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امللخص _ هدفذ الدزاطت الخعسف على الفسوق في الخىافم الىفس ي لدي ( )64مً ػلبت الصف العاشس ( 32مً اإلاخفىكحن عللُا ذوي
ً
صعىباث الخعلم 32 ،مً العادًحن) ،وكد اطخسدام الباخثان هال مً ازخباز الرواء غحر اللغىي ،وملُاض جلدًس الخصابص الظلىهُت
لروي صعىباث الخعلم ،وملُاض الخىافم الىفس ي ،وحاءث هخابج الدزاطت مبِىت وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مخىطؽ دزحاث
الؼلبت في حمُع أبعاد الخىافم الىفس ي ،لصالح الؼلبت العادًحن ،هما أؿهسث الىخابج عدم وحىد فسوق بحن الجيظحن.
الكلمات املفتاحية :الخىافم الىفس ي ،الخفىق العللي ذوي صعىباث الخعلم.

*أستاذ التربية الخاصة _ كلية التربية ألاساسية.
**أستاذ التربية الخاصة املساعد _ كلية التربية ألاساسية.
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التىافق النفس ي لدي الطلبة املتفىقين عقليا من ذوي صعىبات التعلم

ً
ً
زالٌ عُىت جيىهذ مً ( )61ػالبا و( )30ػالبا مً ذوي صعىباث
ً
الخعلم اإلادمجحن ،و( )31ػالبا مً ذوي صعىباث الخعلم غحر اإلادمجحن،
وجىصلذ الدزاطت إلى وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت في الخىافم
الىفس ي لصالح الؼلبت ذوي صعىباث الخعلم اإلادمجحن في حمُع أبعاد
اإلالُاض ،في خحن لم جـهس فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن الؼلبت
اإلادمجحن وغحر اإلادمجحن في الخدصُل الدزاس ي في اللغت العسبُت.
وكد حاءث هخابج دزاطت بساون وهُث [ ]7ممازلت لىخابج الدزاطاث
الظابلت التي أشازث الى أن الؼلبت مً ذوي الصعىباث الخعلم لديهم
جىافم هفس ي أكل مً آلازسًٍ ،خُث هدفذ الدزاطت إلى اإلالازهت بحن
ذوي صعىباث الخعلم والعادًحن في اإلاهازاث الاحخماعُت ،والخىافم
الظلىوي ،ومفهىم الراث غحر ألاوادًمي ،وذلً على عُىت جيىهذ مً
( )57مً ذوي صعىباث الخعلم و( )39مً العادًُـً ،وجىصلذ هخابج
الدزاطت إلى أن ذوي صعىباث الخعلم أكل في اإلاهازاث الاحخماعُت
والخىافم الظلىوي ،هما هشفذ عً عدم وحىد فسوق بحن العادًحن
وذوي صعىباث الخعلم في مفهىم الراث غحر ألاوادًمي.
هما أهدث دزاطت وٍجز وطبرٌظتن [ ]8والتي هدفذ إلى ملازهت
(الظغىغ الىفظُت ،اإلاظاهدة الاحخماعُت ،الخىافم الىفس ي) ،عىد ()40
مً ذوي صعىباث الخعلم في الصف الظادض والظابع ،و( )39مً
هـسائهم العادًحن ،وكد أؿهسث الىخابج بأن ذوي صعىباث الخعلم عليهم
طغىغ هفظُت أهبر مً العادًحن ،هما أنهم ًخللىن الللُل مً الدعم
ً
واإلاظاهدة ،هما بُيذ الىخابج أًظا أن هىان كصىز وطىء في الخىافم
الىفس ي ملازهت بالعادًحن.
وهىان بعع الدزاطاث التي اهخمذ بدزاطت ما اذا وان عامل
الجيع ًؤزس في مظخىي الخىافم الىفس ي للمخفىكحن عللُا ،خُث أكام
حاب هللا [ ]9دزاطت خىٌ الفسوق في مظخىي الخىافم الصخص ي،
ً
عللُا مً ػالب
والاحخماعي ،والدزاس ي بحن الروىز وؤلاهار اإلاخفىكحن
اإلادازض الثاهىٍت العامت ،وذلً لدي ( )50مً ػلبت الصف ألاوٌ
ً
إخصابُا بحن مخىطؼاث
الثاهىي ،ووان مً هخابجها وحىد فسوق دالت
دزحاث الروىز وؤلاهار اإلاخفىكحن في مظخىٍاث الخىافم الثالزت لصالح
الروىز .
ومً حاهب آزس اكترخذ هخابج دزاطت فاولي وآزسًٍ [ ]10أن مفهىم
الراث للؼلبت اإلاخفىكحن ٌعخبر عامل مظخلل بمعنى آزس أهه ال جىحد
عالكت بحن مفهىم الراث ومظخىي الرواء العالي للؼلبت.
وهرلً بُيذ هخابج دزاطت الظعُد [ ]11ووان هدف منها الخعسف
على الفسوق بحن الؼالب اإلاخفىكحن ،وغحر اإلاخفىكحن في الخىافم الىفس ي
بيل أبعاده (الصخص ي ،الاحخماعي ،اإلادزس ي ،ألاطسي ،الجظمي) ،وذلً
ً
لدي عُىت بلغ كىامها ( )457ػالبا وػالبت ،وكد جىصلذ الدزاطت إلى
ً
إخصابُا بحن دزحاث اإلاخفىكحن والعادًحن مً
وحىد فسوق دالت
الجيظحن ،على أبعاد ملُاض الخىافم الىفس ي لصالح الؼلبت اإلاخفىكحن.
وكد حاءث هخابج دزاطت باهس واشً [ ]12ممازلت خُث اشخملذ
عُىت الدزاطت على  112ػالبا ،وبُيذ هخابج الدزاطت إلى أن الؼلبت
اإلاخفىكحن عللُا لديهم جىافم هفس ي واحخماعي ووحداوي عالي.

