسات متخصصة في علم النفس، الجزء الثاني، الجزائر: )2007(معمریة، بشیر-84

منشورات الحبر.
السلطة دراسة المقاومة في مشكالت المراهقین في المدن والریف ،)2004(خلیل،معوض-85

.دار المعارف: والطموح، دط، مصر
، عمان: دار المسیرة.1، صعوبات التعلم، ط)2002(ملحم، سامي -86
دار المعرفة :ط اإلسكندریةدبة في التعلیم العام، اإلبداع الموه، )2003(محمودالمنسي،-87

.الجامعیة
الوراق :األردن،1، الطفل الموهوب ورعایته في محیط األسرة، ط)2001(موسى موسى،-88

.لنشر والتوزیعل
المبدعون، آفاق الرعایة والتأهیل-الموهوبون-المتفوقون،)2003(المیالدي، عبد المنعم -89

.مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندریة
، الجزائر: 3لطفل والمراهق، طاالضطرابات النفسیة والعقلیة عند ا،)2011(میموني، بدرة-90

دیوان المطبوعات الجامعیة.
، الفروق الفردیة وصعوبات التعلم، الطبعة العربیة، األردن: دار )2008(نبهان، یحي-91

الیازوري.
، بیروت: الدار العربیة للعلوم.1، صعوبات التعلم الخاصة، ط)2006(الیاسري، حسین-92
دار :لبنان،1النمو عند المراهق، دط، ج: سیكولوجیا)دس(لیلى، یعقوبو غسان ،یعقوب-93

النهار.
:والدوریاتالمجالت1-2

، الكفاءة االجتماعیة وعالقتها باالتجاه نحو دمج المتفوقین في )2008(أبو مرق، جمال-94
، مجلة كلیة التربیة 01، عدد18المدارس الحكومیة من منظور طلبة جامعة الخلیل، مجلد

جامعة اإلسكندریة. 
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استخدام أسالیب التفاوت بین القدرات العقلیة والتحصیل األكادیمي )2001(البتال، زید-95
58عدد،55في التعرف على صعوبات التعلم لدى األطفال، المجلة التربویة، مجلد

الكویت: مجلس النشر العلمي.
، دراسة مسحیة للكشف عن األطفال الموهوبین )2012(يالبخیت، صالح وعیسى یسر-96

، دیسمبر04د،عد13دم ببرامج صعوبات التعلم بمدینة الریاض، مجلذوي صعوبات التعل
مجلة العلوم التربویة والنفسیة.

، صعوبات التعلم، عواملها، نتائجها وطرق عالجها(دراسة )2006(بركان، محمد-97
، مجلة تنمیة الموارد البشریة، جامعة فرحات عباس ، الجزائر.02میدانیة)، عدد

واقع غرف مصادر التعلم للطلبة ذوي صعوبات )،2010(الدبطاینة، أسامة والشهري، خ-98
، دیسمبر، دراسات نفسیة 05التعلم من وجهة نظر معلمیهم في المدینة المنورة، عدد

وتربویة، مخبر تطویر الممارسات النفسیة والتربویة.
، الحاجات الشخصیة واالجتماعیة والنفسیة لدى )2011الجالمدة، فوزیة وعلي، نجوى(-99

الموهوبین من وجهة نظر المعلمین والطلبة الموهوبین في المملكة العربیة الطلبة
، العلوم التربویة.  01السعودیة(دراسة میدانیة)، عدد

صعوباتذويالموھوبینالطالبحول مفھومنظریةقضایا، )2012(الحروب، أنیس-100

.المتحدةالعربیةترااإلماجامعة،التربویةلألبحاثالدولیةالمجلة، 31العدد،،التعلم
الحكاك، وجدان، بناء اختبار القدرة على التفكیر اإلبداعي اللفظي لدى طلبة جامعة -101

بغداد، مجلة البحوث النفسیة.
تقنین اختبار تورانس للتفكیر االبتكاري اللفظي (أ) على المنطقة )1989(خان، محمد -102

.3ى، السنة الثالثة،عددالغربیة من المملكة العربیة السعودیة، مجلة جامعة أم القر 
المطالعة في مراحل التعلیم العام، صعوبات تعلم القراءة و )2003(الخطیب، محمد-103

.16مجلة جامعة الملك سعود، العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة، مجلد

خلیفة، هارون(دس)، معاییر اختبار المصفوفات المتتابعة المعیاري في والیة -104
ت نفسیة، مركز البصرة للبحوث واالستشارات والخدمات ، دراسا05الخرطوم،عدد

التعلیمیة،الجزائر،  دار الخلدونیة.



