
0 
 

 
    

 يا ػػػامعة بنػػج      
 ة ػػة التربيػػػكمي      
 قسـ عمـ النفس التربكل    

 

 
 

 

الفسوق فى بعض متغريات الشخصية لدى تالمير املسحلة االبتدائية ذوى 

  منخفضى التحصيل غري املتفوقني عقلياصعوبات التعلم و

 التحصيل ىواملتفوقني عقليا منخفض
 

 

 

 إعداد

 

 محمد رمضانأ.د. رمضان 
أستاذ عمـ النفس التربكل كعميد كمية 

 جامعة بنيا -التربية النكعية

 د. أمل عبد المنعم حبيب
 المدرس بقسـ عمـ النفس التربكل

 جامعة بنيا –كمية التربية 
 

 

 

 ىـ1026-2348

 



1 
 

 منخفضىالفروق فى بعض متغيرات الشخصية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوى صعوبات التعمم و 
 والمتفوقين عقميا منخفضى التحصيل التحصيل غير المتفوقين عقميا

  الممخص: 

منخفضى التحصيؿ غير ك  (88)ف =  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفركؽ بيف ذكل صعكبات التعمـ
لية فى بعض المتغيرات السمككية كاالنفعا (86)ف = كالمتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ (22)ف =  المتفكقيف عقميا

السمكؾ األخبلقى( مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائى،  -المسئكلية االجتماعية -الذكاء الكجدانى –)التنمر المدرسى 
السمكؾ  -ية االجتماعيةالمسئكل -الذكاء الكجدانى -تطبيؽ المقاييس الخاصة بمتغيرات الدراسة )التنمر المدرسىعد بك 

بعاد مقياس التنمر المدرسى دالة إحصائيا بيف فئات الدراسة الثبلث فى أ تكصمت الدراسة إلى: كجكد فركؽاألخبلقى( 
منخفضى الكمية لصالح فئة ذكل صعكبات التعمـ تمييا فئة المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ثـ فئة  كدرجتو

الذكاء الكجدانى ، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الفئات الثبلث فى أبعاد مقياس التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا
تمييا فئة المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ثـ ذكل  منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقمياالكمية لصالح  كدرجتو

كلـ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف الفئات الثبلث فى أبعاد المسئكلية االجتماعية كدرجتيا الكمية، كما  صعكبات التعمـ،
 -)ذكل صعكبات التعمـكؿ مف  منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا مف جية ك فركؽ دالة إحصائيا بيف كجدت
عاد فى أب منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقمياكذلؾ لصالح مف جية أخرل قيف عقميا منخفضى التحصيؿ( المتفك 

لمتفكقيف عقميا ا -لـ تكجد فركؽ دالة بيف فئتى )ذكل صعكبات التعمـ كالكمية،  مقياس السمكؾ األخبلقى كدرجتو
 .باستثناء بعد الصبر الكمية ( فى أبعاد السمكؾ األخبلقى كدرجتومنخفضى التحصيؿ

 المقدمة و مشكمة الدراسة: 

مف أخطر المشكبلت التى تنتشر لدل  نخفاض المستكل التحصيمى لمتبلميذاتعد مشكمة صعكبات التعمـ ك 
مرتفع مف حيث القدرات كاإلمكانات الجسمية كالحسية مف األطفاؿ الذيف يتمتعكف بمستكل عادل أك  قطاع عريض

، كىك ما يسمى بالتباعد الكاضح بيف إمكاناتيـ الفعمية يككف أقؿ مف ذلؾ بكثير دؿ تحصيميـكالعقمية إال أف مع
مكاناتيـ المتكقعة.  كا 

يستفيدكف بشكؿ كتضـ المدارس العامة كخاصة المدارس االبتدائية بيف جدرانيا العديد مف التبلميذ الذيف ال 
مناسب مف البرامج التربكية التى تقدـ ليـ فى فصكليـ، كذلؾ بسبب قصكر أك عجز فى تمؾ البرامج أك لمعاناتيـ مف 
 بعض األنماط السمككية التى تحكؿ دكف تعمميـ، مما يترتب عميو مشاكؿ فى جكانب الدراسة كالتحصيؿ الذل يؤدل إلى

 (.24: 2991كمال سيسالم، و )زيدان السرطاوى،   سرسكبيـ كاستبعادىـ مف ىذه المدار 

لجميع العامميف فى مجاؿ التربية الخاصة بصفة عامة كيمثؿ انتشار صعكبات التعمـ بيف التبلميذ تحديا كبيرا 
كعمى  ،كذكل صعكبات التعمـ بصفة خاصة، كذلؾ بسبب اآلثار التى تتركيا ىذه الصعكبة عمى الذيف يعانكف منيا
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كمما يزيد مف تفاقـ ىذه المشكمة أف العديد مف المشكبلت السمككية كاالجتماعية لدل ذكل اف التمميذ، األسرة كعمى أقر 
 .(2046: 1007ضل، ف)مصطفى مصعكبات التعمـ تككف مرتبطة بيذه الصعكبات 

مف التعمـ يعانكف صدد فى ككف المتعمميف ذكل صعكبات العديد مف الدراسات كالبحكث فى ىذا الكىذا ما أكدتو 
 & Kavale) :كؿ مف مثؿ دراسة بالعادييفبالمقارنة   الشخصية االجتماعية كاالنفعالية الكفاءة قصكر الميارات كضعؼ

Forness, 1996), (Karavetz et al.,  1999), ,(Mishna, 2003), ( 1003أحمد عواد و مجدى الشحات) , 

 (Susan & Susan, 2006), (Shoumitro, 2006). 
 

مف كؿ ثبلثة  اإلى أف كاحد ( 207: 1001 ،أحمد عواد)و  ،(Voller,1994:525)فولر كقد أشار كؿ مف 
طبلب مف ذكل صعكبات التعمـ النمائية كاألكاديمية أك المعرفية يعانى مف مشكبلت فى السمكؾ االجتماعى كاالنفعالى، 

 .عدكانى كسكء تكافؽ دراسىات النمائية كالمتمثمة فى سمكؾ مما يعرضيـ لمخطر فى العديد مف المخرج

كقد يككف لمعاناة الطفؿ ذل الصعكبة فى التعمـ مف التجاىؿ كالنبذ مف أقرانو كعدـ قدرتو عمى تشكيؿ صداقات كعجزه  
عف التعمـ مف خبرات اآلخريف كالتعاكف معيـ، كقصكر الميارات االجتماعية لديو كتعرضو لمعديد مف المشكبلت 

 (Strain & Kohler, 1988:123) .و متنمرا أك ضحية لمتنمرالمرتبطة بالصعكبة أسبابا إلصابتو باإلحباط مما يجعم
,(Kavale & Forness, 1996:227), (Storey & Slaby, 2008:42)  

كالتى تتمثؿ فى عدـ قدرتو عمى االتصاؿ  ،بشكؿ مباشر عمى األداء االجتماعى لمطفؿكتنعكس الصعكبة 
 .(Odom & Karnes, 1988:19)بفاعمية مع اآلخريف بسبب ضعؼ المغة كاالنتباه كقصكر معالجة المعمكمات 

نبرات الصكت كتفسير التغذية ات المفظية كغير المفظية كتمييز يكاجيكف صعكبة فى تفسير كفيـ التعبير  كما أنيـ
مف احتماالت المرتدة مف قبؿ أقرانيـ، كما أف التصرؼ باندفاعية كعدكانية دكف إدراؾ لمدل مبلءمة سمككيـ يزيد 

 (Rock et al., 1997:247).   (Vaughn et al., 1990: 107) ,مف قبؿ زمبلئيـ رفضيـ كتعرضيـ لمتنمر

أف السمكؾ االجتماعى لمطفؿ يتأثر بأدائو لمكظائؼ االنفعالية  (106: 1009 ،الشواشرة وآخرانعمر  )كيرل 
دراؾ شدتيا تترؾ أثرا جسيماأف القدرة عمى التعرؼ عمى االنفعا كبقدرتو عمى ضبط سمككو، كما فى العبلقات  الت كا 

 كالكفاية االجتماعية.

ف التمميذ ذل فى كك  (Morris, 2003:66)، و موريس (Johnson, 1995:2)من جونسون كيتفؽ كؿ 
نخفاض فى تقدير الذات ماعية كمشكبلت انفعالية متعددة كاعانى مف ضعؼ فى الميارات االجتالصعكبة فى التعمـ ي

القدرة عمى اإلدراؾ االجتماعى أك  أككيعجز عف التعبير عف مشاعره  ،كتعاطؼ أقؿ نحك مشاعر كأمزجة اآلخريف
 .التكاصؿ أك حؿ المشكبلت االجتماعية

ك قد ال تككف فئة صعكبات التعمـ ىى التى تكاجو العديد مف المشكبلت االجتماعية كاالنفعالية فحسب، بؿ 
أف األداء األكاديمى لبعض  (131: 1006)عادل عبد اهلل، تمتد تمؾ المشكبلت لتشمؿ المتفكقيف عقميا حيث يرل 
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مكاناتيـ ا لعقمية، مما يجعميـ يعانكف مف انخفاض التحصيؿ مقارنة التبلميذ المتفكقيف عقميا يقؿ عف مستكل قدراتيـ كا 
، كقد تصدر عنيـ سمككيات مشكمة كتصبح اتجاىاتيـ نحك المدرسة 821بمستكل ذكائيـ الذل ال يقؿ فى الغالب عف 

 كالمكاد الدراسية سمبيا.

   كنقص الدافعية لمنجاح ك تتمثؿ المشكبلت التى تعكؽ نجاح التبلميذ المتفكقيف عقميا فى عدـ اىتماميـ بالمدرسة
كسكء عبلقاتيـ بالمدرسيف، كعدـ التنظيـ كنقص التركيز، كعدـ إكماؿ الكاجبات المنزلية كضعؼ الثقة بالنفس، كعدـ 

 ,Ford)الرغبة فى التكافؽ كالخكؼ كاالنطكاء كاإلحباط، كنقص فى الجيد المبذكؿ كمعدالت عالية لمتسرب مف المدرسة
1993: 2) (Ford& Harris, 1995: 196),. 

يتجنبكف الدخكؿ فى منافسات جماعية كيميمكف لمعزلة كيشعركف بالغربة كعدـ االنتماء، كلدييـ كما أنيـ 
مشكبلت سمككية متعددة كغير متكيفيف مع البيئة كينسكف األعماؿ التى يتـ تكميفيـ بيا، كيعانكف مف قصكر فى 

يث يبدكف غير جديريف بالثقة أك االعتماد عمييـ، كلدييـ الميارات االجتماعية كضعؼ اإلحساس بالمسئكلية، ح
اتجاىات عدائية كسمككيات عدكانية، كيتسمكف بالبلمبااله كفطكر المشاعر كعدـ القبكؿ مف اآلخريف، كلدييـ  إحساس 

  ,(Hoover, 2005: 27). (132-130: 1003ليندا سمفرمان،)(McCall et al., 1992: 34-36),  بالسمبية تجاه األنشطة

التعمـ( بيف  ذكل صعكبات -منخفضى التحصيؿ )المتفكقيف عقميا كقد يككف لمفجكة التى تعانى منيا فئتى
تمايز الثنائى ىى الحقيقية كالمتمثمة فى نسبة ذكائيـ المرتفع كبيف مستكل تحصيميـ الفعمى أك ما يطمؽ عميو ال ـقدراتي

فى أف  (86: 2996)سيد عثمان، كالنفسية، كىذا ما أكده عتبلالت السمككية فى معاناتيـ مف اال السبب الرئيس
 كعدـ االىتماـ كالعزلة كضعؼ الثقة. ة تصيب الفرد بحالة مف البلمباالهخبرات الفشؿ السالب

مف الكاجب يؤمنكف بأنو  كاالنفعالية فى حيف أف األفراد الذيف يتمتعكف بدرجة عالية مف الكفاءة االجتماعية
إنياء األعماؿ كالمياـ التى تككؿ إلييـ كيقكمكف بكاجباتيـ عمى أكمؿ كجو كالتزاـ، كىـ مخمصكف فى صداقاتيـ 

 . (Pine, 1980: 2405)كيفضمكف المشاركة فى النشاطات الجماعية كغير منعزليف 

 ىضفخنم ايمقع فيقك فتملا – ـمعتلا تابك عص لك ذ) كنظرا لتشابو الخصائص المميزة لفئتى التمايز الثنائى
لى فى بحث الفركؽ بينيما كمقارنتيما بمنخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا تتركز مشكمة البحث الحا (ؿيصحتلا

كذلؾ فى ضكء بعض المتغيرات السمككية كاالنفعالية، كمحاكلة المقارنة بيف مستكيات مختمفة مف الذكاء فى إطار تمؾ 
 المتغيرات.

 ومن ثم تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:

منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا  –ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف فئات الدراسة )ذكل صعكبات التعمـ  -8
 المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ( فى أبعاد مقياس التنمر المدرسى كدرجتو الكمية؟ –

ؿ غير المتفكقيف عقميا منخفضى التحصي –ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف فئات الدراسة )ذكل صعكبات التعمـ  -2
 كدرجتو الكمية؟ الذكاء الكجدانىالمتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ( فى أبعاد مقياس  –
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منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا  –ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف فئات الدراسة )ذكل صعكبات التعمـ  -3
 كدرجتو الكمية؟ ئكلية اإلجتماعيةالمسالمتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ( فى أبعاد مقياس  –

منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا  –ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف فئات الدراسة )ذكل صعكبات التعمـ  -4
 كدرجتو الكمية؟ السمكؾ األخبلقىالمتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ( فى أبعاد مقياس  –

 أىداف الدراسة 

ذكل صعكبات التعمـ  تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائى التعرؼ عمى الفركؽ بيفتيدؼ الدراسة الحالية إلى 
فى بعض المتغيرات السمككية  المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿك  منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقمياك 

 .(السمكؾ األخبلقى -المسئكلية االجتماعية -الذكاء الكجدانى  -المدرسى )التنمركاالنفعالية 

 الدزاسة: أهمية 

 تتمثل أىمية الدراسة الحالية فى: 

 األهمية النظسية: 

 فئتى التمايز الثنائى إلقاء الضكء عمى أىـ المشكبلت السمككية كاالنفعالية المرتبطة بانخفاض التحصيؿ لدل -8
تسيـ  يضيؼ معمكمات جديدة عف تمؾ الفئات مما منخفضى التحصيؿ ك المتفكقيف عقمياذكل صعكبات التعمـ 

 .المرتبطة بمشكبلتيـ كتكجيو األنظار لتبلفييا مستقببل فى تشخيصيـ كالتعرؼ عمى األسباب
لما تمثمو  كمشكبلت التفكؽ العقمى إثراء التراث النفسى بالمزيد مف البحكث العربية فى مجاؿ صعكبات التعمـ -2

 مف خطكرة عمى حاضر ك مستقبؿ التمميذ.
 .الدراسة األربعةتقديـ إطار نظرل مختصر لمتغيرات  -3
 القائميف عمى العممية التعميمية إلى ضركرة تكافر التقبؿ االجتماعى لمتبلميذ بفئاتيـ المختمفة مفلفت أنظار  -4

 .أجؿ خمؽ بيئة مدرسية صالحة كآمنة
ك حصر التعامؿ فى عدـ التركيز عمى الجكانب األكاديمية االىتماـ بجكانب الشخصية السمككية كاالنفعالية ك  -5

 إطارىا.
نظرا المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ(  -)ذكل صعكبات التعمـ التمايز الثنائى بيف فئتى بحث الفركؽ -6

فى إطار بعض  بمنخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا امقارنتيملتشابو الخصائص المميزة لكؿ منيما ك 
 .المتغيرات السمككية كاالنفعالية

 بعض متغيرات الشخصية. ضكء لمذكاء فىالمقارنة بيف مستكيات مختمفة  -7
 األهمية التطبيقية: 

يـ بشكؿ مباشر فى فيـ شخصياتيـ كالتعامؿ معيـ فى ضكء تحديد الفركؽ بيف فئات البحث يس إف -2
  ليـ. المميزةخصائصيـ 
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طبيعة المشكبلت التى بالمتفكقيف عقميا بشكؿ خاص ك  التعمـ ذكل صعكباتك التبلميذ بشكؿ عاـ  إلماـ   -1
 لمتعامؿ معيا. تكاجييـ كتكجيو المسئكليف

التبلميذ كمحاكلة التغمب عمى عجزىـ فى التكيؼ النفسى كاالجتماعى مما ينعكس عمى إنجازىـ قدرات استثمار  -4
 األكاديمى كدافعيتيـ لمتعمـ.

لمتخفيؼ مف حدة المشكبلت التى تكاجو التبلميذ  الدراسة األربعة متغيراتفى  تدريبيةلعمؿ برامج فتح المجاؿ  -3
 بفئاتيـ المتعددة بمراحؿ التعميـ المختمفة.

 ؿ كتشبع حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية.تقبتسيـ فى زيادة إحساس التبلميذ بالالتمييد لخمؽ بيئة تعمـ ثرية  -5
 المتفكقيف عقميا منخفضى -ذكل صعكبات التعمـالبحث ) محكات متعددة لمتحديد الدقيؽ لفئتى استخداـ -6

 التحصيؿ( كذلؾ فى ضكء خصائصيـ كقدراتيـ.

