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مفهوم الذات لدى التالمذة بطيئي التعلم
Self concept among slow leaner student
م.د.زينب ناجي علي  /جامعة بغداد /كلية التربية للبنات /قسم العلوم النفسية والتربوية
الممخص
اصبح بطء التعمـ مشكمة الوقت الحاضر  ,فهؿ يشكؿ نسبة اليستهاف بها في كؿ مدرسة  .اذف فهي
مف المشكالت التربوية التي تواجه االباء والمعمميف .
اف موضوع بطء التعمـ يعد مف المواضيع الجديدة  ,اذ بدا االهتماـ به وبشكؿ واضح في السنوات
االخيرة مف القرف العشريف بعد اف كاف اهتماـ المختصيف منصباً عمى االعاقات االخرى  ,غير اف

ظهور مجموعة مف االطفاؿ االسوياء في نواحي النمو كافة ولكنهـ يعانوف مف مشكالت تعميمية فقد

جدير باالهتماـ .
ا
مر
كاف ا ا
لدرسة الحالية والتي هدفت الى معرفة درجة مفهوـ الذات لدى التالميذ
وعمى هذا االساس قامت ا ا
بطيئي التعمـ وكذلؾ التعرؼ عمى دال لة الفروؽ في مفهوـ الذات وفؽ متغيري الجنس والتحصيؿ
لدرسي لموالديف .
ا ا
جرءات العممية المتفؽ عميها
ونظر لعدـ وجود اداة قامت الباحثة باعداد اداة مفهوـ الذات واتبعت اال ا
ا
جرءات صدقها وثباتها اطمئنت الباحثة الى صالحية تطبيقها حيث تـ
في بناء االداة  ,وبعد استكماؿ ا ا
فرد المجتمع والبالغ عددهـ ( ) 022تمميذ وتمميذة في مدينة بغداد عمى جانبي
تطبيقها عمى جميع ا ا
الكرخ والرصافة .
واستخدمت الباحثة الوسائؿ االحصائية المناسبة في معالجة بيانات البحث الحالي  ,حيث تـ االختبار
التطبيؽ التالي لعينتيف مستقمتيف لحساب دال لة الفروؽ وفؽ متغير الجنس  ,واستخداـ االختبار
لدرسي لموالديف واليجاد الفروؽ في مفهوـ الذات وحسب
التائي اليجاد الفروؽ وفؽ متغير التحصيؿ ا ا
المستويات المختمفة لتحصيؿ الوالديف تـ استخداـ اختبار شيفية لممقارنات البعدية .
واظهرت النتائج اف التالمذة مف بطيء التعمـ لديهـ ذات ايجابي اما فيما يتعمؽ في الهدؼ الثاني فقد
اشارت النتائج الى وجود فروؽ في مفهوـ الذات ولصالح اال ناث  ,وكذلؾ وجود فروؽ ذات دال لة
احصائية ولصالح الشهادة االعمى وفسرت الباحثة الحالية نتائج بحثها في ضوء النظرية التي تبنتها
خير خرجت الباحثة بمجموع مف التوصيات والمقترحات في ضوء
وهي نظرية كارؿ روجرز وا ا
ماتوصمت اليه مف نتائج .
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مشكمة البحث

