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النظريات الضمنية للذكاء واملوهبة وعالقتها 
بالكفاءة الذاتية األكادميية لدى الطلبة املوهوبني 

 ذوي صعوبات التعلم باملنطقة الشرقية
 

 **طالع بن عبدهللا األسمري *                                      فتحي محمد أبو ناصر

 

راَسة إلى _ امللخص ِّ
م يعرفة مستو مهدفت الد 

ُّ
عل ة للذكاء واملوهبة التي يتبناها الطالب املوهوبين ذوي صعوبات التَّ ات النظريات الضمنيَّ

م بامل
ُّ
عل ة لدى الطالب املوهوبين ذوي صعوبات التَّ ة االكاديميَّ ة، والوقوف على مستوى أبعاد الكفاءة الذاتيَّ رحلة باملرحلة االبتدائيَّ

نت  ة، وقد تكو  راَسة من )االبتدائيَّ ِّ
َِّنة الد 

ة، 30َعي  ة بالطريقة القصديَّ ة باملنطقة الشرقيَّ ( طالًبا تم اختيارهم من ثالث مدارس ابتدائيَّ

ة للذكاء واملوهبة جاءت فوق املتوسط االفتراض ي لدى مت عواستخد راَسة الى أن مستويات النظريات الضمنيَّ ِّ
دة مقاييس، وتوصلت الد 

َِّنة، والى وج
ا عند مستوى )أفراد الَعي  ة دالة إحصائيًّ ٍّ من )القراءة، 01,0ود عالقة ارتباطيَّ

ة للذكاء كمكتسب وكل  ة الضمنيَّ ٍّ من النظريَّ
( بين كل 

و  ة(، وقد تمت مناقشة وتقديم بعض التَّ ة على أبعاد الكفاءة األكاديميَّ راَسة، والدرجة الكليَّ ِّ
صيات والرياضيات، واملشاركة، ومهارات الد 

راَسة وموضوعهااملرتبطة  ِّ
 .بنتائج الد 

 

ة مالكلمات املفتاحيَّ
ُّ
عل ة، املوهوبون ذوي صعوبات التَّ ة للذكاء واملوهبة، الكفاءة األكاديميَّ  .: النظريات الضمنيَّ
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النظريات الضمنية للذكاء واملوهبة وعالقتها بالكفاءة الذاتية األكاديمية 

 الطلبة املوهوبين ذوي صعوبات التعلملدى 
 املقدمة. 1

تهتم الدول املتقدمة في عصرنا الحاضر برعاَية أبنائها املوهوبين       

ا تعمل الدول على استثماره  واملتفوقين الذين يعدون خياًرا إستراتيجيًّ

نمية املستدامة لتلك الدول، إن رعاَية  وإعداده ليسهم في تحقيق التَّ

ة املناسبة لهم ع ربويَّ
َّ
امل من املوهوبين واملبدعين وتقديم الخدمات الت

ٍّ سواء. وفي 
ة وتطوير املهارة على حد  العوامل املساندة لتنمية القدرة الذاتيَّ

هذا الصدد تشير الدراسات إلى أن فئة املوهوبين واملتميزين في املجتمع 

%، من األفراد، ومن تلك النسبة يخرج 5 – 3 يمثلون نسبة تتراوح ما بين

يسهمون في قيادة املجتمعات وتنميتها لنا املفكرون والعلماء والقادة الذين 

ة  من واقع إنتاجات تلك العقول من ابتكارات واختراعات ونظريات علميَّ

ة في شتى املعارف والعلوم ]  ].1وتطبيقيَّ

لقد ظلت الفكرة السائدة أن املوهوبين هم من يحصدون درجات       

ملدرس ي منذ عالية في اختبارات الذكاء إضافة إلى مستوى جيد من األداء ا

م حين عقدت جامعة جون 1981بدايات القرن املاض ي وحتى عام 

 دعي إليه مجموعة من الخبراء في مجال املوهبة وصعوبات 
ً
هوبكينز مؤتمرا

م، في حين كان االهتمام 
ُّ
عل م ملناقشة موضوع املوهبة وصعوبات التَّ

ُّ
عل التَّ

ن يعانون من ذاك الحين يرتكز على احتياجات املوهوبين والطالب الذي

م كل على حدة، في حين أن الطلبة املوهوبين الذين 
ُّ
عل صعوبة في التَّ

م لم يحصلوا على القدر الكافي من الرعاَية 
ُّ
عل يعانون من صعوبات في التَّ

[. 2] واالهتمام، على الرغم من االعتراف بهذا املجال كحقيقة واقعة الغزو 

 
ُّ
عل م بـ "أنهم أولئك الذين يملكون وتعرف فئة املوهوبين ذوي صعوبات التَّ

ة بارزة تمكنهم من تحقيق مستويات  ة غير عاديَّ مواهب أو إمكانات عقليَّ

م، تجعل 
ُّ
عل ة في التَّ ة عالَية ولكنهم يعانون من صعوبات نوعيَّ أداء أكاديميَّ

حصيل أو اإلنجاز األكاديمي صعبة وأداءهم فيها  بعض مظاهر التَّ

[، وفي هذا اإلطار يصنف الزيات 3] " الزياتمنخفًضا انخفاًضا ملموًسا 

ة على 3] م على عدة فئات فرعيَّ
ُّ
عل [ فئة املوهوبين من ذوي صعوبات التَّ

م الدقيقة، ثنائيو غير  :النحو التالي
ُّ
عل ا ذوي صعوبات التَّ )املتفوقون عقليًّ

ا(  م املتفوقون عقليًّ
ُّ
عل ة املقنعة أو املطموسة، ذوو صعوبات التَّ العاديَّ

م الدقيقة
ُّ
عل ا ذوي صعوبات التَّ وهذه املجموعة  :حيث املتفوقون عقليًّ

فوق العقلي بسبب ارتفاع  عرف عليها وفًقا ملحكات التَّ يسهل تحديدها والتَّ

حصيل األكاديمي، مما يجعلهم في عداد  مستوى الذكاء أو االبتكار أو التَّ

ة املقنعة ا. اما ثنائيو غير العاديَّ أو املطموسة: وهذه  املتفوقين عقليًّ

حديد؛ وذلك بسبب الخصائص  ة لالكتشاف أو التَّ املجموعة أقل قابليَّ

فوق ومحددات صعوبات  ة املشتركة التي تجمع بين محددات التَّ السلوكيَّ

قنيع التي تحد من ظهور  ة التَّ م، باإلضافة إلى أمر هام يتمثل في خاصيَّ
ُّ
عل التَّ

ع ق أو خواص صعوبات التَّ فوُّ م، وتلك الصفة هي التي تحد من عدم التَّ
ُّ
ل

م 
ُّ
عل ة اكتشافهم أو مالحظتهم. وفيما يتعلق بذوو صعوبات التَّ إمكانيَّ

ا وهؤالء يتم اكتشافهم داخل املجتمع املدرس ي، ويتم  :املتفوقون عقليًّ

م، وهم غالبا يفشلون في املدرسة 
ُّ
عل تصنيفهم بأنهم ذوو صعوبات التَّ

حصيل أو ضعف بصورة واضحة، ويكتشفون  بسبب عدم قدرتهم على التَّ

ة أكثر من كونهم موهوبين  .األداء الواضح في مختلف املواد الدراسيَّ

[ أن املوهوبين ذوي اإلعاقات أو 4وهنا يرى كلٌّ من ديفز ورم ]      

الصعوبات عادة ما يتلقون مزيًدا من االهتمام بسبب ما يعانونه من 

هم. وبالنظر إلى العديد من الجهود لعلماء صعوبة أو إعاقة أكثر من مواهب

النفس املعرفي االجتماعي خالل العقدين املاضيين نجد ثمة تركيًزا 

ة إذ طور  (Implicit Theories) واهتماًما حول مجال النظريات الضمنيَّ

ة التي  ا مكثًفا حولها، وتشير النظريات الضمنيَّ الباحثون مساًرا بحثيًّ

ة التي يعتنقها الفرد يتبناها األفراد إلى ت لك األفكار واملعتقدات الشخصيَّ

ة، وباختالف تلك املعتقدات التي يكونها الفرد إن كانت  تجاه قدراته العقليَّ

صحيحة أو خاطئة فإن أهميتها ودورها يكمن في كونها تعد حقيقة 

ا في   مهمًّ
ً

بالنسبة ألصحابها، األمر الذي يجعل من تلك املعتقدات عامال

لسلوك، وعليها يبني األفراد أحكامهم حول قدراتهم وقدرات توجيه ا

 ].5اآلخرين ]

