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املـمـخـــص:
ىػػدؼ الب ػػث لمكشػػؼ عػػف وجػػود الػػروؽ ذات د لػػة إ صػػاةية بػػيف متو ػػطات درجػػات الت ميػػذ

العادييف والموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ مػف ت ميػذ المر مػة ا بتداةيػة الػ الداالعيػة العلميػة وكفػا ة
التمثيؿ المعرال  ،والفيػـ اللراةػ  ،كمػا ىػدؼ ضي ػا لمكشػؼ عػف الع نػة بػيف الداالعيػة العلميػة وكفػا ة
التمثيؿ المعرال والفيـ اللراة  ،با

االة لمكشؼ عف الفروؽ بيف الذكور وا ناث ال متغيػرات الب ػث

الث ثػػة .وتكونػػت عينػػة الب ػػث مػػف  )122تمميػػذ وتمميػػذة بالصػػؼ الالػػامس ا بتػػداة مػػف بعػػض
المدارس ا بتداةية بمدينة كفر الشيخ ،بوانع  )222مػف العػادييف )34 ،مػف الموىػوبيف )44 ،مػف

ذوي صػػػػعوبات الػػػػتعمـ الػػػػ العػػػػاـ الد ار ػػػػ  ،1227 -1226واشػػػػتممت ضدوات الب ػػػػث عمػػػػ
لتشاليص الةات عينة الب ث وتمثمت ال

ضدوات

االتبار المصفوالات المتتابعػة الممونػة لػػ "” Ravenلألطفػاؿ

والكبار  57.3 -4.4ػنة) تعػديؿ وتلنػيف /عمػاد ض مػد

ػف عمػ  ،)1225ناةمػة تلػدير ال ػمات

ال موكية لمموىوبيف إعداد /م مود من ػػػػ  ،)1221االتبػار ضبراىػاـ لمتفكيػر ا بتكػارإ إعػداد /مجػدي
بيب  ،)1222ملياس تلدير موؾ التمميػذ لفػرز ػا ت صػعوبات الػتعمـ تمليؼ/مايكمب ػت،2862

تعريػػػػػػب مصػػػػػػطف كامػػػػػػؿ  ،)2882واالتبػػػػػػار الم ػػػػػػى النيورولػػػػػػوج ال ػػػػػػريع تػػػػػػمليؼ /مػػػػػػوت

وآالػػػروف  ،)2876تعريػػػب عبػػػدالوىاب كامػػػؿ  ،)2878مليػػػاس التلػػػدير التشاليصػػػ لصػػػعوبات تعمػػػـ
الل ار ة اعداد /الت

مصطف الزيات  .)1224ثـ ضدوات الاصة بمتغيرات الب ث مليا

الداالعية

العلميػػة ،كفػػا ة التمثيػػؿ المعرالػ ) ،واالتبػػار الفيػػـ اللراةػ مػػف اعػػداد البا ثػػة .وبت ميػػؿ بيانػػات الب ػػث
باأل ػاليب ا

صػػاةية المنا ػػبةر ض ػفر الب ػػث عػػف وجػود الػػروؽ ذات د لػػة إ صػاةية بػػيف متو ػػطات

درجات الت ميذ العػادييف والموىػوبيف وذوي صػعوبات الػتعمـ بالصػؼ الالػامس ا بتػداة عمػ مليا ػ

الداالعيػػة العلميػػة وكفػػا ة التمثيػؿ المعرالػ  ،واالتبػػار الفيػػـ اللراةػ  ،وكػػذلؾ وجػػود ارتبػػاط داؿ إ صػػاةيا

بػػيف درجػػات ت ميػػذ الصػػؼ الالػػامس ا بتػػداة

مليا

العػػادييف– الموىػػوبيف -ذوي صػػعوبات الػػتعمـ) عم ػ

الداالعية العلمية وكفا ة التمثيؿ المعرال واالتبار الفيـ اللراة  ،كمػا ض ػفرت النتػاةن عػف عػدـ

وجػػود الػػػروؽ تعػػػزي لمتغيػػػر النػػػوع ذكػػػور-انػػػاث) الػػ متغيػػػرات الب ػػػث الث ثػػػة ،ونػػػدـ الب ػػػث بعػػػض
التوصيات والملتر ات لرعاية الموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ ال التعميـ ا بتداة .

الهمىات املفتاسٗ:ٛ

الموىوبيف -ذوي صعوبات التعمـ -الداالعية العلمية -كفا ة التمثيؿ

المعرال  -الفيـ اللراة
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Mental Motivation and its Relationship to Cognitive Representation
Competence and Reading Comprehension of Normal, Gifted and Learning
disabled primary Stage pupils
Dr. Amal Mohamed Ahmed Zayed
Lecturer of Educational psychology
Faculty of Education, Kafrelsheikh University.
This paper investigated statistically significant differences in mental
motivation, Cognitive Representation Competence, and Reading
Comprehension among Normal, Gifted and Learning disabled pupils in
primary stage .A well, explored the relationships among pupils in mental
Motivation, Cognitive Representation Competence, and Reading
Comprehension. In addition, investigated statistically significant differences
between male and female pupils in the three variables .The research sample
consisted of 210 pupils in grade 5 from some primary schools in Kafr ElSheikh
city, divided to 110 normal, 45 gifted, and 55 with learning disabilities during
the 2017/2018 academic year. The used Measurements included tools to
diagnose the research sample: Raven’s Colored Progressive matrices (CPM),
modified and Rationed By Emad Ahmed Ali Hassan(2016), Gifted Estimating
Behavioral Characteristics inventory by Mahmoud Mansy (2002), Abraham
creative thinking test, Arabized by Magdi Habib (2001), The Pupil Rating
Scale Screening for Learning Disabilities by Myklebust, Arabized by Moustafa
Kamel (1990), Quick Neurological Screening Test (Q,N,S,T) by Mutt, et al.,
and Arabized by Abd El Wahab Kamel (1989), Diagnostic estimation scale for
learning disabilities in Reading, prepared by Fathy El-Zayat(2015). Tools to
measure the research variables: mental motivation, Cognitive Representation
Competence and Reading Comprehension scales prepared by the current
researcher for this population. By using the appropriate statistical methods to
analyze the data, statistically significant differences in mental motivation,
Cognitive Representation Competence, and Reading Comprehension among
Normal, Gifted and Learning disables pupils in primary stage were found. As
well as, statistically significant relationships among students in mental
motivation,
Cognitive
Representation
Competence
and
Reading
Comprehension, were found. In addition, the results reported no statistically
significant differences between male and female pupils in all three variables.
Implications for giftedness and learning disabilities teaching and learning in
primary Education were discussed.
Key Words: Mental Motivation, Cognitive Representation Competence,
Reading Comprehension, Gifted, Learning disability,
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وكذو:ٛ
ضصبى ا رتلا

بالتعميـ ال

الونت ال ال

ىو الشغؿ الشاغؿ لممربيف ومتالدي

الل اررات ال العممية التعميمية ،لمواكبة ت ديات العصر والتطور المعرال والتكنولوج الياةؿ،
والذي ضصبى تعامؿ الفرد معو

رورة

رالاىية ،لت ييؿ ياتو والتفاعؿ مع المتغيرات البيةية

توجب عم المالتصيف بالعممية التعميمية الت وؿ بالتعميـ مف ا عتماد
الم يطة بو  ،ومف ثـ ي ّ
تتجاوز ا ترجاع المعمومات
عم التدريس وا التبار ال الميارات المعرالية الدنيا والت
الت تـ ت فيظيا وتملينيا لمطالب ضثنا عممية التدريسر ال التعميـ الذي يعتمد عم ا تثارة
اللدرات العلمية والمعرالة اإلبداعية ومعالجة المعمومات لدي المتعمـ.
وتعد الداالعية الطانة ضو الم رؾ ،وتيدؼ لتمكيف األالرد مف االتيار ضىداؼ معينة
والعمؿ عم ت ليليا ،كما ضنيا عممية داالمية تنشط لدإ الفرد وتوجيو وت االظ عم الاعمية
موكو عبر الونت تالاذ ضنشطة ضكاديمية ذات معن ت ت ؽ الجيد  ،وت يـ الداالعية ال
التالطيط ،والتركيز عم

األىداؼ ،والوع

ما و ار المعرال  ،والب ث النشط عف معمومات

جديدة ،والشعور بالر ا عف م توإ الت صيؿ ،وعدـ اللمؽ ضو الالوؼ مف
الفشؿ)Woolfolk, 2001 .
ويذكر وليد

موؾ ونيس عم

 ) 1223ضف مفيوـ الداالعية العلمية Mental

 motivationيعد مف المفاىيـ ال ديثة واللديمة ال نفس الونت ،الي نديمة إذا تـ تناوليا
بوصفيا جانبا مف جوانب التفكير ،وترجع جذورىا لمفم فة اليونانية ،و ديثا ترتبط بمب اث
الدماغ وعممياتو والعناية بمنماط التفكير ،وما تـ الكشؼ عنو عف طريؽ ا تالداـ التكنولوجيا
ال ديثة مف ضجيزة ال تف ير ال موؾ اإلن ان .
وي يؼ ض مدالشريـ  )1226ضف مفيوـ الداالعية العلمية ظير ال
البا ثيف بالدواالع الت

ت فز األالراد عم ا كتشاؼ و ب ا

و اىتماـ

تط ع ،وارتباط ذلؾ بعمميات

التفكير و ؿ المشك ت ،الاصة التفكير الناند والتفكير اإلبداع

المذاف يمكناف األالراد ال

مواجية و ؿ المشك ت الم تجدة ،وال الملابؿ لمفيوـ الداالعية العلمية نجد مفيوـ الجمود
العلم الذي يجعؿ مف المتعمميف تلميدييف ويفكروف بطريلة صمبة وغير مرنة ويتبعوف طريلة
وا دة مف التفكير ،ال

يف ضف الد االعية العلمية ت اعد المتعمميف لموصوؿ ألالكار جديدة

وىادالة وتجعؿ ياتيـ ممتعة ومميةة بالت دي وال ماس.
- 2213 -
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ويشير)) De Bono, 1998) ( Cacioppo & Petty , 1982ضف الداالعية
العلمية تعد مف ضكثر مو وعات عمـ النفس ضىمية نظ ار عتمادىا عم

ا دراؾ والتذكر

والتاليؿ والتعمـ ،كما ضنيا األ اس ال توليد ا بداع الجاد الذي يؤدي ال توليد مفاىيـ وضالكار
وبداةؿ جديدة ل ؿ المشك ت ،ويميؿ األالراد ذوي الداالعية العلمية لمب ث عف المعمومات
تمتاع ال انشا معرال ولدييـ اتجاىات ايجابية ن و المثيرات والمياـ الت

و تغراؽ وا

ت تمزـ التفكير و ؿ المشك ت ملارنة بزم ةيـ مف ذوي الداالعية العلمية المنالف ة.
ويذكر عصاـ الطيب ،ربيع رشواف  )1225ضف الداالعية العلمية تعد مف المرتكزات
الرةي ة لت فيز الذات ن و التعمـ واإلنجاز ،والتفكير بطريلة نلدية وايجابية،ويت ـ ذوي
ا لداالعية العلمية بارتفاع م توإ األدا  ،والمبادرة بطرح ضالكار ضصيمة ،والتفوؽ عم ضنرانيـ ال
ؿ المشك ت ،واللياـ باألنشطة والمياـ الصعبة بطريلة مو وعية مف اجؿ ميا ،والتمتع
بلدرة كبيرة عم

إيجاد بداةؿ ال موؿ .وتنعكس الداالعية

الفيـ ،و عة األالؽ ،والبراعة ال

الع لمية عم الط ب مف يث رغبتيـ الم تمرة لمب ث عف الجديد مف المعمومات ،واتلانيا،
وصياغة المشك ت والتوصؿ ال

موؿ ليا واللياـ ب موكيات مالتمفة لموصوؿ ل شباع

المعرال  ،و يتونؼ عند د معيف بؿ يتميز با

تمرار مما يجعؿ الفرد ال

الة داةمة مف

الب ث والتلص لموصوؿ لم لاةؽ المعرالية.
ويعرؼ صالى ابوجادو،م مد نوالؿ  )1226الداالعية العلمية بمنيا ا دإ العمميات
المعرالية الت

ت تعمؿ لوصؼ التفكير و ؿ المشك ت واللدرة عم اتالاذ اللرار ،ولياع نة

با نفتاح المعرال  ،وال بط المعرال

لمذات ،وت فيزىا ن و تلديـ اال ؿ األدا  ،ومواجية

المشك ت بطريلة إبداعية والريدة.
ويعتبر De Bonoالداالعية العلمية ض د مصادر اإلبداع الجاد ،يث ضف وجود الة
مف الداالعية العلمية لدإ الفرد ت فزه لمنظر ال

البداةؿ المالتمفة ،وكذلؾ الاف الة ا نتباه

والتركيز ،الالداالعية العلمية تعد مصد ار الفيا لإلبداع ،يث دد ديبونو مصادر اإلبداع الجاد
ال النلاط التالية الب ار ة ،الالبرة ،الداالعية العلمية ،واأل موب ،والت رر.
ال

وليد موؾ ونيس عم )1222 ،

ويري مدي الفرماوي  )1228ضف مو وع التمثيؿ المعرال
الف

لممعرالة شغؿ اىتماـ

فة اإلغريؽ نديما اليما يعرؼ اآلف بالبنا والعممية ،يث ظمت منانشة بنية المعرالة
- 2214 -
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وعممياتيا ال

الة ركود ٍ
تاـ ت

بدايات اللرف ال ابع عشر ،بعدىا االذ مفيوـ التمثيؿ

المعرال ب موؿ اللرف العشريف ت و جذريا مف ظيور ال موكية وعمـ نفس الجشطالت ،يث
التمثيؿ المعرال

كانت وجية النظر ال موكية إل

واللا لمبدض المثير– ا

ال رت وجية نظر الجشطالت كيفية التمثيؿ المعرال الداالم ال

تجابة ،اليف يف

و مبدض التشاكمية ،يث

كاف الوانع والتمثيؿ الداالم يلفاف وجيا لوجو ال ع نة تشاكمية.
ويذكر 2006

)Gargiulo,

ضف

التمثيؿ

 Representationىو تذكر لمعمومات ضو ضشيا ال

Cognitive

المعرال

الونت الذي يلوـ بو الفرد بعممية

معرالية ضالرإ ضو ضكثر ،العندما يتذكر الفرد عنوانا ما ال الونت الذي ي تمع الييا إلرشادات
مرتبطة وؿ معمومات ضو ضرناـ ،اليو يلوـ با تالداـ ميارات الذاكرة العاممة ،وعندما يلوـ
اإلن اف بتوظيؼ ميارات التمثيؿ المعرال  ،اليو يلوـ بعمميات التذكر إل جانب ميارات ضالرإ.
 ) ۱۰۰۲إل ضف الاعمية التمثيؿ المعرال لممعمومات يتـ نيا يا

وتشير ضمينة شمب

بما يمتمكو الفرد مف ندرة عم ا
والمتكاممة والمنظمة ،الت

تفاظ بلاعدة عري ة ومنا بة مف المعمومات المترابطة

تمكنو مف اشتلاؽ ع نات ذات معاف وضالكار والؽ م تويات

مالتمفة مف التعليد المعرال  ،كما تمكنو مف اشتلاؽ الطط معرالية عم

درجة عالية مف

الكفا ة ت اعده عم الفيـ والتعامؿ مع المشك ت المالتمفة.
ويشير الت

الزيات  ،)2884ويذكر عادؿ عبد اهلل  )1224إل ضف

ال اللدرة عم تجييز المعمومات ومعالجتيا ند تؤدي إل

ػعؼ األالػراد

ط ية التمػثيؿ المعرال لممعمومات

مف جانبيـ ،ومف ثـ صعوبة ا تيعابيا وت كينيا وا ػ تفاظ بيا واعادة ا ػػترجاعيا وتوظيفيا
عم ن و العػاؿ ،وضف ىنالؾ المس طرؽ لمعالجة المعمومات تتمثؿ ال المكونات ضوالعمميات
ذاتيا ،والتوليؼ بيف المكونات ،وترتيب مكونات التجييز ضو المعالجات ،وا تراتيجيات التجييز
ضو المعالجة ،وى تمثؿ مصادر لمفروؽ الفردية بيف األالراد ال التمثيؿ العلم المعرال الذي
يتـ مف ال ؿ تفاعؿ المكونات ضو العمميات مع م توإ البنا المعرال لمفرد.
وتو ى ضمينة شمب
وت كيف لممعان

واألالكار ليتـ ا

 )1222ضف التمثيؿ العلم المعرال ىو ا تدالاؿ وا تيعاب
تفاظ بيا وتصبى جز ا مف البنا المعرال

لمفرد ،والذي

يمثؿ بنا تراكميا تتفاعؿ اليو معمومات الفرد ومعارالو مع البراتو المباشرة وغير المباشرة والت
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توالر لو ناعدة جيدة أل اليب المعالجة ،مما يدعـ ندراتو عم إ داث تكامؿ جيد والعاؿ لفةات
المعمومات ،ومف ثـ تنمو ندراتو عم اإلنتاج المعرال  ،ويصبى ليا تميزىا وتفردىا.
ونظ ار عتماد تلدـ الفرد ال
الل ار ة مو ع اىتماـ المربيف ال

تلدمو ال

الل ار ة ،ضصبى تعميـ

المواد الد ار ية عم

جميع ان ا العالـ ،ومف ثـ الي

مف ض ا يات ضىداؼ

التربية ال المر مة ا بتداةية ،و يالتمؼ ض د ال ضىمية الل ار ة بوصفيا ىدالا مف اىداؼ ىذه
المر مة وضنيا المدالؿ الرةي

لمتعمـ ،الالل ار ة ال

المدر ة ا بتداةية ى

لعممية التعمـ ،وتعد اجادة الل ار ة مؤش ار ميما لملدرة عم

جر األ اس

التعمـ وترتبط ارتباطا ايجابيا

بت صيؿ األطفاؿ بالمر مة ا بتداةية  ،)Chapman & Prochnow, 2000) .عبد
اليادي عبده والاروؽ عثماف)2884 ،
ويشير )،(Sencibaugh, 2000

& (Richter, Isberner, Naumann

 Neeb, 2013ال ضف الفيـ اللراة  Reading Comprehensionي تؿ مكانا ميما
ال صعوبات الل ار ة يث ضف  %82مف ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف صعوبات الل ار ة،
ويجد ذوي صعوبات التعمـ ال

الفيـ اللراة

صعوبة ال

ربط المعن بالكممة ،وال

التعرؼ

عم تفاصيؿ معينة ون ارةتيا ،والالروج با تنتاجات مف النص والتوصؿ إل النتاةن ،والتالميف
وىو ا مر الذي يرجع ال الغالب إل اللصور ال الميارات المعرالية ،الالفيـ اللراة ىو تمؾ
العممية الت يتـ مف ال ليا معرالة المتعمـ بالكممات المت منة ال نص معيف مكتوب عندما
يبدض ن ار تو ،واليمو لمثؿ ىذا النص وما يدور اليو ،ونيامة با تال ص معن معيف منو يمثؿ
الفكرة ا

ا ية ضو الجوىرية الت يت منيا ويدور وليا ،وعادة ما يعكس ث ث م تويات

عم ا نؿ تبدض بلياـ المتعمـ بنلؿ اإليجابية رالا مف النص ،ثـ نيامة بالربط بيف المعمومات
المت منة وتونع ما ع اه ضف ي دث ،ثـ تلييـ األ داث المت منة ،وت ميميا ،وابدا الرضي
وليا.
و يعرؼ ) )Learner & Johns, 2009الفيـ اللراة بمنو عممية نشطة تتطمب
التفاعؿ الملصود واليادؼ بيف اللارئ والنص اللراة  ،عند م اولة اليـ مواد م ددةر الي اوؿ
الل ار
ت

د الفجوة بيف المعمومات الواردة ال المغة المطبوعة والمعمومات الت يممتكونيا م بلا
يتـ ا تنتاج معمومات ومعارؼ جديدة ت تالرج مف ال ؿ الل ار ة ،كما ضف الالبرات

ال ابلة وا ىتمامات وضو اع الل ار ة تؤثر ال

اليـ المواد ،وكمما ا تطاع الفرد ضف يدمن
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وؼ ي صؿ عم البرات ومعمومات الريدة

المعمومات ال ديثة مع المعمومات الت لديو الإف
وميمة.

ن النجار  )1222ضف الموىوبيف  Giftedىـ ضىـ الثروات البشرية ،وىـ

ويرإ

ركيزة المجتمعات ال اعية ن و التلدـ والرن  ،ويعد الموىوبوف المنفذ الذي ت ع
ا ودو ار بار از ال ال

المجتمعات الت تريد ضف يكوف ليا إ ياما وا

المفو

ارة البشرية وتكت ب

مكانة مرمونة بيف األمـ ،ومف ثـ الالموىوبوف ىـ ركيزة ض ا ية لمتنمية والتلدـ وو يمة العالة
لت ديث ضي مجتمع وتطويره ،واذا كانت الدوؿ المتلدمة ند وصمت إل

م توإ مرتفع مف

التلدـ والرن ر الذلؾ يرجع ل لدرتيا عم اكتشاؼ الموىوبيف ورعايتيـ الرعاية الت تكف لصلؿ
مواىبيـ وا

تفادة منيا ال مجا ت العمـ المالتمفة ،ويت لؽ ذلؾ مف ال ؿ نظـ تربوية مرنة

تراع الفروؽ الفردية بيف الط ب وتلدـ تعميما متمي از لكؿ طالب يتنا ب مع ندراتو الالاصة
وميولو واىتماماتو.
جرواف  ،)1222عادؿ عبد اهلل م مد ،)1223

وضو ى الت

Rao & Rao,

 )2006ضف الموىوبيف يعانوف مف مشك ت مالتمفة ،تتنوع ض بابيا ،منيا اللر المنين
المدر

يث ضف المناىن الد ار ية العادية

اجات الت ميذ الموىوبيف و تت

تمب

ـ مع

ندراتيـ ،المكونات المناىن الد ار ية مف ضىداؼ وم توإ وطرؽ تدريس وضنشطة وض اليب تعميـ
وطرؽ تلييـ غير م ةمة و ت تثير داالعية الموىوب لمتعمـ ضو التفكير ضواإلبداع ألنيا تلدـ
لجميع الت ميذعم

د

وا بطريلة وا دة و ت ارع التنوع وا الت ؼ ال ض اليب التفكير

والتعمـ والميوؿ وا ىتمامات لدإ الت ميذ وكذلؾ ال الالصاةص واللدرات ضي ضنيا

تراع

الردية المتعمـ ،ويترتب عم ذلؾ انعداـ الرص الت دي واللداف الداالعية لمتعمـ وما ينتن عنو
مف مشك ت ضالرإ كعدـ التكيؼ والتواالؽ ال المدر ة وال موؾ العدوان
الت صيؿ الد ار

ويمكف ضف يترتب عم

ذلؾ تدن

بالواجبات المدر ية والتلميؿ مف نيمة النجاح ال

وانالفاض م توإ

تلدير الموىوب لذاتو وعدـ اللياـ
المدر ة وعدـ إتلاف بعض الميارات

الد ار ية وعدـ التركيز.
ويرإ  )Lombardo, 1980ضنو عم
الموىوبيف ضف يكونوا ضكثر

ا ية ومراعاة

األبا والمتالصصيف والم يطيف باألطفاؿ

تياجات ىؤ

األطفاؿ ويعمموف عم اشباعيار

يث ضنو اذا دث تثبيط ل ماس الموىوبيف والمتفونيف وابداعيـ مف نبؿ الم يطيف بيـر
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الانيـ ند يفرطوف ال نلد ضنف يـ وانجازاتيـ ،وينالفض لدييـ مفيوـ الذات وما ند يعلبو مف
مشك ت موكية .
ويرإ م مد اليم

 )1222ضنو

يمكف اشباع ا تياجات الموىوبيف المالتمفة عف

طريؽ المناىن الد ار ية العادية بؿ ضصبى تغيير البرامن التعميمية إلشباع ىذه ال اجات
رورة وا رتفاع بيا عف م توإ ال فظ والتذكر ال اةد ال مدار نا مما يكوف لو ضكبر األثر
والفاةدة عم
الموىوبيف

مالرجات النظاـ التعميم
يث ضف مراعاة

ولكف ىذه الفاةدة

تكوف م اعفة ال

الة الةة

اجات واىتمامات وندرات الموىوبيف واشباعيا مف شمنو ضف

ي اعد ال تنمية الموىبة واثراةيا مما يالدـ الموىوب ومجتمعو.
ويعرؼ ) (Tannenbaum, 1983الموىوب بمنو ذلؾ الفرد الذي يكوف لديو
ا مكانية وا

تالدـ ال ياة ا ن انية ضال نيا والكريا

تعداد ليصبى منتجا ل الكار الت

واجتماعيا وماديا وانفعاليا وجماليا.
كما يعرؼ  )Gallaghar, 1985الموىوب بمنو شالص مف ذوي م توإ األدا
الراليع ،وي تاج إل برامن تربوية والدمات تعميمية ضكثر مما يتـ تلديمو ال البرنامن المدر
المعتاد بيدؼ إتا ة الفرصة لت ليؽ الاةدة لو ولممجتمع ويؤكد ىذا التعريؼ عم
األدا الراليع ال

ضي مجاؿ مف مجا ت اللدرة العلمية العامة ،ا

تعداد الد ار

م توإ
الالاص،

ال موؾ الليادي ،التفكير ا بتكاري  ،لفنوف المالتمفة ،الميارات ال ياتية.
ضما ) (Klark, 1997اليعرؼ الموىبة عم ضنيا مفيوـ بيولوج يعن ذكا متميز
وتطور مت ارع ألنشطة العلؿ ،بما ذلؾ ال س البدن والعواطؼ والمعرالة ،وتظير عم شكؿ
ندرات مرتفعة ال مجا ت ا

تعداد ا كاديم والليادة والفنوف وا بداع.

ويعرؼ ) (Worrell, et al, ,2019الموىوبيف بمنيـ األالراد الذيف يتميزوف باألدا
المتميز بالملارنة بمنرانيـ.
ويري ر م ر تـ  ،)1222م مد المفت
ب رورة مراعاة ضف ي تند التعمـ إل

 ،)1222عبد المطمب اللريط

)1222

ال اجات والالصاةص الفريدة وميوؿ واىتمامات

الموىوبيف الد ار ية ،وضف ت توي عم نشاطات معلدة تتطمب عمميات تجريدية وميارات تفكير
مالتمفة ،وا تالداـ طرؽ تدريس وض اليب تعمـ متنوعة ت اعد عم إظيار المواىب وتنميتيا،
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با

االة ل ىتماـ بمالكار الموىوبيف وآراةيـ ومراعاة ال اجات العلمية وا بداعية وا جتماعية

والنف ية عند تلديـ البرامن التربوية لمموىوب.
وتذكر الونية عبد الفتاح

 )1223ضف مجاؿ صعوبات التعمـ

Learning

 Disabilitiesيعد مف المجا ت الميمة ال ونتنا ال ا ر ،وند اىتـ عمما النفس والتربية
إل

جانب اىتماـ اآلبا

والمربيف بيذا المجاؿ كما ا ترع

انتباه كثير مف العمما

المتالصصيف ال مجا ت مالتمفة مثؿ عمـ األعصاب وعمـ الطب النف
بدض العمما

وا لمتالصصوف ال

نتلا ضن ب ا

التركيز عم

وعمـ المغة ،ولذا اللد

ىذا الجانب بيدؼ تشاليص تمؾ الصعوبات

تراتيجيات لمتالفيؼ مف دة تمؾ الصعوبات ندر اإلمكاف.

ويشير ناصر الالوالدة  )1224ويو ؼ الليروت

 )1222ضف صعوبات التعمـ تظير

عم شكؿ تبايف مم وظ بيف م توإ ت صيؿ الفرد المتونع وت صيمو ال ليل  ،يث ينالفض
ت صيمو الفعم عف م توإ ت صيؿ زم ةو .كما يظير التبايف عم شكؿ ا طرابات تؤثر ال
ندرة الفرد عم ا

تماع ،ضو التفكر ،ضو الك ـ ،ضو الل ار ة ،ضو الكتابة ،ضو ال

اآلثار ال مبية الت ند تنشم عف ضشكاؿ ىذا ا

اب .ونظ ار إل

طراب عم ضدا الطمبة كاف بد مف ا ىتماـ

بالتداالؿ التربوي المبكر ،مف ضجؿ تلميؿ األ رار والمشك ت الت ند تنجـ عف ىذه الصعوبات
ال م ار ؿ التعميـ ال

لة ،وذوي صعوبات التعمـ لي وا مف ذوي اإلعانات الج مية كال معية

والبصرية والج دية ،وانما ىـ ضالراد يواجيوف صعوبات ال مواد تعميمية مالتمفة،

يبتعدوف

عف التعميـ العادي الم تالدـ عند غالبية الناس ،اليـ ي مموف ويالمنوف ويت للوف إل ضف
يصموا إل م توإ التعميـ الجيد ،ولكف ند يكوف ذلؾ بشكؿ ضبطم مف الطمبة العادييف.
ويذكر ال يد صلر  )1223ضف الت ميذ ذوإ صعوبات التعمـ لي وا بمنؿ مف العادييف،
اليـ ضشالاص طبيعيوف ويتمتعوف بال

مة الج دية و يعانوف مف ا طرابات انفعالية ضو

وجود إعانات بمنواعيا المالتمفة ،ضوتدن الم توإ ا جتماع ضو الثلاال ضو األنتصادي وال
الونت نف و لي وا كالعادييف ،ولكف األالت ؼ بيف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف يكمف ال
طريلة كؿ منيما ال تجييز المعمومات ومعالجتيا.
عرؼ ) )Swanson& Sachse, 2001, 301صعوبات التعمـ عم ضنيػا انالفػاض
وي ّ
ال ػ ضدا الطفػػؿ بالملارنػػة بػػالزم العػػادييف مػػع التمتػػع بػػذكا متو ػػط ضو الػػوؽ المتو ػػط ،إ
ضنيػػػـ يظيػػػروف صػػػعوبة الػػػ بعػػػض العمميػػػات المتصػػػمة بػػػالتعمـ كػػػالفيـ ،والتفكيػػػر ،وا دراؾ،
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ػػابية ،وي ػػػتبعد مػػػف

وا نتبػػاه ،واللػػػ ار ة ،والكتابػػة ،والتيجػػػ  ،والنطػػػؽ ،واجػػ ار العمميػػػات ال

ا ت صعوبات التعمـ ذوي اإلعانة العلمية والم طربوف انفعاليػا والمصػابوف بػممراض وعيػوب
ال مع والبصر وذوي اإلعانة المتعددة.
عرؼ عواطؼ م مود الشديفات )123 ،1226 ،صعوبات التعمـ بمنيا" ا طراب
كما ت ّ
ال وا دة ضو ضكثر مف العمميات النف ية األ ا ية ال زمة لفيـ وا تالداـ المغة المنطونة ضو
المكتوبة ،ويظير ال شكؿ نصور ال اإلصغا  ،ضو التفكير ضو النطؽ ضو الل ار ة ضو الكتابة ضو
التيجةة ضو إج ار
وا

طرابات ال

ابية ،ويت مف ىذا التعريؼ

العمميات ال
اإلدراؾ ،وي تثن

ا ت التمؼ الدماغ ،

مف ذلؾ األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات تعمـ تعزإ

لإلعانة العلمية ضو لتدن الم توإ الثلاال ا جتماع  ،ضولمصعوبات البصرية ضو ال معية ضو
ال ركية ضو ا نفعالية".
واذا كانت صعوبات التعمـ ترجع ال األ اس إل نصور ال األدا الوظيف لممخ الإف
مف يعانوف منيا يت موف بلصور ال وا دة ضو ضكثر مف العمميات العلمية المعرالية المالتمفة
بد ا مف ا نتباه والتفكير و ؿ المشك ت ،وىو األمر الذي يؤثر

مبا عم م توإ التمثيؿ

المعرال لممعمومات مف جانبيـ ،اليصبى مف األكثر ا تما بالن بة ليـ ضف يكونوا ال م توإ
ضدن

مف ذلؾ الت م ؿ اليرم

الذي تمثمو العممية األكثر تعليدا والمعرالة بالتمثيؿ المعرال

لممعمومات .عادؿ عبداهلل م مد .)1227
ويو ى عادؿ العدؿ )213، 1222،ضنواع صعوبات التعمـ لتشمؿ الصعوبات النماةية،
وى

الصعوبات الت

تناولت العمميات نبؿ األكاديمية والت

الذاكرة ،التفكير والمغة ،والت

يعتمد عمييا الت صيؿ الد ار

تتمثؿ ال

ا نتباه ،اإلدراؾ،

والنشاط العلم

لمفرد ،وضي

ا طراب ال وا دة ضو ضكثر مف ىذه العمميات يؤدي بال رورة إل المعاناة مف صعوبات تعمـ
ضكاديمية ،وال صعوبات األكاديمية يلصد بيا الصعوبات ال األدا المعرال األكاديم المدر
والاصة ال

مجا ت الل ار ة ،الكتابو ،التيج  ،ال

اب ،والتعبير الكتاب

وتظير ىذه

الصعوبات وتعبر عف نف يا مف ال ؿ التباعد بيف اللدرات الكامنة واإلنجاز الفعم بعد تلديـ
التعميـ الم ةـ لمطفؿ.
وتشير ضمؿ البكري  )1226إل

تدن

الت صيؿ األكاديم

ل ا ت صعوبات التعمـ

ملارنة مع نظراةيـ مف األطفاؿ العادييف ،والاصة ميارات الل ار ة والكتابة وال
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م توإ الل ار ة ،والكتابة المعكو ة ضو غير الملرو ة ،وصعوبة إج ار العمميات ال
والتمييز بيف المفاىيـ ال

ابية،

ابية ،باإل االة إل النمو غير المتنا ؽ لمكونات اللدرة العلمية

لدإ ا ت صعوبات التعمـ يدؿ عم ذلؾ.
و دد) (Bateman& chard, 1995الصاةص ذوي صعوبات التعمـ ال وجود تباعد
تعدادات الد ار ية لدي الطفؿ والم توي الد ار

وا ى بيف ا

وظيف ال عممية التعمـ ،وجود

الفعم ويعود ذلؾ ال المؿ

عؼ ال وظيفة الجياز العصب المركزي ،عدـ ا رتباط بيف

صعوبات التعمـ والتمالر العلم ضو ال رماف الثلاال ضو البية ضو الج م ضو التعميم .
ويو ى يد عثماف  ،)2882وم رز الغناـ  )1222ضىمية م

مة ا

تراتيجيات

التدري ية الت ي تالدميا المعمـ لمت ميذ ذوي صعوبات التعمـ ،وتوالير بيةة تعميمية ت تالدـ
ا تراتيجيات تدري ية تت

ـ والالصاةص المعرالية وا نفعالية وال موكية لمت ميذ ذوي

صعوبات التعمـ وتدالعيـ إل اإلنجاز والمشاركة اإليجابية ال األنشطة التعميمية .ويلع ىذا
الدور عم

المدر ة بوصفيا الجية الم ةولة م ةولية مباشرة عف التعمـ ،ويجب عمىيا

التركيز عم الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ و ي تطيعوف اإلالادة مف البرات التعميـ واألنشطة
المتا ة ال

الفصؿ المدر

والارجو مما يجعميـ

ي للوف ضىداؼ المدر ة التعميمية و

ي تطيعوف الوصوؿ إل م توإ التمكف الذي يمكف ليـ ضف يصموا إليو ،مثؿ ىؤ
يجب ضف يكونوا ال
المنا بة وىذا

بؤرة ا ىتماـ المدر
يتـ إ ال

مف

الت ميذ

يث توالير األنشطة الع جية التعميمية

و الكشؼ المبكر عنيـ وتييةة ظروؼ التعمـ ضو الع ج

المنفرد بيدؼ م اعدة كؿ تمميذ عم تالط صعوبات تعممو.
وييتـ الب ث ال ال

بفةة الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ ال

الل ار ة،

يث تشكؿ

الل ار ة ض د الم اور األ ا ية والميمة لصعوبات التعمـ األكاديمية ،بؿ وتمثؿ صعوبات
الل ار ة ال بب الرةي

لمفشؿ المدر

.