183

العدد الرابع ،ایة الطفل الموهوبدور المعلم في اكتشاف ورع،)2009(دبراسو، فطیمة-105
مجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علم النفس كلیة اآلداب والعلوم 

عة محمد خیضر، بسكرة (الجزائر).اإلنسانیة جام
، الهویة الشخصیة والهویة االجتماعیة في الذات السعودیة" )2005(الدخیل اهللا، دخیل -106

دراسة لنمط الهویة بین طالب المستویات النهائیة من المرحلة الثانویة بمدینة الریاض
، یولیو، القاهرة: دار غریب.3عدد ،4دراسات عربیة في علم النفس، مجلد 

، أثر تطبیق برامج التسریع واإلثراء على الدافعیة )2012(دودین، ثریا وجروان، فتحي-107
، مجلة جامعة 26للتعلم والتحصیل وتقدیر الذات لدى الطلبة الموهوبین في األردن، عدد 

القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات.
16ائص، سنة، صعوبات التعلم: المشكلة ــ األعراض ــ الخص)2002(الشرقاوي، أنور-108

، مجلة فصلیة تصدر عن الهیئة المصریة العامة للكتاب.63، عدد07مجلد 
، واقع غرف مصادر التعلیم للطلبة ذوي صعوبات التعلم من )2010(الشهري، خالد-109

وجهة نظر معلمیهم في المدینة المنورة، دراسات نفسیة وتربویة، مخبر تطویر الممارسات 
مبر.، دیس5النفسیة والتربویة، عدد 

دراسة میدانیة –، األسباب التي تعزى إلیها صعوبات التعلم )2003(الصالح، غسان-110
.01، عدد19مجلة جامعة دمشق، مجلد-على عینة من طلبة مدارس مدینة دمشق

االحتراق النفسي لدى معلمات التالمیذ ذوي ،)2010(الظفیري، سعید والقریوتي، إبراهیم-111
.03عدد،06ردنیة في العلوم التربویة، مجلدالمجلة األصعوبات التعلم في سلطنة عمان، 

، استراتیجیات مواجهة الضغوط المدرسیة لدى عینة من )2011(عبد العزیز، آمنة -112
الموهوبات والموهوبات ذوات صعوبات التعلم بالمرحلة المتوسطة (دراسة تشخیصیة) 

، أكتوبر.04، عدد05مجلد
ء العاملي لبطاریة الكشف في معالجة بیانات عطا اهللا، صالح(دس)، استخدام البنا-113

02الكشف عن الموهوبین(إستراتیجیة مقترحة كنظام من أنظمة اختیار الموهوبین)، مجلد

، مجلة علم نفس العربي المعاصر.21-37
العددعلوان، یحي(دس)، التقویم والقیاس التربوي ودوره في إنجاح العملیة التعلیمیة،-114

، قسم علم النفس كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیةب كلیة اآلدامجلة، 11
والعلوم اإلنسانیة جامعة محمد خیضر، بسكرة (الجزائر).
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، دور األبعاد الشخصیة واالجتماعیة / االقتصادیة واألكادیمیة في )1996(العمر، بدر -115
ویت: مجلس ، الك41عدد،11الصعوبات الدراسیة لطلبة الجامعة، المجلة التربویة، مجلد

النشر العلمي.
لة الجامعیة ، الذكاءات المتعددة للطلبة البحرینیین في المرح)2006(العمران، جیهان-116

03ــــــ عدد07ــ هل الطالب المناسب في المكان المناسب ـــ مجلدوفقا للنوع والتحصیل 

سبتمبر، جامعة البحرین.  
جامعة الملك سعود، كلیة التربیةللموهوبین،اإلسراعبرامج ،)2006(عمشان، جمیل -117

