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املشكالت اليت تواجه معلمي صعوبات التعلم يف اكتشاف املوهوبني من ذوي  1 

 2 صعوبات التعلم مبدينة ينبع

 3 د/ ياسر بن عايد السمريي 

 4 المممكة العربية السعودية –كمية التربية جامعة حائل  –فسم التربية الخاصة  –أستاذ التربية الخاصة المساعد 

 5 الباحث/ سلمان بن عايد اجلهين 

 6 الممكمة العربية السعودية –إدارة تعميم محافظة ينبع  –وزارة التعميم  –معمم صعوبات تعمم 

 7 الملخص:

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى المشكالت التي تواجو معممي صعوبات التعمم في اكتشاف الموىوبين من  8 

 9 دراستيما.ذوي صعوبات التعمم بمدينة ينبع، واستخدم الباحثان المنيج النوعي في 

( معممين من معممي صعوبات التعمم، وقد استخدم الباحثان أداة دراسة 7حيث بمغ حجم أفراد الدراسة ) 10 

( سؤااًل مفتوح االجابة، وقد خمصت نتائج الدراسة إلى أنَّ ىذه الفئة من الطمبة موجودين فعاًل 21مؤلفة من ) 11 

 12 .ويمكن اكتشافيم وتطوير مياراتيم

عممي صعوبات التعمم في اكتشافيم ىي: أنَّ معممي صعوبات كالت التي يواجييا مإال أنَّ من أىم المش 13 

التعمم غير مؤىمين بشكٍل كاٍف الكتشاف ىذه الفئة، وأنَّ التركيز عمى جوانب الضعف لدى طمبة صعوبات التعمم،  14 

 15 والتصاق صفة "صعوبات التعمم" بيذه الفئة.

م إعدادًا جيدًا سواًء كان ذلك عن طريق الدورات وقد أوصت الدراسة بإعداد معممي صعوبات التعم 16 

 17 تشكيل لجنة من قبل إدارة التربية تساند المعمم في ميمتو في اكتشاف ىذه الفئة.و وورشات العمل، 

 18 

 19 
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Abstract: 1 

This study aimed to investigate the problems faced by Learning Disabilities 2 

Teachers in discovering talented students among learning disabilities students, in 3 

Yanbu' city, researchers used Qualitative approach in their study. 4 

Study members where (8) teachers of learning disabilities teachers, the 5 

researchers used a study tool consist of (12) open answer questions, the results 6 

of this study showed that these students are really available among learning 7 

disabilities students, and if they are discovered there is ability to improve their 8 

skills. 9 

But there are a lot of problems face their teachers in discovering them, 10 

such as: Learning Disabilities Teachers aren’t qualified enough in this skill, the 11 

focus in general about weakness, and the description of "Learning Disabilities" is 12 

stick to them. 13 

The study recommended to enable learning disabilities teachers of good 14 

qualification through special courses, and forming a specialized committee form 15 

Directory of Education to help the teacher in discovering talented student from 16 

learning disabilities students. 17 

 18 

 19 

 20 
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 1 :المقدمة

شيدت العقود القميمة الماضية تغيرات كبيرة عمى صعيد تدريب وتربية األشخاص ذوي صعوبات التعمم،  2 

ولقد تزايد اىتمام المجتمعات اإلنسانّية بتوفير فرص النمو والتربية والتعميم ليؤالء األشخاص، وتطورت المعرفة  3 

واألدوات التربوية. ويتبين من مراجعة سريعة ألدبيات تدريب الطمبة المعوقين أّن البرامج التربوّية  والوسائل 4 

 5 (.1002الخاصة تحدث تغيرًا ميما في حياة ىؤالء الطمبة )الخطيب والحديدي، 

وازداد االىتمام في اآلونة األخيرة بفئة صعوبات التعمم بشكل خاص، حيث أّنو من الميادين حديثة  6 

كبير جدا، فاألدب التربوي  للعيد، والتي تتنامى وتتسارع فييا البحوث والدراسات  بشكل متسارع ومتزايد بشكا 7 

في التربية الخاصة، صنَّف صعوبات التعمم بأنَّيا إعاقة خفية ومحيرة، ألّن الطمبة ذوي صعوبات التعمم يممكون  8 

ون قصصا رائعة، ولدييم صعوبات في الكتابة، قدرات يمكن أن تطغى عمى ما لدييم من نقاط ضعف، فقد يسرد 9 

وقد يؤدون ميارات معقدة جدا، وىم يعانون من اتباع تعميمات بسيطة، ويبدون عاديين وأذكياء في مظيرىم،  10 

مما ال يوحي بأنيم يعانون من أي إعاقة. لذلك فيم بحاجة ماسة إلى برامج تربوية متخصصة  ومتنوعة   11 

 12 (.2886وشاممة )الخطيب والحديدي، 

فمن الناحية المغوية يعاني كثير من ذوي الصعوبات التعميمية من واحدة أو اكثر من مشكالت الكالم  13 

والمغة، فقد يقع ىؤالء الطمبة في أخطاء تركيبية ونحوية، حيث قد تقتصر إجاباتيم عمى األسئمة بكممة واحدة  14 

وركيكة. وقد يقومون بحذف بعض   لعدم قدرتيم عمى اإلجابة بجممة كاممة بحيث تكون إجاباتيم ضعيفة 15 

الكممات من الجممة، أو إضافة كممات غير مطموبة، وقد ال يكون تسمسل الجممة دقيقًا، وقد يجدون صعوبة في  16 

 17 بناء جممة مفيدة، عمى قواعد لغوية سميمة.

صة، من ناحية أخرى، فإنيم قد يكثرون من اإلطالة وااللتفاف حول الفكرة، عند الحديث، أو رواية الق 18 

وقد يعانون من التمعثم، أو البطء الشديد في الكالم الشفيي، أو القصور في وصف األشياء، أو الصورة، أو  19 



4 
 

الخبرات، ومن ثم عدم القدرة عمى االشتراك في محادثات طويمة أو قصيرة ، حول موضوعات مألوفة أو غير  1 

لصحيحة فضاًل عن ذلك، فقد يعاني ىؤالء مألوفة، واستخدام اإلشارات بصورة متكررة لإلشارات عمى اإلجابة ا 2 

الطمبة من عدم الكالم، )حذف أو إضافة أو تكرار أو إطالة( بعض األصواَت بصورة مشوىة أو ُمحرفة )الحاج،  3 

1008.) 4 

مشكالت اكثر من أقرانيم في فيم ما يسمعون وفي االستيعاب  صعوبات التعمموتظير أيضا لدى ذوي  5 

د تتأخر، وقد تحدث بطريقة دون أن  تتناسب مع موضوع الحديث، أو السؤال، كذلك ومن ثم فإن استجابتيم ق 6 

 7 (.1020أو الموضوع )الناطور، 

 8 :وأسئمتيا مشكمة الدراسة

 9 مشكمة الدراسة

( أحد أكبر فئات التربية الخاصة ورغم أن األفراد learning disabilitiesأن فئة صعوبات التعمم ) 10 

غير متجانسة، إال أّن لدييم مشكمة أساسية تجمعيم جميعًا، وىي عدم ذوي صعوبات التعمم يشكمون مجموعة  11 

القدرة عمى التعمم بنفس الطريقة والكفاءة التي يتعمم بيا أقرانيم العاديون. وما يزيد األمر غرابة وحيرة حول  12 

نخفض وبشكل ىؤالء األفراد ىو أنيم يمتمكون ويتمتعون بقدرات ذكائية عادية، في حين أّن أدائيم األكاديمي ي 13 

ممحوظ عن مستوى القدرات الذكائية التي يمتمكونيا، فينعكس عمى تحصيميم الدراسّي فيتساءل األىل وحتى  14 

 15 أىل االختصاص لماذا يتفوق ىنا ويخفق في مجال اخر.

