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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن الأطفال املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم
و�سط التالميذ امللتحقني بربامج �صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية يف مدينة
الريا�ض ،كما هدفت �إىل معرفة عالقة الظاهرة ببع�ض املتغريات الرتبوية والدميغرافية،
تكونت عينة الدرا�سة من ( )244طفالً ،وبا�ستخدام بطارية للك�شف عن املوهوبني ذوي
�صعوبات التعلم مكونة من �أربع �أدوات ،ك�شفت الدرا�سة عن جمموعة من النتائج
�أهمها� :أن ن�سبة املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم تبلغ ( ،)%3.3وك�شفت عن وجود
عالقة بني املوهبة لدى ذوي �صعوبات التعلم وم�ستوى دخل الأ�رسة ،وم�ستوى تعليم
الأب ،خل�صت الدرا�سة �إىل �أن ن�سب انت�شار الظاهرة يف مدينة الريا�ض ت�شابه ن�سب
االنت�شار العاملية ،ونبهت �إىل �رضورة تطوير عمليات التقييم والت�شخي�ص بحيث يتم
التعرف �إىل هذه الفئة بدقة حتى ال ت�صنف �ضمن الفئات الأخرى وال تتلقى اخلدمات
املنا�سبة ،و�إىل �رضورة و�ضع بع�ض املتغريات الرتبوية والدميغرافية يف احل�سبان عند
عملية التقييم.
الكلمات املفتاحية :املوهبة� ،صعوبات التعلم ،املوهوبون ذوو الإعاقات ،الك�شف عن
املوهوبني.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/6/22 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/2/28 :م
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Survey Study to Identify Gifted Children with Learning
Disabilities at Learning Disability Programs in Riyadh
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Abstract
This study aimed at identifing gifted children with learning disabilities
among students enrolled in the programs of learning disabilities in Riyadh. It
also sought to investigate the relationship of the phenomenon with some educational and demographic variables. The sample consisted of (244) pupils. Results revealed that the proportion of gifted students with learning disabilities
of (3.3%), and the existence of a relationship between the talent of students
with learning difficulties and the level of family income, level of education
of father. The study concluded that rates of prevalence in the city of Riyadh
similarity of prevalence world rates, and the need to develop assessment and
diagnosis will be recognized on this group carefully so as not classified within
the categories of the other does not receive appropriate services, and the need
to put some variables, educational and demographic into account in the process Evaluation.
Key words: : giftedness, learning disabilities, disabled gifted, gifted identification.
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املقدمة

وجهت عديد من املنا�شدات يف امل�ؤمترات الرتبوية و املجالت العلمية العاملية والعربية
َّ

وكذلك املراجع العلمية الر�صينة يف الآونة الأخرية لالهتمام بفئة املوهوبني ذوي الإعاقات� ،إذ
حفلت هذه امل�صادر بعدة �إ�شارات ودرا�سات حول املوهوبني من ذوى اخل�صو�صية املزدوجة ،فقد

�أ�شار ( Hallahan & Kauffmanهاالهان وكوفمان� )2008 ،إىل بع�ض احلاالت اخلا�صة من

بني الطالب املوهوبني و�أطلقا عليها ا�سم “املجموعات املهم�شة من الطالب املوهوبني” ،ويرى

 )2001( Davis & Rimmب�أ ّن املوهوبني ذوي الإعاقات عادة ما يتلقون مزيدا ً من االهتمام
ب�سبب �إعاقتهم �أكرث من مواهبهم� ،سواءٌ كان ذلك داخل الأ�رسة �أو يف �إطار املدر�سة ،كما
تتنوع مثل هذه الإعاقات بني �إعاقة ج�سمية� ،أو ب�رصية� ،أو �سمعية� ،أو عقلية.
ّ

ومن بني هذه املجموعات تربز جمموعة الطالب املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم ،التي

تعد من �أكرث جمموعات الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة حرمانا ً من تلقي اخلدمات الرتبوية

املنا�سبة كما يرى �أ�سولني ونيكبون ووايت مان (Assouline, Nicpon & Whiteman,
) ،2010وكذلك الأمر يف الدول العربية ورمبا �أكرث �شدة .ورغم �أن ظهور هذه الق�ضية يف نطاق

االهتمام الرتبوي يعود �إىل عام 1981م (البحريي2006 ،؛ الزيات )2000 ،2002 ،ما زالت هذه
الفئة تعاين من الإهمال والتهمي�ش تارة ،ومن نق�ص املعرفة التي متكن من الإحاطة الوافية

بالظاهرة تارة �أخرى خا�صة يف الدول العربية.

يعرف كل من برودي وميل�س ) (Broody & Mills, 1997املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم
ّ

ب�أنهم الطالب الذين ميلكون موهبة ظاهرة �أو قدرة بارزة ت�ؤهلهم للأداء العايل ،ولكنهم يف

الوقت نف�سه يعانون �صعوبات تعلم جتعل واحدا ً �أو �أكرث من مظاهر التح�صيل الأكادميي
ُ
ميتلكون موهبة و�إمكانات عقلية غري
ويعرفهم (الزيّات )2002 ،ب�أنهم �أولئك الذين
�صعباً.
ّ

عادية بارزة ّ
من �صعوبات
من حتقيق م�ستويات �أداء �أكادميية عالية ،لك ّنهم يعانون ْ
متكنهم ْ
نوعية يف التعلُّم جتعل بع�ض مظاهر التح�صيل �أو الإجناز الأكادميي �صعبة ،ويكون �أدا�ؤهم
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فيها منخف�ضا ً انخفا�ضا ً ملمو�سا ً� .أما (�رشف الدين )2003 ،فيعرفهم ب�أنهم الأطفال الذين

�إمكانات املوهبة لديهم .يف حني تعرفهم جلجل ( )2002ب�أنهم التالميذ الذين ميتلكون

موهبة �أو ذكا ًء بارزا ً والقادرون على الأداء املرتفع ،لكنهم يف نف�س الوقت يواجهون �صعوبات

يف التعلم جتعل من حتقيق بع�ض جوانب التح�صيل الأكادميي �أمرا ً �صعباً .ويعرفهم (عي�سى

وخليفة )2007 ،ب�أنهم �أولئك التالميذ ذوو القدرة العقلية العليا ،والذين يظهرون تناق�ضا ً
وا�ضحا ً يف م�ستوى �أدائهم يف جمال �أكادميي معني مثل القراءة ،والريا�ضيات ،والتهجي،

والتعبري الأكادميي .ف�أدا�ؤهم الأكادميي دون املتوقع بناء على قدرتهم العقلية العامة.