اف بطء الػتعمـ يشػكؿ نسػبة غيػر قميمػة فػي مدارسػنا االبتدائيػة  ,فهػي اذف مػف المشػكالت التربويػة
المهمة التي تواجه االباء والمعمميف عمى حد سواء  (.الكياؿ ) 1091222 ,
ولقػػػػد تبػػػػيف عػػػػف طريػػػػؽ الزيػػػػاارت التػػػػي قامػػػػت بهػػػػا الباحثػػػػة لمػػػػديريات تربيػػػػة بغػػػػداد اف عػػػػدد
تزيػػػػد مسػػػػتمر عمػػػػى جػػػػانبي الكػػػػرخ
المػػػػدارس التػػػػي تحتػػػػوي صػػػػفوؼ خاصػػػػة لبطيئػػػػي الػػػػتعمـ فػػػػي ا
والرصافة .
ػػػدرت محػػػػدودة فػػػػي فهػػػػـ ذاتػػػػه وال
ػػػتقرر عػػػػاطفي ولديػػػػه قػ ا
اف التمميػػػػذ بطػػػػيء الػػػػتعمـ ال يتمتػػػػع باسػ ا
قرنػػػه فػػػي نشػػػاطاتهـ االجتماعيػػػة ممػػػا يشػػػكؿ ضػػػغوطا عميػػػه تجعمػػػه غيػػػر متكيػػػؼ
يسػػػتطيع مجػػػاارة ا ا
لدرسػػػػات المتخصصػػػػة اف
قرنػػػػه لػػػػه ولقػػػػد اشػػػػارت ا ا
ػػػرء رفػػػػض ا ا
مػػػػع ذاتػػػػه وهػػػػذا كمػػػػه ناجمػػػػا مػػػػف جػ ا
نحرفػػػات فػػػي
حػػػوالي  %02مػػػف مجتمػػػع بطيئػػػي الػػػتعمـ ربمػػػا يعػػػانوف مػػػف سػػػوء حػػػالتهـ العاطفيػػػة وا ا
ػػػرنهـ العاديػػػػة الػػػػذيف ينتمػػػػوف الػػػػى
الشخصػػػػية واف هػػػػذ النسػػػػبة تمثػػػػؿ الضػػػػعؼ بالمقارنػػػػة مػػػػع اقػ ا
ذات المجتمع (الياسري )121 90222
وممػػػا تجػػػدر االشػػػارة وعػػػف طريػػػؽ اطػػػالع الباحثػػػة عمػػػى عينػػػة البحػػػث المقػػػاءات المتواصػػػمة مػػػع
معممػػػات هػػػذ الفئػػػة  .انالتالميػػػذ بطيئػػػي الػػػتعمـ لػػػديهـ شػػػعور متػػػدني لػػػذواتهـ  ,ومػػػف هنػػػا تكمػػػف
فرد .
مشكمة البحث الحالي في التعرؼ عمى درجة مفهوـ الذات لدى هؤالء الفئة مف اال ا

اهمية البحث

تسػػػػػتمد مرحمػػػػػة الطفولػػػػػة اهميتهػػػػػا مػػػػػف كونهػػػػػا مرحمػػػػػة اساسػػػػػية فػػػػػي بنػػػػػاء مقومػػػػػات الشخصػػػػػية
ومالمحهػػػػا المسػػػػتقبمية  ,ويتػػػػاثر فيهػػػػا الػػػػى حػػػػد كبيػػػػر نمػػػػو الطفػػػػؿ عقميػػػػا واجتماعيػػػػا وانفعاليػػػػا ,
ته واستعدادا ِ
ته وقيمه .
دته واتجاها ُ
وتثبت معظـ عا ٌ

ودرسػػػػتها مػػػػف كافػػػػة جوانبهػػػػا بمػػػػا
وعمػػػػى هػػػػذا االسػػػػاس البػػػػد مػػػػف االهتمػػػػاـ بمرحمػػػػة الطفولػػػػة ا

لمػػػؤثرت البيئيػػػة واالجتماعيػػػة التػػػي تحػػػدد مسػػػار الطفػػػؿ داخػػػؿ وخػػػارج
ا
يتػػػيح فهمػػػا عميقػػػا لكافػػػة ا
نطاؽ االسرة .
وتعمػػػؿ التنشػػػئة االجتماعيػػػة فػػػي جميػػػع مؤسسػػػاتها المختمفػػػة عمػػػى تكػػػويف مفهػػػوـ الػػػذات لػػػدى
درسػػػة مفهػػػوـ الػػػذات عػػػف طريػػػؽ التفاعػػػؿ االجتمػػػاعي الػػػذي تعػػػد االسػػػرة
الفػػػرد  ,لػػػذا تبػػػرز اهميػػػة ا
ػػز فػػػي تنشػػػئة الطفػػػؿ  ,واقػػػوى
رز ومميػ ا
دور بػػػا ا
ػػه  .واحػػػدى المؤسسػػػات التػػػي تػػػؤدي ا
مسػػػرحا اوليػػػا لػ ُ
لخبر ِ
ثير في سموكه واكثر تكفال برعا ِ
ته .
ا
يته  .وتكوف المصدر االساس
الجماعات تا ا
( فهمي )11991221 ,
وتُ ّعػػػػػد المدرسػػػػػة هػػػػػي المؤسسػػػػػة االجتماعيػػػػػة الثانيػػػػػة التػػػػػي تحتضػػػػػف الطفػػػػػؿ وترعػػػػػا وتػػػػػزود ُ
ػػػدرت والقابميػػػػات والمهػػػػاارت كافػػػػة ,بحيػػػػث يصػػػػبح
ػػػبه نمػػػػو افضػػػػؿ واالسػػػػتعداد والقػ ا
بالمعرفػػػػة لتكسػ ُ