 .1املقدمة
ً
أصبدذ زعاًت وهمى الصخصُت والخىافم الىفس ي والاحخماعي هدفا
ً
عاما مً أهداف الخيشئت الاحخماعُت ،ومً أهداف التربُت في مسخلف
اإلاساخل ،فدظعى اإلادزطت ،وألاطسة ،واإلاجخمع لتهُئت ؤلامياهاث ،وألادواث
الالشمت للىشف عً الرًً ًىاحهىن مشىالث في جىافلهم الصخص ي،
وبالخالي مظاعدتهم على مىاحهت هره اإلاشىالث باألطالُب والؼسق
والبرامج الىفُلت بخرلُلها كدز اإلاظخؼاع ،وجدلُم هرا ألامس ال ًخم إال
بخظافس حهىد حمُع اإلادُؼحن ببِئت الفسد مً ألاطسة ،واإلادزطت،
واإلاجخمع ختى ًخم الىصىٌ للىدُجت اإلاأمىلت وجدلُم الهدف اإلايشىد.
ٌعسف ألً [ ]1الخىافم الىفس ي بأهه فهم ؤلاوظان لظلىهه وأفيازه
ومشاعسه بدزحت حظمذ له بسطم اطتراجُجُت إلاىاحهت طغىغ الخُاة
الُىمُت ومؼالبها.
وٍبحن العجمي وآزسًٍ [ ]2أن الخىافم هدف أطاس ي مً أهداف
ؤلاوظان ،خُث ٌظعى لُخىُف مع ؿسوف الخُاة فُخعلم هُف ًىاحه
الصعىباث ،وهُف ٌظلً إلاىاحهت اإلاشىالث التي كد حعصف به فدُاة
الفسد طلظلت مظخمسة مً عملُاث الخىافم ،فدُىما ٌشعس الفسد أو
اليابً الخي بدافع معحن فئهه ًلىم بيشاغ ًؤدي إلى إشباع هرا
ً
الدافع ،وما دام اليابً الخي كادزا على اللُام بهرا الخىافم فئهه
ٌظخؼُع الخُاة والبلاء ،وإذا فشل في جدلُم هرا الخىافم فئهه ًيىن
فسَظت للللم والاطؼساباث ،وزاصت أن هره الخُاة حظخدعي ول ًىم
ً
ً
جىافلا حدًدا مع مىكف حدًد في الخُاة ،والخىافم عملُت وظبُت ،وال
ً
بد أن جخىافس فيها العىاصس اإلاادًت والاحخماعُت والىفظُت ،وهي أخُاها
مفسوطت على الفسد بدىم جيىٍىه ،وكدزاجه العللُت ،وجسبِخه على هُفُت
الخىافم.
هما ًبحن شخُمي [ ]3أن في ول مىكف جىافلي هىان زالزت عىاصس
هي :الفسد ،وخاحاجه مً البِئت أو إمياهُت الـسوف اإلاِظسة له،
وآلازسون الرًً ٌشازوىهه اإلاىكف ،وال غنى له عً اطترطائهم إلى
ً
حاهب جسطُه هفظه أًظا والخىافم غاًت مهمت مً غاًاث ؤلاوظان.
ً
حشحر ألادبُاث إلى شٍادة أعداد الؼالب اإلاخفىكحن عللُا الرًً لديهم
صعىباث حعلم ،ومع ذلً ال ًخم جصيُفهم على أنهم مخفىكىن ،وبالخالي
جصداد لديهم اإلاشىالث الىفظُت والاحخماعُت ،وطىء الخىافم وزاصت
ً
ً
مع اإلاعلمحن ،وغالبا ما ًـهس الخلمُر اإلاخفىق ذو صعىباث الخعلم همؼا
ً
غحر مىخـم في الظلىن مع بعع ألاعساض التي كد جخسر أشياال
ً
والعدابُت ،ؤلاخباغ ،أو الافخلاز للدافع ،هما ًـهس أهماػا غحر عادًت
فُما ًخعلم بعملُاث الخسؼُؽ ،والخىـُم ،والاطخفادة مً الخغرًت
الساحعت [.[4
جبحن هخابج دزاطت بازبس ومُلس [ ]5التي وان الهدف منها كُاض مفهىم
ً
الادزان الىفس ي والاحخماعي لدي  90مً اإلاخفىكحن عللُا ذوي صعىباث
الخعلم ،خُث جىصلذ الىخابج إلى أن اإلافهىم الاحخماعي والراحي للؼلبت
ً
اإلاخفىكحن عللُا مً ذوي صعىباث الخعلم أدوى مً الؼلبت العادًحن.
وفي دزاطت أزسي أحساها العجمي [ ]6أؿهسث الىخابج وحىد فسوق في
الخىافم الىفس ي لصالح الؼلبت مً ذوي صعىباث الخعلم ،وذلً مً
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ً
ً