تبرز مشكمة الدراسة الحالية في المشكالت التي تواجو معممي صعوبات التعمم في اكتشاف الموىوبين من ذوي  16 

 17 ت التعمم بمدينة ينبع، ومن خالل السؤال التالي:صعوبا

ما أىم المشكالت التي تواجو معممي صعوبات التعمم في اكتشاف الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم  -2 18 

 19 بمدينة ينبع؟
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 1 :الدراسة أىمية

 2 :النظرية األىمية

في الفائدة التي سوف تعود عمى المعممين في التعرف عمى الطمبة الموىوبين من  الدراسةتكمن أىمية  .2 3 

 4 ذوي صعوبات التعمم لمسايرة تعميميم بنجاح.

إنَّ مجال البحث في التربية الخاصة يعد حديثًا في المممكة العربية السعودية، وكذلك ندرة األبحاث  .1 5 

ثراًء عمميًا في ىذا  الدراسةذا والدراسات التي تناولت الحاجة لتحديد ىذه الفئة، في يعتبر إضافة جديدة وا  6 

 7 الميدان.

 8 :التطبيقية األىمية

تساعد نتائج ىذه الدراسة أصحاب القرار والمسؤولين في مجال التربية الخاصة في المممكة العربية   .2 9 

شف السعودية عمى التعرف عمى الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم ومحاولة اإلشارة إلى أىم طرق الك 10 

 11 عنيم.

تساىم نتائج ىذه الدراسة في إفادة القائمين عمى برامج صعوبات التعمم والموىبة بإلقاء الضوء عمى  .1 12 

أىمية توفير تمك البرامج التربوية المساندة المقدمة لطمبة الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم وكيفية  13 

 14 التعرف عمييم في المرحمة االبتدائية.

المجال التربوي في وضع استراتيجية تنظيمية عالجية وبرامج ارشادية من أجل تفيد الدراسة العاممين في  .2 15 

تحسين وضع الطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم عن طريق التوافق والتالؤم مع البيئة التي يعيشون  16 

 17 فييا.

 18 :الدراسة ىدف
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ف عن الطمبة تواجو معممي صعوبات التعمم في الكشالتي ىدفت ىذه الدراسة لتحديد أىم المشكالت  1 

الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم عن أقرانيم ذوي صعوبات التعمم الذين ال يمتمكون موىبة وذلك في مدارس  2 

 3 مدينة ينبع.

 4 :الدراسة حدود

 5 :الموضوعية الحدود

تقتصر الحدود الموضوعية لمبحث عمى تحديد أىم المشكالت التي تواجو معممي صعوبات التعمم في الكشف عن  6 

 7 الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم.الطمبة 

 8 :المكانية الحدود

 9 عمى مدارس مدينة ينبع التي تحوي غرفًا لمطمبة ذوي صعوبات التعمم. الدراسةقتصر ت

 10 مصطمحات الدراسة:

الطمبة ذوي صعوبات التعمم: ىم أولئك الطمبة الذين يعانون من اضطراب في واحدة أو أكثر من العمميات النفسية  11 

المتضمنة في فيم أو استخدام المغة المنطوقة أو المكتوبة، وىذا الخمل أو االضطراب قد يتضح في األساسية،  12 

ضعف القدرة عمى االستماع أو التفكير أو التكمم أو القراءة أو الكتابة أو التيجئة أو الحساب. وىذا االضطراب  13 

البسيط وعسر الكالم والحبسة الكالمية يشمل حاالت مثل اإلعاقات اإلدراكية والتمف الدماغي والخمل الدماغي  14 

والنمائية. وىذا المصطمح  يشمل الطمبة الذين يواجيون مشكالت تعممية ترجع أساسا إلى اإلعاقات الحسية  15 

)البصرية أو السمعية أو الحركية أو التخمف العقمي أو االضطراب االنفعالي( أو الحرمان البيئي أو االقتصادي أو  16 

 17 (.2887الثقافي )الوقفي، 
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: ىم الطمبة الذين تم تشخيصيم وتقييميم باستخدام األدوات -في ىذه الدراسة–التعمم  صعوبات ذوو الطالب - 1 

التعميم وصنِّفوا بأنيم من ذوي الصعوبات التعممية المحددة بعد أن ارات والمقاييس المحددة من وزارة واالختب 2 

 3 تيدفة في الدراسة.تمت إحالتيم إلى غرف مصادر صعوبات التعمم من الفئة المس

الموىبة والموىوبين: من أكثر التعريفات شيرة التعريف الذي تبناه مكتب / وزارة التربية والتعميم األمريكية  - 4 

" وفحواه: "إن الموىوبين أفراد يتم التعرف عمييم بواسطة  2866والمعروف باسم" تقرير ميرالند لعام  5 

ي األداء المرتفع وممن ال تخدميم مناىج المدارس العادية، متخصصين مؤىمين عمميا، ىؤالء الموىوبين من ذو  6 

وبحاجة إلى برامج متخصصة ليتمكنوا من خدمة أنفسيم ومجتمعيم. ويعرفو "رينزولي" الموىبة: تمتع الفرد  7 

 8 (.2887بقدرات فوق المعدل العادي والتمتع بالقدرات اإلبداعية وقدرات العمل واإلنجاز )السرور، 

: ويعرفيا الباحث بأنيا عبارة عن قدرة كامنة أو استعداد فطري لدى -في ىذه الدراسة–ين الموىبة والموىوب - 9 

الفرد تصقمو البيئة، ينتج عن ثالث مكونات وىي الدافعية، القدرة اإلبداعية، نسبة مرتفعة من الذكاء، تظير  10 

 11 عمى شكل أداء متميز. 

 12 لألداء تؤىميم بارزة قدرة أو ظاىرة موىبة يممكون الذين الطالب ىم: التعمم صعوبات ذوو الموىوبون الطمبة -

 13 األكاديمي التحصيل من مظاىر أكثر أو "واحدا تجعل تعمم صعوبات يعانون نفسو الوقت في لكنيم العالي، و

 Brody & Mills, 1997)) 14صعبا  

 15 

 16 االطار النظري والدراسات السابقة

ات التعمم" عمى األقل لما ينطوي عميو إنو لمن الصعب تقبل واستيعاب مفيوم الموىوبين ذوي صعوب 17 

من تناقض يبدو غير منطقي، فالفكرة العامة لدى الباحثين والمربين وعمماء النفس أنَّ الموىوبين يحققون  18 

من  Termanدائمًا درجات مرتفعة عمى اختبارات الذكاء واالختبارات التحصيمية، ومثال ذلك؛ ما قدمو تيرمان  19 
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الموىوبين يسجمون درجات مرتفعة عمى اختبارات الذكاء واالختبارات التحصيمية في  دراسات أثبتت أنَّ الطمبة 1 

المدرسة، وأنَّ ذوي صعوبات التعمم يحققون دائمًا درجات منخفضة عمى اختبارات الذكاء واالختبارات التحصيمية  2 

 3 (.1001)الزيات، 

، وأنَّ (West, 1991)وقد أشار بعض الباحثين الرتباط صعوبات التعمم بالموىبة لبعض الطمبة  4 

 5 الطمبة الذين يواجيون صعوبات في التعمم قد يكونون موىوبين.

بالتالي فالجمع بين الموىبة وصعوبة التعمم يمثل مشكمة تجمع بين متناقضين، فتحديد الموىوبين ذوي  6 

ألمور بالغة الصعوبة لمخبراء والباحثين وممارسي التربية الخاصة، ومن القضايا صعوبات التعمم يعد من ا 7 

 8 والموضوعات الجدلية الشائكة التي جعمت فيم وتحديد ىذه الحالة أمرًا صعبًا.