ة بأنها 6وفي هذا اإلطار يعرف ستيرنبيرغ ]        [ النظريات الضمنيَّ

املعتقدات التي تتواجد لدى األفراد عن ذكائهم، وكيف يتجلى ذلك في 

ت سلوكهم، ويستخدمها األفراد لتقييم أنفسهم. إلى ذلك صنف النظريا

ة صريحة ة في العموم إلى نوعين: نظريات ضمنيَّ  Explicit الضمنيَّ

Theories ة إذ النظريات الصريحة هي  Implicit Theories ونظريات ضمنيَّ

التي يقوم بتطويرها العلماء والباحثون في املجال من خالل البحث 

ا، ومن  ة التي يتم تطبيقها ميدانيًّ جريبيَّ ة التَّ ثم والدراسات العلميَّ

ة إلى تلك املعتقدات  استخالص النتائج، في حين تشير النظريات الضمنيَّ

 من دويك وإليوت
ً
 & Dweck التي يتبناها الفرد تجاه الذكاء. ويشير كال

Elliott  ة على إلى أن الراشدين يستخدمون تلك النظريات الضمنيَّ

 فطري
ً
 حيث مستويين هما: )أ( تصور الثبات تجاه الذكاء باعتباره مكونا

ً
ا

يكون اعتقادهم بأن القدرة لدى األفراد تخضع للتوزيع غير املتساوي، 

حيث إن البعض لديهم أكثر من غيرهم وهي في طبيعة الحال سمة عامة 

م في املجاالت املختلفة، أما املستوى اآلخر )ب( فهو 
ُّ
عل تؤثر في األداء والتَّ

 للتطوير مع مرو 
ً

ر الوقت، فقدرة تصور مكتسب وفيه يكون الذكاء قابال

  [7].الفرد في مجال معين ليست بالضرورة مطابقة لقدرته في مجال آخر

وفي وقتنا الحاضر وما يتميز به من معطياته املتنامية يتطلب األمر من       

ربويين على وجه الخصوص دعم قدرات ومهارات املتعلم املوهوب بشتى 
َّ
الت

الطرق والوسائل، ليصبح قادًرا على تحقيق ذاته التي من شأنها تمكينه 

 ألن يكون منتًجا للمعرفة ويتمتع ب
ً

كفاءة من تحقيق اإلنجازات، وصوال

ٍّ سواء. 
ة نحو قدراته ومهاراته على حد  ة إيجابيَّ ة عالية وقناعات داخليَّ ذاتيَّ

ة تؤثر في أداء  ة كسمة شخصيَّ ومن هذا املنطلق نجد أن الكفاءة الذاتيَّ

الفرد، وذلك من خالل األفكار واملعتقدات حول ذاته، وتعد في نفس 

ا بين معارفه ومهاراته وأدائه الفعلي
ً
من جانب آخر البهاص  الوقت وسيط

ة بأنها 9] [. وقد عرف كلٌّ من البدارين وغيث8] ة األكاديميَّ [ الكفاءة الذاتيَّ

ة  تلك االعتقادات للفرد حول مدى قدرته على القيام بمهام أكاديميَّ
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َنة، كما أكد كلٌّ من مادوكس ولويس ِّ
بأنه  Maddux & lewis 1987 مَعي 

ة تتأثر ب ة يمكن تغييرها أو ثمة ثالثة عناصر معرفيَّ ها الكفاءة الذاتيَّ

تعديلها؛ وذلك للوصول لالعتقاد األمثل بالشعور بالكفاءة، وهي: توقع 

ة، توقع النتائج، قيمة النتائج املراد تحقيقها ]  ].10الكفاءة الذاتيَّ

راَسة للتعرُّف على مستويات  قما سبوبناًء على        ِّ
جاءت هذه الد 

ة  ة األكاديميَّ ة للذكاء واملوهبة، وعالقتها بالكفاءة الذاتيَّ ات الضمنيَّ النظريَّ