عن �أية �إعاقات �أخرى ح�سية� ،أو
وجت ُدر املالحظة هنا ،ب�أ ّن هذه ال�صعوبات ال تكون ناجمة ْ

عن �أية ظروف بيئية� ،أو اجتماعية� ،أو اقت�صادية� ،أو ثقافية
عقلية� ،أو حركية� ،أو انفعالية� ،أو ْ

من املجاالت الآتية :التهجئة
غري مواتية ،وتبدو �صعوبات التعلُّم لديهم يف واحدة �أو �أكرث َ

والتعبري ال�شفهي ،والتعبري الكتابي ،والعمليات احل�سابية �أو الريا�ضية ،والفهم ال�سمعي،
واملهارات الأ�سا�سية للقراءة ،واال�ستدالل احل�سابي �أو الريا�ضي .وتتميَّز هذه الفئة بجملة
املتدن ،وم�ستوى
خ�صائ�ص ،ومنها :التوقّعات والطموحات غري الواقعية للذات ،وتقدير الذات
يِّ
حت�صيل �أكادميي منخف�ض ،واخلوف والرتدُّد والإحباط ،واالجتاهات ال�سلبية لزمالء الدرا�سة .لذا،
من ذوي ال�صعوبات فقط ،وكذلك
ف�إ ّن �سوء ت�شخي�صهم يد ِّمر موهبتهم ،وذلك بت�صنيفهم َ
من
عدم تلبية احتياجاتهم احلقيقية كموهبة و�صعوبات ،و�أخريا ً يُعطى ه�ؤالء برامج لي�ست ْ

�صميم احتياجاتهم (خوري2002 ،؛ القا�ضي.)2008 ،

وت�شري ن�سب انت�شار ظاهرة املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم بني جمتمع الطالب والتالميذ

�إىل معدالت عالية ،متثل ن�سبا ً خطرية تفوق التوقع ،وتتعدى ن�سب الفئات ذوي االحتياجات

اخلا�صة الأخرى ،مما يدعو لالهتمام البحثي والتطبيقي (�رشف الدين .)2004 ،وقد �أ�شارت بوم
و�أوين (� )Baum & Owen, 2004إىل �أن ( )%33من الطالب ذوي �صعوبات التعلم لديهم
قدرات عقلية مرتفعة ( )Superior Intellectual Abilitiesت�ؤهلهم للتفوق ،وك�شفت

درا�سة �رشف الدين ( )2003عن و�صول ن�سبة الطالب املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم �إىل

 %51من الطالب املوهوبني ،و %57من الطالب ذوي �صعوبات التعلم ،و %20من عينة الدرا�سة

الكلية ،كما ت�شري التقديرات الإح�صائية �إىل �أ ّن مابني  %10-2من الأطفال املدرجني حتت
برامج املوهوبني لديهم �صعوبات تعلم وقد ورد ذلك لدى موري�سون وريزا ،ولدى برودي وميل�س

).(Morrison & Rizza, 2007; Brody & Mills, 1997
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ورغم �أن هذه الظاهرة الرتبوية ذات ن�سب االنت�شار العالية التي جتاوز اكت�شافها والتعرف
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عليها عقودا ً ثالثة يالحظ املتتبع خلدمات الرتبية اخلا�صة يف جمتمعنا العربي نق�صا ً وا�ضحا ً

يف الربامج املقدمة لها بدءا ً من عمليات التعرف والك�شف والتحديد مرورا ً بالتدخالت
العالجية املنا�سبة والربامج املالئمة .كما �أن عمليات الت�شخي�ص للقبول يف برامج �صعوبات

التعلم دائما ً ما تركز على جوانب ال�ضعف وق ّلما تهتم بتحديد اجلوانب التي يبدي فيها
الأطفال املحالون قوة ومتيزاً.

وتناولت الأدبيات العاملية مو�ضوع الدرا�سة احلالية من زوايا متباينة؛ فمثال ً خل�صت درا�سة

نيل�سن ) (Nielsen, 2002نتائج البحوث ذات ال�صلة بو�صف اخل�صائ�ص ،وحتديد وك�شف
وبرجمة الطالب املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم .كما عر�ضت بيانات اثنني من امل�شاريع التي

در�ست حتديد خ�صائ�ص هذه الفئة من التالميذ ،وقدمت تو�صيات للبحوث الالزمة ،كما
�شددت على احلاجة �إىل �سل�سلة مت�صلة من اخلدمات والتدخالت.

وا�ستهدفت درا�سة كوكت ) (Kokot, 2003التعرف �إىل الطالب املوهوبني ذوي �صعوبات

التعلم ،وامل�شاكل التي تواجه عالج ال�صعوبات التي يواجهونها .و�أوردت الدرا�سة اخلطوط
العري�ضة للنهج الذي يطبق العلوم الع�صبية لفهم ومعاجلة الأ�سباب اجلذرية ل�صعوبات

التعلم لدى املوهوبني ،كما و�صفت الدرا�سة حالة طفل موهوب يعاين من الدي�سليك�سيا.

�أما درا�سة بيانكو ) (Bianco, 2005فهدفت �إىل فح�ص �أثر ت�سميات ذوي االحتياجات

اخلا�صة وحتديدهم يف فئات حمددة مثل (�صعوبات التعلم ،واال�ضطرابات ال�سلوكية) يف
ا�ستعداد ورغبة معلمي املدار�س العامة ومعلمي الرتبية اخلا�صة يف �إحالة التالميذ لربامج
املوهوبني ،و ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن املعلمني يت�أثرون ب�شدة بهذه الت�سميات عندما يتخذون

قرارات الإحالة على برامج املوهوبني ،حيث �إن املجموعتني من املعلمني �أظهروا رغبة وا�ستعدادا ً

�أقل لإحالة التالميذ امل�صنفني حتت تلك امل�سميات �إىل برامج املوهبة مقارنة بغريهم من
التالميذ الذين مل يتم ت�صنيفهم حتت تلك امل�سميات ،وكذلك عندما �أجريت املقارنة بني

جمموعتي املعلمني كان معلمو الرتبية اخلا�صة �أقل ا�ستعدادا ً لإحالة التالميذ �سواء كانوا
معاقني �أم عاديني لربامج املوهبة.

وتناولت درا�سة كروجاك وثوما�س )� (Krochak & Thomas, 2007أ�سلوبني مهمني

من �أ�ساليب الك�شف عن املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم �أولهما هو املنهج املتعدد الأوجه:
الذي يتمثل يف ا�ستخدام درجات الذكاء ،ومالحظة عملية الكتابة والقراءة ،وكذلك فح�ص

خ�صائ�صهم و�سماتهم ،وفح�ص الأدلة على وجود املواهب البارزة �أو القدرة العالية ،ودرا�سة
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الفجوة والتناق�ض بني القدرات الفعلية واملتوقعة ،وكذلك العجز والنق�ص يف عمليات

حاجة �إىل فح�ص كافة ال�سجالت لتحديد املوهوبني من بني الطالب املعوقني الذين رمبا يكونون

قد فقدوا يف �أثناء الت�شخي�ص الأويل� ،أي فح�ص كل طالب م�صاب ب�إعاقة يف التعلم ،لأن
�أمناط ال�سلوك ال�سلبية لبع�ض الطالب املوهوبني ذوي ال�صعوبات تعطل عملية الك�شف

عنهم بو�صفهم موهوبني ذوي �صعوبات ،كما ينبغي فح�ص الطالب الذين �سبق حتديدهم
بو�صفهم موهوبني فقط .كما ناق�شت الدرا�سة التوجهات امل�ستقبلية يف هذا امليدان ومن

�أهمها ا�ستخدام مقيا�س وك�سلر لذكاء الأطفال الطبعة الرابعة ،وتطوير بطارية �أو حزمة
مقايي�س �شاملة للمعلمني و�أولياء الأمور والتي تت�ضمن مقايي�س ال�سلوك الإيجابي وال�سلبي
اعتمادا ً على خ�صائ�ص الطلبة املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم.