وشهم ٛالبشح:
ونظ ار ألىمية المر مة ا بتداةية كموؿ م ار ؿ ال مـ التعميم
نجاح الفرد ال

الم ار ؿ التعميمية ال

والت

يتونؼ عمييا

لة ،ويمكف اك اب المتعمـ الييا الميارات والعادات

وتنمية ندراتو وا تعداداتو واك ابو الكثير مف الميوؿ واأل تجاىات والت ت اعده عم النجاح
ال

ياتو وتلديـ األال ؿ لنف و ومجتمعو.
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ٔ لذ أشاسج دساصاجLiou, (،(Marinak, Gambrel, 2008) ،(Guthrie, 1999) :
،(Lamb, 2010) ،(Henman, 2010) ،(Putman, Walker, 2010) ،)2010
)Edmunds & ،(Richardson, Abraham, 2009) ،(Ciani, et al, 2010
يف ضبو رياش
 ،)Bauserman, 2006يحًذ انمضاِ ٔيحًذ اندشخٕس٘ (،)2002
وآالروف  ،)1228الريد جديتاوي ،م مد نوح ،نمر الزماف عبد الغن

Abd-El- ، )1222

)(Richter, Isberner, Naumann & Neeb, (، )Fattah, & Patrick, 2011
(Bipp, & ،)Hamdan-Mansour, et al, 2014 ،)1222

 ،.2013مية الفراج

 ،van Dam, 2014).م مد الل اة وم مد الع يرإ  ،)1224ض مد الشريـ

،)1224

)(Everaert, Opdecam, & ،)Mo, J., 2019) ،(Gupta & Mili, 2017
Topçu & Leana-Taşcılar, ،(Parhiala, et al, 2018) ،.)Maussen, 2017
)2018).
Sibgatullina, et ( ،.)Parhiala, et al, 2018) ،)Devetak& Glažar, 2010(،
 ،)Hidajat et al, 2020( ،)al, 2019لع نة الداالعية العلمية بالل ار ة واألدا األكاديم
لممتعمـ ووجود تمثير داؿ ا صاةيا لمداالعية عم الل ار ة والفيـ اللراة  ،با

االة ال ا ياميا

ال التنبؤ بالتعمـ وا دا ا كاديم  ،كما ضف الداالعية العلمية تزيد مف الل ار ة وت
اللراة  ،وليا دورال

اثارة ميؿ الفرد ن و التعمـ وتؤثر ال

توجيو

ف الفيـ

موكو ن و المعمومات

الميمة.
ٔيذكر

،)Paul, 2004( ،)Hallahan, Kauffman& Pullen, 2009

( )Obrzut, 1996( ،) Wang and Yang (2011،)Passolunghi, 2011ضف الطمبة
ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف نصور ال

الميارات ا نفعالية مثؿ العزلة وتدن

مفيوـ

الذات ،ومشك ت بالداالعية وتونعات عالية بالفشؿ ،وىـ ضنؿ ا تمتاعا بالتعمـ ،ويف موف
األعماؿ ال يمة وضكثر اعتمادا عم
والتيجةة ،والتعبير الكتاب

اآلالريف ،ولدييـ مشك ت تظير ال

والشفوي والميارات ال

الل ار ة ،والكتابة،

ابية الريا يةٔ ،ضظير ذوي صعوبات

التعمـ م تويات منالف ة ال معرالة العمميات المعرالية والفيـ اللراة عند ملارنتيـ بمنرانيـ
مف العادييف ،كما ضف ذوي صعوبات التعمـ يميموف إل

عزو نجا يـ والشميـ إل

ض باب

الارجية ضكثر مف العادييف ،ويمكف ضف يكوف لدييـ نصور ال بعض العمميات المعرالية مثؿ
الذاكرة العاممة والذاكرة نصيرة المدإ و رعة معالجة المعمومات ،وانالفاض ميارات
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المشك ت والميارات ال

ابية و رعة ا جابة مما يترتب عميو انالفاض الت صيؿ الد ار

لدييـ ملارنة بالعادييف.
ويمثؿ ذوي صعوبات التعمـ الةة لي ت نميمة مف مجتمع األطفاؿ ال عمر المدر ة،
التوصمت الد ار ات الت تناولت تلدير مدإ انتشار صعوبات التعمـ إل ن ب مالتمفة ،الم فرت
د ار ة مصطف كامؿ  )2877عف ضف ن بة صعوبات التعمـ ال
وال

الكتابة  ،)9 17.3ضو

الل ار ة بمغت ،)9 15

ت د ار ة ض مد عواد  )2882ضف ن بة انتشار صعوبات

التعمـ بمغت  ،)9 35.1وتوصمت د ار ة ال يد عبد ال ميد  )2881ال ضف ن بة انتشار
صعوبات التعمـ بمغت  ،)9 46.3وكذلؾ ضظيرت د ار ة عبد الناصرعبد الوىاب  )2882ضف
ن بة صعوبات التعمـ ال

الل ار ة بمغت  )9 25.4والكتابػة  ،)9 27.7وضظيرت د ار ة

كريماف عوي ة  )2883ضف ن بة انتشار صعوبات التعمـ بمغت  ،)9 27.5ويرإ البا ثوف
ضف صعوبات الل ار ة تمثؿ ضكثر ضنواع صعوبات التعمـ األكاديمية شيوعا وضف وال  9 72مف
الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ ىـ ممف لدييـ صعوبات تعمـ ال الل ار ة.
و يمكف صياغة مشكمة الب ث ال ال ؤاليف التالييف -
 -2ىؿ توجد الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو طات درجات الت ميذ بالصؼ الالامس
ا بتداة

تعزإ إل

صعوبات التعمـ) عم

النوع ذكور -إناث) والمجموعة العادييف -الموىوبيف -ذوي
ملاييس

الداالعية العلمية ،التمثيؿ المعرال ) واالتبار الفيـ

اللراة ؟
 -2يا طةٛعث انعاللث ب ٍٛالداالعية العلمية وكفا ة التمثيؿ المعرال

والفيـ اللراة

لدي

الت ميذ العادييف والموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ بالصؼ الالامس ا بتداة ؟

أِذاف البشح:
ييدؼ الب ث ال ال إل
 -2الكشؼ عف وجود الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو طات درجات الت ميذ بالصؼ
الالامس ا بتداة تعزإ إل النوع ذكور -إناث) والمجموعة العادييف -الموىوبيف
ذوي صعوبات التعمـ) عم ملاييس الداالعية العلمية ،التمثيؿ المعرال ) واالتبارالفيـ اللراة .
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 -1د ار ة الع نة بيف الداالعية العلمية وكفا ة التمثيؿ المعرال والفيـ اللراة الت ميذ
العادييف والموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ بالصؼ الالامس ا بتداة .

أِىٗ ٛالبشح:
األِىٗ ٛالٍظشٖ:ٛ
 ٖهشف البشح عف الداالعية العلمية لدإ العادييف والموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ مفت ميذ المر مة ا بتداةية مما يوالر ال

جانب الد ار ات ال ابلة ناعدة بيانات معرالية

لمبا ثيف والدار يف والميتميف ال رعاية الموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ.
 -يكشؼ الب ث عف طبيعة الع نة بيف الداالعية العلمية وكفا ة التمثيؿ المعرال

والفيـ

اللراة لدإ العادييف والموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ مف ت ميذ المر مة ا بتداةية ومف
ثـ يمالذ اللاةميف عم العممية التربوية ذلؾ ال ا عتبار بما ينعكس عم ايجابيا عم ضدا
الت ميذ وت صيميـ الد ار

.

 يلدـ الب ث ملاييس عممية ديثة وملننة لمداالعية العلمية وكفا ة التمثيؿ المعرال والفيـاللراة وناةمة لمكشؼ عف ذوي صعوبات الل ار ة.
 -يعد الب ث ال ال

الب ث األوؿ ال

البيةة العربية ال

والذي تناوؿ متغيرات الداالعية العلمية والتمثيؿ المعرال

دود ما اطّمعت عميو البا ثة)

والفيـ اللراة

لدي ث ث عينات

مالتمفة وى العاديوف والموىوبوف وذوي صعوبات التعمـ .

األِىٗ ٛالتطبٗكٗ:ٛ
 -2إالػػادة اللػػاةميف عمػ العمميػػة التعميميػػة الػ

و ػػع ضال ػػؿ الالطػػط لمتعامػػؿ وتلػػديـ ضال ػػؿ

الالدمات التربوية لمت ميذ العادييف والموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ بالمر مة ا بتداةية.
 -1ت ػػاعد نتػػاةن الب ػػث ال ػ م ػػاعدة المعممػػيف ال ػ االتيػػار طػػرؽ التػػدريس المنا ػػبة والت ػ
ت

ػػف مػػف الداالعيػػة العلميػػة وكفػػا ة التمثيػػؿ المعرال ػ والفيػػـ اللراة ػ

ت

ف األدا األكاديم لت ميذ المر مة ا بتداةية.

- 2224 -

ممػػا يػػنعكس عم ػ

الدافعية العقلية وعالقتها بكفاءة التمثيل المعرفي والفهم القرائي .............................................

املفاِٗي اإلدشائٗ ٛملصطمشات البشح:
الذافعٗ ٛالعكمٗMental Motivation :ٛ

تعراليا  ")Giancarlo & Urdan, 2004, 349الت فيز العلم

الداالم

لمفرد

ل نالراط والمشاركة ال األنشطة المعرالية ،والت تتطمب ا تعماؿ وا ع مف اللدرات العلمية
الت يمكف ا تالداميا ال وصؼ التفكير وال

ؿ المشك ت واتالاذ الل اررات"

وتعراليا  ")Giancarlo, 2006بمنيا " الة تؤىؿ صا بيا

نجاز ابداعات جادة

وطرؽ متعددة لت فيز ىذه ال الة ضو ؿ المشك ت المطرو ة بصورة مالتمفة".
وت ددىا البا ثة إجراةيا بمنو الدرجة الت ي صؿ عمييا التمميذ عم ملياس الداالعية

العلمية اعداد /البا ثة.

نفاء ٚالتىجٗن املعشيف Cognitive Representation competence

" عممية ا تال ص المعمومات مف الالبرات ال

ية وترميزىا وتنظيميا و ميا إل ما

ىو مالزوف ال الذاكرة")Sternberg, 1992 ).
وتعراليا ضمينة شمب  ") 25 ،1222 ،مدإ ندرة الطالب عم تجييز وت ويؿ المعرالة
المدالمة مف صورتيا الالاـ الت

ت تلبؿ بيا إل

عدد مف ا شتلانات ضو التوليفات ضو

التعدي ت الت تالتمؼ كميا ،كيفيا) عف صيغ ا تلباليا،ثـ ربطيا بما ال ذاكرتو وت كينيا
لتصبى جز ا مف بناةو المعرال ".

وت ددىا البا ثة إجراةيا بمنو الدرجة الت ي صؿ عمييا التمميذ عم ملياس كفا ة

التمثيؿ المعرال اعداد /البا ثة.
الفّي الكشائ٘ Reading Comprehension

يعرالو عادؿ عبداهلل م مد  )1228بمنو تمؾ العممية الت بموجبيا معرالة المتعمـ
بالكممات المت منة ال

نص مكتوب عندما يلدـ عم

يدور اليو ،ونيامو با تال ص معن

ن ار تو ،واليمو لمثؿ ىذا النص وما

معيف منو يمثؿ الفكرة األ ا ية الت يت منيا ويدور

وليا ،ويعكس ث ثة م تويات يتمثؿ ضنميا نياـ المتعمـ بنلؿ ا جابة راليا
مف النص ،ثـ نيامو بالربط بيف المعمومات المت منة ،وضع ىا تلييـ األ داث المت منة
وت ميميا وابدا الرضي ولو
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ي صؿ عمييا التمميذ عم

وت دده البا ثة إجراةيا بمنو الدرجة الت

االتبار الفيـ اللراة

اعداد /البا ثة
املِٕٕبُٕGifted :

ف ش اتو وزينب النجار  ) 1222الطفؿ الموىوب بمنو الطفؿ الذي يظير

يعرؼ

ضدا ممي از ملارنة مع المجموعة العمرية الت ينتم إلييا ال وا دة وضكثر مف األبعاد التالية
اللدرة العلمية العالية  ،واللدرة اإلبداعية العالية ،والت صيؿ األكاديم المرتفع  ،واللدرة عم
اللياـ بميارات متميزة
والمرونة وا

الني ة ،ريا ية ،لغوية ،اللدرة عم المثابرة وا لتزاـ والداالعية العالية

تل لية ال التفكير) .

وي عرؼ مكتب التربية بالو يات المت دة األمريكية األطفاؿ الموىوبوف بمنيـ ضولةؾ
اللادروف عم األدا الراليع ال المجا ت العلمية ،وا بداعية ،والفنية ،والليادية ،واألكاديمية
الالاصة ،وي تالجوف ال الدمات وضنشطة غير عادية مف ضجؿ التطوير الكامؿ
الت

تعداداتيـ.

جرواف)1223 ،

صعٕبات التعمي Learning Disabilities

تعراليا المجنة اللومية المشتركة لصعوبات التعمـ ")2883بمنيا مجموعة غير
متجان ة مف ا
ميارات ا

طرابات ،تظير عم

ىيةة صعوبات ذات د لة ال

تماع ضو الت دث ضو الل ار ة ضو الكتاب ضو ا

تد ؿ ،وىذه ا

اكت اب وا تالداـ
طرابات يفترض

ضنيا ند ترجع إل ا طراب وظيف ال الجياز العصب المركزإ ،ويمكف ضف ي دث عبر ياة
الفرد ،كما يمكف ضف يكوف مص وبا با طراب ال
ا جتماع "  .الت

ال موؾ واإلدراؾ ا جتماع

والتفاعؿ

الزيات.)72 ،2887 ،

ويعراليا ( )Hallahan et al., 2009بمنيا "مجموعة غير متجان ة مف
تظير عم

ىيةة صعوبات ذات د لة ال

ا

طرابات الت

ا

تماع ،ضو الت دث ،ضو الكتابة ،ضو التفكير ،ضو اللدرة الريا ية".
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اإلطاس الٍظش ٙلمبشح:
أٔالً :الذافعٗ ٛالعكمٗ:ٛ
ترإ عدية عبد الفتاح  )1226ضف لمداالعية العلمية تكمف ال م اعدة المتعمـ عم
ا نتباه لألشيا الت لـ ينتبو إلييا ض د ،اللياـ بالمياـ الت يرغبيا وي تمع بو ،ؿ
المشك ت بطريلة مالتمفة ،اتالاذ الل اررات وا عتماد عم النفس وت مؿ الم ةولية ،تبرز
الدور اإليجاب لممتعمـ ال عممية التعمـ.
"وي يؼ  )Giancarlo& Facione,1998ضنو لك
بكفا ة ،اليـ ب اجة إل
عم

يلوـ الت ميذ ب ؿ المشك ت

النظر لمبداةؿ المتعددة ،باإل االة ل اجتيـ لتفتى الذىف وا عتماد

النفس وا تعماؿ ندراتيـ العلمية بشكؿ العاؿ وا تالداميا ال

وصؼ التفكير و ؿ

المشك ت واتالاذ الل اررات ،وىو ما يعرؼ بالداالعية العلميةر الي " الة تؤىؿ صا بيا إلنجاز
إبداعات جادة وطراةؽ متعددة ل ؿ المشك ت المطرو ة ،وتوليد ضالكا ار مالتمفة و مو جادة
والت تبدو ض يانا غير منطلية
ويعرؼ ) )Snow, 1992الداالعية العلمية بمنيا ندرة الفرد عم التعامؿ مع الموانؼ
المتباينة ونيامو بوظاةفو بالرغـ مف الت ديات والظروؼ الصعبة الم يطة بو ،كما تت مف
ندرة الفرد عم التكيؼ الفعاؿ مع المونؼ مما يتيى لو اللدرة عم توليد األالكار والتغمب عم
العلبات بكفا ة وملدرة.
ويعراليا  )DeBono,1998,82بمنيا" الة ذىنية م تمرة تؤىؿ صا بيا إلنجاز إبداعات
جادة".
ويعراليا عدناف العتوـ  ")1222الة مف الداالعية لدإ الفرد ت فزه لمنظر إل بداةؿ
ضكثر ال الونت الذإ ير

بو اآلالروف بما ىو موجود"

ويعراليا وليد موؾ ونيس عم  ")82 ، 1223 ،الة داالمية ت فز علؿ الفرد،
وتوجو

موكو العلم

ن و ؿ المشك ت الت

تواجيو ،ضو تلييـ الموانؼ ،واتالاذ الل اررات

با تعماؿ العمميات العلمية العميا ،وتعبر عف نزعتو لمتفكير ،وتت ـ ىذه ال الة بالثبات والت
تجعؿ منيا عادة علمية لدإ الفرد"..
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وتعراليا عدية عبد الفتاح

 )1226بمنيا " الة داالمية تؤىؿ الفرد وت فز موكو

ن و اإلبداع الجاد ،و ؿ المشك ت با تعماؿ العممية العلمية العميا ،ونزعتو ن و ا تعماؿ
ندراتو ل ؿ المشك ت".
ومف الصاةص األالراد الذيف يمتمكوف داالعية علمية مرتفعة ضف لدييـ درجة مف
الف وؿ و ب ا

تط ع واللدرة عم ا ندماج ال الميمات المثيرة لفترات طويمة ،كما ضنيـ

م تمعيف جيديف آل ار اآلالريف ،ولدييـ اللدرة عم المشاركة الفعالة ال الموانؼ ا جتماعية
والتعميمية مما يؤثر عم اكت اب العديد مف المعارؼر يث توصمت العديد مف الد ار ات مثؿ
د ار ة ض مد الشريـ )1224ر طارؽ عبدالر يـ  )1227إل

وجود ع نة موجبة بيف

الداالعية العلمية والت صيؿ وا تجاه ن و التعمـ ،واذا ما تـ إك اب الت ميذ ذوإ صعوبات
التعمـ تمؾ الالصاةص

ينعكس بال رورة عم

ت صيميـ ،واتجاىاتيـ ن و التعمـ وندرتيـ

عم تكويف ع نات اجتماعية والمشاركة ال الفصؿ واكت اب الثلة بالنفس ،التواالر الداالعية
العلمية لدإ الت ميذ ي فزىـ لمنظر لمبداةؿ المالتمفة ال الونت الذإ ير

اليو غيره بما ىو

موجود ،ويعتبر ىذا النوع مف التفكير مصدر لإلبداع.

ثاٌٗاً :الٍىارز ٔالٍظشٖات املفظش ٚلمذافعٗ ٛالعكمٗ:ٛ
ٌ .1ظشٖ ٛالتكشٖش الزات٘ )(Deci& Ryan, 1985

وتفترض ىذه النظرية ضف األالراد مدالوعوف بصورة طبيعية لتنمية ذكاةيـ ،وضنيـ
ي تمتعوف با نالراط ال األنشطة الت تظير ندراتيـ المعرالية ومياراتيـ ال األدا  ،الالشعور
بالفعالية والكفا ة الذإ ي ببو النجاح يعزز جيودىـ لموصوؿ لإلتلاف ،ويرالع م توإ الداالعية
الداالمية ألدا مياـ متشابية ،والشعور بعدـ الكفا ة ي عؼ جيدىـ لموصوؿ إلتلاف ميمة
ما .ض مد الشريـ.)267 1225 ،
ويرإ  Deci& Ryanضف الط ب يميموف ألف يكونوا مدالوعيف داالميا ألدا ميمة ما
عند تواالر شرطيف
ض .الفاعمية الذاتية العالية والت تشير إل اعتلاد الفرد بمف لديو اللدرة عم ضدا الميمة
بنجاح عبدالوا د الكبي

وم مد عبد العزيز)72 ،1225 ،
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ب .إدراؾ الم ددات والت
االتيار األنشطة الت

امت ؾ اللدرة عم

تشير إل

الت كـر

يث ي تطيع الفرد

يف ميا ويتكيؼ معيا ويمكنو معالجتيا بنجاح.

عدية عبد

الفتاح.)1226 ،
ٌ .2ظشٖ ٛد ٖبٌٕٕ لمذافعٗ ٛالعكمٗ(DeBono, 1998)ٛ
يعرؼ ديبونو الداالعية العلمية عم ضنيا الجيد المتواصؿ الم تمر لدإ الفرد ،الي
امتياز لمف يل
ا
لي ت
الفرد ال ل ظة ا
ض.

تطوير الفكرة ،بؿ ى الفكرة نف يا الت ند تراود

ونتا طوي ال

تبصار،ويمكف التوصؿ لألالكار المتولدة مف الداالعية العلمية بطريلتيف

م اولة ت

ب -إزالػة كػؿ مػف شػمنو إعانػة

يف ال بؿ المتبعة.

ىذه األالكار المتولدة .
وند دد ديبونو عدد مف المبادئ األ ا ية الت ت كـ نظريتو وى -
ب -اإلبػػداع الجػػاد تفكيػػر جػػانب ولػػيس

ض .اإلبػػداع لػػيس موىبػػة موروثػػة.
تفكير عموديا.
ا

د-اإلبداع الجاد يتجاوز دود التفكير

ج -اإلبداع الجاد نابؿ لمتعمـ والتدريب.
المنطل بدرجات كبيرة.
ىػ -اإلبداع الجاد

ييتـ بدرجة صواب التفكير الت يتبعيا الفرد لموصوؿ إل ال ؿ

اإلبداع .
إدوار ديبونو ،)23 ،1222 ،ال

عدناف العتوـ.)151 ،1222 ،

 -2منٕرز ): ( Giancario, 2006
يعد مف ضىـ النماذج الت ال رت الداالعية العلمية ويكشؼ النموذج عف وجود ضربعة
ضبعاد رةي ية تت منيا الداالعية العلمية وى

التكامؿ المعرال  ،التركيز العلم  ،ال ؿ اإلبداع

لممشك ت ،التوجو ن و التعمـ.
أ -التهاون املعشيف  cognitive Integrity:ويعتمد ىذا البعد عم
وندراتيـ عم
المعرال ،

ميارات المتعمميف

ا تالداـ ض اليب تفكير م ايدة ومو وعية ،الاألالراد الذيف يتميزوف بالتكامؿ

يث يكونوف إيجابيف ال

الب ث عف المعمومات والمعارؼ والت

ت اعدىـ ال

الوصوؿ لم ليلة وايجاد موؿ المشك ت لمشك تيـ اليومية ،كما يتميزوف ضي ا بتفتى الذىف
واللدرة عم التعامؿ مع الموانؼ ضو المشك ت الت
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االتيار البديؿ المنا ب لكؿ مونؼ عم

دة .و لدييـ اللدرة عم ا

تماع آل ار اآلالريف

ونلدىا بايجابية والعالية .كما تتوالر لدييـ اللدرة عم المشاركة الفعالة مع ا الريف وا ندماج
يف ضبو رياش ،زىرية

ال الميمات المطموبة منيـ مما يمكنيـ مف إنجازىا بي ر و يولة
عبد ال ؽ.)۱۰۰۶ ،
ويتكوف التكامؿ المعرال مف
-

التفتى العلم

 Open mindednessوىو ندرة الطالب عم

التكيؼ مع الموانؼ

المتنوعة والتعامؿ مع المشك ت والصعوبات الت تواجو.
-

الف وؿ العلم

 :Inquisitivenessويت مف طرح ض ةمة ،ويعتبر شك

مف ضشكاؿ

التعمـ الموجو ذاتيا ،والف وؿ ىو الطريلة الطبيعية الت

يتعمـ بيا األشالاص عندما

يتركوف لمتعمـ بمفردىـ ،اليـ يطر وف األ ةمة وي

ظوف ويجمعوف المعمومات،

ويصنفوف وينلموف م

ظاتيـ وضالكارىـ لبع يـ البعض

يؼ اهلل ض مد الغامدإ،

)1227
ويشير) ( De Bono, 2001إل

ضف األالراد الذيف يتميزوف بالتكامؿ المعرال

يغمب

عمييـ الف وؿ المعرال ال اكت اب المعمومات والمعارؼ الجديدة ،كما ضنيـ يشعروف باللدرة
عم

الت دي ومواجية المشك ت الغام ة ،ويشعروف بال عادة عند إيجاد موؿ ليا .كما

ي يؼ) (De Bono,1998ضف الداالعية العلمية تجعؿ مف المتعمميف ميتميف باألعماؿ الت
يلوموف بيا ،وتجعؿ ال ياة ممتعة ليـ وضكثر مر ا.
ب -الرتنٗض العكم٘ Mental Focus:
يمثؿ النزعة ن و اإلتلاف والتنظيـ والو وح الفكرإ والمنيجية ال

مواجية المياـ

و ؿ المشك ت ،والثلة بالنفس باللدرة عم إتماـ المياـ المطموبة ال ونتيا وبصورة دنيلة
وم ددة .وليد الـ موؾ ونيس م مد عم  ،)1223 ،كما يلصد بالتركيز العلم ضنو ندرة
الفرد عم مواصمة ضدا ميمة مف المياـ المكمؼ بيا دوف شعور بالممؿ ضو التعب ت يصؿ
ل ؿ ليذه المشكمة ،كما ضنو يتميز الفرد باللدرة عم تنظيـ األالكار وترتيبيا ،ويمكنو إنجاز
المياـ لمونت م دد ،ويتميز األالراد ذوي التركيز العلم المرتفع باللدرة عم اإلصرار ال إنجاز
المياـ المكمفيف بيا .كما إنيـ يتميزوف باللدرة عم تنظيـ األالكار وترتيبيا بن ؽ متتابع.

- 2232 -

الدافعية العقلية وعالقتها بكفاءة التمثيل المعرفي والفهم القرائي .............................................

وكذلؾ الألالراد الذيف يتمتعوف بتركيز علم مرتفع تتواالر لدييـ اللدرة عم إنجاز المياـ بونت
م دد ،كما ضنو يشعر بال ار ة اتجاه عممية ؿ المشك ت.
يف ابو رياش ،زىرية عبد ال ؽ)۱۰۰۶ ،

طارؽ عبدالر يـ،)1227 ،

ج -احلن اإلبذاع٘ لمىشهالت  Creative Problem Solving:وىو اللدرة عم إيجاد موؿ
ضصيمة لممشك ت الت يواجيا وتكوف موؿ غير مملوالة .كما ضف ىذا النوع مف األنشطة يالمؽ
نوعا مف الت دي بيف األالراد ،ويتميز األالراد باللدرة عم
الت دي والمناال ة ،كما يت ـ ىؤ

ا نالراط ال

األنشطة الت

تثير

األالراد بالر ا عف الذات وبالاصة عند ا نالراط ال

ضنشطة معلدة( ،)Giancarlo & Facione, 1998) .م مد بكر نوالؿ ،)1223 ،ض مد
تواليؽ مرع  ،م مد بكر نوالؿ  ،)1227ثان

يف الشمري.)1223 ،

وىناؾ ث ثة ضنواع مف المشك ت منيا -
-المشكمة الت

تتطمب معمومات ضكثر ل ميا ،ضو تلنيات ضكثر لمتكامؿ مع المعمومات

و ميا.
المشكمة الت تتطمب إعادة ترتيب المعمومات المتوالرة م بلا ضإ إعادة ىيكمة بصورةضعمؽ.
المشكمة ال شكمية ،اللد يكوف الشالص مليدا تماما بالترتيب ال ال  ،و ي تطيعالالروج ضو التطرؽ إل

األال ؿ ،و توجد ع نة تبيف عم

ضإ منيما

عمييا ،وىنا يلوـ ببذؿ نصارإ جيده لموصوؿ إل الترتيب األال ؿ.
)2001
د -التٕدْ حنٕ التعمي Learning Orientation:

يتـ التركيز

( De Bono,

يث يتميز الفرد بلدرتو عم

توليد

داالعيتو لرالع صيمتو المعرالية ،إذ ضنو يركز عم التعمـ مف ضجؿ التعمـ المتمكفر يث يدرؾ
ضنو ىو المفتاح لمعمميات الت تواجيو ال الموانؼ المالتمفة ،إ االة إل ضنو يغذإ الف وؿ
العلم

لممتعمـ ،ويدالعو لمب ث وا

تكشاؼ بشكؿ العاؿ ،ويعد ال صوؿ عم

المعمومات

بالن بة لو تدعيما ودلي عم ما يفتلده مف ضالكار ،ويكوف ضكثر اندماجا ال مياـ التعمـ ،كما
يشير مفيوـ التوجو ن و التعمـ ضف المتعمـ يمكنو التعمـ مف الالبرات الت يمر بيا ،ويطمب
معرالة جديدة بشكؿ م تمر لدعـ ضداةو اإلبداع  ،كما يعمؿ عم ربط وجيات النظر المالتمفة
بشكؿ م ةـ  ، ) Giancarlo & Facione, 1998 .م مد نوالؿ ،)1223 ،ض مد مرع ،
م مد نوالؿ  ،)1227ديبونو  ،)1222م مد الع يري )1225
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خصائص األفشاد رٔ ٙالذافعٗ ٛالعكمٗ:ٛ
للد ضشارت العديد مف الد ار ات م مد نوالؿ  ،)۱۰۰۳تواليؽ مرع وم مد بكر نوالؿ
 )1227إياد ييؿ  ،)۱۰۲۲ض مد الشريـ  ،)۱۰۲۵ندي الجناب

 ،)۱۰۲۷طارؽ نور

الديف م مد  ،)۱۰۲۷م مد الع يرإ  ،)۱۰۲۵الارس رشيد  )۱۰۲۸الت تناولت الداالعية
العلمية إل تواالر بعض الالصاةص لدإ األالراد ذوي الداالعية العلمية المرتفعة وى
 -لدييـ درجات مرتفعة مف الف وؿ و ب ا

-

تط ع والذي يمكنيـ مف اللدرة عم الب ث

 يب ثوف بايجابية عف المعرالة وال ليلة. متفت و الذىف وبالاصة لأل ار الجديدة اللابمة لمتطبيؽ. يف موف الت دي والمناال ة وبالاصة ال األنشطة المعلدة والت ت تاج لميارات غيرعادية ال

ميا.

الصر ة والو وح كما إنيـ يتميزوف باللدرة عم ا ندماج
ا
 تتواالر لدييـ درجة مرتفعة مفال الميمات المثيرة بالن بة ليـ لفترات طويمة
 -يف موف تلديـ األدلة والبراىيف الت تدعـ مونفيـ ،با

االة لكونيـ م تمعيف جيديف

آل ار اآلالريف
 -ينلدوف بإيجابية نلدا ناةـ عم اليـ متعمؽ وضدلة وا

ة.