ة باملنطقة  م في املرحلة االبتدائيَّ
ُّ
عل لدى املوهوبين ذوي صعوبات التَّ

ة ة السعوديَّ ة من اململكة العربيَّ  .الشرقيَّ

راَسة. 2 ِّ
 مشكلة الد 

ة للرقي بقدرات        تتميز املجتمعات املتطورة بما تقدمه من برامج تنمويَّ

الطلبة املختلفة، ال سيما فئة املوهوبين منهم؛ وذلك لتحقيق تنمية ورقي 

بقدراتهم املختلفة، األمر الذي يجعل منها أكثر عطاًء وخدمة ملجتمعاتهم 

عاَية قدرات وأمتهم حاضرها ومستقبلها، إن من أهم دعائم استثمار ور 

املوهوبين بمختلف فئاتهم هو الكشف عن خصائصهم ومعتقداتهم 

وأفكارهم التي توجه سلوكياتهم وقدراتهم، الذي ينعكس سلًبا أو إيجاًبا 

ة، وهذه الخطوة تعد  ة وغير األكاديميَّ على مستوى أداءاتهم األكاديميَّ

ة لتلك القدرات وامل واهب األمر الذي البوابة األولى لتقديم رعاَية شموليَّ

 لتمكينهم من استغالل قدراتهم وإمكاناتهم لتحقيق 
ً

يجعل من ذلك مجاال

م والنمو ملجتمعاتهم بصورة أفضل قدُّ  .التَّ

ة يؤثر بشكل مباشر في تفكيره        إن اعتقاد الفرد حول الفاعلية الذاتيَّ

وتصرفاته، في مقابل ذلك نجد أنه على مستوى ذلك االعتقاد يتحدد 

ة العالية في إنج ا وانخفاًضا، وتظهر سمات الفعالية الذاتيَّ از الفرد علوًّ

عدة صور، منها زيادة اهتمام الفرد باألعمال التي يقوم بها، ومضاعفة 

الجهود التي يبذلها الفرد في مواجهة احتماالت الفشل وتحقيق اإلنجاز، 

ريقة وتحديد أهداف بعيدة املدى متحدًيا للصعوبات التي قد تعترض ط

 ].11] وتعيق تقدمه

هذا وقد الحظ الباحث من خالل دراسته لبرنامج ماجستير تربَية 

ة والوطن  ة السعوديَّ املوهوبين، قلة األبحاث على مستوى اململكة العربيَّ

م 
ُّ
عل في حدود علم  –العربي في االهتمام بفئة املوهوبين ذوي صعوبات التَّ

ة الكبيرة التي على الرغم من أن األبحاث العل –الباحث ة تشير إلى األهميَّ ميَّ

ة  تلعبها مراحل الكشف عن هذه الفئة، وبناء وإطالق البرامج اإلثرائيَّ

املتخصصة لتطوير قدراتهم والنهوض بمستوياتهم التي يتميزون بها وتحد 

تلك الصعوبات من إظهارها، وأيًضا في حدود ما اطلع عليه الباحث، فإنه 

ة للذكاء ال توجد دراسة في البي ة بحثت النظريات الضمنيَّ ئة العربيَّ

ة  واملوهبة لدى فئة املوهوبين ذوي صعوبات وعالقتها بالكفاءة الذاتيَّ

ة الكشف عنها ودراستها؛ ملا تسهم به من  ة، على الرغم من أهميَّ األكاديميَّ

االرتقاء بأداءات الطلبة املوهوبين بشكل خاص، ومن هنا نجد أن من 

ة بمك ان دراسة مثل تلك النظريات التي يتبناها الطلبة املوهوبون األهميَّ

م، والوقوف على مستوياتها املختلفة التي تؤثر فيهم 
ُّ
عل ذوو صعوبات التَّ

راَسة في  ِّ
وتعمل على توجيه سلوكياتهم، ولذا تتلخص مشكلة الد 

الية ساؤالت التَّ
َّ
 :الت

 أ. أسئلة الدراسة

ة للذكا ء واملوهبة التي يتبناها الطالب ما مستوى النظريات الضمنيَّ

ة؟ م باملرحلة االبتدائيَّ
ُّ
عل  املوهوبون ذوو صعوبات التَّ

ة بأبعادها املختلفة لدى الطالب املوهوبين  ما مستوى الكفاءة األكاديميَّ

ة؟ م باملرحلة االبتدائيَّ
ُّ
عل  "ذوي صعوبات التَّ

ة للذكاء واملوهبة وا لكفاءة هل توجد عالقة بين النظريات الضمنيَّ

م باملرحلة 
ُّ
عل ة لدى الطالب املوهوبين ذوي صعوبات التَّ األكاديميَّ

ة؟  االبتدائيَّ

ة للذكاء واملوهبة أكثر تنبًؤا بالكفاءة  أي أبعاد النظريات الضمنيَّ

م باملرحلة 
ُّ
عل ة لدى الطالب املوهوبين ذوي صعوبات التَّ األكاديميَّ

ة؟  االبتدائيَّ

راَسةب.  ِّ
 أهداف الد 

ة إلىتهدف ا راَسة الحاليَّ ِّ
 :لد 

تمثله هذه الدراسة من إضافة مليدان البحث العلمي في تخصص تربية  ما

 .املوهوبين

ة للذكاء واملوهبة التي يتبناها الطالب  معرفة مستوى النظريات الضمنيَّ

ة م باملرحلة االبتدائيَّ
ُّ
عل  .املوهوبون ذوو صعوبات التَّ

ة لدى الطالب املوهوبين الوقوف على مستوى أبعاد الكفاءة  االكاديميَّ

ة م باملرحلة االبتدائيَّ
ُّ
عل  .ذوي صعوبات التَّ

ة للذكاء واملوهبة والكفاءة  الوقوف على نوع العالقة بين النظريات الضمنيَّ

م باملرحلة 
ُّ
عل ة لدى الطالب املوهوبين ذوي صعوبات التَّ األكاديميَّ

ة؟  "االبتدائيَّ

ة للذكاء واملوهبة أكثر تنبًؤا بالكفاءة دراسة أي أبعاد النظريات ال ضمنيَّ

م باملرحلة 
ُّ
عل ة لدى الطالب املوهوبين ذوي صعوبات التَّ األكاديميَّ

ة؟  االبتدائيَّ

راَسةج.  ِّ
ة الد    أهميَّ

ة من خالل اآلتي: قلة الدراسات التي تناولت  راَسة الحاليَّ ِّ
ة الد  تبرز أهميَّ

 
ُّ
عل ة فئة املوهوبين من ذوي صعوبات التَّ ة دعم تلك الفئة وتنميَّ م، ملا ألهميَّ

قدراتها من إسهام في خلق النجاح لها في الحياة واستثمار طاقتها وإمكانتها 

بمختلف مجاالت الحياة، األمر الذي يفتح الباب نحو إجراء املزيد من 

البحث والدراسات في هذا اإلطار. وإلقاء الضوء على طبيعة املعتقدات 

ة كأحد ا وجهات الراهنة في مجال علم النفس حول الذكاء الضمنيَّ لتَّ

 .واملوهبة

ةد.  عريفات اإلجرائيَّ
َّ
راَسة والت ِّ

 مصطلحات الد 

ة أو  املوهوبين: يعرف املوهوب بأنه الفرد الذي تتوفر لديه قدرة غير عاديَّ

فوق العقلي  ة أقرانه، في مجال أو أكثر من مجاالت التَّ أداء متميز عن بقيَّ

فكير حصيل األكاديمي واملهارات والقدرات الخاصة،  والتَّ االبتكاري والتَّ

ة خاصة ال تستطيع املدرسة توفيرها في منهج  ويحتاج إلى رعاَية تعليميَّ

ة راَسة العاديَّ ِّ
 ].12] الد 

املوهوبون من ذوي الصعوبات: هم أولئك الذين يملكون مواهب أو      

ة بارزة تمكنهم ة غير عاديَّ من تحقيق مستويات أداء  إمكانات عقليَّ

م، تجعل 
ُّ
عل ة في التَّ ة عالَية، ولكنهم يعانون من صعوبات نوعيَّ أكاديميَّ

حصيل أو اإلنجاز األكاديمي صعبة، وأداءهم فيها  بعض مظاهر التَّ

[. وُيعرَّف املوهوبون ذوو صعوبات 3] منخفًضا انخفاًضا ملموًسا الزيات

راَسة  ِّ
ا في الد  م إجرائيًّ

ُّ
عل وفق نتائج درجة الطالب في تطبيق مقياس التَّ

م، ومن ثم 
ُّ
عل ة للطالب املوهوبين ذوي صعوبات التَّ السمات السلوكيَّ
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م، ومن ثم تطبيق مقياس 
ُّ
عل تطبيق اختبارات تشخيص صعوبات التَّ

 .فناملصفوفات املتتابعة العادي لرا

ة ة الضمنيَّ  :النظريَّ

ل ظاهرة أو مفهوم معين، وتشير هي املعتقدات التي يكونها األفراد حو     

ة للذكاء واملوهبة إلى تلك املفاهيم واملعتقدات التي  املعتقدات الضمنيَّ

يتبناها الفرد حول طبيعة هذه املفاهيم، حيث يتبنى األفراد نمطين 

مختلفين تجاه تلك املعتقدات، إما أن يكون ذلك املعتقد ينظر له كسمة 

حكم  ة ال يمكن التَّ بها أو تطويرها، أو أن تكون النظرة لها ثابتة فطريَّ

عديل من خالل الخبرة. أيوب وعبد  ة( قابلة للتطوير والتَّ كسمة )نمائيَّ

ا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس 5] املجيد [. وتعرف إجرائيًّ

راَسة ِّ
ة للذكاء واملوهبة املستخدم في الد   .النظريات الضمنيَّ

ة  :الكفاءة األكاديميَّ

ة الذي يقسم الكفاءة       ة تعريف الكفاءة األكاديميَّ راَسة الحاليَّ ِّ
تتبنى الد 

مكين  ة، والتَّ ة إلى فئتين رئيستين هما: املهارات األكاديميَّ األكاديميَّ

ة  ة األساسيَّ ة املهاراُت املعرفيَّ األكاديمي، حيث يقصد باملهارات األكاديميَّ

فكير الناقد، والتي تمثل  واملعقدة وهي: الرياضيات، والقراءة، والتَّ

عليم العام، بينما تشير  عليم في مراحل التَّ ة ومحور التَّ ة أوليَّ مخرجات تربويَّ

مكين األكاديمي إلى اتجاهات وسلوكيات الطالب التي تقيس  عوامل التَّ

ة،  عليم داخل الفصل وهي: املهارات الشخصيَّ ة التَّ مشاركتهم في عمليَّ

ة أيوباملشاركة، الدافعيَّ  ا 13] ة، املهارات الدراسيَّ [. وتعرف إجرائيًّ

ة  بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الكفاءة األكاديميَّ

راَسة ِّ
 .املستخدم في الد 

 الطريقة واإلجراءات. 3

راَسةأ.  ِّ
 منهج الد 

تم استخدم املنهج الوصفي التحليلي باعتباره املنهج املناسب لطبيعة       

ة  راَسة ومشكلتها وتساؤالتها لدراسة العالقة بين النظريات الضمنيَّ ِّ
الد 

ة لدى املوهوبين ذوي صعوبات  ة األكاديميَّ للذكاء واملوهبة والكفاءة الذاتيَّ

ة ة باملنطقة الشرقيَّ م باملرحلة االبتدائيَّ
ُّ
عل  .التَّ

راَسة وعينتهاب.  ِّ
 مجتمع الد 

راَسة من جمي      ِّ
ع الطالب املوهوبين ذوي صعوبات تكون مجتمع الد 

ة، وهو  م بالصفوف )الرابع والخامس والسادس( باملنطقة الشرقيَّ
ُّ
عل التَّ

ة بأسماء الطالب  مجتمع غير محدد نظًرا لعدم وجود قوائم رسميَّ

َنة بالطريقة  ِّ
م. كما تم اختيار الَعي 

ُّ
عل املوهوبين ذوي صعوبات التَّ

َنة ال ِّ
ة، وقد تكونت َعي  راَسة من )القصديَّ ِّ

( طالًبا من املرحلة 30د 

ة، تم اختيارهم من ثالث مدارس هي: )مدرسة  ة باملنطقة الشرقيَّ االبتدائيَّ

ة بالجبيل  ة بالدمام ومدرسة الفناتير االبتدائيَّ املدينة املنورة االبتدائيَّ

ة باألحساء ة االبتدائيَّ ة، ومدرسة األنجال األهليَّ  (.الصناعيَّ

را  ِّ
 :َسة: تعالج الدراسة املتغيرات االتيةمتغيرات الد 

ة للذكاء واملوهبة  .املتغير املستقل: النظريات الضمنيَّ

ة لدى الطالب املوهوبين ذوي  ابع: الكفاءة الذاتية األكاديميَّ املتغير التَّ

م
ُّ
عل  .صعوبات التَّ

راَسةج.  ِّ
 أدوات الد 

م
ُّ
عل ة للموهوبين ذوي صعوبات التَّ   مقياس السمات السلوكيَّ

( مفردة 73[ ويتكون من )14] هو مقياس من إعداد شرف الدين      

ة املرتبطة بالبيئة  :موزعة على ستة أبعاد هي ُبعد الخصائص األكاديميَّ

ة والطالب ) ة ) 7املدرسيَّ عليميَّ  12مفردات(، ُبعد خصائص الطالب التَّ

ة( نظيميَّ ة والتَّ ة )األساسيَّ مفردة(، ُبعد  16) مفردة(، ُبعد املهارات الدراسيَّ

ة  ة )اإلدراكيَّ مفردات(،  8تجهيز املعلومات( ) -الذاكرة  -الخصائص املعرفيَّ

ة( ) ة وجوانب وجدانيَّ ة )طموح ودافعيَّ  20ُبعد الخصائص الدافعيَّ

ة ) ة االجتماعيَّ عليميَّ مفردات(، وتتم  10مفردة(، ُبعد الخصائص التَّ

املعلم احدى استجابات  االستجابة على كل مفردة من خالل اختيار

املقياس املتدرج واملكون من خمسة تقديرات وهي )موافق بدرجة كبيرة 

، موافق بدرجة كبيرة، موافق بدرجة متوسط، موافق بدرجة قليلة، 
ً
جدا

( لكل تقدير على التوالي، 1، 2، 3، 4، 5غير موافق(، وتعطى الدرجات )

( 365لى درجة هي )( وأع73وبذلك تكون أقل درجة على املقياس هي )