صعوبة “ومصطمح ” موىوب“ومن المصطمحات التربوية التي أثير الجدل كثيرًا حوليا؛ مصطمح  9 

ن يجمعون بين الخاصيتين االستثنائيتين، الموىبة وصعوبة التعمم، في وقت واحد ، وبالنسبة لمطمبة الذي”التعمم 10 

فإن التشريع الذي يعرف الطمبة ذوي صعوبات التعمم لم يتطرق إلى وصف ىذه المجموعة بصفة خاصة.  11 

م وعندما قام التربويون والباحثون بوصف ىؤالء الطمبة. واعتبارىم يمثمون مجموعة فريدة، تحدثوا بشكل عا 12 

او الذين يظيرون تباينًا بين اإلمكانات  حول الطمبة الذين يظيرون قوة في أحد المجاالت وضعفًا في مجال آخر 13 

 14 .(Fall, & Nolan, 1993)واألداء 

 15 )المجنة الذي قدمتو لصعوبات التعمم ىو ذاك واستخداماً  فالتعريف األكثر قبوالً  أي حال وعمى

الصعوبات التعممية ىي  . وينص ىذا التعريف عمى أنّ 2857ين( عام االستشارية لممعوق الوطنية األمريكية 16 

فيم المغة أو استخداميا سواء كانت كتابية أو  اضطراب في واحدة أو أكثر من العمميات األساسية المتضمنة في 17 

تابة أو عن التفكير أو االستماع أو الكالم أو القراءة أو التيجئة أو الك شفيية. وىذا الخمل يظير عمى شكل عجز 18 

 19 الحساب.
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 National Joint Committee on 1)أمَّا تعريف المجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعمم 

Learning Disabilities)    بأّنو: اصطالح عام يشير  2883في تعديميا األخير لتعريف صعوبات التعمم عام 2 

ات داللة في اكتساب واستعمال إلى مجموعة متغيرة من االضطرابات التي تظير بوضوح عمى شكل صعوبات ذ 3 

ميارات االستماع، أو الكالم، أو القراءة أو الكتابة، أو التفكير، أو الذاكرة، أو القدرات الرياضية، وأّن ىذه  4 

االضطرابات تتصف بكونيا داخمية لدى الفرد تعود إلى قصور وظيفي في الجياز العصبي المركزي، ويمكن أن  5 

مفة، كما يمكن أن يصاحبيا مشكالت في التنظيم الذاتي والتفاعل االجتماعي تحدث خالل مراحل الحياة المخت 6 

واإلدراك االجتماعي دون أن تشكل ىذه األمور بحد ذاتيا صعوبة تعميمية، ورغم أن صعوبات التعمم قد تحدث  7 

رات خارجية مصاحبة ألحوال أخرى مثل اإلعاقة حسية أو االضطراب االنفعالي أو التخمف العقمي، أو مصاحبة لمؤث 8 

مثل الفروق الثقافية أو التعميم غير الكافي أو غير المالئم، إال أّنيا ليست ناتجة عن ىذه األحوال، أو ىذه  9 

 10 (.1002المؤثرات أو غيرىا )الوقفي، 

تشير التعريفات السابقة إلى أنَّ فئة صعوبات التعمم تتضمن مجموعة متغايرة من المشكالت والسموكيات  11 

عمى أّي فئة أخرى من فئات التربية الخاصة، فمن الطمبة في ىذه الفئة من يظير عمييم تخّمف أو التي ال تنطبق  12 

إعاقة في تعمم المشي مقابل آخرين يحبطون المعممين بكثرة نشاطيم وحركاتيم، أو من ال يستطيع اكتساب  13 

رغم من حّدة بصرىم أو رىافة ميارات التواصل، أو من ال يتطور فييم اإلدراك السمعّي أو اإلدراك البصرّي بال 14 

سمعيم، ومنيم يجدون صعوبًة بالغًة في تعمم القراءة أو التيجئة أو الحساب، ثم أّن منيم من ال يستطيعون التعمم  15 

بأساليب التعميم العادّية ولكّنيم ليسوا معاقين عقميا أو مضطربين سموكيًا. بالرغم من أّن مثل ىؤالء الطمبة يشكمون  16 

انسة ويفشمون في التعمم؛ ألسباب متنوعة ويكشفون عن أنواع واسعة من المشكالت السموكية مجموعة غير متج 17 

 18 (.1006والفردية المختمفة )الوقفي، 

 19 الكشف والتعرف:



10 
 

إنَّو لمن الضروري االسراع في اكتشاف الطمبة الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم، إذ أنَّ عدم اكتشافيم  1 

ستجابات سمبية لدييم يمكن أن تؤدي إلى االكتئاب أو القمق أو تدني تقدير الذات قد يقود في غالب األحيان إلى ا 2 

أو العدوانية وما إلى ذلك من سموكات سمبية، كما وتصبح االستراتيجيات التعويضية التي تقدم ليم اقل تأثيرًا،  3 

 4 .(Ellson, 1993)فئ فالتعرف عمييم مبكرًا يسمح لموىبة األطفال بأن تنمو وتتطور بداًل من أن تذوي وتنط

من المؤكد أن المعممين يتعاممون مع مجموعات غير متجانسة من الطمبة، يمثمون أنماطًا مختمفة من  5 

المواىب التعممية والتفوق األكاديمي، األمر الذي يصعب معو توفير محكات تتسم بالصدق والثبات لتعرف واكتشاف  6 

ص العامة والمؤشرات عند محاولة التعرف عمى ىؤالء الطمبة جميع أفراد ىذه الفئة، إال أنو يمكن بعض الخصائ 7 

 8 :(Brody & Mills, 1997)من أبرزىا 

وجود دليل عمى موىبة بارزة أو تفوق، أي أن يمتمك الطالب موىبة خاصة أو تفوق عقمي بداللة قدرتو  -2 9 

 10 عمى أداء فعل ما بمستوى عالي.

عمى الطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم أدلة  أدلة عمى التباين بين التحصيل والقابميات: حيث يظير -1 11 

 12 عمى التباين بين قدرتيم العالية )الذكاء( وبين تحصيميم الفعمي.

أدلة عمى عجز أو ضعف العمميات: فمن الضروري أن يكون ضعف التحصيل لدييم ناجم عن صعوبة  -2 13 

 14 دي إلى تدني التحصيل.التعمم، وأن ال تعود عمى أسباب أخرى كالكسل وغيره من الظروف التي قد تؤ 

 15 خصائص الموىوبين ذوي صعوبات التعمم:

صياغة قائمة معيارية يحدد من خالليا الطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم، لوجود بمكانة الصعب من  16 

أشكااًل وأنماطًا كثيرة لمموىبة ولصعوبات التعمم، إال أنو من الممكن صياغة بعض أشكال الضعف مثل: ضعف في  17 

اليدوية، ضعف في التيجئة، فقدان القدرة عمى التنظيم، صعوبة في توظيف واستخدام استراتيجيات منظمة  الكتابة 18 

لحل المشكالت، وبعض أشكال الموىبة لدييم قد تتجمى في المقدرة عمى إدراك العالقات واكتشافيا، غنى المفردات،  19 

لية عمى التفكير المنطقي )االستداللي(، معرفة معمومات ذات صمة بكثير من الموضوعات المتنوعة، مقدرة عا 20 
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ميارات تواصل جيدة، وربما يكونون منتجين ومبدعين، يمتمكون دافعية لألداء، حب االستطالع، العمل باستقاللية  1 

(Ellston, 1993). 2 

 3 

 4 

 5 الدراسات السابقة:

صعوبات  تناولت العديد من الدراسات موضوع من الدراسات موضوع الطمبة الموىوبين، والطمبة ذوي 6 

التعمم، كٌل عمى حده، أمَّا الدراسات التي تناولت موضوع الطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم فيي قميمة نسبيًا،  7 

 8 لما يمثمو الموضوع من جدٍل واسع بين التربويين وذوي االختصاص، ومن ىذه الدراسات:

دراسة  لمعرفة  العالقة بين التحصيل الدراسي والذكاء الجسمي /الحركي لدى عينة  (Doss, 1993)أجرى دوس  9 

( طالبًا، من طالب الصفين الرابع  والخامس األساسيين من ذوي صعوبات التعمم في مدارس والية 40بمغت ) 10 

عمم تتميز بذكاء جسمي فموريدا في الواليات المتحدة، وكانت أىم نتائج الدراسة أّن فئة من الطمبة ذوي صعوبات الت 11 

/حركي اعمى من المتوسط ال يتم استغاللو في الصفوف الدراسية، مما يترتب عميو ضرورة استثمار وتوظيف  12 

 13 جوانب القوة  في التدريس وتحسين التحصيل الدراسي عند الطمبة ذوي صعوبات التعمم .