 : حدود الدزاسة

 تقتصر الدراسة الحالية عمى ما يأتى: 

 -2185سى )لمعاـ الدرا : الفصؿ الدراسى الثانى مف منتصؼ شير فبراير كحتى نياية شير مايكالحد الزمنى -2
 .ـ(2186

 محافظة القميكبية. –( ستة مدارس مف المدارس االبتدائية بمدينة بنيا 6عدد ): الحد المكانى -1

 مصطلحات الدزاسة: 

   Learning Disabilities Studentsذوو صعوبات التعمم  -2
كيعرفيـ الباحثاف إجرائيا بأنيـ "مجمكعة غير متجانسة مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائى يتمتعكف بمستكل 

لدرجات التحصيؿ الدراسى لمفصؿ الدراسى األكؿ ( كيقعكف أدنى اإلرباعى الثالث 821: 91ذكاء يتراكح ما بيف )
كف عقميا كالمضطربكف انفعاليا كالمحركمكف ثقافيا ـ(، كيستثنى مف ىؤالء ذكك اإلعاقة الحسية كالمتأخر 2185-2186)

 كاقتصاديا.
  Non Talented Underachieversمنخفضو التحصيل غير المتفوقين عقميا -1

اإلرباعى الثالث مف حيث درجاتيـ فى كيعرفكف إجرائيا بأنيـ " مجمكعة مف التبلميذ الذيف يقعكف أدنى 
 ( عمى اختبار الذكاء المصكر.91: 81نسبة ذكائيـ ما بيف ) التحصيؿ فى مادة المغة العربية، كتتراكح

  Talented Underachievers       المتفوقون عقميا منخفضو التحصيل   -4
لدرجات التحصيؿ الدراسى لمفصؿ  أدنى اإلرباعى الثالثكيعرفيـ الباحثاف إجرائيا بأنيـ "التبلميذ الذيف يقعكف 

( عمى مقياس الذكاء المصكر 821ـ( عمى الرغـ مف تمتعيـ بنسبة ذكاء تزيد عف )2186 -2185الدراسى األكؿ )
 "وليامز"% عمى اختبار 71كقدرة مرتفعة عمى التفكير االبتكارل بنسبة تزيد عف (، 2978إعداد: أحمد زكى صالح، )

كتتكافر لدييـ خصائص المتفكقيف عقميا  ،(2990)ترجمة وتقنين: أحمد قنديل، ة لمقدرات كالمشاعر االبتكاري
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حنان )إعداد:  منخفضى التحصيؿ كما يقاس بقائمة تقدير المعمـ لمخصائص السمككية لممكىكبيف منخفضى التحصيؿ
 .(1022و سعدة أبو شقة، ،المبلحة

  School Bullyingالتنمر المدرسى  -3
( بأنو "فعؿ غير مقبكؿ اجتماعيا يقكـ بو شخص ما يشعر بأنو أقكل 3: 1021عبدالعزيز، أميمة كتعرفو )

خر أضعؼ منو، كتككف لديو رغبة ممحة فى إلحاؽ األذل كاأللـ بشكؿ متكرر كسمطة مف شخص آتحكما كأكثر 
  تجاه الشخص األضعؼ مما يشعره بالشيرة كالشعبية كالتقبؿ كالسيطرة كالييمنة بيف أقرانو"

)إعداد: كيقاس فى الدراسة الحالية بالدرجة التى يحصؿ عمييا التمميذ عمى مقياس سمكؾ التنمر المدرسى 
  (1021أميمة عبد العزيز، 

  Emotional Intelligenceالوجدانى: الذكاء  -5
الذاتية كتنظيـ االنفعاالت قدرة الفرد عمى إدراؾ كتحديد كفيـ كتقييـ "بأنو ( 29: 1007)طو ىنداوى، كيعرفو 

كالتحكـ فييا، كالتعبير عنيا كحسف استخداميا فى المكاقؼ المختمفة، كقدرتو عمى إدراؾ انفعاالت اآلخريف، كالكعى بيا 
 ."كالتفاعؿ معيـ فى ضكئيا

)إعداد: طو ىنداوى، فى الدراسة الحالية بالدرجة التى يحصؿ عمييا التمميذ عمى مقياس الذكاء الكجدانى يقاس ك 
1007). 

  Social Responsibilityئولية االجتماعية: المس -6
بمدل ما يمتـز بو الفرد تجاه ذاتو كجماعتو،  (244: 1023)محمد الديب، ووليد خميفة،  كيعرفيا كؿ مف

اليـ تزاـ بتعلال، كاببذؿ أقصى ما لديو مف جيد لتنفيذ ما يككؿ إليو مف أعماؿكحرصو عمى تماسكيا كاستمرارىا، كالقياـ 
 ، كشعكره باالنتماء تجاه كطنو.األخبلقية كالسمككيةالمبادئ 
)إعداد: كتقاس فى الدراسة الحالية بالدرجة التى يحصؿ عمييا التمميذ عمى مقياس المسئكلية االجتماعية  

 .(1023 ،ووليد خميفة محمد الديب،
 

  Moral Behaviorالسموك األخبلقى  -7
بأنو "سمكؾ يسعى بو الفرد لتحقيؽ بعض األفكار أك القيـ  (32: 1007)مجدى عبد الرازق، كيعرفو 

المرغكبة، كىك مف أجؿ ذلؾ يقكـ بالتغمب عمى كؿ المغريات التى تحكؿ دكف تحقيقو، مع االلتزاـ بالضكابط كالمعايير 
 المعايير.ختراقو لمضكابط ك ايشعر بالذنب عند مخالفتو تمؾ األفكار أك النابعة مف ذاتو كمحدد ليذا السمكؾ، كقد 

)إعداد: مجدى عبد كيقاس فى الدراسة الحالية بالدرجة التى يحصؿ عمييا التمميذ عمى مقياس السمكؾ األخبلقى 
 االحتراـ(.  -الرحمة -الصبر -العدؿ -الصدؽ -التعاكف -بأبعاده السبعة )األمانة (1007الرازق، 
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 اإلطاز النظسى والدزاسات السابقة: 

  Learning Disabilitiesذوو صعوبات التعمم:  -2

يشير مصطمح صعكبات التعمـ إلى اضطراب فى كاحدة أك أكثر مف العمميات النفسية األساسية البلزمة لمفيـ 
أك استخداـ المغة المنطكقة أك المكتكبة، كالكتابة كالتيجى أك العمميات الحسابية، كما يتضمف حاالت التمؼ الدماغى 

األطفاؿ الذيف الكظيفى فى الدماغ كعسر القراءة أك حبسة الكبلـ، كيستثنى مف ذلؾ  كاالضطرابات فى اإلدراؾ كالخمؿ
)عبد العزيز يعانكف مف إعاقة عقمية أك تدنى فى األداء نتيجة لئلعاقة البصرية أك السمعية أك الحركية أك االنفعالية 

 (.258: 1001السرطاوى وآخران، 

  Development Learning Disabilitiesلنمائية الصعوبات اصعكبات التعمـ فى فئتيف: كتصنؼ 
األكلية كالتى يحتاجيا التمميذ بيدؼ التحصيؿ فى المكضكعات  كالميارات كتشير إلى االضطرابات فى الكظائؼ

كاديمية األ صعوبات الو  ،األكاديمية كميارات اإلدراؾ كالذاكرة كالتناسؽ الحركى ك تناسؽ حركة العيف كاليد
Academic Learning Disabilities   كتشير إلى اإلعاقة الكاضحة فى تعمـ القراءة أك الكتابة أك التيجى أك

 (.4: 1006)نبيل حافظ، الحساب، كتظير فى التباعد الكاضح ما بيف تحصيمو األكاديمى كقدراتو التحصيمية 

ليصاحبيا مشكبلت كقد ال يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ إف تمؾ الصعكبات تتجاكز المجاالت األكاديمية  
تمتد لتشمؿ شخصية ( فى ككف صعكبات التعمـ 332: 2989)فتحى الزيات، كصعكبات فى السمكؾ كىذا ماأكده 

عمى الطفؿ كأقرانو فى الفصؿ الدراسى، أف تؤثر سمبا المتعمـ كمو، فقد تؤدل إلى نماذج سمككية اجتماعية مف شأنيا 
اضطرابات انفعالية، كتجعمو كأف ىذه الصعكبة تؤدل إلى ىدر جزء كبير مف طاقات الطفؿ كالمعمـ، كتسبب لمطفؿ 

 لى االكتئاب.أميؿ إ

اآلثار االجتماعية كالسمككية  كيرل العديد مف الباحثيف أنو ال يجب التعامؿ مع صعكبات التعمـ بمعزؿ عف
 ,.Dee et al)  (Vaughn & Haager, 1994)كؿ مف:  كاالنفعالية المرتبطة بيذه الصعكبات حيث أشارت دراسة

1999), (Elbaum & Vaughn, 2001) , (Mishna, 2003) , (Wiener, 2004), , (1005 ،)طارق عامر 
,(Michopoulou et al., 2005) ,  فى  كالعادييفإلى كجكد فركؽ بيف ذكل صعكبات التعمـ  (1007،)مصطفى مفضل

العديد مف سمات الشخصية مثؿ: العدكاف كالقمؽ كالعزلة كالسمكؾ الفكضكل كاضطراب فى السمكؾ التكيفى كاضطراب 
يذاء الذات.  فى السمكؾ االجتماعى كالنشاط الزائد كنقص الميارات االجتماعية كالعزلة كا 

الجتماعية كاالنفعالية عمى العالـ الخاص بالتمميذ، فيعيش كحيدا يعانى مف تمؾ الصعكبات اكقد تنعكس 
الرفض كالعزلة االجتماعية كاإلحباط النفسى عاجزا عف إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة مع مف حكلو كخاصة فى ظؿ 

فيصبح مصدرا ييدد السمككيات السمبية المرفكضة، خصائصو االنفعالية الحادة مف عدكاف كعنؼ كغضب كغيرىا مف 
 مف حكلو بتنمره المتكرر كالذل يرسـ مف خبللو صكرة عما يجكؿ بخكاطره تجاه المحيطيف بو.
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العديد مف نتائج الدراسات فى مجاؿ صعكبات التعمـ إلى أف التبلميذ ذكل صعكبات التعمـ يفتقركف كقد أشارت 
لى الحساس ية لآلخريف كالحديث معيـ، كاإلدراؾ المبلئـ لممكاقؼ إلى الميارات االجتماعية فى التعامؿ مع أقرانيـ كا 

دارة  دراكيـ النفعاالتيـ كتقدير انفعاالت اآلخريف كا  االنفعاالت كالتحكـ فييا، كيعجزكف عف تكصيؿ االجتماعية كا 
ر ، كقد يككف ذلؾ نظرا الفتقارىـ الشعك مشاعرىـ كأفكارىـ كاحتياجاتيـ بكضكح، كينغمسكف فى االنفعاالت السمبية

، أحمد البيى السيد  (2997مصطفى جبريل ) ،(2993)سعدة أبو شقة  بالنجاح كتككيف صكرة سالبة عف ذكاتيـ
 . (1024مصطفى القمش وآخرون ) ،(2998)

  Talented Underachieversالمتفوقون عقميا منخفضو التحصيل:   -1

المتفكقيف عقميا مف المشكبلت السمككية منخفض تشير نتائج بعض الدراسات إلى أف احتماؿ معاناة التبلميذ    
لمغاية، فقد ال تظير عمييـ تمؾ المشكبلت أينما كجدكا سكاء كاف ذلؾ مع المعمميف الذيف يستمتعكف بالتدريس ليـ أك 

)صبلح الدين  أثناء تعمميـ مع أقرانيـ المتفكقيف أك أثناء أنشطة التعمـ التى تتحدل قدراتيـ كتككف ذات مغزل ليـ
 . (33: 1021المميان، 

كعمى الرغـ مف ىذا فيناؾ متفكقكف عقميا قد يبدكف سمككيات شاذة تعبر عف عدـ نضجيـ مقارنة بأقرانيـ    
ارتفاع معدؿ الذكاء ليس ضمانا فاآلخريف فى مثؿ عمرىـ مثؿ التسمط  كاإلحباط كالعديد مف المشكبلت االجتماعية، 

لمراحة االجتماعية، ففى الغالب ىناؾ شئ مشترؾ بيف ىؤالء التبلميذ كبيف أقرانيـ مما يؤدل بيـ إلى أف يصبحكا 
 .(Heward, 2006:32)منفرديف كغير متكافقيف 

التمميذ المتفكؽ  أف (Moore et al.,2005: 168) رين مور وآخو  ،  (Ford, 1993:189)فورد كيرل كؿ مف    
التحصيؿ ىك تمميذ مكىكب كلكنو فشؿ فى الكصكؿ لمستكل مف النجاح يتناسب مع مستكل قدراتو  عقميا منخفض

مكاناتو التى لـ تكتشؼ بعد أك تـ تجاىميا   .مما يسبب لو العديد مف المشاكؿ المدرسية كاالجتماعية كالثقافية كالنفسية ،كا 

ناصر أساسية تكضح مفيـك ثبلثة ع (Dowdall& Calangelo, 1982, 180) "دودال" و "كاالنجيموك قد حدد "
 تتمثؿ فى:  نخفاض اإلنجازالتفكؽ كا

نجاز كامف، أل بيف قدرات حقيقية ظاىرة كقدرات كامنة. - أ  تناقض بيف إحراز أك إنجاز ظاىر كا 
نجاز حقيقى أك قدرات حقيقية. - ب  تناقض بيف إنجاز متكقع كا 

 استغبلؿ القدرات الكامنة.فشؿ فى التطكر أك  -ج

كيترتب عمى تدنى مستكل تحصيؿ المتفكقيف عقميا عدـ اىتماميـ بالمدرسة كنقص الدافعية كسكء عبلقاتيـ 
بالمدرسيف كعدـ التنظيـ كعدـ التكافؽ االجتماعى كعدـ إكماؿ الكاجبات المنزلية، كالعدكاف عمى الزمبلء أك الخضكع 

 .(Ford & Harris, 1995: 196)كمعدالت عالية مف التسرب مف المدرسة لضغكطيـ كنقص فى الجيد المبذكؿ 



9 
 

كينزعكف إلى االنسحاب كالتيكر كالبعد عف المشاركة فى أل نشاط، كتنتابيـ مشاعر الرفض كالعدكاف مف 
ر جانب زمبلئيـ، كينخفض مستكل حماسيـ لمعمؿ كقدرتيـ عمى التحكـ الذاتى، كيعانكف مف الصراع االنفعالى كمشاع

حساسيـ الدائـ بخيبة األمؿ  : 1000)ناديا ىايل، سمبية مثؿ الشعكر بعدـ الكفاءة كالقمؽ مف الرفض االجتماعى كا 
 (. 161: 1001(، ) عبد الرحمن سميمان، و صفاء غازى ، 41

أسباب انخفاض   (Grob- Man, 2006:201"، و جروبمان (Battle,2002:4-19)باتل  كيرجع كؿ مف
مثؿ: االضطراب الكجدانى كانخفاض مستكل الدافعية  عوامل فرديةالتحصيؿ الدراسى لدل المتفكؽ عقميا إلى 

كاالنفعاالت السمبية كضعؼ الثقة بالنفس كالعجز عف مكاجية الصراعات كالمشكبلت االجتماعية بطريقة جيدة، 
 ط النفسى.ر الدائـ بالضغعمى التكيؼ كالشعك  كمشكبلت إدارة الذات كعدـ القدرة

نعزاؿ كالمكاجيات البدنية، كالعبلقة مع زمبلء كاالمثؿ: األقراف  عوامل اجتماعية ومدرسيةكما قد ترجع إلى 
 (Ford,1996:6-7)الفصؿ كالمناخ العاطفى كاالجتماعى النفسى 

  School Bullyingالتنمر المدرسى  -4

نطاؽ كاسع كبصكرة متنامية ليس فى مدارسنا فقط كلكف فى يعد التنمر مف أخطر الظكاىر التى انتشرت عمى 
معظـ المجتمعات بصفة عامة، كقد شيدت السنكات األخيرة تزايدا ممحكظا لتمؾ الظاىرة كالتى جعمت بعض الباحثيف 

 يتكقفكف أماميا لمتعرؼ عمى أسبابيا كأشكاليا كتأثيرىا كالمتغيرات المتعمقة بيا.

كية تتعدل آثاره الضارة المتنمريف كضحاياىـ إلى المناخ المدرسى العاـ فيؤثر التنمر المدرسى مشكمة سمك ك 
فى مياراتيـ  اطاقاتيـ كيقمؿ مف تكافقيـ النفسى كاالجتماعى، كيحدث قصكر  كيبدد عمى القدرة التحصيمية لمتبلميذ

 :Lund & Frisen, 2011)كضعؼ فى كفاءاتيـ االجتماعية، بؿ كيميد لمسمكؾ اإلجرامى كالبمطجة فى مرحمة الرشد
310) . 

حيث يعنى كؿ منيما  Victimization مرادفا لمصطمح المشاغبة  Bullyingالتنمركقد استخدـ مصطمح 
(، 1006(، تحية عبد العال )1003ىشام الخولى )السخرية كالنبذ كالتخكيؼ كاإلضرار باآلخريف مثؿ دراسة كؿ مف: 

(، أمل 1007مصطفى مظموم ) ، (Karman, 2006)كارمان  ،(1006)(، محمد كمال 1006نجاح عبد الشييد )
عبد الكريم جردات  كما استخدـ مرادفا لمصطمح االستقكاء فى دراسة كؿ مف:(،  1022(، دعاء سميم )1020عزب )

  (.1025(، باسل واكد )1009(، عمر الشواشرة وآخرين )1008)

  (Keith   et al., 2004)ن و كيث وآخري ، (Horne et al., 2004) نىورن وآخرياتفؽ كؿ مف قد ىذا ك 
 ىناؾ أربعة مككنات شائعة كمشتركة فى معظـ تعريفات سمكؾ التنمر كىى:  عمى أف 

 .ىادؼ كمقصكد كليس عارضا، فيك مبنى عمى نية مبيتة لئليذاءأنو سمكؾ عدكانى  أوال:

 عدـ تكازف القكة بيف المتنمر كالضحية، فالمتنمر أقكل مف الضحية. ثانيا:
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 أنو سمكؾ يتميز بتكرار حدكثو. ثالثا:

 سمكؾ التنمر لو بعد انفعالى كبعد نفسى. رابعا:

تنمر ليس باألمر معمى سمكؾ الأف التعرؼ  (Cohn & Canter, 2003)" كوىين" و "كانتركيرل كؿ مف "
المعمميف كاآلباء دائما ما يككنكف غير مدركيف لمتنمر الذل يحدث، ألف التبلميذ ضحايا التنمر ال السيؿ، كذلؾ ألف 

يبمغكف عف المتنمريف، حيث يعتبركف ذلؾ نكعا مف الضعؼ باإلضافة إلى خكفيـ الشديد مف أف يصؿ ىذا الخبر إلى 
 تنمر فيستمر فى إيذائو كتنمره.مال

أف المرحمة االبتدائية ىى مف أكثر المراحؿ التى ينتشر   (Rivers & Smith, 1994)س وسميث ر ويذكر ريف
، كينتشر التنمر الجسدل فى سف المدرسة تنمرمسف التقدـ لتنمر يميؿ لبلنخفاض مع فييا سمكؾ التنمر، فسمكؾ ا

 االبتدائية تمييا المدرسة اإلعدادية كأخيرا الثانكية.

 إلى أف ىناؾ نكعيف مف المتنمريف ىما:  (Unnever, 2005: 161) يونيفركقد أشار 

كىـ أشخاص محبطكف كيميمكف نحك العنؼ كمكلعكف بالقتاؿ، كببل قمب كقاسكف  المتنمرون العدوانيون: -8
 ككاثقكف مف أنفسيـ كمتيكركف.