 
ُ
عتمدت الدرجة الكلية للمقياس وليست الدرجات الفرعية درجة. وقد أ

لألبعاد حيث أن الهدف من استخدام املقياس االسترشاد وتحديد 

 ملحك املقياس البالغ ثلثي 
ً
الطالب املوهوبين ذوي صعوبات التعلم وفقا

 .درجة املقياس الكلية

 :الخصائص السيكومترية للمقياس

 :الصدق

 :صدق املحكمين

[ بعرض 13] من أجل التحقق من صدق وثبات املقياس قام أيوب      

املقياس في صورته األولية على خمسة من املحكمين للحكم على مدى 

صالحية املقياس لفئة الطالب املوهوبين ذوي صعوبات التعلم كما يدركها 

ات التي املعلم، حيث جاءت معظم املالحظات حول التركيز على املفرد

تقيس السمات التي تظهر داخل املنزل، وقد تراوحت نسب اتفاق 

% وذلك يشير إلى 100 – 80املحكمين على صالحية مفردات املقياس بين 

 .الصدق الظاهري للمقياس

 :الثبات

 بالصفين الرابع 138تم حساب ثبات املقياس على درجات ) 
ً
( طالبا

كرونباخ وبلغت قيم معامالت والخامس االبتدائي باستخدام طريقة ألفا 

 .( للدرجة الكلية، وهي مرتفعة وموجبة وتشير إلى ثبات املقياس78,0ألفا )

م
ُّ
عل   اختبار تشخيص صعوبات التَّ

قييم       ف من ضمن التَّ صنًّ
ُ
م عموًما ت

ُّ
عل اختبارات تشخيص صعوبات التَّ

علم غير املقنن الذي يعده املعلم وهي ال تجزم وحدها بوجود صعوبة ت

ة  عتبر مكملة لقائمة السمات السلوكيَّ
ُ
لدى الطالب من عدمها، ولكنها ت

م التي تم استخدامها في الخطوة األولى، 
ُّ
عل للموهوبين ذوي صعوبات التَّ

ة التي يعاني منها  ميَّ
ُّ
عل وتهدف هذه االختبارات إلى تحديد الصعوبات التَّ

يرة املدى، وقام الطالب واملساعدة في وضع األهداف طويلة املدى وقص

م بوزارة التربية 
ُّ
عل بإعداد هذه االختبارات نخبة من معلمي صعوبات التَّ

م في 
ُّ
عل والتعليم وُمصرح باستخدام هذه االختبارات في برامج صعوبات التَّ

عليم العام، وتقيس هذه االختبارات مهارات الطالب بحسب  مدارس التَّ

الي ]الصف الدراس ي في )الرياضيات والقراءة وا  ]:15إلمالء( كالتَّ

: من (فناختبار الذكاء العام )اختبار املصفوفات املتتابعة العادي لرا     

: ويهدف اختبار [16] ترجمة وتقنين أبو حطب وزمالؤه  (Raven)إعداد

املصفوفات املتتابعة إلى قياس الذكاء العام لدى األطفال والراشدين، 
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ة لقياس الذكاء، ويعد اختبار وهو اختبار متحرر من القيود الثقاف يَّ

املصفوفات املتتابعة من اختبارات الذكاء التي يتم استخدامها على نطاق 

 .واسع وعلى عينات مختلفة ومن مجتمعات متعددة

ة للذكاء: إعداد أيوب وعبداملجيد ة الضمنيَّ [ ويتكون 5] مقياس النظريَّ

ة للذكاء واملوهبة، 19املقياس من ) ( مفردة تقيس النظريات الضمنيَّ

( عبارات، 5ويتضمن املقياس أربعة أبعاد هي )الذكاء كمكون فطري )

( عبارات، 4( عبارات، املوهبة كمكون فطري )5الذكاء كمكون نمائي )

ت ( عبارات، ويحدد الفرد استجابته ملفردا5املوهبة كمكون نمائي )

املقياس باستخدام أسلوب ليكارت، وذلك باختيار أحد البدائل الخمسة 

الية: موافق بدرجة كبيرة ) درجات(، موافق إلى  4درجات(، موافق ) 5التَّ

ٍّ ما )
درجات(، غير موافق على اإلطالق  2درجات(، غير موافق ) 3حد 

( للمفردات املوجبة، 1، 2، 3، 4، 5)درجة واحدة(، وتعطى الدرجات )

 .( للمفردات السالبة5، 4، 3، 2، 1والدرجات )

ة للمقياس  :الكفاءة السيكومتريَّ

 :الصدق

 :الصدق العاملي

وكيدي      حليل العاملي التَّ  Confirmatory قام معد املقياس بإجراء التَّ

Factor Analysis باستخدام برنامج LISREL (Version 8.5)  وذلك للتأكد

حليل  من صدق البناء العاملي للمقاييس األربعة. حيث أكدت نتائج التَّ

ع على كل عامل الخمس  العاملي البناء العاملي الثنائي للمقياس، وتشبَّ

ا، وبلغت قيمة  فقرات املحددة لكل عامل بتشبعات مرتفعة ودالة إحصائيًّ

ا، χ2(10.28) مربع كاي وكانت قيم مؤشرات  وهي قيمة غير دالة إحصائيًّ

الي: قيمة مؤشر جذر مربعات البواقي  Root Mean حسن املطابقة كالتَّ

Square Error of Approximation (RMSEA) (0.10) وقيمة مؤشر ،

، وقيمة حسن Goodness of Fit Index (GFI) (0.90) حسن املطابقة

، Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) (0,85) املطابقة املصحح

هذه  .Normed Fit Index (NFI) (0,82) وقيمة مؤشر املطابقة املعياري 

ة للذكاء متفق مع البيانات  ة الضمنيَّ القيم تعني أن النموذج املقترح للنظريَّ

ا. وتراوحت قيم معامالت املسار بين (، 51,0) وأن املقياس صادق عامليًّ

لبعدين مًعا يشكالن ( للبعدين، وهذه املعامالت تشير إلى أن هذا ا76,0و)

  مفهوًما واحًدا

 :الثبات

( بالنسبة 0.71بلغت قيم معامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ )

( بالنسبة لبعد الذكاء كمكون نمائي، 0.69لبعد الذكاء كمكون فطري، و)

ا0.72و) ة على املقياس ككل، وهي قيم مقبولة إحصائيًّ  .( للدرجة الكليَّ

ة  ة للموهبة: إعداد أيوب وعبد املجيدمقياس النظريَّ  ].5] الضمنيَّ

ة للموهبة ة الضمنيَّ ة لبعد النظريَّ  :الكفاءة السيكومتريَّ

 :الصدق

 :الصدق العاملي

وكيدي وجود عاملين، تشبع على العامل        حليل العاملي التَّ أظهر التَّ

األول أربع فقرات تمثل املوهبة كمكون فطري، وحذفت فقرة واحدة 

لضعف تشبعها، وتشبع على العامل الثاني خمس فقرات تعكس املوهبة 

وهي  χ2 (18,46) كمكون نمائي خمس فقرات، وبلغت قيمة مربع كاي

الي: قيمة غير دالة إح ا، وكانت قيم مؤشرات حسن املطابقة كالتَّ صائيًّ

، AGFI (0,75) ، وقيمةGFI (0,85) ، وقيمةRMSEA (0,15) بلغت قيمة

ة  NFI (0,81) وقيمة ة الضمنيَّ وهذه القيم تعني أن النموذج املقترح للنظريَّ

ا. وأظهرت نتائج  للموهبة متفق مع البيانات وأن املقياس صادق عامليًّ

حلي  .للبعدين 63,0، و47,0ل أن قيم معامالت املسار تراوحت بين التَّ

( بالنسبة لبعد املوهبة 0,77الثبات: بلغت قيم معامل ألفا كرونباج )

( 0,75( بالنسبة لبعد املوهبة كمكون نمائي، و)0,74كمكون فطري، و)

ا ة على املقياس ككل، وهي قيم مقبولة إحصائيًّ  .للدرجة الكليَّ

ةمقياس تقييم الك  The Academic Competence فاءة األكاديميَّ

Evaluation Scales (ACES) 13] تعريب وتقنين أيوب[ 

ة الذي أعده كلٌّ        راَسة مقياس تقييم الكفاءة األكاديميَّ ِّ
استخدمت الد 

[ وهو مقياس 13ومن تعريب وتقنين أيوب ] DiPerna & Elliott, 2002 من

تقييم الطالب من مرحلة رياض  مرجعي املحك يستخدمه املعلم في

األطفال إلى مرحلة الجامعة، ويهدف لقياس االتجاهات، والسلوكيات، 

راَسة. ويتكون  ِّ
واملهارات التي يحتاجها الطالب للنجاح داخل حجرة الد 

ة  Academic املقياس من بعدين هما: البعد األول: املهارات األكاديميَّ

Skills ( مفردة، ويقيس33ويتكون من )  ة واملعقدة التي املهارات األساسيَّ

ة، وتشمل  ركيز الرئيس للتعليم األكاديمي في املدارس االبتدائيَّ
َّ
هي محور الت

فكير الناقد. البعد الثاني:  )مهارات القراءة والكتابة(، والرياضيات، والتَّ

مكين األكاديمي ( مفردة، ويقيس 40ويتكون من ) Academic Enablers التَّ

والسلوكيات التي تسمح للطالب باملشاركة في واالستفادة  االتجاهات

ة، وتشمل املشاركة،  عليم األكاديمي في الفصول الدراسيَّ القصوى من التَّ

راَسة. ويحدد املعلم درجة  ِّ
ة، ومهارات الد  ة، والدافعيَّ واملهارات االجتماعيَّ

لميذ على مفردات املقياس باستخدام أسلوب ليكارت وذل ك إتقان التَّ

الية: أقل بكثير )درجة واحدة(، أقل )  2باختيار أحد البدائل الخمسة التَّ

درجات(، أعلى بكثير  4درجات(، أعلى ) 3درجة(، بنفس مستوى الصف )