بعػػػػد ذلػػػػؾ معػػػػدا اعػػػػدادا صػػػػالحا لمحيػػػػاة االجتماعيػػػػة  ,وتػػػػاثر المدرسػػػػة عمػػػػى مفهػػػػوـ الػػػػذات لػػػػدى
مميزتػػػه وعيوبػػػه اصػػػبح االف بمجتمػػػع
ا
الفػػػرد  ,فبعػػػد اف كػػػاف مقبػػػوال مػػػف والديػػػه بمػػػا هػػػو عميػػػة بكػػػؿ

224

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()44

جديػػػػػػػػػػد فيػ ِ
درسػػػػػػػػػػية عديػػػػػػػػػػدة تشػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػدورها ضػػػػػػػػػػغوطا عمػػػػػػػػػػيهـ .
ػػػػػػػػػه يواجػػػػػػػػػػه تحػػػػػػػػػػديات ا
( الياسري )2990222 ,

اف موضػػػػوع بػػػػطء الػػػػتعمـ يعػػػػد مػػػػف المواضػػػػيع الجديػػػػدة  ,اذ بػػػػدا االهتمػػػػاـ بػ ِ
ػػػه وبشػػػػكؿ واضػػػػح

فػػػي السػػػنوات االخيػػػرة مػػػف القػػػرف العشػػػريف بعػػػد اف كػػػاف اهتمػػػاـ المختصػػػيف منصػػػبا عمػػػى اشػػػكاؿ
االعاقػػػػػػات االخػػػػػػرى كاالعاقػػػػػػة العقميػػػػػػة  ,والسػػػػػػمعية  ,والبصػػػػػػرية  ,والحركيػػػػػػة  ,غيػػػػػػر اف ظهػػػػػػور
مجموعػػػػػة مػػػػػف االطفػػػػػاؿ االسػػػػػوياء فػػػػػي نمػػػػػوهـ العقمػػػػػي والسػػػػػمعي والبصػػػػػري والحركػػػػػي  ,ولكػػػػػنهـ
ػػدير باالهتمػػػاـ حػػػيف ذاؾ لكػػػي يػػػولي المختصػػػوف
ػػر جػ ا
يعػػػانوف مػػػف مشػػػكالت تعميميػػػة فقػػػط كػػػاف امػ ا
هػػػػذا الجانػػػػب عنايػػػػة فائقػػػػة  ,بهػػػػدؼ معرفػػػػة مظػػػػاهر واسػػػػباب بػػػػطء الػػػػتعمـ وال سػػػػيما فػػػػي الجانػػػػب
اال كاديميػػػػػػػػػػػػػة والحركيػػػػػػػػػػػػػة واال نفعاليػػػػػػػػػػػػػة بحيػػػػػػػػػػػػػث اصػػػػػػػػػػػػػبحت ظػػػػػػػػػػػػػاهرة الفتػػػػػػػػػػػػػه لمنظػػػػػػػػػػػػػر .
( الجمبي )1191221 ,
وعمػػػى هػػػذا االسػػػاس فاالسػػػموب الػػػذي يعتمػػػدوُ المعممػػػوف بػػػالحكـ عمػػػى تالميػػػذهـ ومػػػا ينطػػػوي

دور مهمػػػا فػػػي تشػػػكيؿ مفهػػػوـ الػػػذات لػػػديهـ  ,فػػػاذا اعتقػػػد المعممػػػوف
عميػػػه مػػػف مػػػدح او ذـ تمعػػػب ا
اف هػػػذا التمميػػػذ بميػػػد او بطػػػىء الفهػػػـ وتمػػػت مقارنتػ ِ
قرنػػػه مػػػف العػػػادييف  ,فػػػاف هػػػذا سػػػيولد
ػػه مػػػع ا ا
ػػػرت النجػػػػاح والفشػػػػؿ اال كػػػػاديمي تنمػػػػي مفػػػػاهيـ عػػػػف
انطباعػػػػا سػػػػيئا عنػػػػد الطالػػػػب  ,كمػػػػا واف خبػ ا
ػػرت الفشػػػؿ المتكػػػررة يكونػػػوف مفػػػاهيـ سػػػمبية عػػػف
الػػػذات وذلػػػؾ الف التالميػػػذ الػػػذيف يتعرضػػػوف لخبػ ا
قػػػدرتهـ وذواتهػػػػـ امااولئػػػػؾ الػػػػذيف يحػػػػوزوف نجاحػػػػات متكػػػررة وتحصػػػػيمهـ يكػػػػوف مرتفعػػػػا فػػػػاف هػػػػذا
ا
يشعرهـ بالثقة بالنفس والكفاءة ومف ثـ يميموف الى تطوير اتجاهاتهـ نحو ذواتهـ.
باالضػػػػافةالى اف مفهػػػػوـ الفػػػػرد عػػػػف ذاتػػػػه يتػػػػاثر باتجاهػػػػات رفاقػ ِ
ػػػه نحػػػػو وردود افعػػػػالهـ اتجاهػػػػه ,
فاذا تمقى ما يشعر بالقبوؿ ازد تقبمه لذا ِ
ته .