وقام احلروب ووايت بريد ) (Al-Hroub & Whitebread, 2008بدرا�سة هدفت �إىل

الك�شف عن الأطفال ذوي التعلم من قبل املعلمني الذين يدر�سون الأطفال املوهوبني يف

الريا�ضيات والذين يعانون من �صعوبات يف القراءة �أو نوعية حمددة من �صعوبات يف التعلم،

�أجريت الدرا�سة يف ثالث مدار�س من حمافظات اململكة الأردنية ،وتك�شف الدرا�سة �إىل �أي
مدى يتعرف املعلمون �إىل املر�شحني بدقة “ذوي اال�ستثنائية املزدوجة” من بني الأطفال الذين

يدر�سون يف �صفوفهم ،وت�ستعر�ض هذه الورقة الق�ضايا والأدلة املتعلقة برت�شيح املعلم

لتلميذ من ه�ؤالء الأطفال وتدر�س نوعية الرت�شيحات التي كتبها املعلم ومقارنتها ب�إجراءات
الك�شف با�ستخدام االختبارات النف�سية واحليوية ،وك�شفت النتائج عن �ضعف دقة تر�شيحات

املعلمني امل�سجلة يف تقاريرهم ،كما ك�شفت عن �سل�سلة من العوامل التي ت�ؤثر يف عمليات

تر�شيح املعلمني ،ويرى الباحثون ب�أن تر�شيح املعلم هو عن�رص �أ�سا�سي و�أوىل يف عملية حتديد
“ذوي اال�ستثنائية املزدوجة “ ،وميكن �أن تتح�سن علمية الك�شف ب�سهولة� ،إذ دعيا للتنمية
املهنية للمعلمني من �أجل رفع م�ستوى املعرفة بذوي �صعوبات التعلم ولتمكينهم من تقدمي

الدعم للأطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة املعقدة على نحو �أكرث فعالية.

وقام لوفيت و�سبارك�س ) (Lovett & Sparks, 2010بتجميع جمموعة من الطالب

ذوي �صعوبات التعلم يف مرحلة التعليم ما بعد الثانوي ،وبلغ عدد الذين مت جتميعهم ()357

طالبا ً ومت توزيعهم يف جمموعات وفقا ً لدرجات ذكائهم ومت فح�ص خ�صائ�صهم املعرفية و

التح�صيلية مع االهتمام اخلا�ص بن�سب كل جمموعة تلبي تلك املحكات املو�ضوعية املختلقة
للتعلم وت�شخي�ص الإعاقة ،وعند مطابقة تلك املحكات له�ؤالء الطالب ف�شل العديد منهم
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يف كل جمموعة لتلبية �أي من املحكات بالرغم من �أن ذوي درجات الذكاء العايل كانوا يجتازون
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تلك املحكات� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ذوي الذكاء العايل �أحرزوا درجات حت�صيل عالية مقارنة
مع ذوي درجات الذكاء الأقل كما كانت الفجوات (الفروق) بني التح�صيل الدرا�سي �أ�صغر

بكثري مقارنة مع الفجوات (الفروق) يف درجات الذكاء ،وطرحت الدرا�سة ت�سا�ؤال ً لآثار �صالحية
م�صطلح املوهوب ذي �صعوبات التعلم ،كما ناق�شت التوجهات امل�ستقبلية يف هذه املجال.

و�أجرى �أ�سولني ونيكبون ووايت مان )(Assouline, Nicpon & Whiteman, 2010

درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل خ�صائ�ص الأطفال املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم ،وقد مت جتميع
بيانات عن ( )14طفال ً موهوبا ً يعانون من �صعوبات يف التعبري الكتابي ،وقد مت ت�شخي�صهم

ب�أنهم موهوبون حل�صولهم على ( )120درجة (�أي م�ستوى متفوق) يف اجلزء اللفظي من

اختبار القدرة املعرفية ،و�شخ�صوا ب�صعوبات التعبري الكتابي من خالل تقومي مهارات الكتابة

اللغوية؛ وكان ذكا�ؤهم اللفظي يقارب ( )130درجة يف حني يقارب معدل م�ستوى الكتابة ()99
درجة ،كما قام الفاح�صون بقيا�س الأداء النف�سي لديهم وذلك من خالل الآباء ،واملعلمني،
والزمالء وقد �أو�ضح ه�ؤالء يف املعدل املتو�سط �أنهم يظهرون منطا ً منا�سبا ً من ال�سلوك

التكيفي ولكن مع وجود بع�ض االرتفاعات الإكلينيكية يف بع�ض اجلوانب ،وا�ستنتج الباحثون
ا�ستنتاجا ً عاما ً مفاده �أن التقييم ال�شامل ي�ؤدي دورا ً حا�سما ً يف الك�شف عن التلميذ الذي
يعاين من ا�ستثنائية مزدوجة ،والك�شف عن �إمكانية وجود خماوف نف�سية واجتماعية ،وتطوير

تو�صيات تربوية منا�سبة.

وا�ستكماال ً للدرا�سات ال�سابقة يف هذا امليدان ت�أتي هذه الدرا�سة التي متثل جزءا ً �أ�صيال ً

من هرم املعرفة يف جمال الك�شف عن املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم� ،إذ ت�صب اهتمامها
يف الك�شف عن املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم من بني التالميذ امل�شخ�صني على �أنهم ذوو
�صعوبات تعلم فقط ،م�ستخدمة �أ�سلوب العثور على املفقودين من بني املعوقني ،كما ت�سعى
�إىل التعرف على ن�سب انت�شار الظاهرة ،باعتبار �أن ما ت�سعى �إليه هو نواة لت�أ�سي�س العملية

التعليمية للأطفال املوهوبني يف جمتمع الدرا�سة ذوي �صعوبات التعلم.

م�شكلة الدرا�سة

اهتمت بع�ض الدرا�سات بق�ضايا التعريف واملفهوم وخ�صائ�ص الأطفال املوهوبني ذوي

�صعوبات التعلم (البحريي2006 ،؛ الزيات2000 ،؛ عبد املعطي و�أبو قلة2006 ،؛ القا�ضي2008 ،؛
حممد )2003،وتناولت درا�سات �أخرى ت�صميم الربامج العالجية والإر�شادية (بدوي2006 ،؛ منيب،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
2007؛ ال�شيخ،2010 ،؛ عبد املعبود 2010 ،؛ ف�ضة ،و�سيد �أحمد ،)2010 ،ويبدو �أن هناك فجوة
التي حتدد حجم الظاهرة يف الواقع العملي وامليدان الذي تقدم فيه اخلدمة �إذ يالحظ ب�صورة

وا�ضحة �أنه �إهمال عملية ت�شخي�ص الظاهرة وحتديد ن�سبتها يف املجتمع �إذ �إ ّن ذلك يعد
ق�ضية �أ�سا�سية يف �سبيل الت�أهب خلدمة هذه الفئة ،وحت�سني عملية الت�شخي�ص يف امليدان

التي غالبا ً ما يكون تركيزها على نواحي ال�ضعف لدى التالميذ املحالني على برامج �صعوبات
التعلم وال تت�ضمن تقارير الت�شخي�ص اخلتامية �أي �إ�شارة �إىل جوانب القوة لدى التلميذ.