ة وتشير الدرجة املرتفعة على مفردات املقياس  5) درجات( جميعها إيجابيَّ

ة مرتفعة، والدرجة املنخفضة إلى كفاءة  ة إلى كفاءة أكاديميَّ أكاديميَّ

 .متدنية

ة للمقياس  :الكفاءة السيكومتريَّ

 :الصدق

ة إلى       صدق املحكمين: قام مقنن املقياس بترجمته من اللغة األجنبيَّ

ة بعد الحصول على إذن املؤلف، وتمت مراجعته من قبل  اللغة العربيَّ

ة، ثم تحكيمه من قبل خمسة  ثالثة متخصصين في اللغة اإلنجليزيَّ

دريس، إلبداء الرأي متخصصين ف ربوي واملناهج وطرق التَّ
َّ
ي علم النفس الت

حول مدى وضوح املفردات وسالمة الصياغة ومناسبتها لكل بعد، وقام 

الباحث بإعادة صياغة وتعديل بعض املفردات التي أشار إليها املحكمون، 

%، وذلك 100وقد تراوحت نسب اتفاق املحكمين على مفردات املقياس 

 .الصدق الظاهري للمقياسيشير إلى 

جري 
ُ
الصدق العاملي: للتأكد من تشبع املفردات املفترضة لكل بعد أ

وكيدي حليل العاملي التَّ باستخدام  Confirmatory Factor Analysis التَّ

ة القصوى   Maximum Likelihood Method طريقة االحتماليَّ

َنة قوامها ) LISREL (Version, 8.8) وباستخدام برنامج ِّ
( 197على َعي 

أكد من البناء  ا بالصفين الرابع والخامس االبتدائي. وقد تم التَّ
ً
تلميذ

ة دون حذف أي مفردة، وأشارت  العاملي ملقياس تقييم الكفاءة األكاديميَّ



782018 

110 

شبع ملفردات املقياس تراوحت بين )
َّ
( 0.90 – 0.75النتائج إلى أن قيم الت

( لبعد 0.82 – 0.39( لبعد الرياضيات، و)0.95 – 0.67لبعد القراءة، و)

فكير الناقد، و) ة، 0.88 – 0.62التَّ  ( لبعد املهارات الشخصيَّ

ة، و)0.76 – 0.36( لبعد املشاركة، و)0.90 – 0.59و)  0.53( لبعد الدافعيَّ

ا عند مستوى 0.87 – راَسة، وجميعها دالة إحصائيًّ ِّ
( لبعد مهارات الد 

( 2733.18بلغت ) (χ2) ج أن قيمة مربع كاي(. كما أظهرت النتائ0.01)

ة تساوي ) ( 1.08تساوي ) (χ2/df) (، أي أن قيمة2534بدرجات حريَّ

وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة للبيانات. كما أن قيم مؤشرات حسن 

وقعت في املدى املثالي لكل مؤشر،  (RMSEA, GFI, AGFI, NFI) املطابقة

ج املقترح للبيانات، وأن املقياس صادق وهي تؤكد أيًضا مطابقة النموذ

ا. ويوضح جدول )  .( مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات1عامليًّ

 1 جدول 

 مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات

 قيمة أفضل مطابقة للمؤشر املدى املثالي للمؤشر القيمة مؤشرات حسن املطابقة

 صفر df/2χ 1.08 0<df/2χ <5مربع كاي 

 صفر 0.02 0<RMSEA<1 (RMSEA)مؤشر جذر مربعات البواقي 

 0.91 0<GFI<1 1 (GFI)مؤشر حسن املطابقة 

 0.89 0<AGFI<1 1 (AGFI)مؤشر حسن املطابقة املصحح 

 0.94 0<NFI<1 1 (NFI)مؤشر املطابقة املعياري 

 تطبيق إعادة: هما طريقتين باستخدام املقياس ثبات حساب تم: الثبات

َنة على كرونباخ ألفا وطريقة املقياس، ِّ
ا( 197) َعي 

ً
 الرابع بالصفين تلميذ

طبيق بين يوًما( 26) قدره زمني بفارق  االبتدائي والخامس  األول  التَّ

طبيق الي والجدول  الثاني، والتَّ  إليها توصل التي الثبات نتائج يوضح التَّ

 :الباحث

 2 جدول  

ة الكفاءة تقييم مقياس ثبات معامالت قيم   األكاديميَّ

طبيق األبعاد
َّ
 ألفا كرونباخ إعادة الت

ة  0.82 **0.86 القراءة املهارات األكاديميَّ

 0.79 **0.87 الرياضيات

فكير الناقد  0.77 **0.83 التَّ

ةالدرجة   0.84 **0.88 الكليَّ

مكين األكاديمي ة التَّ  0.74 **0.79 املهارات الشخصيَّ

 0.75 **0.78 املشاركة

ة  0.78 **0.83 الدافعيَّ

راَسة ِّ
 مهارات الد 

ة الدرجة          الكليَّ

0.82** 

0.85** 

0.79 

0.81 

 باستخدام الثبات معامالت قيم جميع أن السابق الجدول  من ويتضح

طبيق إعادة طريقتي  أن إلى ذلك ويشير وموجبة، مرتفعة كرونباخ وألفا التَّ

 .الثبات من مرتفعة بدرجة يتمتع املقياس

 النتائج. 4

 
ً

ة النظريات مستوى  ما: "األول  بالسؤال املتعلقة النتائج: أوال  الضمنيَّ

م صعوبات ذوو  املوهوبون  الطالب يتبناها التي واملوهبة للذكاء
ُّ
عل  التَّ

ة؟ باملرحلة  "االبتدائيَّ

 وأدنى درجة وأعلى واملدى املتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة

ة أبعاد من بعد لكل درجة ة النظريَّ  ،(مكتسب فطري،) للذكاء الضمنيَّ

ة وأبعاد ة النظريَّ  الطالب لدى( ومكتسب فطري،) للموهبة الضمنيَّ

م صعوبات ذوي  املوهوبين
ُّ
عل َنة أفراد من التَّ ِّ

راَسة َعي  ِّ
 باملرحلة الد 

ة  .االبتدائيَّ
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ة الكفاءة أبعادعلى  الطالب الستجابات درجة وأدنى درجة وأعلى واملدى املتوسطات 1شكل   األكاديميَّ

 
 بعاد النظرية الضمنية للذكاء واملوهبةعلى أ الطالب الستجابات درجة وأدنى درجة وأعلى واملدى املتوسطات 2شكل 

م صعوبات ذوي  املوهوبين الطالب الستجابات درجة وأدنى درجة وأعلى واملدى املتوسطات
ُّ
عل
َّ
ة باملرحلة الت ة أبعاد على االبتدائيَّ ة النظريَّ  واملوهبة للذكاء الضمنيَّ

 درجة وأدنى درجة وأعلى واملدى املتوسطات( 2) شكل ويظهر      

م صعوبات ذوي  املوهوبين الطالب الستجابات
ُّ
عل ة باملرحلة التَّ  االبتدائيَّ

ة أبعاد على ة النظريَّ ة للذكاء الضمنيَّ ة والنظريَّ  .للموهبة الضمنيَّ

ة أبعاد متوسطات أن( 2) الشكل من يتضح       ة النظريَّ  للذكاء الضمنيَّ

 مكتسب، كمكون  للذكاء( 13,20)و فطري، كمكون  للذكاء( 77,17) بلغت

ة أبعاد متوسطات بلغت كما ة النظريَّ  للموهبة( 97,13) للموهبة الضمنيَّ

 النتائج وتظهر. مكتسب كمكون  للموهبة( 00,19)و فطري، كمكون 

 تجاوز  فطري  كمكون  الضمني الذكاء مستوى  أن( 2) الشكل في املوضحة

 نمائي كمكون  الضمني الذكاء ومستوى  ،(50.12) االفتراض ي املتوسط

ة النظريات ومستوى  ،(50,12) االفتراض ي املتوسط تجاوز   الضمنيَّ

 ومستوى  ،(10) االفتراض ي املتوسط تجاوز  فطري  كمكون  للموهبة

ة النظريات  االفتراض ي املتوسط تجاوز  نمائي كمكون  للموهبة الضمنيَّ

(50.12.) 