قسم التربیة الخاصة، مسار صعوبات التعلم للفصل الدراسي األول العام.
)(www.guftkids.com
المداخل العالجیة لصعوبات تعلم الموضوعات الریاضیة في )،2006(عواشریة، السعید-118

عوبات تعلم موضوع المرحلة المتوسطة ."أثر استخدام ـــــ رزمة تعلیمیةـــــ في عالج ص
الكسور، والعملیات علیها لتالمیذ المرحلة المتوسطة  

، سمات وخصائص الطلبة الموهوبین )2012(عیاصرة، سامر وٕاسماعیل، نور-119
، المجلة العربیة لتطویر 01والمتفوقین كأساس لتطویر مقاییس الكشف عنهم، عدد

التفوق.
عوبات التعلم لدى األطفال ، أدوات ووسائل تشخیص وتقییم ص)2006(قوشحة، رنا-120

، مجلة تنمیة الموارد البشریة، جامعة فرحات عباس ، الجزائر.02عدد
محمدي، فوزیة والزقاي، نادیة، بعض العوامل المؤثرة على صعوبة الكتابة لدى تالمیذ -121

السنة الرابعة ابتدائي بمدارس مدینة ورقلة، مخبر تطویر الممارسات النفسیة والتربویة 
دي مرباح، الجزائر.جامعة قاص

الفروق في الذكاء وقلق االمتحان بین الطلبة مرتفعي ،)2011(المزوغي، ابتسام-122
ومنخفضي التحصیل الدراسي من طلبة جامع السابع من ابریل، المجلة العربیة لتطویر 

، جامعة الجبل الغربي.2، عدد2التفوق، مجلد
:والملتقیاتالمؤتمرات1-3

سیا: كیف یمكن للمدرس المساعدة، استراتیجیات تدریس البحیري، جاد، الدیسلك-123
المعسرین قرائیا، المؤتمر الدولي لصعوبات التعلم، الریاض. 
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، رعایة مجتمع الطلبة الفائقین من منظور الممارسة العامة )2006(بركات، وجدي-124
للخدمة االجتماعیة، المؤتمر التاسع عشر، ضمان الجودة واالعتماد في تعلیم الخدمة 

الجتماعیة بمصر والوطن العربي، جامعة حلوان.ا
)، انجازات وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة في 2006حبیب، یاسر(-125

مجال صعوبات التعلم، المؤتمر الدولي لصعوبات التعلم، الریاض.
علم ، التعلیم المستند إلى البحث العلمي للطلبة ذوي صعوبات الت)2006(الحدیدي، منى-126

المؤتمر الدولي لصعوبات التعلم، الریاض.-مشكالت وحلول-في المرحلة االبتدائیة
، الكشف عن الموهوبین متدني التحصیل )2006(الخلیفة، عمر وعطا اهللا، صالح الدین-127

الدراسي، المؤتمر اإلقلیمي للموهبة، الدراسات العلمیة المحكمة، السعودیة.
ین الواقع والمأمول، مكتبة أطفالموهوبین بالوٕارشادي، خالد، توجیه غباالر -128

.)(www.gulfkids.comالخلیج

المفاهیم المتعلقة بالموهبة واإلبداع والنظریات الحدیثة ذات )2006(سلیمان، السید-129
عن الموهوبین في العالم العربي"اتجاهات والصعوبات التي تواجههالبحث العلمي

ؤتمر العلمي اإلقلیمي للموهبة لرعایة الموهوبین" الدراسات العلمیة المحكمة المقدمة للم
ــ26التربیة من أجل المستقبل"، مؤسسة الملك عبد العزیز ورجاله الموهوبین، جدة من

أوت.30
، أثر برنامج قائم على استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في )2006(السلیمان، مها-130

المؤتمر قراءة في الصف السادس االبتدائي،تنمیة الفهم القرائي لدى تلمیذات صعوبات ال
الدولي لصعوبات التعلم، الریاض.

دور أخصائي صعوبات التعلم في مدارس المستقبل، مؤتمر )2006(شلبي، أمینة-131
التعلیم النوعي ودوره في التنمیة الیشریة في عصر العولمة، جامعة المنصورة.