�أ�سئلة الدرا�سة

�سعت الدرا�سة احلالية للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 -1ما مدى انت�شار حاالت املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم و�سط التالميذ ذوي �صعوبات

التعلم امللتحقني بربامج �صعوبات التعلم مبدينة الريا�ض؟.

 -2هل يختلف انت�شار حاالت املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم بني كل فئة من ذوي �صعوبات

التعلم (�صعوبات كتابة ،و�صعوبات قراءة ،و�صعوبات ح�ساب)؟.

 -3هل توجد عالقة ارتباطية بني املوهبة لدى ذوي �صعوبات التعلم واملتغريات الدميغرافية

الآتية( :العمر ،واجلهة ،وم�ستوى الدخل)؟.

 -4هل توجد عالقة ارتباطية بني املوهبة لدى ذوي �صعوبات التعلم واملتغريات الرتبوية الآتية:

(ال�صعوبة الأكادميية ،وال�صف الدرا�سي ،وم�ستوى تعليم الأب ،وم�ستوى تعليم الأم)؟.

�أهمية الدرا�سة

تربز �أهمية الدرا�سة احلالية يف النقاط الآتية:

 -1ت�سهم الدرا�سة يف �إيجاد معلومات �أ�سا�سية عن واقع الأطفال املوهوبني ذوي �صعوبات

التعلم يف ميدان املمار�سة الفعلية.

 -2تلقي الدرا�سة ال�ضوء على واقع عمليات الت�شخي�ص والتقييم التي تتم يف برامج

�صعوبات التعلم مبدينة الريا�ض.

 -3ت�شجع هذه الدرا�سة على ت�أمني خدمات تربوية منا�سبة للأطفال املوهوبني ذوي �صعوبات

التعلم مع برامج �صعوبات التعلم مبدينة الريا�ض.

 -5كما ت�سهم هذه الدرا�سة يف تقدمي �إح�صائيات مهمة تدعم �أدبيات املوهوبني ذوي �صعوبات

التعلم.
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يف الربط بني هذه الدرا�سات �إذ تربز حاجة لدرا�سات و�سيطة بني اجلانبني تتمثل يف الدرا�سات
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م�صطلحات الدرا�سة
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املوهوبون ذوو �صعوبات التعلم :يعرف الباحثان املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم �إجرائيا ً يف

هذه الدرا�سة ب�أنهم �أولئك التالميذ الذين لديهم واحدة من �صعوبات التعلم الأكادميية �أو

�أكرث (قراء ،وكتابة ،وح�ساب) ويح�صلون على املئني  ٪95يف اختبار الذكاء ،ودرجة معيارية

فوق املتو�سط يف اختبار الإبداع؛ ودرجة معيارية فوق املتو�سط يف قائمة تقدير اخل�صائ�ص
ال�سلوكية للأطفال املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم.

برامج �صعوبات التعلم مبدينة الريا�ض :هي عبارة عن برامج تربوية ملحقة باملدار�س االبتدائية
العادية مبدينة الريا�ض مكونة من غرف امل�صادر واملعلمني املتخ�ص�صني يف تربية وتعليم

التالميذ ذوي �صعوبات التعلم ،كما تتوافر فيها اخلدمات امل�ساندة املنا�سبة لهذه الفئة.

حدود الدرا�سة

�أجريت الدرا�سة احلالية يف برامج �صعوبات التعلم امللحقة باملدار�س االبتدائية مبدينة

الريا�ض عا�صمة اململكة العربية ال�سعودية ،يف العام الدرا�سي  1432 /1431هـ ،وتتحدد

نتائجها بالأدوات التي طبقت وبعينة الدرا�سة.

�إجراءات الدرا�سة
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي امل�سحي للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

عينة الدرا�سة

بلغ حجم عينة الدرا�سة ( )244طفال ً ملتحقني بربامج �صعوبات التعلم مبدينة الريا�ض من

ال�صف الأول االبتدائي وحتى ال�ساد�س تراوحت �أعمارهم بني (� )12 - 6سنة ،مبتو�سط عمري

قدره ( )10.5وانحراف معياري ( )1.7وخط�أ معياري ( )0.1وفيما ي�أتي اخل�صائ�ص الدميغرافية
والرتبوية لعينة الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ال�صف
الدرا�سي

ال�صعوبة

الن�سبة %
20.5
55.3
24.2
100
2.9
13.1
20.9
35.2
25.4
2.5
100
8.2
18.4
20.5
33.2
19.3
0.4
54.1
20.5
25.4
100

�أدوات الدرا�سة

ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة �أربع �أدوات هي :اختبار امل�صفوفات املتتابعة املعياري؛ واختبار

الدوائر (وهو �أحد �أن�شطة اختبار توران�س  Torranceللتفكري الإبداعي ال�شكلي)؛ وقائمة
تقدير املعلم للخ�صائ�ص ال�سلوكية للتالميذ املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم (من �إعداد

الباحثني)؛ و�سجالت التالميذ؛ وقد مت تطبيق هذه الأدوات يف جمموعات �صغرية على �أفراد
عينة الدرا�سة ،وفيما ي�أتي و�صف لهذه الأدوات

 -1اختبار امل�صفوفات املتتابعة املعياري

ي�ستخدم هذا االختبار ب�شكل �أ�سا�سي للتعرف �إىل ذوي �صعوبات التعلم يف تايوان منذ

عام 1984م وقد �أورد ذلك تزينج ( ،)Tzeng, 2007كما ي�ستخدم يف جواتيماال وقد �أورد ذلك
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العمر
الزمني
بال�سنوات

اجلدول رقم ()1
اخل�صائ�ص الدميغرافية لعينة الدرا�سة
العدد
اخلا�صية
العدد الن�سبة %
اخلا�صية
50
عايل
2.8
7
6
م�ستوى
135
متو�سط
13.1
32
7
59
منخف�ض
11.9
29
8
الدخل
244
املجموع
13.1
32
9
7
�أمي
20.1
49
10
32
ابتدائي
19.7
48
11
51
متو�سط
19.3
47
12
م�ستوى تعليم
86
ثانوي
100
244
املجموع
الأب
62
جامعي
2.9
7
الأول
6
فوق اجلامعي
24.2
59
الثاين
244
املجموع
17.2
42
الثالث
20
�أمي
18.2
45
الرابع
45
ابتدائي
23
56
اخلام�س
م�ستوى تعليم
50
متو�سط
14
35
ال�ساد�س
81
ثانوي
100
244
املجموع
الأم
47
جامعي
36.5
89
القراءة
1
فوق اجلامعي
25
61
الكتابة (�إمالء)
غرب الريا�ض 132
18.9
46
احل�ساب
�شرق الريا�ض 50
13.1
32
القراءة والكتابة
اجلهة
�شمال الريا�ض 62
6.6
قراءة وكتابة وح�ساب 16
244
املجموع
100
244
املجموع
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جيمني�س وكادينا ( ،)Jim´enez & Cadena, 2007وقام بتقنني هذا االختبار يف اململكة
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العربية ال�سعودية (�أبو حطب و�آخرون )1977 ،وتكونت عينة التقنني من ( )4932من الذكور

والإناث يف الأعمار (� ،)30 - 8أما من حيث �صدق االختبار لهذه الفئة فقد ارتبطت درجاتهم