زكف كيتسمكف بالقمؽ، كغالبا ما يستفيتحدكف مع المتنمريف العدكانيف األقكياء كالمعركفيف المتنمرون السمبيون:  -1
أشخاصا آخريف مف أجؿ المبادرة كالمبادأة بالعدكاف، كىـ يبلزمكف فى العادة المتنمريف العدكانييف كلكنيـ أقؿ 

 عدكانية، كيدعمكف المتنمر العدكانى كيبدأكف فى المشاركة بعد بدء العدكاف.
أشكاال  (395 -393: 1020و )ىالة سنارى،  (Quiroz et al., 2006) "كيروز وآخرينكقد عرض كؿ مف "

 ى: تنحك اآلمختمفة لمتنمر المدرسى كىى عمى ال
 : كيشمؿ: الضرب، كالدفع، كالبصؽ عمى اآلخريف.سدىالتنمر الج -
 : كيتضمف: السخرية، كالتكبيخ، كاالستخفاؼ.التنمر المفظى -
خافة التنمر النفسى -  اآلخريف.: كيحكل: جرح المشاعر، كنشر اإلشاعات كا 
 كيشمؿ عزؿ شخص عف مجمكعة الرفاؽ كمضايقة اآلخريف. :التنمر االجتماعى -
 كيتضمف رسائؿ كمكالمات تيديدية عف طريؽ اإلنترنت كالتميفكف. :لكترونىالتنمر اإل  -
 كيظير مف خبلؿ كتابة ألفاظ مؤذية عمى حقائب ككراسات األقراف. :التنمر الكتابى -
طبلؽ شائعات جنسية. :التنمر الجنسى -  كيضـ المداعبة الجنسية كا 
 كيشمؿ تكجيو اإليذاء ألصحاب األدياف األخرل. :التنمر الدينى -
 كيتضمف تكجيو اإليذاء لذكل اإلعاقات المختمفة. :التنمر بالمعاقين -
 كيحكل تكجيو اإليذاء لآلخريف لمكنيـ أك لسبللتيـ. :التنمر العنصرى )السبللى( -
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مف العديد مف السمككيات كالمتمثمة فى: العدكاف كالسمكؾ المضاد لممجتمع، كالرسكب فى نمر تكيعانى الطفؿ الم
المدرسة، كصعكبة فى ضبط انفعاالتو كاكتئاب كشرب الخمر كتدنى فى مستكل التحصيؿ األكاديمى، كما تعانى 

 &Story) ية كقمة األصدقاءعزلة كقصكر فى تقدير الذات كتدنى فى الميارات االجتماعالضحية التنمر مف القمؽ ك 
Slaby, 2008: 29). 

كما قد يرجع انتشار سمكؾ التنمر بيف تبلميذ مراحؿ التعميـ المختمفة إلى انعداـ الثقة كقصكر فى الميارات 
(، 1003ىشام الخولى ) نخفاض شعكرىـ باألمف النفسىية كااالجتماعية كالعدكانية كضعؼ الكفاءة الذاتية كاالجتماع

   .(1021سيد البياص ) ،(1020(، أمل عزب )1008) (، عبد الكريم جردات1006كمال )مد مح

خصائص الطفؿ ذل الصعكبة فى التعمـ، فقد يككف لئلحباط  مفالخصائص كتمؾ األسباب  ىذه كقد تقترب
اإلنجاز نخفاض مستكل أك التذكر أك اضطرابات المغة أك االمتكرر نتيجة لقصكر عمميات اإلدراؾ االجتماعى 

فيتجو لمتنفيس عما  ،مؤثرا فى تدنى مفيكـ الذات لديو خاصة فى ظؿ نبذ اآلخريف ككثرة شككاىـ منو ااألكاديمى دكر 
 .كالتنمر بيـبداخمو فى صكرة عدكاف متكرر عمى اآلخريف 

ؾ أف التنمر يعد مف أخطر المشكبلت التى يعانى منيا المتفكقكف عقميا كذل (Schultz,2004) شمتزكيرل 
إبراىيم عبد الفتاح، فى : )الختبلفيـ عف أقرانيـ، فيـ مادة خصبة لممضايقة كاإلزعاج مف اآلخريف بصكرة مستمرة 

1007 :148 ) 

فنبكغ المتفكؽ عقميا قد يثير عند اآلخريف مشاعر النقص كبالتالى قد تصدر عنيـ بعض االستجابات الدفاعية 
 .(69: 1006)زينب شقير، إزاءه 

كذكل صعكبات التعمـ فى التنمر العادييف كقد أجريت العديد مف الدراسات التى تناكلت الفركؽ بيف التبلميذ 
كالتى تكصمت إلى كجكد فركؽ بيف التبلميذ  (Kaukianen et al.,2002) كاوكيانن وآخرينمثؿ دراسة كؿ مف 

ضحية مف جية أخرل كذلؾ لصالح التبلميذ ذكل كذكل صعكبات التعمـ فى التنمر مف  جية كالتنمر كالكقكع  العادييف
عف عدـ كجكد  (Dickinson,2006) ونسديكن تائج دراسةكما أسفرت ن ،الصعكبة فى التعمـ بالصؼ الخامس االبتدائى

كذكل صعكبات التعمـ فى إدراكيـ لخبرة التنمر كذلؾ عمى عينة مف  العادييففركؽ ذات داللة إحصائية بيف التبلميذ 
 (Baumeister et al.,2008) بومستر وآخرينتبلميذ الركضة كحتى الصؼ الخامس االبتدائى، كما أشارت دراسة 

كذلؾ  فى التعمـ فى الكقكع ضحية لمتنمر كذكل الصعكبة العادييفإلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التبلميذ 
( طفبل كطفمة مف مراجعى عيادة الطب النفسى بجامعة 77كتمثمت عينة الدراسة فى ) لصالح التبلميذ ذكل الصعكبة،

 ( سنة.88-5كاليفكرنيا ممف تتراكح أعمارىـ ما بيف )
( عف عدـ كجكد فركؽ 1022العممى ) ابتسامو  (،1000كمال النشاوى )كؿ مف  كما أسفرت نتائج دراسة

 ، كما لـ تكجد فركؽفى السمكؾ العدكانى بالمرحمة االبتدائية كالعادييفدالة إحصائيا بيف التبلميذ ذكل صعكبات التعمـ 
 .(Young et al.,2012) وآخرين يونجفى التنمر المدرسى فى دراسة  بيف الفئتيف
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نجسون وجنل  ،(Schwartz et al.,2002) شوارتز وآخرينمف  كقد أكدت دراسة كؿ  & Ingesson)وا 
Gunnel, 2007)   ووينك وآخرين ،(Wienk et al.,2009) و ما وآخرين ،(Ma et al.,2009) ، و توم وآخرين

(Tom et al.,2010) .عمى كجكد عبلقة سمبية بيف التنمر كالكفاءة األكاديمية 
 & Woods)وودس وولك فى حيف لـ تكجد عبلقة بيف التنمر كالتحصيؿ الدراسى فى دراسة كؿ مف: 

Walk,2004) ، و كوكينوس وبانايوتو(Kokkinos & Panayiotou,2004) ، وأندرو وبونوتى(Andreou & 
Bonoti,2010). 

إلى أف  (Freadman,2000)مان وفريد ،(Jean et al.,1998) جين وآخرينكما تكصمت دراسة كؿ مف 
يفا كتكافقا مدرسيا صعكبات فى الضبط السمككى كأقؿ تكالتبلميذ المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ يعانكف مف 

 . بالعادييفكانفعاليا بالمقارنة 
 Emotional Intelligenceالذكاء الوجدانى  -3

ؤدل إلى حالة الشخصية االجتماعية، كي دفيـ أعمؽ لذات الفر  عمىالتفاعؿ بيف المعرفة كاالنفعاؿ  يساعد
بر الذكاء الكجدانى خير انفعالية ىادئة كتفكير إيجابى ينعكس بصكرة عامة عمى الشخصية كيؤثر عمى تكامميا، كيعت

 د الخبرة االنفعالية مع األفكار، حيث يعكس صكرة لمتصؿ المعرفة كاالنفعاؿ.ممثؿ لتكح
فى كتابو  (Goleman,1995)جولمان النتشار إلى أف قدمو كقد ظؿ مصطمح الذكاء الكجدانى محدكد ا

ساعد أطفالنا خبللو عمى بعض األسئمة مثؿ: كيؼ ن، كأجاب مف Emotional Intelligence الذكاء الكجدانى 
بينما يحقؽ  عامؿ ذكاء مرتفع كيتعثر فى الحياةعمى تحقيؽ النجاح فى الحياة، كما العكامؿ التى تجعؿ أحدنا يتمتع بم

آخركف مف ذكل الذكاء المنخفض نجاحا مدىشا؟، كقد أرجع ىذا إلى الذكاء الكجدانى كالذل يشمؿ ضبط النفس 
 كالمثابرة كالقدرة عمى حفز الذات.كالحماس 

" الذكاء الكجدانى بأنو قدرة الفرد عمى إدراؾ عكاطفو كانفعاالتو كتنظيميا "مايروسالوفىكيصؼ كؿ مف 
تخداميا كعامؿ مساعد فى التفكير، كأيضا قدرتو عمى فيـ عكاطؼ اآلخريف بالصكرة التى تدعـ نمكه كتكليدىا، كاس

  (Mayer& Salovey, 1997: 10)العقمى كاالنفعالى 

عمى أف الذكاء الكجدانى يرتبط إيجابا بالنجاح   (Saklofsk et al.,2002: 708) "ساكموفسك وآخرونكيؤكد "
الحياة كالشعكر بالسعادة كالرغبة فى الحياة، كيرتبط سمبا بالعزلة كاالنطكاء  ةكاالجتماعية كجكدفى العبلقات الشخصية 

 كاإلحباط.
أف الذكاء الكجدانى خاصية مركبة مف ( 275-273: 1002و محمد رزق،  ،)فاروق عثمانكيذكر كؿ مف 

 خمسة مككنات أساسية ىى:
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كتتمثؿ فى القدرة عمى االنتباه كاإلدراؾ الجيد لبلنفعاالت :   Emotional Cognitiveالمعرفة االنفعالية  -8
 كالمشاعر الذاتية كحسف التمييز بينيا.

كتشير إلى القدرة عمى التحكـ فى االنفعاالت السمبية كتحكيميا  Management Emotions:إدارة االنفعاالت  -2
 إلى انفعاالت إيجابية، كالتغمب عمى القمؽ كاالكتئاب.

كتشير إلى القدرة عمى تنظيـ االنفعاالت كالمشاعر كتكجيييا   Regulating Emotions:ت تنظيم االنفعاال -3
 إلى تحقيؽ اإلنجاز كالتكافؽ كصنع أفضؿ القرارات.

كيشير إلى القدرة عمى إدراؾ انفعاالت اآلخريف كالتكحد معيـ انفعاليا، كفيـ مشاعرىـ  :Empathyلتعاطف ا -4
 كانفعاالتيـ كالتناغـ معيـ.

كيشير إلى التأثير اإليجابى فى اآلخريف عف طريؽ إدراؾ انفعاالتيـ كمشاعرىـ  Communication:التواصل  -5
 كالقدرة عمى التصرؼ معيـ بطريقة الئقة.

أىـ خصائص ذكل الذكاء الكجدانى المرتفع فى ككنيـ يتمتعكف بشخصية  (42: 1009)أمل حبيب، كتحدد 
أكثر كفاءة كتكيفا ك أكثر ذكاء كنجاحا أكاديميا، ك يتعاطفكف مع اآلخريف، ك جيدة، يمتمككف ميارات اجتماعية ك متكاممة، 

ال ينغمسكف فى االنفعاالت السمبية ك يشعركف اآلخريف بالراحة، ك مع األمكر كثباتا انفعاليا، يحترمكف آراء اآلخريف، 
 تحمبل لممسئكلية.أكثر ك يحافظكف عمى اآلداب كاألخبلؽ، ك الغضب كاليأس، كالفترات الطكيمة مف 
إلى أف التبلميذ مرتفعى الذكاء الكجدانى يتكيفكف بطريقة  (Williams et al.,2010) وآخرون وليامزكتكصؿ 

ة كأفضؿ تقدير لذكاتيـ كأفضؿ نسبة يأفضؿ فى التحكؿ مف المراحؿ األساسية إلى المراحؿ الثانكية بأفضؿ نتائج أكاديم
 الذكاء الكجدانى. ىيفية مقارنة بأقرانيـ منخفضحضكر كأعمى مستكل مف السمككيات التك

التبلميذ ذكل صعكبات التعمـ يفتقركف إلى ميارات الذكاء الكجدانى حيث تنعدـ لدييـ القدرة عمى تطكير ك 
مف  ةمياراتيـ االجتماعية كتنميتيا بشكؿ الئؽ نتيجة لشعكرىـ بالنبذ االجتماعى، كما أف لدييـ مستكيات منخفض

كمرتفعة فى القمؽ كعدـ الثقة فى النفس كيميمكف إلى تجنب استخداـ المعرفة كاستراتيجية لممكاجية الكعى بالذات 
ال يتقبمكف االنتقادات كيتعرضكف لمستكيات عالية مف الضغكط ك كيكاجيكف صعكبات فى التكيؼ مع اآلخريف، 

 .(24-22: 1005)محمد ناصف،  بالعادييفكيشعركف بالتعاسة كالتشاؤـ كذلؾ مقارنة 

ككف المتفكؽ  فى (Grob-man,2006:201)و جروبمان  ،(160: 1003)عادل عبد اهلل، كيتفؽ كؿ مف 
كصعكبة فى  كفتكر المشاعر باالنفجار االنفعالى كالبلمبااله تسـالتحصيؿ قد تنتابو مشاعر سطحية كي منخفض عقميا

سعيد أك مكتئب، كيميؿ عصابيا إلى الكمالية كيعانى مف خبرات انفعالية سيئة التحكـ فييا كالسيطرة عمييا كيبدك غير 
 كاضطرابات انفعالية كينخفض تقديره لذاتو كالتحكـ فييا.

أف بعض الدراسات التى أجريت لمبحث فى عبلقة الذكاء الكجدانى بمعامؿ  (Goleman,2001)جولمان كيذكر 
 .(.36، حيث تراكحت معامبلت االرتباط ما بيف )صفر: أثبتت عدـ كجكد ترابط بينيما (IQ)الذكاء 
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أننا نستطيع تحقيؽ مانريده فى الحياة مف خبلؿ الذكاء الكجدانى كليس  ((Segal,1997: 18سيجال كترل 
 الذكاء المعرفى، فالذكاء الكجدانى يمكف تغييره عمى عكس الذكاء المعرفى الذل يعد ثابتا ال يتغير.

كما أف الذكاء المعرفى يختص عادة بالمشاكؿ التى ليا حؿ أمثؿ كحيد، فى حيف يختص الذكاء الكجدانى 
بالمشاكؿ التى يمكف تفسيرىا بطرؽ مختمفة، كالتى ال يكجد ليا حؿ مكضكعى، كما التكجد معايير مطمقة لتقييـ الذكاء 

  (Van Der Zee et al.,2002: 104)الكجدانى 

أنو مف النادر أف نجد مف يجمع بيف معامؿ ذكاء مرتفع كذكاء عاطفى منخفض أك  فى حين يرى آخرون
العكس، فالذكاء الكجدانى مثمو مثؿ الذكاء التقميدل يمكف قياسو كقدرة كيتغير بفعؿ الزمف كيزداد بالتقدـ فى المراحؿ 

باإلضافة إلى أنو إذا كاف  التصكرل، رتباطا باإلدراؾ كالتعقؿالعمرية، كما أف بعد فيـ االنفعاالت ىك أكثر الفركع ا
الناتج العقمى يسيـ فى اختيار األفراد لمميف المختمفة فإف الناتج االنفعالى يحدد مدل نجاح الفرد داخؿ ىذه المينة 

 .(Maree & Fernandes, 2003: 501) (،70-69 :1000)جولمان، . كحسف أدائو فييا

أف الخصائص الشخصية اإليجابية التى يتضمنيا الذكاء الكجدانى  (226: 1005)فاطمة المستكاوى، كتؤكد 
ال يمكف أف تؤثر فى حياة الفرد دكف استخداـ الذكاء العقمى كخمفية لو، فالشخصية كؿ دينامى ال يمكف فصؿ جنباتيا 

سكاء عف بعضيا البعض، فالمكاقؼ تحدد االستجابات، كىذه االستجابات ىى نتاج تفاعؿ بيف مككنات الشخصية 
 كانت معرفية أـ انفعالية.

باركر وآخرين دراسة كؿ مف: نتائج كعمى صعيد العبلقة بيف الذكاء الكجدانى كالتحصيؿ األكاديمى أشارت 
(Parker et al.,2004) ، وباركر وآخرين(Parker et al.,2004)  ارتباطية مكجبة بيف الذكاء إلى كجكد عبلقة

 ،(Newsome et al.,2000) نيوسم فى دراسة كؿ مف:الكجدانى كالتحصيؿ األكاديمى، فى حيف لـ تكجد عبلقة بينيما 
 . (Petrides et al., 2004)(، و بتريدس وآخرين 1003محمد حبشى و جاد اهلل أبو المكارم )ك 

(، (Epstein,1999إبستين إطار العبلقة بيف الذكاء الكجدانى كالذكاء العقمى أشارت نتائج دراسة كؿ مف:  كفى
إلى عدـ  (Van Dar Zee,2002)و فان در زى  ، (Reed & Clark,2000)وكبلرك  ، و ريد(Mayer, 2001)و ماير 

ماير وسالوفى وكاروسو كجكد عبلقة بيف الذكاء الكجدانى ك الذكاء العقمى، فى حيف كجدت عبلقة بينيما فى دراسة 
(Mayer & Salovey & Caruso, 1999) ، و جريفز(Graves, 2000) ، و عبد الحى محمود ، و مصطفى حسيب

(1003 .) 

إلى أف التبلميذ ذكل صعكبات التعمـ غير ( 2992عبد المؤمن ) محمد أحمد عبادة، و كتشير نتائج دراسة
مشاعرىـ،  يعكف انفعاالت اآلخريف كال يراعكفمتكافقيف شخصيا أك اجتماعيا كلدييـ صعكبة فى التعبير عف أنفسيـ كال 

إلى ارتباط الصعكبات األكاديمية كالنمائية بصعكبات السمكؾ االجتماعى  (1004) فتحى الزيات كما تكصمت دراسة
عف كجكد  (Reiff et al.,2001) ريف وآخرينالتبلميذ ذكل الصعكبة فى التعمـ، كأسفرت نتائج دراسة  كاالنفعالى لدل
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ة مف كميتيف بجامعة ( طالبا كطالب828تأثير داؿ لصعكبات التعمـ فى الذكاء الكجدانى كذلؾ عمى عينة تككنت مف )
 كاحدة.