 لدييـ اللدرة عم المشاركة الفعالة ال الموانؼ ا جتماعية والتعميمية. يتواالر لدييـ العديد مف المعارؼ والت تشكؿ بنيتيـ المعرالية وت يـ بإعطاةيـ ثل عممياعند مواجية
 الموانؼ المالتمفة.ال العرض ال ابؽ تناولت البا ثة تعريفات عديدة لمداالعية العلمية والت يمكف ضف
نالمصيا ال ضف الداالعية العلمية ى

رغبة الفرد ونزعتو

تعماؿ ندراتو ال التفكير ،وتعبر

عف مجموعة وا عة مف العمميات المعرالية الت يمكف ا تعماليا ال

ؿ المشك ت واتالاذ

الل اررات ،كما ضنيا الة تجعؿ المتعمميف ميتميف باألعماؿ الت يلوموف بيا ويعط ضم " ال
إيجاد ضالكار جديدة نيمة وىادالة ،وينظر لمداالعية العلمية بمنيا داالمية ت فز العلؿ ن و
المشاركة بفاعمية ال األنشطة الفكرية الت تتطمب ا

تد ؿ ،وتولد لديو الرغبة ال ا تالداـ

العمميات العلمية العميا ،وتـ العرض ألىمية الداالعية العلمية ،وضىـ النماذج المف رة لمداالعية
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نموذج

العلمية ،وتركز البا ثة ال الية عم
ضبعاد رةي ية الداالعية العلمية وى

 )Giancario, 2006والذي يت مف ضربعة

التكامؿ المعرال  ،التركيز العلم  ،ال ؿ اإلبداع

لممشك ت ،التوجو ن و التعمـ ،وتـ عرض الالصاةص المميزة لألالراد ذوي الداالعية العلمية
المرتفعة.

ثاٌٗاً :نفاء ٚالتىجٗن املعشيف لمىعمٕوات:
يعراليا الت

الزيات  ) 2887بمنيا ض تدالاؿ وا تيعاب وت كيف لممعان واألالكار

والتصورات الذىنية لتصبى جز ا مف الن ين الداةـ لمبنا المعرال لمفرد ،كما ضنيا ت ويؿ
د ت الصياغات الرمزية كممات ،رموز ،مفاىيـ) والصياغات الشكمية ضشكاؿ ،ر وـ،
صور) إل معاف وضالكار وتصورات ذىنية يتـ ا تدالاليا وا تيعابيا وت كينيا لتصبى جز ا
مف ن ين البنا المعرال الداةـ لمفرد ،وضدواتو المعرالية ال التفاعؿ الم تمر مع العالـ مف
ولو  .الزيات .) 117 ،2887،
و يعد التمثيؿ المعرال عممية علمية معرالية تعتمد عم ا تدالاؿ و ا تيعاب و
ت كيف المعان و األالكار ليتـ ا

تفاظ بيا لتصبى جز ا مف البنا المعرال لمفرد ليمثؿ بنا

تراكميا تتفاعؿ اليو المعمومات و المعرالو لمفرد مع البرتو المباشره وغير المباشرة .ض مد
البي )1222،81 ،
ويعراليا عم الالزاع
بيدؼ ا

تفاظ وا

 ) 1228بمنيا تعامؿ الفرد مع المعمومات بمشكاليا المالتمفة

تيعاب با عتماد عم

الربط وا شتلاؽ والتوليؼ وبصيغ عدة م تثم ار

الصاةص التكويف المعرال لو دوف التليد بفكرة جامدة عيا إل تطوير ضبنيتو المعرالية.
كما تعرؼ ضمينة شمب
وت كيف لممعان واألالكار ليتـ ا

 )1222التمثيؿ المعرال

ىوعممية ا تدالاؿ وا تيعاب

تفاظ بيا لتصبى جز ا مف البنا المعرال لمفرد ،والذي يمثؿ

بنا تراكميا تتفاعؿ اليو معمومات الفرد ومعارالو مع البراتو المباشرة وغير المباشرة وتوالر لو
ناعدة جيدة أل اليب المعالجة.
ويشير الت

الزيات  )1222ضف نابمية المدال ت لمتمثيؿ المعرال

مدي جدية المعمومات وارتباطيا بما ىو ماثؿ ال

البنا المعرال

تتونؼ عم

لممتعمـ ،ونابميتيا لمفيـ

وتما كيا وارتباطيا ببع يا ،نابميتيا لمتصنيؼ ضو التمييز ،وات انيا ضو منطليتيا وارتباطيا
بالوانع.
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الزيات  )2887ضف كفا ة التمثيؿ المعرال

ويرإ الت

مملوالية الو دة المعرالية ،وتكرار ا تالداميا ضو توظيفيا ال

تالتمؼ باالت ؼ درجة

صيغ ضو

يانات ذات معن ،

وعدـ كفا ة التمثيؿ المعرال يعن ضف تظؿ معظـ الو دات المعرالية والمفاىيـ المكت بة تفتلر
إل ا

تيعاب والت كيف.

كما يرإ الت
تمثي ار بالغا عم

الزيات  ) 1222ضف الطريلة الت يتـ مف ال ليا تمثيؿ المعرالة تؤثر
كفا ة ضو الاعمية ا ترجاع تمؾ المعرالة و تذكرىا  ،كما يؤثر التتابع و

التعانب الذإ مف ال لو يتـ ا تلباؿ و تالزيف اللرات المعمومات كعناصر ضو و دات لممعرالة
داالؿ النظـ المعرالية عم
المعرال عم
 .2الاصية ا

الصاةص بنية و ت اركيب المعرالة ويتونؼ مدإ كفا ة التمثيؿ

بع الصاةص ى كالتال
تفاظ وتعن

ا

تفاظ اللصدإ بالمعمومات والمعارؼ اللاةمة عم

ضىمية ىذه المعمومات وا كانت م تدالمة ضو مشتلة ل
 .1الاصية المعن

ويلصد بيا ضف ي تلر ال

وع

تالداـ ضو التوظيؼ ال

الفرد المعان

الت

إدراؾ
ؽ.

يعبر عنيا ضو

ي تيداليا الم توإ المعرال مو وع المعالجة .
 .2الاصية ا شتلاؽ ويلصد بيا ضف يعكس البنا المعرال

لمطالب و صور التعبير عنو

صيغا مف المعمومات الجديدة تالتمؼ ال الكـ و الكيؼ عف العناصر الالاـ الم تدالمة
الييا .
 .3الاصية التوليؼ ويلصد بيا توظيؼ و ا تالداـ العناصر بالتعديؿ ضو ال ذؼ لصياغة
نواتن معرالية مالتمفة لكنيا تعكس نفس مذاؽ تمؾ العناصر ضو الو دات .
 .4الاصية تعدد صيغ التمثيؿ المعرال

و يلصد بيا تعدد ا

تراتيجيات الت يلوـ عمييا

التمثيؿ المعرال ضالليا ضو ضر يا بالتزامف ضو بالتعانب اعتمادا عم التنظيـ الذات .
 .5المرونة العلمية المعرالية ويلصد بيا تعدد صيغ معالجة التناوؿ المعرال

لممدال ت

المعرالية الم تدالمة ضو المشتلو و عدـ اإلعتماد عم الصيغ الشكمية لمتمثيؿ المعرال .
 .6الاصية دينامية التمثيؿ المعرال

ويلصد بيا الط نة المعرالية اللاةمة عم

التوليد

والتوليؼ وا شتلاؽ لممعمومات.
وي يؼ الت

الزيات  )1222ضف النظريات المعرالية ال ديثة تركز ال

التمثيؿ المعرال عم
- 2234 -

كفا ة

الدافعية العقلية وعالقتها بكفاءة التمثيل المعرفي والفهم القرائي .............................................

-

المدال ت المعرالية مف يث طبيعتيا و م تواىا.

-

كفا ة عمميات المعالجة و ما تنطوإ عميو مف تمثيؿ و ا تيعاب و تمكف لممعرالة.

-

التفاعؿ بيف المدال ت المعرالية و كفا ة عمميات المعالجة و م تواىا و تمثيميا
معراليا ال التعمـ و التفكير و اإلبتكار و ؿ المشك ت كمىداؼ بعيدة لمتعمـ المعرال
الفعاؿ .
ضف التمثيؿ المعرال عممية مركبة تتملؼ مف عدد م تويات التمثيؿ المعرال
ويرإ عادؿ عبداهلل م مد )،1228 ،ضف التمثيؿ العلم يتملؼ مف عدد مف العمميات
العلمية الب يطة الت تؤلؼ م مة ىرمية مف الم تويات كالتال

 .2الم توإ األوؿ

ال فظ و التالزيف و يعن ا

تفاظ بالمعمومات بصورتيا الالاـ و

ت كينيا ال البنا المعرال لمفرد ضو ذاكرتو لتمثؿ جز ا منيا.
 .1الم توإ الثان

الربط ضو التصنيؼ و يعن ربط المعمومات الم تدالمة بتمؾ الت

توجد ال ذاكرة الفرد و تصنيفيا ال الةات تي ر ا ترجاعيا.
 .2الم توإ الثالث

التوليؼ و يعن الموا مة بيف المعمومات الجديدة الم تدالمة و

المعمومات اللديمة الموجودة ال الذاكرة.
 .3الم توإ الرابع

ا شتلاؽ ضو التوليد و يعن ا تنتاج و توليد معمومات جديدة و

معان و ضالكار جديدة مف تمؾ المعمومات الموجودة ال الذاكرة ضو الت تنشم ب بب
التوليؼ بيف المعمومات اللديمة و الجديدة.
 .4الم توإ الالامس

ا

تالداـ ضو التوظيؼ و يعن ا تالداـ المعمومات و توظيفيا

بطريلة العالة ومنتجة ال ضغراض متعددة
 . .5الم توإ ال ادس التلويـ الذات و يلصد بو اج ار عمميات التصنيؼ ضو التوليؼ
ضو ا شتلاؽ عم ما يوجد بالذاكرة ضو البنية المعرالية ال
بعد إج ار عممية توظيؼ المعمومات.

- 2235 -

و ما يظير مف ضالطا

الدافعية العقلية وعالقتها بكفاءة التمثيل المعرفي والفهم القرائي .............................................

ٌظشٖات التىجٗن املعشيف:
ٌظشٖ( ٛداُ بٗادْٗ) يف التىجٗن املعشيف Piaget
وي يؼ ض مد العمواف  )۱۰۰۸ضنو واللا بياجيو) ي ير النمو المعرال والؽ ضربع م ار ؿ
ال رك

عمرية ،ولكؿ مر مة منيا الصاةصيا المميزة ليا ،وى مر مة النمو ال

مف

الو دة ت عمر ال نتيف) ،مر مة ما نبؿ العمميات عمر ال نتيف ت عمر ال بع نوات)،
مر مة العمميات المادية مف عمر ال بع نوات إل عمر  22نة) ،المر مة المجردة مف
عمر  22نة وما الوؽ) ،وت دث عممية ا رتلا المعرال مف ال ؿ ضربعة مفاىيـ ض ا ية
 -المالططات  :)Schemaى

البنية المعرالية الت

يتكيؼ بيا األالراد ،وينظموف بيا

بيةاتيـ،
 التمثؿ  )Assimilationويصفو بياجيو) بمنو عممية معرالية ي وؿ بوا طتيا المتعمـالمو وعات الجديدة ضو األ داث المثيرة إل مفاىيـ ضو نماذج موكية ناةمة،
 الموا مة  :)Accommodationوت دث عندما يواجو الفرد مثيرات جديدة ،الإما ضف يلوـبالمؽ مفيوـ جديد ليمكنو مف و ع المثير اليو ،ضو يكيؼ مفيوـ موجود بالفعؿ بطريلة
تمكف الفرد مف

ـ المثيرات اليو ،ضي ضنو يكيؼ البراتو ومعارالو لك ث ةـ ما يواجيو.

 -التعادؿ ضو التوازف  )Equilibriumويلصد بو

الة التوازف المعرال

بيف عمميت

التمثؿ والموا مة ،إذ تعد عمميتا التمثؿ والموا مة عمميتيف متبادلتيف ،العادة ما ي اوؿ
الفرد تف ير األ داث الجديدة اعتمادا عم معرالتو ال ابلة التمثؿ) ،وبنفس الونت ند
يعمؿ عم تعديؿ معرالتو لمالبرات والمعرالة الجديدة

ٌظشٖ( ٛبشٌٔش) يف التىجٗن املعشيف:
يشير مفيوـ التمثيؿ المعرال

واللا ( )Brunerإل الطرؽ الت

يتمثؿ الييا الطفؿ

الالبرة الت يواجييا ،والطريلة الت يالزف بيا المعرالة الت يتفاعؿ معيا ،ومف ثـ الالتمثيؿ
المعرال ىو البنا الذي يمثؿ و دة نمو الفرد ال مجاؿ البرة ما ،وتلاس البرات الفرد ومعارالو
بما لديو مف تمثي ت معرالية ،كما يمكف ملارنة البرات األالراد بما لدييـ مف تمثي ت،
وم توإ ىذه التمثي ت.
و يميز برونر) بيف ث ثة ضنواع مف التمثيؿ المعرال ،
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ض -التمثيؿ عف طريؽ الفعؿ) ويظير ال ؿ ال نتيف األول والثانية مف ياة الطفؿ وى
ية ركية ضو معرالة س ركية ،إذ تتطور تمؾ التمثي ت وتنمو عف طريؽ

تمثي ت

الفعؿ وال ركة ،والفعؿ ىو األداة الو يدة لإلدراؾ ،وتت دد

ليلة المو وع إذا تمكف

الطفؿ مف التفاعؿ معو واالتياره .
ب-تمثيؿ الصور الذىنية) ينشم عندما يكوف الطفؿ بعمر  )۱۲شير ،ويعرؼ بمنو إدالاؿ
التمثيؿ الذىن بصيغة ىيةات كصورة شالص ،شكؿ ر ـ معيف األالعاؿ تمثؿ صورة ما).
ج -التمثيؿ الرمزي)

يتطمب صورة ضو وانعة مادية ،كما ضف تطوره ي اىـ ال جعؿ الفرد

غير مليد بالتجربة ال
ت تالدـ المغة ال

ية ،بمعن

التواصؿ ال

ضنو يمكف الفرد مف التفكير بنتاةن عمؿ ما ،و

ب ،لكنيا ت تالدـ ضي ا لمت عب بالرموز ،وتظير نوة

المغة تظير بعمر  )۶نوات ،و يصؿ الفرد إل ىذه المر مة إ بعد تعمـ المغة الت
تمكف الفرد مف الت رر مف ا تعادة الب ارت و عم شكؿ صور
الطريلة ال
ا

ية العالة مع المشك ت المجردة ،وبد

ية اليالية) ،إذ

تكوف

عف ذلؾ يعتمد الفرد عم

ت

ار والتمثيؿ الرمزي لمالبرات ذات الع نة ،وتعتبر المغة ى

ت

ار وتمثيؿ كؿ ما لو ع نة بالمشكمة ،وتمثؿ ىذه المر مة المر مة ال ليلية

لمتفكير.

الو يمة األ ا ية

و ف مجيد ،(۲۷۶ ،۱۰۰۸ ،نايفة نطام Tomic & .)۱۴۶ ،۱۰۰۲،

)kingma , 1996 , 15

ٌظشٖ( ٛفٗذٕتظه٘) يف التىجٗن املعشيف:
يرإ اليجوت ك

ضف ميمة التعميـ ضف يراالؽ م توإ التطور ال ليل

لمتمثيؿ المعرال

لممعمومات ،لكف ميمتو ال ليلية ى ضف يعالن الم ا ة بيف ال د األعم لمتمثيؿ ما ي تطيع
الطفؿ ضف يفعمو با تل لية) وبيف ال د األدن
بم اعدة اآلالريف ،وال

لمتمثيؿ المعرال

ما ي تطيع الطفؿ عممو

و نظرية اليجوت ك ) يوجد م توييف لممثيؿ المعرال لممعمومات

ىما
 -م توإ التطور ال ليل لمتمثيؿ المعرال

الذي يت دد مف ال ؿ ؿ المشك ت ضو

الم اةؿ بصورة م تلمة ،ضي بدوف م اعدة اآلالريف.
 م توإ التطور الم تمؿ لمتمثيؿ المعرالاآلالريف ،ضو التعاوف مع الزم

الذي يت دد مف ال ؿ ؿ المشك ت بإشراؼ

اللادريف بصورة ضكبر.)Vygotsky, 1978 , 89 ( .
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الٍىٕرز الشبه٘ اهلشو٘ :Hierarchical Network Model
يرإ  ،)Collins, Quillian, 1969روبرت ول و  )124 ، 1222 ،ضف تمثيؿ
المعان والمعمومات يتـ مف ال ؿ تنظيميما عم ن و معيف "ىرم "ال الذاكرة  ،ويكوف
تمثيؿ معن

اي مفيوـ مف ال ؿ ع نتو بالمفاىيـ ا الرإ داالؿ ىذا التنظيـ و يلوـ

اللا ليذا النموذج ال ضف المعرالة تال ع ال بناةيا التنظيـ اليرم  ،يث
تمثيؿ المعرالة و ﹰ
ت تؿ المفاىيـ ا كثر عمومية م تويات اعم  ،والمفاىيـ ا نؿ عمومية م تويات ضدن ،
وتتـ عمميات ا

اللا لمالريطة المعرالية الت يعك يا ىذا
تيعاب ،والت كيف و ﹰ

تدالاؿ ،وا

التنظيـ اليرم  ،كما تتـ عمميات تمثيؿ المعرالة وتجييز معالجة المعمومات ،واللاﹰ ليذا
شعورياﹰ وبطريلة منظمة عبر شبكة الترابطات مف األعم

النموذج عف طريؽ الب ث

ال ا دن والعكس ت يتـ اشتلاؽ المعمومة المطموبة ،وتمالذ عمميات تمثيؿ المعرالة
زمناﹰ ي م

زمف التمثيؿ المعرال

لممعمومات ،ويالتمؼ ىذا الزمف باالت ؼ طبيعة

المعمومة  ،ومونعيا ال شبكة الترابطات.

ٌظشٖ )Sternberg , 1985)ٛيف التىجٗن املعشيف
ويرإ طالب اللي

وضمان

عبد الالالؽ )244 ،۱۰۲۱ ،ضف نظرية

تيرنبيرج تيدؼ

لمعرالة كيفية معالجة الشالص لممعمومات الواردة عف طبيعة األشيا با عتماد عم ما تـ
تمثيمو وتالزينو ال الذاكرة ،تكت ب المعرالة "تمثيؿ معرال " ،ضي ضف ىناؾ عمميات مت منة ال
تعمـ معمومات جديدة ،وال

تالزينيا ،وا تدعاةيا وتكوف ذات ضىمية ال

اكت اب المعرالة،

وت تالدـ عممية التركيز ا نتلاة  ،ويتـ الييا الصؿ المعمومات الجديدة المتعملة بالمو وع عف
المعمومات الجديدة غير المتعملة بو ،ويتـ تجميع المعمومات والؽ طريلة م ددة تزيد مف
ترابطيا ،ويتـ ربط المعمومات الت

تـ ترميزىا وتجميعيا مع المعمومات المالزنة ال

الذاكرة

لزيادة ارتباطيا بالبنا المعرال المشكؿ م بلا.
وضكد

تيرنبرج عم

وجود نوعيف مف التمثيؿ المعرال

ىما تمثيؿ الصور ،تمثيؿ

الكممات ضو الرموز)،ويرإ ضف تمثيؿ الصور ض يؿ مف تمثيؿ الرموز ،و دد
مبادئ ت كـ عممية التمثيؿ اإلدراك
-

إف عممية

تيرنبرج الم ة

لمصور

بط وتوجيو الصور العلمية تشبو كثي ار عممية
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كمما زاد الونت المطموب إلنجاز جيد ما عم مثير مادي ،زاد الونت ال زـ لتنفيذ نفس

-

الجيد عم الصور العلمية ال ذىف اإلن اف.
-

الع نة بيف عناصر الصور العلمية تشبو الع نة بيف عناصر المثير المادي.

-

ت تعمؿ الصورة لتوليد معمومات جديدة لـ تكف متواالرة ونت معالجة المعمومات ال
الذاكرة اللصيرة.
تعد وظاةؼ الصور العلمية مماثمة لوظاةؼ المثيرات البصرية مف ال ؿ العمميات الت

-

تلوـ بيا الت ليؽ اإلدراؾ.
ويعزو

ػتيرنبرج  Sternbergنجػاح الطمبػة ضو الػشميـ إلػ

طرؽ وض اليب التدريس ،وبيف األ اليب الت

ػو ا نػ جاـ بػيف

يفكر بيػا الطمبػة ضكثػر مػف كونػو يعػزي إلػ

ندرات الطمبة ضنف يـ ،الاف مػ ؤولية المعمميف ال تعمػيـ الطمبػة بطريلػة تنػ جـ مػع ض ػاليب
وندرات الطمبة.
ال

عدناف العتوـ.)282 ،1223 ،
و ما

بؽ ن تالمص ضف التمثيؿ المعرال ىو عممية علمية معرالية يتـ مف

ال ليا ا تلباؿ المثيرات ال

ية ال معية ضو البصرية ضو المم ية) بصورتيا الالاـ الت

تـ ا تلباليا ،ثـ بنا ع نات ربط بيف ا شتلانات ضوالتوليفات الت طرضت عم المثيرات
ال

ية الت

تـ ا تلباليا مع األالكار ال ابلة المالزنة ال

توجد ض ا ية ال البنية المعرالية لمفرد ،يتـ مف ال ليا ا

الذاكرة طويمة األجؿ ،والت
تفادة مف المثيرات ال

الذاكرة نصيرة المدإ ،واعماليا مع البنية المعرالية المالزنة ال

ية مف

الذاكرة طويمة المدإ،

بيدؼ إيجاد موؿ لمشك ت يمكف ضف يواجييا الفرد ،مف ال ؿ اشتلاؽ ع نات ذات معاف
وضالكار عند م تويات مالتمفة مف التعليد المعرال  ،واشتلاؽ الطط معرالية عم درجة عالية
مف الكفا ة لمتعامؿ مع المشك ت المالتمفة ،كما تـ العرض لبعض النماذج الت تناولت
التمثيؿ المعرال  ،م تويات والصاةص التمثيؿ المعرال .

الفّي الكشائ٘:
تعد صعوبات الفيـ اللراة

مف ضكثر المشك ت الت

تلؼ عاةلا ضماـ التطوره

األكاديم لمت ميذ ،وضماـ م يرتيـ التعميمية ال اكت اب المعارؼ اليـ
و

يمكنيـ اليـ المعن ،

يدركوف ما تت منو ن ار تيـ مف معاف المؼ ال روؼ و الرموز ،مما يؤثر

ت صيميـ ا كاديم ال المو وعات الد ار ية المالتمفة.
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الزيات

ويرإ الت

 )282 ،2887ضف صعوبات الفيـ اللراة

تعد مف اكثر

صعوبات التعمـ شيوعا لدي الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ البالرغـ مف ضف الفيـ اللراة
عام عاما ي يـ ال
ولكنو نشاط ض ا

جميع صور التعمـ  ،يث إنو
يؤثر عم الت صيؿ الد ار

يعد

يعد مادة د ار ية بالمعن المملوؼ

 ،إ ضف الشؿ التمميذ ال اليـ المو وع الذي

يلرضه مف ضكثر المشك ت األكاديمية شيوعا لدإ ت ميذ ذوي صعوبات التعمـ  ،و الت تنبئ
ب دوث صعوبات تعمـ ال مجا ت د ار ية ضالرإ .
والفيـ ىو الغاية مف تعميـ الل ار ة  ،الكؿ ن ار ة
لما يل ار الي ن ار ة نانصة ،الالفيـ ىو الركف األ ا
جيرية

تتوصؿ ال الفيـ ،و ترتبط بالفيـ

لمل ار ة ،والل ار ة وا ضكانت صامتة ضـ

يمكف ضف تنتن مف عنصر الفيـ بمعناه الم دود المليد بالنص الملرو  ،وبمعناه

الشامؿ الذي يعن

اإلالادة مف الالبرات والمعارؼ ال ابلة ،الالل ار ة لي ت عممية ميكانيكية

تلوـ عم مجرد التعرؼ عم ال روؼ والنطؽ بيا ،بؿ انيا عممية الكرية علمية معلدة تو
ال الفيـ .زكريا ابو ال بعات.)225 ،1224 ،
ويعد الفيـ اللراة  Reading comprehensionىو اليدؼ مف الل ار ة ،لم صوؿ
مف الكممات والجمؿ المطبوعة .لذلؾ كؿ مناىن الل ار ة يجب ضف تزود الطمبة

عم المعان

بفرص تطوير ميارات الفيـ اللراة

والذي يعد مف ضكثر المشك ت شيوعا وضىمية لذوي

صعوبات تعمـ ت ديدا ال الل ار ة .و تتطور ميارات الفيـ اللراة بشكؿ تملاة بعد ميارات
التعرؼ إل
ىؤ

الكممات  )word recognitionالت

الطمبة بمواجية صعوبات مع الميمات الت

تـ تعميميـ إياىا ،إذ ي تمر عدد مف
تتطمب اليـ النصوص ت مع تدريبيـ

عم ض ا يات الل ار ة المت منة الؾ الترميز والتعرؼ عم الكممات ،والتدريب لفترات طويمة
عم

ضف يصب وا طمبة ذوي ط نة ال

الل ار ة ،وىؤ

الطمبة ي تاجوف

تراتيجيات

ت اعدىـ ال الفيـ ليصب وا ن ار ماىربف  ( ،)Lerner & Johns, 2009(.عه ٙانحالق،
)204 ،2010
ويعرؼ ن عصر  )2888الفيـ اللراة بمنو "العممية الت ت تالدـ الييا الالبرات
ال ابلة ،وم مى الملرو ر لتكويف المعان المفيدة لكؿ نارئ الرد ال
ويعرالو مراد

عد )1225

بمنو "عممية علمية معرالية تلوـ عم

وإل تراتيجياتو الت ي تالدميا ضثنا الل ار ة وتلييمو ليا" .
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كما يعرالو اليري عجاج  )1223بمنو مؿ الفجوة الموجودة بيف المعمومة الواردة
ال النص وما يمتمكو الفرد مف معمومات.
ويعرالو ) )Coyne,2007, 85بانو "مجموعة مف األ ةمة الت يطر يا الط ب نبؿ
عممية الل ار ة ،ضو ال

تكامؿ المعمومات،

ضثناةيا ،ضو بعد الل ار ة ،وىذه الت اؤ ت ت تدع

وتفكير الط ب ال عممية الل ار ة ،وتتطمب إجابة الط ب عف ىذه الت اؤ ت"
يعد إ دإ صعوبات الل ار ة

ويشير عادؿ عبداهلل م مد  )1227ضف الفيـ اللراة

ويتكوف مف مكونيف رةي ييف لمل ار ة ىما الؾ الشفرة ،والفيـ ،ويعتبر الؾ الشفرت decoding
ت ويؿ الشالبطة الب يطة ال
المطبوعة إل

الصف ة إل

لغة منطونة ،ضو إل

المغوية لمفرد ال

ال

كممات ىو الجانب اآلل

بديؿ لغوي منطوؽ .ويشير الفيـ

ت ويؿ المادة
تالداـ الميارات

بيؿ اليـ المالرجات الناتجة عف الؾ الشفرة إل الجوانب األعم ترتيبا ال

الل ار ة والت يتمكف الفرد بموجبيا مف ا تالراج المعن مف المغة.
ويرإ

ف ش اتو ومرواف ال ماف  )1221ضف الفيـ اللراة عممية علمية معرالية

يصؿ بيا اللارئ إل معرالة المعان الت يت منيا النص الملرو نث ار ضوشع ار اعتمادا عم
البراتو ال ابلة ،مف ال ؿ نيامو بالربط بيف الكممات والجمؿ والفلرات ربطا يلوـ عم عمميات
التف ير ،والموازنة ،والت ميؿ ،والنلد ،ويتدرج ال م تويات تبدض بالفيـ ال رال لمنص ،وتنتي
بالفيـ اإلبداع لو ،ت يتمكف مف بنا المعن مف النص مف ال ؿ تفاعمو معو
ويرإ

ف ال ميد )11 ،1222 ،ضنو مف ال ؿ ميارات الفيـ اللراة

يلوـ الطالب

بكثير مف العمميات العلمية ،مثؿ الت ميؿ ،والتعميـ ،والتجريد ،واإلدراؾ ،وال كـ وا

تنتاج،

والربط .البلدر ما يل ضر الفرد ي مو الكره ،وتظير موىبتو ،وتت ع آالانو ،ويظير ابداعو ،
الارتلا اإلن اف وثلاالتو لـ يعد يتونؼ عم

كمية الملرو اللط ،بؿ عم

ض موب الل ار ة

نف و ،وا تثماره لمملرو و يمو ليذا ا رتلا
ويشير و يد

االظ )1227ألىمية الفيـ اللراة

ال

اتا ة الفرصة لمطمبة

المعارؼ والمعمومات والتواصؿ مع الثلاالات األالري ،وم اعدتيـ عم
مف ضالطاةيـ ال

دراؾ

ؿ مشك تيـ ،والتلميؿ

الل ار ة ،ا رتلا بمغتيـ وتزويدىـ بمالكار غنية ومفيدة ،واك ابيـ ميارات

النلد المو وع وابدا اآل ار  ،وم اعدتيـ عم التعمؽ ال النص الملرو .
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العٕاون املؤثش ٚيف الفّي الكشائ٘:
-

ا

تراتيجية الم تالدمة ال الفيـ اللراة

-

لمنص.

م توي ندرة المتعمـ عم الفيـ
وا

-

توجيو األ ةمة نبؿ الل ار ة وبعدىا.

-

-

مدي تواالر اليدؼ عند اللارئ.

-

-

المعرالة الم بلة بمو وع النص.

تيعاب واتلانو .

م توي داالعية اللارئ وانجذابو
لممو وع.
ترابط األالكار مع بع يا ضثنا النص.

وظتٕٖات الفّي الكشائ٘:
يذكر عم

-

عد  ،)2886واليري المغازي عجاج  )2887م تويات الفيـ اللراة

الم توي األوؿ م توي الكممة) يتمثؿ ال

ت ديد معن

الكممة واليـ د لتو ،وم ادىا،

وادراؾ الع نة بيف كممتيف ،واللدرة عم تصنيؼ الكممات.

-

الم توإ الثان

م توي الجممة) يتمثؿ ال ت ديد اليدؼ مف الجممة واليـ د لتيا ،ربط

الجممة بما ينا بيا مف معان ونصوص متشابية ،وادراؾ الع نة بيف جممتيف.

-

الم توي م توي الفلرة) يتمثؿ ال

ادراؾ ما تيدؼ اليو الفلرة ،وو ع عنواف منا ب

لمفلرة ،ادراؾ األالكار الرةي ية.

-

م توي ادراؾ الع نات والمتعملات المغوية.
و دد م مد ال ؿ اهلل  )1222،75م تويات الفيـ اللراة ال
 -م توي الفيـ ال رال .

 -م توي الفيـ التف يري.

 -م توي الفيـ التطبيل .

ويصنؼ م مود النانة ،و يد االظ  )124 ،1221م تويات الفيـ اللراة ال
 -م توي الفيـ المباشر.

 -م توي الفيـ ا

 -م توي الفيـ النلدي.

 -م توي الفيـ التذون .

وي يؼ مراد عي

تنتاج .

 )1224ضف نموذج  Barrettن ـ م تويات الفيـ اللراة ال

 -الم توي األوؿ الفيـ ال رال

المباشر) ي ـ ميارات

التعرؼ وا ترجاع األالكار

التفصيمية ،واألالكار الرةي ية وضوجو الشبو وا الت ؼ وع نات ال بب والنتيجة.
 -الم توي الثان

الفيـ ا

تنتاج ) ي ـ ميارات ا تنتاج األالكار التفصيمية ،والألالكار

الرةي ية ،وع نات ال بب والنتيجة والتننبؤ.
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 -الم توإ الثال ث الفيـ الناند ضو التلويـ) ويتمثؿ ال

ميارات التمييز بيف عالـ الالياؿ

والوانع ،والراي الشالص  ،وميارة ال كـ عم األالكار.
 الم توإ الرابع الفيـ التذون ) ويشتمؿ عمأل موب الكاتب ،وا

ميارة ا

تجابة لممو وع ،وا

تجابة لمصور.

ال العرض ال ابؽر عر ت البا ثة لتعريفات الفيـ اللراة
ضف الفيـ اللراة

تجابة

ىوعممية علمية معرالية لموصوؿ إل معرالة المعان

يث تتفؽ جميعيا عم
الت

يت منيا النص

الملرو عم الالبرة ال ابلة ،مف ال ؿ الربط بيف الكممات والجمؿ والفلرات ربطا يلوـ عم
عمميات التف ير ،والموازنة ،والت ميؿ ،والنلد ،و تبدض عممية الفيـ اللراة

بالفيـ ال رال

لمنص ،وتنتي بالفيـ اإلبداع لو ،ثـ العوامؿ الت تؤثر ال الفيـ اللراة  ،واالتمؼ البا ثوف
بالصوص م تويات الفيـ اللراة  ،المنيـ مف صنؼ الم تويات ال اليـ معن الكممة ،اليـ
معن

الجممة ،اليـ معن

الفلرة ،وادراؾ الع نات .ومنيـ مف صنفو ال

ال رال  ،الفيـ التف يري ،الفيـ التطبيل  .ال
م توي الفيـ المباشر ،الفيـ ا

م توي الفيـ

يف صنؼ آالروف م تويات الفيـ اللراة ال

تنتاج  ،الفيـ النلدي ،م توي الفيـ التذون  ،ومنيـ مف

صنفو ال م توي الفيـ ال رال المباشر ،الفيـ ا

تنتاج  ،الفيـ الناند ضو التلويـ ،الفيـ

التذون .