بزمن �أداء االختبار مبقدار  0.20ومل يكن هذا االرتباط داال ً مما ي�شري �إىل ا�ستقالل درجة االختبار عن

الزمن ،كما وجدت فروق دالة �إح�صائيا ً بني الأعمار املختلفة املتتالية ل�صالح العمر الأعلى ،كما
ارتبطت درجاتهم باختبار ر�سم الرجل مبقدار ( )0.49وهو دال عند م�ستوى  .0.01وفيما يتعلق
بثبات االختبار فقد بلغ بطريقة كيودر وريت�شارد�سون .)0.95( Kuder - Richardson

 -2اختبار الدوائر (ال�صورة ال�شكلية «ب» من بطارية توران�س ( )Torranceللتفكري
الإبداعي)

تعد اختبارات توران�س (� )Torranceأ�شهر االختبارات العاملية لقيا�س الإبداع وتتكون من

جزء لفظي (�أ) و(ب) ،وجزء �شكلي (�أ) و(ب) ،وقد وجدت اهتماما ً كبريا ً بتقنينها يف اململكة
العربية ال�سعودية ،فقد قامت ال�سليمان ( )1988بتقنني ال�صورة ال�شكلية (ب) ،كما مت تقنني
ال�صورة اللفظية (�أ) على املنطقة الغربية يف اململكة العربية ال�سعودية يف درا�سة (�أمري

خان ،)1990،كما مت تقنني ال�صورة ال�شكلية (ب) يف درا�سة (�أمري خان ،)1991،وقد ا�ستخدم

يف الدرا�سة احلالية اختبار الدوائر وهو اجلزء الثالث من ال�صورة ال�شكلية (ب) لبطارية توران�س
( )Torranceللتفكري الإبداعي ،وقد ذكرت دالالت �صدقه وثباته للأطفال يف مدينة الريا�ض
يف الفئة العمرية ( )12 - 8عام يف درا�ستي ال�سليمان (�2008أ ،و2008ب)� ،إذ بلغ معامل الثبات

بطريقة الإعادة للأ�صالة والطالقة واملرونة ( )0.78( )0.74( )0.63على التوايل ،كما �أجرت ثبات
امل�صححني فرتاوحت معامالت الثبات بني (� )0.78إىل ( ،)0.96وللتحقق من ال�صدق �أجرت

الباحثة �صدق املحكمني ،كما ح�سبت االرتباط بني �أبعاد الإبداع الثالثة وبني املجموع الكلي
فرتاوح بني (� )0.30إىل ( )0.86وهي دالة عند م�ستوى (.)0.01

 -3قائمة تقدير املعلم للخ�صائ�ص ال�سلوكية للأطفال املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم

وهي من �إعداد الباحثني حيث ا�ستفاد الباحثان يف �إعدادها من القائمة املرجعية التي

�أعدها �سوميدا ( ،(Sumida, 2010وتتكون من بعدين الأول بعد اخل�صائ�ص املعرفية ،والثاين
بعد اخل�صائ�ص النف�سية واالجتماعية ،ولإجراءات ال�صدق مت عر�ض القائمة على ثالثة من

اخت�صا�صيي املوهبة و�صعوبات التعلم و�أفادوا ب�صالحيتها ماعدا ثالث] بنود ،كما مت �إيجاد
معامل االرتباط بني كل بند وبعده فكانت غالبية االرتباطات دالة عند م�ستوى ()0.01

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وثالثة منها دالة عند م�ستوى ( .)0.05وبلغ معامل الثبات مبعامل �ألفا لكرونباخ Cronbach

على البعدين.

� -4سجالت التالميذ

وهي جمموعات امللفات الرتاكمية املتوافرة لدى برامج �صعوبات التعلم� ،إذ يتوافر �سجل

متكامل لكل تلميذ منذ بداية التحاقه بالربنامج ،ويحتوي على تقارير الت�شخي�ص ،والربنامج

الرتبوي الفردي للتلميذ وغريها من املعلومات املتعلقة بالتلميذ ،وا�ستعان الباحثان بها لتحديد
نوع ال�صعوبة لدى التلميذ ،واملعلومات الدميغرافية عنه.

الأ�ساليب الإح�صائية

ا�ستخدم الباحثان الأ�ساليب الإح�صائية الآتية :املئينات ،والن�سب املئوية ،واملتو�سطات

واالنحرافات املعيارية ،والدرجات املعيارية ،ومعامل التوافق لكرامري لقيا�س االرتباط بني
املتغريات الإ�سمية (الت�صنيفية) ،ومعامل التحديد (ويعرف معامل التحديد على �أنه مربع
معامل االرتباط بحيث ي�ستخدم هذا املعامل لتحديد مقدار التباين امل�شرتك بني متغريين،
�أي حتديد مقدار التباين يف �أحد املتغريات الذي ميكن تف�سريه من خالل املتغري الآخر) (الزغول،
 ،)2005وحجم الأثر (الداللة العملية) ،وتقدير معامل الن�سبة يف املجتمع.

عر�ض نتائج الدرا�سة

�أوال :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول على «ما مدى انت�شار حاالت املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم و�سط

التالميذ ذوي �صعوبات التعلم امللتحقني بربامج �صعوبات التعلم مبدينة الريا�ض؟».

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحثان ب�إيجاد ن�سبة املوهوبني ذوي

�صعوبات التعلم وفق التعريف الإجرائي املعتمد يف الدرا�سة احلالية بحيث يدخل �ضمن
ه�ؤالء كل طفل ح�صل على املئني  95يف اختبار الذكاء ،ودرجة معيارية فوق املتو�سط يف
اختبار الإبداع؛ ودرجة معيارية فوق املتو�سط يف قائمة تقدير اخل�صائ�ص ال�سلوكية للأطفال
املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم ،كما قام الباحثان بتقدير حجم الظاهرة يف املجتمع فكانت

النتائج كما يو�ضحها اجلدول رقم (:)2
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 ،Alpha 0.79وبلغ عدد بنود القائمة يف �صورتها النهائية ع�رشون بندا ً مق�سمة بالت�ساوي
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ذوي �صعوبات
التعلم
موهوب
غري موهوب
املجموع

د� .صالح البخيت ،د .ي�رسي عي�سى

اجلدول رقم ()2
ن�سبة املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم
حدود الثقة للن�سبة يف املجتمع عند م�ستوى 0.05
العدد الن�سبة %
احلد الأدنى للن�سبة املئوية
احلد الأعلى للن�سبة املئوية
3.05
3.4
3.3
8
96.7
236
100
244

يو�ضح اجلدول رقم (� )2أن ن�سبة املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم تبلغ ( ،)%3.3وبذلك ميكن

تقدير حجم الظاهرة يف املجتمع ب�أنها ترتاوح بني (.)%3.05 - %3.4

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على« :هل يختلف انت�شار حاالت املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم بني كل

فئة من ذوي �صعوبات التعلم (�صعوبات كتابة ،و�صعوبات قراءة ،و�صعوبات ح�ساب)؟».

للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحثان ب�إيجاد ن�سبة املوهوبني ذوي

�صعوبات التعلم يف كل فئة من فئات ذوي �صعوبات التعلم اخلم�س فكانت النتائج كما يف
اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
ن�سبة املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم بني كل فئة من ذوي �صعوبات التعلم
غري موهوب
حدود الثقة للن�سبة يف املجتمع
موهوب
ذوي �صعوبات التعلم
احلد الأدنى العدد الن�سبة
العدد الن�سبة احلد الأعلى
%
للن�سبة املئوية للن�سبة املئوية
%
36.1 88
0.20
0.73
0.41
1
�صعوبات القراءة
23.36 57
1.3
2.82
1.64
4
�صعوبات الكتابة
17.62 43
1.01
2.56
1.23
3
�صعوبات احل�ساب
13.11 32
0
ال يوجد
�صعوبات القراءة والكتابة
6.56 16
0
�صعوبات القراءة والكتابة واحل�ساب ال يوجد
96.7 236
3.3
8
املجموع
يو�ضح اجلدول (� )3أن ن�سبة املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم يف جمموعة القراءة تبلغ

( )٪14.0وتقدر يف املجنمع بن�سبة ( ،)%0.20 - %0.73ويف جمموعة �صعوبات الكتابة ()٪1.64

وتقديرها يف املجتمع ( )%1.3 - %0.2.82يف حني كانت الن�سبة يف جمموعة �صعوبات احل�ساب

( )٪1.23وتقدر يف املجتمع بن�سبة (.)%1.01 - %2.56

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثالثاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث
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واملتغريات الدميغرافية الآتية( :العمر ،واجلهة ،وم�ستوى الدخل)؟».

للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث قام الباحثان بقيا�س االرتباط بني املوهبة وكل من العمر،

واجلهة ،وم�ستوى الدخل ،وذلك من خالل �إيجاد معامل كرامري  Cramerومعامل التحديد

(عند وجود داللة ملعامل كرامري  ) Cramerفكانت النتائج كما هو مبني يف اجلداول رقم ()4
ورقم ( ،)5ورقم (:)6

اجلدول رقم ()4
توزيع (موهوب /غري موهوب) وفق الأعمار الزمنية
موهوب
غري موهوب
العمر بال�سنوات
الن�سبة %
العدد
الن�سبة %
العدد
0
0
4
1
6
0
0
3.7
9
7
0.41
1
11.47
28
8
0
0
13.1
32
9
0.41
1
19.67
48
10
1.23
3
18.44
45
11
1.23
3
18.03
44
12
3.3
8
96.7
236
املجموع
يو�ضح اجلدول رقم ( )4ن�سبة انت�شار املوهبة ح�سب العمر �إذ مل تظهر و�سط الأعمار (،)6

و( ،)9( ،)7و( ،)13و( ،)14يف حني كانت ( )%0.41يف عمر ( ،)8و( )%0.41يف عمر ( ،)10و()%1.23

يف عمر ( ،)11و( )%1.23يف عمر ( .)12وملزيد من التق�صي حول عالقة املوهبة بالعمر الزمني

قام الباحث بقيا�س التوافق (التماثل) بني (موهوب /غري موهوب) والعمر الزمني ،فبلغ معامل
كرامري ( )0.149مب�ستوى داللة تقريبي ( ،)0.713وهو معامل غري دال �إح�صائيا ً عند م�ستوى

 ،0.05مما ي�شري �إىل عدم وجود عالقة بني املوهبة والعمر الزمني.

اجلهة
غرب الريا�ض
�شرق الريا�ض
�شمال الريا�ض
املجموع

اجلدول رقم ()5
توزيع (موهوب /غري موهوب) وفق اجلهة
غري موهوب
العدد
الن�سبة %
العدد
2
53.28
130
3
19.26
47
3
24.18
59
8
96.7
236

موهوب
الن�سبة %
0.82
1.23
1.23
3.3
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يو�ضح اجلدول رقم ( )5ن�سب املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم وفق اجلهة التي �أخذت منها
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العينة .وملزيد من التق�صي حول عالقة املوهبة باجلهة قام الباحث بقيا�س التوافق (التماثل)

بني (موهوب /غري موهوب) واجلهة ،فبلغ معامل كرامري  )0.110( Cramerمب�ستوى داللة

تقريبي ( ،)0.230وهو معامل غري دال �إح�صائيا ً عند م�ستوى  ،0.05مما ي�شري �إىل عدم وجود

عالقة بني املوهبة واجلهة.

اجلدول رقم ()6
توزيع (موهوب /غري موهوب) وفق م�ستوى دخل الأ�رسة
موهوب
غري موهوب
م�ستوى الدخل
العدد
الن�سبة %
العدد
0
24.18
59
منخف�ض
3
54.09
132
متو�سط
5
18.44
45
عايل
8
96.7
236
املجموع

الن�سبة %
0
1.23
2.05
3.3

يو�ضح اجلدول رقم ( )6ن�سب املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم وفق م�ستوى دخل الأ�رسة.

وملزيد من التق�صي حول عالقة املوهبة مب�ستوى دخل الأ�رسة قام الباحث بقيا�س التوافق

(التماثل) بني (موهوب /غري موهوب) وم�ستوى دخل الأ�رسة ،فبلغ معامل كرامري Cramer
( )0.198مب�ستوى داللة تقريبي ( ،)0.008وهذه املعامالت دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى  ،0.01مما
ي�شري �إىل وجود عالقة بني املوهبة وم�ستوى دخل الأ�رسة ،يف حني بلغ معامل التحديد ()0.04

�أي �أن حتديد مقدار التباين يف �أحد املتغريين (املوهبة /دخل الأ�رسة) الذي ميكن تف�سريه من
خالل املتغري الآخر يبلغ (.)%4

رابعاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على« :هل توجد عالقة ارتباطية بني املوهبة لدى ذوي �صعوبات التعلم

واملتغريات الرتبوية الآتية( :ال�صعوبة الأكادميية ،وال�صف الدرا�سي ،وم�ستوى تعليم الأب،
وم�ستوى تعليم الأم)؟».

للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع قام الباحثان بقيا�س االرتباط بني املوهبة وكل من ال�صعوبة

الأكادميية ،ال�صف الدرا�سي ،وم�ستوى تعليم الأب ،وم�ستوى تعليم الأم وذلك من خالل �إيجاد

معامل كرامري  Cramerومعامل التحديد (عند وجود داللة ملعامل كرامري  )Cramerفكانت
النتائج كما هو مبني يف اجلداول رقم ( )7ورقم ( ،)8ورقم ( ،)9رقم (:)10

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يو�ضح اجلدول رقم ( )7ن�سب املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم وفق ال�صعوبات الأكادميية.

وملزيد من التق�صي حول عالقة املوهبة بنوع ال�صعوبات الأكادميية قام الباحث بقيا�س التوافق

(التماثل) بني (موهوب /غري موهوب) و ال�صعوبات الأكادميية  ،فبلغ معامل كرامري Cramer

( )0.164مب�ستوى داللة تقريبي ( ،)0.163وهو معامل غري دال �إح�صائيا ً عند م�ستوى  ،0.05مما

ي�شري �إىل عدم وجود عالقة بني املوهبة وال�صعوبات الأكادميية.