عف كجكد عبلقة مكجبة قكية بيف الذكاء الكجدانى كالفيـ  (Bryant, 2007) بريانتكأسفرت نتائج دراسة 
إلى كجكد  (Marjorie,2009) مارجورىالقرائى لدل الطبلب ذكل صعكبات التعمـ بالمرحمة الثانكية، كخمصت دراسة 

 .العادييفذكل صعكبات التعمـ( فى الذكاء الكجدانى لصالح  -العادييف فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتى )
إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتفكقيف عقميا مرتفعى  (Lacass,2000) الكاسكقد تكصمت دراسة 

الذات التحصيؿ كالمتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ كمنخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا فى كؿ مف )مفيكـ 
كعتيف الثانية ملصالح منخفضى التحصيؿ فى المج (انخفاض ميارات الذكاء الكجدانى -عدـ التكافؽ المدرسى -السالب

 الندومف كما أسفرت نتائج دراسة كؿ كالثالثة بالمقارنة بالمجمكعة األكلى مف المتفكقيف عقميا مرتفعى التحصيؿ، 
مف المكىكبيف بالمدارس االبتدائية كالثانكية عف  (228أجريت عمى )كالتى ،  (Landoo & Weissler,1989)وويسمر 

ككف المكىكبيف ذكل الذكاء الكجدانى المرتفع كانكا أكثر قدرة عمى التفكير االبتكارل مقارنة بالمكىكبيف ذكل الذكاء 
قكية بيف الذكاء  طيةارتبا كجكد عبلقة كالتى خمصت نتائجيا إلى (Batastini,2001)باتستينى  ك ،الكجدانى المنخفض

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  (Mayer,2001) كتكصمت دراسة ماير.(، 81) بداع بمغتالكجدانى كاإل
  .فى ميارات الذكاء الكجدانى لصالح المكىكبيف العادييفالمكىكبيف ك 

  Social Responsibilityالمسئولية االجتماعية  -5

االجتماعية ضركرة اجتماعية نظرا النتشار العديد مف مظاىر االضطراب التى ندركيا، تعد دراسة المسئكلية 
عف المشاركة كالتياكف كالتفريط فى المسئكليات، كعدـ إدراؾ الكاجبات االجتماعية  كالتركيز  العزكؼ كالتى تبدك فى

كالعنؼ كالعدكاف  عمى الحصكؿ عمى الحقكؽ كاالستخفاؼ بحقكؽ اآلخريف، كتمزؽ العبلقات كعدـ تحمؿ نتائج السمكؾ
  .(24: 1025، حبيب)أمل 

ماعة، كالجماعة فة عامة، فالفرد مسئكؿ عف نفسو كعف الجاالجتماعية ىى جزء مف المسئكلية بصكالمسئكلية 
لممصمحة  يةأىدافيا كعف أعضائيا كأفراد فى جميع األمكر كاألحكاؿ، كالمسئكلية االجتماعية ضركر مسئكلة عف نفسيا ك 

 (.174 :2986)سيد عثمان، العامة ك فى ضكئيا تتحقؽ الكحدة كتتماسؾ الجماعة 

كالفرد المسئكؿ اجتماعيا ينسجـ مع ذاتو كمع اآلخريف كيعرؼ كاجباتو كيتخذ قرارتو كيستجيب لنفسو كألفعالو 
ند إليو، يتفانى فى أداء المياـ التى تسك تجاه اآلخريف، كما أنو يتسجيب لميامو ككاجباتو المختمفة، كيطيع التعميمات، 

نجاز كيشارؾ الجم تقاف كسرعة كا  اعة مشاركة فعالة، فى حيف أف الشخص الذل ال يشعر بالمسئكلية يؤدييا بحيكية كا 
صرفاتو ىك شخص ال يعى ذاتو ككاجباتو كآثار أفعالو، كال يتفيـ المشكبلت التى يتعرض ليا كالمغزل االجتماعى لت

 .(Handerson, 1981: 30) مف أعماؿ فى سبيؿ تنفيذ ما يككؿ إليو كقراراتو فبل يبذؿ أل جيد
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مف ثبلثة عناصر يكمؿ كؿ منيا ( 23-21: 2974)سيد عثمان،  ئكلية االجتماعية تبعا لتصكركتتككف المس
 اآلخر كيدعمو كيقكيو كىى: 

 كىك االرتباط العاطفى بالجماعة، كالحرص عمى سبلمتيا كتماسكيا كيتضمف أربعة مستكيات كىى:  االىتمام: - أ
 االنفعالية بصكرة ال إرادية.: حيث يساير الفرد حالتيا االنفعال مع الجماعة -
 كىك شعكر الفرد بالكحدة المصيرية معيا. التوحد مع الجماعة: -
 ككيانو، يكلييا قدرا كبيرا مف االىتماـ المتفكر. حيث تمؤل الجماعة عقؿ الفرد كفكره: تعقل الجماعة -
 :ويتضمن الفيمكتعنى فيـ الفرد لمجماعة كالمغزل االجتماعى لسمككو  الفيم: - ب
 ماضييا كحاضرىا كمعاييرىا كقيميا كعاداتيا كاتجاىاتيا. رد لمجماعة:فيم الف -
 أل فيـ مغزل سمككو الشخصى كاالجتماعى عمى الجماعة. فيم الفرد لؤلىمية االجتماعية لسموكو: -

كيقصد بيا مشاركة اآلخريف فى عمؿ ما يمميو االىتماـ كما يتطمبو الفيـ مف أعماؿ تساعد الجماعة  المشاركة: -ػج
 مى تحقيؽ أىدافيا، كتتضمف ثبلثة جكانب ىى: ع

 أل تقبؿ الفرد لؤلدكار االجتماعية التى يقكـ بيا فى ضكء المعايير المحددة. التقبل: -
 .اـ كحرص فى ضكء إمكاناتو كقدراتوأل العمؿ مع الجماعة فى اىتم التنفيذ: -
 أل المشاركة التقييمية الناقدة المصححة كالمكجية فى نفس الكقت. التقييم: -

عمى  (2994) و عبد الناصر أنيس، (William & Wansar,1990) ووانسر وليامدراسة كؿ مف كقد أكدت 
معاناة التبلميذ ذكل الصعكبة فى التعمـ مف ضعؼ النشاط كعدـ الكفاءة فى التعامؿ مع بيئة التعمـ كتتمثؿ استجاباتيـ 

كعدـ االكتراث، كيعتذركف  ـ الدافعية كيعانكف مف البلمباالهاآلخريف كال يبذلكف جيدا كتنقصي عمىبالسمبية، كاعتمادىـ 
 . بالعادييفمقارنة ا، كما أنيـ أقؿ تنظيما كينسبكف فشميـ لمحظ كالصدفة كذلؾ بالعف الكاجبات كربما ينسكنيا أك يرجئكني

أف التمميذ صاحب الصعكبة فى ( 114: 2994ومحمود عوض اهلل،  ،ناريمان رفاعىكتذكر كؿ مف )
األعماؿ التى التعمـ لـ يخبر نجاحا كلـ يشعر بقيمة التعزيز كال قيمة ذاتو أماـ اآلخريف، فيعزؼ عف المشاركة فى 

 تضعو فى مكاجية أماـ مدرسيو أك كالديو، كيرتبط ذلؾ بعدـ النضج االنفعالى كتقبؿ الخطأ كمحاكلة تعديمو أك تغييره.
أف المتفكؽ عقميا منخفض التحصيؿ نادرا ما يقبؿ المسئكلية التى  (158: 1003)عادل عبد اهلل، كيذكر 

إلى إلقاء المكـ عمى اآلخريف كيحمميـ نتيجة فشمو فى تحقيقيا، كما  تتعمؽ بمستقبمو الشخصى كتحقيؽ أىدافو، كيميؿ
أنو يرفض االستماع إلى النصائح التى تحقؽ لو النجاح لما يرل فى النجاح مف تحمؿ لممسئكلية كيشرد عند القياـ 

 بعمؿ ما.

ا منخفض المتفكؽ عقمي ذالتممي رتبط تمؾ العكامؿ السمبية كالتى تمثؿ مظاىر اضطراب فى شخصيةكت
دـ االكتراث أك بنقص فى نمك المسئكلية االجتماعية كالتى تتمثؿ فى ع فى التعمـ صاحب الصعكبة كالتمميذ التحصيؿ
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مظاىر  (86: 2996)سيد عثمان، ص عند القياـ باألعماؿ التى يؤدييا أك يكمؼ بيا حيث يعدد االىتماـ أك الحر 
 العطب كالخمؿ فى المسئكلية االجتماعية لدل الفرد فى ثبلثة مظاىر ىى: 

 كىك فتكر فى ىمة العمؿ عمى غير الكجو الذل ينبغى أف يككف عميو. التياون: -8
 كىك بركد يصيب اإلنساف، بما يشبو التجمد. :البلمبااله -2
 كىى أف يككف الفرد عضكا فى جماعة كلكنو غائبا عنيا. العزلة: -3

إلى كجكد فركؽ ذات  (Mcconoughy,1986) ىماكونوغكعمى مستكل الدراسات السابقة فقد تكصمت دراسة   
( عاما فى 86-82ما بيف ) أعمارىـ ممف تتراكح العادييف داللة إحصائية بيف التبلميذ ذكل صعكبات التعمـ ك
 . العادييفالمشاركة فى األنشطة كالتفاعبلت االجتماعية لصالح 

كالتى تناكلت الفركؽ بيف ذل صعكبات  (2994ناريمان رفاعى و محمود عوض اهلل )سكل دراسة  كلـ تجر
فى المسئكلية االجتماعية، حيث أشارت نتائجيا إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ذكل كالعادييف التعمـ 

 العادييف.فى المسئكلية االجتماعية كذلؾ لصالح التبلميذ  كالعادييفالصعكبة 

العبلقة بيف المسئكلية االجتماعية كالتحصيؿ  الدراسى كذلؾ فى  كقد تناكلت العديد مف الدراسات كالبحكث
 يااوناك (،2997الزىرانى )وعيسى  ،(Wentzel,1993) و ونتزل، (Wentzel,1991) ونتزلدراسة كؿ مف: 
(Nakaya,1999) ،(1020وفاطمة بنت عبد العزيز،)  ومالكى وآخرين(Maliki et al.,2010)  حيث أشارت نتائجيا

 إلى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف المسئكلية االجتماعية كالتحصيؿ األكاديمى لدل عينات الدراسة المستيدفة.

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتفكقيف   (Hawkins, 1992)ىاوكينسج دراسة ئاكما أشارت نت
 -التحصيؿ( كغير المتفكقيف عقميا فى كؿ مف )اإلدراؾ الذاتى لمكفاءة الدراسيةمنخفضى  -عقميا )مرتفعى التحصيؿ

اإلدراؾ الذاتى لقيمة الذات( لصالح المتفكقيف عقميا مرتفعى التحصيؿ عمى  -اإليجابى مفيكـ الذات - المسئكلية الذاتية
 فورد ة، كما تكصمت دراسة( تمميذا بالصفكؼ الثالث كالرابع كالخامس بالمرحمة االبتدائي825عينة بمغت )

(Ford,1996)  إلى كجكد العديد مف العكامؿ النفسية كاالجتماعية ذات التأثير عمى التحصيؿ الدراسى لدل المكىكبيف
 (Fredman,2000)مان فريدح كالمخاكؼ كالضغط كمصدر الرقابة، كأسفرت نتائج دراسة كىى: مسئكلية التعمـ كالنجا
سية كسيئكا التكافؽ ؽ اجتماعى كنقص فى المشاركة الدرامنخفضى التحصيؿ يعانكف مف قمعف ككف المتفكقيف عقميا 

 االنفعالى.
 Moral Behaviorالسموك األخبلقى  -6

قى ىك أنماط االستجابات التى تنتج مف المكقؼ الذل خبلأف السمكؾ األ (256: 2974)فؤاد أبو حطب، يرل   
 .Restraintsكالضكابط أك القيكد )المحددات(  Temptationتتكازف فيو الدكافع اإليجابية )المغريات( 

 مف نتائج األبحاث أنماطا خمسة ليذا السمكؾ كىى:  "أبو حطب" كقد استخمص
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يتفؽ مع المعايير الخمقية فى الكقت الذل تككف فيو دكافع مقاكمة اإلغراء أك القدرة عمى كؼ السمكؾ الذل ال  - أ
 ىذا السمكؾ قكية.

 النشاط اإليجابى لمكصكؿ إلى أىداؼ مقبكلة خمقيا. - ب
  االستجابات البلحقة إلصدار استجابات غير خمقية مثؿ: الشعكر بالذنب أك العار أك القمؽ.  - ج
 كدينامياتيا.الفيـ المعرفى لبناء القكاعد كالقيـ الخمقية  - د
 (.256: 2974)فؤاد أبو حطب، محتكل المعتقدات الخمقية كقكتيا  - ق

ف دراسة إلى أف السمكؾ األخبلقى يشمؿ األشكاؿ الظاىرة مف السمكؾ، كأ (40: 2996)أحمد شمبى، كيشير 
 مف تفكير كتعقؿ كاختيار كقيـ كأعراؼ كمعايير ىى دراسة لمظاىرة الخمقية بكؿ أبعادىا.  منابع ىذا السمكؾ كدكافعو

كقد تظير العديد مف المشكبلت السمككية لدل التمميذ صاحب الصعكبة فى التعمـ مثؿ: الدفع البدنى أك  
زعا فساد نشاطاتيـ كألعابيـ كا  كمخالفة النظاـ  ،جيـالبصؽ أك العض أك تدمير الممتمكات كمضايقة اآلخريف كا 

كالتعميمات كسكء التصرؼ فى الجمسات العامة كممارسة الكذب كالغش كالسرقة كالسمبية كعدـ االندماج فى الجماعة 
 .(2985)فاروق صادق، كاالنسحاب كعدـ استئمانو عمى ممتمكات الغير كاستخدامو األلفاظ النابية 

دـ الرغبة عقميا مف العديد مف المشكبلت السمككية منيا: سكء عبلقتو بالمدرسيف كع كقد يعانى التمميذ المتفكؽ
كالتمرد عمى السمطة كالكذب كالعجز عف مكاجية الصراعات كال يرغب فى المشاركة فى األنشطة  فى التكافؽ كالبلمبااله

 ,Reis & McCoach) مؿ صعب جداالمدرسية كيتجنب الدخكؿ فى منافسات، كيعتقد أنو ال يستطيع التعمـ أك أف الع
,2000: 156) , (Battle, 2002: 4-19). 

كما ينخفض تقديره لذاتو مما يجعمو يتحكؿ إما لبلنسحاب أك العدكانية كممارسة سمككيات غير متكيفة مع 
المجتمع، كيعانى مف التبايف بيف المستكل العقمى المرتفع كمستكل النضج االجتماعى كاالنفعالى المعتاد، كيميؿ إلى 

 (Grob-Man, 2006: 200),بدنية مع اآلخريف االنتقاـ كانخفاض ميارات المكاجية أك الدخكؿ فى مكاجيات 
(Ford,1996: 6-7). 

إلى كجكد ارتباط بيف  (Ross et al.,1997)كعمى صعيد الدراسات كالبحكث السابقة تكصمت دراسة 
صعكبات التعمـ كبعض المشكبلت السمككية مثؿ اضطراب العبلقات االجتماعية كالعدكاف كالسمكؾ الفكضكل، كما 

 سكءكذكل صعكبات التعمـ فى العديد مف االضطرابات السمككية ) العادييف ذات داللة إحصائية بيف كانت ىناؾ فركؽ
العدكاف( لصالح ذكل صعكبات  -السمكؾ الفكضكل -الخمؿ فى السمككيات كالتفاعبلت االجتماعية -العبلقة مع األقراف
العادييف فركؽ بيف ذكل صعكبات التعمـ ك  كما كجدت  ،(Cristine & Karen,2000) كرستين وكارن التعمـ فى دراسة

العدكاف( لصالح ذكل صعكبات التعمـ مف  -العنؼ كالعزلة –تناكؿ المكاد المخدرة  -االنحرافات السمككية)فى كؿ مف 
 (Joseph et al.,2001).   جوسيف المراىقيف فى دراسة
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عمى كجكد عبلقة مكجبة كدالة إحصائيا بيف النمك األخبلقى ( 1001بسماء آدم ) دراسة تكقد أكد
كالتحصيؿ الدراسى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل، كما كجدت عبلقة مكجبة كدالة بيف الحكـ الخمقى كالذكاء لدل 

النمك األخبلقى كالذكاء فى دراسة كؿ مف كبيف  ،(2997)عبد الرحمن  نيفينتبلميذ مرحمة التعميـ األساسى فى دراسة 
إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  أشارت نتائجيا كما (2990سامى أبو بيو )ك ،(White,1988) وايت

 المتفكقيف عقميا كغير المتفكقيف عقميا فى النمك الخمقى لصالح المتفكقيف عقميا.