جمثل فئت اإلاخفىكحن عللُا ذوي صعىباث الخعلم جددًا بالغ الصعىبت
للخبراء والباخثحن ،واإلامازطحن ،واإلاسخصحن في التربُت الخاصت ،وذلً
هما ًساه الصٍاث [ ]13وٍسحعه بظبب الخصابص الظلىهُت اإلاسجبؼت
بهره الفئت وذلً مً هاخُخحن ،فالخفىق مً هاخُت وصعىباث الخعلم
مً هاخُت أزسي في الىكذ هفظه ،ومً هىا جـهس مشيلت الؼمع،
فالخفىق العللي ًمىً أن ًؼمع صعىباث الخعلم ،هما أن صعىباث
الخعلم ًمىً أن جؼمع الخفىق العللي ،فُصبذ مً الصعىبت الخىم
ً
على ما إذا وان هؤالء ألاشخاص مً اإلاخفىكحن عللُا ،أو مً ذوي
صعىباث الخعلم ممً لديهم كدزاث وإمياهاث عللُت عالُت.
لرا ؿل الاعخلاد الظابد لعدة علىد أن الؼلبت اإلاخفىكحن هم الرًً
ًدصلىن باهخـام على دزحاث عالُت في ازخبازاث الرواء ،وٍؤدون
أعمالهم بشيل حُد في الدزاطت ،ولىً زالٌ العلد اإلااض ي ؿهس اهخمام
واضح بمسخلف كظاًا الؼالب الرًً ًخمخعىن بلدزاث ذواء عالُت،
وَعاهىن مً صعىباث في الخعلم في الىكذ هفظه ،ومً طمً هرا
الاهخمام مىاداة الىثحر مً العاملحن باإلاجاٌ لخلبُت الخاحاث لهره الفئت
ومنها البرامج اإلاخىىعت ،وهرا ما ًؤهده بسودي ومُلص [ ]14خُث ًبِىان
خاحت اإلاخفىكحن ذوي صعىباث الخعلم ،أو هما ًؼلم عليهم ػالب زىابُى
غحر العادًت ،إلى أوشؼت وبسامج مخىىعت لخىمُت مىاهبهم وحىاهب اللىة
لديهم.
لرلً هجد الىثحر مً الدزاطاث التي طعذ للخعسف على مسخلف
الجىاهب لهره الفئت ،فخبحن دزاطت الـفحري والعصُمي [ ]15التي
هدفذ الخعسف على الخاحاث الىفظُت (ألامً ،الخلدًس الاحخماعي،
جدلُم الراث ،الاهخماء الاحخماعي ،حعلم اإلاعاًحر الظلىهُت) عىد
اإلاخفىكحن عللُا مً ذوي صعىباث الخعلم ،هما طعُا إلاعسفت العالكت
بحن مظخىي الرواء والخاحاث الىفظُت ،وذلً على عُىت بلغ كىامها 59
مً ػلبت الصف الثامً بدولت اليىٍذ ،وكد أطفسث الدزاطت عً
وحىد فسوق بحن مجمىعاث الدزاطت في الخاحاث الىفظُت لصالح
الؼلبت العادًحن.
وفي دزاطت الُاحىن ومُىُلىوظس [ ]16التي هدفذ إلى دزاطت
العالكت بحن العمس الصفي للؼالب مً ذوي صعىباث الخعلم ،وأطالُب
الخدصُل الدزاس ي لديهم ،وعالكتهم باألطسة والسفاق في اإلادزطت،
والخىافم الاحخماعي واإلادزس ي ،وإدزاههم لرواتهم ،والشعىز بالىخدة
ً
الىفظُت ،وذلً عىد عُىت بلغ كىامها ( )98جلمُرا وجلمُرة مً ذوي
ً
صعىباث الخعلم ،و( )98جلمُرا وجلمُرة ال ٌعاهىن مً مشىالث الخعلم
في اإلاسخلت الابخدابُت ،وأطفسث الدزاطت عً عدة هخابج ،مً أهمها :أن
هىان عالكت ذاث داللت إخصابُت بحن ول مً الخدصُل الدزاس ي
والخىافم الىفس ي ،هما أؿهسث الىخابج عالكت بحن الصداكت والخىافم
الىفس ي الاحخماعي.
أما باليظبت للعىامل الىحداهُت التي كد ٌعاوي منها الؼالب
اإلاخفىكحن ،فلد بدث هال مً وىلىجُلى وآزسًٍ [ ]17إلى اإلالازهت بحن
ً
الؼالب اإلاخفىكحن عللُا مسجفعي الخدصُل الدزاس ي ،والؼالب اإلاخفىكحن
ً
عللُا الرًً لديهم صعىباث في عدد مً الخصابص ،وبلغ عدد الؼالب
اإلاشازهحن في الدزاطت ( )604منهم ( )257مً الرًً لديهم صعىباث،
و( )347مً اإلاخفىكحن مسجفعي الخدصُل ،وجىصلذ الدزاطت إلى