اجلدول رقم ()8
توزيع (موهوب /غري موهوب) وفق ال�صف الدرا�سي
غري موهوب
موهوب
ال�صف الدرا�سي
العدد
الن�سبة %
العدد
0
2.87
7
الأول
0
24.18
59
الثاين
1
17.21
42
الثالث
1
18.44
45
الرابع
2
22.95
56
اخلام�س
4
14.34
35
ال�ساد�س
8
96.7
236
املجموع

الن�سبة %
0
0
0.41
0.41
0.82
1.64
3.3

يو�ضح اجلدول رقم ( )8ن�سب املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم وفق ال�صف الدرا�سي .وملزيد
من التق�صي حول عالقة املوهبة بال�صف الدرا�سي قام الباحث بقيا�س التوافق (التماثل) بني

(موهوب /غري موهوب) وال�صف الدرا�سي ،فبلغ معامل كرامري  )0.201( Cramerمب�ستوى

داللة تقريبي ( ،)0.080وهو معامل غري دال �إح�صائيا ً عند م�ستوى  ،0.05مما ي�شري �إىل عدم وجود

عالقة بني املوهبة و ال�صف الدرا�سي.
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اجلدول رقم ()7
توزيع (موهوب /غري موهوب) وفق ال�صعوبات الأكادميية
غري موهوب
موهوب
ال�صعوبة
الن�سبة %
العدد
الن�سبة %
العدد
0.41
1
36.1
88
القراءة
1.64
4
23.36
57
الكتابة (�إمالء)
1.23
3
17.62
43
احل�ساب
0
0
13.11
32
القراءة والكتابة
0
0
6.56
16
قراءة وكتابة وح�ساب
3.3
8
96.7
236
املجموع
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اجلدول رقم ()9
توزيع (موهوب /غري موهوب) وفق م�ستوى تعليم الأب
موهوب
غري موهوب
م�ستوى التعليم
العدد
الن�سبة %
العدد
0
2.87
7
�أمي
0
13.11
32
ابتدائي
1
20.49
50
متو�سط
1
34.84
85
ثانوي
6
22.95
56
جامعي
0
2.46
6
فوق اجلامعي
8
96.7
236
املجموع

الن�سبة %
0
0
0.41
0.41
2.46
0
3.3

يو�ضح اجلدول رقم ( )9ن�سب املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم وفق م�ستوى تعليم الأب.

وملزيد من التق�صي حول عالقة املوهبة مب�ستوى تعليم الأب قام الباحث بقيا�س التوافق

(التماثل) بني (موهوب /غري موهوب) وم�ستوى تعليم الأب ،فبلغ معامل كرامري Cramer
( )0.213مب�ستوى داللة تقريبي ( ،)0.051وهو معامل دال �إح�صائيا ً عند م�ستوى  ،0.05مما ي�شري

�إىل وجود عالقة بني املوهبة وم�ستوى تعليم الأب ،يف حني بلغ معامل التحديد (� )0.05أي �أن
حتديد مقدار التباين يف �أحد املتغريين (املوهبة /م�ستوى تعليم الأب) الذي ميكن تف�سريه من

خالل املتغري الآخر يبلغ (.)%5

اجلدول رقم ()10
توزيع (موهوب /غري موهوب) ح�سب م�ستوى تعليم الأم
غري موهوب
موهوب
م�ستوى التعليم
العدد
الن�سبة %
العدد
0
8.2
20
�أمي
1
18.03
44
ابتدائي
2
19.67
48
متو�سط
1
32.79
80
ثانوي
4
17.62
43
جامعي
0
0.41
1
فوق اجلامعي
8
96.7
236
املجموع

الن�سبة %
0
0.41
0.82
0.41
1.64
0
3.3

يو�ضح اجلدول رقم ( )10ن�سب املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم وفق م�ستوى تعليم الأم.

وملزيد من التق�صي حول عالقة املوهبة مب�ستوى تعليم الأم قام الباحث بقيا�س التوافق

(التماثل) بني (موهوب /غري موهوب) وم�ستوى تعليم الأم  ،فبلغ معامل كرامري Cramer

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
( )0.158مب�ستوى داللة تقريبي ( ،)0.299وهو معامل غري دال �إح�صائيا ً عند م�ستوى  ،0.05مما

مناق�شة النتائج

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل حتديد ن�سبة الأطفال املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم و�سط

التالميذ ذوي �صعوبات التعلم امللتحقني بربامج �صعوبات التعلم مبدينة الريا�ض ،كما �سعت

ملعرفة عالقة الظاهرة ببع�ض املتغريات الرتبوية والدميغرافية.

ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم تبلغ ( ،)%3.3وبذلك ميكن

تقدير حجم الظاهرة يف املجتمع ب�أنها ترتاوح بني ( ،)%3.05 - %3.4كما ك�شفت �أن ن�سبة

املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم يف جمموعة �صعوبات القراءة تبلغ ( )%0.41وتقدر يف املجتمع
بن�سبة ( ،)%0.20 - %0.73ويف جمموعة �صعوبات الكتابة ( )%1.64وتقديرها يف املجتمع
( ،)%1.3 - %2.82ولدى جمموعة �صعوبات الكتابة ( )%1.64وتقدر يف املجتمع بن�سبة (%2.82

 )%1.3 -يف حني كانت الن�سبة يف جمموعة �صعوبات احل�ساب ( )%1.23وتقدر يف املجتمع

بن�سبة (.)%1.01 - %2.56

ويعدتريمان
ترتاوح ن�سبة املوهوبني يف املجتمع كما يحددها العلماء واخلرباء من ()%20-%1
ّ

(� )Terman, 1959أول من حدد الن�سبة ب ( )%1وبعد ذلك تتالت الآراء التي حتدد ن�سبة
املوهوبني ،فمنهم من اعتمد ر�أى تريمان مثل (الفقهاء ،)2001 ،ومنهم من ذكر �أنها ()%2

(د�سوقي1988 ،؛ راجح� :1990 ،شيفل1990 ،؛ هويدي وجمل ،)2003 ،ويرى ( Whitgويتج)1970 ،

�أنها ( ،)%2.16ويري (الرو�سان� )2000 ،أنها بني (  ،)%3- 2وذكر Wib, Mixtron, & Tollan
( ويب وميك�سرتون وتوالن� )1985 ،أنها ( ،)%3-%2.5وهناك من اعتمد ( )%3ن�سبة للموهوبني

يف املجتمع (عبيد �2000 ،أ  2000 ،ب؛  Winbernerواينربنر ،)1999 ،وهناك من الباحثني من

اعتمد ن�سبة (( )%5-%3اخلطيب واحلديدي1997 ،؛ خري الله1999 ،؛  Davis & Rimmديفز
ورمي2001 ،؛ القريوتي وال�رسطاوي وال�صمادي.)1995 ،

واعتمد وليام ا�ستار ( )Starن�سبة ( )%5يف بحثه عن املوهوبني يف مدينة هامبورج ،هاين

( ،)Hany, 2004و�أمن على ذلك (جابر وكفايف ،)1989 ،و�أ�شار (النافع ،والقاطعي ،وال�ضبيبان،

واحلازمي ،وال�سليم� )2000 ،إىل �أن البحوث والدرا�سات العلمية �أثبتت �أن هنالك (  )%5-%2من
املجتمع هم املوهوبون ،وقد �أفادت (جلجل� )2000 ،أ ّن املركز القومي للإح�صاء الرتبوي ()1988

يف الواليات املتحدة الأمريكية قرر �أن الن�سبة املقررة للموهوبني من بني املجتمع املدر�سي