 14 

التعرف عمى مدى إمكانية رفع  ىدفيا دراسة كان (Hearne & Stone ,1995)   أجرى كل من ىيرن وستون 15 

التعمم من خالل استراتيجيات تدريس قائمة عمى نظرية الذكاء  مستوى التحصيل الدراسي لدى الطمبة ذوى صعوبات 16 

 17 النتائج أن أساليب التدريس المنبثقة عن ىذه النظرية قد أدت إلى تحسن واضح في مستوى أوضحت المتعدد،

الباحثان  المتبعة، وقد بين  وبات التعمم مقارنة بأساليب التدريس التقميديةالتحصيل الدراسي لدى الطمبة ذوى صع 18 

المعرفية فقط، بينما تعتمد  أن السبب في ذلك قد يكون مرده أن طرق التدريس التقميدية تعتمد عمى القدرات 19 
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ذكاء المتعدد( مما أساليب التدريس المنبثقة عن نظرية الذكاء المتعدد عمى القدرات المعرفية وغير المعرفية )ال 1 

تكون  استقبال الطفل لممعمومات، فإذا كان ىناك ضعف لدى الطالب في أحد ىذه الذكاءات، فقد يعدد من مصادر 2 

التحصيل الدراسي لدى أفراد عينة  لديو ذكاءات أخرى قوية يمكنو االستفادة منيا، وىذا بدوره أدى إلى رفع مستوى 3 

 4 مية.الدراسة من الطمبة ذوى الصعوبات التعم

( دراسة ىدفت إلى تحديد قدرة الطمبة كأفراد أو كمجموعات من ذوي القدرات Carson, 1995دراسة كارسون ) 5 

الذكائية المتنوعة لمتعمم، والخمفيات الثقافية المختمفة عمى حّل المسائل الرياضية. وتكونت عينة الدراسة من  6 

حّل المسائل باستخدام أسموب تقميدي ومجموعة  ( طالبًا تم تدريبيم عمى عمميات48مجموعتين ضابطة شممت ) 7 

( طالبًا تم تدريبيم عمى عمميات حّل المسائل الحسابية باستخدام استراتيجيات الذكاء المتعدد. 48تجريبية شممت ) 8 

وتّم وضع الطمبة في مدرسة أساسية  ثنائية المغة في والية فموريدا األمريكية، وتم اختيار عينو طبقية عشوائية  9 

ل كّل صف دراسي، وزع الطمبة الذين لدييم  صعوبات التعمم، والطمبة الذين يعانون من ضعف الكفاءات في لتمث 10 

قراءة المغة اإلنجميزية وكتابتيا وفيميا عمى ىذه الصفوف. وقد تّم استخدام اختبارات قبمية واختبارات بعدية لجمع  11 

اللة إحصائية في استخدام األشكال وخطوات حّل البيانات اإلحصائية . أشارت النتائج إلى تحسن ميٍم وذي د 12 

المسائل في الصفوف التجريبية، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطمبة،  13 

 14 ولصالح المجموعة التجريبية .

فردي، ومدى ( فقد ىدفت الدراسة لمتأكد من وجود أثر التعميم الخاص بذكاء الطالب الFisher, 1997أما فيشر ) 15 

تأثيره عمى نمو الطالب األكاديمي، وعن وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء الفردي ونوع  طريقة التدريس  16 

المستخدمة. ولإلجابة عن أسئمة الدراسة؛ قام الباحث بمراجعة لألدب التربوي في ىذا المجال، وتّم التركيز عمى  17 

الليا وصف الخصائص المتصمة بيذه الدراسة، واستخدمت مجموعة دراسات من أجل المراجعة والتحميل، تم من خ 18 

ىذه األوصاف في تعميق فيم نظرية جاردنر لمذكاء المتعدد في البيئات التي استخدمت فييا النظرية. حيث أشارت  19 

نتائج ىذه الدراسة أّن استخدام استراتيجية الذكاء المتعدد في التدريس تساعد في زيادة تحصيل الطمبة بطريقة  20 
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مباشرة. وتساعد في زيادة االىتمام بحاجات الطمبة المتنوعة. كما أظيرت أىمية االستراتيجية عند استخداميا غير  1 

في تطوير المناىج، وفي التعميم التعاوني، والعمل في مجموعات الطمبة المختمفة. وأخيرًا فإّن استخدام النظرية  2 

 3 ن جميع الطمبة من التعمم بشكل مالئم .يمكن المعممين والتربويين  من إيجاد بيئات تعميمية تمك

( دراسة بعنوان "مدى فاعمية تقييم األداء باستخدام أنشطة الذكاء المتعدد في التعرف عمى 1002أجرى سيد، ) 4 

الطمبة الموىوبين من طالب المرحمة األساسية" وىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم نظرية الذكاء المتعدد، والتعرف عمى  5 

ييم باستخدام ميارات واألنشطة المتعمقة بالذكاء المتعدد في اكتشاف الطمبة الموىوبين في مدى فعالية التق 6 

المدارس األساسية والتعرف عمييم، وكذلك التعرف عمى فاعمية ىذا األسموب مقارنة باالختبارات السيكومترية  7 

سي، وتم تطبيق مقياس الذكاء ( طالبا وطالبة من طالب الصف الرابع األسا115األخرى وقد بمغت عينة الدراسة ) 8 

إمكانية  المتعدد بصورة فردية كذلك تطبيق ميمات وأنشطة كل ذكاء عمى عينة الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى 9 

ووجود فروق دالة  اكتشاف الطالب الموىوبين وتصنيفيم من خالل تقييم أدائيم باستخدام أنشطة الذكاء المتعدد. 10 

والعاديين الذين تمَّ تحديدىم من خالل تقييم أدائيم عمى ميمات وأنشطة الذكاء  إحصائيا بين الطمبة الموىوبين 11 

المتعدد في األداء عمى اختبار المصفوفات المتتابعة، لصالح الطمبة الموىوبين كما توجد فروق بينيم في األداء  12 

لة إحصائيا بين الطمبة عمى اختبار "وسك" )الذكاء العممي( لصالح الطمبة الموىوبين، بينما ال توجد فروق دا 13 

 14 الموىوبين والعاديين عمى اختبار "وسك" )الذكاء المفظي(، و)التحصيل الدراسي(.

(، والتي ىدفت لالستيضاح عن مصطمح الطمبة الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم ىل ىم 1002دراسة الحروب ) 15 

إلى ثالث فئات، فئة اكتشفت عمى  فئة جديدة أم مكتشفة، حيث قسمت فئات الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم 16 

أنيم موىوبين فقط، والثانية طالب ذوي صعوبات تعمم والثالثة الذين يمتمكون قدرات عالية وصعوبات في التعمم،  17 

 18 وقدمت الدراسة تعريفات كثيرة حول ىذا المصطمح.
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نظرية الذكاءات ( : ىدفت لمتعرف إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي قائم عمى 1005بينما دراسة بدوي ) 1 

المتعددة في تنمية بعض ميارات التفكير وخصائص التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم بالحمقة الثانية من  2 

 3 مرحمة التعميم األساسي ومعرفة الفروق في خصائص التالميذ الموىوبين قبل تطبيق البرنامج و بعده .