صعوبات التعلم واستیعاب ج، تمكین غرفة المصادر في عال)2006(صادق، فاروق-132
.ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس، المؤتمر الدولي لصعوبات التعلم، الریاض

عبد السمیع، آمال(دس)، البیئة األسریة ودورها في الوصول إلى انجاز عالي "دراسة -133
اكلینكیة" ، المؤتمر العلمي األول، قسم الصحة النفسیة، كلیة التربیة، جامعة بنها.
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قتها بعدد من مشكالت الطلبة الموهوبین بالسعودیة وعال، )2005(علیثة، األحمديال-134
قین كلیة التربیة، جامعة طیبة، المؤتمر العلمي العربي لرعایة لموهوبین المتفو المتغیرات

جویلیة.17الى 16األردن من 
، الضغوط النفسیة لدى الموهوبین ودور اإلرشاد النفسي في )2006(عسیري، أحمد-135

المؤتمر العلمي اإلقلیمي للموهبة، السعودیة.واجهتها،م
،المؤتمر العلمي اإلقلیمي المدرسةفيالموهوبینالطالبرعایة، )2006(حسنین، الكامل-136

للموهبة، السعودیة.
، اكتشاف وتنمیة اهتمامات وقدرات طالب صعوبات التعلم )2006(كلنتن، عبد الرحمان-137

.لي لصعوبات التعلم، الریاضالمؤتمر الدو بالمرحلة المتوسطة،
الكیال، مختار(دس)، فاعلیة برنامج لتحسین مقدار معلومات الوعي بما وراء الذاكرة -138

ذوي وأثره في تحسین كفاءة منظومة التجهیز المعرفي بالذاكرة العاملة لدى التالمیذ
صعوبات التعلم، جامعة عین شمس.

دراسة -بیة وتطلعات ایجابیةمسلم، حسن(دس)، مشكالت التعلیم العام مظاهر سل-139
تحلیلیة لمدركات عینة من مدیري المدارس المتدربین بكلیة التربیة، جامعة الملك سعود. 

دور النشاط المدرسي في التحصیل الدراسي، ورقة عمل منشورة ) 2006(النصار، صالح-140
ضمن أعمال اللقاء التربوي"النشاط تربیة وتعلیم"، جامعة الملك سعود، الریاض.

المذكرات والرسائل الجامعیة:1-4
وعالقتها باالنتباه وبغض السمات الممیزة لذوي صعوبات التعلم)2011- 2010(أبورزق -141

المتغیرات ، ماجستیر منشورة، جامعة غزة.
الطالبة یبین بیناإلرشادیةالفروق  في المشكالت والحاجات ،)1994(أوجریس، فادي-142

ماجستیر غیر منشورة، األردن.المتمیزین وغیر المتمیزین، رسالة
: تشكل هویة األنا والمسؤولیة االجتماعیة لدى عینة من طالب )2002(محمد، البلوي-143

التخصصات والمستویات مختلفة، جامعة أم القرى، السعودیة، ماجستیر.
رسالة لدى الطلبة المتفوقین والمتأخرین دراسیا،مركز الضبط، )2005(بن الزین، نبیلة -144

ورقلة. منشورة، جامعةماجستیر
، خصائص الطالب الشخصیة واألسریة وعاداته األسریة في )2010(جعفري، فاطمة-145

الصین) وذات التحصیل المنخفض (السعودیة) -دول ذات التحصیل المرتفع (سنغافورةال
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جامعة أم ماجستیر منشورة، في اختبارات دراسة التوجهات الدولیة للریاضیات والعلوم،
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المقیاس الموضوعي لرتب الهویة.: )01(ملحق رقم

:                                                               الجنس:االسم

:                                                               التخصص:اللقب

عن ذاتك ، كثیر واعتقادكوضح إلى أي مدى تعكس مشاعرك كل عبارة منها، ثم اقرأعبارة ،64یتكون من استبیانأمامك 
من هذه العبارات تتكون من أكثر من جزء ولهذا یجب أتفكر في كل أجزاء العبارة ، وان تعبر إجابتك عن العبارة ككل بجمیع 