امػػػااذا تمقػػػى ردودا سػػػمبية تتمثػػػؿ فػػػي عػػػدـ التقػػػدير والقبػػػوؿ فػػػاف ذلػػػؾ يػػػنعكس سػػػمبيا عمػػػى مفهومػ ِ
ػػه
عف ذاته  ( .زيد ) 0190229
دركػػػه
لػػػذلؾ تنمػػػو الػػػذات بواسػػػطة تفاعػػػؿ الفػػػرد االجتمػػػاعي  ,وتتكػػػوف الصػػػورة عػػػف نفسػػػه با ا
لرؤية االخويف وتخيمه لحكمهـ وما يترتب عمى ذلؾ مف شعور ايجابي او سمبي .
لدرسػػػة الحاليػػػة تتػػػالؼ مػػػف اهميػػػة مرحمػػػة الطفولػػػة التػػػي تعػػػد
ومػػػف هنػػػا يمكننػػػا القػػػوؿ اف اهميػػػة ا ا
لمرحػػػؿ النمػػػو المهمػػػة التػػػي يمػػػر بهػػػا اال نسػػػاف وتتكػػػوف ذاتػػػه التػػػي تميػػػز عػػػف االخػػػريف  .كمػػػا
مػػػف ا ا
ػػػػطرب
واف منخفضػػػػػي الػػػػػذكاء اذا تركػػػػػوا دوف رعايػػػػػة قػػػػػد يصػػػػػبحوف مصػػػػػدر شػػػػػغب وازعػػػػػاج واضػ ا
لمعمميػػػة التربويػػػة فػػػي الصػػػؼ والمدرسػػػة والمجتمػػػع  ,حيػػػث ينضػػػموف حػػػيف يتركػػػوف المدرسػػػة الػػػى
فئػػػػة العػػػػاطميف وقػػػػد تجػػػػذبهـ الجماعػػػػات والمنحرفػػػػة والجانحػػػػة  ,ممػػػػا يعػػػػد مشػػػػكمة اجتماعيػػػػة واف
اهماؿ هذ المشكمة يؤدي الى كثرة االمية في المجتمع .
ومػػػف هنػػػا تبػػػرز اهميػػػة البحػػػث الحػػػالي لتناولػػػه فئػػػة التربيػػػة الخاصػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ وفئػػػة بطيئػػػي
الػػػػتعمـ بشػػػػكؿ خػػػػاص  ,وافتقػػػػار المكتبػػػػة العربيػػػػة الػػػػى مثػػػػؿ هػػػػذ البحػػػػوث التػػػػي نحػػػػف فػػػػي امػػػػس
الحاجة اليها .
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اهداؼ البحث
يرمي البحث الحالي الى 9

 -1معرفة درجة فهـ الذات لدى التالميذ بطيئي التعمـ وبصورة عامة .
ػػػػػػػرد عينػػػػػػػػة البحػػػػػػػػث وفػػػػػػػػؽ
 -0معرفػػػػػػػػة دال لػػػػػػػػة الفػػػػػػػػروؽ فػػػػػػػػي مفهػػػػػػػػوـ الػػػػػػػػذات لػػػػػػػػدى افػ ا
لمتغيرت اال تية 9
ا
ا
أ -الجنس

حدود البحث

ب -مستوى تحصيؿ الوالديف

يتحدد البحث الحالي 9
ػػػروح
بػػػػػ تالميػػػػذ المرحمػػػػة االبتدائيػػػػة فػػػػي الصػػػػفوؼ الخاصػػػػة بالمػػػػدارس االعتياديػػػػة مػػػػف الػػػػذيف تتػ ا
لدرسػػػػي
اعمػػػػارهـ (  ) 10 – 2سػػػػنة فػػػػي مدينػػػػة بغػػػػداد عمػػػػى جػػػػانبي الكػػػػرخ والرصػػػػافة ولمعػػػػاـ ا ا
( ) 0211 –0212