الذساطات الظابك:ٛ
تتناوؿ البا ثة عرض الد ار ات ال ابلة ذات الصمة بالب ث مف ال ؿ ضربعة م اور

أٔال  :دساطات تتعمل مبتغري الذافعٗ ٛالعكمٗ:ٛ
ْذفح دساصث ) )Garcia & Pintrich,199لب ث الع نة بيف التفكير الناند
والداالعية العلمية لدي  )647مف طمبة الجامعة ال تالصصات مالتمفة ،وض فرت عف وجود
ارتباط داؿ بيف التفكير الناند والداالعية العلمية.
وكشفت د ار ة واةؿ معيف وزىرة

يف  ) 1222عف الع نة بيف مفيوـ الذات

والداالعية لدإ الطمبة الموىوبيف وغير الموىوبيف ،والكشؼ عف الفروؽ بينيـ ال

مفيوـ

الذات والداالعية لدإ عينة مف  ) 148مف ت ميذ المر مة المتو طة ،وتوصمت إل وجود
ع نة دالة ا صاةيا بيف مفيوـ الذات والداالعية لدإ الت ميذ الموىوبيف ،ووجود الروؽ دالة
ا صاةيا بيف الموىوبيف وغير الموىوبيف ال الداالعية لصالى الموىوبيف .
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ونارنت د ار ة ) )Kormos & Csizer , 2010بيف الت ميذ العادييف وذوي الع ر
اللراة

ال

الداالعية ،وضشارت لوجود الروؽ دالة ا صاةيا بيف الت ميذ العادييف والمع ريف

نراةيا ال الداالعية لصالى الت ميذ العادييف .
وىدالت د ار ة

مية الفراج  )1222لمتعرؼ عم

م توإ الداالعية العلمية لدي)

 (322مف طمبة المر مة اإلعدادية ،والتعرؼ عم الفروؽ ال م توإ الداالعية العلمية لدإ
عينة الد ار ة واللا لمنوع ولمتالصص ،التعرؼ عم
الد ار

الع نة بيف الداالعية العلمية والت صيؿ

 ،وض فرت عف امت ؾ الطمبة لمداالعية العلمية بدرجة الوؽ المتو طة ،و توجد الروؽ

دالة ا صاةيا ال الداالعية العلمية بيف الذكور وا ناث ،توجد ع نة ذات د لة إ صاةية بيف
الداالعية العلمية والت صيؿ الد ار

.

كماىدالت د ار ة نص الذياب  )1222لمتعرؼ عم درجة التفكير الجانب وم توإ
الداالعية العلمية والع نة بينيما ،وب ث الفروؽ ال

المتغيريف واللا لمجنس والتالصص

لدإ  ) 331مف طمبة الجامعة ،ض فرت النتاةن عف انالفاض درجة الداالعية العلمية والتفكير
الجانب

لدإ طمبة جامعة بغداد ،ووجود ع نة ذات د لة إ صاةية بيف التفكير الجانب
توجد الروؽ تعزي لمجنس ال

والدرجة الكمية لمداالعية العلمية ومكوناتيا،

درجة التفكير

الجانب وم توإ الداالعية العلمية لدإ الطمبة.
ونا ت د ار ة وليد
الفروؽ ال الداالعية العلمية ال

موؾ ،نيس عم  )1222م توي الداالعية ،والتعرؼ عم
و متغير الجنس والتالصص والصؼ الد ار

 )324مف

طمبة الجامعة ،وض فرت عف تمتع طمبة جامعة الموصؿ بم توي مرتفع مف الداالعية العلمية،
وجود الروؽ ال الداالعية بيف الذكور وا ناث لصالى الذكور.
وىدالت د ار ة ديانة ك يؿ  )1224لمتعرؼ عم

الع نة بيف ال رعة ا دراكية

والداالعية العلمية لدي عينة مف الصؼ ا وؿ الثانوي وا وؿ الجامع  ،ومعرالة الفروؽ ال
المتغيرات بيف الذكور وا ناث ،وكذلؾ الفروؽ الت

تعزي لمتالصص والصؼ الد ار

.

وض فرت عف عدـ وجود الروؽ دالة ا صاةيا ال متغير الداالعية العلمية بيف الذكور وا ناث
ضو الروؽ تعزي لمتالصص ضو الصؼ الد ار

.

كما ىدالت د ار ة نواؿ ع اؼ  )1224لمتعرؼ عم مدي امت ؾ طمبة الجامعة م توإ
مف الداالعية العلمية ،م توإ ميارات إدارة الونت ،والتعرؼ عم الفروؽ ال الداالعية العلمية
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وميارات إدارة الونت ب

ب متغير الجنس ،التالصص ،المر مة) ،وب ث الع نة بيف

الداالعية العلمية وميارات إدارة الونت لدإ  )2222طالب وطالبة بكميات بالجامعة ،وض فرت
عف تمتع طمبة جامعة البصرة بم توإ جيد مف الداالعية العلمية ،ولـ ت فر عف الروؽ بيف
الذكور وا ناث ال متغيرات الد ار ة.
وب ثت د ار ة م مد الع يرإ  )1225عف الع نة بيف ض اليب التفكير والداالعية
العلمية ،والكشؼ عف الفروؽ بيف الطمبة ال متغيري الد ار ة لدي  ) 112مف طمبة كمية
التربية ،وض فرت عف امت ؾ الطمبة م توي مرتفع مف ض اليب التفكير والداالعية العلمية،
والروؽ دالة ال الداالعية العلمية بيف الذكور وا ناث لصالى ا ناث ال بعد التركيز العلم
وغير دالة ال بلية ا بعاد.
وىدالت د ار ة ضالراح طعمة ار

 )1226لمتعرؼ عم

الذكا المتبمور وع نتو

بالداالعية العلمية لدإ  )322بالمر مة ا عدادية ،وض فرت عف تمتع عينة الب ث بم توي
عال

مف الذكا المتبمور والداالعية العلمية ،ووجود الروؽ دالة بيف الطمبة ال

م توإ

الداالعية العلمية تعزإ لمتغير الجنس والتالصص.
كماىدالت د ار ة ضالراح جعفر  )1226لمتعرؼ عم م توإ الداالعية العلمية ،د لة
الفروؽ ال

الداالعية العلمية لدإ طمبة المر مة ا عدادية تبعا لمتغير الجنس والتالصص،

وض فرت عف وجود م توإ متو ط ال

الداالعية العلمية ،ووجود الروؽ دالة ا صاةيا ال

الداالعية العلمية عند الطمبة تبعا لمتغير الجنس لصالى الذكور.
وىدالت د ار ة عاةشة رؼ اهلل  )1225لمتعرؼ عم
العلمية ،والكشؼ عف وجود الروؽ ال

الداالعية العلمية تعزي لمجنس ضوالتالصص لدي

 )242مف طمبة الجامعة با تالداـ الت ميؿ العامم
الم ة مكونات لمداالعية العلمية ى

صدؽ البنية اليرمية لمداالعية

لمبنية العلمية ،وض فرت عف وجود

التركيز العلم  ،التوجو ن و التعمـ،

ؿ المشك ت

ابداعيا ،التكامؿ المعرال  ،ا تجاه التكنولوج  ،وضظيرت عدـ وجود الروؽ ال الداالعية العلمية
تعزي لمتغير الجنس ماعدا مكوف ؿ المشك ت ابداعيا الكانت لصالى الذكور.
وىدالت د ار ة كريـ ال اررات  ،ميا الزبيدي  )1227لمتعرؼ عم

م توي األمؿ

وع نتو بمعتلدات الكفا ة الذاتية والداالعية العلمية لدي الطمبة المتميزيف وضنرانيـ العادييف
بالمدر ة الثانوية ،وض فرت عف وجود ارتباط بيف المتغيرات الث ثة لدي المتميزيف والعادييف،
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وتمتع طمبة المدارس الثانوية المتميزيف والعادييف بم توي عاؿ مف ا
ومعتلدات الكفا ة الذاتية والداالعية العلمية وتزيد تمؾ الن بة ال

تعداد ل مؿ

صالى طمبة مدارس

المتميزيف.
وىدالت د ار ة طارؽ عبد الر يـ  )1227لمتعرؼ عم تمثير عادات العلؿ ،الداالعية
العلمية عم

كفا ة التعمـ ا يجابية لدي  )152طالبا وطالبة بالفرنة الثالثة بكمية التربية

ب وىاج .وض فرت عف وجود ع نة ارتباطية بيف عادات العلؿ والداالعية العلمية ،و توجد
الروؽ ال عادات العلؿ والداالعية العلمية بيف الذكور وا ناث.
وىدالت د ار ة ندي الجناب

 )1227لمتعرؼ عم م توي الداالعية العلمية ،الكشؼ عف

وجود ال الداالعية العلم بيف الذكور وا ناث ،والكشؼ عف الفروؽ ال الداالعية العلمية واللا
لمتالصص الد ار

لدي طمبة كمية التربية .وض فرت عف امت ؾ طمبة كمية التربية لمداالعية

العلمية ،وتفوؽ الذكور عم ا ناث ال الداالعية العلمية.
وكشفت د ار ة اليصؿ الربيع ،معاوية ضبو غزاؿ ،عمر شواشرة )1228عف الع نة
بيف الداالعية العلمية والعوامؿ الالم ة الكبري لمشالصية ،والؽ متغيرات الجنس والت صيؿ
والتالصص ،عم عينة مف كميات جامعة اليرموؾ ،وض فرت عف تمتع ضالراد العينة بم توي
مرتفع مف الداالعية العلمية عم

جميع ا بعاد ،ولـ تكشؼ النتاةن عف وجود الروؽ ال

الداالعية العلمية تعزي لمتغير الجنس ضو م توي الت صيؿ.
كًا كشفح )) Heilat & Seifert , 2019عف ع نة الداالعية العلمية والداالعية الداالمية
بمصادر الدعـ العاطف

لدإ  ) 82مف الموىوبيف )232 ،مف غير الموىوبيف بالصؼ

التا ع ،وض فرت عف وجود ع نة ارتباطية بيف الداالعية العلمية والداالعية الداالمية ومصادر
الدعـ العاطف  ،وعدـ وجود الروؽ ال

الداالعية العلمية بيف الذكور وا ناث مف غير

الموىوبيف.
وىدالت د ار ة نظير عم  )1228لمتعرؼ عم

م توي الداالعية العلمية لدي طمبة

المر مة ا عدادية ،والكشؼ عف الفروؽ ال الداالعية العلمية واللا لمتغير الجنس ،وض فرت
عف تمتع طمبة المر مة ا عدادية بم توي جيد مف الداالعية العلمية ،وعدـ وجود الروؽ ال
الداالعية العلمية بيف الذكور وا ناث.
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وىدالت د ار ة اليصؿ الربيع ،معاوية ضبو غزاؿ ،عمر شواشرة  )1228لمتعرؼ عم
م توي الداالعية العلمية والع نة ا رتباطية بيف الداالعية العلمية والعوامؿ الالم ة الكبري،
ومعرالة الفروؽ ال الداالعية العلمية واللا لمنوع والتالصص وم توي الت صيؿ لدإ ) 272
مف طمبة جامعة اليرموؾ ،وض فرت عف وجود ع نة ارتباطية بيف الداالعية العلمية والعوامؿ
الالم ة الكبري ،وعدـ وجود الروؽ ال الداالعية العلمية بيف الذكور وا ناث.

ثاٌٗاً :دساطات تتعمل مبتغري نفاء ٚالتىجٗن املعشيف لمىعمٕوات:
نارنت د ار ة عالية الب يون  )1222بيف الت ميذ العادييف وذوي صعوبات التعمـ
ال

لممعمومات والكشؼ عف الع نة بيف المتغيريف ،والملارنة بيف

كفا ة التمثيؿ المعرال

ضنماط مالتمفة مف ذوي صعوبات التعمـ ال

كفا ة التمثيؿ المعرال

لممعمومات لدإ )611

بالصؼ الثالث اإلعدادي  )224تمميذا وتمميذة مف ذوي صعوبات التعمـ

والبان

مف

العادييف ،وض فرت عف وجود الروؽ دالة ا صاةيا بيف متو طات درجات مرتفع ومنالف
التمثيؿ المعرال ال الت صيؿ الد ار
وىدالت د ار ة
لممعمومات كمدالؿ ض ا

لصالى مرتفع التمثيؿ المعرال .

م مد ابراىيـ م مد  )1226لد ار ة كفا ة التمثيؿ المعرال
لمتعمـ ا ن ان

لعينة مف  )122طالب وطالبة بالفرنة الثالثة

بجامعة المنيا ،ض فرت عف وجود ع نة ارتباطية موجبة

بيف كفا ة التمثيؿ المعرال

لممعمومات وم توي التعمـ العميؽ.
كما ىدالت د ار ة تامر الالريب  )1228لمتعرؼ عم الفروؽ ال م تويات التمثيؿ
المعرال

لممعمومات ال

و ضنماط التعمـ والتفكير ،ومعرالة الفروؽ بيف المتغيرات

و

متغير الجنس لدإ  )542طالبا وطالبة بالصؼ األوؿ الثانوي ،وض فرت عف وجود الروؽ ال
م تويات التمثيؿ المعرال

ال

و ضنماط التعمـ والتفكير ،وعدـ وجود الروؽ ال

المعرال وضنماط التعمـ والتفكير ال

و متغير الجنس.

وىدالت د ار ة نصرة عمواف  )1222لمتعرؼ عم
ومعرالة الفروؽ ال
الد ار

التمثيؿ المعرال

التمثيؿ

وض اليب التفكير ال

الع نة بيف التمثيؿ المعرال ،
و متغيري الجنس والتالصص

لدإ  )342طالبا وطالبة مف المتفونيف د ار يا بالمر مة ا عدادية والثانوية ،وض فرت

عف وجود ع نة ارتباطية بيف التمثيؿ المعرال وجميع ض اليب التفكير ،وعدـ وجود الروؽ ال
التمثيؿ المعرال وض اليب التفكير ترجع لمتغيري الجنس والتالصص الد ار
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وىدالت د ار ة اياـ البيرمان  )1224لمتعرؼ عم نماذج التمثيؿ العلم لممعمومات
وع نتيا با تراتيجيات التعمـ وا

تذكار لدي  )322بالمر مة ا عدادية والثانوية ،وتوصمت

ال نموذج ملارنة الالصاةص ىو ضكثر النماذج ا تالداما لممر مة ا عدادية والثانوية ،يميو
نموذج التنشيط ا نتشاري ثـ النموذج الشبك .
كما ىدالت د ار ة جمانة الزاـ  )1226لمتعرؼ م توإ كفا ة التمثيؿ المعرال
لممعمومات ،والتعرؼ عم د لة الفروؽ ال متو ط درجات كفا ة التمثيؿ المعرال لممعمومات
و الجنس ،التالصص ،م توإ الت صيؿ ،لدإ  )453مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

ال

العاـ ،وض فرت عف انالفاض م توإ كفا ة التمثيؿ المعرال

لدي ضالراد العينة ،وعدـ وجود

الروؽ ترجع ال الجنس ضو التالصص.
ْٔذفح دساصث ) )Duchovicova & Kozarova, 2017لمتعرؼ عم الع نة بيف ض اليب
التعمـ والتمثيؿ المعرال

لدي  )224طالب وطالبة بالصؼ ا وؿ والثان

والثالث بالمر مة

الثانوية ،وض فرت عف وجود ارتباط بيف ض اليب التعمـ والتمثيؿ المعرال لم توي التعمـ.
وىدالت د ار ة لطيؼ مك  )1226لمتعرؼ عم
الفروؽ ال

التمثيؿ المعرال

التمثيؿ المعرال  ،والتعرؼ عم

بيف الذكور وا ناث ،وكذلؾ التعرؼ عم

الع نة بيف التمثيؿ

المعرال وال اجة ال المعرالة لدي  )322طالب وطالبة مف مدارس المتميزيف ،وض فرت عف
وجود التمثيؿ المعرال لدي ضالراد العينة بدرجة كبيرة  ،عدـ وجود الروؽ ال التمثيؿ المعرال
بيف الذكور وا ناث ،وجود ع نة ارتباطية بيف التمثيؿ المعرال وال اجة لممعرالة.
كما ىدالت د ار ة نزار الش مان  )1225لمتعرؼ عم
المعرال

لممعمومات ،والب ث عف الروؽ ال

م توي كفا ة التمثيؿ

م توي كفا ة التمثيؿ المعرال

تعزي لمتغير

الجنس لدي  )261بالمر مة ا عدادية ،وضظيرت ارتفاع م توي التمثيؿ المعرال لدي العينة،
و توجد الروؽ ال م توي التمثيؿ المعرال تعزي لمتغير الجنس.
در ة رجب م مد وض امة م مد )1227عف الع نة بيف كفا ة التمثيؿ
وكشفت ا
المعرال

وجودة ال ياة الوظيفية ،والتعرؼ عم

بينيما واللا لمنوع وعدد

نوات الالبرة

والمؤىؿ العمم لدإ  )72مف معمم التربية الالاصة ،وض فرت عف وجود ارتباط داؿ بيف
مؤشرات كفا ة التمثيؿ المعرال وجودة ال ياة الوظيفية ،وعدـ وجود الروؽ دالة ا صاةيا بيف
كفا ة التمثيؿ المعرال وجودة ال ياة الوظيفية  ،ووجود الروؽ دالة إ صاةيا ال جودة ال ياة
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الوظيفية بيف مرتفع

كفا ة التمثيؿ المعرال

ومنالف

لصالى مرتفع

كفا ة التمثيؿ

المعرال  ،يمكف التنبؤ بجودة ال ياة الوظيفية لدإ معمم التربية الالاصة مف ال ؿ مؤشرات
كفا ة التمثيؿ المعرال لدييـ.
ودر ت د ار ة طارؽ عبد الر يـ ،ايماف الواز  )1227الع نة بيف ا بتكارية
ا نفعالية واليلظة العلمية وكفا ة التمثيؿ المعرال لممعمومات لدي  )252طالب وطالبة مف
مرتفع ومنالف

الت صيؿ الد ار

بالفرنة الثالثة بكمية التربية ب وىاج ،وتوصمت لوجود

ع نة ارتباطية بيف بيف ضبعاد ا بتكارية ا نفعالية واليلظة العلمية وكفا ة التمثيؿ المعرال
لممعمومات.
وكشفت د ار ة عاصـ كامؿ  )1228عف الع نة بيف كفا ة التمثيؿ المعرال
لممعمومات واليلظة العلمية لدإ  )22مف المع ريف نراةيا بالمر مة ا بتداةية ،وتوصمت
لوجود ع نة ارتباطية موجبة بيف كفا ة التمثيؿ المعرال واليلظة العلمية ،وعدـ وجود الروؽ
ال

م توي كفا ة التمثيؿ المعرال

لممعمومات واليلظة العلمية لدي المع ريف نراة

ترجع

أل اليب التفكير.

ثالجاً :دساطات تتعمل مبتغري الفّي الكشائ٘:
بحثح دساصث ) )Spring & French, 1990وجود الروؽ دالة ا صاةيا بيف الفيـ
اللراة ومعالجة المعمومات معيا ونراةيا لدإ  )24تمميذا وتمميذة مف ذوي صعوبات التعمـ
 ) 24مف العادييف ال

الصفوؼ الرابع والالامس وال ادس ا بتداة  ،وض فرت عف وجود

الروؽ دالة ا صاةيا ال الفيـ اللراة بيف العادييف وذوي صعوبات التعمـ لصالى العادييف.
وىدالت د ار ة ( (Williams, 2000التبار الاعمية برنامن لمتعميـ الع ج
ت

يف م توإ الفيـ اللراة

صعوبات تعمـ ال

لعينة مف  )4ت ميذ بالصؼ الالامس ا بتداة

الفيـ اللراة  ،و م اعدتيـ ال

مف ذوي

اللياـ بتذكر ما ن ضروا وذلؾ بتعممييـ ضف

يلوموا بطرح األ ةمة وؿ النص الذي تمت ن ار تو وو ع الطا ت ت الكممات الت
ميمة ،وض فرت عف الاعمية برنامن التعميـ الع ج
صعوبات التعمـ.
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و

نت د ار ة ) (Fountain, 2000ميارات الفيـ اللراة

لعينة مف الصؼ الالامس ا بتداة  ،ض فرت ت

با تالداـ الو اةؿ التكنولوجية

ف ميارات الفيـ اللراة لدي عينة الد ار ة

مف ال ؿ عرض الكممات با تالداـ الفيديو مع رعة منا بة لمتدريس.
وىدالت د ار ة ) ) Rogers& Thiery, 2003لتنمية الفيـ اللراة  ،وب ث وجود
الروؽ دالة بيف التعمـ مف ال ؿ الدمن الشامؿ ال الفصؿ ،والتعمـ ال غرالة المصادر لعينة
مف  )4ت ميذ مف ذوي صعوبات التعمـ بالصؼ الرابع ا بتداة  ،وض فرت عف ت

ف م توي

الفيـ اللراة با تالداـ البرنامن الم تالدـ ،والعالية التعمـ مف ال ؿ الدمن الشامؿ.
وكشفت د ار ة ) (Cain& Okahill, 2006عف الفيـ اللراة بيف المتفونيف وذوي
صعوبات التعمـ لدإ  )12طف
متابعتيـ لمدة ث ث

مف ذوي صعوبات التعمـ )12 ،طف

نوات ،وض فرت عف

مف المتفونيف تـ

عؼ ال ميارة ن ار ة المفردات و عؼ ال نمو

اللدرة ا دراكية لدي ذوي صعو ت التعمـ
وال صت د ار ة )( Wise et al, 2007عدة نوا
الد لة ،اللواعد) والت
الصفيف الثان

يمكف ضف تؤثر ال

لميارات المغة الصوتيات،

ميارات الل ار ة لدإ  )168تمميذا وتمميذة مف

والثالث مف ذوي صعوبات تعمـ ،وض فرت عف المعرالة بالمفردات ا

تلبالية

والتعبيرية تؤثر عم ميارات ما نبؿ الل ار ة ،وميارات الفيـ اللراة .
وت للت د ار ة عبد الناصر عبد الوىاب
ا تراتيجيات ما و ار المعرالة لت

)1227مف الاعمية التدريب عم

يف ميارات الفيـ اللراة لذوي صعوبات التعمـ ،لدإ )36

مف ذوي صعوبات تعمـ الل ار ة بالمر مة ا بتداةية ،وتوصمت لوجود ضثر ايجاب

لمتدريس

اللاةـ عم ا تراتيجيات ما و ار المعرالة ال موانؼ تعاونية وال الموانؼ الصفية المعتادة ال
تنمية ميارات الفيـ اللراة .
وت للت د ار ة ) (Snellings et al, 2009مف ضف التدريب عم الل ار ة الصامتو
يعزز ن بة الط نة ال ن ار ة الجممة والفيـ اللراة لدي ذوي صعوبات الل ار ة ،وتكونت عينة
الد ار ة مف  )48طف

مف ذوي صعوبات التعمـ بملمانيا ،وض فرت النتاةن عف ضف ذوي

صعوبات الل ار ة نادروف عم زيادة ن بة الط نة ال ن ار ة الجممة مع م تويات عالية مف
الفيـ اللراة

عندما يتـ تعزيزىـ وتدريبيـ عم اللياـ بذلؾ،
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وىدالت د ار ة جناف نصرت  )1223لمتعرؼ عم الع نة بيف الفيـ اللراة  ،ا نتباه
التنفيذي ،ال رعة اإلدراكية لدإ ثناةي وض ادي المغة ،الفروؽ ال الفيـ اللراة بيف الذكور
وا ناث لدإ  )422بالصؼ الالامس ا بتداة  ،وض فرت عف امت ؾ الت ميذ لم توي معلوؿ
مف الفيـ انراة وا نتباه التنفيذي .توجد الروؽ دالة إ صاةيا بيف بيف الذكور وا ناث ال
الفيـ اللراة .
وكشفت د ار ة عاصـ كامؿ  )1224عف الاعمية التدريب عم التصور العلم ال
تنمية الذاكرة العاممة والفيـ اللراة
تل يميـ ال مجموعة
ال ت

لدي  ) 32تمميذ وتمميذة مف ذوي صعوبات التعمـ تـ

ابطة وتجربيية ،وض فرت عف العالية التدريب عم التصور العلم

يف الفيـ اللراة لدي عينة الد ار ة.
وصممت د ار ة ناديا ضبو عمار  )1224برنامن تدريب

ماو ار المعرالة ،التعرؼ عم العالية البرنامن الم تالدـ ال ت
 )23تمميذا وتمميذة مف ذوي صعوبات التعمـ ال
وض فرت عف العالية البرنامن الم تالدـ ال ت

ناةـ عم

ا ت ارتيجيات

يف ميارات الفيـ اللراة لدي

الل ار ة بالصؼ الالامس ا بتداة

،

يف الفيـ اللراة بمبعاده الالم ة.

سابعا :دساطات وشتبط ٛبعالق ٛبعض وتغريات البشح وعا:
ىدالت د ار ة ) ( Pintrich, 1994لمكشؼ عف الفروؽ الفردية بيف الت ميذ ذوي
صعوبات التعمـ والعادييف ال

الداالعية العلمية والمعرالة لدإ  )28تمميذا وتمميذة مف ذوي

صعوبات التعمـ بالصؼ الالامس ا بتداة  )12 ،تمميذا وتمميذة مف العادييف ،تـ االتبارىـ
ال

متغير الداالعية وما و ار المعرالة ،وند ض فرت ضىـ نتاةن الد ار ة عف وجود الروؽ بيف

المجموعتيف ال الداالعية والفيـ وما و ار المعرالة لصالى العادييف.
وىدالت د ار ة عادؿ العدؿ  )1221لمكشؼ عف الفروؽ بيف الت ميذ العادييف وذوي
صعوبات التعمـ ال ا تراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا والداالعية وما و ار المعرالة لدإ )152
تمميذا وتمميذة مف الصفيف الالامس ا بتداة والثان ا عدادي  ،وتوصمت إل وجود الروؽ
دالة ا صاةيا بيف الت ميذ العادييف وذوي صعوبات التعمـ ال ا تراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا
والداالعية وما و ار المعرالة لصالى العادييف .
ٔبحثح دساصث ) ( Paul, 2004المتغيرات المعرالية وما و ار المعرالية والداالعية لدإ
 )28تمميذا ذوي صعوبات تعمـ و  )12تمميذا مف العادييف  ،وضو
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ذوي صعوبات التعمـ ضظيروا م تويات منالف ة ال معرالة ما و ار المعرالة والفيـ اللراة عند
ملارنتيـ بالت ميذ بالعادييف ممف ليس لدييـ صعوبات تعمـ ،وعدـ وجود الروؽ بيف الت ميذ
ذوي صعوبات التعمـ والعادييف ال

الفاعمية الذاتية والتوجيو الذات واللمؽ ،كما ضف الت ميذ

ذوي صعوبات التعمـ مالوا إل عزو نجا يـ والشميـ إل ض باب الارجية ضكثر مف الت ميذ
الذيف ليس لدييـ صعوبات تعمـ.
وندـ د ار ة عادؿ عبداهلل م مد  )1228برنامن لمتعميـ الع ج ال تنمية م توي
التمثيؿ المعرال

لممعمومات لعينة مف  )22ت ميذ بالصؼ ال ادس ا بتداة

مف ذوي

صعوبات التعمـ ال الفيـ اللراة  ،وض فرت عف العالية برنامن التعميـ الع ج الم تالدـ ال
تنمية م توي التمثيؿ المعرال لممعمومات ،وت

يف م توي الفيـ اللراة .

وىدالت د ار ة منصور صياح  )1225لمتعرؼ عم ذوي صعوبات التعمـ ال الفيـ
اللراة
األ ا

والعادييف ال

معالجة المعمومات لدإ

 )162تمميذا وتمميذة بالصؼ الثالث

 )225ذوي صعوبات تعمـ )224 ،عاديوف )162 ،بالصؼ ال ادس )225

ذوي صعوبات تعمـ )224 ،عاديوف ،وض فرت عف وجود الروؽ ال

معالجة المعمومات بيف

الت ميذ العادييف وذوي صعوبات التعمـ.
وكشفت د ار ة ) )Zisimopoulos & Galanaki , 2009عف الفروؽ بيف
الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ والعادييف ال الداالعية ،لدإ  )872تمميذ وتمميذة  )32مف ذوي
صعوبات التعمـ و  )832مف العادييف بالمر مة ا بتداةية ،وض فرت عف وجود الروؽ دالة
ا صاةيا ال الداالعية بيف الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ والعادييف لصالى الت ميذ العادييف.
وكشفت د ار ة

ناف الوج  )1222عف الفروؽ بيف العادييف والموىوبيف ال

الداالعية المعرالية ،والتعرؼ عم ضثر الجنس وال ف والتفاعؿ بينيما ال الداالعية المعرالية لدي
 )81تمميذ وتمميذة مف الموىوبيف )222 ،مف العادييف ،وض فرت عف وجود الروؽ بيف
الموىوبيف والعادييف ال الداالعية المعرالية لصالى الموىوبيف ،ولـ ت فر عف وجود الروؽ ال
الداالعية المعرالية تعزي لمجنس ضو ال ف ضو التفاعؿ بينيما.
وكشفت د ار ة) ( Melekoglu, 2011عف تمثير الداالعية عم ميارات الل ار ة لدإ
الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ والعادييف لدإ ) 27تمميذ وتمميذة) 22 ،مف ذوي صعوبات
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التعمـ) 14 ،مف العادييف ،وض فرت عف نصور ال الداالعية لدإ ذوي صعوبات التعمـ ملارنة
بالعادييف ،وضف ىذا اللصور يؤثر عم ميارات الل ار ة والت صيؿ لذوي صعوبات التعمـ .
وىدالت د ار ة الريد جديتاوي ،م مد نوح ،نمر الزماف عبد الغن
عم

الع نة بيف الداالعية وتعمـ الل ار ة والكتابة ،والتعرؼ عم

العينة لدي  )741تمميذا وتمميذة بالصؼ ال ادس ا بتداة

 )1222لمتعرؼ

م توي الداالعية لدي ضالراد
بالمدارس ال كومية باألردف،

وض فرت النتاةن عف وجود ع رنة ارتباطية دالة بيف الداالعية وتعمـ الل ار ة والكتابة ،وكذلؾ
وجود ضثر لمداالعية عم تعمـ الل ار ة والكتابة.
وىدالت د ار ة نور الفنيراوي  )1221لمتعرؼ عم
المعرال

لممعمومات والداالعية ،ومعرالة الفروؽ ال

لمتغيري الجنس والتالصص الد ار

الع نة بيف كفا ة التمثيؿ

كفا ة التمثيؿ المعرال

لممعمومات واللا

لدي  )342طالبا وطالبا بالصؼ الرابع ا عدادي،

وض فرت عف وجود ارتباط داؿ ا صاةيا بيف كفا ة التمثيؿ المعرال

لممعمومات والداالعية

األكاديمية ،ووجود الروؽ ال كفا ة التمثيؿ المعرال بيف الذكور وا ناث لصالى الذكور.
وكشفت د ار ة ي ي نصار ،وليف ال طاب  )1221عف الد ت التمييزية لمتغيرات
الداالعية ومفيوـ الذات ا كاديم والتكيؼ ا جتماع وندرتيا عم اكتشاؼ ا ت صعوبات
التعمـ ،والكشؼ عف الفروؽ بيف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف ال

ىذه المتغيرات لدإ

 )222تمميذ وتمميذة بالمر مة ا بتداةية منيـ  )242مف ذوي صعوبات التعمـ )242 ،مف
بيف الداالعية ومفيوـ الذات ا كاديم

والتكيؼ

العادييف ،وض فرت إل

وجود ارتباط إيجاب

ا جتماع  ،ووجود الروؽ دالة إ صاةيا بيف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف ال

متغيرات

الداالعية ومفيوـ الذات ا كاديم والتكيؼ ا جتماع لصالى العادييف .
وىدالت د ار ة رام مشانبة  )1225لمتعرؼ عم الاعمية برنامن تعميم ال التمثيؿ
المعرال

وا

صعوبات ال
التعميم

تيعاب اللراة
التعمـ ،ال

الم تالدـ ال

لدي  )52طالبا مف طمبة الصؼ الرابع والالامس مف ذوي

التمثيؿ المعرال

وا

تيعاب اللراة  ،وا فرت عف العالية البرنامن

تنمية م توإ التمثيؿ المعرال

لممعمومات وت

يف م توإ الفيـ

اللراة .
وىدالت د ار ة يا ميف الديري  )1225لتنمية م توي التمثيؿ المعرال
لدي ذوي صعوبات الفيـ اللراة  )25 ،تمميذ وتمميذة مف الصؼ الرابع ا بتداة
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عم
ت

المجموعة ال ابطة والتجريبية ،وض فرت الد ار ة عف العالية البرنامن الم تالدـ ال
يف التمثيؿ المعرال لممعمومات والفيـ اللراة لدي عينة الد ار ة.