من االختبارات كاختبار القدرات العقمية مقياس تقدير واعتمد الباحث في تحقيق أىداف الدراسة عمى مجموعة  4 

( طالبًا  61الخصائص السموكية لذوي صعوبات التعمم ، وقد تكون مجتمع الدراسة من الطمبة والبالغ عددىم )  5 

 6 ( طالبة .25( طالبًا و ) 25وطالبًة منيم )

 7 وقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية : 

ن متوسطات درجات التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم في ىناك فروق ذات داللة إحصائية بي -2 8 

 9 البعدي . التطبيقبعده لصالح ات التفكير قبل تطبيق البرنامج و ميار 

ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم في  -1 10 

 11 لح التطبيق البعدي . ميارة التصنيف قبل تطبيق البرنامج و بعد تطبيقو لصا

( : دراسة ىدفت لمتعرف إلى أثر استخدام استراتيجيتين لمتصور العقمي في تعمم 1022أجرى الديب وآخرون ) 12 

 13 الكتابة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالصف الثالث االبتدائي بالطائف .

كاختبار الذكاء المصور واختبار ستانفورد واعتمد الباحث في تحقيق أىداف الدراسة عمى مجموعة من االختبارات  14 

 15 بينيو لمذكاء ) الصورة الرابعة ( واختبار تشخيص صعوبات الكتابة .

وقد تكون مجتمع الدراسة من الطالب الذكور في مدرسة ابتدائية واحدة من مدارس الطائف ، والبالغ عددىم )  16 

 17 ( طالبًا . 240

 18 وقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية : 
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فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب التطبيق القبمي و البعدي لمتالميذ الذين استخدموا ىناك  -2 1 

إستراتيجية التصور المنفصل العقمي في أداء تعمم الكتابة لدى التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم  2 

 3 بالطائف .

وتعمم الكتابة لصالح التطبيق البعدي  فاعمية إستراتيجيات التصور العقمي في تنمية ميارات الفيم القرائي -1 4 

. 5 

( : والتي ىدفت لمتعرف عمى البيئات الداعمة لمطمبة الموىوبين ذوي 1022وفي دراسة المكانين وآخرون ) 6 

 7 صعوبات التعمم في عينة أردنية .

 8 ( فقرة . 14واعتمد الباحث في تحقيق أىداف الدراسة عمى إعداد استبانة مكونة من ) 

( طالبًا وطالبة من الموىوبين ذوي صعوبات التعمم  65الدراسة من الطمبة والبالغ عددىم ) وقد تكون مجتمع  9 

 10 الممتحقين في مدارس عَمان .

 11 وقد أظيرت نتائج الدراسة :

أن أكثر البيئات الداعمة لمطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم ىي البيئة المدرسية األكاديمية يمييا  -2 12 

األصدقاء ، أما أدنى البيئات الداعمة ىي البيئة المرتبطة بالرحالت و إجراء البيئة المنزلية ثم بيئة  13 

 14 التجارب .

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجيات نظر الطمبة نحو البيئات الداعمة لمطمبة الموىوبين ذوي  -1 15 

 16 صعوبات التعمم تعزى لجنسيم ولصالح اإلناث . 

( لدى صعوبات التعمم األكاديمية / اإلدراكية )  ى الكشف عن ( : بإجراء دراسة ىدفت إل 1023وقام محمد )  17 

الموىوبين والمتفوقين عقميًا من تالميذ مدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم و الوقوف عمى التوزيع الطبيعي  18 

 19 لنسبة صعوبات التعمم لدى الموىوبين والمتفوقين عقميًا بمدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم .
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( من  32واعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ، وقد تكونت عينة الدراسة من )  1 

 2 التالميذ الموىوبين بوالية الخرطوم .

لى وجود صعوبات  وقد أظيرت نتائج الدراسة إلى وجود صعوبات تعمم أكاديمية دالة إحصائيًا تتسم باالنخفاض وا  3 

بمدارس الموىبة والتميز بوالية ( دالة إحصائيًا لدى الموىوبين و المتفوقين عقميًا تعمم ) أكاديمية / إدراكية  4 

 5 الخرطوم تتسم باالرتفاع . 

الموىوبين ( : والتي ىدفت إلى التعرف عمى السمات الشخصية لمطمبة  1025)  و المومني وجاءت دراسة البموي 6 

ن بالبرامج الخاصة في المممكة من وجية نظر معممييم ذوي صعوبات التعمم في المرحمة األساسية الدنيا الممتحقي 7 

. 8 

 9 20( فقرة ، وتكونت عينة الدراسة من )  54وطبق الباحث أداة لتحقيق أىداف الدراسة ) استبانة ( تكونت من ) 

 10 ( معمم  معممة والذين يدرسون المرحمة األساسية .

الموىوبين ذوي صعوبات التعمم تعزى لمتغير المؤىل وأظيرت النتائج وجود فروق في السمات الشخصية لمطمبة  11 

 12 ممي وكانت لصالح فئة البكالوريوس في مجال مستقل اتكالي . الع

( : والتي ىدفت إلى التعرف عمى ذوي صعوبات التعمم من الطمبة الموىوبين  1026عثمان ) آل  دراسة محمد و 13 

ي مدينة الرياض ، ونسبة تمك الصعوبات لدى عينة و المتفوقين عقميًا الممتحقين ببرامج تعميم الموىوبين ف 14 

دراكية وسموكية .  15 الدراسة و كذلك التعرف عمى أنواع تمك الصعوبات أكاديمية وا 

واعتمد الباحثان مقياس صعوبات التعمم لمسرطاوي واختبار وكسمر لمعدل ذكاء االطفال و تكونت عينة الدراسة من  16 

 17 برامج تعميم الموىوبين المقنن عمى البيئة السعودية .( طالبًا وطالبة من الممتحقين ب 224) 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم من الطمبة  18 

 19 الموىوبين والمتفوقين عقميًا الممتحقين ببرامج تعميم الموىوبين لصالح صعوبات التعمم األكاديمية والسموكية . 

 20 
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 1 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

أشارت الدراسات السابقة إلى أنَّ الطمبة ذوي صعوبات التعمم يمكن اكتشافيم مبكرًا وتطوير مياراتيم  2 

وصقميا، بشكل يمكنيم من االنخراط مع الطمبة العاديين، وأنَّ استخدام استراتيجيات تدريس خاصة تمكنيم من  3 

، (Doss, 1993)(، ودراسة دوس 1002لك دراسة كِل من دراسة سيد )تحسين مستوياتيم التحصيمية ومثال ذ 4 

، ودراسة فيشر (Carson, 1995)، ودراسة كارسون (Hearne & Stone, 1995)ودراسة ىيرن وستون  5 

(Fisher, 1997)  حيث أشارت جميع ىذه الدراسات أنَّو باإلمكان تطوير ميارات الطمبة ذوي صعوبات التعمم 6 

تيم وفئاتيم، إذا ما تم اكتشافيم مبكرًا وتوجيييم التوجيو الصحيح، وتدريسيم وفق عمى اختالف مستويا 7 

 8 استراتيجيات تدريس مالئمة ومناسبة.

( إلى أنَّ ىذه الفئة من الطمبة ذوي صعوبات التعمم موجودة فعاًل، 1002كما أشارت دراسة الحروب ) 9 

 10 ت الدولية واألىمية والمؤسسات الحكومية. الذي أشار إلى ضرورة االىتمام بيذه الفئة من قبل المنظما

جراءاتيا  11 :منيجية الدراسة وا 

فيما يمي عرض إلجراءات الدراسة الميدانية التي تمت لتحقيق أىداف الدراسة، وتتضمن: تحديد منيج  12 

 13 الدراسة، وتحديد أفراد الدراسة، واستعراض أداة الدراسة من حيث خطوات بنائيا ووصفيا، واإلجراءات المتبعة

 14 لمتحقق من صدقيا وثباتيا، ثم تحديد خطوات تطبيق الدراسة وذلك عمى النحو التالي: 

 15 منيج الدراسة:

اعتمدت الـدراسـة عمى المنيج النوعي، إذ أن ىذه الدراسة اعتمدت بشكل رئيس عمى األسئمة الموجية  16 

 17 مفتوحة االجابة.