عدـ كجكد تأثير داؿ  (Flyn,1984)و فمين ، (Henderson, 1984) ىندرسونفى حيف أكضحت دراسة 
كجكد عبلقة  (2990وسامى أبو بيو ) ،(Balduin,1988)بالدوين لمذكاء عمى النمك األخبلقى، كما أكضحت دراسة 

 إلى عدـ داللة ىذه العبلقة. (Goldman,1984) جولدمانبيف االبتكارية كالنمك الخمقى، فى حيف أشارت دراسة 

إلى أف المتفكقيف عقميا قد يعانكف مف العديد مف المشكبلت  (Chan, 2003) شانكما تكصمت دراسة 
مع اآلخريف كعدـ القدرة عمى التكيؼ كاستخداـ استراتيجيات سمبية لممكاجية  ة كاالنفعالية مثؿ: سكء سمككياتيـالسمككي

 االجتماعية كتزايد مشاعر الضيؽ لدييـ.
 مما تقدم يمكن استخبلص ما يمى: 

التمايز إف انخفاض مستكل التحصيؿ الدراسى يرتبط بالعديد مف المشكبلت السمككية كاالنفعالية لدل فئات  -8
 .الثنائى

حيث تعانى كؿ  ذكل صعكبات التعمـ( -أف ثمة تشابو بيف عينتى البحث )المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ -2
 ا.مكالتى تمثؿ القاسـ المشترؾ بيني جتماعيةكاال قصكر فى الميارات الذاتيةمنيما مف 

المسئكلية  -الذكاء الكجدانى -األربعة )التنمر المدرسىية التى تناكلت متغيرات الدراسة قمة الدراسات العرب -3
 .مف ذكل االحتياجات الخاصة ت الدراسة الحاليةالسمكؾ األخبلقى( لدل فئا  -ماعيةاالجت

ذكل  -لدل عينتى البحث )المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ إف انخفاض مستكل متغيرات الدراسة األربعة -4
 لفئتيف كتمخص حجـ المعاناة لدل كؿ منيما.صعكبات التعمـ( تمثؿ أكثر المشكبلت التى تعانى منيا ىاتيف ا

التنمر كالتحصيؿ األكاديمى، كالتى تناكلت  بيف العبلقةأف ىناؾ تناقض بيف نتائج الدراسات التى تناكلت  -5
فى  -فى التنمر المدرسى، باإلضافة إلى عدـ كجكد دراسة كاحدة  كالعادييفذكل صعكبات التعمـ يف الفركؽ ب

 .بيف فئات الدراسة فى التنمر المدرسى تناكلت الفركؽ -حدكد عمـ الباحثيف
 .ـج الدراسات التى تناكلت العبلقة بيف الذكاء الكجدانى كالذكاء العاائثمة تناقض بيف نت -6
كجكد اختبلؼ بيف نتائج الدراسات التى تناكلت العبلقة بيف الذكاء كالنمك الخمقى مف جية، كاالبتكارية كالنمك  -7

 الخمقى مف جية أخرل. 
ل صعكبات التعمـ( قد ذك  -)المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ر العادية التى تعانى منيا فئتىإف الثنائية غي -8

منخفضى التحصيؿ غير ا بما كمقارنتيمئة كتحديد الفركؽ بينيمتعرؼ عمى خصائص كؿ فتككف مدعاة ل
 .المتفكقيف عقميا
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منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا( حيث لـ تكجد  –تشابو فئتى )المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ  -9
كذلؾ فى الذكاء الكجدانى(  –التكافؽ المدرسى  –فركؽ بينيما فى العديد مف المتغيرات )المسئكلية الذاتية 

 .(lacass, 2000) ، و الكاس(Hawkins, 1992)ىاوكينس  دراسة كؿ مف
فى متغيرات الدراسة األربعة بالمقارنة العادييف إلى تفكؽ الطبلب  األجنبيةأشارت معظـ نتائج الدراسات  -81

ذكل  -)المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ىتماـ الدراسة الحالية كؿ عمى حدةبالفئات األخرل محؿ ا
 صعكبات التعمـ(.

تناكلت  رة الدراسات التى تناكلت متغيرات الدراسة األربعة لدل مرحمة التعميـ االبتدائى، كعدـ كجكد دراسةند -88
 .المتغيرات األربعة مجتمعة

عامة ك عدـ كجكد دراسة قمة الدراسات العربية التى تناكلت فئة المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ بصفة  -82
تناكلت تمؾ الفئة فى مرحمة التعميـ االبتدائى بصفة خاصة عمى الرغـ  -فى حدكد ما تـ االطبلع عميو -كاحدة

مف أىمية تحديد خصائص تمؾ الفئة مبكرا تمييدا لتشخيصيـ كعبلج المشكبلت التى قد تكاجييـ كتؤثر عمى 
 إمكاناتيـ.
 فروض الدراسة:

 بناء عمى اإلطار النظرى ونتائج البحوث والدراسات السابقة تم اشتقاق فروض الدراسة الحالية عمى النحو اآلتى: 
 -منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا -تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف فئات التبلميذ )ذكل صعكبات التعمـ -8

 .لمدرسى كدرجتو الكميةفى أبعاد مقياس التنمر ا المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ(
 -منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا-تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف فئات التبلميذ )ذكل صعكبات التعمـ -2

 .فى أبعاد مقياس الذكاء الكجدانى كدرجتو الكمية المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ(
 -منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا-تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف فئات التبلميذ )ذكل صعكبات التعمـ -3

 .جتماعية كدرجتو الكميةفى أبعاد مقياس المسئكلية اال المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ(
 -منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا-تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف فئات التبلميذ )ذكل صعكبات التعمـ -4

 .كدرجتو الكمية مقياس السمكؾ األخبلقىفى أبعاد  المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ(
جراءات الدراسة: ويشمل:   المنيج وا 

 منيج الدراسة:  -2
إلطار النظرل كالمصطمحات بالمنيج الكصفى فى شرح المتغيرات كبياف أىمية الدراسة كحدكدىا كا استعاف الباحثاف

 لمعالجة بيانات الدراسة. ""LSDختباركا  "ANOVA" تحميؿ التبايف أحادل االتجاهكاستخدما السابقة،  كالدراسات
 : عينة الدراسة -2

إدارة بنيا التعميمية ب( مشاركا مف تبلميذ كتمميذات الصؼ الخامس االبتدائى 531بمغت عينة الدراسة األكلية )
( 8، كجدكؿ )(2.88)( بانحراؼ معيارل قدره 88.2ـ(، حيث بمغ متكسط أعمارىـ )2186-2185لمعاـ الدراسى )

 العينة األكلية كأماكف كجكدىا.يكضح 
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 يالمدراسة وأسماء المدارس التى اختيرت من(: العينة األولية 2جدول )

 النوع عدد التبلميذ اسم المدرسة م
 إناث ذكور

 68 35 96 كمال الدين حسين 2
 38 44 82 ابن خمدون 1
 42 22 64 اإلمام محمد عبده 4
 42 61 812 ىدى شعراوى 3
 51 58 818 الدين األفغانىجمال  5
 22 56 78 ببلل بن رباح 6

 255 275 531 ىـــــــــــالـــإجم
 

 أدوات الدراسة:  -4

 األدوات اآلتية:  استخدمتلتحديد عينة الدراسة من ذوى صعوبات التعمم : أوال

 (2978زكى صالح، )إعداد: أحمد                               اختبار الذكاء المصكر                    -8
 (2998)إعداد: خيرى المغازى،                              اختبار الفيـ القرائى لؤلطفاؿ                  -2
           (1026ومروة فتحى،  إعداد: لوريتا بندر( )تعريب: محمد خطاب،)   البصرل الحركى "بندر جشطمت"اختبار  -3

 (2973سماعيل ولويس مميكة، إمحمد  )تعريب وتقنين:             " لذكاء األطفاؿ المعدؿ وكسمرمقياس " -3

 األدوات اآلتية:  استخدمتلتحديد عينة الدراسة من المتفوقين عقميا منخفضى التحصيل ثانيا: 

 (2978صالح، )إعداد: أحمد زكى                           اختبار الذكاء المصكر                         -2
 (2990)ترجمة وتقنين: أحمد قنديل،                         " لمقدرات كالمشاعر االبتكارية وليامزاختبارات " -2
 مخصائص السمككية لمتبلميذ المكىكبيف منخفضى التحصيؿقائمة تقدير المعمـ ل -3

 (1022وسعدة أبو شقة،  ،المبلحةحنان )إعداد:                                                          

 رات الدراسة:يلمقاييس الخاصة بمتغثالثا: ا

 (1021)إعداد: أميمة عبد العزيز،                                 مقياس التنمر المدرسى              -8
 (1007ىنداوى، )إعداد: طو                                       مقياس الذكاء الكجدانى              -2
 (1023)إعداد: محمد الديب، ووليد خميفة،                            مقياس المسئكلية االجتماعية      -3
 (1007)إعداد: مجدى عبد الرازق،                                   مقياس السمكؾ األخبلقى          -4

 وفيما يمى وصف تفصيمى لتمك األدوات: 

 أوال: مقاييس تشخيص ذوى صعوبات التعمم: 

 (2978)إعداد: أحمد زكى صالح،                                        اختبار الذكاء المصور       -2
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، كيعتمد عمار مف الثامنة حتى السابعة عشرةييدؼ ىذا االختبار إلى تقدير القدرة العقمية العامة لؤلفراد فى األ
المختمؼ مف بيف كحدات كؿ مجمكعة،  تقاء الشكؿلعبلقة بيف مجمكعة مف األشكاؿ كانا فى فكرتو عمى إدراؾ

 كتعطى درجة كاحدة لئلجابة الصحيحة، ك )صفر( لئلجابة الخطأ.
 ختبار فى الدراسة الحالية تم حساب: ولحساب صدق وثبات اال

تم  -بالصؼ الخامس االبتدائى ةتمميذا كتمميذ (31مف خبلؿ تطبيقو عمى عينة تككنت مف ) الصدق التبلزمى: -
استخدام تمك العينة لحساب الصدق والثبات الخاص لجميع المقاييس واالختبارات المستخدمة فى الدراسة 

)إعداد: كحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لبلختبار كالدرجة الكمية الختبار القدرة العقمية  -الحالية فقط
 .(.84حيث بمغ معامؿ االرتباط )، (2983فاروق عبد الفتاح، 

 .(.68)معامؿ ألفا لمثبات( حيث بمغ معامؿ الثبات ) كرونباخ": كذلؾ باستخداـ معادلة "ثبات االتساق الداخمى -
 (2998)إعداد: خيرى المغازى،                                           اختبار الفيم القرائى            -1

القرائى العاـ مف خبلؿ خمسة أبعاد لدل األطفاؿ مف سف التاسعة كحتى الثانية عشرة كييدؼ إلى قياس الفيـ 
 -إدراؾ العبلقات المغكية -إدراؾ معنى الفقرة -إدراؾ معنى الجممة -حيث تتمثؿ األبعاد فى: )إدراؾ معنى الكممة
بتدائى، كتعطى درجة كاحدة ة لتبلميذ الصؼ الخامس اال( دقيق31إدراؾ المتعمقات المغكية(، كيستغرؽ تطبيقو )
 لئلجابة الصحيحة، ك )صفر( لئلجابة الخطأ.

 ولحساب صدق وثبات االختبار فى الدراسة الحالية تم حساب: 

كذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية ليذا االختبار كدرجات امتحاف  الصدق التبلزمى: -
 .(61نصؼ العاـ فى المغة العربية حيث بمغ معامؿ االرتباط )

 ثبات قدره .( بمعامؿ73دات الفردية كالزكجية )يث بمغ معامؿ االرتباط بيف المفر ح :صفيةطريقة التجزئة الن -
(84.). 

 (.1026فتحى،  ةبندر، تعريب: محمد خطاب، و مرو  )إعداد: لوريتا  "بندر جشطمت" البصرى الحركىاختبار  -4 

كيبدك فيما يطرأ عمى عممية نقؿ  ،كييدؼ ىذا االختبار إلى الكشؼ عف االضطرابات النفسية كاالنفعالية
ـ نسخيا مرة أخرل ثنظر إلييا بمجرد ال ةأشكاؿ يطمب مف التمميذ نسخيا مر  األشكاؿ مف تحريؼ، حيث يتككف مف ستة

 .( 5+ 85ية تساكل )مالمفحكص سكيا إذا حصؿ عمى درجة كمف الذاكرة، كيعتبر 
بحساب الصدؽ التمييزل، حيث قاـ بحساب النسبة الحرجة  (2991السيد عبد الحميد )قاـ  :ولحساب صدق االختبار

 كاتضح أف الفركؽ القائمة بيف المتكسطيف دالة إحصائيا.، ة( تمميذا كتمميذ75عينة قكاميا ) عمى (3.57)كالتى كانت 

باستخداـ طريقة التجزئة النصفية كحساب معامؿ االرتباط  اف: قاـ الباحثولحساب ثبات االختبار فى الدراسة الحالية
 .(83.( بمعامؿ ثبات قدره )78العبارات الفردية كالذل بمغ )الزكجية ك مجمكع درجات بيف مجمكع درجات العبارات 
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 (.2973سماعيل، ولويس مميكة، إ)تعريب وتقنين: محمد           مقياس "وكسمر" لذكاء األطفال المعدل -3

لدييـ  تباعد كييدؼ إلى قياس الذكاء المفظى كالذكاء العممى لدل األفراد، تمييدا الختيار التبلميذ الذيف يكجد     
اختبارات عشرة كاحد عمى األقؿ كىك اختبار فردل يتككف مف  لره انحراؼ معيار انكعيف مف الذكاء مقدال بيف ىذيف

 .خمسة اختبارات لفظية كخمسة عمميةعممى( بمعدؿ  –عمى قسميف )لفظى  مكزعة
 -حساب صدق وثبات المقياس:ول

التحصيؿ  ؾمقياس باستخداـ مححيث قاـ عدد مف الباحثيف بحساب الصدؽ التبلزمى لم الصدق التبلزمى: -
 (160: 2999فؤاد أبو حطب وآخرون، ( ).6 .:5كتراكحت معامبلت االرتباط ما بيف )

: كذلؾ لكؿ اختبار فرعى فى المقياس لمقسميف المفظى كالعممى، حيث بمغ متكسط معامؿ طريقة التجزئة النصفية -
 (.159: 2999 )فؤاد أبو حطب وآخرون،.( لممقياس العممى. 91.( لممقياس المفظى، ك )94الثبات )

 ثانيا: مقاييس تشخيص المتفوقين عقميا منخفضى التحصيل 

 (2990)ترجمة وتقنين: أحمد قنديل ،                   ز" لمقدرات والمشاعر االبتكارية ماختبارات "وليا -2

مف قياس القدرات كالمشاعر االبتكارية فى المرحمة العمرية التعرؼ عمى التبلميذ المكىكبيف ك كتيدؼ إلى 
 شتمؿ عمى قسميف: تية التى تتصؿ باالبتكار البشرل ك الثامنة كحتى الثامنة عشر مف خبلؿ تقدير العكامؿ الثمان

 : القسم األول: اختبار القدرات االبتكارية

" عمى العقؿ البشرل كىى: يمفوردجكيستخدـ لقياس مككنات التفكير االبتكارل )التباعدل( المشتقة مف دراسات "
( شكبل يجب عمى التمميذ 82االبتكار المفظى، كيتككف مف ) -التحسيف أك التطكير -األصالة -المركنة -الطبلقة

تكممتيا بسرعة برسـ صكرة مبتكرة بقدر اإلمكاف باالعتماد عمى األشكاؿ كالخطكط المكجكدة، مع كتابة عنكاف لكؿ 
)المرحمة ( دقيقة لمصفكؼ الدنيا 25لى ما يرسـ داخؿ المربع، كيستغرؽ زمف تطبيقو )صكرة أسفميا يعبر عنيا كيشير إ

  .( دقيقة لمصفكؼ العميا )المرحمة الثانكية(21عدادية(، ك )المرحمة اإل -االبتدائية
 القسم الثانى: اختبار المشاعر االبتكارية: 

مجمكعة مف الخصائص كالسمات الكجدانية  ار مف متعدد تقيسيختعبارة  مف نكع اال (851كيتككف مف )     
التخيؿ، كباستخدامو يتـ الحصكؿ عمى  -تحدل الصعب -حب المغامرة –المرتبطة باالبتكار مثؿ: حب االستطبلع 

كيتميز ىذا االختبار بعدـ اقتصاره عمى  ،دقيقة( 31-21مف ) وأربع درجات فرعية، كيستغرؽ تطبيقدرجة كمية ك 
 االبتكارل بؿ يمتد ليشمؿ الجانب الكجدانى الذل لـ يسبؽ قياسو فى مجاؿ االبتكار. الجانب المعرفى لمتفكير
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 تصحيح االختبارات وتقدير الدرجات: 

 أوال: تصحيح اختبار القدرات االبتكارية: 

دة، : ك درجتيا ىى عدد المربعات التى حاكؿ فييا التمميذ كرسـ بيا أل شكؿ، كيعطى كؿ مربع درجة كاحالطبلقة -8
 درجة(. 82: 8ما بيف ) ةكبالتالى تتراكح درجة الطبلق

أك زاكية فئة كىى عدد مرات تغير اتجاه التفكير األصمى بعد الصكرة األكلى، كتعطى درجة المركنة لكؿ المرونة:  -2
   مف زكايا التفكير )أشياء حية، أشياء ميكانيكية، أشياء رمزية، مناظر طبيعية(، كتتراكح درجة المركنة ما بيف 

 ( درجة.88: 8)
ك أير األصمى ثخبرة الصكرة أك الشكؿ كاالبتكار المبنى عمى الم: كتحسب درجتيا عمى حسب أصالة أك األصالة   -3

درجات(، كأقصى درجة لؤلصالة  3: 8الشكؿ المكجكد داخؿ المربع، كتتراكح درجة األصالة لكؿ شكؿ ما بيف )
 درجة. 36ىى 

درجتو عمى حسب اإلضافات كالتفاصيؿ الخاصة بالمكاف الذل كضع فيو كيتـ احتساب و التطوير: أالتحسين  -4
درجات(، كأقصى درجة لمتحسيف ىى  3التمميذ الصكرة، كتتراكح درجة التحسيف كالتطكير لكؿ شكؿ ما بيف )صفر: 

 درجة. 36
لفاظ، كتتراكح درجة كيتـ التركيز فيو عمى طكؿ العنكاف كدرجة التعقيد فى استخداـ األالعنوان )االبتكار المفظى(:  -5

 درجة. 36درجات( كأقصى درجة لمعنكاف ىى  3: 8العنكاف لكؿ شكؿ ما بيف )
 46)أصالة(+  46)مرونة( +  22)طبلقة( +  21ختبار القدرات االبتكارية = الوبذا تكون أقصى درجة كمية 

 درجة  242)عنوان(=  46)تحسين(+ 

 ثانيا : تصحيح مقياس المشاعر االبتكارية: 

درجات(،  4متدرجة: نعـ ) ت، حيث تحتكل كؿ مفردة عمى أربع استجابا"ليكرت"يتـ تصحيح المقياس كفقا لطريقة 
درجات(، ال )درجتاف(، ال أعرؼ )درجة كاحدة( كذلؾ لممفردات المكجبة، بينما تصحح المفردات السالبة  3احتماؿ )

درجات(، كبذلؾ تككف أعمى  4درجات(، ال أعرؼ ) 3بصكرة عكسية: نعـ )درجة كاحدة(، احتماؿ )درجتاف(، ال )
 (.51(، ك أدنى درجة )211درجة لممقياس )

 :صدق وثبات االختبارات فى الدراسة الحالية تم حساب باسولح

 أوال: اختبار القدرة االبتكارية: 

" "إبراىام: كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لبلختبار كالدرجة الكمية الختبار الصدق التبلزمى -
 .(.63حيث بمغ معامؿ االرتباط )( 1002)إعداد: مجدى حبيب، لمتفكير االبتكارل 
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عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات نصفى االختبار، حيث بمغ معامؿ  طريقة التجزئة النصفية: -
 .(8.( بمعامؿ ثبات )66باط )االرت

 ثانيا: مقياس المشاعر االبتكارية: 

: كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس كالدرجة الكمية الختبار القدرة االبتكارية الصدق التبلزمى -
 .(.68)الجزء األكؿ(، ككاف معامؿ االرتباط )

 .(75حيث بمغ معامؿ الثبات )  معادلة كرونباخ )معامل ألفا لمثبات(:  -
 قائمة تقدير المعمم لخصائص  التبلميذ الموىوبين منخفضى التحصيل الدراسى -1