تعكٗب عم٘ الذساطات الظابك:ٛ
تناولت البا ثة عرض الد ار ات ال ابلة الت

تناولت متغيرات الد ار ة ال

م اور ،وتناوؿ الم ور األوؿ د ار ات تتعمؽ بمتغير الداالعية العلمية ال
المتغيرات األالري مثؿ التفكير الناند ،مفيوـ الذات والت صيؿ الد ار

عدة

ع نتيا ببعض

 ،التفكير الجانب ،

ال رعة ا دراكية ،ميارات ادارة الونت ،ض اليب التفكير ،الذكا المتبمور ،الوع

با بداع،

عادات العلؿ ،كفا ة التعمـ ،مفيوـ الذات األكاديم  ،وماو ار المعرالة .كما االتمفت ىذه
الد ار ات اليما بينيا مف يث العينات الت ضجريت عمييا الد ار ة ،المنيا مف ب ث متغيرات
الد ار ة لدي المر مة ا عدادية ،والثانوية ،والجامعة ،كما تنوعت العينات مف العادييف وذوي
صعوبات التعمـ ومنيا مف ب ث بعض المتغيرات عم المتميزيف والمتفونيف د ار يا ،ومنيا ما
تناولت ع نة الداالعية العلمية ال

ع نتيا مع المتغيرات األالري ومنيا ما تناولت الداالعية

العلمية مف ال ؿ برامن تدريبية ،ال جانب ب ث بعض الد ار ات ال ابلة لمفروؽ بيف الذكور
وا ناث عم

ملياس الداالعية العلمية ،ومف ضمثمة ىذه الد ار ات

& Garcia

) ،)Pintrich,1992خٕفٛك يشع ،ٙيحًذ َٕفم ( ،)2002ديانة ك يؿ  ،)1224نواؿ
ع اؼ  ،)Kormos & Csizer , 2010) ,( 1224نص

الذياب

 ،)1222وليد

موؾ ،نيس عم  ،)1222م مد الع يرإ  ،)1225ضالراح جعفر  ،)1226طارؽ عبد
الر يـ  ،)1227ندي الجناب

 ،) Heilat & Seifert , 2019) ، ،)1227نظير عم

 ،)1228عبدالر وؿ عبدال ه ،طمعت ضبوعوؼ

 ،) 1228و ناف الوج  .)1222كما

كشفت العديد مف الد ار ات عف الفروؽ بيف العادييف وذوي صعوبات التعمـ ال انذافعٛث
)، (Paul, 2004
انزاخٛث يثم  :دساصث انعذل (،)Pintrich, 1994 ( ،)2002
) ، Zisimopoulos & Galanaki 2009عادؿ عبداهلل م مد  ،)1228ض مد العمواف ،
الالد العطيات (.( 2010
وتناوؿ الم ور الثان الد ار ات الت تتعمؽ بمتغير التمثيؿ المعرال  ،وتناولت بعض
ىذه الد ار ات ىذا التمثيؿ المعرال ال ع نتو بالمتغيرات األالري مثؿ ضنماط التفكير وض اليب
التفكير والتعمـ ،الذاكرة العاممة ،الفيـ اللراة  ،ا
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تذكار ،جودة ال ياة ،اليلظة العلمية ،ضبعاد ا بتكارية ا نفعالية ،ال

ا

اآلالر مف الد ار ات ال ابلة برامن تدريبية لتنمية التمثيؿ المعرال

يف تناوؿ البعض
 ،وب ثت بعض ىذه

الد ار ات الفروؽ بيف الذكور وا ناث ال التمثيؿ المعرال  ،كما االتمفت ومف ىذه الد ار ات
عالية الب يون  ،(Mickeough, 2005)،)1222م مد ابراىيـ م مد ،)1226
تامر الالريب  ،)1228نصرة عمواف  ،)1222نور الفنيراوي  ،)1221يا ميف الديري
 ،)1225طارؽ عبدالر يـ ،ايماف الواز  ،)1227عاصـ كامؿ  .)1228كما تناولت بعض
الد ار ات التمثيؿ المعرال لدي العادييف وذوي صعوبات التعمـ والت ض فرت جميعيا عف وجود
الروؽ دالة ا صاةيا ال التمثيؿ المعرال بيف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف لصالى العادييف.
ضما اليما يتعمؽ بمتغير الفيـ اللراة التـ عرض الد ار ات ال ابلة والت تناولت ع نة
المتغير بالمتغيرات األالري مثؿ الداالعية والل ار ة الجيرية ،والذاكرة العاممة ،وا نتباه التنفيذي،
وال رعة ا دراكية ،ومعالجة المعمومات ،وما و ار المعرالة ،وكذلؾ تـ تناوؿ الفيـ اللراة ال
بعض الد ار ات مف ال ؿ برامن تدريبية لتنميتو مثؿ ((Fountain, ، (Williams, 2000
 ، )Rogers& Thiery, 2003 ،)2000ي رإ عي ػػ

 ،)1224عبد الناصر ضنيس عبد

الوىاب  ،)1227ناديا ضبو عمار  ،)Spring & French, 1990 ،)1224بداي
الرشيدي (Snellings ،( Wise et al, 2007) ،(Cain& Okahill, 2006) ،)1221
) ،et al, 2009عادؿ عبداهلل م مد  ،)Melekoglu, 2011) ،)1228الريد جديتاوي،
م مد نوح ،نمر الزماف عبد الغن

،)1222

جناف نصرت  ،)1223عاصـ كامؿ

 ،)1224يا ميف الديري  ،)1225كما تناولت بعض الد ار ات الفروؽ ال الفيـ اللراة
بيف الذكور وا ناث وكذلؾ الملارنة بيف العادييف والةات ضالري مثؿ ذوي صعوبات التعمـ ال
الفيـ اللراة .

فــشٔض البشــح:
ف ٙضٕء مشكمة الب ث وضىداالو ونتاةن الد ار ات ال ابلة نامت البا ثة بصياغة الروض
الب ث عم الن و التال
-2

توجد الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو طات درجات الت ميذ بالصؼ الالامس
ا بتداة تعزإ إل النوع ذكور -إناث) والمجموعة العادييف -الموىوبيف -ذوي صعوبات
التعمـ) عم ملياس الداالعية العلمية.
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-1

توجد الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو طات درجات الت ميذ بالصؼ الالامس
ا بتداة تعزإ إل النوع ذكور -إناث) والمجموعة العادييف -الموىوبيف -ذوي صعوبات
التعمـ) عم ملياس كفا ة التمثيؿ المعرال .

-2

توجد الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو طات درجات الت ميذ بالصؼ الالامس
ا بتداة تعزإ إل النوع ذكور -إناث) والمجموعة العادييف -الموىوبيف -ذوي صعوبات
التعمـ) عم االتبار الفيـ اللراة .

 -3يوجد ارتباط موجب داؿ إ صاةيا بيف درجات ت ميذ الصؼ الالامس ا بتداة
الموىوبيف-ذوي صعوبات التعمـ) عم

العادييف –

ملياس الداالعية العلمية وكفا ة التمثيؿ المعرال

واالتبار الفيـ اللراة .

الطشٖكٔ ٛاالدشاءات :
أٔال :وٍّر البشح:
اعتمدت البا ثة عم
واأل موب الفارؽ ضو الملارفر
ا رتباط

المنين الوصف

وذلؾ با تالداـ كؿ مف األ موب ا رتباط

يث ضنو ضكثر م

مة ألىداؼ الب ث ال ال  ،الاأل موب

لمكشؼ عف الع نة بيف متغيرات الب ث ،واأل موب الملارف لمكشؼ عف الفروؽ

بيف متغيرات الب ث تبعا لمتغير النوع ذكور -اناث) ،والكشؼ عف الفروؽ ال
الب ث مف العادييف والموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ عم مليا

ضدا عينة

الداالعية العلمية والتمثيؿ

المعرال واالتبار الفيـ اللراة .

ثاٌٗا:عٍٗ ٛالبشح:
 -2العينة ا

تط عية

تكونت العينة ا

تط عية مف  )52تمميذا وتمميذة مف ت ميذ الصؼ الالامس

ا بتداة بيدؼ الت لؽ مف الكفا ة ال يكومترية ألدوات الب ث ،مف مدر ة الزى ار ا بتداةية
لمتعميـ ا بتداة بإدارة كفر الشيخ التعميمية.
 -1عينة الب ث األ ا ية
تـ االتيار عينػة الب ث األ ا ية مف المجتمع الكم لمب ث والذي تكوف مف )372
تمميذا وتمميذة مف ت ميذ الصؼ الالامس ا بتداة ممف تتراوح ضعمارىـ الزمنية مف -212
 )218شيرا ،بمتو ط ندره  ،213.1وان راؼ معياري ندره  )1.1شير ،مف مدارس عم
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عبد الشكور ،تجريبية المعممات ا بتداةية ،والو دة العربية ا بتداةية بإدارة كفر الشيخ
التعميمية ال العاـ الد ار

 ،1227 -1226وتكونت عينة الب ث األ ا ية مف )122

تمميذا وتمميذة بالصؼ الالامس ا بتداة تـ تل يميـ ال ث ث مجموعات كما يم
 )222تمميذا وتمميذة مف العادييف  )35ذكور )53 ،اناث.
 )34تمميذا وتمميذة موىوبوف  )12ذكور )14 ،اناث.
 )44تمميذا وتمميذة مف ذوي صعوبات التعمـ  )14ذكور )22 ،اناث.

خطٕات اختٗاس عٍٗ ٛالبشح:
 التيار عينة الب ث مف الت ميذ الموىوبيف نامت البا ثة بتطبيؽ ناةمة تلدير ال مات )1221بم اعدة معمم

ال موكية لمموىوبيف إعداد  /م مود عبد ال ميـ منػػػ

الفصوؿ ،واالتبار المصفوالات المتتابعة الممونة Raven’s Colored Progressive
 matrices (CPM),لألطفاؿ والكبار 57.3 -4.4

نة) تعديؿ وتلنيف /عماد ض مد

ف عم  ،)1225واالتبار التفكير ا بتكاري إلبراىاـ إعداد  /مجدي عبد الكريـ بيب
 .)1222و صرت البا ثة الت ميذ الذيف صموا عم
ال مات ال موكية لمموىوبيف وىـ الذيف صموا عم

درجة مرتفعة عم

ناةمة تلدير

درجات ضكبر مف ـ 2 +ع) البمغ

عددىـ  )224تمميذا وتمميذة ،وتـ صر الت ميذ الذيف صموا عم ن بة ذكا مرتفعة
تزيد عف  %)214بنا عم درجاتيـ عم االتبار الذكا الوصؿ عدد الت ميذ إل

)74

تمميذا وتمميذة وبعد ذلؾ تـ صر الت ميذ الذيف صموا عم درجات مرتفعة عم االتبار
التفكير ا بتكاري تزيد عف ـ 2 +ع) البمغ عدد الت ميذ  34تمميذا وتمميذة  ) 12ذكور،
 )14إناث ،وى عينة الب ث مف الت ميذ الموىوبيف ،بمتو ط ن بة ذكا

، )218.4

ان راؼ معياري .1.1
 و التيار عينة الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ صرت البا ثة الت ميذ الذيف صموا عمن بة ذكا تزيد عف  )222- 82بنا عم

درجاتيـ عم

االتبار الذكا ،

يث تـ

ا تبعاد الت ميذ الذيف صموا عم ن بة ضنؿ ضو ضعم مف ذلؾ واللا لمعايير الذكا لذوي
صعوبات التعمـ البمغ عدد الت ميذ  )222تمميذا وتمميذة ،ثـ طبلت البا ثة بم اعدة
معمم الفصوؿ ناةمة تشاليص صعوبات الل ار ة إعداد /البا ثة وذلؾ لمت لؽ مف م ؾ
التباعد بيف الت صيؿ الفعم والت صيؿ المتونع ،ثـ صرت البا ثة الت ميذ الذيف صموا
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عم درجة منالف ة عم ناةمة تشاليص صعوبات الل ار ة "تلؿ ـ – 2ع)" الوصؿ عدد
الت ميذ إل

 )242تمميذا وتمميذة ،وا تبعدت البا ثة بان

الت ميذ ل صوليـ عم

درجات ضعم  .ثـ ا تبعدت البا ثة الت ميذ الذيف يعانوف مف ضية إعانات
وا

ةر التـ ا تبعاد  )24تمميذا وتمميذة ليصؿ عدد الت ميذ إل

ية ضو ج دية

 )224تمميذا وتمميذة

ثـ نامت البا ثة بتطبيؽ االتبار تلدير موؾ التمميذ لفرز ا ت صعوبات التعمـ إعداد/
مايكمب ت ،ترجمة وتعريب /مصطف كامؿ  ،)2882وند نامت البا ثة بشرح الطريلة
الت

يتـ بيا ا تالداـ الملياس لممعمميف ،وبعد تجميع الملياس وتص ي و تـ ا تبعاد

 )22الة ل صوؿ ضالرادىا عم درجات ضعم مف  )12ال الملياس المفظ  ،ضعم مف
 )32ال الملياس غير المفظ  ،وضعم مف  )54عم الملياس الكم
بعد إج ار ىذا ا التبار إل
النيورولوج

ووصؿ الت ميذ

 )224تمميذا وتمميذة .ثـ طبلت البا ثة االتبار الم ى

ال ريع إعداد /موت

وآالروف ،2876 ،تعريب  /عبد الوىاب كامؿ،

 ،)2878وند تـ ا تبعاد ممف تلع درجاتيـ عم ا التبار ال النطاؽ العادإ والت تتراوح
درجاتيـ مف  )14المنؿ ،وبالتال اللد تـ ا تبعاد  )32مف الت ميذ وكذلؾ تـ ا تبعاد
 ) 22مف الذيف صموا عم درجة كمية تلع ال نطاؽ ا

طرابات النيورولوجية الشديدة،

ضما الت ميذ الذيف صموا عم درجات تلع ال نطاؽ ا شتباه ضو الشؾ ال وجود صعوبات
تعمـ والت تتراوح بيف  -14وضنؿ مف  )42اللد تـ

ميـ لمعينة ليكوف العدد النياة

 )44تمميذا وتمميذة  )14ذكور )22 ،إناث) وىـ عينة الد ار ة مف الت ميذ ذوي
صعوبات التعمـ ال

الل ار ة ،وند بمغ متو ط ن بة الذكا ليؤ

الت ميذ ) 222.41

بان راؼ معياري ندره .4.21
 و التيار عينة الب ث مف الت ميذ العادييف ا تبعدت البا ثة الت ميذ الموىوبيف )34تمميذا وتمميذة والت ميذ ذوي صعوبات التعمـ  )44تمميذا وتمميذة مف العينة األولية
وكذلؾ ا تبعاد بعض الت ميذ ذوي اإلعانات المالتمفة

ية ضو ج دية والت ميذ الذيف

ضبدوا عدـ ا تعدادىـ ل شتراؾ ال الب ث و ذوي الغياب المتكرر والمتمالريف د ار يا وذوي
المشك ت ال موكية بم اعدة معمم

الفصوؿ وض فر ىذا اإلج ار عف ا تبعاد )162

تمميذا وتمميذة ليصؿ عدد الت ميذ العادييف ال عينة الد ار ة إل
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 )35ذكور )53 ،إناث) وند بمغ متو ط ن بة الذكا

الت ميذ 222.43

ليؤ

بان راؼ معياري .21.21
ومف ثـ تكونت عينة الب ث مف ث ثة مجموعات مف الت ميذ العادييف والموىوبيف وذوي
صعوبات التعمـ ال الل ار ة.

ثالجا :أدٔات البشح:
البيانات المطموبة

ا تالدمت البا ثة مجموعة مف ا التبارات والملاييس لم صوؿ عم
إلج ار الب ث ،يث اشتممت األدوات الم تالدمة ال الب ث ال ال عم

 ضدوات التيار عينة الب ث مف العادييف والموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ -ضدوات الاصة بمتغيرات الب ث الداالعية العلمية ،كفا ة التمثيؿ المعرال  ،الفيـ اللراة ).

ضدوات االتيار عينة الب ث مف العادييف والموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ

ضو

)أ(اختباس املصفٕفات املتتابع ٛاملمٌٕ ٛلـ " ”Ravenلألطفاه ٔالهباس ( 4..6 - 5.5طٍ )ٛتعذٖن
ٔتكٍني عىاد أمحذ سظَ عم٘()2014
ا تالدمت البا ثة االتبار المصفوالات المتتابعة انًهَٕث

Raven’s Colored

 Progressive matricesوتتكوف مف  )25بند موزعة عم ث ثة ضن اـ ى

ض ،ضب ،ب،

يشمؿ كؿ منيا عم  21بندا ،والل ماف ض ،ب ،ىما نفس الل ميف ال االتبار المصفوالات
المتتابعة العادية م اال ا الييا ن ما جديدا "ضب" يتو طيما ال الصعوبة ،ضعدت لتليس بشكؿ
تفصيم

العمميات العلمية ل طفاؿ مف 22-4.4

نة ،كما تصمى لممتمالريف علميا وكبار

ال ف  .ويتكوف كؿ بند مف المصفوالات مف شكؿ ضو نمط ض ا
وض فمو

تة ضج از يالتار مف بينيا المف وص الجز الذي يكمؿ الفراغ ال الشكؿ الرةي

وتعتمد مشك ت الل ـ ض) عم
المجموعة يغير نمط ا
ضب) عم

انتطع منو جز معيف،

ندرة الفرد عم

.

اكماؿ األنماط الم تمرة ،ونرب نياية

تمرار عم ض اس بعديف ال نفس الونت ،ويعتمد النجاح ال الل ـ

ندرة الفرد عم

ادراؾ األشكاؿ المنفصمة ال

المكان  ،ضما الل ـ ب ) اليعتمد عم

نمط كم

عم

ض اس ا رتباط

ؿ مشك تو عم اليـ اللاعدة الت ت كـ التغيرات ال

األشكاؿ المرتبة منطليا ضو مكانيا ،وتتطمب نمو ندرة الفرد عم

التفكير المجرد ،وتعد

المشك ت الاليرة ال الل ـ ب) عم نفس م توي الصعوبة لممشك ت الت يت منيا االتبار
المصفوالات العادية.

عماد ض مد

ف عم )22 ،1225 ،
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ٔلاو يمٍُ االخدةاس باندأكذ يٍ انكفاءت انضٛكٕيدشٚث نالخدةااس عاٍ طشٚاك حضاا انصاذق
ٔانثةااااج ٔاالخضااااق اناااذاخه .ٙونػػػد نامػػػت البا ثػػػة ال اليػػػة بالتمكػػػد ضي ػػػا مػػػف صػػػدؽ ا التبػػػار
با تالداـ طريلة الصدؽ المرتبط بالم ؾ مف ال ؿ تطبيؽ ا التبار عم مجموعػة مػف الت ميػذ
ف =  )54تمميذا وتمميذة مػف ت ميػذ الصػؼ الالػامس ا بتػداة و

ػاب معامػؿ ا رتبػاط بػيف

درجات الت ميذ عم ا التبار ودرجػاتيـ عمػ االتبػارات اللػدرات العلميػة لألعمػار مػف )22-8
اعػػداد /الػػاروؽ عبػػد الفتػػاح مو ػ

 )1221البمغػػت نيمػػة معامػػؿ ا رتبػػاط  2.62وىػ نيمػػة

مرتفعػة وتشػػير إلػ صػػدؽ ا التبػار .ثػػـ بتطبيػػؽ ا التبػػار عمػ عينػػة مكونػػة مػػف  )42تمميػػذا
وتمميذة بالصػؼ الالػامس ا بتػداة ثػـ إعػادة تطبيلػو بفاصػؿ زمنػ ض ػبوعيف لمتمكػد مػف ثبػات
ا التبػػار ،وتوصػػمت إل ػ معامػػؿ ارتبػػاط  ، 2762عػػف طريػػؽ التجزةػػة النص ػفية ل التبػػار الكػػاف
معامؿ ا رتباط .2764

(ب) قائى ٛتكذٖش الظىات الظمٕنٗ ٛلمىِٕٕبني :إعذاد  /حمىٕد عبذ احلمٗي وٍظ٘ ()2002
تيدؼ اللاةمة لمكشؼ عف الت ميذ الموىوبيف بم اعدة الم يطيف بالفرد المف وص
مف معمم وضالصاةييف نف ييف وآبا  ،وتتكوف مف )272
الداالعية ،وا
والم

ؤا موزعة عم  )27بعدا ى

تد ؿ ،واألصالة ،والمثابرة ،والمرونة ،و ب ا

تط ع ،والط نة الفكرية،

ظة ،والمبادرة ،والمغامرة ،والنلد ،ا تصاؿ ،والليادة ،التعمـ ،والم ةولية ،والثلة

بالنفس ،والتواالؽ ،وت مؿ الغموض.
تصشٗح الكائى ٛيطمب مف الفرد االتيار ا تجابة مف بيف ث ث ا تجابات واللا لتلديره لتواالر
تمؾ ال مة لديو ،وذلؾ بو ػػع ع مة √) ضماـ العبارة وض فؿ ا التيار المنا ب الم دد
با

تجابات الث ث غالبا – ض يانا – ناد ار) وتعط

الدرجات كاآلت

 )2 ،1 ،2وبذلؾ

تتتراوح الدرجة الكمية عم اللاةمة مف .)432 -272
ثبات الكائى :ٛناـ معد اللاةمة ب

اب ثبات اللاةمة طريلة ضلفا كرونباخ ،يث تـ تطبيؽ

اللاةمة عم عينة نواميا  )642متعمما مف جميع م ار ؿ التعميـ ماعدا مر مة رياض األطفاؿ
موزعيف كاآلت

 )142تمميذا وتمميذة بالمر مة ا بتداةية ،وعػػػدد  )242تمميذا وتمميذة

بالمر مة اإلعدادية ،وعدد  )242طالبا وطالبة بالمر مة الثانوية ،وعدد  )122طالب
وطالبة بالمر مة الجامعية ،وند بمغت نيمة معامؿ الثبات ،2.52 ،2.51 ،2.48
بالترتيب ال م ار ؿ التعميـ ا بتداة واإلعدادي والثانوي والجامع .
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صذم الكائى :ٛوجد معد اللاةمة ضف درجات المتعمميف ال

ىذه

مالتمؼ م ار ؿ التعميـ ال

اللاةمة ند ارتبطت عم ن و مرتفع بتلديرات الم كميف مف الالب ار ال تلييـ درجات األعماؿ
ا بتكارية ليؤ

المتعمميف ،وبمغت نيـ معام ت ا رتباط )2.62 ،2.48 ،2.45 – 2.37

عم الترتيب لكؿ مف المر مة ا بتداةية واإلعدادية والثانوية والجامعية وى جميعا دالة عند
م تػوإ الد لة )2.22
عم

يث طمب مف الم كميف إعطا تلديراتيـ للدرات ىؤ

ملياس مكوف مف  )222درجة ال

التفكير ا بتكاري ،ويعد التمميذ األعم

الط ب
ندرة ال

التفكير ا بتكاري ىو ذلؾ التمميذ الذي عنده عدد كبير مف األالكار األصيمة المتصمة بالر ـ
والمو يل واألنشطة المدر ية المالتمفة .ضما الصدؽ الظاىري لملاةمة اللد تـ عرض اللاةمة
عم عدد مف الم كميف المتالصصيف ال عمـ النفس واللياس النف

 ،وات ى وجود اتفاؽ

تاـ بيف الم كميف عم ضف بنود اللاةمة تليس مات الموىوبيف.
كما نامت ب

اب ثبات اللاةمة عف طريؽ اعادة التطبيؽ بعد ض بوعيف مف التطبيؽ

األوؿ معامؿ ارتباط ) )2.62وىو نيمة مرتفعة وموجبة مما يدؿ عم ثبات اللاةمة .كما نامت
البا ثة ب

اب الثبات بطريلة ضلفا كرونباخ  ،وند بمغ معامؿ الثبات

 )2.43وىو معامؿ

مرتفع وداؿ مما يؤكد ثبات ناةمة تلدير ال مات ال موكية لمموىوبيف.
إعداد مجدي عبد الكريـ بيب )1222

(ز) اختباس أبشاِاً لمتفهري االبتهاس:ٙ

ييدؼ للياس التفكير ا بتكاري بمبعاده الفرعية المتمثمة ال

الط نة ،المرونة،األصالة،

ويصمى لمتطبيؽ ال جميع م ار ؿ التعميـ مف مر مة ما نبؿ المدر ة إل المر مة الجامعية،
ويتكوف مف االتباريف
ا التبار األوؿ ت مية األشيا

يتكوف مف ضربعة ضج از يت مف كؿ جز منيا ا ـ الةة مف

األشيا  ،وعم المف وص ضف يكتب ال ال ؿ المػػػػس دناةؽ الزمف الم دد لإلجابة عم كؿ
جز ) ضكبر عدد ممكف مف األشيا الت تلع ال الفةة والزمف الم موح بو لجميع ضج از ىذا
ا التبار ىو  )12دنيلة.
تعما ت غير المعتادة يتكوف ىذا ا التبار مف ضربعة ضج از  .ويطمب مف

ا التبار الثان

ا

المف وص ال

ىذا ا التبار ضف يفكر ال

ضكبر عدد ممكف مف ا

تعما ت غير المعتادة

لبعض األشيا المعروالة ،ويجاب كؿ جز ال المس دناةؽ ومف ثـ الإف الزمف الم موح بو
لجميع ضج از ىذا ا التبار ىو  )12دنيلة ،وند اعتمد البا ث ال ال عم معايير ا التبار
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ال

البيةة العربية لممر مة اإلعدادية مجدي بيب )23،22 ،1222 ،ال

ال صوؿ عم

الت ميذ الموىوبيف المرتفعيف ال التفكير ا بتكارإ.
وتمكد معد ا التبار مف صدؽ وثبات ا التبار عف طريؽ

اب ىدؼ الم توإ

وصدؽ البنا  ،وصدؽ التكويف ،وند تـ الت لؽ مف صدؽ ا ت اؽ الداالم ل التبار ،كما تـ
اب معام ت ا رتباط بيف درجات كؿ بند والدرجة الكمية وتراو ت نيمة معام ت
ا رتباطات بيف  ،2.81 ،2.21وكذلؾ ناـ معد ا التبار لمبيةة العربية بالتمكد مف صدؽ
ا التبار مف ال ؿ تلديرات المعمميف لمتفكير ا بتكاري ،والم كات الالارجية وتوصؿ إل
معام ت صدؽ مرتفعة .ا تالدـ معد ا التبار طريلة التجزةة النصفية با

تعانة بمعادلة

بيرماف – براوف ،وند تراو ت نيـ معام ت الثبات بيف  2.82 ،2.53لمط نة ،والمرونة،
واألصالة ،كما ناـ معد ا التبار لمبيةة العربية ب
ا التبار ،معام ت الثبات بيف المص

اب ث ثة ضنواع مف معام ت الثبات ليذا

يف ،معام ت الثبات عف طريؽ إعادة التطبيؽ،

معام ت الثبات عف طريؽ التجزةة النصفية وتوصؿ إل معام ت ثبات موجبة ومرتفعة ودالة
تراو ت بيف  2.77 ،2.47ويشير ذلؾ إل ثبات ا التبار.
ونامت البا ثة ال الية ب

اب ثبات ا التبار عم

مجموعة مف الت ميذ ف = )52

تممي ذا وتمميذة مف ت ميذ الصؼ الالامس ا بتداة مف ال ؿ طريلة التجزةة النصفية وكانت
معام ت ا رتباط تتراوح مف  )2.57 -2.54ألبعاد الط نة والمرونة وا صالة والدرجة
الكمية.

(د) وكٗاس تكذٖش طمٕك التمىٗز لفشص ساالت صعٕبات التعمي:
The Pupil Rating Scale Screening for Learning Disabilities:

و عو "ماكميب ت"  ،)2862وضعده لمبيةة المصرية" مصطف
والملياس عبارة عف ناةمة م

ظة

م مد كامؿ" ،)2882

موكية لفرز ا ت صعوبات التعمـ ،ويتـ ذلؾ بو ع

تلديرات لألطفاؿ مف نبؿ مف لو معرالة وثيلة بالطفؿ مو وع التلدير كالمعمميف واألالصاةييف
النف ييف) ،وذلؾ ال

المس مجموعات مف الالصاةص ال موكية ى

الذاكرة ،المغة المنطونة ،التوجو المكان
ا جتماع .

الفيـ ال ماع ،

والمكان ) ،التآزر ال رك  ،و ال موؾ الشالص /
مصطف م مد كامؿ)12 ،28 ،2882 ،

وتمكدت البا ثة ال الية مف ثبات الملياس عف طريؽ إعادة تطبيؽ ا التبار يث تـ
تطبيؽ نفس الملياس عم

عينة مف  )42تمميذ وتمميذه بالصؼ الالامس ا بتداة
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ض بوعيف ،ثـ

اب معامؿ ا رتباط

الفرعية كالتال

يث جا ت نيمة معامؿ ا رتباط لمملاييس الالم ة

.2767 ،2758 ،2762 ،2767 ،2763

(ِـ) اختباس املظح العصيب (الٍٕٗسٔلٕد٘) الظشٖع:
)Quick Neurological Screening Test (Q,N,S,T
و ع ا التبار "موت" وآالروف ” )2867 "Mutt, et alوضعده لمبيةة المصرية
عبد الوىاب م مد كامؿ  )2878ويعتبر ا التبار نوعا مف ا التبارات الفردية المالتصرة يث
ي تغرؽ تطبيلو عشروف دنيلة ،ويعد و يمة لرصد الم
النيورولوج
نابمة لمم

ال

ع نتو بالتعمـ ،ويت مف ا التبار

ظة المو وعية لت اعد ال

التعمـ ،ويبدض عمرىـ مف المس

ظات المو وعية عف التكامؿ

م مة مكونة مف المس عشرة ميمة
األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات

التعرؼ عم

نوات ،وا التبارات الفرعية تـ تطويرىا وتعديميا مف ال ؿ

الملاييس الم تالدمة ال الف وص النيورولوجية ،وال يكونيورولوجية ،والنماةية لألطفاؿ ال
م ار ؿ العمر المالتمفة ،وا التبار يفيد ال
ولكنو عم ضية اؿ

ي ع الطفؿ

إج ار م ى يشير إل مجاؿ ا

طراب الم تمؿ

مف الةة المعانيف نيورولوجيا ،كما ضف ا التبار ال ال

يصمى لتشاليص إصابات ضو ا طرابات المخ الوظيفية ،الالفاةدة األ ا ية ل التبار تعتبر
تنبؤية تشاليصية وناةية ،ويعط ا التبار درجة كمية ن صؿ عمييا عف طريؽ جمع الدرجات
الت ي صؿ عمييا الطفؿ عم ا التبارات الفرعية الالم ة عشر الت يتكوف منيا ا التبار.
عبد الوىاب م مد كامؿ)2-2 ،2876 ،
وند نامت البا ثة ال الية بالتمكد مف ثبات ا التبار يث نامت بتطبيؽ ا التبار
عم

عينة مكونة مف  )42تمميذا وتمميذة بالصؼ الالامس ا بتداة

واعادة تطبيلو مرة

ضالرإ بفاصؿ زمن ندره ض بوعيف وكاف معامؿ ا رتباط .) 2772
و) ملياس التلدير التشاليص

لصعوبات تعمـ الل ار ة اعداد /الت

مصطف

الزيات

)1224
ويتكوف الملياس مف  )12عبارة ثـ يلوـ معمـ ضو معممة الفصؿ بو ع التلدير ال
المكاف المالصص لذلؾ ال اللاةمة ،وملياس التلدير الما
 2درجات) ،ض يانا -درجتاف) ،ناد ار2 -درجة وا دة)،
التلدير ي رج عدـ ا

تمرار ال ا

داةما 3 -درجات) ،غالبا –
تنطبؽ -صفر) .ول ماف

مة

تجابة عم الملياس كثر مف تة ت ميذ ال الجم ة

الوا دة .ويكوف تشاليص التمميذ طبلا لمدرجات الت
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 )12عادي ضو

توجد لديو صعوبات -12 ،ضنؿ مف  )32صعوبات تعمـ الفيفة -32 ،ضنؿ

مف  )52صعوبات تعمـ متو طة 52 ،المكثر) تعن صعوبات شديدة.

الجبات
ناـ معد الملياس ب

اب معامؿ ضلفاكرونباخ عم درجات ضالراد العينة

اب الثبات ب

اللد كانت معام ت ا رتباط مرتفعة يث تراو ت بيف  ،)2.86 -2.82وكذلؾ تـ
الثبات بطريلة التجزةة النصفية عف طريؽ

اب

اب معامؿ ا رتباط بيف جزة ا التبار العبارات

ذات األرناـ الفردية  ،والعبارات ذات األرناـ الزوجيةر يث تراو ت نيـ معامؿ ا رتباط ببيف
 ) 2.84 -2.81بالن بة لملياس التلدير التشاليص لصعوبات تعمـ الل ار ة .
اب الصدؽ والت تشمؿ صدؽ الم توإر يث تـ

الصـذم  :تـ اعتماد عدة طرؽ ل

ا تالداـ معام ت ا رتباط بيف كؿ اللرة بمجموع الدرجات لمملياس ككؿ ،وتراو ت نيـ
معام ت ا رتباط بيف 2.674
الملياس  ،وكذلؾ

 )2.728وى معام ت ارتباط مرتفعة تشير إل مصدانية

اب الت ميؿ العامم

يث تبيف تشبع الملياس بمعامؿ وا د وكذلؾ

اب صدؽ الم ؾ وكانت جميع المعام ت دالة عند م توإ .2.22
نامت البا ثة بالتمكد مف الصدؽ البناة لملاةمة عف طريؽ
المفردات والدرجة الكمية عم

اب معامؿ ا رتباط

اللاةمة الكاف معام ت ا رتباط تتراوح مف )2.62 -2.48

ودالة عند  )2.22وىذا يدؿ عم ثبات اللاةمة.
كما نامت البا ثة بالتمكد مف ثبات اللاةمة عف طريؽ إعادة التطبيؽ بعد ض بوعيف مف ضوؿ
تطبيؽ وكانت نيمة معامؿ ا رتباط .)2.58
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ثاٌٗا :أدٔات خاص ٛمبتغريات البشح وكٗاط٘ (الذافعٗ ٛالعكمٗ ،ٛنفاء ٚالتىجٗن املعشيف) ٔاختباس
الفّي الكشائ٘.
ضعداد /البا ثة.