مجمىعت مً العىامل الىحداهُت التي ٌعاوي اإلاخفىكحن عللُا مً ذوي
صعىباث الخعلم مً كصىز بها ،وذلً ملازهت باإلاخفىكحن عللُا ذوي
الخدصُل اإلاسجفع والدافعُت والثلت بالىفع ،وؤلادزان ،واإلاثابسة.
مً زالٌ اطخعساض ألادبُاث والدزاطاث الظابلت ًمىً الترهحز
على بعع الخلابم التي حظاهم في بلىزث اإلاىطىع وجددًده ،والتي
جخمثل بالىلاغ الخالُت:
• خاحت الؼالب اإلاخفىكحن ذوي صعىباث الخعلم إلي بسامج جسبىٍت لخعصٍص
الخىافم الىفس ي لديهم ،خُث أهدث بعع الدزاطاث على أهمُت
البرامج اإلالدمت للمساهلحن لخدظحن الخىافم الىفس ي لديهم ،هما أهدث
جلً الدزاطاث على أهمُت البرامج ؤلازشادًت في جدظحن الخىافم لدي
اإلاخفىكحن.
• أن هىان عدة عىامل وحداهُت لها أزس على زصابص الؼالب ذوي
صعىباث الخعلم اإلاخفىكحن مثل الدافعُت والثلت بالىفع ،وؤلادزان،
واإلاثابسة ،وولها عىامل وحداهُت حعد مظئىلت عً اهسفاض ألاداء
ً
ألاوادًمي لدي الؼالب اإلاخفىكحن عللُا.
• أن هىان بعع اإلاشىالث التي ًخعسض لها اإلاخفىكحن ذوي صعىباث
الخعلم مثل :جدوي مفهىم الراث ،والعالكاث البظُؼت مع ألاصدكاء،
وعدم الشعىز باألمً ،وعدم الاطخلساز ألاطسي ،وإغفاٌ الخاحاث
الىفظُت لديهم مثل الخاحت للخعبحر عً الراث والخاحت لألمً والخلبل
والفهم والخلدًس ،ججعلهم أهثر عسطت لالهخئاب وطغىغ الخُاة.
 .2مشكلة الدزاسة
حشحر الىثحر مً الدزاطاث هما ًساها شهسان [ ]18إلى أن اإلاساهم
ًيخلل مً عالم الؼفىلت الهادا إلى عالم السشد بمظئىلُاجه وواحباجه،
ومسخلت الاهخلاٌ هره عادة ما جيىن مدمله باإلاشىالث ،فلد وصفذ
ً
هره اإلاسخلت على أنها مسخلت طغؽ وعاصفت هـسا إلاا حشهده مً جىجساث
وصعىباث في الخىافم ،مما ًؤزس بمسخلف حىاهب خُاجه بما فيها
جدصُله الدزاس ي ،وجخصف الاهفعاالث في مسخلت اإلاساهلت بالعىف
والثىزة التي ال جدىاطب مع مثحراتها ،وكد ال ٌظخؼُع الخدىم فيها وال في
مـاهسها الخازحُت ،وٍـهس الشعىز باإلاظئىلُت الاحخماعُت والخعاون مع
الصمالء واخترام آزاءهم ،وٍسغب اإلاساهم في جأهُد الراث وٍمُل إلى
مظاًسة الجماعت والاعتزاش بصخصِخه وجيىًٍ آزاء شخصُت معخدلت،
مما ٌظاعد على الخىافم مع اإلاعاًحر واللُم والخلالُد الاحخماعُت.
فئذا واهذ دزاطت الخىافم طسوزٍت لإلوظان بشيل عام فئنها أهثر
طسوزة للمساهم بشيل زاص ،وذلً بظبب الخغُحراث الجظمُت
والىفظُت والاحخماعُت والعللُت التي ججعله ٌغحر مً هـسجه ججاه هفظه
وججاه آلازسًٍ عما وان علُه في مسخلت الؼفىلت ،فما الباٌ باإلاساهم مً
اإلاخفىكحن عللُا وَعاوي مً صعىباث الخعلم ،مً هىا جبلىزث وجدددث
مشيلت الدزاطت الخالُت في مداولت للخعسف على الفسوق في الخىافم
الىفس ي بحن الؼلبت اإلاخفىكحن عللُا وَعاهىن في هفع الىكذ مً
صعىباث الخعلم وهـسائهم العادًحن ،وذلً مً زالٌ الخدلم مً صخت
الفسطحن الخالُحن:
الفسض ألاوٌ :جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مخىطؽ دزحاث
الؼلبت اإلاخفىكحن عللُا والؼلبت العادًحن في الخىافم الىفس ي.
الف ـسض الث ـاه ـي :جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مخىطؽ دزحاث
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الروىز وؤلاهار في الخىافم الىفس ي .
أ .أهداف الدزاسة
حظعى الدزاطت الخالُت إلى جدلُم ألاهداف اإلاسحىة منها والتي
جخمثل في الىلاغ الخالُت:
• الخعسف على الفسوق في الخىافم الىفس ي بحن الؼلبت اإلاخفىكحن عللُا
ذوي صعىباث الخعلم والؼلبت العادًحن.
• الخعسف على الفسوق في الخىافم الىفس ي بحن الروىز وؤلاهار .
ب .أهمية الدزاسة
حظخمد الدزاطت الخالُت أهمُتها بشيل عام مً الاهخمام بفئاث
ذوي الاخخُاحاث الخاصت هشسٍدت مهمت في اإلاجخمع ،فهي بداحت ماطت
إلى مد ًد العىن لها ومظاعدتها ،ومً طمً هره الفئاث اإلاخفىكحن
عللُا مً ذوي صعىباث الخعلم ،هما جىمً أهمُت الدزاطت الخالُت في
امياهُت الاطخفادة مً هخابج هره الدزاطت عىد وطع البرامج العالحُت
لهره الفئت ،وهرلً عىد عمل البرامج ؤلازشادًت ألولُاء ألامىز واإلاعلمحن.
ج .مصطلحات الدزاسة والتعسيفات إلاجسائية
ً
اإلاخفىكىن عللُا ذوي صعىباث الخعلم :هم ألافساد الرًً ًمليىن
مىاهب وإمياهاث عللُت جمىنهم مً جدلُم مظخىٍاث أداء أوادًمُت
عالُت ،لىنهم ٌعاهىن مً صعىباث هىعُت في الخعلم ججعل مظخىاهم
ً
ً
ً
ً
الخدصُلي ألاوادًمي الفعلي مخدهُا أو مىسفظا اهسفاطا ملمىطا [.[13
ً
الخعسٍف ؤلاحساةي للمخفىق عللُا مً ذوي صعىباث الخعلم في
الدزاطت الخالُت :هى الؼالب الري جتراوح دزحت ذوابه أهثر مً ،115
وخاصل على أكل مً  %50باليظبت للمىاد ألاطاطُت ،وخصىله على
دزحت فىق اإلاخىطؽ في ملاًِع جلدًس الخصابص الظلىهُت مما ًدٌ
على وحىد كصىز لدًه في هره الخصابص الظلىهُت.