 (1022، وسعدة أبو شقة، المبلحة )إعداد: حنان 

كتيدؼ إلى قياس الخصائص الدافعية كالمعرفية كما كراء المعرفية كاالجتماعية لمتبلميذ المكىكبيف منخفضى 
( بإجمالى ةمفرد 86لقائمة مف أربعة أبعاد رئيسة كيتككف كؿ بعد مف )مف خبلؿ المعمـ، كتتككف االتحصيؿ الدراسى 

 (5-8ماسى كتتراكح الدرجة عمى كؿ مفردة مف )خمف خبلؿ مقياس  ةكيتـ اإلجابة عمى كؿ مفرد ،(مفردة 64)
 ( درجة.321-64، كالدرجة الكمية عمى القائمة مف )درجات

 : القائمة فى الدراسة الحالية تم حسابولحساب صدق وثبات 

مبلحظة سمكؾ الطفؿ  كأبعاد قائمة : كذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف أبعاد القائمةالصدق التبلزمى -3
حيث كاف االرتباط بيف التكافؽ الشخصى عمى المحؾ كبيف الخصائص  ،(2987)إعداد: مصطفى كامل، 

.( عمى 79.، 82.(، كبيف التكافؽ المدرسى ككؿ مف )الخصائص المعرفية كما كراء المعرفية( )88الدافعية )
 .( 75الترتيب، ككاف معامؿ االرتباط بيف التكافؽ االجتماعى عمى المحؾ كالخصائص االجتماعية )

ت حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف مجمكع درجات المفردات الفردية كمجمكع درجات المفردا: ة النصفيةطريقة التجزئ -3
 ..(93) ه.( بمعامؿ ثبات قدر 87الزكجية )

  :ثالثا: المقاييس الخاصة بمتغيرات الدراسة

 ( 1021)إعداد: أميمة عبد العزيز،                                            مقياس التنمر المدرسى   -2

كقفا مكزعة عمى ( م29كييدؼ إلى قياس سمكؾ التنمر المدرسى لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية مف خبلؿ )
 مكاقؼ(. 8التنمر غير المفظى ) -مكاقؼ( 9التنمر المفظى ) -مكقفا(82التنمر الجسدل ) :ة ىىثبلثة أبعاد رئيس

 الدراسة الحالية تم حساب: ولحساب صدق وثبات المقياس فى

التنمر المدرسى  : كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس كالدرجة الكمية لمقياسالصدق التبلزمى -
  . (.59كالذل بمغ )( 1022، جو خ)إعداد: حنان 
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أبعاد المقياس كالدرجة كذلؾ مف خبلؿ حساب االرتباط بيف درجات كؿ بعد مف  :الثبات بطريقة االتساق الداخمى
  ( ذلؾ:2الكمية لممقياس، كبيف جدكؿ )

 (: معامبلت االرتباط بين مجموعة درجات كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس1جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد م
 .18 .584 التنمر الجسدى 2
 .18 .673 التنمر المفظى 1
 .18 .541 المفظىالتنمر غير  4

 

.(، مما 18ارتباط جميع األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس مناسبة كدالة عند مستكل ) ( أف معامبلت2يتضح مف جدكؿ )
  .يدؿ عمى االتساؽ الداخمى لممقياس

 ( 1007)إعداد: طو ىنداوى،                                                    مقياس الذكاء الوجدانى -2

( عبارة مكزعة عمى خمسة أبعاد 61كييدؼ إلى قياس الذكاء الكجدانى لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية مف خبلؿ )
، لكؿ بعد ( عبارة82بمعدؿ ) دافعية الذات( -التعاطؼ -التحكـ فى االنفعاالت -الميارات االجتماعية -)الكعى بالذات

يحدث  -يحدث أحيانا -إجابة كاحدة مف ثبلثة بدائؿ )يحدث دائما كالمقياس مف نكع التقرير الذاتى حيث يختار التمميذ
 ( لمعبارات السالبة.2-8-1( لمعبارات المكجبة، ك )1-8-2نادرا(، كتعطى لمدرجة )

 ولحساب صدق وثبات المقياس فى الدراسة الحالية تم حساب:

مقياس كالدرجة الكمية لمقياس الذكاء : كذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لمالصدق التبلزمى -
 .(77كالذل بمغ ) (1024، ين)إعداد: حسام ىيبة وآخر الكجدانى 

  ..(63حيث بمغ معامؿ الثبات ) معادلة كرونباخ )معامل ألفا لمثبات(:حساب الثبات باستخدام  -
 ( 1023)إعداد: محمد الديب، ووليد خميفة،                                       مقياس المسئولية االجتماعية  -4

يتككف  ، ككييدؼ إلى قياس قدرة تبلميذ )الصؼ الخامس االبتدائى( عمى القياـ بأدكار المسئكلية االجتماعية
المسئكلية  -المسئكلية الدينية كاألخبلقية –( عبارة مكزعة عمى أربعة أبعاد ىى )المسئكلية الذاتية 41المقياس مف )

كذلؾ بمعدؿ عشر عبارات لكؿ بعد، كتتراكح اإلجابة عمى المقياس فى ثبلثة مستكيات  ،المسئكلية الكطنية( -الجماعية
 ( لمعبارات السالبة.3-2-8( لمعبارات المكجبة، ك )8-2-3ال(، كتعطى الدرجة ) -أحيانا -)نعـ

 قياس تم حساب: مال من جانب معد المقياس ولحساب صدق

( مف أساتذة عمـ النفس كتراكحت نسب االتفاؽ ما 83: حيث عرض الباحثاف المقياس  عمى )صدق المحكمين -
 %(811 -%92.3بيف )

( تمميذا بالصؼ الخامس 31ينة استطبلعية قكاميا ): كذلؾ بتطبيؽ المقياس عمى عصدق االتساق الداخمى -
 .(18.(، حيث كانت جميعيا دالة عند مستكل )77-.61االبتدائى، كتراكحت معامبلت االرتباط ما بيف )
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ثبات االتساؽ الداخمى مف خبلؿ مف خبلؿ الدراسة الحالية بحساب : قاـ الباحثاف ولحساب ثبات المقياس -
 ى:تككانت النتائج كاآل ،بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لو حساب االرتباط بيف درجات كؿ

 (: معامبلت االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد مقياس المسئولية االجتماعية4جدول )

 .دراسة الحاليةوالدرجة الكمية لو فى ال 
 مستوى الداللة قيم االرتباط دــــــــالبع

 .18 .61 المسئولية الذاتية 
 .18 .78 المسئولية الدينية واألخبلقية

 .18 .74 المسئولية الجماعية 
 .18 .63 المسئولية الوطنية 

 

.(، 8أف جميع معامبلت االرتباط بيف األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس مناسبة كدالة عند مستكل )( 3يتضح مف جدكؿ )
 مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمى لممقياس.

 ( 1007)إعداد: مجدى عبد الرازق،                                                    األخبلقى:مقياس السموك  -4

حيث تضمف المقياس سبع قيـ أخبلقية ىى  ،كييدؼ إلى قياس السمكؾ األخبلقى لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية
كذلؾ مف خبلؿ مكاقؼ كاقعية يطمب مف خبلليا  ،الصبر( -اـر تحاال -الرحمة -العدؿ -الصدؽ -عاكفالت -)األمانة

اختيار ما يعممو التمميذ عند تعرضو لتمؾ المكاقؼ فى حياتو العممية، كتضمنت كؿ قيمة أربعة مكاقؼ كيعقب كؿ 
ثـ االختيار  ،درجات( 3ار الذل يعبر عف أقصى درجة لمسمكؾ )ييث يعطى االختمكقؼ ثبلثة اختيارات متدرجة ح

 فاألدنى )درجة كاحدة(. ،األقؿ )درجتاف(
 :ولحساب صدق المقياس من جانب معد المقياس قام الباحث بحساب

 ،( مف أساتذة الجامعات فى مجاؿ الصحة النفسية كعمـ النفس التربكل27ع رأل )بل: كذلؾ باستطصدق المحكمين
فاؽ عمييا عف الحد % حيث قاـ الباحث بحذؼ عبارتيف كالتى قمت نسبة االت51كتجاكزت نسبة االتفاؽ عمييا 

 .المطمكب

س كتراكحت ايالمق    سمككيات الخاصة بالقيـ داخؿ : كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف الصدق االتساق الداخمى
 ..(15كاآلخر عند مستكل ) ،.(18عند مستكل ) .( حيث كاف بعضيا داال489 -.218) ما بيف

حيث بمغ معامؿ  :ة النصفيةحثان بحساب الثبات بطريقة التجزئالبا المقياس فى الدراسة الحالية قام ولحساب ثبات
 ..(98.( بمعامؿ ثبات قدره )83ية )االرتباط بيف مجمكع درجات المفردات الفردية كمجمكع درجات المفردات الزكج
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 إجراءات البحث -2

 :الدراسة الحالية على الخطوات اآلتية سارت إجراءات

مف فصكؿ الصؼ الخامس االبتدائى بست مدارس مف المدارس االبتدائية  ( فصبل83إجراء بحث شامؿ لعدد ) -8
 التابعة إلدارة بنيا التعميمية.

-2185استخداـ محؾ درجات التحصيؿ الدراسى فى مادة المغة العربية لمفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسى ) -2
( تمميذا كتمميذة 833انتقاء )ـ(، كتـ ترتيب ىؤالء التبلميذ ترتيبا تنازليا بناء عمى درجاتيـ، حيث تـ 2186

 مف حيث درجاتيـ فى التحصيؿ. الثالثاإلرباعى  أدنى مف فممف يقعك 
 : ثبلث مجمكعاتتـ تقسيميـ إلى قد  ذكاء كؿ تمميذ، ك درجاتتطبيؽ اختبار الذكاء المصكر كذلؾ لتحديد  -3

 

( تمميذا 65( كبمغ عددىـ )821: 91مجمكعة متكسطى الذكاء كتتراكح نسبة ذكائيـ ما بيف ) المجموعة األولى: -
 كتمميذة.

( تمميذا 39( كقد بمغ عددىـ )821مجمكعة مرتفعى الذكاء كىـ مف زادت درجة ذكائيـ عف ) المجموعة الثانية: -
 كتمميذة.

كىـ التبلميذ الذيف تـ استبعادىـ مف  منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا: مجمكعة المجموعة الثالثة -
( تبلميذ قمت درجات 7كقد تـ استبعاد ) (91 :81، كتراكحت درجات ذكائيـ ما بيف )المجمكعتيف األكلى كالثانية
 ( تمميذا كتمميذة.22عددىـ )ذكائيـ عف ذلؾ، كبذا بمغ 

 لتحديد ذوى صعوبات التعمم من المجموعة األولى تم اتباع اآلتى: -3
لفيـ القرائى، كتحديد مف قمت درجاتيـ فى اختبار الفيـ القرائى اكذلؾ بتطبيؽ اختبار  التباعد: كتطبيق مح - أ

عف المتكسط، تـ تحكيؿ الدرجتيف إلى درجات معيارية لتحديد التبلميذ الذيف لدييـ تباعد مقداره انحراؼ 
درجاتيـ فى الذكاء، كقد بمغ  معيارل كاحد عمى األقؿ بيف درجاتيـ فى الذكاء كدرجاتيـ فى التحصيؿ لصالح

 ( تمميذا كتمميذة.54) ينة األكلية بعد تطبيؽ ىذا المحؾعدد تبلميذ الع
أك بدنية أك مشكبلت  بصرية: كذلؾ الستبعاد الذيف يعانكف مف أل إعاقات سمعية أك تطبيق محك االستبعاد - ب

مدرسة، كبذلؾ كصؿ عدد أفراد العينة أسرية كبيئية، كذلؾ باالستعانة باألخصائية الصحية كاالجتماعية فى كؿ 
ل الحركى الستبعاد مف يعانكف مف " البصر شطمتبندر جكما تـ تطبيؽ اختبار "، ( تمميذا كتمميذة49إلى )

 ( تمميذا كتمميذة.47اضطرابات نفسية كانفعالية شديدة، كبذلؾ كصؿ عدد أفراد العينة إلى )
المفظى كالعممى عمى العينة السابقة،  " بقسميو"وكسمرختبار كذلؾ بتطبيؽ ا تطبيق محك التباعد الداخمى: -جػ

تحكيميا إلى درجات معيارية، حيث اعتبر التبلميذ الذيف لدييـ تباعد ثـ تـ كرصدت درجات التبلميذ فى كؿ قسـ 
ميذ مقداره انحراؼ معيارل كاحد فأكثر بيف درجات القسـ المفظى كالقسـ العممى لصالح درجات القسـ العممى ىـ تبل

( 37لعينة مف ذكل صعكبات التعمـ فى الدراسة الحالية إلى )ايعانكف مف صعكبة فى التعمـ، كقد كصؿ حجـ 
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لتمثؿ ذكل صعكبات التعمـ مف  تمميذا كتمميذة (88تمميذة، كقد اكتفت الباحثة بأخذ عينة صغيرة بمغت )ك تمميذا 
 ثبلث مدارس فقط كذلؾ لتسييؿ عممية التطبيؽ.

 لتحديد التبلميذ المتفوقين عقميا منخفضى التحصيل من المجموعة الثانية تم اتباع اآلتى:  -5

( تمميذا كتمميذة ممف زادت 27كقد كقع االختيار عمى ) لمقدرات كالمشاعر االبتكارية، وليامز"تطبيؽ اختبار " - أ
حكظ عمى االختبار كالمقياس، ( تمميذا كتمميذة النخفاض درجاتيـ بشكؿ مم82كتـ استبعاد ) ،%71درجاتيـ عف 

 ( تمميذا كتمميذة.27كبذلؾ كصؿ حجـ العينة إلى )
تطبيؽ قائمة تقدير المعمـ لخصائص التبلميذ المكىكبيف منخفضى التحصيؿ الدراسى، كتـ استبعاد ثبلثة تبلميذ،  - ب

ظرا لظركؼ ( تمميذا كتمميذة مف المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ، كن24كبذلؾ كصؿ عدد العينة إلى )
س ار ا لتكزيع العينة المنتقاه عمى مدس نظر ار ( تمميذا كتمميذة مف أربع مد86)التطبيؽ بمغت العينة النيائية 

 عديدة.

 -المسئكلية االجتماعية -الذكاء الكجدانى -تطبيؽ المقاييس الخاصة بمتغيرات الدراسة األربعة )التنمر المدرسى  -6
منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف ، (88الدراسة الثبلث: ذكل صعكبات التعمـ )ف=السمكؾ األخبلقى( عمى عينات 

 (.86(، المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ )ف=22)ف= عقميا

 رصد البيانات كالتعامؿ معيا إحصائيا. -7

 استخبلص النتائج كتفسيرىا. -8
  األساليب اإلحصائية:  -

 الباحثان باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لمتعامل مع بيانات الدراسة وىى:  قام

: كذلؾ بيدؼ الكشؼ عف طبيعة الفركؽ بيف الفئات الثبلث لمدراسة فى ANOVAتحميل التباين أحادى االتجاه  -2
السمكؾ األخبلقى(  -المسئكلية االجتماعية -الذكاء الكجدانى -كؿ متغير مف المتغيرات األربعة )التنمر المدرسى

 (.2994)صبلح عبلم، كأبعادىا الفرعية 
الدراسة الثبلث فى كؿ متغير مف متغيرات الدراسة : بيدؼ تحديد اتجاه كداللة الفركؽ بيف فئات LSD""اختبار  -2

 (.1026، عزت عبد الحميد)األربعة كأبعادىا الفرعية 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا: 

( 4بيف جدكؿ )يقامت المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة عمى درجات أبعاد المقاييس المستخدمة، ك 
 :الدراسة بفئاتيا الثبلث عمى المقاييس المستخدمة فى الدراسة المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لدرجات عينة

 



30 
 

المسئولية  -الذكاء الوجدانى -( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات المتغيرات )التنمر المدرسى4جدول )
التحصيل غير منخفضى  -ى صعوبات التعلمالسلوك األخالقى( لدى عينة الدراسة بفئاتها الثالث )ذو -االجتماعية

 التحصيل(. ين عقليا منخفضىالمتفوق -ين عقلياالمتفوق
 

 فئات عينة الدراسة 
 
 متغيرات الدراسة   

صعوبات التعلم  ىذو
 11=1ن

منخفضى التحصيل 
 غير المتفوقين عقليا

 22=2ن

المتفوقين عقليا 
التحصيل  منخفضى

 16=3ن
 ع م ع م ع م 

 .61 17.56 1.49 15.64 1.73 18.92 التنمر الجسدى 
 3.12 13.5 2.46 10.82 1.54 16.83 التنمر اللفظى 

 1.27 12.63 1.34 11.41 1.30 13.44 التنمر غير اللفظى 
 3.3 41.11 3.15 35.55 5.13 46.55 الدرجة الكلية لمقياس التنمر المدرسى

 3.23 14.93 4.38 18.50 3.74 12.33 الوعى بالذات  
 3.02 17.13 3.75 18.18 2.87 15.33 المهارات االجتماعية 
 2.55 14.63 3.35 15.86 1.73 13.11 التحكم فى االنفعاالت 

 3.58 15.25 3.74 17.45 .59 11.44 التعاطف 
 1.32 15.25 3.19 17.05 1.42 14.44 دافعية الذات 

 2.34 1.5.13 3.52 112.55 6.54 11...1 الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجدانى 

 8.569 18.75 7.497 22.73 8.089 21.11 المسئولية الذاتية الشخصية  
 7.500 22.5 8.479 19.09 9.247 20.55 المسئولية الدينية األخالقية 

 7.071 15 8.624 17.27 6.850 13.33 المسئولية الجماعية 
 8.661 20 8.245 20.45 8.480 19.44 المسئولية الوطنية 

 6..3 1.5.34 5...1 1.5.14 6.21 1.4.22 الدرجة الكلية لمقياس المسئولية االجتماعية  

 2.14 4.63 .76 9.31 1.59 4.36 األمانة  
 2.52 4.44 1.96 6.25 1.44 3.04 التعاون 
 2.56 5.11 2.89 6.88 1.46 4.04 الصدق 
 1.88 6.28 3.39 7.56 .99 5.09 العدل 

 2.15 6.5 3.92 8.56 1.48 6 الرحمة 
 1.84 4.94 2.34 7.38 .45 4.27 االحترام 

 3.497 6.88 3.169 4.36 4.323 5.55 الصبر 
 4.35 14 1..12 31.11 4.53 22..1 الدرجة الكلية لمقياس السلوك األخالقى 

 