ض) وكٗاس الذافعٗ ٛالعكمٗMental Motivation Scale :ٛ

ييدؼ للياس الداالعية العلمية لدي ت ميذ الصؼ الالامس ا بتداة  ،ومف العوامؿ الت
دعت البا ثة إل إعداد ىذا الملياس عدـ وجود ملياس لمداالعية العلمية لممر مة ا بتداةية
ال

دود ما اطمعت عميو البا ثة)،

اطمعت عمييا البا ثة

يث ضف جميع الملاييس الت

ضعدت لتليس الداالعية العلمية لممر مة اإلعدادية والثانوية ضوالجامعية ضو صممت لبيةة مالتمفة
عف البيةة المصرية مثؿ

،(Lipper, 2005) ،)Giancarlo & Factions, 1998

م مد نوالؿ  ،)Mentzer, 2008 ،)1222وليد موؾ  ،نيس عم  ،)1222ديانة ك يؿ
 ،)1224م مد عم الع يرإ  ،)1225عاةشة عم رؼ اهلل  ،)1225ض مد عم الشريـ
 ،)1225ضالراح جعفر  ،)1226كريـ ال اررات .
وبعد ا ط ع عم ىذه الملاييس نامت البا ثة بت ديد ضبعاد الداالعية العلمية ال ضربع
ضبعاد ال

و نموذج  )Giancarlo & Factions, 1998ى

التكامؿ المعرال  ،التركيز

العلم  ،ال ؿ اإلبداع لممشك ت ،التوجو ن و التعمـ .ويتكوف الملياس مف  )35بند موزعة
عم
عم

األبعاد ال ابلة .وصيغت بعض عبارات الملياس موجبة واألالري
الملياس بطريلة ليكرت مف ال ؿ ملياس تلدير رباع

البة ،وتتـ ا جابة

مواالؽ بشدة ،مواالؽ ،غير

مواالؽ ،غير مواالؽ بشدة) وتعط الدرجات  )2 ،1 ،2 ،3عم الترتيب لمعبارات الموجبة،
 )3 ،2 ،1 ،2لمعبارات ال البة ،وتتراوح الدرجة الكمية عم الملياس مف .)273 -35

صذم املكٗاس:
 الصدؽ الظاىري طبلت البا ثة الصورة األ ولية لملياس الداالعية العلمية عم عينة التلنيفالمكونة مف  )52تمميذا وتمميذة بالصؼ الالامس ا بتداة

مف الارج عينة الب ث

األ ا ية ،،لمتمكد مف يولة وو وح التعميمات والعبارات  ،وند تـ التمكد مف ذلؾ ضثنا
تلنيف الملياس.
 -الصدؽ البناة

عف طريؽ إيجاد معام ت ا رتباط بيف درجة كؿ بند بالدرجة الكمية

لمملياس ،وتراو ت معام ت ا رتباط بيف  )2.62 -2.42وى
 )2.22مما يشير إل ضف الملياس عم درجة مرتفعة مف الصدؽ.
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 صدؽ الملارنة الطرالية رتبت البا ثة درجات ضالراد عينة التلنيف  )52تمميذا وتمميذةبالصؼ الالامس ا بتداة مف الارج عينة الب ث األ ا ية ،عم ملياس الداالعية العلمية
الدرجة الكمية لمملياس) ترتيبا تنازليا ،ثـ نارنت بيف  )%16مف ال اصيف عم
الدرجات )%16 ،مف ال اصميف عم

ضعم

ضنؿ الدرجات با تالداـ االتبار "ت"  ،وجد الروؽ

دالة ا صاةيا عند م توي  )2.22بيف مرتفع ومنالف

الدرجات عم ملياس الداالعية

العلمية يث كانت نيمة "ت  ، )42.52مما يشير للدرة الملياس عم التمييز بيف مرتفع
ومنالف

الداالعية العلمية.

ثبات املكٗاس:
 إعاد ٚالتطبٗل:نامت البا ثة ب

اب ثبات الملياس با تالداـ طريلو إعادة تطبيؽ الملياس بفاصؿ

زمن ندره ض بوعيف بيف التطبيؽ واعادة التطبيؽ عم عينة مكونة مف  )52تمميذا وتمميذة
بالصؼ الالامس ا بتداة مف الارج عينة الب ث األ ا ية ،وتراو ت نيـ معام ت ا رتباط
الثبات ) با تالداـ طريلة إعادة التطبيؽ لبنود الملياس بيف  ) 2.68 -2.52وى

نيـ

موجبة ودالة تكف لمد لة عم ثبات الملياس.

 طشٖك ٛألفا نشٌٔباخ :نامت البا ثة ب

اب معامؿ ضلفا كرونباخ لملياس الداالعية العلمية ،يث بمغ معامؿ

الثبات  ،2.42وىو معامؿ مرتفع وداؿ مما يؤكد ثبات الملياس.

 التذضئ ٛالٍصفٗ: ٛنامت البا ثة ب

اب معامؿ الثبات بالتجزةة النصفية لمملياس بعد تص يى الطوؿ

بمعادلة بيرماف براوف ،وتراو ت نيـ معامؿ الثبات مف  ) 2.72 – 2.52وى نيـ تدؿ
عم معامؿ ثبات ملبوؿ .

االتظام الذاخم٘ :
تـ التمكد مف ا ت اؽ الداالم عف طريؽ

اب معامؿ ا رتباط بيف درجة كؿ بند

والدرجة الكمية لمبعد ،وكذلؾ معامؿ ا رتباط بيف درجة كؿ بند والدرجة الكمية لمملياس بتطبيؽ
ملياس اليلظة العلمية عم

عينة التلنيف  )52تمميذا وتمميذة بالصؼ الالامس ا بتداة ،

وايجاد معام ت ا رتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لمملياس وتراو ت نيـ معامؿ
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ا رتباط بيف  )2.72 -2.52وى نيـ مرتفعة ودالة عند م توإ  )2.22كما يظير ال
جدوؿ .)2
جذٔل ()1
لٛى يعايالج االسخةاط انذاخهٛث نألبعاد انفشعٛث ٔانذسجث انكهٛث نًمٛاس
انذافعٛث انعمهٛث نهصف انخايش االبدذائٙ
انذسجث
انحم االبذاع ٙاندٕجّ
اندكايم اندشكٛز
األبعاد
َحٕ اندعهى انكهٛث
نهًشكالج
انًعشف ٙانعمهٙ
*0.21
*0.61
**0..4 0..6
اندكايم انًعشف1 ٙ
*0..0
*0..2
*0..3
1
اندشكٛز انعمهٙ
*0..2
*0..6
1
انحم االبذاعٙ
نهًشكالج
*0.21
1
اندٕجّ َحٕ اندعهى
انذسجث انكهٛث
(*) دانث عُذ يضدٕ٘ (.)0.01
ويشير ذلؾ إل ضف الملياس عم درجة جيدة مف اإلت اؽ الداالم .
وكٗاس نفاء ٚالتىجٗن املعشيف Cognitive Representation efficiency scale

اعداد البا ثة
ييدؼ الملياس للياس كفا ة التمثيؿ المعرال لدي ت ميذ الصؼ الالامس ا بتداة ،
وإلعداد الملياسر نامت البا ثة بمراجعة

بعض الملاييس الت

التمثيؿ المعرال لممعمومات ال الد ار ات ال ابلة مثؿ
 ،)1222عالية

الب يون

،)1222

كاظـ الكعب

الزيات  ،)1222ضمينة شمب

( (Mickeough, 2005م مد ابراىيـ م مد

 ،)1226اياـ البيرمان  ،زينب عبد غانـ ،)1222
 ،)1224ناديا ضبو عمار

الت

ا تالدمت للياس كفا ة

ن

النجار ،)1224 ،)1221

 ،)1224جمانة الزاـ

 ،)1226لطيؼ

مك  ،)1226طارؽ عبد الر يـ  ،)1227طارؽ نور الديف ،ايماف الواز  ،)1227رجب
عطا ،ض امة عطا .)1227
ومف ال ؿ ا ط ع عم ىذه الملاييس نامت البا ثة بت ديد كفا ة التمثيؿ المعرال
لممعمومات ال
التوليد ،ا

تة ضبعاد ى

ال فظ والتالزيف ،الربط ضو التصنيؼ ،التوليؼ ،ا شتلاؽ ضو

تالداـ ضو التوظيؼ ،و التلويـ الذات  .ويتكوف الملياس مف  )45موزعة عم

األبعاد ال ابلة .وصيغت بعض عبارات الملياس موجبة و األالري البة ،وتتـ ا جابة عم
الملياس بطريلة ليكرت مف ال ؿ ملياس تلدير الما
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وتعط

الدرجات  )2 ،1 ،2 ،4،3عم

الترتيب لمعبارات الموجبة)4 ،3 ،2 ،1 ،2 ،

لمعبارات ال البة ،وتتراوح الدرجة الكمية عم الملياس مف ). .)172 -45

صذم املكٗاس:
 الصدؽ الظاىري طبلت البا ثة الصورة األ ولية لملياس كفا ة التمثيؿ المعرال عم عينةالتلنيف المكونة مف  )52تمميذا وتمميذة بالصؼ الالامس ا بتداة مف الارج عينة الب ث
يولة وو وح التعميمات والعبارات ،وند تـ التمكد مف ذلؾ ضثنا

األ ا ية ،لمتمكد مف
تلنيف الملياس.

 صدؽ المفردات :نامت البا ثة بلممعمومات عف طريؽ

اب صدؽ مفردات ملياس كفا ة التمثيؿ المعرال

اب معامؿ ا رتباط بيف درجة المفردة والدرجة الكمية لمملياس

مع اعتبار ضف بلية مفردات البعد م كا لممفردة ،وكانت جميع معام ت ا رتباط بيف كؿ
مفردة والدرجة الكمية لمملياس بعد

ذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية لمبعد دالة

ا صاةيا عند  )2.22ضو  )2.24يث تروا ت نيـ معام ت ا رتباط بيف

-2.52

 ) 2.72مما يشير إل ضف الملياس عم درجة عالية مف الصدؽ.
 صدؽ الملارنة الطرالية رتبت البا ثة درجات ضالراد عينة التلنيف  )52تمميذا وتمميذةبالصؼ الالامس ا بتداة
المعرال
ضعم

مف الارج عينة الب ث األ ا ية ،عم ملياس كفا ة التمثيؿ

الدرجة الكمية لمملياس) ترتيبا تنازليا ،ثـ نارنت بيف  )%16مف ال اصيف عم
الدرجات )%16 ،مف ال اصميف عم

ضنؿ الدرجات با تالداـ االتبار "ت"  ،وجد

الروؽ دالة ا صاةيا عند م توي  )2.24بيف مرتفع
التمثيؿ المعرال

ومنالف

الدرجات عم

كفا ة

يث كانت نيمة "ت  ،)47.14وىو ما يشير للدرة الملياس عم التمييز

بيف الت ميذ مرتفع ومنالف

كفا ة التمثيؿ المعرال .

ثبات املكٗاس:
 إعاد ٚالتطبٗل:نامت البا ثة ب

اب ثبات الملياس با تالداـ طريلو إعادة تطبيؽ الملياس بفاصؿ

زمن ندره ض بوعيف بيف التطبيؽ واعادة التطبيؽ عم عينة مكونة مف  )52تمميذا وتمميذة
بالصؼ الالامس ا بتداة مف الارج عينة الب ث األ ا ية ،وتراو ت نيـ معام ت ا رتباط
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الثبات ) با تالداـ طريلة إعادة التطبيؽ لبنود الملياس بيف  ) 2.64 -2.58وى

نيـ

موجبة ودالة تكف لمد لة عم ثبات الملياس.

 طشٖك ٛألفا نشٌٔباخ :نامت البا ثة ب

اب معامؿ ضلفا كرونباخ كفا ة التمثيؿ المعرال  ،وند بمغ معامؿ

الثبات  ،2.44وىو معامؿ مرتفع وداؿ مما يؤكد ثبات الملياس.

 التذضئ ٛالٍصفٗ: ٛنامت البا ثة ب

اب معامؿ الثبات بالتجزةة النصفية لمملياس بعد تص يى الطوؿ

بمعادلة بيرماف براوف ،وتراو ت نيـ معامؿ الثبات مف  ) 2.64 – 2.48وى نيـ تدؿ
عم معامؿ ثبات ملبوؿ .

االتظام الذاخم٘ :
تـ التمكد مف ا ت اؽ الداالم

عف طريؽ

اب معامؿ ا رتباط بيف درجة كؿ بند

والدرجة الكمية لمبعد ،وكذلؾ معامؿ ا رتباط بيف درجة كؿ بند والدرجة الكمية لمملياس بتطبيؽ
ملياس كفا ة التمثيؿ المعرال
ا بتداة

عم

عينة التلنيف  )52تمميذا وتمميذة بالصؼ الالامس

مف الارج عينة الب ث األ ا ية ،وايجاد معام ت ا رتباط بيف درجة كؿ بعد

والدرجة الكمية لمملياس وتراو ت نيـ معامؿ ا رتباط بيف  )2.72 -2.48وى
مرتفعة ودالة عند م توإ  )2.22كما يظير ال جدوؿ .)1
جذٔل ()2
لٛى يعايالج االسخةاط انذاخهٛث نألبعاد انفشعٛث ٔانذسجث انكهٛث نًمٛاس
كفاءت اندًثٛم انًعشف ٙنهًعهٕياج نهصف انخايش االبدذائٙ
اندخز ٍٚاندصُٛف اندٕنٛف االشدماق اندٕظٛف اندمٕٚى
األبعاد
انزاخٙ
0..1
0.50
*0.6. *0..3
*0..2
اندخز1 ٍٚ
0.60
0..2
*0..2 *0..5
1
اندصُٛف
0..2
0.60
*0..4
1
اندٕنٛف
0..5
0.62
1
االشدماق
0.20
1
اندٕظٛف
1
اندمٕٚى
انزاخٙ
انذسجث
انكهٛث
(*) دانث عُذ يضدٕ٘ (.)0.01
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انكهٛث
*0..0
*0..0
*0..2
*0.23
0.20
0.21

نيـ
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ويشير ذلؾ إل ضف ملياس كفا ة التمثيؿ المعرال لممعمومات عم درجة مرتفعة مف
اإلت اؽ الداالم .

اختباس الفّي الكشائ٘

Reading Comprehension Test

ييدؼ ا التبار للياس الفيـ اللراة

اعداد البا ثة

لدي ت ميذ الصؼ الالامس ا بتداة  ،وإلعداد

ا التبار ر نامت البا ثة بمراجعة بعض الد ار ات والملاييس الت ا تالدمت للياس الفيـ اللراة
 ،)2887نصرة جمجؿ (،)2006
اليري المغازي عجاج
ال الد ار ات ال ابلة مثؿ
(،(Brunswick, 2009) ،(Reddick, 2010) ،(Symthe, 2010) ،))Smythe, 2006
)(Learner, ،(Breninger, 2009) ،(Hultiquest, 2006) ،(Christo, et.al, 2009
) ،2000ن النجار  ،)1222ض مد نيابة  ،)1222ناديا ضبو عمار .)1224
وند راعت البا ثة ضثنا اعداد ا التبار تنوع األ ةمة و يولة ضلفاظيا والبعد عف الكممات
الغام ة ،ويتكوف االتبار الفيـ اللراة مف  )64ؤاؿ مشتلة مف الم توي الد ار

لمادة

المغة العربية لمصؼ الالامس ا بتداةية ،مف ال ؿ الم ة ضبعاد اليـ الكممة،اليـ الجممة ،اليـ
الفلرة ،تنظيـ المادة ،ادراؾ الع نات المغوية) ،ويتـ إعطا اإلجابة الص ي ة عم كؿ

ؤاؿ

درجة وا دة واإلجابة الالاطةة صفر ،وبذلؾ تتراوح الدرجة الكمية عم االتبار الفيـ اللراة

2

–  )64درجة.

صذم االختباس:
 الصدؽ الظاىري طبلت البا ثة الصورة األ ولية التبار الفيـ اللراة عم عينة التلنيفالمكونة مف  )52تمميذا وتمميذة بالصؼ الالامس ا بتداة  ،لمتمكد مف

يولة وو وح

التعميمات والعبارات ،وند تـ التمكد مف ذلؾ ضثنا تلنيف الملياس.
الصدؽ المرتبط بالم ؾ وذلؾ عف طريؽ

اب معامؿ ا رتباط بيف درجات عينة التلنيف

المكونة مف  )52تمميذا وتمميذة بالصؼ الالامس ا بتداة ودرجاتيـ عم االتبار الفيـ
اللراة الذي ضعدتو البا ثة ،واالتبار الفيـ اللراة إعداد  /اليري عجاج  )2887وكانت
نيمة معامؿ ا رتباط بيف ا التباريف  ،)2.64وىذا معامؿ ارتباط مرتفع ويدؿ عم صدؽ
ا التبار.
 -صدؽ المفردات نامت البا ثة ب

اب صدؽ مفردات االتبار الفيـ اللراة

عف طريؽ

اب معامؿ ا رتباط بيف درجة المفردة والدرجة الكمية ل التبار مع اعتبار ضف بلية
مفردات البعد م كا لممفردة ،وكانت جميع معام ت ا رتباط بيف كؿ مفردة والدرجة الكمية
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لمملياس بعد ذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية لمبعد دالة ا صاةيا عند  )2.22ضو
 )2.24يث تروا ت نيـ معام ت ا رتباط بيف  )2.71 -2.58مما يشير إل

ضف

ا التبار عم درجة مرتفعة مف الصدؽ.

ثبات االختباس:
 إعاد ٚالتطبٗل:نامت البا ثة ب

اب ثبات ا التبار با تالداـ طريلو إعادة تطبيؽ ا التبار بفاصؿ زمن

ندره ض بوعيف بيف التطبيؽ واعادة التطبيؽ عم

عينة مكونة مف  )52تمميذا وتمميذة

بالصؼ الالامس ا بتداة مف الارج عينة الب ث األ ا ية ،وتراو ت نيـ معام ت ا رتباط
الثبات ) با تالداـ طريلة إعادة التطبيؽ لبنود الملياس بيف  ) 2.65 -2.52وى

نيـ

موجبة ودالة تكف لمد لة عم ثبات ا التبار.

 طشٖك ٛألفا نشٌٔباخ :نامت البا ثة ب

اب معامؿ ضلفا كرونباخ التبار الفيـ اللراة  ،وند بمغ معامؿ

الثبات  ،2.48وىو معامؿ مرتفع وداؿ مما يؤكد ثبات الملياس وص

ية ا تالدامو ال

الب ث ال ال .

 التذضئ ٛالٍصفٗ: ٛنامت البا ثة ب

اب معامؿ الثبات بالتجزةة النصفية لمملياس بعد تص يى الطوؿ

بمعادلة بيرماف براوف ،وتراو ت نيـ معامؿ الثبات مف  ) 2.67 – 2.51وى نيـ تدؿ
عم معامؿ ثبات ملبوؿ .

سابعا :األطالٗب اإلسصائٗ ٛاملظتخذو ٛيف البشح
ا تالدمت البا ثة األ اليب اإل صاةية التالية المتو طات وا ن راالات المعيارية،
معامؿ ا رتباط ،ت ميؿ التبايف الثناة  ،االتبار"شيفيو" ،و ا تالدمت البا ثة برنامن SPSS
) V20ال ت ميؿ نتاةن الد ار ة.
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ٌتائر البشح ٔوٍاقشتّا ٔتفظريِا :
ٌتائر الفشض األٔه لمبشح ٔوٍاقشتْ ٔتفظريٓ:
وينص عم "

توجد الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو طات درجات الت ميذ

بالصؼ الالامس ا بتداة تعزإ إل النوع ذكور -إناث) والمجموعة العادييف -الموىوبيف
ذوي صعوبات التعمـ) عم ملياس الداالعية العلمية"و التبار ص ة الفرض ال ابؽ ا تالدـ البا ثة ت ميؿ التبايف لمملارنة بيف ضكثر مف
مجموعة م تلمة وكانت النتاةن كما بجدوؿ  )2كما يم
جذٔل ()3
لًٛث "ف" ٔدالندٓا اإلحصائٛث ب ٍٛيدٕصطاج انداليٛز بانصف انخايش االبدذائٔ ٙفما نهًجًٕعاج
(انعاد- ٍٛٚانًْٕٕب- ٍٛرٔ٘ صعٕباج اندعهى) ٔانُٕع (ركٕس –إَاذ) عهٗ يمٛاس انذافعٛث انعمهٛث
يصذس
اندةاٍٚ

يجًٕع
انًشبعاج

دسجث
انحشٚث

يدٕصظ
انًشبعاج

انًجًٕعث

2.0606.42

2.00

135303.24

ف

يضدٕ٘ انذالنث

 1526.5.دانث عُذ 0.001

انُٕع

21.45

1.00

21.45

0.24

غٛش دانث

انُٕع ×
انًجًٕعث

22..2

2.00

14.30

0.16

غٛش دانث

انخطأ

12020.0.

204.00

22.63

انكهٙ

210.00 31205.3.00

يت ى مف جدوؿ  )2ما يم
 -2عػػدـ وجػػود الػػروؽ ذات د لػػة إ صػػاةية بػػيف متو ػػط درجػػات الت ميذ الػػذكور –اإلنػػاث)
بالصؼ الالامس ا بتداة عم ملياس الداالعية العلمية.
 -1عػدـ وجػود الػػروؽ بػيف متو ػػطات الت ميػذ بالصػؼ الالػػامس ا بتػداة واللػػا لمتفاعػؿ بػػيف
المجموعػػات العػػادييف -الموىػػوبيف -ذوي صػػعوبات الػػتعمـ) والنػػوع ذكػػور– إنػػاث) عم ػ
ملياس الداالعية العلمية.
 -2وجود الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو ط درجػات الت ميػذ العػادييف والموىػوبيف وذوي
صػػعوبات الػػتعمـ بالصػػؼ الالػػامس ا بتػػداة عمػ مليػػاس الداالعيػػة العلميػػة ،يػػث جػػا ت
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نػػيـ "ؼ" م ػػاوية  ،)2415.46وبالكشػػؼ عػػف د لتي ػا اإل صػػاةية وجػػد ضنيػػا دالػػة عنػػد
م توي د لة .)27222
ولت ديػػػد اتجػػػاه الفػػػروؽ ا ػػػتالدمت البا ثػػػة االتبػػػار شػػػفيو لمملارنػػػات البعديػػػة بػػػيف
المتو طات ال

ابية ،كما ىو مو ى ال جدوؿ )3

انذافعٛث انعمهٛث

جذٔل ()4
َدائج اخدةاس شف ّٛنذالنث انفشٔق ب ٍٛانداليٛز انعادٔ ٍٛٚانًْٕٕبٔ ٍٛرٔ٘ صعٕباج اندعهى بانصف
انخايش االبدذائ ٙعهٗ يمٛاس انذافعٛث انعمهٛث
رٔ٘
انًْٕٕب ٍٛصعٕباج
انعادٍٛٚ
انًدٕصظ
اندعهى
(و)
انًجًٕعاج
انًدغٛش
123.22
انعادٍٛٚ
160.00
انًْٕٕبٍٛ
*4..33
رٔ٘
*104.12 *56..2
63.20
صعٕباج
اندعهى
*دال إحصائٛا ً عُذ يضدٕٖ انذالنث ()0.05

ويت ى مف جدوؿ  )3ما يم
 -2وجػػود الػػروؽ ذات د لػػة إ صػػاةية بػػيف متو ػػط درجػػات الت ميػػذ الموىػػوبيف والعػػادييف
بالصؼ الالامس ا بتداة عم ملياس الداالعية العلمية لصالى الت ميذ الموىوبيف.
 -1وجػػػود الػػػروؽ ذات د لػػػة إ صػػػاةية بػػػيف متو ػػػط درجػػػات الت ميػػػذ الموىػػػوبيف وذوي
صػػعوبات الػػتعمـ بالصػػؼ الالػػامس ا بتػػداة عم ػ مليػػاس الداالعيػػة العلميػػة لصػػالى الت ميػػذ
الموىوبيف.
 -2وجػػود الػػروؽ ذات د لػػة إ صػػاةية بػػيف متو ػػط درجػػات الت ميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ
والعادييف بالصؼ الالامس ا بتداة عم ملياس الداالعية العلمية لصالى الت ميذ العادييف.
وال

و النتاةن ال ابلة يث تـ الت لؽ مف جػز الػ الفػرض ولػـ يػتـ الت لػؽ مػف

الجز اآلالر يمكننا رالض الفرض الصفري ونبوؿ الفرض البديؿ.
وتتفػػؽ ىػػذه النتػػاةن مػػع نتػػاةن د ار ػػات )،)Kirby , Booth , Das , 1996
( ،)Phillips, Lindsay, 2006نػاف الػوج  ،) 1222م مػود بشػوت

معيف وزىرة

يف

 ،)1222واةػؿ

 ) 1222عريف المجال وآالروف  ،)1226كريـ ال اررات  ،ميػا

الزبيدي  ) Heilat& Seifert, 2019) ،) 1227والت ض فرت عف تفوؽ الموىوبيف عػف
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غيرالموىػػوبيف ال ػ الداالعيػػة العلميػػة ،ويرجػػع ارتفػػاع الداالعيػػة العلميػػة لػػدي الموىػػوبيف نظػػ ار
مػػت ؾ الموىػػوبيف درجػػة مرتفعػػة مػػف الف ػػوؿ و ػػب ا

ػػتط ع واللػػدرة عمػ ا نػػدماج الػ

الميمػػات المثيػػرة لفت ػرات طويمػػة ،كمػػا ضنيػػـ م ػػتمعوف جيػػدوف آل ار اآلالػػريف ولػػدييـ اللػػدرة
عم المشاركة الفعالة ال الموانؼ ا جتماعية والتعميميػةر ممػا يػؤدي كت ػابيـ العديػد مػف
المعارؼ ،وندرتيـ عم تكويف ع نات اجتماعية ومشػاركتيـ الػ الفصػؿ المدر ػ واكت ػاب
الثلػػة بػػالنفس ،كمػػا يتصػػفوف با

ػػتمتاع بػػالتعمـ والر ػػا وا رتيػػاح عمػػا يؤدونػػو مػػف ضعمػػاؿ

تتنا ػب وامكانيػػاتيـ العلميػػة وضىػدااليـ الذاتيػػة وم اولػػة الوصػػوؿ بالعمػؿ إلػ درجػػة ا تلػػاف،
كذلؾ يتصؼ الموىوبوف بدرجة مرتفعة مف المثابرة وبذؿ المزيد مف الجيػد لمتغمػب عمػ ضي
صػػػعوبات تػػػواجييـ وا ػػػتمرارىـ الػػػ ضدا الميػػػاـ المدر ػػػية ميمػػػا كانػػػت طويمػػػة ضو صػػػعبة،
كؿ ما يوكؿ إلييـ مػف ضعمػاؿ الػ الونػت المنا ػب وبدنػة ،كمػا ضف لػدي
ويعمموف عم إنجاز ّ
الموىوبيف ميارات جيدة تمكػنيـ مػف ا ػتل ؿ الػذات الػ الػتعمـ ،وكػذلؾ البػراتيـ التعميميػة
الت ػ تت ػػمف تعميمػػات تن ػػجـ مػػع نػػدراتيـ وتعمػػؿ عم ػ تطػػوير داالعيػػتيـ ،وامػػت كيـ لملػػدرة
عمػ

ػػبط الػػذات ،تمجيػػؿ ا شػػباع والمثػػابرة وال مػػاس وا

ػػتل لية الػ ال كػػـ واللػػدرة عمػ

تم ػػيس ع نػػػات اجتماعيػػة ناج ػػػة وا نفتػػاح عمػػػ ا الػػريف ب ػػػيولة واللػػدرة عمػػػ ت مػػػؿ
الم ةولية ،وانغما يـ بالتفكير والمعرالة ،كمػا ضف لػدييـ الكػر م ػتلؿ وتفكيػر مػرف ،ويكػاالى
الموىوبوف مف ضجؿ انجػازات جديػدة وضكثػر ت ػاؤ وضكثػر وانعيػة ،كمػا يثلػوف بمنف ػيـ لتنفيػذ
الالطط ،ويمتمكوف اللدرة عمػ التفكيػر المتشػعب ،با

ػاالة الػ ض ػاليب التعزيػز المالتمفػة

مػف الػ ؿ الثّنػػا والتّشػػجيع التػ يلػػوـ بيػػا المعممػػوف ممػػا يعػزز ثلػتيـ بمنف ػػيـ ،ونػػد يعػػزإ
ال ػػبب ضي ػػا إل ػ ض ػػاليب التنشػػةة ا جتماعيػػة ومػػا تت ػػمنو مػػف تلػػديرات الوالػػديف واألن ػراف
المرتفعػػة اتجػػاه التمميػػذ الموىػػوب ممػػا يػػؤدي بػػو إلػػ تلػػدير مرتفػػع لذاتػػو بمنف ػػيـ لتنفيػػذ
الالطػط ،)Tuttle ,1988( ،)Jarial& Sharma, 1980) ،يحًاذ اصاًاعٛم (،)1000
صااااٛذ انطاااإا ٔيحًاااإد يُضاااا ،)1001( ٙنايفػػػػة نطػػػػام  ،يو ػػػػؼ نطػػػػام (،)1006
((Brophy, 2013). ،( Clark, 2002) ،(Robinson, 2002) ،) Bickley, 2001
،أياال باظاث (، )2005عةاذ انًطهاا انمشٚطا، (Worrell, et al, 2019( ، .)2013( ٙ
(،)Al‐ Dhamit & Kreishan, 2016). ،)(Ritchotte, et al, 2016
()Hornstra , et al, 2020
ضما بالصوص ضف ذوي صعوبات التعمـ ى المجموعة األنؿ ال الداالعية العلميةر
التتفؽ نتاةن الب ث ال ال

مع نتاةن د ار ات ،)Pintrich ,1994 ) ،)Mercer,2001
- 2274 -

الدافعية العقلية وعالقتها بكفاءة التمثيل المعرفي والفهم القرائي .............................................

عادل انعذل ( ،(Zisimopoulos & Galanaki , 2009) ،)Paul, 2004( ،)2002أحًذ
انعهٕاٌ ،خانذ انعطٛاج (Melekoglu, ، Kormos & Csizer ( 2010) ،) 2010
) ،) 2011وليد الصياد ،)1222،ي ي نصار ،وليف ال طاب  ،)1221ترجع البا ثة ذلؾ
التلاد الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ ا
المثابرة او التعمـ الذات ،

تل ؿ الذات

وعدـ اللدرة عم

ال

التعمـ ،وليس لدييـ اللدرة عم

تنظيـ التفكير وترتيب األولويات،

وت عؼ

الداالعية لدي ذوي صعوبات التعمـ عند شعورىـ بمف النجاح بعيد عنيـ نظ ار لفشميـ المتراكـ
ويلؿ شعورىـ بال عادة ،واعتلادىـ ضف النجاح مرتبط بعوامؿ الارجية ى

ضكبر مف ندراتيـ

وطانتيـ )، (Chapman, 1988)، (Shepard, Smith, & Vojir, 1983
 ،(Sabornie, 1994).كريماف بدير  ،)1225الت

الزيات  ،)2884عادؿ م مد العدؿ

مصدر لمتفكير واإلبداع ال ظؿ غياب ا
ا
 ،)1222ومف ثـ الالداالعية العلمية تعد

تراتيجيات

المنظمة لعممية التفكير الت يفتلدىا ذوو صعوبات التعمـ
واليما يتعمؽ بالفروؽ بيف الذكور وا ناث عم ملياس الداالعية العلمية تتفؽ نتاةن
الب ث ال ال مع نتاةن د ار ات م مد نوالؿ  ،)1223تواليؽ مرع  ،م مد نوالؿ ،)1227
ناف الوج ،)1222

 ،)1222نص

مية الفراج

الذياب  ،)1222ديانة ك يؿ،

 ،)1224نواؿ ع اؼ  ،)1224م مد الع يرإ  ،)1225عاةشة رؼ اهلل  ،)1225طارؽ
عبدالر يـ  ،)1227اليصؿ الربيع ،معاوية ضبو غزاؿ،عمر شواشرة Heilat & ،)1228
) ،) Seifert , 2019عبدالر وؿ عبدال ه ،طمعت

ضبوعوؼ

 ،) 1228نظير عم

 )1228والت المصت ال عدـ وجود الروؽ بيف الذكور وا ناث ال متغير الداالعية العلمية.
ويرجع ذلؾ ربما ألف ضالراد العينة مف بيةات متلاربة اجتماعيا وانتصاديا وتعميميا ،وت اوي
الفرص الممنو ة ل ناث مثؿ الذكور وت اوي الرص التعميـ والعمؿ األمر الذي مف شمنو تنمية
الداالعية لدي الذكور وا ناث .
واالتمفت مع وليد موؾ ،نيس عم  ،)1222ضالراح جعفر  ،)1226ندي الجناب
 )1227والت المصت لوجود الروؽ ال الداالعية العلمية بيف الذكور وا ناث لصالى الذكور،
در ات عريف المجال
واالتمفت ضي ا مع نتاةن ا

وآالروف  )1226والت

الروؽ ال الداالعية العلمية لصالى ا ناث.
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ال

يف ض فرت د ار ة ضالراح ار

 )1226عف وجود الروؽ ذات د لة ا صاةية

بيف الطمبة ال م توإ الداالعية العلمية تعزإ لمتغير الجنس ولـ تو ى ال صالى الذكور ضو
ا ناث.