8

7102

الخعسٍف ؤلاحساةي للخىافم الىفس ي في الدزاطت الخالُت :هي دزحت
الؼالب على ملُاض الخىافم الىفس ي (الخىافم الاهفعالي ،الخىافم
الجظمي ،الخىافم مع الراث ،الخىافم مع اللُم الخللُت والسوخُت،
الخىافم مع آلازسًٍ.
د .حدود الدزاسة
الخدود الجغسافُت :دولت اليىٍذ – مدازض مىؼلت الجهساء الخعلُمُت
الخدود البشسٍت :ػلبت الصف العاشس
الخدود الصمىُت :إبسٍل 2017
 .3الطسيقة وإلاجساءات
أ .منهج الدزاسة
اجبعذ الدزاطت الخالُت اإلاىهج الىصفي اإلالازن ،خُث ٌعد اإلاىهج
الىصفي البداًت التي جبدأ بها اإلاىاهج البدثُت ألازسي ،فهى عادة ٌشخمل
على دزاطت الـاهسة وبُان زصابصها وحجمها ،بل ًمخد إلى حمع
اإلاعلىماث وجدلُلها ،واطخيباغ الاطخيخاحاث ،لخيىن أطاطا لخفظحرها
وجىحيهها ،والدزاطت الخالُت اعخمدث أخد أشياله وهى اإلاىهج الىصفي
اإلالازن ،وذلً إلاىاطبخه مع ػبُعت وإحساءاث هره الدزاطت والتي جلىم
ً
على دزاطت الفسوق بحن ػلبت الصف العاشس مً اإلاخفىكحن عللُا ذوي
صعىباث الخعلم وهـسائهم العادًحن في الخىافم الىفس ي.
ب .عينة الدزاسة
ًمثل مجخمع الدزاطت الخالُت ػلبت الصف العاشس اإلاسجلحن
بمىؼلت الجهساء الخعلُمُت بدولت اليىٍذ للعام الدزاس ي 2017/2016
والبالغ عددهم ( )3360جلسٍبا ،أما عُىت الدزاطت النهابُت فلد بلغذ
( )64مً ػلبت الصف العاشس ملظمحن هما ًىضخه الجدوٌ زكم (.)1

حدوٌ 1
جىشَع أفساد العُىت
الجنس
الروىز
ؤلاهار

املتفىقين ذوي الصعىبات
17
15

العاديين
17
15

مدياث فسش عُىت الدزاطت
• الرواء :دزحت الرواء باليظبت للمخفىكحن عللُا مً ذوي صعىباث
الخعلم أهثر مً  115أما الؼلبت العادًحن فدزحت ذوائهم ما بحن 115-85
خظب معاًحر ازخباز الرواء غحر اللغىي.
• جلدًس اإلاعلم على ملُاض الخصابص الظلىهُت :خصىٌ الؼلبت
اإلاخفىكحن عللُا مً ذوي صعىباث الخعلم والؼلبت ذوي صعىباث
الخعلم على دزحت فىق اإلاخىطؽ بدظب معاًحر اإلالُاض ،أما باليظبت
للؼلبت العادًحن فدصىلهم على دزحت أكل مً اإلاخىطؽ باليظبت
إلالُاض الخصابص الظلىهُت لروي صعىباث الخعلم.
ً
• الخدصُل اإلادزس ي :باليظبت للؼلبت مً اإلاخفىكحن عللُا ذوي
صعىباث الخعلم مً وان جدصُله أكل مً  %50باإلاىاد ألاطاطُت ،أما
العادًحن فمً جساوح جدصُله العام ما بحن  %70إلى %80
ج .أدوات الدزاسة
أوال :ازخباز الرواء غحر اللغىي مسس ي [[17
ٌظخسدم هرا الازخباز في الخصىٌ على جلدًس مبدةي لللدزة العللُت