 18 أفراد الدراسة:
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( معممين، إال 20التعمم الذكور في مدينة ينبع وعددىم )تكون أفراد الدراسة من جميع معممي صعوبات  1 

 2 ( معممين فقط.7أنَّ معممين اثنين منيم لم يقوموا بإرجاع أداة الدراسة، وبذلك يصبح عدد أفراد ىذه الدراسة )

 3 الدراسة:  أداة

دىا ألغراض الدراسة الحالية تم بناء أداة، وىي عبارة عن مجموعة من األسئمة مفتوحة اإلجابة وعد 4 

 5 ( سؤااًل؛ وفيما يمي وصف ليذه األداة:21)

بعد مراجعة األدب النظري، تم بناء أداة الدراسة لموقوف عمى أىم المشكالت التي تواجو معممي صعوبات   6 

( خمسة 24التعمم في اكتشاف الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم، وقد تكونت األداة في صورتيا األولية من ) 7 

 8 عشر سؤااًل من النوع مفتوح اإلجابة. 

 9 صدق أداة الدراسة:

بناء أداة الدراسة في صورتيا حيث تم صدق األداة اعتمد الباحثان عمى صدق المحكمين؛ لمتحقق من  10 

األولية، تم عرضيا عمى مجموعة من أساتذة كميات التربية الخاصة في الجامعات السعودية؛ بيدف التحقق من  11 

تيم حول أسئمة األداة صدق المحتوى لمضمون أداة الدراسة، من خالل الطمب من المحكمين إبداء آرائيم واقتراحا 12 

 13 من حيث:

 14 مدى مالءمة األسئمة المستخدمة وصالحيتيا لقياس ما صيغت األداة من أجمو.  -2

 15 شمول أسئمة األداة وتغطيتيا لجميع أبعاد الدراسة.   -1

 16 سالمة صياغة أسئمة األداة ووضوحيا وعدم تكرارىا.  -2

لباحثان بإجراء التعديالت التي أتفق وفي ضوء التوجييات والمالحظات التي أبداىا المحكمون فقد قام ا 17 

%( من المحكمين، سواء أكان بتعديل الصياغة أم بحذف بعض األسئمة لمحصول عمى األداة 70عمييا أكثر من ) 18 
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جراء جميع مالحظات لجنة المحكمين حتى أصبحت األداة جاىزة لمتطبيق  بصورتيا النياية بعد تعديل العبارات، وا  1 

 2 ( سؤااًل.21الميداني وعدد أسئمتيا )

 3 إجراءات الدراسة:

مدينة ينبع، تضمنت  التعميم التي تتبع ليا مدارستم الحصول عمى موافقة رسمية من قبل مدير إدارة  -1 4 

 5 تسييل ميمة الباحثان بزيارة مدارس مدينة ينبع التي تحوي غرف مصادر تعمم وفييا معممي مصادر تعمم.

لمقابمة معممي صعوبات التعمم والتحدث إلييم مباشرة زيارة مدارس مدينة ينبع محل الدراسة  تبعد ذلك تم -2 6 

 7 وتدوين إجاباتيم .

 8 وتصنيفيا وتبويبيا وتمخيصيا وتحميميا تحمياًل نوعيًا. قام الباحثان بتفريغ استجابات المعممين بعد ذلك -3

 9 

 10 

 11 :نتائج الدراسة ومناقشتيا

استخالصيا من أداة الدراسة التي استخدميا الباحثان  تم التيو  لمنتائج ومناقشتيا،يتناول ىذا القسم عرضًا  12 

والمكونة من اثني عشر سؤااًل مفتوحًا، تم توجيييا ألفراد الدراسة من معممي صعوبات التعمم، فكانت اجاباتيم عمى  13 

 14 اآلتي:

رغم االختالف ودة بين التالميذ؟، اإلجابة عن السؤال األول: ىل فئة الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم موج 15 

الشكمي في إجاباتيم إال أنَّ جميع أفراد الدراسة أقّروَا بوجود ىذه الفئة من التالميذ، ومن األمثمة عمى إجابات أفراد  16 

 17 الدراسة:

 18 نادرًا جدًا. -

 19 نعم. -
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 1 في اعتقادي نعم موجودة، رغم أننا لم نتمق أي دورات الكتشافيا. -

 2 عوبة في التعرف عمييم.الموىبة موجودة، ولكن الص -

تؤكد إجابات أفراد الدراسة وجود فئة الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم، إال أنَّ المشكمة الرئيسة تكمن في وسائل  3 

 4 .وطرق الكشف عن ىذه الحاالت

 5 

االجابة عن ىذا ين من ذوي صعوبات التعمم؟، توزعت االجابة عن السؤال الثاني: ىل قمت بتدريس تالميذ موىوب 6 

( 4%(، و )26.4( حاالت أنو قام بتدريس تالميذ موىوبين من ذوي صعوبات التعمم؛ أي بنسبة )2السؤال بواقع ) 7 

وقد يعزى ارتفاع نسبة الذين أجابوا بعدم تدريس ىذه الفئة؛ %(، 51.4حاالت لم يقم بتدريس ىذه الفئة، وبنسبة ) 8 

 9 ت بين تالميذىم، ومن األمثمة عمى اجاباتيم:لعدم معرفتيم واستكشافيم لمثل ىذه الحاال

 10 نعم، حالة واحدة يعاني من صعوبات في القراءة لكنو موىوب في الرياضيات. -

 11 ال أحد، ولكن ىناك مؤشرات لدى بعض التالميذ في بعض الجوانب يمكن االستئناس بيا. -

ة، إال أنَّ بعض المعممين لسبب أو تؤكد االجابة عن ىذا السؤال ما ورد في االجابة عن السؤال بوجود ىذه الفئ 12 

آلخر، ال يتمكنون من التعرف عمى ىذه الفئة، كعدم تعرضيم لدورات متخصصة تؤىل المعممين من امتالك المعرفة  13 

 14 والمقدرة عمى اكتشاف ىذه الفئة.

 15 

استجابات ما ىي خصائص التالميذ الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم؟، تنوعت  االجابة عن السؤال الثالث:  16 

 17 أفراد الدراسة عمى ىذا السؤال؛ مثل:

 18 ال أعمم. -

 19 نفس خصائص الموىوبين من بقية التالميذ. -

 20 وجود جوانب قوة لديو في بعض المجاالت. -
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 1 سئمة عن األشياء التي تشد انتباىيم.يكثرون األ -

 2 اولون لفت انتباه أقرانيم ومعممييم عن أي ميارات يبدون أنيم مبدعون فييا.يح -

 3 دافعية عمى التفكير المنطقي ولدييم ميارات تواصل جيدة.ال يوجد  -

 4 لدييم حب االستطالع. -

 5 التعبير واستخدام مفردات كثيرة. -

 6 الميارة في حل المشكالت. -

 7 االبتكارية. -

يالحظ من استجابات أفراد الدراسة أنَّ واحدًا فقط أجاب بعدم المعرفة، أمَّا باقي أفراد الدراسة فقد حاولوا استنتاج  8 

الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم؛ بعضيا صحيح، مثل: "لدييم حب االستطالع، لدييم ميارات تواصل  خصائص 9 

جيدة"، وبعضيا مبالغ فيو، مثل: "نفس خصائص الموىوبين من بقية التالميذ، االبتكارية"، فالتمميذ الموىوب من  10 

 11 تعميم امتالك الموىبة كاممة.ذوي صعوبات التعمم، وحتى لو امتمك بعض الميارات إال أنَّو ال يجوز 

 12 

االجابة عن السؤال الرابع: ما ىي أفضل الطرق التي تساىم في التعرف عمى ىذه الفئة؟ تنوعت استجابات أفراد  13 

ن اختمف في النص إال أنيا في الغالب أجمعت عمى طرق ثالث، كما في أمثمة  الدراسة عمى ىذا السؤال، وا  14 

 15 اجاباتيم اآلتية:

 16 ات النفسية.عن طريق االختبار  -

 17 معمومات من الوالدين -

تنويع النشاطات واالختبارات وعدم الزام المعمم باختبارات محددة، لكي يستطيع اكتشاف مواىب كل طالب  - 18 

 19 عمى حده، واختيار ما يناسبو من اختبارات ونشاطات.