ٌتائر الفشض الجاٌ٘ لمبشح ٔوٍاقشتْ ٔتفظريٓ:
توجد الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو طات درجات الت ميذ بالصؼ

وينص عم "
الالامس ا بتداة

تعزإ إل

النوع ذكور -إناث) والمجموعة العادييف -الموىوبيف -

ذوي صعوبات التعمـ) عم ملياس كفا ة التمثيؿ المعرال "
التبار ص ة الفرض ال ابؽ ا تالدـ ت ميؿ التبايف لمملارنة بيف ضكثر مف مجموعة
م تلمة وكانت النتاةن كما يم
جذٔل ()5
لًٛث "ف" ٔدالندٓا اإلحصائٛث ب ٍٛيدٕصطاج انداليٛز بانصف انخايش االبدذائٔ ٙفما
نهًجًٕعاج (انعاد- ٍٛٚانًْٕٕب- ٍٛرٔ٘ صعٕباج اندعهى) ٔانُٕع (ركٕس –إَاذ) عهٗ
يمٛاس كفاءت اندًثٛم انًعشفٙ
يصذس
اندةاٍٚ

يجًٕع
انًشبعاج

دسجث
انحشٚث

يدٕصظ انًشبعاج

ف

يضدٕ٘ انذالنث

انًجًٕعث

045302.03

2

4.2606.46

.020.1.

دانث عُذ
0.001

انُٕع

0.20

1

0.20

0.01

غٛش دانث

انُٕع ×
انًجًٕعث

5.66

2

2.23

0.04

غٛش دانث

انخطأ

13.12.56

204

6..25

انكهٙ

64.210..00

210

يت ى مف جدوؿ  )4ما يم
 -2عدـ وجود الػروؽ ذات د لػة إ صػاةية بػيف متو ػط درجػات الت ميذ الػذكور –اإلنػاث)
بالصؼ الالامس ا بتداة عم ملياس كفا ة التمثيؿ المعرال .
 -1عدـ وجود الروؽ بيف متو طات الت ميذ بالصؼ الالامس ا بتداة واللا لمتفاعػؿ بػيف
المجموعات العادييف -الموىوبيف -ذوي صعوبات التعمـ) والنوع ذكور –إنػاث) عمػ
ملياس كفا ة التمثيؿ المعرال .
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 -2وجػػػود الػػػروؽ ذات د لػػػة إ صػػػاةية بػػػيف متو ػػػط درجػػػات الت ميػػػذ الموىػػػوبيف وذوي
صػػعوبات الػػتعمـ والعػػادييف بالصػػؼ الالػػامس ا بتػػداة عمػػ مليػػاس كفػػا ة التمثيػػؿ
المعرالػػػ  ،يػػػث جػػػا ت نػػػيـ "ؼ" م ػػػاوية  ،)6218.26وبالكشػػػؼ عػػػف د لتيػػػا
اإل صػػاةية وجػػد ضنيػػا دالػػة عنػػد م ػػتوي د لػػة  ،)27222ولت ديػػد اتجػػاه الفػػروؽ
ا تالدـ االتبار شفيو لمملارنػات البعديػة بػيف المتو ػطات ال

ػابية ،كمػا ىػو مو ػى

ال الجدوؿ التال

كفاءت اندًثٛم
انًعشفٙ

جذٔل ()6
َدائج اخدةاس شف ّٛنذالنث انفشٔق ب ٍٛانداليٛز انعادٔ ٍٛٚانًْٕٕبٔ ٍٛرٔ٘ صعٕباج اندعهى بانصف
انخايش االبدذائ ٙعهٗ يمٛاس كفاءت اندًثٛم انًعشفٙ
رٔ٘ صعٕباج
انعاد ٍٛٚانًْٕٕبٍٛ
اندعهى
انًدٕصظ (و)
انًجًٕعاج
انًدغٛش
16..56
انعادٍٛٚ
263.64
انًْٕٕبٍٛ
*05.42
100.24
رٔ٘ صعٕباج
*105.6.
66.05
*
اندعهى
*دال إحصائٛا ً عُذ يضدٕٖ انذالنث ()0.05

ويت ى مف جدوؿ  )5ما يم
 -2وجود الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو ط درجات الت ميذ الموىوبيف والعادييف
بالصؼ الالامس ا بتداة

عم

ملياس كفا ة التمثيؿ المعرال

لصالى الت ميذ

الموىوبيف.
 -1وجود الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو ط درجات الت ميذ الموىوبيف وذوي
عم

صعوبات التعمـ بالصؼ الالامس ا بتداة

ملياس كفا ة التمثيؿ المعرال

لصالى الت ميذ الموىوبيف.
 -2وجود الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو ط درجات الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ
والعادييف بالصؼ الالامس ا بتداة

عم

ملياس كفا ة التمثيؿ المعرال

لصالى

الت ميذ العادييف.
وال

و النتاةن ال ابلة يث تـ الت لؽ مف جز ال

الفرض ولـ يتـ الت لؽ مف

الجز اآلالر ،يمكننا رالض الفرض الصفري ونبوؿ الفرض البديؿ.
وتتفؽ نتاةن الب ث ال ال مع نتاةى د ار ات
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،)1226

والت

ضشارت ضف

المتميزيف والموىوبيف يتمتعوف بلدر مرتفع مف التمثيؿ

المعرال  ،ويمكف ضف يرجع ذلؾ ألف الموىوبيف يمكنيـ فظ كميات غير عادية مف المعمومات
واالتزاليا،

ولدييـ

رعة الفيـ ،ولدييـ اىتمامات متنوعة و ب ا تط ع غير عادي،
ف مبكرة،

ويميموف إل التفوؽ وي بوف المنانشة ،كما ضف لدييـ صيمة لغوية كبيرة ال

ببية
لدييـ صيمة كبيرة مف المعمومات ،ذاكرتيـ نوية ،لدييـ اللدرة عم إدراؾ الع نات ال ّ
بيف األشيا  ،يتمتعوف ب عة الالياؿ ودنة الم

اللدرة عم

ظة،

يمموف مف العمؿ الم تمر ولدييـ

تركيز ا نتباه لمدة ضطوؿ مف العادييف ،وىـ كثيرو الل ار ة والمطالعة لموا يع

تفوؽ ضعمارىـ الزمنية)،) Clark, 1992) ، (Karnes& McCallum, 1983
 )Tatarinceva, et al, 2018 ، (Gallagher, ,2015).با
ود ار تيـ األكاديمية المتواصمة وذكاةيـ المميز وتفونيـ ال

االة ط عيـ الكثير

الد ار ة ،و مات شالصيتيـ

و رصيـ عم التملؽ وا بداع الداةـ ومتابعة درو يـ بشكؿ متواصؿ كما ينبغ  ،كما يمت
تميزىـ ال

التمثيؿ المعرال

مف ال ؿ الع نة اللوية بيف الطالب والمدر يف والمدر ة مف

جانب ،واأل رة مف جانب آالرر يث ي ث األبا ضبنا ىـ بشكؿ م تمر عم التفوؽ والتميز،
باإل االة ال ضف لدييـ اجة م تمرة لممعرالة واللا ل ب ا

تط ع والتفوؽ العمم والتناالس

بينيـ لتف يؿ ضال ؿ ما عندىـ ،و رصيـ لتكويف ع نات جيدة والتميز ال
الد ار ة وال ياة العامة  ،وكذلؾ لغن
المعرال

البنية المعرالية ليـ والت

ى

شت

األ اس ال

ضمور
التمثيؿ

 ،(Tuttle ,1988) ، (Bernardo, 2002لطيؼ مك

 .)1226كما تتفؽ

،)1222

ف

نتاةن الب ث ال ال مع نتاةى د ار ات عالية الب يون

 ،)Passolunghia, 2011 ،)1225عاصـ كامؿ  )1228والت
كفا ة التمثيؿ المعرال

لدي ذوي صعوبات التعمـ ،وكذلؾ الفروؽ ال

اـ الديف ضبو ال
توصمت

نالفاض

التمثيؿ المعرال

بيف

العادييف وذوي صعوبات التعمـ لصالى العادييف
وربما يرجع ذلؾ ألف ذوي صعوبات التعمـ يفتلروف لميارات جمع المعمومات والت
تتطمب اللدرة عم التالزيف والمعالجة لممعمومات الواردة لدييـ ،كما ضف ذوي صعوبات التعمـ
يواجيوف صعوبة ال انتلا المثيرات المنا بة مف بيف المثيرات الياةمة الت يتعر وف ليا،
و ي تطيعوف التركيز ال ضعماليـ ويتشتتوف ب يولة ،لدييـ صعوبات ال تنشيط وا ترجاع
المعارؼ ال ابلة ،ويواجو ذوي صعوبات التعلم صعوبة فى االنتقال بٌن مستوٌات تجهٌز
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المعلومات وٌتناولون األمور بشكل سطحى ،كما ضف ذوي صعوبات التعمـ يفتلروف إل كفا ة
الة ،و عؼ الترابطات

التمثيؿ المعرال لممعمومات نظ ار ألف البنا المعرال لدييـ يت ـ بال

اللاةمة بيف الو دات المعرالية الت تشكؿ البنا المعرال  ،وكذلؾ صعوبة ال ا تلباؿ الرموز
واك ابيا المعان والد ت )(Chapman, ، (Shepard, Smith, & Vojir, 1983
) ، 1988الت

الزيات ،(Cai, Li, & Deng, 2013) ،)2887

يث تظؿ معظـ

البنا المعرال ليـ

اب ة ضو طاالية

الو دات المعرالية والمفاىيـ المكت بة ضو المتعممة ال
تفتلر إل ا

تمبث

تيعاب والت كيف نتيجة لعدـ إ داث ترابطات معرالية نصدية بينيا ،الإنيا

ضف تالبو ويتنانص عددىا بالفلد والن ياف وتت مؿ ضثارىا داالؿ عمميات التجييز ،ويصبى
البنا

المعرال

وىزي

ويؤثر مرة ضالري بدوره عم

لمو دات المعرالية ،)Martinez, 1992 ( .الت

ا

تيعاب ضو التمثيؿ ال

الزيات  ،)2887ضمنية شمب

يا ميف الديري  .)1225واليما يتعمؽ بعدـ وجود الروؽ بيف الذكور وا ناث عم

ؽ

،)1221
ملياس

التمثيؿ المعرال تتفؽ نتاةن الب ث ال ال مع نتاةن د ار ات تامر الالريب  ،)1228نصرة
عمواف  ،)1222لطيؼ مك

 ،)1226جمانة الزاـ  ،)1226نزار الش مان

،)1225

ويمكف ضف يرجع عدـ وجود الروؽ دالة ا صاةيا بيف الذكور وا ناث ال تنوع وتعدد مصادر
المعرالة المتا ة لمجميع مف الذكور وا ناث ،كذلؾ التلارب ال
وا

الظروؼ ا نتصادية

تماعية والتعميمية والثلاالية لمذكور وا ناث مف ضالراد عينة الب ث.
اليما االتمفت نتاةن الب ث ال ال مع نتاةن د ار ة نور الفنيراوي  )1221يث

ضظيرت الروؽ ال كفا ة التمثيؿ المعرال بيف الذكور وا ناث لصالى الذكور.

ٌتائر الفشض الجالح لمبشح ٔوٍاقشتْ ٔتفظريٓ:
ويػػنص عم ػ

"

توجػػد الػػروؽ ذات د لػػة إ صػػاةية بػػيف متو ػػطات درجػػات الت ميػػذ

بالصؼ الالامس ا بتػداة تعػزإ إلػ النػوع ذكػور -إنػاث) والمجموعػة العػادييف -الموىػوبيف
ذوي صعوبات التعمـ) عم االتبار الفيـ اللراة "التبار ص ة الفرض ال ابؽ ا تالدـ ت ميؿ التبايف لمملارنة بيف ضكثر مف مجموعة
م تلمة وكانت النتاةن كما يم بجدوؿ )6
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جذٔل ().
لًٛث "ف" ٔدالندٓا اإلحصائٛث ب ٍٛيدٕصطاج انداليٛز بانصف انخايش االبدذائٔ ٙفما نهًجًٕعاج
(انعاد- ٍٛٚانًْٕٕب- ٍٛرٔ٘ صعٕباج اندعهى) ٔانُٕع (ركٕس –إَاذ) عهٗ اخدةاس انفٓى انمشائٙ
يصذس
اندةاٍٚ

يجًٕع
انًشبعاج

دسجث
انحشٚث

يدٕصظ
انًشبعاج

ف

يضدٕ٘ انذالنث

انًجًٕعث

.3256.04

2

36622.4.

222....

دانث عُذ
0.001

انُٕع

2.23

1

2.23

0.50

غٛش دانث

انُٕع ×
انًجًٕعث

42.21

2

21.10

1.22

غٛش دانث

انخطأ

3354.12

204

16.44

انكهٙ

615126.00

210

يت ى مف جدوؿ  )6ما يم
 -2عدـ وجود الػروؽ ذات د لػة إ صػاةية بػيف متو ػط درجػات الت ميذ الػذكور –اإلنػاث)
بالصؼ الالامس ا بتداة عم االتبار كفا ة الفيـ اللراة .
 -1عدـ وجود الروؽ بيف متو طات الت ميذ بالصؼ الالامس ا بتداة واللا لمتفاعػؿ بػيف
المجموعات العادييف -الموىوبيف -ذوي صعوبات التعمـ) والنوع ذكور –إنػاث) عمػ
االتبار كفا ة الفيـ اللراة .
 -2وجػػػود الػػػروؽ ذات د لػػػة إ صػػػاةية بػػػيف متو ػػػط درجػػػات الت ميػػػذ الموىػػػوبيف وذوي
صعوبات التعمـ والعادييف بالصؼ الالامس ا بتداة عم االتبػار الفيػـ اللراةػ  ،يػث
جا ت نيـ "ؼ" م اوية  ،)1116.66وبالكشؼ عػف د لػتيـ اإل صػاةية وجػد ضنيػا
دالة عند م توي د لة .)27222
ولت ديػػد اتجػػػاه الفػػروؽ ا ػػػتالدـ االتبػػػار شػػفيو لمملارنػػػات البعديػػة بػػػيف المتو ػػػطات
ال

ابية ،كما ىو مو ى ال الجدوؿ )7
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انفٓى انمشائٙ

جذٔل ()2
َدائج اخدةاس شف ّٛنذالنث انفشٔق ب ٍٛانداليٛز انعادٔ ٍٛٚانًْٕٕبٔ ٍٛرٔ٘ صعٕباج اندعهى بانصف
انخايش االبدذائ ٙعهٗ اخدةاس انفٓى انمشائٙ
رٔ٘ صعٕباج
انًْٕٕ
انًدٕصظ
انعادٍٛٚ
اندعهى
بٍٛ
(و)
انًجًٕعاج
انًدغٛش
55..5
انعادٍٛٚ
16..0
.2..3
انًْٕٕبٍٛ
*
51.00 35.20
رٔ٘ صعٕباج
20.64
*
*
اندعهى
*دال إحصائٛا ً عُذ يضدٕٖ انذالنث ()0.05

ويت ى مف جدوؿ  )7ما يم
 -2وجػػود الػػروؽ ذات د لػػة إ صػػاةية بػػيف متو ػػط درجػػات الت ميػػذ الموىػػوبيف والعػػادييف
بالصؼ الالامس ا بتداة عم االتبار الفيـ اللراة لصالى الت ميذ الموىوبيف.
 -1وجػػػود الػػػروؽ ذات د لػػػة إ صػػػاةية بػػػيف متو ػػػط درجػػػات الت ميػػػذ الموىػػػوبيف وذوي
صعوبات التعمـ بالصؼ الالامس ا بتداة عمػ االتبػار الفيػـ اللراةػ لصػالى الت ميػذ
الموىوبيف.
 -2وجود الروؽ ذات د لة إ صاةية بيف متو ط درجات الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ
والعادييف بالصؼ الالامس ا بتداة

عم

االتبار الفيـ اللراة

لصالى الت ميذ

العادييف.
وال

و النتاةن ال ابلة يث تـ الت لؽ مف جز ال الفرض ولـ يتـ الت لؽ مف

الجز اآلالر ،يمكننا رالض الفرض الصفري ونبوؿ الفرض البديؿ.
وٌتفق ذلك مع نتائج )،( Wise et al, 2007) ،(Cain& Okahill, 2006
) (Snellings et al, 2009ال وجود الروؽ ال الفيـ اللراة لدي مجموعات مالتمفة مثؿ
العادييف والمتفونيف وذوي صعوبات التعمـ لصالى المتفونيف يمييا العادييف ،ويمكف ضف يرجع
تفوؽ الموىوبيف عف غيرىـ مف مجموعات الب ث عم

االتبار الفيـ اللراة

وذلؾ ألف

الموىوبيف يمكنيـ فظ كميات غير عادية مف المعمومات واالتزاليا ،ويتميزوف ب رعة الفيـ،
ولدييـ اىتمامات متنوعة و ب ا تط ع غير عادي ،ولدييـ تطور لغوي وندرة لفظية
بم توي عال  ،ندرة عالية عم رؤية الع نات بيف األالكار والمو وعات ،نوة تركيز عالية
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ؿ المشك ت ،ولدييـ

ومثابرة ،ب التعامؿ مع المياـ والت ديات المعلدة ،وندرات عالية ال

اللدرة عم الوصوؿ ال التعمـ المتمكف  Master learningبضٕٓنث ٔٚضش ،كًا أٌ نذٓٚى
لذست عه ٙاندعًٛى Clark, ( ، )Tuttle ,1988( ،) Karnes& McCallum1983).
 ،)1992كًا ٚش٘ ) ( Martinez, 1992أٌ خعهى انمشاءت خشخكز عه ٙعذد يٍ انعًهٛاج
انًعشفٛثٔ ،لذست انًدعهى عم ؿ المشك ت وكمما زادت ندرتو عم ؿ المشك ت زادت لديو
ميارة الل ار ة وتتوالر ىذه ا العمميات المعرالية لدي الموىوبيف.
وتتفؽ نتاةن الب ث ال ال

مع نتاةن د ار ات

( ( ،)Chang et al., 1993

 ،)Spring & French, 1990) ،Paul ,2004د ار ة بداي الرشيدي  ،)1221منصور
صياح  ،)Swanson ,1998 . ،)1225عاصـ عبد المجيد كامؿ  ،)1224وجداف
عي

 )1226فً وجود فروق دالة احصائٌا علً االتبار الفيـ اللراة

بيف ذوي صعوبات

التعمـ والعادييف لصالى العادييف .ويمكف ضف يرجع ذلؾ ألن ذوي صعوبات التعمـ يالتمفوف عف
عدـ ندرتيـ عم

متابعة المعمـ ضثنا الشرح وشعورىـ بالالموؿ والك ؿ وعدـ

العادييف ال

نابميتيـ لمشمركة زم ةيـ ال

ا نشطة الجماعية نظ ار الفاض مفيوـ الذات لدييـ وعدـ

ا نصات الجيد لممعمـ ينعكس

مبا عم الفيـ اللراة

وت صيميـ الد ار

ملارنة بزم ةيـ

العادييف ،كما ضف ذوي صعوبات التعلم

يتوا موف مع ضنرانيـ ال الفصوؿ الد ار ية العادية

المنيـ مف يتالمفوف ال تعمـ الك ـ ،ضو

يمكنيـ ا تالداـ المغة ،ضو يواجيوف صعوبة بالغة

ال تعمـ الل ار ة ،وبشكؿ عاـ يعجزوف عف التعمـ باأل اليب المعتادة مع ضنيـ لي وا متالمفيف
علميا ،الت

عبد الر يـ ،ميـ بشاي )Wong, 2011) ،)Swanson ,1998( ،)2882

وربما يرجع انالفاض درجات ذوي صعوبات التعمـ ال
صعوبات التعمـ عم

الفيـ اللراة

ضي ا لعدـ ملدرة ذوي

ا تالداـ ا تراتيجيات تفكير العالة كتمؾ الت

الموىوبوف والعاديوف ،عم الرغـ مف ضف لدييـ اللابمية لتعمـ ىذه ا
ليـ بالطريلة المنا بة ،ضو التعويض عف ا

ي تالدميا الطمبة
تراتيجيات إذا ندمت

تراتيجيات الت الشموا ال إنتاجيا بشكؿ تملاة

با تراتيجيات ضالرإ ضكثر الاعمية ،وبالرغـ مف تعرض الت ميذ ذوإ صعوبات التعمـ لنفس
المناىن ونفس البيةة المدر ية ونفس طريلة التلويـ وا مت انات الت يتعرض ليا العاديوف،،
إ ضف تفكيرىـ بطريلة جزةية وض موب مشتت واالتلارىـ إل ميارت التنظيـ والتصنيؼ ،وعدـ
ندرتيـ عم ت ديد ضولوياتيـ ىو ما يفرنيـ عف ضنرانيـ العادييف .)Parrila, Das ,1996) .
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واليما يتعمؽ بالفروؽ ال

الفيـ اللراة

بيف الذكور وا ناثر تتفؽ نتاةن الب ث

ال ال مع نتاةن د ار ات ضمؿ الشريدة ،م مد الوطباف  ،)1221جناف نصرت ،)1223
،)1223

الراس م مود ال ميت

رين مو

 )1228ال عدـ وجود الروؽ بيف الذكور

وا ناث عم االتبار الفيـ اللراة  ،وربما يرجع ال بب ال ذلؾ لتشابو الظروؼ ا جتماعية
والثلاالية والتعميمية ،واتا ة مصادر المعرالة لمجميع ال

كؿ مكاف وزماف ،وت اوي الرص

التعميـ والثلاالة والتوعية بيف الذكور وا ناث ال عينة الب ث.
الراس ال موري ،آمنة الصاونة )1222

اليما تالتمؼ عف نتاةن د ار ة

يث

ض فرت عف تفوؽ ا ناث عم الذكور ن الفيـ اللراة .

ٌتائر الفشض الشابع لمبشح ٔوٍاقشتْ ٔتفظريٓ:
وينص عم
ا بتداة

"يوجد ارتباط موجب داؿ إ صاةيا بيف درجات ت ميذ الصؼ الالامس

العادييف –الموىوبيف-ذوي صعوبات التعمـ) عم مليا

الداالعية العلمية وكفا ة

التمثيؿ المعرال واالتبار الفيـ اللراة " التبار ص ة الفرض ال ابؽ ا تالدـ "معامؿ ارتباط
بير وف "وكانت النتاةن كما يم بجدوؿ )8
جذٔل ()0
يعايالج االسخةاط ب ٍٛدسجاج ب ٍٛدسجاج خاليٛز انصف انخايش االبدذائ ٙعه ٙيمٛاس انذافعٛث
انعمهٛث ٔكفاءت اندًثٛم انًعشفٔ ٙانفٓى انمشائ)300=ٌ( ٙ
خاليٛز انصف انخايش
االبدذائٙ
انعاد110 =ٌ ٍٛٚ
انًْٕٕب45=ٌ ٍٛ

رٔ٘ صعٕباج اندعهى ٌ=55

انعُٛث انكهٛث ٌ=210

يعايالج االسخةاط
كفاءت اندًثٛم
انًعشفٙ
0.013
-

انًدغٛشاج

انفٓى انمشائٙ

انذافعٛث انعمهٛث
كفاءت اندًثٛم انًعشفٙ

0.0.20.03.-

انذافعٛث انعمهٛث

0.206-

0.140

كفاءت اندًثٛم انًعشفٙ

0.004

-

انذافعٛث انعمهٛث

0.245

*0.220-

كفاءت اندًثٛم انًعشفٙ

0.002

-

انذافعٛث انعمهٛث

**0.034

**0.055

كفاءت اندًثٛم انًعشفٙ

**0.043

-

*دانث عُذ يضدٕ٘ دالنث 0.05
**دانث عُذ يضدٕ٘ دالنث 0.001
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ويت ى مف جدوؿ  )8ما يم
 -2وجود ارتباط الب داؿ إ صاةيا بيف درجات الت ميذ ذوي صعوبات التعمـ بالصػؼ الالػامس
ا بتػػداة عم ػ مليػػاس الداالعيػػة العلميػػة و مليػػاس كفػػا ة التمثيػػؿ المعرال ػ  ،يػػث جػػا ت
معامػػػؿ ا رتبػػػاط م ػػػاوي  )2.178-وبالكشػػػؼ عػػػف م ػػػتوي الد لػػػة وجػػػد ضنػػػو داؿ عنػػػد
م توي د لة .2.24
 -1وجود ارتباط موجب داؿ إ صػاةيا بػيف درجػات الت ميػذ العينػة الكميػة مػف الموىػوبيف وذوي
صػػعوبات الػػتعمـ والعػػادييف) بالصػػؼ الالػػامس ا بتػػداة عمػػ مليػػاس الداالعيػػة العلميػػة و
ملياس كفا ة التمثيؿ المعرالػ  ،يػث جػا ت معامػؿ ا رتبػاط م ػاوي  )2.844وبالكشػؼ
عف م توي الد لة وجد ضنو داؿ عند م توي د لة .2.222
 -2وجود ارتباط موجب داؿ إ صػاةيا بػيف درجػات الت ميػذ العينػة الكميػة مػف الموىػوبيف وذوي
صعوبات التعمـ والعادييف) بالصؼ الالامس ا بتداة عم ملياس الداالعيػة العلميػة واالتبػار
الفيػػـ اللراةػػػ  ،يػػػث جػػػا ت معامػػػؿ ا رتبػػػاط م ػػػاوي  )2.823وبالكشػػػؼ عػػػف م ػػػتوي
الد لة وجد ضنو داؿ عند م توي د لة .2.222
 -3وجود ارتباط موجب داؿ إ صػاةيا بػيف درجػات الت ميػذ العينػة الكميػة مػف الموىػوبيف وذوي
صعوبات التعمـ والعادييف) بالصؼ الالػامس ا بتػداة عمػ مليػاس كفػا ة التمثيػؿ المعرالػ
واالتبػػار الفيػػػـ اللراةػػػ  ،يػػػث جػػػا ت معامػػػؿ ا رتبػػػاط م ػػػاوي  )2.832وبالكشػػػؼ عػػػف
م توي الد لة وجد ضنو داؿ عند م توي د لة .2.222
وال

و النتاةن ال ابلة يمكننا رالض الفرض الصفري ونبوؿ الفرض البديؿ.
وتتفؽ ىذه النتاةن مع د ار ة رام مشانبة  )1225يث ض فرت عف وجود ارتباط

داؿ ا صاةيا بيف التمثيؿ المعرال والفيـ اللراة  ،كما تتفؽ مع نتاةن د ار ة نور الفنيراوي
 ) 1221والت ض فرت عف وجود ع نة ارتباطية دالة ا صاةيا بيف كفا ة التمثيؿ المعرال
لممعمومات والداالعية  ،كما تتفؽ نتاةن الب ث ال ال مع نتاةن د ار ات
)،)Devetak, & Glažar, 2010

،(Putman, Walker, 2010) ،(Liou, 2010

)(Richardson, ،(Ciani, et al, 2010) ،(Lamb, 2010) ،(Henman, 2010
)Melekoglu, ،( Edmunds & Bauserman, 2006) ،Abraham, 2009
 ، )2011الريد جديتاوي ،م مد نوح ،نمر الزماف عبد الغن
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)). (Bailey & Phillips, 2016). ،)Lemos& Veríssimo, 2014 ، 2013والت
ض فرت عف ع نة ارتباطية بيف الداالعية العلمية والل ار ة واألدا األكاديم
وكذلؾ وجود تمثير داؿ ا صاةيا لمداالعية عم

الل ار ة والفيـ اللراة  ،با

والفيـ اللراة
ا ياـ

االة ال

الداالعية ال التنبؤ بالتعمـ وا دا ا كاديم ووجود ع رنة ارتباطية دالة بيف الداالعية وتعمـ
الل ار ة مثؿ .وتتفؽ مع نتاةن د ار ات عادؿ عبداهلل م مد  ،)1228رام

مشانبة

 ،)1225يا ميف الديري  )1225والت ض فرت عف وجود ارتباط داؿ بيف التمثيؿ المعرال
لممعمومات والفيـ اللراة  .وتتفؽ ضي ا مع نتاةن

،)Corts & Stoner, 2011

)،) Mentzer, & Becker,2009 ،Vermeer, et al, 2009

(

ض مد الشريـ

 )1224طارؽ عبدالر يـ  )1227ال وجود ع نة موجبة بيف الداالعية العلمية والت صيؿ
وا تجاه ن و التعمـ ،ومف ثـ واذا ما راع

المعمموف تنشيط الداالعية العلمية وا تثارتيا

ينعكس ذلؾ بال رورة عم ت صيميـ وضداةيـ األكاديم واتجاىاتيـ ن و التعمـ.
ويمكف ضف يرجع ذلؾ ونظ ار رتفاع م توي الداالعية العلمية لدي الموىوبيف تجعميـ
ضكثر اط عا و ضكثر ا تط عا و با لمتعمـ وضكثر اليما مما يزيد مف كفا ة التمثيؿ المعرال
وىو ما يرتبط ضي ا وينعكس عم م توي الل ار ة والفيـ اللراة لدييـ ،وعم الجانب اآلالر
بالن بة لذوي صعوبات التعمـ نظ ار

نالفاض داالعيتيـ العلمية وتجنبيـ الب ث عف

موؿ

لممشك ت وينالفض لدييـ مفيوـ الذات مما يؤثر عم العمميات العلمية والذاكرة وي و لدييـ
التمثيؿ المعرال ويتيربوا مف الل ار ة وتكوف النتيجة تدن م توي الفيـ اللراة لدييـ ويؤدي
ال انييار الم توي الت صيم .

التٕصٗات الرتبٕٖ:ٛ
و نتاةن الب ث توص البا ثة باآلت

ال

 .2إنامة الدورات التدريبية وورش العمؿ والندوات والم ا رات ال
ا

اطار رعاية ذوي

تياجات الالاصة .

 .1تدريب المعمميف عم

كيفية ا تثارة الداالعية العلمية لممتعمميف وتنويع األنشطة

واأل اليب التدري ية الت ت
 .2تلديـ برامن اثراةية لمموىوبيف

ف مف كفا ة التمثيؿ المعرال لت ميذىـ.
تثمار طاناتيـ و ندراتيـ الداالعية وا بداعية واللراةية
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 .3توالير مناخ نف

اجتماع يدعـ التفاعؿ ا جتماع وا

تكاؾ بيف الط ب المتفونيف

لتلديـ الم اعدة لذوي الصعوبات لزيادة داالعيتيـ.
 .4يجب تدريب المعمميف عم كيفية التعامؿ مع الت ميذ ذوي ا

تياجات الالاصة ومراعاة

الصاةصيـ المالتمفة وتعميميـ ال اطار معطيات نماذج الداالعية العلمية وكفا ة التمثيؿ
المعرال .

البشٕخ املكرتس: ٛ
تلترح البا ثة مايم
 .2الاعمية برنامن تدريب

لمداالعية العلمية ال

ت

يف الفيـ اللراة

لدي ذوي صعوبات

التعمـ .
 .1الاعمية برنامن تدريب لمتمثيؿ المعرال ت
 .2الداالعية العلمية والتمثيؿ المعرال

يف الفيـ اللراة لدي ذوي صعوبات التعمـ

كمنبةات بالت صيؿ األكاديم

لدي ت ميذ المر مة

ا بتداةية.
 .3الداالعية العلمية والتمثيؿ المعرال كمنبةات بالموىبة لدي ت ميذ المر مة ا بتداةية.
 .4الداالعية العلمية والتمثيؿ المعرال

كمنبةات با تجاه ن و التعمـ لدي ت ميذ المر مة

ا بتداةية.
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أفراح راضي ( .)3092الذكاء المتبمور وعالقتو بالدافعية العقمية لدي طمبة المرحمة االعدادية .مجمة
كمية التربية ،الجامعة المستنصرية900-29 ،3 ،

أفراح جعفر(  .)3092الوعي باإلبداع و عالقتو بمداخل الدراسة لدى طمبة المرحمة اإلعدادية .مجمة
العموم النفسية .322-322 ،32 ،

السيد صقر( .)3092صعوبات التعمم(األسس النظرية والتشخيصية والعالجية) ،القاىرة ،مكتبة األنجمو
المصرية.

السيد سميمان (  .) 3002سيكولوجية المغة والطفل .القاىرة :دار الفكر العربي.