ة الكفاءة أبعاد مستوى  ما: "الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج   األكاديميَّ

م صعوبات ذوي  املوهوبين الطالب لدى
ُّ
عل ة؟ باملرحلة التَّ  "االبتدائيَّ

 درجة وأعلى واملدى املتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة     

ة الكفاءة أبعاد من ُبعد لكل درجة وأدنى  والرياضيات، القراءة،) األكاديميَّ

فكير ة، واملهارات واملشاركة، الناقد، والتَّ ة، الشخصيَّ  ومهارات والدافعيَّ

راَسة ِّ
م صعوبات ذوي  املوهوبين الطالب لدى( الد 

ُّ
عل  باملرحلة التَّ

ة  درجة وأدنى درجة وأعلى واملدى املتوسطات( 1) شكل ويظهر. االبتدائيَّ

م صعوبات ذوي  املوهوبين الطالب الستجابات
ُّ
عل ة باملرحلة التَّ  االبتدائيَّ

ة الكفاءة أبعاد على  أبعاد متوسطات أن( 1) الشكل من يتضح. األكاديميَّ

ة الكفاءة  وللتفكير ،(31.53) وللرياضيات( 44.7) للقراءة بلغت األكاديميَّ

ة وللمهارات ،(31.97) وللمشاركة ،(54.47) الناقد  ،(39.47) الشخصيَّ

ة راَسة واملهارات ،(43.7)وللدافعيَّ ِّ
 ذوي  املوهوبين الطالب لدى( 44.13) الد 

م صعوبات
ُّ
عل ة باملرحلة التَّ  بعد مستوى  أن النتائج تلك وتشير. االبتدائيَّ
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 الرياضيات بعد مستوى  وأن( 27.5) االفتراض ي املتوسط تجاوز  القراءة

فكير بعد وأن ،(20) االفتراض ي املتوسط تجاوز   املتوسط تجاوز  الناقد التَّ

ة املهارات بعد وأن ،(35) االفتراض ي  االفتراض ي املتوسط تجاوز  الشخصيَّ

 بعد وأن ،(20) االفتراض ي املتوسط تجاوز  املشاركة بعد وأن ،(25)

ة راَسة مهارات بعد وأن ،(27.5) االفتراض ي املتوسط تجاوز  الدافعيَّ ِّ
 الد 

 رتفاعا إلى تشير النتائج وتلك(. 27.5) االفتراض ي املتوسط ز تجاو 

ة الكفاءة أبعاد متوسطات  الطالب لدى االفتراض ي املتوسط عن األكاديميَّ

م صعوبات ذوي  املوهوبين
ُّ
عل ة باملرحلة التَّ ة املنطقة في االبتدائيَّ  .الشرقيَّ

ة عالقة توجد هل" :الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج  بين دالة ارتباطيَّ

ة النظريات  ة والكفاءة واملوهبة للذكاء الضمنيَّ  الطالب لدى األكاديميَّ

م صعوبات ذوي  املوهوبين
ُّ
عل ة؟ باملرحلة التَّ  "االبتدائيَّ

 بين بيرسون  ارتباط معامالت استخدام تم السؤال هذا عن لإلجابة

ة النظريات على الطالب درجات ة، كمتغيرات واملوهبة للذكاء الضمنيَّ  تنبؤيَّ

ة األبعاد على درجاتهمو  ة للكفاءة الفرعيَّ  والرياضيات، القراءة،) األكاديميَّ

فكير ة، واملهارات الناقد، والتَّ ة، واملشاركة، الشخصيَّ  ومهارات والدافعيَّ

راَسة ِّ
ة والدرجة ،(الد  ة الكفاءة على الكليَّ ( 3) جدول  ويظهر. األكاديميَّ

 .االرتباط معامالت نتائج

 

 3 جدول 

ة النظريات بين االرتباط معامالت ة الكفاءة وأبعاد واملوهبة للذكاء الضمنيَّ  األكاديميَّ

ة للذكاء املتغيرات م ة الضمنيَّ ة للموهبة النظريَّ ة الضمنيَّ  النظريَّ

 مكتسب فطري  مكتسب فطري 

 06,0 *39,0 **53,0 05,0 القراءة 1

 *39,0 10,0 **50,0 05,0 الرياضيات 2

فكير الناقد 3  08,0 **54,0 29,0 08,0 التَّ

ة 4  04,0 33,0 24,0 16,0 املهارات الشخصيَّ

 18,0 33,0 **41,0 10,0 املشاركة 5

ة 6  06,0 *38,0 *37,0 14,0 الدافعيَّ

راَسة 7 ِّ
 04,0 **54,0 **45,0 01,0 مهارات الد 

ة  03,0 **51,0 **52,0 08,0 الدرجة الكليَّ

 0.05 مستوى  عند دال*  0.01 مستوى  عند دال**

ة عالقة وجود إلى النتائج تشير       ا دالة ارتباطيَّ  مستوى  عند إحصائيًّ

ة من كل بين( 01,0) ة النظريَّ  ،(53,0) والقراءة كمكتسب للذكاء الضمنيَّ

راَسة ومهارات ،(41,0) واملشاركة ،(50,0) والرياضيات ِّ
 ،(45,0) الد 

ة والدرجة ة الكفاءة أبعاد على الكليَّ  عالقة وجدت كما(. 52,0) األكاديميَّ

ة ا دالة ارتباطيَّ ة من كل بين( 01,0) مستوى  عند إحصائيًّ ة النظريَّ  الضمنيَّ

ة موهبة للموهبة فكير فطريَّ راَسة ومهارات ،(54,0) الناقد والتَّ ِّ
 ،(54,0) الد 

ة والدرجة ة الكفاءة أبعاد على الكليَّ  إلى النتائج وأشارت(. 51,0) األكاديميَّ

ة عالقة وجود ا دالة ارتباطيَّ ة بين( 05,0) مستوى  عند إحصائيًّ  النظريَّ

ة ة كمكتسب للذكاء الضمنيَّ ة وبين ،(37,0) والدافعيَّ ة النظريَّ  الضمنيَّ

ة كموهبة للموهبة ٍّ  فطريَّ
ة( 39,0) القراءة من وكل   كما ،(0.38) والدافعيَّ

ا دالة عالقة وجود إلى أيًضا أشارت  بين( 0.05) مستوى  عند إحصائيًّ

ة ة النظريَّ  (.0.39) والرياضيات مكتسب كمكون  للموهبة الضمنيَّ

ة عالقة وجود عدم إلى النتائج أشارت بينما       ا دالة ارتباطيَّ  بين إحصائيًّ

 ٍّ
ة من كل  ة النظريَّ ٍّ  فطري  كمكون  للذكاء الضمنيَّ

 القراءة،) من وكل 

فكير والرياضيات، ة، واملهارات الناقد، والتَّ  واملشاركة، الشخصيَّ

ة، راَسة، ومهارات والدافعيَّ ِّ
ة والدرجة الد   الكفاءة أبعاد على الكليَّ

ة ة وبين(. األكاديميَّ ة النظريَّ ٍّ  مكتسب كمكون  للذكاء الضمنيَّ
 من وكل 

فكير) ة واملهارات الناقد، التَّ ٍّ  وبين(. الشخصيَّ
ة من كل  ة النظريَّ  الضمنيَّ

ٍّ  فطري  كمكون  للموهبة
ة، واملهارات الرياضيات،) من وكل   الشخصيَّ

ة بين وأيًضا(. واملشاركة ة النظريَّ ٍّ  مكتسب كمكون  املوهبة في الضمنيَّ
 وكل 

فكير القراءة،) من ة، واملهارات الناقد، والتَّ  واملشاركة، الشخصيَّ

ة، راَسة، ومهارات والدافعيَّ ِّ
ة والدرجة الد   الكفاءة أبعاد على الكليَّ

ة  (.األكاديميَّ

ة عالقة وجود إلى أيًضا النتائج وتشير ا دالة ارتباطيَّ  مستوى  عند إحصائيًّ

ة الكفاءة أبعاد بين( 0.01) داللة ة للدرجة األكاديميَّ ة الكليَّ  والنظريَّ

ة ة وكذلك( مكتسب) للذكاء الضمنيَّ ة النظريَّ  ،(فطري ) للموهبة الضمنيَّ

ا دالة عالقة أي هناك تكن لم حين في  الكفاءة أبعاد بين إحصائيًّ

ة ة الدرجة مع األكاديميَّ ة الكليَّ ة والنظريَّ ة( فطري ) للذكاء الضمنيَّ  والنظريَّ

ة  (.مكتسب) للموهبة الضمنيَّ

ة النظريات أبعاد أي: "الرابع بالسؤال املتعلقة النتائج  للذكاء الضمنيَّ

ة بالكفاءة تنبًؤا أكثر واملوهبة  ذوي  املوهوبين الطالب لدى األكاديميَّ

م صعوبات
ُّ
عل ة؟ باملرحلة التَّ  "االبتدائيَّ

 معامل وباستخدام املتعدد االنحدار تحليل تم السؤال هذا عن لإلجابة

ة النظريات أبعاد ترتيب تم (stepwise) املسار  واملوهبة للذكاء الضمنيَّ

ة الكفاءة أبعاد في تأثيرها لقوة وفًقا د وقد األكاديميَّ  الدرجة على اعُتمِّ

ة ة الدرجات وليست للمقياس الكليَّ  الهدف إن حيث لألبعاد، الفرعيَّ

م صعوبات ذوي  املوهوبين الطالب تحديد
ُّ
عل  ككل االختبار ملحك وفًقا التَّ

ة الدرجات وليست  نتائج( 4) الجدول  ويظهر املقياس، ىعل الفرعيَّ

حليل  .التَّ
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 4 جدول 

ة للنظريات املتعدد االنحدار  تحليل ة الكفاءة أبعاد على واملوهبة للذكاء الضمنيَّ  األكاديميَّ