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

ي�شري �إىل عدم وجود عالقة بني املوهبة وم�ستوى تعليم الأم.
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ت�صل �إىل ( )%1يف �شمال داكوتا و�إىل ما يقرب من ( )%10يف نيوجر�سي وهذا يو�ضح وجود
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فروق وا�سعة يف حتديد املوهوبني حتى يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ويرى (Wib, Mixtron,

)Tollan

& (ويب وميك�سرتون وتوالن� )1985 ،أن الن�سبة قد ت�صل �إىل (� . )%7أما فرميان

( )Freeman, 1991فقد ق�سمت املوهوبني يف بريطانيا �إىل فئات � :أعلى ( )%1من املجتمع ،

( ، )%5 -%1ومن (( )%20-%5جروان.)2002 ، 1999 ،

�أما بني ذوي �صعوبات التعلم فت�شري ن�سب انت�شار ظاهرة املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم

بني جمتمع الطالب والتالميذ يف الدول العربية �إىل معدالت عالية ،فقد ك�شفت درا�سة (�رشف
الدين )2003 ،عن و�صول ن�سبة الطالب املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم �إىل  %51من الطالب
املوهوبني ،و %57من الطالب ذوي �صعوبات التعلم ،و %20من عينة الدرا�سة الكلية ،كما ت�شري
التقديرات الإح�صائية �إىل �أ ّن مابني  %10-2من الأطفال املدرجني حتت برامج املوهوبني لديهم

�صعوبات تعلم موري�سون وريزا ،ولدى برودي وميل�س (Morrison & Rizza, 2007; Brody

.)& Mills, Morrison &1997

وت�أتي نتيجة الدرا�سة احلالية قريبة ومماثلة �إىل حد كبري للدرا�سات العاملية و�سط املوهوبني

ذوي �صعوبات التعلم ف�إ ّن املدى فيها يرتاوح بني  .%10-2ومن املعلوم �أن ن�سبة االنت�شار يف
كثري من الأحيان تكون دالة للتعريف املتخذ يف الدرا�سة ،مبعنى �أن الن�سبة تزيد �أو تنق�ص
وفق حدود التعريف امل�ستخدم .وتك�شف نتيجة الدرا�سة احلالية عن وجود ن�سبة من املوهوبني

ذوي �صعوبات التعلم يف برامج خم�ص�صة فقط لذوي �صعوبات التعلم مما يعني حرمانهم
من تلقي خدمات تتنا�سب مع مواهبهم وجوانب تفوقهم وبهذا تتبني �أهميتها يف �أنها تدق

ناقو�س اخلطر لالنتباه لهذه الظاهرة يف برامج �صعوبات التعلم ،ومن جانب �آخر ف�إنها ت�ؤكد

ما تو�صلت �إليه ورمالد ( )Wormald, 2008من �أن املدار�س وبرامج �صعوبات التعلم كثريا ً

ما تف�شل يف التعرف �إىل املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم.

وك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة بني املوهبة لدى ذوي �صعوبات التعلم وم�ستوى

دخل الأ�رسة ،فقد كانت العالقة بينهما دالة عند م�ستوى  ،0.05ورغم �أن معامل التحديد قد
بلغ (� )0.04أي �أن حتديد مقدار التباين يف �أحد املتغريين (املوهبة لدى ذوي �صعوبات التعلم/

دخل الأ�رسة) الذي ميكن تف�سريه من خالل املتغري الآخر يبلغ ( ،)%4وتعني النتيجة احلالية ب�أنه

كلما ازداد م�ستوى دخل الأ�رسة بني �أ�رس ذوي �صعوبات التعلم ازداد احتمال وجود موهبة لدى
الطفل ذي �صعوبة التعلم.

كما ك�شفت النتائج عن وجود عالقة بني املوهبة وم�ستوى تعليم الأب ،ورغم �أن معامل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التحديد بلغ (� )0.05أي �أن حتديد مقدار التباين يف �أحد املتغريين (املوهبة لدى ذوي �صعوبات

النتيجة احلالية ب�أنه كلما ازداد م�ستوى تعليم الأب بني �أ�رس ذوي �صعوبات التعلم ازداد احتمال
وجود موهبة لدى الطفل ذي �صعوبة التعلم ،يف حني مل تك�شف الدرا�سة عن عالقة بني

م�ستوى تعليم الأم وموهبة الطفل وتعد هذه النتيجة خمتلفة عما يرد يف �أدبيات املوهبة،
ورمبا تكون هذه حالة �أ�رسية خا�صة ت�ؤثر يف املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم ،ويحتاج الأمر �إىل

درا�سات �أخرى لتبيان م�سببات هذه الظاهرة وجوانبها املختلفة.

وت�أتي النتيجتان الأخريتان لت�ؤكدا دور م�ستوى الدخل وم�ستوى تعليم الأب بو�صفها متغريات

دالة يف توزيع وانت�شار املوهبة لدى الأطفال ذوي �صعوبات التعلم ،مما ي�ستلزم مراعاتهما عند
ثم ميكن اال�ستفادة منها
عملية التقييم والت�شخي�ص للأطفال ذوي �صعوبات التعلم ،ومن َّ
كم�ؤ�رشات ذات داللة يف توجيه عملية الت�شخي�ص وت�ضاف للخ�صائ�ص العامة للتعرف �أو

امل�ؤ�رشات التي ميكن �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان عند حماولة التعرف �إىل ه�ؤالء التالميذ التي من

�أبرزها :وجود دليل على موهبة بارزة �أو تفوق ،و�أدلة على التباين بني التح�صيل والقابليات ،و�أدلة
على عجز �أو �ضعف العمليات.

تو�صيات ومقرتحات الدرا�سة

فى �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سة من نتائج يو�صى الباحثان مبا ي�أتي:

� -1إعداد �أدوات ت�شخي�صية لتطوير عملية التقييم والت�شخي�ص بحيث يتم التخل�ص من

الأخطاء التي ت�صاحب ت�شخي�ص الأطفال املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم ،ذلك �أنه يف كثري من

الأحيان تنتهي عملية الت�شخي�ص �إىل �إدراجهم �ضمن برامج ذوي �صعوبات التعلم فقط.

� -2إعداد برامج توعوية للمعلمني للتعرف �إىل امل�ؤ�رشات املختلفة (الرتبوية والدميغرافية) التي

ت�صاحب ظاهرة املوهبة لدى ذوي �صعوبات التعلم.

 -3بناء و�إعداد برامج م�شرتكة بني معلمي املوهبة ومعلمي �صعوبات التعلم واخت�صا�صي

القيا�س والتقومي.

 -4تدريب املعلمني والأخ�صائيني النف�سيني بربامج �صعوبات التعلم على تطبيق قائمة تقدير

املعلم للخ�صائ�ص ال�سلوكية للأطفال املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم التي مت تطويرها يف

هذه الدرا�سة يف عمليات الفرز املبدئي للتالميذ املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم.

� -5إجراء درا�سة م�سحية م�شابهة للدرا�سة احلالية يف برامج املوهبة والتفوق للتعرف �إىل
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التعلم  /م�ستوى تعليم الأب) الذي ميكن تف�سريه من خالل املتغري الآخر يبلغ ( ،)%5وتعني
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مدى انت�شار ظاهرة املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم يف تلك الربامج� ،إذ تربز حاجة �إىل مزيد من
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