 عرض ومناقشة نتائج الفرض األول:أوال: 

منخفضى - ذوى صعوبات التعمم )توجد فروق دالة إحصائيا بين فئات التبلميذينص الفرض األكؿ عمى أنو "
فى أبعاد مقياس التنمر المدرسى ودرجتو  (المتفوقين عقميا منخفضى التحصيل -التحصيل غير المتفوقين عقميا

 "الكمية

لدرجات أفراد عينة  ANOVA كلمتأكد مف صحة ىذا الفرض تـ إجراء تحميؿ التبايف البسيط فى اتجاه كاحد 
لمعرفة   "LSD"، ثـ أجرل اختبار كدرجتو الكمية الدراسة بحسب الفئات الثبلث لكؿ بعد مف أبعاد التنمر المدرسى

 تحديد اتجاه الفركؽ تبعا لكؿ بعد مف األبعاد. ك الثبلث بيف متكسطات درجات الفئاتلة الفركؽ دال

مقياس التنمر المدرسى الثبلث عمى أبعاد  فئاتجات ال( نتائج تحميؿ التبايف بيف متكسطات در 5كيتضمف جدكؿ )
 كدرجتو الكمية.
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 عمى أبعاد مقياس التنمر المدرسى ودرجتو الكميةات الثبلث لتباين بين متوسطات درجات الفئ( نتائج تحميل ا5جدول )
مجموع  مصدر التباين أبعاد المقياس

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة "ف" 
 ومستوى الداللة

 بيف المجمكعات التنمر الجسدى
 داخؿ المجمكعات

97.874 
818.645 

2 
53 

48.587 
2.149 

23.783** 

 بيف المجمكعات التنمر المفظى
 داخؿ المجمكعات

249.57 
329.271 

2 
53 

824.785 
6.283 

21.185** 

التنمر غير 
 المفظى

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

48.864 
95.518 

2 
53 

21.932 
8.812 

88.685** 

 بيف المجمكعات يةمالدرجة الك
 داخؿ المجمكعات

812.85 
937.654 

2 
53 

418.75 
87.692 

22.669** 

 .18** داؿ عند مستكل 

 يتضح من نتائج الجدول السابق ما يمى: 

منخفضى  -.( بيف فئات الدراسة الحالية )ذكل صعكبات التعمـ18عند مستكل ) كجكد فركؽ دالة إحصائيا
التنمر المدرسى  تحصيؿ( فى كؿ بعد مف أبعاد مقياسالمتفكقيف عقميا منخفضى ال – التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا

مما يشير إلى تحقؽ ىذا الفرض، كلتحديد  ،التنمر غير المفظى( كدرجتو الكمية –التنمر المفظى  -)التنمر الجسدل
  :االختبار ا( يكضح نتائج ىذ6، كالجدكؿ )"LSD"اتجاه ىذه الفركؽ كدالالتيا تـ استخداـ اختبار 

 .فى أبعاد مقياس التنمر المدرسى ودرجتو الكمية بين فئات الدراسة الثبلث ق" التجاه وداللة الفروLSD( نتائج اختبار "6جدول )
 فئات الدراسة

 
 أبعاد مقياس

 التنمر المدرسى 

ذوى 
صعوبات 
 التعمم

 28=2ن

منخفضى 
التحصيل غير 
 المتفوقين عقميا

 11 =1ن

المتفوقين عقميا 
 منخفضى التحصيل

 26= 4ن

داللة الفروق باختبار 
LSD 

 2،3 3 ،8 2 ،8 م م م 
 * * * 87.56 85.64 88.92 التنمر الجسدى
 * * * 83.5 81.82 86.83 التنمر المفظى 

 * * * 82.63 88.48 83.44 التنمر غير المفظى 
 * * * 48.88 37.55 46.55 الدرجة الكمية 

 .(05دال عند مستوى )*

.( بيف فئات الدراسة الثبلث )ذكل صعكبات 15عند مستكل ) لة إحصائياا( يتضح كجكد فركؽ د6مف جدكؿ )
المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ( فى أبعاد مقياس التنمر  -منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا -التعمـ

 لصالح فئة ذكل صعكبات التعمـ تميياالتنمر غيرالمفظى( كدرجتو الكمية  -التنمر المفظى -المدرسى )التنمر الجسدل
 . منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميافئة المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ثـ فئة 
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 ويمكن تفسير ذلك كاآلتى: 
 فى ظؿ قدراتيـ العقمية المتقدمة  أنو قد يككف لمممؿ الذل يسببو الركتيف اليكمى الذل تمر بو ىاتيف الفئتيف

بيئة التعمـ كعدـ إدراؾ خطأ ممارسة سمكؾ  مف خبلؿالمتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ(  - )ذكل صعكبات التعمـ
منخفضى ـ إلييـ عبر المناىج المقررة سببا فى ممارستيـ ليذا السمكؾ بالمقارنة بمما يقد التنمر نتيجة عدـ استفادتيـ

فى إصابتيـ بالقمؽ كعدـ سعادتيـ نتيجة لعدـ  ، كما قد يككف لمبيئة األسرية دكرا كبيراالتحصيؿ غير المتفكقيف عقميا
 مراعاة حاجاتيـ كاالىتماـ بإمكاناتيـ كالضغط المستمر عمييـ لمحصكؿ عمى مستكل مرتفع مف التحصيؿ.

، منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقمياكما قد تنبع مف الخصائص النفسية لياتيف الفئتيف بالمقارنة ب
عمى  مؽ كاالكتئاب كاالنفعاؿ كالتكتر نظرا لكجكد عكائؽ تحكؿ بينيـ كبيف تحقيؽ أىدافيـفشعكرىـ الدائـ باإلحباط كالق

، فالمدرسة التيتـ بيـ كبشخصياتيـ أك بقدراتيـ كميكليـ، فالمعمـ يمارس الكبت كالقمع الرغـ مما يمتمككنو مف إمكانات
 ية لمحكار كالمناقشة.كالعنؼ تجاىيـ، كيتبع سياسة السمع كالطاعة، كال يعطييـ الفرص الكاف

باإلضافة إلى أساليب التدريس غير الفعالة التى التتبلءـ معيـ، كعدـ تقدير ما يقكمكف بو مف أعماؿ جيدة، 
كردكد أفعاؿ الرفاؽ تجاىيـ نتيجة مايمركف بو مف مشكبلت أكاديمية كنفسية كاضطرابات سمككية كانفعالية فقد 

صداقات  عقد لكراىية كاالستخفاؼ بيـ كالتقميؿ مف مكانتيـ، فيحاكلكف مرات عديدةيكاجيكنيـ بالنبذ كالسخرية كالتيكـ كا
 معيـ إال أنيـ يفشمكف فيككف مردكد ذلؾ أف يصبحكا متنمريف أك ضحايا لمتنمر 

 وبومستر ،(Kaukianen et al.,2008) وآخرين كاوكيانن مع نتائج دراسة كل من: وتتفق نتائج ىذا الفرض
فى التنمر  العادييففى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف ذكل صعكبات التعمـ ك  (Baumeister et al.,2008) وآخرين

ك  ،(1000) كمال النشاوىالمدرسى لصالح ذكل الصعكبة، فى حيف تختمؼ تمؾ النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف : 
 .(Young et al.,2012) وآخرين ويونج (،1022) وابتسام العممى، (Dickinson, 2006) نسونكدي

مان وفريد ، (Jean et al.,1998) وآخرينجين  كما تتفؽ نتائج ىذا الفرض مع نتائج دراسة كؿ مف:
(Freedman,2000)  فى الضبط  كالعادييففى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ

 (Lacass, 2000)والكاس ، (Hawkins, 1992) سىاوكين، كتختمؼ مع دراسة مككى كالتكيؼ المدرسى كاالنفعالىالس
فى عدـ كجكد فركؽ بيف المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ كمنخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا فى التكافؽ 

 المدرسى.
 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثانى: ثانيا: 

 –ذوى صعوبات التعمم )"توجد فروق دالة إحصائيا بين فئات التبلميذ ينص الفرض الثانى عمى أنو 
الوجدانى  ءفى أبعاد مقياس الذكا (المتفوقين عقميا منخفضى التحصيل – منخفضى التحصيل غير المتفوقين عقميا

 "ودرجتو الكمية
بيف متكسطات درجات  ANOVAكلمتأكد مف صحة ىذا الفرض تـ إجراء تحميؿ التبايف البسيط فى اتجاه كاحد 

 ( يكضح نتائج ىذا التحميؿ:7، كجدكؿ )كدرجتو الكمية ات الدراسة الثبلث عمى مقياس الذكاء الكجدانىفئ
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 الكمية عاد مقياس الذكاء الوجدانى ودرجتوات الثبلث عمى أبلتباين بين متوسطات درجات الفئ( نتائج تحميل ا7جدول )
مجموع  مصدر التباين أبعاد المقياس

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 ومستوى الداللة

 بيف المجمكعات الوعى بالذات
 داخؿ المجمكعات

395.38 
841.425 

2 
53 

897.691 
85.86 

82.465** 
 

الميارات 
 االجتماعية

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

88.131 
613.184 

2 
53 

41.52 
88.378 

3.561* 

التحكم فى 
 االنفعاالت

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

74.861 
414.824 

2 
53 

37.431 
7.625 

4.919* 

 بيف المجمكعات التعاطف
 داخؿ المجمكعات

361.514 
588.673 

2 
53 

881.252 
9.686 

88.619** 

 بيف المجمكعات دافعية الذات
 داخؿ المجمكعات

387.581 
288.53 

2 
53 

858.79 
5.444 

29.868** 

 بيف المجمكعات الدرجة الكمية 
 داخؿ المجمكعات

8532.862 
8281.62 

2 
53 

766.188 
22.842 

33.538** 

 .   05دال عند *                                .                   02دال عند **

.( بيف فئات الدراسة 18.(، )15عند مستكل ) لة إحصائياايتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ د
المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ( فى  – منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا -الثبلث )ذكل صعكبات التعمـ

دافعية الذات(  -التعاطؼ -تالتحكـ فى االنفعاال -الميارات االجتماعية -أبعاد مقياس الذكاء الكجدانى )الكعى بالذات
، ”LSD“دالالتيا تـ استخداـ اختبار  ك ا يشير إلى تحقؽ ىذا الفرض، كلتحديد اتجاه ىذه الفركؽمم ،الكمية كدرجتو

 -( يكضح نتائج ىذا االختبار:8كجدكؿ )
عاد مقياس الذكاء التجاه وداللة الفروق بين فئات الدراسة الثبلث فى أب ”LSD“( نتائج اختبار 8جدول )

 الكمية. الوجدانى ودرجتو
 فئات الدراسة

 

 
 أبعاد مقياس

 الذكاء الوجدانى 

ذوى 
صعوبات 
التعمم 

 28=2ن

منخفضى 
التحصيل غير 
 المتفوقين عقميا

 11=1ن

المتفوقين عقميا 
منخفضى التحصيل 

 26=  4ن

 LSDداللة الفروق باختبار 

 3، 2 3، 8 2، 8 م م م
 * * * 84.93 88.51 82.33 الوعى بالذات

 * * * 87.83 88.88 85.33 الميارات االجتماعية

 * * * 84.63 85.86 83.88 التحكم فى االنفعاالت

 * * * 85.25 87.45 88.44 التعاطف

 * * * 85.25 87.15 88.44 دافعية الذات

 * * * 817.83 882.55 811.88 الدرجة الكمية 

 05 ة عنددال. 
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.( بيف فئات الدراسة الثبلث )ذكل صعكبات 15عند مستكل ) لة إحصائياا( يتضح كجكد فركؽ د8مف جدكؿ )
المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ( فى أبعاد مقياس الذكاء  -منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا -التعمـ

الكمية  كدرجتودافعية الذات(  -التعاطؼ -التحكـ فى االنفعاالت -الميارات االجتماعية –الكجدانى )الكعى بالذات 
تمييا فئة المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ثـ فئة ذكل  منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميالصالح فئة 

 صعكبات التعمـ.
 ويمكن تفسير ذلك كاآلتى:  

أنو التكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء المعرفى كالذكاء الكجدانى، كىذا ما أكدتو العديد مف األطر النظرية 
كالتى أشارت إلى كجكد فركؽ بيف الذكاء المعرفى كالذكاء الكجدانى، حيث يختص الذكاء العاـ  كالدراسات السابقة

بإضافة حمكؿ لممشكبلت التى تكاجو الفرد، بينما يعمؿ الذكاء الكجدانى عمى تنظيـ كتكضيح لمشاعرنا كمشاعر 
 اآلخريف كاستخداميا فى التكصؿ لحمكؿ لتمؾ المشكبلت.

الذكاء الكجدانى فيمكف أف  اتعممو أك تدريسو كلو جانب كراثى كآخر بيئى كلو نسبة، أمال يتـ كما أف الذكاء 
يتعمـ كيدرس كليس لو حدكد أك نسب ذكاء، باإلضافة إلى أف الذكاء الكجدانى يستخدـ لحساب الفركؽ الفردية بيف 

يف ب، كما يستخدـ كبنية لتكضيح الفركؽ األفراد فى مجاالت اتخاذ القرار كالقيادة كالتخطيط كالعمؿ فى جماعة كاالبتكار
 األفراد فى النجاح فى الحياة، كليس كمقياس نكعى لمذكاء التقميدل.

 (1003)الدليؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ دراستو التى أجراىا عاـ  (.Winters et al)وآخرون  وينترسكقد قدـ 
كالتى أشار مف خبلليا إلى أف األفراد ذكل الذكاء المعرفى لـ ينجحكا فى التعامؿ مع البيئة التى يعيشكف فييا، فى حيف 

 كجد  أفراد آخركف سجمكا أرقاما ضعيفة مف حيث ناتج الذكاء كرغـ ذلؾ أظير ىؤالء نجاحا مف خبلؿ البيئة
يأخذ الفرد إلى  المعرفىفى ككف الذكاء  (Hamacheck,2000)ىاماشيك كيتفؽ ىذا مع ماتكصمت إليو دراسة 

عالـ مف المعمكمات المجردة كالعممية كالمعرفية كميارات لحؿ المشكبلت، بينما يعمؿ الذكاء الكجدانى عمى إعادة تكازف 
 الفرد فى العالـ، حيث ينشط مع إدارتو لذاتو أكثر مف العمؿ كرد فعؿ لمثيرات البيئة.

و إبستين  ،(Jones & Day,1998)و داى كبصفة عامة تتفؽ تمؾ النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف جكنس     
(Epstein, 1999) ، وماير (Mayer,2001)، وريد وكبلرك (Reed & Clark,2000) ، زى  دروفان(Van Der 

Zee,2002) ،لويزا  حيف تختمؼ مع دراسةذكاء الكجدانى كالذكاء العاـ، فى كالتى أشارت إلى عدـ كجكد عبلقة بيف  ال
(Luisa, 1998) ، ومايروسالوفى وكاروسو(Mayer & Salovey & Caruso, 1999)،  و جريفز(Graves, 2000) ،

 كالذكاء العاـ. الكجدانى ( كالتى تكصمت إلى كجكد عبلقة بيف الذكاء1003) ،و مصطفى حسيبو عبد الحى محمود
منخفضى التحصيؿ غير كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف فئتى المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ ك كعف 
يشير إلى ضعؼ أك  فيذا منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميافى ميارات الذكاء الكجدانى لصالح  المتفكقيف عقميا

 ندومن ال النتيجة مع نتائج دراسة كؿ  ت تمؾقد اختمفك  ،عدـ كجكد عبلقة بيف الذكاء الكجدانى كالتفكير االبتكارل
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كالتى أشارت  (Mayar, 2001)، وماير  (Batastini, 2001)وباتستينى ، (Landau & Weissler, 1998)يسمر وو 
 نتائجيا إلى كجكد عبلقة بيف الذكاء الكجدانى كالتفكير االبتكارل.

منخفضى التحصيؿ، فقد يككف لمفجكة التى  كيمكف تفسير تمؾ النتيجة فى ضكء طبيعة فئة المتفكقيف عقميا
نعكاسا عمى تعانى منيا كالتى تتمثؿ فى الفرؽ بيف قدراتيا الحقيقية )األداء المتكقع( كمستكل إنجازىا الفعمى ا

بالنفس كالشعكر بالضغط  يـ إلى القمؽ كاالكتئاب كانخفاض مفيكـ الذات كضعؼ الثقةشخصياتيـ كالتى تؤدل ب
 ديدحاالنفعالية كعدـ القدرة عمى تافعية كعدـ الرغبة فى االندماج االجتماعى كاالضطرابات نخفاض مستكل الدكا

 انفعاالتيـ كانفعاالت اآلخريف أك التحكـ فى انفعاالتيـ كالسيطرة عمييا.
كالسمبية تجاه اآلخريف كانخفاض الطمكح كالعجز  ائـ باإلحباط كالفتكر كالبلمباالهباإلضافة إلى إحساسيـ الد

تيـ ك نمكىـ االنفعالى امما  ينعكس عمى تكظيؼ قدر  ،ف التعبير عف انفعاالتيـ كالحدة االنفعالية كالنبذ االجتماعىع
مكاناتيـ اإلبداعية. عمىكفى نجاحيـ المينى كاألكاديمى   الرغـ مف قدراتيـ العقمية كا 

االنفعالية كاالجتماعية لدييـ ىى تمؾ البيئة كما أف البيئة األسرية كالمدرسية التى تؤثر بالسمب عمى الجكانب 
 التى تقؼ حجر عثرة فى سبيؿ تحقيؽ كاستغبلؿ قدراتيـ اإلبداعية كاالبتكارية.

 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث:  ثالثا: 
منخفضى  -ذوى صعوبات التعمم) توجد فروق دالة  إحصائيا بين فئات التبلميذينص الفرض الثالث عمى أنو " 

جتماعية ودرجتو فى أبعاد مقياس المسئولية اال (التحصيلالمتفوقين عقميا منخفضى  -صيل غير المتفوقين عقمياالتح
 ." الكمية

كلمتأكد مف صحة ىذا الفرض تـ إجراء تحميؿ التبايف البسيط فى اتجاه كاحد بيف متكسطات درجات فئات  
 ( يكضح نتائج ىذا التحميؿ: 9كجدكؿ ) عمى مقياس المسئكلية االجتماعية كدرجتو الكمية، الدراسة الثبلث

 

 الكمية. قياس المسئولية االجتماعية ودرجتوات الثبلث عمى أبعاد ملتباين بين متوسطات درجات الفئ( نتئاج تحميل ا9جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين أبعاد المقياس
 الحرية

 متوسط
 المربعات

قيمة "ف" 
 ومستوى الداللة

 بيف المجمكعات المسئولية الذاتية الشخصية 
 داخؿ المجمكعات

846.773 
3589.831 

2 
53 

73.387 
67.789 

8.184 

 بيف المجمكعات المسئولية الدينية األخبلقية 
 داخؿ المجمكعات

817.721 
4121.861 

2 
53 

53.861 
75.865 

719. 