:في المكان المناسب وذلك كالتالي(×) أجزائها ،وسجل إجابتك بوضع عالمة 

بشكل تام.اعتقادكبارة تعكس تعني أن الع:موافق تماما-1
كبیر.اعتقادك بشكلتعني أن العبارة تعكس موافق: -2
تعني أن العبارة تعكس اعتقادك بشكل ضعیف .موافق إلى حد ما:-3
تعني أن العبارة ال تعكس اعتقادك بشكل ضعیف .غیر موافق: -4
تعني أن العبارة ال تعكس اعتقادك بشكل ضعیف .:غیر موافق إلى حد ما-5
مطلقا.عني أن العبارة ال تعكس اعتقادك ت: غیر موافق على اإلطالق-6

العبـــــــــــــــــــــــــــارةالرقم
موافق 
تماما

موافق موافق
إلى حد 

ما

غیر 
موافق 
إلى حدما

غیر 
موافق

غیر 
موافق 
إطالقا

1
الدراسة المطلوبة وال نوعبھا التحقتلم أختر المھنة التي سألتحق أو 

لھا،ویمكن أن أعمل في أي عمل (أو أدرس في أي مجال )یتاح لي أن 
یتوفر مجال أفضل منھ.                         

2
فان ذلك ال یقلقني وال أشعر بالحاجة رغم جھلي لبعض المسائل الدینیة 

ھذه المسائل للبحث في

3
أفكار والداي و أسرتي ن دور الرجل و المرأة تتطابق مع وجھة نظري ع

فما یعجبني یعجبھم و یروق لي                                                         

4
و لیس لي األسالیب، ال یوجد أسلوب حیاة یجذبني أكثر من غیره من 

فلسفة خاصة في الحیاة                                                                 
الناس مختلفون، و لذا فأنا مازلت أبحث عن نوع یناسبني  من األصدقاء        5

6
بالرغم من أنني أشترك أحیانا في األنشطة الترفیھیة المختلفة إال أنھ ال 

یھمني نوع النشاط ونادرا ما أفعل ذلك بمبادرة مني                                               

7
لم أفكر في الواقع في اختیار أسلوب محدد للتعامل مع الجنس اآلخر ، و 

إطالقا بأسلوب التعامل معھم أنا غیر مھتم 

8
–یصعب فھم كثیر من القضایا و االجتماعیة ( مثل العالقات الدولیة 

حقوق األقلیات المسلمة ) في عالم الیوم المتغیر ، و لكني أعتقد أن لي 
وجھة نظر ثابتة حول ھذه القضایا

9
ع مازلت أحاول اكتشاف و تحدید قدراتي و میولي و تحدید المھنة (أو نو

الدراسة ) التي تناسبني

ال أفكر كثیرا في ھذه المسائل الدینیة و ال أبحث فیھا و ال تمثل مصدر 10



قلق لي بأي شكل                              

11
للرجل و المرأة في حیاتھم الزوجیة أو ھناك مسؤولیات و أدوار محددة 

العملیة و أحاول جاھدا تحدید  مسؤولیاتي في ھذا الصدد                                    

12
بالرغم من أنني أبحث عن أسلوب مقبول لحیاتي  إال أنني أمارس أنشطة 

متعددة في أوقات فراغي بحثا عن تلك التي تمتعني و أندمج فیھا                                          

13
تشابھ على أساس أصدقائيھناك أسباب عدیدة للصداقة ، ولكني أختار 

قیمھم مع القیم التي أؤمن بھا                  

14
بالرغم من أني ال أمیل إلى نشاط ترفیھي محدد ،إال أني  أمارس أنشطة 

متعددة في أوقات فراغي بحثا عن تلك التي تمتعني و أندمج فیھا                                         

15
من خالل خبراتي السابقة ، فقد اخترت األسلوب الذي أراه مناسبا وصالحا 

للتعامل مع الجنس اآلخر                   

16
ال أھتم بصفحات األخبار السیاسیة و القضایا االجتماعیة في الجرائد ، ألن 

ھذه القضایا صعبة الفھم و ال تثیر اھتمامي                                                      

17
ربما أكون قد فكرت في العدید من المھن (أو نوع الدراسة المطلوبة لھا ) 

بعد أن حدد لي والداي العمل (أو مجال ، إال أن ھذا األمر لم یعد یقلقني 
الدراسة ) التي یریدونھ لي ، و أعتقد أنني راض عن ذلك                       