املجمىع
34
30

العامت ،خُث ًلِع الازخباز كدزة اإلافدىص على الخفىحر مً زالٌ
إدزاهه للعالكاث بحن مجمىعاث مً زمىش أو زطىماث مصىزة ألشياٌ
هىدطُت أو أشخاص أو خُىاهاث أو هباجاث أو أدواث وغحرها.
وٍمخاش ازخباز الرواء غحر اللغىي بمحزجحن :إخداهما زلىه مً العامل
اللغىي.
فبىىده جخيىن مً زمىش وأشياٌ مصىزة ،وٍجاب عنها باإلشازة
وٍمىً جؼبُلها بدون اطخسدام الىالم أو ألالفاؾ .وهرا ما ًجعله مً
الازخبازاث اإلاىاطبت للُاض اللدزة العللُت عىد الصم والبىم
وألاشخاص الرًً ٌعاهىن مً صعىباث هبحرة في الىؼم والىالم.
أما اإلاحزة الثاهُت فسلىه مً العامل اإلادزس ي ،فاإلحابت عً بىىده
وحعلُماث جؼبُلها ال حعخمد على كدزاث اللساءة والىخابت ،وال جخؼلب
الخبراث ألاوادًمُت بشيل مباشس ،وهرا ًجعله مً الازخبازاث الجُدة
في إعؼاء جلدًس مبدةي لللدزة على الخفىحر عىد ألامُحن والخالمُر
ً
ً
الظعاف في الخدصُل الدزاس ي واإلاخأزسًٍ دزاطُا ،وازشادهم مهىُا
ً
وجسبىٍا وفم كدزاتهم العللُت.
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الخعلم ،مً زالٌ جلدًس اإلاعلم إلادي جىاجس الخصابص الظلىهُت
اإلاسجبؼت بصعىباث الخعلم لديهم ،على أطاض أهه بئميان اإلاعلم جدلُل
الظلىن الفسدي للؼلبت ،ألامس الري ًجعل جلدًس اإلاعلمحن للخصابص
الظلىهُت لروي صعىباث الخعلم أهثر فاعلُت مً اطخسدام الازخبازاث
الجماعُت ،وجمثل فلساث هره اإلالاًِع الخصابص الظلىهُت التي جىاجس
الاجفاق عليها في الىثحر مً الدزاطاث ،وكد صىفذ هره الخصابص في
زمع مجمىعاث هي:
 .1الخصابص الظلىهُت اإلاخعللت بالىمؽ العام لروي الصعىباث.
 .2الخصابص الظلىهُت اإلاخعللت باالهدباه والراهسة والفهم.
 .3الخصابص الظلىهُت اإلاخعللت باللساءة والىخابت والتهجي.
 .4الخصابص الظلىهُت اإلاخعللت باالهفعالُت العامت.
 .5الخصابص الظلىهُت اإلاخعللت باإلهجاش والدافعُت.
صدق وزباث اإلالاًِع
جخمخع ملاًِع الخصابص الظلىهُت لروي صعىباث الخعلم بدزحت
عالُت مً الصدق والثباث في البِئت اإلاصسٍت ،ومما هى حدًس بالرهس بما
ًسخص بصدق وزباث اإلالاًِع فان هره اإلالاًِع ػبلذ في الىثحر مً
الدزاطاث بمجاٌ صعىباث الخعلم بالبِئت اليىٍدُت مثل دزاطت
الـفحري ]15[ ،وواهذ معامالث الصدق والثباث مسجفعت.
زالثا :ملُاض الخىافم الىفس ي العجمي [[6
يهدف ملُاض الخىافم الىفس ي جبُان مظخىي هرا الخىافم وذلً
مً زالٌ ( )60عبازة مىشعت على زمظت أبعاد (الخىافم الاهفعالي،
الخىافم الجظمي ،الخىافم مع الراث ،الخىافم مع اللُم ،الخىافم مع
آلازسًٍ) وبىاكع ( )12عبازة ليل بعد.
صدق وثبات املقياس
جبحن الىخابج بدظب دزاطت العجمي [ ]6جمخع اإلالُاض بدزحت عالُت
مً الصدق والثباث ،فلد جساوخذ معامالث الصدق بدظب الاحظاق
الدازلي ما بحن  0.74و 0.82أما معامالث الثباث فلد جساوخذ معامالث
ألفا ما بحن  0.52و ،0.79ومع ذلً فلد اطخسسج الباخثان في الدزاطت
الخالُت صدق وزباث حدًدًً وذلً مً زالٌ جؼبُم اإلالُاض على
عُىت بلغ كىامها ( ،)32وكد أطفسث الىخابج عً جمخع اإلالُاض بدزحت
عالُت مً الصدق والثباث والخالي:
صدق اإلالُاض
اعخمد الباخثان في خظاب صدق اإلالُاض على معامالث الاحظاق
الدازلي وذلً مً زالٌ ازجباغ دزحت ألابعاد الفسعُت للملُاض
بالدزحت اليلُت ،وٍبحن الجدوٌ زكم ( )2هخابج هره اإلاعامالث.

ثبات الاختباز وصدقه
جم خظاب معامالث زباث الازخباز بعدة ػسق وهي :
 -1معامالث زباث هصفي الازخباز ،وكد جساوخذ بحن 0.71و .0.88
 -2معامالث ألفا وكد جساوخذ بحن  0.88و.0.89
 -3معامالث زباث الازخباز بؼسٍلت إعادة الخؼبُم وواهذ معامالث
الثباث خىالي  0.84باليظبت للدزحت الخام و 0.89باليظبت ليظب الرواء
الاهدسافُت .
أما صدق الازخباز فلد جم الخدلم مىه بثالر ػسق وهي:
 -1الصدق الخيبؤي ،وكد وحد أن معامالث الازجباغ دالت عىد مظخىي
 0.01باليظبت للدزحت الخام ،وعىد مظخىي  0.001باليظبت ليظب
الرواء ،وذلً باليظبت الزخباز الرواء غحر اللغىي والخدصُل الدزاس ي.
 -2الصدق الخالشمي ،وكد ػبم ازخباز الرواء غحر اللغىي مع ملُاض
طخاهفىزد-بيُه اليىٍذ ،وواهذ معامالث الازجباغ بحن وظب الرواء
الاهدسافُت على اإلالُاطحن  0.39وهي معامالث دالت عىد مظخىي 0.001
وحشحر إلى وحىد جالشم مىحب بحن وظب الرواء على الازخبازًٍ.
 -3الصدق اإلاىؼلي ،وكد وحد أن مخىطؼاث دزحاث الخالمُر على
الازخباز جصداد مع شٍادة العمس الصمني مما ٌعني أن الخالمُر الىباز
ًدصلىن على دزحاث أعلى مً الخالمُر الصغاز وهرا ًؤٍد هـسٍت الىمى
العللي والتي جفترض أن الىمى العللي ًصداد جدزٍجُا طىت بعد أزسي،
وٍدٌ هرا على صدق الازخباز.
ػسٍلت جؼبُم الازخباز وجصخُده
ًمىً جؼبُم ازخباز الرواء غحر اللغىي على ألاػفاٌ بؼسٍلت فسدًت
أو حماعُت ،وال ًسخلف الخؼبُم الفسدي عً الخؼبُم الجماعي ألن
الفاخص في الخالخحن ًلىم بشسح الخعلُماث ومظاعدة اإلافدىص في
خل ألامثلت الخدزٍبُت ،وٍجُب عً أطئلخه واطخفظازاجه ختى ًخأهد مً
اطدُعابه للخعلُماث وفهم العمل اإلاؼلىب في ؤلاحابت على بىىد الازخباز،
زم ًترن الخالمُر لخل الازخباز بعد الخأهد مً أن حمُع الخالمُر كد
اطخىملىا البُاهاث الخاصت بهم والخأهد مً فهمهم لالزخباز ،مع الالتزام
بصمً الازخباز وهى هصف طاعت ،ووان الخؼبُم حماعُا في الدزاطت
الخالُت.
أما باليظبت لخصخُذ الازخباز فاهه حعؼى دزحت على ول بىد
صخُذ زم ججمع هره الدزحاث وجدىٌ إلى دزحت ذواء وذلً باطخسدام
الجدوٌ الخاص باإلاعاًحر واإلاسفم في دلُل الازخباز.
زاهُا :ملاًِع جلدًس الخصابص الظلىهُت لروي صعىباث الخعلم
الصٍاث [[20
تهدف ملاًِع جلدًس الخصابص الظلىهُت الخعسف على ذوي صعىباث