 Β t-value R الخطأ املعياري  B املتغيرات النموذج

 0.53 **73,2 --- 45,7 31,20 الثابت القراءة

 **33,3 53,0 20,0 66,0 الذكاء_مكتسب

 0.50 **40,3 --- 94,4 80,16 الثابت الرياضيات

 **03,3 50,0 13,0 40,0 الذكاء_مكتسب

فكير الناقد  0.54 ***62,5 --- 08,6 19,34 الثابت التَّ

 **42,3 54,0 43,0 45,1 املوهبة_فطري 

ة  0.53 **51,3 --- 80,7 32,27 الثابت املهارات الشخصيَّ

 *30,2 48,0 30,0 69,0 الذكاء_فطري 

ة  0.38 ***20,6 --- 24,5 48,32 الثابت الدافعيَّ

 *19,2 38,0 37,0 80,0 املوهبة_فطري 

راَسة ِّ
 0.54 ***59,6 --- 45,4 34,29 الثابت مهارات الد 

 **40,3 54,0 31,0 06,1 املوهبة_فطري 

ة  0.70 ***03,4 --- 68,31 68,127 الثابت الدرجة الكليَّ

 **36,3 57,0 91,0 05,3 الذكاء_مكتسب

 **80,2 42,0 69,1 74,4 املوهبة_فطري 

 *10,2 36,0 42,1 98,2 الذكاء_فطري 

R2 =   ** P≤ 0.01 *** P≤ 0.001  

 بالدرجة تنبًؤا أكثر املكتسب الذكاء أن نالحظ الجدول  خالل ومن     

ة ة، الكفاءة على الكليَّ  يليه( 57,0) املسار معامل قيمة بلغ حيث األكاديميَّ

( 42,0) املسار معامل قيمة بلغت حيث فطري، كمكون  املوهبة متغير

 الكفاءة في تأثيًرا املتغيرات أقل فطري  كمكون  الذكاء متغير كان بينما

ة،  الثابت قيمة بلغت حين في ،(36,0) املسار معامل بلغ حيث األكاديميَّ

(127.68.) 

 النتائج مناقشة. 5

ة النظريات مستوى  ما" :األول  بالسؤال املتعلقة النتائج  للذكاء الضمنيَّ

م صعوبات ذوو  املوهوبون  الطالب يتبناها التي واملوهبة
ُّ
عل  باملرحلة التَّ

ة؟  "االبتدائيَّ

راَسة نتائج أشارت ِّ
 النظريات أبعاد أن إلى األول  السؤال يخص فيما الد 

ة ة املتوسطات على قياًسا مرتفعه واملوهبة للذكاء الضمنيَّ  االفتراضيَّ

َنة أفراد أن نالحظ بينما املقياس، ألبعاد ِّ
  أكثر كانوا الَعي 

ً
 تبني إلى ميال

ة نظريات ة ضمنيَّ ٍّ ( مكتسبة) نمائيَّ
 مستويات من واملوهبة الذكاء من لكل 

 النظرة أن إلى النتيجة هذه وتشير. فطري  كمكون  واملوهبة الذكاء متغير

ة  معتقداته بسبب لديه واملوهبة الذكاء مستوى  تطور  تجاه للفرد اإليجابيَّ

ة  نحو األداء مستويات من الرفع في اإليجابي األثر لها يكون  قد الشخصيَّ

م
ُّ
عل مكن التَّ  وآخرون براون  دراسة مع النتيجة هذه وتتفق األكاديمي، والتَّ

ة أن أشارت والتي [17]  تظهر أن يمكن املوهبة بأن يرون املعلمين غالبيَّ

 الرؤية يتبنى الذي املدخل يفضلون  وأنهم عديدة، مجاالت في الطالب لدى

ة الرؤية على للموهبة الواسعة قليديَّ  ملا وفًقا ذلك تفسير ويمكن. التَّ

 قابل مكون  الذكاء أن الفرد اعتقد كلما أنه من[ 18] عبدالحميد أوردته

طور  للنمو دريب خالل من والتَّ م التَّ
ُّ
عل  على القدرة في ذلك ساهم والتَّ

مكن  أساليب استخدام على القدرة وكذلك املتعلمة، املادة في واإلتقان التَّ

م وإستراتيجيات
ُّ
 من الكفاءة إبراز نحو االهتمام قلَّ  وكلما عميقة، تعل

نافس خالل  اتجه الثبات معتقدات زادت كلما املقابل وفي اآلخرين، مع التَّ

نافس عبر الكفاءة إبراز نحو الفرد  بجانب اهتمامه وقل اآلخرين مع التَّ

م إتقان
ُّ
عل م إستراتيجيات واستخدام التَّ

ُّ
ة تعل  .سطحيَّ

 الذكاء مفهوم تجاه الطالب بها يؤمن التي النظرة الباحث ويعزو       

أثيرات تلك أبرزها من عوامل لعدة واملوهبة ة البيئات وسط في التَّ عليميَّ  التَّ

ة واملمارسات ربويَّ
َّ
عليم مراحل مدار على بها الطالب يتواجد التي الت  التَّ

 واألفكار القناعات تلك ترسيخ في كبير وبشكل يسهم الذي األمر األساس ي،

 من املختلفة وقدراتهم مواهبهم تجاه واألقران املعلمين قبل من املوجهة

ةوإمكا جهة  يجب وهنا أخرى، جهة من وتطوره ذكائهم مستويات نمو نيَّ

 تلك إيجاد جانب في حثيثة وبجهود بدور  والتربويون  املختصون  يضطلع أن

ة املحاضن ربويَّ
َّ
 صعوبات ذوي  املوهوبين للطلبة وبخاصة الخالقة الت

م،
ُّ
عل  واالرتقاء ومواهبهم إبداعهم مجاالت تنمية على ستساعدهم والتي التَّ

 جوانب نحو الطاقات وحشد الجهود تلك وتوجيه ذكائهم، بمستويات

  القدرة ومستويات التميز
ً
ة املشكالت تلك على التركيز من بدال عليميَّ  التَّ

 نقاط دعم أن إذ التعلم، صعوبات ذوي  املوهوبين الطلبة منها يعاني التي

ميز القوة  بقدراتهم باالرتقاء كفيل مستوياتها كانت أي األفراد لدى والتَّ

 .عليه كانت مما أفضل ملستويات األخرى 

ة الكفاءة أبعاد مستوى  ما: "الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج  لدى األكاديميَّ

م صعوبات ذوي  املوهوبين الطالب
ُّ
عل ة؟ باملرحلة التَّ  "االبتدائيَّ

راَسة نتائج أشارت       ِّ
 مرتفع مستوى  إلى الثاني السؤال يخص فيما الد 

ة الكفاءة ألبعاد م صعوبات ذوي  املوهوبين الطالب لدى األكاديميَّ
ُّ
عل  التَّ

ة باملرحلة ة املنطقة في االبتدائيَّ  املتوسطات على قياًسا الشرقيَّ

ة، ة، كفاءتهم تجاه قناعتهم إلى ذلك يعزى  وقد االفتراضيَّ  يؤثر مما الذاتيَّ

 وتتفق. املستويات تلك تحقيق في ورغبتهم لديهم العالي األداء مستويات في

ة الكفاءة أن في[ 19] شل دراسة مع النتيجة هذه  مع تتطور  الذاتيَّ

ة، السنوات  الصف طلبة عند أعلى بأنها دراسته في أشار حيث الدراسيَّ
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 [20] دراسة نتيجة مع تتفق كما السابع، الصف طلبة عند منها العاشر

Pajares راَسة نتائج أشارت حيث ِّ
 أظهروا املوهوبين الطلبة أن إلى الد 

ة كفاءة م في مرتفعة مدركة ذاتيَّ
ُّ
عل  .التَّ

 Schunk [21] من كلٌّ  إليه أشار ما ضوء في النتيجة تلك تفسير ويمكن      

, Pajares ة الكفاءة مستوى  أن من ا يأتي الذاتيَّ
ً
 في األطفال، لدى فيه مبالغ

ة مراحل في ينمو حين  .الحقة تعليميَّ

ة للكفاءة املستويات تلك وجود حثالبا ويفسر         بوجود األكاديميَّ

وقعات من جيد سقف ة التَّ  يتحلى والتي املوهوب الطالب يكنها التي الذاتيَّ

 أن إلى Moe [22] دراسة منها الدراسات بعض أشارت إذ بها، ويتسم بها

ة الكفاءة في مرتفًعا نفسه يدرك الذي الطالب  نفسه يعتبر األكاديميَّ

ة من املناسب القدر لديه أن أيًضا يدرك وعندما األداء، في أفضل  اإلمكانيَّ

ة توقعات بتكوين يقوم فإنه ما عمل ألداء  فهو ثم ومن ذاته، عن إيجابيَّ

 املستوى  ذو الطالب أن حين في جيد، بشكل املطلوب العمل يؤدي

ة الكفاءة في املنخفض ة لديه تكون  األكاديميَّ  كما حتًما، منخفضة دافعيَّ

حفيز يلعبه الذي للدور  النتيجة الباحث يفسر  البيئات في بنوعيه التَّ

ة ربويَّ
َّ
ة الكفاءة مستويات على الت  تبرز التي املناشط في سيما ال االكاديميَّ

راَسة أشارت حيث واملتميزين، املوهوبين الطالب وإمكانات قدرات ِّ
 الد 

 لديهم املعلم من تعزيز ىعل حصلوا الذين الطالب أن إلى أيًضا نفسها

ة كفاءة الي مرتفعة، أكاديميَّ  مقارنة األكاديمي، أدائهم على انعكس وبالتَّ

 كفاءة لديهم بأن فأشارت املعلم من تعزيز على يحصلوا لم الذين بالطالب

ة  .منخفضة أكاديميَّ

ة عالقة توجد هل: الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج  بين دالة ارتباطيَّ