18
درجة إیمان الفرد مسألة نسبیة ، وقد فكرت في ھذا األمر مرارا حتى 

تأكدت من مدى إیماني                          

19
لم أفكر في دور و مسؤولیات كل من الرجل و المرأة داخل األسـرة أو في 

الحیاة العامة ، فھذا األمر ال یشغلني كثیرا و ال أھتم بھ                                           

20
لقد كونت وجھة نظر (فلسفة) عن أسلوب حیاتي بعد تفكیر عمیق،  و 

یمكن ألي شخص أن یغیر وجھة نظري   

21
اي في اختیار أصدقائي ، ألنني مقتنع من أنھما أعرف مني اقبل تدخل والد

بأفضل أسلوب یمكن  بھ أن أختار أصدقائي                                                      

22
لقد اخترت األنشطة الترویحیة التي أمارسھا بانتظام ،و أنا راض تماما 

باختیاري لھا                                    
ال أفكر كثیرا في مسألة التعامل مع الجنس اآلخر و أقبل ھذا كما ھو                                                   23

24
عندما یتم نقاش حول موضوعات الساعة السیاسیة أو االجتماعیة ، فإنني 

أرى ما تراه األغلبیة ، وأنا راض بذلك                                                      

25
)أومجال التعلیم الممھد لھاموضوع اختیار و تحدید مھنة محددة (

موضوع ال یھمني ، ألن أي عمل (أو مجال دراسي ) سیكون مناسبا و أنا 
أتكیف مع أي عمل یتاح 

26
غیر متأكد من فھمي لبعض المسائل الدینیة و مدى شرعیتھا (شرعیة أنا 

أم بدعة) ، و أرید أن أتخذ قرارا في ھذا الشأن ، و لكني لم أفعل ذلك حتى 
اآلن              

27
لقد أخذت أفكاري عن دور الرجل و المرأة من والداي و أسرتي ، وال 

أشعر بالحاجة إلى البحث عن المزید من تلك األفكار                                                        

28
من والداي و أسرتي ، وأنا اكتسبت فلسفتي في الحیاة و أسلوب حیاتي 

مقتنع بما اكتسبتھ و ما تعلمتھ منھما   

29
لیس لدي أصدقاء حمیمین ، و ال أفكر في البحث عن ھذا النوع من 

األصدقاء اآلن                                     

30
أمارس أحیانا بعض األنشطة الترویحیة المختلفة في أوقات فراغي،و لكني 

ال أھتم بالبحث عن نشاط محدد أمارسھ بانتظام                                                



31
أجرب أسالیب مختلفة للتعامل مع الجنس اآلخر ، و لكني ال أحدد بعد أیا 

من األسالیب أفضل من غیره بالنسبة لي 

32
قضایا الساعة السیاسیة و االجتماعیة ، ولكني یوجد كثیرا من اآلراء حول 

لم أستطع تحدید األفضل منھا إلى اآلن لعدم فھمي التام لھا                                     

33
ربما أكون قد استغرقت بعض الوقت لتحدید المھنة (أو نوع الدراسة 

المطلوبة لھا) التي أرید االلتحاق بھا بشكل دائم ،و لكني اآلن أعرف تماما 
طبیعة المھنة (أو نوع الدراسة المطلوبة لھ ) التي أریدھا                        

34
أعتقد أنني أجھل بعض المسائل الدینیة ، و لذا فھي غیر واضحة لي اآلن 

، مما یجعلني أغیر وجھة نظري عن الصواب و الخطأ أو الحالل و 
الحرام بشكل دائم     

35
لقد استغرقت بعض الوقت لتحدید دور (مسؤولیات) الرجل و المرأة في 

العالقة الزوجیة أو الحیاة العملیة العامة ،إال أنني أخیرا حددت الدور الذي 
یناسبني تماما              

36
في محاولة مني لتحدید وجھة نظر (فلسفة أو أسلوب) مقبولة عن الحیاة ، 

أجد نفسي مشغوال في مناقشات مع اآلخرین و مھتما باكتشاف ذاتي                         
أختار األصدقاء الذین یوافق علیھم والداي فقط         37