جدول 2
معامالت ازثباط ألابعاد بالدزجة الكلية للمقياس
البعد
الخىافم الاهفعالي
الخىافم الجظمي
الخىافم مع الراث
الخىافم مع اللُم
الخىافم مع آلازسًٍ

معامل الازثباط
0.87
0.76
0.81
0.84
0.79
111

الداللة
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
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ألبعاد اإلالُاض وٍبحن الجدوٌ زكم ( )3هخابج هره اإلاعامالث.

زباث اإلالُاض :
اعخمد الباخثان في خظاب زباث اإلالُاض على معادلت ألفا هسوهبار

جدول 3
معامالت ألفا ألبعاد املقياس
معامل الثبات
0.74
0.82
0.79
0.81
0.85

البعد
الخىافم الاهفعالي
الخىافم الجظمي
الخىافم مع الراث
الخىافم مع اللُم
الخىافم مع آلازسًٍ

ًىص على وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مخىطؽ دزحاث
ً
الؼلبت اإلاخفىكحن عللُا والؼلبت العادًحن في الخىافم الىفس ي ،وٍبحن
الجدوٌ زكم ( )4هخابج هرا الخدلُل.

 .4النتائج ومناقشتها
هدُجت الفسض ألاوٌ
جم اطخسدام ازخباز (ث  (T- testللخدلم مً صخت هر الفسض الري

جدول 4
اختباز (ت) لداللة الفسوق بين الطلبة املتفىقين ذوي الصعىبات والعاديين
البعد
الخىافم الاهفعالي
الخىافم الجظمي
الخىافم مع الراث
الخىافم مع اللُم
الخىافم مع آلازسًٍ

املتفىقين ذوي الصعىبات (ن = )32
ع
م
2.01
27.04
1.75
28.20
1.88
26.28
1.88
26.48
1.99
29.89

العاديين (ن = )32
م
28.50
30.26
28.31
28.35
31.18

ًخطح مً هخابج الجدوٌ الظابم وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت
بحن مخىطؽ دزحاث ػلبت الثاهىٍت العامت في حمُع أبعاد الخىافم
الىفس ي ،وذلً عىد مظخىي  0.000لبعد الخىافم الاهفعالي ،والخىافم
الجظمي ،والخىافم مع آلازسًٍ ،وعىد مظخىي  0.01في بعدي الخىافم
مع الراث والخىافم مع اللُم ،وبالسحىع إلى اإلاخىطؼاث الخظابُت ،هجد
أن هره الفسوق لصالح الؼلبت العادًحن ،مما ٌعني بأن الؼلبت العادًحن
أفظل مً الؼلبت اإلاخفىكحن ذوي صعىباث الخعلم في الخىافم الىفس ي.
جـهس هخابج الفسض ألاوٌ بأن الؼلبت العادًحن لديهم جىافم هفس ي
أفظل مً الؼلبت اإلاخفىكحن ذوي صعىباث الخعلم ،مً خُث الشعىز
باعخداٌ اإلاصاج في معـم ألاوكاث بعُدا عً الللم والظُم ،والثلت
العالُت بالىفع ،والتي ٌعخليها شعىز مليء باألمل وبعد عً الُأض،
هرلً الخمخع بىىم هادا ،وشعىز ببعد آلاالم الجظمُت وبأنهم ًخمخعىن
بيشاغ وخُىٍت ،وأنهم ًخمخعىن بصخت حُدة حظاعدهم على اهجاش
ألاعماٌ دون وهً أو هظل ،هرلً شعىزهم بالظعادة ،وبالسطا الخام
عً أهفظهم ،فلديهم اللدزة عً الخعبحر بدسٍت عً مىىىنهم ،وأن
باهخـازهم مظخلبل مشسق كادزًٍ للىصىٌ إلُه باعخمادهم على
أهفظهم ،هما أن لديهم جىافم أفظل مع اللُم التي مىبعها اإلاعاًحر
الدًيُت واإلاعاًحر الاحخماعُت ،فخجدهم مبخعدًً عً الظلىن الغحر