ة النظريات ة والكفاءة واملوهبة للذكاء الضمنيَّ  الطالب لدى األكاديميَّ

م صعوبات ذوي  املوهوبين
ُّ
عل ة؟ باملرحلة التَّ  االبتدائيَّ

ة عالقة وجود النتائج أظهرت      ا دالة ارتباطيَّ  مستوى  عند إحصائيًّ

ة من كل بين( 01,0) ة النظريَّ  الكفاءة وأبعاد كمكتسب للذكاء الضمنيَّ

ة ة والدرجة األكاديميَّ راَسة نتائج أوضحت كما لألبعاد، الكليَّ ِّ
 وجود الد 

ة عالقة ا دالة ارتباطيَّ ة بين( 05,0) مستوى  عند إحصائيًّ ة النظريَّ  الضمنيَّ

ة، كمكتسب للذكاء ة وبين والدافعيَّ ة النظريَّ ة) للموهبة الضمنيَّ  (فطريَّ

 ٍّ
ة القراءة من وكل   عالقة وجود عدم إلى النتائج أشارت بينما. والدافعيَّ

ة ا دالة ارتباطيَّ ٍّ  بين إحصائيًّ
ة من كل  ة النظريَّ  كمكون  للذكاء الضمنيَّ

ٍّ  فطري 
فكير والرياضيات، القراءة،) من وكل   واملهارات الناقد، والتَّ

ة، ة، واملشاركة، الشخصيَّ راَسة، ومهارات والدافعيَّ ِّ
ة والدرجة الد   الكليَّ

ة الكفاءة أبعاد على ة وبين(. األكاديميَّ ة النظريَّ  كمكون  للذكاء الضمنيَّ

ٍّ  مكتسب
فكير) من وكل  ة واملهارات الناقد، التَّ ٍّ  وبين(. الشخصيَّ

 من كل 

ة ة النظريَّ ٍّ  فطري  كمكون  للموهبة الضمنيَّ
 واملهارات الرياضيات،) من وكل 

ة، ة بين وأيًضا(. واملشاركة الشخصيَّ ة النظريَّ  كمكون  املوهبة في الضمنيَّ

ٍّ  مكتسب
فكير القراءة،) من وكل  ة، واملهارات الناقد، والتَّ  الشخصيَّ

ة، واملشاركة، راَسة، ومهارات والدافعيَّ ِّ
ة والدرجة الد   أبعاد على الكليَّ

ة الكفاءة ا دالة عالقة وجود إلى أيًضا أشارت كما ،(األكاديميَّ  عند احصائيًّ

ة بين( 0.05) مستوى  ة النظريَّ  مكتسب كمكون  للموهبة الضمنيَّ

 أسماء إليه أشارت ملا وفًقا ذلك تفسير ويمكن(. 0.39) والرياضيات

ة أن من[ 18] عبدالحميد ة الذات فعاليَّ  عالٍّ  مستوى  إلى تؤدي األكاديميَّ

 وفًقا النجاح من عالية مستويات يتوقعون  تجعلهم بالنفس الثقة من

دريب، الجهد لبذل  على الطالب تساعد النظرة تلك ألن إضافة والتَّ

م في االندماج
ُّ
عل  كما واملعارف، واملهارات واالستبصار الفهم لتحصيل التَّ

 يساعد املوهوبين الطلبة لدى بالنفس الثقة عامل بأن تفسيرها يمكن

ز من عالَية مستويات تحقيق إلى دعمهم نحو ميُّ  مقارنة األداء في التَّ

 حيث من Hau & Hui [23] دراسة مع ذلك ويتفق. العاديين بالطلبة

 كما العمل، وتجنب اإلتقان وتوجيه الذكاء معتقدات بين املوجبة العالقة

 وجود إلى Blackwell, Trzesniewski & Dweck [24] دراسة أشارت

ة بين عالقة ة النظريَّ  وعمليات الذكاء حول  الطالب يتبناها التي الضمنيَّ

ة ة الدافعيَّ  يضعها التي األهداف بنمط يتعلق فيما خاصة لديهم، الذاتيَّ

 .ألنفسهم الطالب

ة النظريات أبعاد أي: الرابع بالسؤال املتعلقة النتائج  للذكاء الضمنيَّ

ة بالكفاءة تنبًؤا أكبر واملوهبة  ذوي  املوهوبين الطالب لدى األكاديميَّ

م صعوبات
ُّ
عل ة؟ باملرحلة التَّ  االبتدائيَّ

راَسة نتائج أظهرت       ِّ
ة املتعدد االنحدار تحليل باستخدام الد   إمكانيَّ

نبؤ ة النظريات أبعاد خالل من التَّ ة والذكاء للموهبة الضمنيَّ  بمعلوميَّ

ة، الكفاءة  أكثر كان املكتسب الذكاء أن النتائج وجدت حيث األكاديميَّ

ة، بالكفاءة تنبًؤا األبعاد  بينما فطري، كمكون  املوهبة بعد يليه األكاديميَّ

ة الكفاءة في تأثيًرا املتغيرات أقل فطري  كمكون  الذكاء كان . األكاديميَّ

ة النتيجة هذه وتعتبر ة عالقة وجود ظل في منطقيَّ ة ارتباطيَّ  بين إيجابيَّ

 الكفاء أبعاد مع الفطري  بمكونها واملوهبة املكتسب، الذكاء: متغيرات

ة ة؛ بدرجتها األكاديميَّ  يجعلها املتغيرات ههذ بين العالقة وجود إن إذ الكليَّ

نبؤ على قدرة ذات ة الكفاءة) الرئيس ي باملتغير التَّ  ذلك يعود وقد( األكاديميَّ

 ولديهم( الفطري ) العالي بالذكاء يتميزون والذين املوهوبين الطلبة أن إلى

ة املواقف في الخبرات اكتساب على القدرة  مما بها، يمرون التي الحياتيَّ

ة الكفاءة تحقيق على قادرين يجعلهم  كما. العليا بمستوياتها األكاديميَّ

 ذاته عن املوهوب الطالب يعتقده الذي واملثابرة الجهد لذلك يكون 

[. 18] عبدالحميد القدرات هذه في نمو تحقيق في الكبير الدور  لها وقدراته

راَسة نتيجة وتتفق ِّ
ة الد   تشير التي الدراسات من العديد نتائج مع الحاليَّ

ة للنظريات أنَّ  إلى  القدرات طبيعة حول  األفراد يكونها التي الضمنيَّ

ة نبؤ على قدرة العقليَّ ة املتغيرات من بالعديد التَّ ة املعرفيَّ  واالنفعاليَّ

ة  ].25] منها والسلوكيَّ

  التوصيات. 6

 البرامج بتصميم توص ي الدراسة لها توصلت التي النتائج ضوء في      

ة ة الكفاءة لتنمية اإلثرائيَّ  طالب لدى بمستوياتهم واالرتقاء األكاديميَّ

ة، املرحلة  الكفاءة رفع في املكتسب الذكاء دور  تبين حيث االبتدائيَّ

ة م صعوبات ذوي  املوهوبين دمج وضرورة. األكاديميَّ
ُّ
عل  من وتمكنيهم التَّ

ز ملجاالت وفًقا املوهوبين رعاَية برامج في واالنخراط الدخول  ميُّ  لديهم التَّ

م مهارات وإكسابهم
ُّ
عل راَسة نتائج أظهرت حيث الذاتي، التَّ ِّ

ة الد   ذلك أهميَّ

ة الكفاءة بزيادة يتعلق فيما املوهوب للطالب ة الذاتيَّ  من أكثر في األكاديميَّ

 عن للكشف واختبارات مقاييس وتقنين وتطوير. الثقة ُبعد بينها ومن ُبعد

  صعوبات ذوي  املوهوبين فئة
ُّ
عل ة البيئة على مالتَّ  إلى للوصول  السعوديَّ

ة جودة  .خصائصها ودراسة عنها الكشف في نوعيَّ
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ABSTRACT_This study aimed at finding the scales of implicit theories of intelligence and giftedness 

adopted by gifted students with learning disability in the elementary school. The study sample consisted 

of 30 students selected from three elementary schools in the Eastern Province. Using the scale of 

behavioral characteristics for gifted people with learning difficulties and others scales. The study shows 

that the scales of theories of implicit intelligence and talent were above average among the members of 

the sample. The dimensions of the academic self-efficacy were above average; the results have also 

shown a significant relationship at the level (0.01) among all of the theories of implicit intelligence as 

an intentional, explicit acquisition in reading, mathematics, and participation, and study skills, and the 

total score of the academic efficiency. result was discussed and provide some recommendations 

associated with the results of the study and its object. 

 

KEYWORDS: implicit theories of intelligence and the giftedness, academic proficiency, gifted people 

with learning difficulties. 
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