38
أحب دائما ممارسة األنشطة الترویحیة التي یمارسھا والدي و والدتي (أو 

أحدھما) ، و لم أفكر جدیا في شيء غیرھا                                                       

39
تعاملي مع الجنس اآلخر مقید بما تسمح بھ الثقافة و الدین و ما تعلمتھ من 

والداي                                      

لقد بحثت في أفكاري حول القضایا السیاسیة و االجتماعیة ، و أعتقد أنني 40.
أتفق مع والدّي في بعض األفكار دون أخرى                                                       

41
الذي )أو الدراسةلقد حدد والدّي (أو أحدھما) من وقت طویل المھنة (

یریدونھ لي ، وھاأنا أتبع ما حدداه لي سابقا

42
ربما یكون قد دار بذھني مجموعة من األسئلة عن قضایا اإلیمان أو مدى 

شرعیة بعض الشعائر .إال أنني أفھم جید ما أؤمن بھ اآلن                                              

43
لقد كثیرا و مازلت أفكر في الدور المناسب الذي یلعبھ   الرجل و المرأة 
كزوجین ، أو في الحیاة العامة ، و مازلت أحاول اتخاذ قراري المناسب 

في ھذا الصدد              

44
(أو أحدھما) في الحیاة تناسبني بشكل جید و ال وجھة نظر والدايّ إن

أحتاج لغیرھا 

45
، و أصبح لدي فكرة واضحة كونت عالقات صداقة عدیدة و متنوعة لقد

عما یجب أن یتوفر في صدیقي من صفات 

46
بعد ممارسة العدید من األنشطة الترویحیة ، تمكنت من تحدید ما استمتع 

بھ حقا سواء بمفردي أو بصحبة األصدقاء                                                 

47
مازال أسلوبي في التعامل مع الجنس اآلخر یتطور ، و لم أصل إلى أفضل 

أسلوب بعد                                

48
لست مقتنعا بأفكاري حول كثیر من القضایا السیاسیة و االجتماعیة ، و 

أحاول تحدید ما یمكنني االقتناع بھ      

49
لقد استغرقت وقتا طویال في تحدید توجھي المھني (اختیار المھنة المناسبة 
أو مجال التعلیم المطلوبة لھا ) ، ولكني اآلن متأكد من سالمة اختیاري و 

راضي عنھ تماما      

50
و أسرتي،أمارس الشعائر الدینیة بنفس الطریقة التي یمارسھا والدي و 

و لیس لي رأي مخالف حول ما ھو شرعي أو یعتقدون،أعتقد صحة ما 



بدعي في ھذه الشعائر     

51
أة في الحیاة العامة رتوجد طرق كثیرة لتقسیم المسؤولیات بین الرجل و الم

أو بین الزوج و الزوجة ، وقد فكرت في ھذا األمر كثیرا ، و أعرف اآلن 
الطریقة المناسبة 

52
من النوع الذي یحب االستمتاع بالحیاة عموما، و ال أعتقد أن أعتقد أنني 

لي وجھة (فلسفة) محددة في الحیاة

53
لیس لدي أصدقاء مقربین ، و ال أبحث عنھم اآلن .إنني فقط أحب أن أجد 

نفسي محاطا بمجموعة كبیرة من الناس 

54
لقد مارست أنشطة ترویحیة متنوعة على أمل أن أجد منھا في المستقبل 

نشاطا أو أكثر یمكن أن استمتع بھ            

55
الذي للتعامل مع الجنس اآلخر ، الشخص أعرف تماما األسلوب األمثل 

سوف أعاملھ .                               

56
لم أندمج في القضایا السیاسیة و االجتماعیة بدرجة كافیة تمكني فھم ھذه 

القضایا و تكوین وجھة نظر محددة في ھذه الناحیة                                                  

57
لم أستطع إلى اآلن تحدید المھنة التي تناسبني أو مجال المطلوب لھا ، ألن 

ھناك احتماالت عدیدة من ھذه الناحیة ،ولكني أحاول جاھدا تحدید ما 
یناسبني                     

58
لم أسأل نفسي حقیقة حول بعض الشعائر الدینیة و مدى شرعیتھا (أصل أم 

بدعة) ، و لكني أفعل ما یفعلھ والداي  

59
الرجل و المرأة في العالقة الزوجیة ، أو ال أفكر في أدوار و مسؤولیات 

الحیاة العامة ألن اآلراء حول ھذه القضیة مختلفة                                                      

60
بعد تفكیر عمیق ،تمكنت من تكوین فلسفتي الخاصة في الحیاة ، و تمكنت 

من تحدید نمط الحیاة المالئم لي       

61
ال أعرف بعد أي نوع من األصدقاء یناسبني ألني مازلت أحاول تحدید 

معنى الصداقة                                
أخذت أنشطتي الترویحیة عن والداي ، و لم أمارس أو أجرب غیرھا                                               62