 20 تدريب معممي صعوبات التعمم عمى مقاييس الموىبة وأحدث الطرق التربوية لمتعرف عمييم. -
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ضح من استجابات أفراد الدراسة اتفاقيم عمى اعتماد االختبارات النفسية المقننة، أو ترك المجال لممعمم الختيار يت 1 

 2 ما يناسب كل حالة، أو معمومات من األىل، ولكل طريقة من ىذه الطرق محاسنيا ومساوئيا.

 3 

جابات أفراد الدراسة عمى ىذه االجابة عن السؤال الخامس: ىل الخبرة ساىمت في التعرف عمييم؟، توزعت است 4 

%(، و واستجابة واحدة "ربما" 26.4( بإجابة "ال" بنسبة )2%(، و )40( بإجابة "نعم" وبنسبة )3السؤال بواقع ) 5 

%(، وفي ىذا تأكيد من نسبة مرتفعة من أفراد الدراسة ألىمية الخبرة في اكتشاف الموىوبين من 21.4بنسبة ) 6 

 7 ذوي صعوبات التعمم.

 8 

ىل الخبرة ميمة في مساعدة ىذه الفئة؟، كانت غالبية استجابة أفراد الدراسة من ن السؤال السادس: االجابة ع 9 

%(، وكانت االستجابة 76.4( استجابات وبنسبة )6المؤيدين بأنَّ الخبرة ميمة في مساعدة ىذه الفئة بواقع ) 10 

 11 %(.21.4األخيرة بالنفي مستخدما عبارة "ليست بشرط كبير" وبنسبة )

 12 

االجابة عن السؤال السابع: ىل ىذه الفئة ميممة؟ـ أقر جميع أفراد الدراسة بأنَّ ىذه الفئة من التالميذ ميممة وال  13 

 14 يوجد برامج كافية لرعايتيم.

 15 

االجابة عن السؤال الثامن: ما ىي أسباب عدم االىتمام بيذه الفئة؟ـ أتت استجابة أفراد الدراسة عمى ىذا السؤال  16 

ن السؤال السابق، فتنوعت األسباب لعدم االىتمام بيذه الفئة من وجية نظر أفراد الدراسة، كما مؤكدة االجابة ع 17 

 18 في األمثمة عمى استجاباتيم اآلتية:

 19 التركيز غالبًا ما يكون عمى جوانب الضعف دون االلتفات لما لدييم من ميارات. -

 20 ضعف أساليب الكشف عنيم. -
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 1 محددة.تقييد المعمم باختبارات وبرامج وخطط  -

يالحظ من استجابات أفراد الدراسة أنَّ طالب صعوبات التعمم تمتصق بو صفة صعوبة التعمم، فال يتم النظر أو  2 

 3 محاولة اكتشاف إذا ما كان ىذا الطالب يمتمك موىبة ما أو لديو ابداع في جانب ما.

 4 

الفئة؟، توزعت استجابة  االجابة عن السؤال التاسع: ىل درست أي مقرر جامعي ساعدك في التعرف عمى ىذه 5 

%(، 51.4%(، و خمس استجابات "ال" بنسبة 14أفراد الدراسة عمى ىذا السؤال بواقع استجابتين "نعم" وبنسبة ) 6 

. ويالحظ من االستجابات أنَّ معظم أفراد الدراسة لم يتمقوا أي مساقات %(21.4واستجابة واحدة "ال أذكر بنسبة ) 7 

 8 الفئة من التالميذ. دراسية تساعدىم في الكشف عن ىذه

 9 

االجابة عن السؤال العاشر: ما ىي البرامج التدريبية المقدمة في التعرف عمى خصائص الموىوبين ذوي صعوبات  10 

التعمم؟، أقرَّ جميع أفراد الدراسة بعدم تقديم أية برامج أو دورات متخصصة في الكشف عن ىذه الفئة من التالميذ،  11 

 12 ومن األمثمة عمى استجاباتيم:

 13 حاول التعرف عمى بعضيا ولكن أظن عدم وجودىا.سأ -

 14 لم أتمقى أي برنامج أو دورة عن ىذا النوع. -

 15 وفي ىذا تأكيد لما سبق من أسئمة أنَّ ىذه الفئة من التالميذ ميممة وال يوجد اىتمام بيم.

 16 

ات التعمم؟، االجابة عن السؤال الحادي عشر: ما ىي العوائق التي تحول دون اكتشاف الموىوبين من ذوي صعوب 17 

من يمقي بالمالمة عمى أولياء األمور أو عمى أقران الطمبة أو معممييم أو تنوعت استجابات أفراد الدراسة ما بين  18 

 19 عمى الوزارة أو المقاييس المستخدمة، ومثال استجاباتيم:
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وبات التحطيم المتكرر من أقران الطالب ومعممييم )معممي صعوبات التعمم(، كون الطالب يعاني من صع - 1 

 2 التعمم.

 3 تركيز الوزارة عمى االىتمام بذوي صعوبات التعمم فقط، دون إعطاء أي أىمية لمموىوبين منيم. -

 4 القياس والتشخيص المقنن. -

من أكبر المشاكل والعوائق ىو أنَّ الطالب الموىوب من ذوي الصعوبات يجتمع لديو مظاىر الموىبة  - 5 

 6 وأنماط صعوبات التعمم في آن واحد.

استجابات أفراد الدراسة من المعممين أنَّ أىم سبب يحول دون الكشف عن الموىوبين من ذوي االعاقات لوحظ من  7 

ىي التصاق صفة صعوبات التعمم بالطالب، فإن أبدى الطالب أي استعداد لمموىبة فإن الصفة التي التصقت بو  8 

 9 قام بيا حالة عرضية لن تتكرر.تقتل ىذه الموىبة، فيعتبر المعمم أو الزمالء الموىبة التي امتمكيا أو 

 10 

االجابة عن السؤال الثاني عشر: بوجية نظرك ما ىي المقترحات التي تساىم في نجاح عممية التعرف عمى  11 

الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم؟، أبدى المعممين أفراد الدراسة العديد من المقترحات التي يمكن األخذ ببعض  12 

 13 مثمة عمى تمك المقترحات:منيا وتنقيح البعض اآلخر، ومن األ

 14 إعداد المعممين وتقديم دورات وبرامج متخصصة ليم. -

إعطاء المجال لممعمم إلعداد اختبارات لطالبو لمكشف عن مواطن الضعف ونقاط القوة والموىبة لدييم،  - 15 

 16 وعدم الزام المعممين باختبارات محددة لمكل.

 17 توعية أولياء األمور. -

 18 الكشف عن الموىبة.تقنين المقاييس المستخدمة في  -

 19 بث روح التنافس بين الطالب أثناء النقاش عن المواضيع التي ليا صمة بالذكاء. -

 20 إقرار مقررات دراسية بالجامعات عن ىذه الفئة. -
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لمكشف عن التالميذ الموىبين بشكل عام، والموىوبين من ذوي  إدارة التعميموجود وتشكيل لجنة في  - 1 

 2 صعوبات التعمم بشكل خاص.