 بيف المجمكعات المسئولية الجماعية 
 داخؿ المجمكعات

856.515 
3281.971 

2 
53 

78.252 
68.887 

8.264 

 بيف المجمكعات المسئولية الوطنية 
 داخؿ المجمكعات

81.199 
3989.911 

2 
53 

5.149 
75.288 

167. 

 بيف المجمكعات الدرجة الكمية 
 داخؿ المجمكعات

84.35 
4244.69 

2 
53 

42.875 
81.177 

1.527 
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بيف فئات الدراسة الثبلث )ذكل  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا نتائج الجدكؿ السابؽيتضح مف 
 مقياس المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ( فى أبعاد -منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا -صعكبات التعمـ

المسئكلية  -اعيةمالمسئكلية الج -المسئكلية الدينية األخبلقية -المسئكلية االجتماعية )المسئكلية الذاتية الشخصية
 الكمية، مما يشير إلى عدـ تحقؽ ىذا الفرض. الكطنية( كدرجتو

 ويمكن تفسير ذلك كاآلتى: 
تشير تمؾ النتائج إلى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف المسئكلية االجتماعية كالتحصيؿ الدراسى كىذا ما 

، (Freedman, 2000)مان وفريد، (Ford,1996)، و فورد (Hawkins, 1992)ىاوكينس أشارت إليو دراسة كؿ مف 
 كانت الفركؽ فى المسئكلية الذاتية لصالح المجمكعات ذات التحصيؿ المرتفع بالمقارنة بمنخفضى التحصيؿ. حيث

ارتبط انخفاض التحصيؿ الدراسى لدل الفئات الثبلث بانخفاض المسئكلية االجتماعية  كفى الدراسة الحالية
كيمكف تفسير ذلؾ فى ككف التحصيؿ الدراسى يسيـ فى  ،لدييـ كالذل اتضح فى عدـ كجكد فركؽ دالة بيف الفئات

كماىك صحيح كما ىك خطأ كاحتراـ  معرفة الطبلب باآلداب العامة لمسمكؾ كالعادات كالتقاليد االجتماعية كالقيـ كالقكانيف
 حقكؽ اآلخريف كالتضحية مف أجميـ كااللتزاـ بالكاجبات.

معمكمات معرفية تتكامؿ كتتفاعؿ مع بعضيا  عمى فالمسئكلية االجتماعية كالتحصيؿ الدراسى يحتكل كؿ منيما
 المستقبؿ. البعض لتسيـ فى بناء شخصية فعالة قادرة عمى القياـ بدكرىا االجتماعى كالمينى فى

ك حسف كماىك ردئ مف بالمسئكلية االجتماعية ككعيو الشديد بكاجباتو كتمييزه بيف ماى كما أف إحساس التمميذ
إلى إتقاف كتنفيذ ما عميو مف كاجبات عمى خير كجو بؿ كالتغمب عمى العقبات التى  أفعاؿ كفيمو لمغزل تصرفاتو يدفعو

إنجازه األكاديمى كتحقيؽ النجاح، كما أنو قد يندفع إلى إرضاء اآلخريف  ية التعمـ مما ينعكس عمىممتكاجيو أثناء ع
شباع احتياجاتيـ كيمتـز باألخبلقيات المفركضة كخاصة داخؿ المدرسة كمع مدرسيو مما ينعكس  كحسف معاممتيـ كا 

  داء أفضؿ.الطمأنينة مما يزيد مف دافعيتو ألعميو مف خبلؿ ردكد فعؿ إيجابية تكفر لو اإلشباع ك 
كاليأس  ية كاالنتماء لممدرسة يعتريو شعكر بالبلمباالهكعمى العكس مف ذلؾ فإف الطالب الذل ال يشعر بالمسئكل

زل تصرفاتو كأفعالو يتساكل لديو الجيد كالحسف مف األفعاؿ كيصبح التحصيؿ كاإلنجاز أك عدمو كال ييتـ بمعرفة مغ
عبلقاتو مما يككف لو مردكد سمبى مف جانب اآلخريف تجاىو كالذل قد سكاء، فييمؿ كاجباتو كتسكء سمككياتو كتضطرب 

 يزيد مف سكء تكيفو النفسى كاالجتماعى.
وونتزل  ،(Hawkins, 1992)، و ىاوكينس  (Wentzel, 1991)ونتزل كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة كؿ مف: 

(Wentzel, 1993) ،يا (، وناكا2997) و عيسى الزىرانى(Nakaya, 1999) ،( 1020وفاطمة بنت عبد العزيز ،)
فى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف المسئكلية االجتماعية كالتحصيؿ  (Maliki et al.,2010)ومالكى وآخرين 

 الدراسى.
كما تشير نتائج ىذا الفرض إلى عدـ كجكد عبلقة بيف المسئكلية االجتماعية كالذكاء المعرفى ، كىذا ما لـ 

 ة فى حدكد ما تـ االطبلع عميو.تتناكلو أل دراسة سابق
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كيمكف تفسير ذلؾ فى أف انخفاض التحصيؿ الدراسى لدل فئات الدراسة الثبلث قد يصاحبو مشكبلت 
كصعكبات فى السمكؾ االنفعالى كاالجتماعى بغض النظر عما يتمتعكف بو مف قدرات عقمية، فقد يككف التمميذ ذك ذكاء 

ة األسرية كالمدرسية عف تنميتيا كاستغبلليا االستغبلؿ يئاقة معطمة نظرا لقصكر البمرتفع إال أف إمكاناتو العقمية تظؿ ط
 األمثؿ أك تكظيفيا لصالح الفرد كالمجتمع.

فاالىتماـ بالجكانب المعرفية عمى حساب الجكانب االجتماعية كاالنفعالية كغمبة الطابع  النظرل، كااللتزاـ 
أساليب تدريس ركتينية كعدـ االىتماـ باألنشطة االجتماعية، كالمعاممة السيئة  بمقررات ال تشبع حاجات التبلميذ، كاتباع

كؿ ىذا مف شأنو أف يؤدل بيـ إلى عدـ  ،مف جانب أسرة المدرسة لمتبلميذ كعدـ إعطائيـ الفرصة لمحكار كالمناقشة
كتسكء عبلقاتو بمف حكلو كيبدأ فى اليركب منيا فيصبح ثركة بشرية ميدرة  اإلحساس باالنتماء لممدرسة فيعزؼ عنيا

 عمى الرغـ مما يتمتع بو مف إمكانات كقدرات متقدمة.
 عرض ومناقشة نتائج الفرض الرابع: رابعا: 

 -ذوى صعوبات التعمم)توجد فروق دالة إحصائيا بين فئات التبلميذ ينص الفرض الرابع عمى أنو " 
فى أبعاد مقياس السموك األخبلقى  (المتفوقين عقميا منخفضى التحصيل -صيل غير المتفوقين عقميامنخفضى التح
 " ودرجتو الكمية

بيف متكسطات درجات فئات   ANOVAكلمتأكد مف ىذا الفرض تـ إجراء تحميؿ التبايف البسيط فى اتجاه كاحد 
 ( يكضح نتائج ىذا التحميؿ: 81كجدكؿ ) ،كدرجتو الكمية الدراسة الثبلث عمى مقياس السمكؾ األخبلقى

 الكمية. عاد مقياس السموك األخبلقى ودرجتوالثبلث عمى أب لفئات( نتائج تحميل التباين بين متوسطات درجات ا20جدول )
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين أبعاد المقياس

 الحرية
قيمة "ف" ومستوى  متوسط المربعات

 الداللة
 بيف المجمكعات  األمانة

 داخؿ المجمكعات 
329.557 
888.438 

2 
53 

864.778 
3.423 

48.838** 
 

 بيف المجمكعات  التعاون
 داخؿ المجمكعات

813.542 
331.465 

2 
53 

58.778 
6.235 

8.313** 

 بيف المجمكعات  الصدق
 داخؿ المجمكعات

82.68 
881.697 

2 
53 

48.38 
3.419 

82.884** 

 بيف المجمكعات  العدل
 داخؿ المجمكعات

61.721 
269.354 

2 
53 

31.361 
5.182 

5.974** 

 بيف المجمكعات  الرحمة
 داخؿ المجمكعات

74.381 
472.42 

2 
53 

37.855 
8.984 

4.871** 

 بيف المجمكعات  االحترام
 داخؿ المجمكعات

818.822 
853.14 

2 
53 

54.16 
2.888 

88.789** 

 بيف المجمكعات  الصبر
 داخؿ المجمكعات

59.132 
753.222 

2 
53 

29.521 
84.288 

2.167 

 بيف المجمكعات  الدرجة الكمية
 داخؿ المجمكعات

8685.77 
3282.5 

2 
53 

842.86 
68.934 

83.619** 

 .02** دال عند 
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.( بيف فئات الدراسة الحالية )ذكل 18عند مستكل ) لة إحصائياايتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ د
أبعاد  جميعالمتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ( فى  -منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا -صعكبات التعمـ

الكمية باستثناء بعد الصبر،  جتواالحتراـ( كدر  -الرحمة -العدؿ -الصدؽ -التعاكف -مقياس السمكؾ األخبلقى )األمانة
( 88، كجدكؿ )""LSDيا تـ استخداـ اختبار مما يشير إلى تحقؽ ىذا الفرض جزئيا، كلتحديد اتجاه ىذه الفركؽ كدالالت

 يكضح نتائج ىذا االختبار.
ك التجاه وداللة الفروق بين فئات الدراسة الثبلث فى أبعاد مقياس السمو  (LSD)( نتائج اختبار 22جدول )

 الكمية. األخبلقى ودرجتو
        

 فئات الدراسة                   
 

 
 

 أبعاد مقياس
 السلوك األخالقى

ذوى 
صعوبات 
التعلم 

 11=1ن

منخفضى 
التحصيل غير 
 المتفوقين عقليا

 22=2ن

المتفوقين عقليا 
 منخفضى التحصيل

 16=3ن
 LSDداللة الفروق باختبار 

 3، 2 3، 8 2، 8 م م م
 *  * 4.63 9.31 4.36 األمانة 
 *  * 4.44 6.25 3.04 التعاون 
 *  * 5.11 6.88 4.04 الصدق 

 *  * 6.28 7.56 5.09 العدل 
 *  * 6.5 8.56 6 الرحمة 
 *  * 4.94 7.38 4.27 االحترام 

 *  * 14 31.11 22..1 الدرجة الكلية 
 

 ك الدراسة ذكل صعكبات التعمـ .( بيف فئتى15عند مستكل ) إحصائيالة ( يتضح كجكد فركؽ دا88جدكؿ )مف 
المتفكقيف عقميا ك  ،مف جية غير المتفكقيف عقميامنخفضى التحصيؿ لصالح  منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميا

مف  منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميالصالح  منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقمياك  منخفضى التحصيؿ
، االحتراـ( كدرجتو الكمية -الرحمة -العدؿ -الصدؽ -التعاكف -فى أبعاد مقياس السمكؾ األخبلقى )األمانة جية أخرل
المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ( فى أبعاد السمكؾ  -تكجد فركؽ دالة بيف فئتى )ذكل صعكبات التعمـفى حيف لـ 

 األخبلقى كدرجتو الكمية. 
 ويمكن تفسير ذلك كاآلتى: 

المتفكقيف عقميا   -أنو قد تككف لمظركؼ المدرسية كاألسرية الصعبة التى تعايشيا فئتى )ذكل صعكبات التعمـ
يذ عمى ككنيا سببا مباشرا كالتى يدركيا التمم منخفضى التحصيؿ غير المتفكقيف عقميامنخفضى التحصيؿ( بالمقارنة ب

مف العديد مف الصعكبات كأكجو الضعؼ األكاديمى بالمقارنة بزمبلئو قد تمثؿ سببا فى عدـ اكتسابو خبرات  لمعاناتو
ة، كقد يككف لبلتجاىات العدائية تجاه البيئتيف سببا فى االبتعاد عنيا كضعؼ التفاعؿ كافية عف أنماط السمكؾ المقبكل

مع اآلخريف نتيجة لئلحباط الذل تسببو لو كعدـ االىتماـ بقدراتو كميكلو، مما يؤثر بصكرة مباشرة عمى المركر بخبرات 
 ات اجتماعية.اجتماعية كافية تسيـ فى التعرؼ عمى ما يجب التحمى بو أك تركو مف سمككي

كما قد ترجع إلى السياسة التربكية كثقافة المدرسة كمبلزمة المعمـ لمعقاب المستمر كضعؼ اإلشراؼ 
كالممارسات االستفزازية الخطأ مف جانب بعض المعمميف كفرض سياسية اإلذعاف كردكد األفعاؿ السمبية لمرفاؽ تجاه 

رض ليا، كالخصائص الشخصية كالنفسية غير السكية التى تتميز تحصيؿ ىاتيف الفئتيف كتجاه أساليب العقاب التى تتع
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ظيار السمككيات السمبية كالتى ال تجد تكجيو مف  بيا، كعدـ تمكف المعمـ عف مادتو الدراسية كؿ ىذا مف سبيمو تقكية كا 
 القائميف عمى العممية التعميمية.

الستفادة مما يقدـ إلييـ مف معارؼ كبرامج قد تككف الصعكبات التى تمر بيا ىاتيف الفئتيف سببا فى عدـ ا ك
تعميمية، حيث تتحكؿ قدراتيـ إلى طاقة معطمة تعجز عف التعامؿ مع المحتكل المعرفى كاستخبلص أك اكتساب أنماط 
السمكؾ المقبكؿ اجتماعيا كدينيا، باإلضافة إلى غياب القدكة الحسنة كاالستجابة لضغكط األقراف مف أجؿ المجاراة 

 اقات كزيادة الشيرة.ككسب الصد
حساسيـ بأنيـ أقؿ قدرة مف غيرىـ  باإلضافة إلى أف خبرات الفشؿ المتكررة لدل ىاتيف الفئتيف مف التبلميذ كا 
عمى النجاح كضعؼ قدرتيـ عمى حؿ المشكبلت كسيطرة العشكائية عمى تصرفاتيـ كفشميـ المستمر فى إثبات ذكاتيـ 

ظيارىا عمى النحك الذل يرضى كيشبع د كافعيـ كؿ ىذا مف شأنو إصابتيـ باإلحباط كالدكنية الذل يؤدل بدكره إلى كا 
 العديد مف السمككيات السمبية كخاصة تجاه ىؤالء الذيف يعتقدكف أنيـ أفضؿ منيـ. 

 (Flyn,1984)وفمين ، (Henderson, 1984): ىندرسون كتتفؽ تمؾ النتائج مع ماتكصمت إليو دراسة كؿ مف 
 (Baldwin,1988)وبالدوين ، (Goldman,1984) جولدمانقى، كدراسة خبلفى عدـ كجكد عبلقة بيف الذكاء كالنمك األ

 عبلقة االبتكارية كالنمك الخمقى. منيما إلى عدـ داللة كالتى أشارت كؿ
، وسامى أبو (White, 1988)(، ووايت 2997نيفين عبد الرحمن ) نتائج دراسة كؿ مف مع فى حيف تختمؼ

 عف كجكد عبلقة بيف الذكاء كالنمك الخمقى. كؿ منيما كالتى أسفرت نتائج( 2990بيو )
 البحوث المقترحة: بتوصيات 
لدل بعض  السمكؾ األخبلقى( -الذكاء الكجدانى -ة فى متغيرات الدراسة )التنمر المدرسىتدريبيعمؿ برامج  -2

 مستكل التبلميذ فييا.كالتى أثبتت الدراسة الحالية انخفاض  الفئات

دراسة أثر تفاعؿ نكع الصعكبة كالجنس كالصؼ الدراسى عمى متغيرات الدراسة األربعة لدل التبلميذ ذكل  -1
 صعكبات التعمـ.

عمؿ دراسة مقارنة فى بعض المتغيرات اليامة األخرل األكثر تكرارا فى األطر النظرية كالتى تؤثر عمى ذكاء  -4
 المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ(. -عمـكتحصيؿ فئتى )ذكل صعكبات الت

 سة األربعة.نمذجة العبلقات بيف متغيرات الدرا -3

 عمؿ دراسة عاممية فى المتغيرات األربعة لمدراسة. -5

 -لعبلج الصعكبات االجتماعية كاالنفعالية لدل فئتى )ذكل صعكبات التعمـ متنكعةمداخؿ  البحث عف -6
بيئة اإلثراء  -مفاىيـ الذات -الميارات االجتماعية –ألنشطة المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ( مثؿ )ا

 النفسى(.

ال معرفية( مرتبطة بالصعكبات التى تكاجييا فئتى )ذكل صعكبات  –الكشؼ عف جكانب نفسية أخرل )معرفية  -7
 المتفكقيف عقميا منخفضى التحصيؿ(. -التعمـ

بلث فى انخفاض مستكل كؿ مف  )السمكؾ دراسة أثر الضغكط المدرسية كاألسرية عمى فئات الدراسة الث -8
 المسئكلية االجتماعية( كانتشار ظاىرة التنمر المدرسى. -الذكاء الكجدانى -األخبلقى
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Differences in some personality variables of the primary school students 

with learning difficulties, non talented underachiever's students and 

talented underacheivers students  
 

Abstract  

The study aimed to identify the differences between students with learning 

difficulties, (n=18) non talented underachievers (n = 22) and talented underacheivers 

students (n = 16) in some behavioral and emotional variables (school bullying - emotional 

intelligence – social responsibility - ethical behavior) of the fifth grade primary students. 

After the application of the study variables scales (school bullying - emotional intelligence 

– social responsibility - ethical behavior), the study had some findings: there are 

statistically significant differences between the three study groups in the school bullying 

scale dimension; its total degree is in favor of the category of students with learning 

disabilities, followed by the category of talented underacheivers students, and then the 

category of non talented underachievers students. There are statistically significant 

differences between the three study groups in the emotional intelligence scale dimensions; 

its total degree is in favor of the category of non talented underachievers students, 

followed by the category of talented underacheivers students, and then the category of 

students with learning difficulties. There was no difference among the three groups in the 

dimensions of social responsibility and its total degree. However, there are statistically 

significant differences between (students with learning difficulties, and talented 

underacheivers students) on one hand and the non talented underachievers students on the 

other hand in the ethical behavior scale dimensions and its total degree. While there are no 

significant differences between the two categories (students with learning difficulties, and 

talented underacheivers students) in the ethical behavior dimensions and its total degree. 