63
شخاص من الجنس اآلخر إال في حدود ما یسمح بھ ال أتعامل مع األ

والداي                                              

64
لدى الناس من حولي أفكارا و معتقدات سیاسیة و اجتماعیة تتعلق ببعض 

القضایا مثل حقوق األقلیات المسلمة ، و العالقات الدولیة أو اإلدمان ،و أنا 
اتفق دائما معھم في ھذه األفكار                                         
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ملخص الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على فئة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم، كما تعمل 

:ةالتالیتویة لدیهم، من خالل طرح التساؤالعلى التعرف رتب اله
 الدراسة؟مجتمعماهي نسبة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم في
 التعلم؟ما هي أسباب ظهور فئة الموهوبین ذوي صعوبات
ما هي رتب الهویة لدى فئة الموهوبین ذوي صعوبات التعلم؟

منتظما بأقسام الثانیة ثانوي شعبةتلمیذا 60حاالت تم اختیارها من بین03الدراسة شملت
التالیة:وذلك باستخدام األدواتبمتقن شنوف حمزة بمدینة الواديعلوم تجریبیة 

للباحثة.مقیاس صعوبات تعلم الریاضیات -
مقیاس التفكیر االبتكاري لتورانس. -
مقیاس رافن للمصفوفات المتتابعة لرافن.-
المقیاس الموضوعي لرتب الهویة للغامدي.-
المقابلة.-

وبإتباع المنهج العیادي من خالل دراسة الحالة تم التوصل إلى النتائج التالیة:
.%05:بـلدراسة صعوبات التعلم في مجتمع اتقدر نسبة الموهوبین ذوي -
وجود رتبتي التعلیق والتحقیق في حاالت الدراسة.-

وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصیات قصد التكفل األمثل بفئة الموهوبین ذوي 
صعوبات التعلم في المجتمع المدرسي من حیث اكتشافهم ورعایتهم ومساعدتهم على 

.تحقیق هویاتهم الخاصة دراسیا، مهنیا واجتماعیا
Résumé

Cette étude à pour objectif la mise en valeur  de  l'état affectif et cognitif des
élèves surdoués ayant des difficultés d'apprentissage et de reconnaitre ainsi ; les
grades d’identité chez eux à travers une évaluation qui permet de composer les
trois  questions suivantes:

 Quel est le pourcentage de surdoués ayant des difficultés  d'apprentissage
chez l'échantillon de l'étude?

 Quels sont  les facteurs causés la manifestation de cette tranche ?
 Quels sont  les grades de l’identité chez les surdoués ayant des difficultés

d'apprentissage?
L’étude a été appliquée sur trois cas sélectionnés a partir d un échantillon de 60
élèves qui sont scolarisés en classes de 2eme année secondaire  de  sciences
expérimentales  au techniquaume  de Chennouf Hamza  a la ville d’El-Oued  en
utilisant :
 le Test de difficultés  d'apprentissage élaboré par la chercheuse .
 le Test de matrices successives de  Raven, le mesureur pensée  créative  de
Toranse.
 le Test objectif des grades identitaires d’El Ghamedi.
 L'entretien.
En suivant la méthode clinique (étude de cas) on est arrivé aux résultats suivants:
 Le pourcentage de surdoués ayant des difficultés  d'apprentissage est de 5%
par rapport a  l'échantillon global .
 L’existence de deux  grades de l'identité : la réalisation; le  retardement
A la fin de cette recherche, on a formulé quelques recommandations relatives
au dépistage et a une meilleure prise en charge des d'élèves surdoués ayant des
difficultés  d'apprentissage dans nos écoles.
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