أمال باظة ( .)3005التفوق العقمي واإلبداع والموىبة .القاىره ،مكتبة األنجمو المصريو لمنشر
أمل البكري (  .) 3002عمم النفس المدرسي .عمان ،األردن :المعتز لمنشروالتوزيع.
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أمل الشريدة ،محمد الوطبان ( .)3093دور سعة الذكرة العاممة (مرتفع –منخفض) ومستوي تجييز
المعمومات (سطحي -عميق) في الفيم القرائي لدي تالميذ وتمميذات الصف الخامس
االبتدائي في منطقة القصيم .مجمة كمية التربية ببنيا.13 ،

أمينة شمبي (  . )3009أثر االحتفاظ واالشتقاق عمى كفاءة التمثيل المعرفي لممعومات لدى طالب
المرحمة الجامعية  .المجمة المصرية لمدراسات النفسية . 992 -21 ،31، 99

أمنية شمبي ( .)3003بروفيالت أساليب التفكير لطالب التخصصات األكاديمية المختمفة من المرحمة

الجامعية "دراسة تحميمية مقارنة" ،المجمة المصرية لمدراسات النفسية-22 ،22 ،93 ،

.923

أمينة الياجري ( .)3095بناء مقياس لمكشف عن الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم من تالميذ الحمقة
االولي في المرحمة االبتدائية بمممكة البحرين .مجمة العموم التربوية والنفسية،9 ،92 ،

.23-92

إحس ــان ىن ــداوي ( .) 3091فعالية برنامج تدريبي عمي بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحسين

التفكير اإليجابي والدافعيــة العقمي ــة لــذوي صعـوبات التعمم بالمرحمة االبتدائي ـ ــة .رسالة

دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة كفر الشيخ.

إدوارد ديبونو ( )3002ما فوق المنافسة( .ترجمة /ياسر العتيبى) ،الرياض :مكتبة العبيكان .

إدواد ديبونو ( )3090تعميم التفكير( .ترجمة /عادل عبد الكريم وآخرون) ،دمشق :دار الصف لمنشر
والتوزيع .

إدوارد ديبونو ( .)3090التفكير الجانبى كسر القيود المنطقية( .ترجمة /نايف الخوص) ،سوريا:
منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب.

ايام البيرماني( .)3095التمثيل المعرفي وعالقتو بالحاجة لممعرفة لدي طمبة مدارس المتميزين.
مجمة كمية التربية لمبنات.322 -392 ،9 ،32 ،

بدر البراك ( .)3002أثر التدريب عمي الفيم االستماعي في تحسين الفيم القرائي لذوي صعوبات القراءة

من تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات
العميا ،جامعة الخميج العربي.

بداي الرشيدي ( .) 3003دراسة لبعض العمميات المعرفية المرتبطة بصعوبات القراءة لدي تالميذ

المرحمة االبتدائية بدولة الكويت .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا،

جامعة الخميج العربي.

بوند ،جاي وتنكر ،ماير وواسون ،باربا ار (  .) 9122الضعف في القراءة الجيرية :تشخيصو وعالجو،
ترجمة محمد منير مرسي واسماعيل أبو العزايم ،القاىرة :عالم الكتب.
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تامر الخريبي ( .)3001أنماط التعمم والتفكير وعالقتيا بمستوي التمثيل المعرفي لدي طالب المرحمة

الثانوية ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة المنصورة.

توفيق مرعي ،محمد نوفل ( .)3002الصورة األردنية األولية لمقياس كاليفورنيا لمدافعية العقمية .دراسة

ميدانية عمي طمبة كمية العموم التربوية الجامعية .مجمة جامعة دمشق-352 ،3 ،32 ،

.312

ثانى الشمرى ( .)3092فاعمية الخرائط الذىنية فى اكتساب طالب الصف األول متوسط المفاىيم

الفيزيائية واستبقائيا وتنمية الدافعية العقمية لدييم ،مجمة دراسات عربية فى التربية وعمم

النفس.22-29 ،)21( ،

جابر عبد الحميد جابر ( :)3009خصائص التالميذ ذوي الحاجات الخاصة ،ط ،9القاىرة ،دار الفكر
العربي

جابر عبد الحميد جابر ،سميمان الخضري الشيخ ،فوزي أحمد زاىر ( .)9123ميارات التدريس .القاىرة،
دار النيضة العربية.

جمال أبو مرق ( .)3002الصعوبات التي تواجو معممي المغة العربية في تعميم القراءة في المرحمة

االساسية الدنيا كما يدركيا المعممون أنفسيم في محافظة الخميل ،مجمة جامعة الخميل

لمبحوث ،جامعة الخميل.322-301 ،9 ،2 ،

جمانة خزام ( .)3092كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات لدى عينة من طمبة الصف األول الثانوي العام
في مدينة حمص في ضوء بعض المتعيرات .مجمة جامعة البعث-12 ،22 ،21 ،

.932

جنان نصرت ( . )3092الفيم القرائي وعالقتو باالنتباه التنفيذي والسرعة االدراكية لدى ثنائيي واحاديي

المغة في المرحمة االبتدائية .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة

المستنصرية ،العراق.

حسن الحميد ( .) 3090فاعمية برنامج قائم عمى القصة في تنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية لدى

تالميذ الصف الثالث المتوسط ، ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ام القرى ،المممكة العربية

السعودية.

حسن شحاتة وزينب النجار (  : ) 3002معجم المصطمحات التربوية والنفسية  :تقديم  :حامد عمار ،
القاىرة  :الدار المصرية المبنانية .

حسن شحاتو ( .)3093المرجع في تعميم المغة العربية وتعمميا .القاىرة :مكتبة الدار العربية لمكتاب.
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التعمم والعاديين وعالقتيا بالتوافق الدراسي والتحصيل األكاديمي .مجمة كمية التربية ،

جامعة اإلسكندرية.322-929 ،2، 30 ،

حسني النجار ( .) 3093فعالية برنامج تدريبي لتنمية الذاكرة العاممة في تحسين كفاءة التمثيل المعرفي

والتحصيل الدراسي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة اإلعدادية .مطبوعات

جائزة حمدان  ،دبي  ،االمارات العربية المتحدة.

حسني عصر ( .)9111الفيم عن القراءة طبيعة عممياتو وتذليل مصاعبو ،المكتب العربي الحديث،
القاىرة.

حسين أبو رياش ،زىرية عبد الحق ( .)3002عمم النفس التربوي :لمطالب الجامعي والمعمم الممارس.
عمان :دار المسيرة لمنشر.

حسين أبو رياش ،سميم شريف ،عبدالحكيم الصافي ( )3001أصول استراتيجيات التعمم والتعميم النظرية

عمان ،الألردن ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع.
والتطبيقّ .
حمدي الفرماوي ( .)3001األساليب المعرفية (بين النظرية والتطبيق) .مكتبة المجتمع العربي لمنشر،
عمان ،األردن.

حنان أسعد خوج ( .)3090الفروق بين الموىوبين والعاديين في الدافعية المعرفية -دراسة مقارنة.

المؤتمر العممي الثامن استثمار الموىبة ودور مؤسسات التعميم (الواقع والطموحات ،كمية

التربية ،قسما الصحة النفسية وعمم النفس التربوي ،جامعة الزقازيق.925 -930 ،2 ،

خيري عجاج ( .)9112اختبار الفيم القرائي لألطفال ،كراسة التعميمات .القاىرة:

خيري عجاج ( .)3002صعوبات القراءة والفيم القرائي .المنصورة :دار الوفاء.

دانيال ىاالىان  ،جيمس كوفمان ( .)3002سيكولوجية االطفال غير العاديين وتعميميم .ترجمة  :عادل
عبد اهلل محمد .عمان ،دار الفكر العربي لمطباعة والنشر والتوزيع.

دانيال ىاالىان ،جون لويد ،جيمس كوفمان ،مارجريت ويس ،واليزابيث مارتينز ( .)3002صعوبات
التعمم؛ مفيوميا -طبيعتيا -التعميم العالجي .ترجمة  :عادل عبداهلل محمد .عمان ،دار
الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.

ديان مونتغمري ( .)3091الطالب الموىوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل  ،ترجمة أسامة محمد عبد
المجيد ابراىيم ،غادة عبد العال السمان ،مكتبة العبيكان لمنشر ،الرياض ،المممكة العربية

السعودية.
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ديانة كحيل ( .)3095السرعة االدراكية البصرية وعالقتيا بالدافعية العقمية -دراسة ميدانية مقارنة بين

طالب الصف الول الثانوي العام والسنة الجامعية األولي في مدينة دمشق .رسالة

ماجستير ،كمية التربية ،جامعة دمشق ،سوريا.

راتب عاشور ،محمد الحوامدة (  .) 3001فنون المغة العربية وأساليب تدريسيا بين النظرية والتطبيق،
اربد ،دار عالم الكتب الحديث.

راتب عاشور،محمد ومقدادي (  .) 3005الميارات القرائية والكتابية ،عمان :دار المسيرة.

راتب عاشور؛ محمد الحوامدة( .)3002الميارات القرائية والكتابية -طرائق تدريسيا واستراتيجياتيا.
األردن ،ط3عمان ،دار المسيرة.

فاعمية برنامج تعميمي في تنمية التمثيل المعرفي واالستيعاب القرائي لدى رامي مشاقبة ( .)3092طمبة
صعوبات التعمم بغرف المصادر .المنارة.3 ،33 ،

رجب محمد  ،أسامة محمد ( .)3092كفاءة التمثيل المعرفي وعالقتيا بجودة الحياة الوظيفية لدي

معممي التربية الخاصة .مجمة العموم التربوية -كمية التربية بالغردقة -جامعة جنوب

الوادي.23-9 ،3 ،

رزق أبو أصفر ،محمود مخموق(  .)9112دليل المعمم الي تعميم وتعمم ميارتي القراءة والتعبير بأسموب
التقويم التنشخيصي .و ازرة التربية والتعميم ،عمان.

رسمي رستم ( :)3000البطاقة االجتماعية لمتابعة الطالب الموىوبين ورعايتيم .المؤتمر القومي
لمموىوبين 1 ،أبريل( ،القاىرة).912 – 922 ،
رشدي طعيمة ،محمد الشعيبي (  .) 3002تعميم القراءة واألدب ،القاىرة :دار الفكر العربي.

رشدي طعيمو ،محمود الناقة .) 3002 ( ،تعميم المغة اتصالياً بين المناىج واالستراتيجيات ،الرباط:
المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة.

روبرت سولسو( .)3000عمم النفس المعرفي .ترجمة محمد نجيب الصبوة  ،مصطفى محمد كامل،
محمد الحسانين الدق،القاىرة  ،مكتبة األنجمو المصرية

زينب غانم ( .)3099كقاءة التمثيل المعرفي لممعمومات وتوقعات الكفاءة الذاتية وعالقتيما بأساليب

التعمم لدي طمبة الجامعة .رسالة دكتوراه  ،كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،العراق.

زكريا أبو الضبعات ( .)3002طرائق تدريس المغة العربية ،دار الفكر نـاشرون وموزعون ،عمان..

سريج موسي( .) 3091عالقة الذاكرة العاممة بالفيم القرائي لدى عينة من تالميذ السنة الرابعة ابتدائي،

رسالة ماجسيتر غير منشورة ،كمية العموم االنسانية واالجتماعية ،جامعة أكمي ميند،

الجزائر.
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سعدية عبد الفتاح( .)3092فاعمية برنامج تدريبى مقترح لمعممى عمم النفس بالمرحمة الثانوية الفنية
التجارية فى تنمية ميارات التدريس اإلبداعى لدييم وأثره عمى تنمية التحصيل المعرفى

والدافعية العقمية لدى طالبيم  ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية-12 ،13 ،

.923

سموي عزازي ( .)3000فاعمية المسرح التعميمي في تنمية ميارات القراءة الجيرية لدي تالميذ الخمقة
الثانية من التعميم االساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق.

سميح أبو مغمي ،عبد الحافظ سالمة .)3002( ،أساليب تعميم القراءة والكتابة لممبتدئين .الرياض ،دار
الخريجين.
سمية الفراجي (. )3099الدافعية العقمية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية.

رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة بغداد ،العراق.

عمان :الردن.
سوسن مجيد ( .)3001عمم نفس النمو لمطفل .دار صفاء لمنشر والتوزيعّ ،
سيد عثمان ( :)9110صعوبات التعمم ،الطبعة الثانية ،القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.
سيد الطواب ،محمود منسي ( .)9119االبتكار والسموك االجتماعي -دراسة مقارنة بين عينات من

أطفال الحضانة وتالميذ المدارس االبتدائية ،المؤتمر السنوي الرتابع ،مركز دراسات

الطفولة ،جامعة عين شمس.

صالح ابو جادو ومحمد نوفل( .)3002تعميم التفكير :النظرية والتطبيق،.عمان ،األردن ،دار المسيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة.
ضيف اهلل الغامدي( .) 3092دور التسريع االكاديمي فى تنمية الدافعية العقمية لمطالب الموىوبين من

وجية نظر معممي الموىوبين بمدينة الرياض ،المجمة الدولية لمعموم التربوية

والنفسية.302-929 ،)92(،

طارق عبد الرحيم ( .)3095الفروق فى النظام التمثيمى لمعالجة المعمومات (بصرى-سمعى -متوازن)

بين الجنسين لدى عينة من طمبة كمية التربية بسوىاج ،المجمة التربوية ،كمية التربية،

جامعة سوىاج.229-205 ،2 ،20 ، ،

طارق عبد الرحيم( .)3092الفروق في كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات في ضوء متغيري المرونة

العقمية والسيطرة المعرفية لدي طالب المرحمة الثانوية .مجمة جامعة أم القري لمعموم

النفسية والتربوية.22-59 ،

طارق عبد الرحيم ( .)3092عادات العقل ،الدافعية العقمية ،التخصص الدراسي والجنس كتغيرات تنبؤية

لكفاءة التعمم االيجابية لدي طالب جامعة سوىاج.المجمة التربوية ،كمية التربية ،جامعة

سوىاج.53 ،
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طارق عبد الرحيم ،ايمان فواز ( .)3092االبتكارية واليقظة العقمية وعالقتيما بكفاءة التمثيل المعرفي

لممعمومات لدي مرتفعي ومنخفضي المستويات التحصيمية من طالب الجامعة ،المجمة

التربوية ،كمية التربية ،جامعة سوىاج .520-532 ،25 ،

طالب القيسي وأماني عبد الخالق(  .)۲۱۰۲التمثيل المعرفي وعالقت بأساليب التعمم والتفكير لدي طمبة
المرحمة االعدادية .مجمة كمية التربية لمبنات ،جامعة بغداد.2 ،32 ،

عادل العدل ( : ) 3003ما وراء المعرفة والدافعية واستراتيجيات التنظيم الذاتي لمتعمم لدى العاديين
وذوي صعوبات التعمم  ،مجمو كميو التربية جامعو عين شمس  ، 32 ، 9الجزء األول ،

. 22 – 1

عادل العدل ( . )3092صعوبات التعمم وأثر التدخل المبكر والدمج التربوي لذوى االحتياجات الخاصو،
القاىره ،دار الكتاب الحديث لمنشر

عادل عبداهلل محمد( . ) 3001فعالية برنامج لمتعميم العالجي في تنمية مستوى التمثيل المعرفي
لممعمومات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعمم في الفيم القرائي .

الندوة العممية لقسم عمم النفس :عمم النفس وقضايا التنمية الفرديو والمجتمعية .كمية

التربية جامعة الممك سعود .

عائشة رف اهلل ( .)3092البنية اليرمية لمقياس الدافعية العقمية لدي طالب الجامعة .مجمة الدراسات
التربوية واالنسانية -كمية التربية ،جامعة دمنيور.9 ،2 ،
عاصم كامل (.)3095أثر برنامج قائم عمى التصور العقمى فى تحسين أداء الذاكرة العاممة و الفيم

القرائي لدى تالميذ الحمقةاالبتدائية من ذوى صعوبات التعمم .رسالة دكتوراه غير منشورة،

كمية الدراسات العميا لمتربية ،جامعة القاىرة.

عاصم كامل ( .) 3091كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات وعالقتيا باليقظة العقمية لدي المعسرين قرائيا

في ضوء أساليب التعمم المفضمة ،مجمة كمية التربية ،جامعة المنوفية-252-202 ،2 ،

.

عالية البسيوني ( .)3009كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات وأثرىا عمي التحصيل الدراسي لدي ذوي

صعوبات التعمم من تالميذ المرحمة االعدادية .رسالة ماجستير غير منشورة بكمية التربية،

جامعة المنصورة.

عبدالرسول عبدالاله ،طمعت أبوعوف (  .) 3091حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي
وعالقتيا بالميل نحو التفكير الناقد لدى طالب الحمقة االعدادية بالمدارس الحكومية

والخاصة .المجمة التربوية لكمية التربية بسوىاج.199-209 ،22 ،
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عبد الفتاح البجة ( .)3003أصول تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيق ،عمان ،االردن ،دار
الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
عبد المطمب القريطي ( .)3092الموىوبون والمتفوقون -خصائصيم واكتشافيم ورعايتيم .عالم الكتب،
القاىرة.
عبد المنعم عبد العال ( .)300طرق تدريس المغة العربية ،القاىرة ،مكتبة غريب.

عبد الناصر عبد الوىاب ( :)9112دراسة تحميمية ألبعاد المجال المعرفي والمجال الوجداني لمتالميذ

ذوي صعوبات التعمم بالحمقة األولى من التعميم األساسي .رسالة دكتوراة غير منشورة،

كمية التربية بالمنصورة ،جامعة المنصورة

عبد الناصر عبد الوىاب ( .)3002أثر التدريب عمي استراتيجيات ما وراء المعرفة في مواقف تعاونية
في تنمية ميارات الفيم القرائي لدي التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية.

مجمة القراءة والمعرفة.922 -91 ،22 ،
عبد النبي عمى وعباس محجوب(  .)۰۹۹۱الميارات المغوية .ط ،2مطبعة جامعة النيمين.
عبد اليادي عبده ،وفاروق عثمان( .)9112سيكولوجية القراءة ،دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع،
القاىرة.

عبد الوىاب كامل ( .)9121اختبار المسح النيورولوجي السريع لتشخيص صعوبات التعمم عند
األطفال-كراسة التعميمات .القاىرة:مكتبة النيضة المصرية.

عمان:
عدنان العتوم ( .)3002عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق .دار المسيرة لمنشر والتوزيعّ ،
األردن.

عمي مدكور ( .)3002طرق تدريس المغة العربية .عمان ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
المعرفية لدى
الدافعية
عرين المجالي ،لبنا أنشاصي ،وائل الربضي ،ناجي السعايدة ( .)3092مستوى
ّ
ّ
عمان
طمبة الصف الخامس والسادس األساسي ذوي صعوبات التعمم في مديرية تربية ّ
الرابعة في األردن .مجمة العموم التربوية.392-920 ،9 ،2 ،

عصام الطيب ،ربيع رشوان ( .)3002عمم النفس المعرفي -الذاكرة وتشفير المعمومات .القاىرة ،عالم
الكتب.
عمي الحالق( .)3090تدريس ميارات المغة العربية وعموميا .المؤسسة الحديثة لمكتاب ،طرابمس ،لبنان.
عمي الخزاعي ( ، ) 3001القدرة عمى اتخاذ القرار عمى وفق كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات لدى
طمبة الجامعة  ،مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية .292-319 ،93، ،2 ،

عماد عمي(( .)3092اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة لـ "” Ravenلألطفال والكبار (22.2 -5.5
سنة) -كراسة التعميمات .مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.
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عماد العمارنة ( .)9112أثر برنامج مقترح لتنمية ميارة السرعة في القراءة الصامتة لدى طمبة الصف
العاشر األساسي ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة اليرموك ،اربد.
عواطف الشديفات ( .)3092دراسة مسحية لمكشف عن صعوبات التعمم لدى طالبات الصف األول
متوسط فى مدينة مكة المكرمة باستخدام مقياس تقييم صعوبات التعمم (،)DES-R2
مجمة العموم التربوية والنفسية.322-329 ،)9( 5 ،

فارس رشيد ( .)3091الدافعية العقمية وعالقتيا بالتوافق االكاديمي لدى الدراسات العميا .مجمةكمية
التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية ،جامعة بابل.9021 -9022 ،23 ،
فاروق موسى ( :)3003اختبارات القدرة العقمية لألعمار ( 92 – 95 ،92 – 93 ،99 – 1سنة).
كراسة التعميمات ،القاىرة ،مكتبة النيضة المصرية.

عمان :دار الفكر لمنشر والتوزيع.
فتحي جروان ( .)3002الموىبة والتفوق واالبداع .طّ ،3
فتحي عبد الرحيم ،حميم بشاي(. )9110ســيكولوجية األطفــال غيــر العــاديين واستراتيجيات التربية
الخاصة ،الكويت  ،دار القمم لمنشر والتوزيع.
فتحي الزيات( .)9115األسس البيولوجية والتقنية لمنشاط الفعمي المعرفي  :المعرفة  ،الذاكرة  ،االبتكار
 .دار الجامعات لمنشر  ،القاىرة  ،مصر .

فتحي الزيات( .)9112صعوبات التعمم األسس النظرية والتشخيصية والعالجية .القاىرة :دار النشر
لمجامعات.
فتحي الزيات ( .)3000النواتج المعرفية لطالب الجامعة بين ضعف المدخالت و وسوء التمثيل
المعرفي .المؤتمر الرابع لكمية التربية ،جامعة البحرين 2 -2 ،مارس.

فتحي الزيات( .)3095بطارية مقياس التقدير التشخيصية لصعوبات التعمم النمائية واألكاديمية  ،مقياس
التقدير التشخيصي لصعوبات القراءة ،القاىرة :دار النشر لمجامعات.
فراس الحموري ،آمنة خصاونة( .)3099دور سعة الذاكرة العاممة والنوع االجتماعي في االستيعاب
القرائي .المجمة األردنية في العموم التربوية.323-339 ،2 ،2 ،

فراس السميتي ( .)3092أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيم القرائي لدي تالميذ
الصف الخامس األساسي في األردن .مجمة العموم النفسية والتربوية222 -222 ،95 ،
فريد جديتاوي ،محمد نوح ،قمر الزمان عبد الغني( .)3099العالقة بين الدافعية وتعمم القراءة والكتابة

لدى طالب الصف السادس االبتدائي في المممكة األردنية الياشميةJournal of .

.22 -92 ،9 ،2، Islamic and Arabic Education,
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فيصل الربيع ،معاوية أبو غزال ،عمر مصطفي شواشرة ( .)3091الدافعية العقمية وعالقتيا بالعوامل
ال خمسة لمشخصية لدي طمبة جامعة اليرموك .مجمة العموم التروبوية والنفسية،2 ،30 ،
.232 -521
قصي الذيابي(.) 3092التفكير الجانبي وعالقتو بالدافعية العقمية لدى طمبة الجامعة .رسالة ماجستير،
كمية التربية ،جامعة بغداد.

عمان  .األردن  .مركز ديبونو
قيس عمي ،وليد حموك ( .)3092الدافعية العقمية -رؤية جديدة.ط ّ ، 2
لتعميم التفكير
كاظم محسن الكعبي( .) 3095كفاءة التمثيل المعرفي بما فوق الذاكرة لدي طمبة الجامعة .مجمة كمية
اآلداب ،جامعة البصرة ،العراق.522-552 ،22 ،

كريم الس ارراتي ،ميا الزبيدي( .)3092االستعداد لالمل وعالقتو بمعتقدات الكفاءة الذاتية والدافعية
العقمية لدي الطمبة المتميزين وأقرانيم العاديين .مجمة جامعة بابل لمعموم االنسانية،32 ،
.992-12 ،1
كريمان بدير( .) 3002التعمم االيجابي وصعوبات التعمم؛ رؤية نفسية تربوية معاصرة .القاىرة ،عالم
الكتب.

كريمان بدير ،صادق اميل ( .)3000تنمية الميارات المغوية لمطفل ،عالم الكتب.
كريمان منشار( :) 9112العوامل المرتبطة بصعوبات التعمم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية كما يقدرىا
المعممون .مجمة كمية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد  ،92الجزء الثالث ،ص ص
.215 – 222

لطيف مكي( .)3092التمثيل المعرفي وعالقتو بالحاجة الي المعرفة لدي طمبة مدارس المتميزين.
مجمة كميةالتربية لمبنات.322-3092 ،9 ،32 ،
ماجريت موتي ،ىارولد سيزلنج ،نورما سبالدنج( .)9111اختبار المسح النيورولوجي السريع .تعريب عبد
الوىاب كامل ،القاىرة ،دار النيضة المصرية.

مجدي حبيب( :)3009اختبار أبراىام لمتفكير االبتكاري .القاىرة :مكتبة النيضة المصرية.
محرز الغنام( :) 3000فعالية التدريس باستراتيجية التعمم التعاوني في التحصيل وتنمية عمميات العمم
األساسية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمم في مادة العموم .مجمة كمية
التربية :جامعة المنصورة ،العدد الرابع واألربعون ،سبتمبر ،ص ص .29 – 2
محمد ابراىيم محمد( .)3002كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات فى ضوء نموذج بيجز الثالثى لدى
عينة من طالب كمية التربية بالمنيا .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة

المنيا.
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محمد اسماعيل( .)9110السمات الشخصية التي تميز الطمبة المتفوقين عن غير المتفوقين في نياية
المرحمة الثانوية عند طمبة مدارس حوض البقعة في محافظة البمقاء .رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة الردنية ،عمان ،األردن.
عمان ،دار الحامد لمنشر
محمد القضاه ومحمد الترتوري( .)3002أساسيات عمم النفس التربويّ .
والتوزيع.

محمد الحوامدة( .) 3002درجة تمثيل كتب المغة العربية في المرحمة األساسية في األردن لألسس
الفمسفية واالجتماعية والنفسية والمعرفية لممنياج .رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة
األردنية ،عمان  ،األردن.
محمد الحوامدة( .)3002أخطاء القراءة الجيرية في المغة العربية لدى طمبة الصف الثالث األساسي في
محافظة إربد وعالقتيا ببعض المتغيرات .المجمة األردنية في العموم التربوية،3 ،2 ،

.932-901
محمد أمين المفتي ( :)3000إعداد معمم الموىوبين والمتفوقين .المؤتمر القومي لمموىوبين 1 ،أبريل،
القاىرة.22 – 31 ،
محمد نوفل( .)3002أثر برنامج تعميمي – مستند الي نظرية االبداع الجاد في تنية الدافعية العقمية لدي

طمبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية اليسري .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية

التربية ،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا.
محمد العسيرى( .) 3092أساليب التفكير والدافعية العقمية لدى طمبة كمية التربية بجامعة الممك سعود،
المجمة الدولية التربوية المتخصصة.23-22 ،)5( 5 .

محمد فضل اهلل ( .) 3009مستويات الفيم القرائي وميارتو الالزمة ألسئمة كتب المغة العربية بمراحل
التعميم العام بدولة االمارات العربية المتحدة .مجمة القراءة والمعرفة.922-22 ،2 ،

محمد مقدادي(  .) 9110تأثير مستوى الصف والقدرة القرائية عمى نماذج األخطاء في القراءة الجيرية
لدى التالميذ في مرحمة التعميم األساسي ،مجمة أبحاث اليرموك ،جامعة اليرموك،3 ،2 ،

.52-25

محمود العبداهلل(  .) 3002تحميل أخطاء القراءة الجيرية في المغة العربية لدى طمبة الصف السابع في
مدارس األغوار الشمالية في  ،األردن ،مجمة العموم اإلنسانية .22،

محمود بشوتي( .) 3090الدافعية المعرفية وعالقتيا بالقدرة عمي حل المشكالت لدى الطمبة المقيمين في

مؤسسات الرعاية االجتماعية مقارنة مع أقارنيم العاديين في منطقة عكا .رسالة

ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.
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محمود منسي( .) 3003اعداد برامج الكشف عن الموىوبين والمبدعين ورعايتيم من مرحمة التعميم قبل
المدرسي إلى مرحمة التعميم الجامعي ،مجمة الجمعية المصرية لمدراسات النفسية ،35 ،

.25-31

محمود منس ــي ( .)3003قائمة تقدير السمات السموكية لمموىوبين .االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية
مراد سعد( .)3002الضعف في القراءة وأساليب التعمم ،الطبعة األولى ،عالم الكتب ،القاىرة.

مصطفى كامل(  .)9110مقياس تقدير سموك التمميذ لفرز حاالت صعوبات التعمم" -كراسة التعميمات.
القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

منصور صياح ( .)3002الفروق في مستوي معالجة المعمومات بين التالميذ ذوي صعوبات الفيم

القرائي والتالميذ العاديين بالمرحمة االبتدائية في مممكة البحرين ،رسالة دكتوراه غير

منشورة ،كمية التربية ،جامعة دمشق.

ناديا أبوعمار( .)3095فاعمية برنامج تدريبي قائم عمي استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحسين ميارات
الفيم القرائي لدي تالميذ الصف الخامس ذوي صعوبات التعمم -دراسة تجريبية في

مدارس دمشق .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة دمشق.

ناصر الخوالدة(  .) 3005مراعاة الفروق الفردية ،عمان ،األردن :دار وائل لمنشر.
نايفة قطامي( .)3009تعميم التفكير لممرحمة االبتدائية .دار الفكر ،عمان :األردن.

نايفة قطامي ،يوسف قطامي( .)9112أثر متغير الجنس ،والصف ،ودرجة داخمية الضبط في درجة
الدافعية المعرفية لمتعمم عند الطمبة المتفوقين دراسيا في منطقة األغوار الوسطي .مجمة
كمية التربية ،جامعة االمارات.359 -393 ،93 ،

ندي الجنابي( .) 3092الدافعية العقمية لدي تدريسي كمية التربية األساسية .مجمة أبحاث الذكاء والقدرات
العقمية.293-321 ،35 ،
نذير خميفة ( .)3090الدافعية العقمية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدة طمبة الكمية التربوية المفتوحة،
مجمة االشراف التربوي.3 ،

نزار راىي الشحماني ( .)3095كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات وعالقتيا باألسموب المعرفي
االستيعابي االستقبالي لدي طمبة المرحمة االعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،جامعة واسط.
نصرة عبد الحسين عموان ( .)3099التمثيل المعرفي وعالقتو بأساليب التفكير لدي الطمبة المتفوقين
دراسيا في المرحمة االعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية األساسية ،جامعة

ديالي ،العراق.
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نصرة محمد عبد المجيد جمجل( :)3002اختبار تشخيص العسر القرائي-كراسة التعميمات .القاىرة:
مكتبة النيضة المصرية.
نظير سممان عمي ( .)3091الدافعية العقمية لدي طمبة المرحمة االعدادية .مجمة البحوث النفسية،20 ،
.912 -929 ،3
نوال شعبان (  .) 3002وصف أخطاء القراءة الجيرية وتحميميا لدى طمبة الصف الثامن األساسي في
محافظة عجمون ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،جامعة اليرموك ،إربد.

نوال محمد عساف ( .)3095الدافعية العقمية وعالقتيا بميارات ادارة الوقت لدي طمبة الجامعة .رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية لمعموم االنسانية ،جامعة البصرة ،العراق.
نور رضا الفنيراوي ( .)3093كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات ،وعالقتيا بالدافعية الذاتية لدي طمبة
الصف الرابع االعدادي رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة بابل ،العراق.

ىشام الحسن ( .)3000طرق تعميم األطفال القراءة والكتابة .عمان ،األردن ،الدار العممية الدولية.
وائل معين ،زىرة حسين (  . ) 3090العالقة بين مفيوم الذات ودافعية االنجاز لدى الطمبة الموىوبين
وغير الموىوبين  .مجمة كمية التربية جامعة عين شمس  ،العدد ( )22الجزء (299 ، )3
– .220

وجدان رمضان عيسى ( .)3092أثر استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية ميارات الفيم

القرائي لدي تمميذات الصف الرابع األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة بكمية التربية،

الجامعة االسالمية بغزة ،فمسطين.

وحيد السيد حافظ ( .)3002فاعمية استخدم استراتيجية التعميم التعاوني الجمعي واستراتيجية )(K-W-L

في تنمية ميارات الفيم القرائي لدي تالميذ الصف السادس االبتدائي بالمممكة العربية

السعودية .مجمة القراءة والمعرفة ،جامعة عين شمس.332 -952 ،22 ،

وليد سالم حموك ،قيس محمد عمي ( .)3092قياس الدافعية العقمية لدى طمبة جامعة الموصل.
مجمة ابحاث كمية التربية االساسية ،جامعة الموصل.200-222 ،3 ،

ياسمين الديري ( .)3092فعالية برنامج تدريبي قائم عمى االستراتيجيات المعرفية في تنمية مستوى

التمثيل المعرفي لممعمومات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم في الفيم القرائي .رسالة

يحيي نصار،

ماجستير غير منشورة بكمية التربية ،جامعة دمشق ،سوريا.

ولين الحطاب (  .) 3093الدالالت التمييزية لبعض المتغيرات تبعا لقدرتيا عمى

اكتشاف

مشكمة صعوبات التعمم لدى طالب الصف الثالث األساسي  .مجمة جامعة

النجاح لألبحاث (العموم

االنسانية). 922 – 995 ، )2( 32 ،
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ميارات الفيم القرائى ودافعية اإلنجاز لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى ذوى صعوبات

. جامعة المنيا، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة.التعمم
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