قيمة (ت)
ع
1.75
1.03
1.23
1.23
1.75

5.42
6.41
3.18
3.09
5.17

الداللة
0.001
0.001
0.01
0.01
0.001

مسغىب وملبلحن على الظلىن اإلاسغىب وفم لهره اإلاعاًحر ،هما أن
الخفاعل لديهم إًجابي مع أفساد البِئت اإلادُؼت بهم ،وذلً بمشازهتهم
وإشساههم ألافياز وآلاماٌ والخؼلعاث بمسخلف مىاحي الخُاة ،وبالخالي
جـهس هره الىدُجت جدلم صخت الفسض ألاوٌ ،ومخىافلت مع هخابج
العدًد مً الدزاطاث الظابم ذهسها التي حشحر إلى افخلاز اإلاخفىكحن
عللُا مً ذوي صعىباث الخعلم إلى الخىافم الىفس ي خُث اهدث هخابج
دزاطت  [16] Al-Yagon and Mikulincerعلى وحىد عالكت بحن
الخدصُل الدزاس ي والخىافم الىفس ي هما اؿهسث الىخابج على وحىد
عالكت بحن الصداكت والخىافم الىفس ي الاحخماعي .باالطافت حاءث هخابج
الدزاطت الخالُت مخىافلت مع هخابج دزاطت [8] Wenz and Siperstein
خُث اؿهسث هخابج على وحىد كصىز في الخىافم الىفس ي لدي ػلبت
صعىباث الخعلم .وأًظا دعمذ هخابج هره الدزاطت هال مً دزاطت
] ،Brown and Heath [7ودزاطت الـفحري والعصُمي [.[15
هدُجت الفسض الثاوي
جم اطخسدام ازخباز (ث  (T- testأًظا للخدلم مً صخت هر الفسض
الري ًىص على وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مخىطؽ دزحاث
الروىز وؤلاهار في الخىافم الىفس ي ،وٍبحن الجدوٌ زكم ( )5هخابج هرا
الخدلُل.
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جدول 5
الركىز
وإلاهاث
اختباز (ت) لداللة الفسوق بين الطلبة
البعد
الخىافم الاهفعالي
الخىافم الجظمي
الخىافم مع الراث
الخىافم مع اللُم
الخىافم مع آلازسًٍ

الركىز (ن = )34
م
28.46
29.34
28.38
28.45
29.20

إلاهاث (ن = )33
ع
1.83
2.61
0.51
0.59
4.72

م
28.54
29.39
28.30
28.38
29.28

وهىا ًمىً أن جبرز هره الىدُجت باعخباز أن الجيع عامل مظخلل
عً العىامل ألازسي في هره الدزاطت ،فعامل الجيع عامل مظخلل عً
الخفىق العللي ،فال ًىحد جفىق عللي زاص باإلهار ،أو جفىق عللي
زاص بالروىز ،هما أهه عامل مظخلل عً صعىباث الخعلم ،فال جىحد
صعىباث حعلم زاصت بالروىز ،أو صعىباث حعلم زاصت باإلهار ،هما
أن الجيع عامل مظخلل أًظا ومخغحر مظخلل عً الخدصُل أو مخغحر
الخىافم الىفس ي مدل الدزاطت الخالُت ،وبالخالي جـهس الىدُجت عدم
جدلم صخت الفسض الثاوي ،وبالخالي جـهس هخابج الدزاطت الخالُت
بصىزة مغاًسة لىخابج الدزاطاث الظابلت هدزاطت حاب هللا [ ]9ودزاطت
الظعُد [ ،]11خُث جىصلذ هره الدزاطاث إلى هخابج مفادها وحىد
فسوق ذاث داللت اخصابُت في مظخىي الخىافم الىفس ي بحن الجيظحن،
وحعد مثل هره الىدُجت مً الدالبل على ازخالف الىخابج بدزاطاث
العلىم ؤلاوظاهُت بشيل عام ،ودزاطاث التربُت الخاصت بشيل زاص،
هما طبم الخىطُذ باطخلاللُت اإلاخغحراث عً بعظها البعع في
الدزاطت الخالُت.
 .5التىصيات
• العمل على إهظاب الؼالب اإلاخفىق ذوي الصعىبت مهازاث الخعامل
مع آلازسًٍ زاصت الرًً ًداولىن حعىٍله عً الاطخمساز في الخفىق.
• جىعُت الؼلبت اإلاخفىكحن مً ذوي صعىباث الخعلم باإلاشىالث التي كد
جىاحههم مً حاهب الصمالء .
• الخعسف على اإلاخؼلباث التربىٍت التي ًدخاحها الؼالب اإلاخفىق مً ذوي
صعىباث الخعلم باإلاسخلت الجامعُت.
• العمل على جىمُت خب الاطخؼالع ،والاهفخاح لخبراث حدًدة وألفياز
مخىىعت لدي الؼالب اإلاخفىكحن ذوي صعىباث الخعلم.
• إهظاب الؼالب اإلاخفىكحن ذوي صعىباث الخعلم أطالُب الخفىحر
اإلاخىىعت ،واللابمت على البدث والخجسٍب والىشف.
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ABSTRACT_ This study aimed to identify the differences in the psychological compatibility for 64
of the 10th grade students (32 were identified as gifted students with learning disabilities and 32
were non-gifted students). The researchers used the non-linguistic intelligence test, the
measurement of the behavioral characteristics for learning disabilities, and the measure of
psychological compatibility. The results of the study were as follows: there were statistically
significant differences between the average scores of high school students in all dimensions of
psychological for the benefit of non-gifted students. As for the second goal, the results showed that
gender is an independent factor from giftedness or learning disability.
KEY WORDS: Psychological compatibility, gifted with learning disabilities.
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