فراد الدراسة وجود بعض التباين في آرائيم، فمنيم من طالب بحرية اختيار االختبارات أاستجابات يتضح من  3 

المالئمة لطمبتو وعدم اعتماد االختبارات والمقاييس المقننة، ومنيم طالب بتقنين اختبارات ومقاييس الذكاء، ومنيم  4 

ن ذوي صعوبات التعمم ومنيم من طالب أيضًا من طالب بتشكيل لجنة مركزية لمكشف عن الطمبة الموىوبين م 5 

 6 بترك المجال متاحًا لممعمم إلجراء ىذه العممية.

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 خالصة النتائج

وجود فئة الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم، إال أنَّ المشكمة الرئيسة تكمن في وسائل أكد افراد الدراسة  12 

 13 ككثرة األسئمة وحب االستطالع.، وأنيم يتمتعون بصفاٍت خاصة بيم وطرق الكشف عن ىذه الحاالت

؛ كون التركيز في الغالب يكون عمى واإلدارة والوزارة كما أنَّ ىذه الفئة ميممة عمى مستوى المدرسة  14 

جوانب الضعف والتزام المعمم ببرنامج محدد، وقد تساعد خبرة المعمم في مساعدة ىذه الفئة، لكن الخبرة ليست  15 

 16 كافية في الكشف ىذه الفئة.

االستجابات ضعف في المقررات الجامعية التي تفتقر لممساقات المتخصصة بيذه الفئة وطرق وأظيرت  17 

الكشف عنيا، وأنَّ من أىم المعوقات التي تحول دون الكشف عن ىذه الفئة التصاق صفة "صعوبات التعمم" بيم،  18 

 19 فال ينظر إال عمى أنيم طمبة ال يمتمكون أي موىبة أو قدرات خاصة يمكن تطويرىا.
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قد طالب أفراد الدراسة بإعداد معممي صعوبات التعمم إعدادًا جيدًا، ودعميم من قبل إدارة التعميم سواًء و  1 

كان ذلك بتشكيل المجان المختصة، أم بترك المجال ليم الختيار االختبارات المالئمة لكل حالة من حاالت تالميذىم  2 

مكانات ىذه الفئة  وحسب ما تقتضيو ىذه الحالة، أو بتقنين اختبارات ومقاييس الذكاء والموىبة لتالئم ظروف وا  3 

 4 من الطمبة.

( في أنَّ الطمبة الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم 1002وىذه النتائج تتفق مع دراسة الحروب ) 5 

 6 ويمكن اكتشافيم مبكرًا وتطوير مياراتيم وصقميا، بشكل يمكنيم من االنخراط مع الطمبة العاديين، موجودين فعالً 

 Hearne & 7)، ودراسة ىيرن وستون (Doss, 1993)(، ودراسة دوس 1002دراسة سيد )مع فق كما تت

Stone, 1995) ودراسة كارسون ،(Carson, 1995) ودراسة فيشر ،(Fisher, 1997)  في حاجة ىؤالء 8 

مستوياتيم الطمبة إلى االىتمام؛ حيث أنَّو باإلمكان تطوير ميارات الطمبة ذوي صعوبات التعمم عمى اختالف  9 

 10 وفئاتيم، إذا ما تم اكتشافيم مبكرًا وتوجيييم التوجيو الصحيح.

 11 

 12 : التوصيات

 13 بناًء عمى ما تقدم من نتائج فإنَّ الباحثان يوصيان بما يمي:

تمكين معممي صعوبات التعمم من المعارف والميارات الالزمة لمكشف عن الطمبة الموىوبين من ذوي  -2 14 

 15 ات وجمسات النقاش.صعوبات التعمم، عن طريق الدور 

توعية أولياء أمور طمبة صعوبات التعمم إلى امكانية توفر موىبة لدى أبنائيم، عن طريق النشرات أو  -1 16 

 17 جمسات الحوار من قبل المرشد التربوي.

لدعم معممي صعوبات التعمم في الكشف عن الموىوبين من ذوي  تشكيل لجنة متخصصة في إدارة التعميم -2 18 

 19 صعوبات التعمم.
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 1 اختبارات ومقاييس الذكاء بشكل ييدف لمكشف عن الطمبة الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم.تقنين  -3

التوصية لمجامعات بتعزيز المقررات الدراسية بمساقات تيتم بالطمبة الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم  -4 2 

 3 وسبل الكشف عنيم.

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 المراجع:

 14 إلى التربية الخاصة، مكتبة الفالح والتوزيع، عمان، األردن.(، المدخل 2886) الخطيب، جمال والحديدي، منى 

(، منــاىج وأســاليب التــدريس فــي التربيــة الخاصــة، مكتبــة الفــالح لمنشــر  1002منــى )الحديــدي، جمــال و الخطيــب،  15 

 16 والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية.

 17 الخفية المفيوم التشخيص العالج. (، الصعوبات التعميمية اإلعاقة1020الحاج، محمود أحمد عبد الكريم )

(، الموىـوبين ذوي صـعوبات الـتعمم: أىـي فئـة جديـدة غيـر مكتشـفة، ورقـة مقدمـة لممـؤتمر 1002الحروب، أنيس ) 18 

 19 .283-232العممي العربي لألطفال الموىوبين والمتفوقين: عمان، كتاب أوراق العمل 
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 1 م. القاىرة: دار النشر.(. المتفوقون عقميا ذوو صعوبات التعم1001الزيات، فتحي )

 2 (. مدخل إلى تربية المتميزين والموىوبين. عمان: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.2887السرور، ناديا )
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جمـة كميــة التربيـة بأســيوط، المجمـد الســابع عشـر، العــدد األول الموىـوبين مـن طــالب المرحمـة األساســية، م 4 

(2.) 5 

(، الـدليل التـدريبي لمعممـي الطمبـة ذوي صـعوبات الـتعمم فـي وزارة التربيـة والتعمـيم عمـان،  1020النـاطور، ميـادة ) 6 

 7 األردن.

 8 الثانية.َعّمان، الطبعة  -(، مقدمة في صعوبات التعمم. كمية األميرة ثروت 2887الوقفي، راضي ) 

 9 (، صعوبات التعمم النظري التطبيقي، كمية األميرة ثروت، عمان، األردن، الطبعة األولى. 1002الوقفي، راضي )

 10 َعّمان، الطبعة الثانية. -(، أساسيات التربية الخاصة. كمية األميرة ثروت1006الوقفي، راضي )

( ، البيئــات الداعمــة لمطمبــة الموىــوبين ذوي  1022المكــانين ، ىشــام . و العواممــة ، ورود . والبعيــرات ، محمــد )  11 

الصعوبات التعممية في عينة أردنية ، مجمة الطفولة والتربية باالسكندرية ، المجمد الخامس ، العـدد الثالـث  12 

 13 ( .   22عشر ) 

(، أثــر اســتخدام اســتراتيجيتين  1022ىاب ، داليــا . والخــولي ، منــال) الــديب ، محمــد . وخميفــة ، وليــد . و عبــدالو  14 
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 16 .   235مجمة كمية التربية ، جامعة األزىر ، المجمد األول ، العدد 

يبي قائم عمى نظرية الذكاءات المتعـددة فـي تنميـة بعـض ميـارات التفكيـر ( ، أثر برنامج تدر  1005بدوي ، منى )  17 
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ض اهلل . و آل عثمـــان ، عبـــدالعزيز ، التعـــرف عمـــى ذوي صـــعوبات الـــتعمم مـــن الطمبـــة الموىـــوبين و محمـــد ، عـــو  1 

المجمـة السـعودية لمتربيـة الخاصـة  ، المتفوقين عقميًا الممتحقين ببرامج تعميم الموىوبين في مدينة الريـاض 2 

 3 ( .   5، العدد السادس ) 

اديمية / اإلدراكية ( لـدى الموىـوبين والمتفـوقين عقميـًا مـن محمد ، عوض اهلل ، الكشف عن  ) صعوبات التعمم األك 4 
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