تعريؼ المصطمحات

اوال  9مفهوـ الذات ( ) seif concept
يعرفه كؿ مف 9
9 ) 1959( Good -1
ػػػػه
دركػػػػه ا
درؾ الفػػػػرد لنفسػػػػه بوصػػػػفه فػػػػردا  ,ويتضػػػػمف ذلػػػػػؾ ا ا
ا ا
لقدرتػػػػه ومظهػػػػر وانجػػػػاز لعممػ ُ
ولمجوانب االخرى لمتعامؿ اليومي .
() 524 :1959Good ,
9 ) 1974( Wiliams -0
الوجػػػػود السػػػػيكولوجي الػػػػذي يػػػػتـ الشػػػػعور بػػػػه والػػػػذي يوجػػػػه سػػػػموؾ الفػػػػرد  ,ممػػػػا يػػػػؤثر فػػػػي
المواقؼ والعالقات .
( ) wiliams , 236:1974
 -3الفياض 9 1292
نه يتصؼ بها .
مجموع الخصائص والصفات االيجابية والسمبية التي يعتقد الفرد ا ُ
( الفياض ) 0191292 ,
 -0شهاب (9 )0221
دركات الفرد لنفسه وتقويمه لها .
مجموعة ا ا
( شهاب )0221 901 ,
تعريؼ الباحثة النظري لمفهوـ الذات
مجموعػػػػة الخصػػػػائص االيجابيػػػػة والسػػػػمبية التػػػػي يعزوهػػػػا الفػػػػرد لنفسػػػػه  ,ويتضػػػػمف اعتقػػػػاد او
له .
فكرة الفرد عف نفسه عف طريؽ تصور الذاتي عف نفسه وتصور االخريف ُ
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جرئي لمفهوـ الذات
تعريؼ الباحثة اال ا

الدرجػػػة الكميػػػة التػػػي يحصػػػؿ عميهػػػا التمميػػػذ بطػػػيء الػػػتعمـ وفقػػػا الجاباتػػػه عمػػػى مقيػػػاس مفهػػػوـ
الذات الذي اعتمد في البحث الحالي .
ثانيا  9بطيء التعمـ SLow Leaner
يعرفه كؿ مف 9
9 ) 1973 ( Good -1
هػػػػو التمميػػػػذ الػػػػذي لػػػػه القػػػػدرة عمػػػػى تحقيػػػػؽ درجػػػػة معتدلػػػػة مػػػػف النجػػػػاح المدرسػػػػي ابطػػػػا مػػػػف
درسػػػية  ,وهػػػو بهػػػذا ينطمػػػؽ مػػػف مبػػػدا
المعػػدؿ ويكػػػوف اكثػػػر كفػػػاءة فػػػي موضػػػوعات اخػػػرى غيػػػر ا
التحصيؿ المدرسي  ( .الياسري )1220 9110 ,
 -0عبيد ( 9 ) 0221
ػػروح نسػػػبة ذكائػػػه مػػػف (  ) 22-17وقػػػد نجػػػدها فػػػي بعػػػض الحػػػاالت مػػػف
ػػه التمميػػػذ الػػػذي تتػ ا
انػ ُ
قدرتػ ِ
ػػػه مػػػػف
(  ) 22-12ويتصػػػػؼ هػػػػذا التمميػػػػذ بعػػػػدـ ا
ػػػه عمػػػػى المواءمػػػػة عمػػػػى مػػػػا يعطػػػػى لػ ُ
منػػػاهج فػػػي المدرسػػػة العاديػػػة ويعػػػود ذلػػػؾ بسػػػبب مالديػػػه مػػػف قصػػػور فػػػي نسػػػبة الػػػذكاء فيظهػػػر
لدرسػػػي حيػػػث يكػػػوف
هػػػذا التمميػػػذ عػػػدـ قدرتػػػه عمػػػى المسػػػتويات المطموبػػػة منػػػه فػػػي الصػػػؼ ا ا
قرنػػػػه مػػػػف الفئػػػػة العمريػػػػة والصػػػػفية
مترجعػػػػا فػػػػي تحصػػػػيمه اال كػػػػاديمي قياسػػػػا الػػػػى تحصػػػػيؿ ا ا
ا
نفسها  ( .عبيد )0221 9102 ,
وزرة التربية ( 9 ) 0211
تعريؼ ا
اف مصػػػطمح بػػػػطء الػػػتعمـ يطمػػػػؽ عمػػػى الطفػػػػؿ الػػػذي يكػػػػوف غيػػػر قػػػػادر عمػػػى مجػػػػاارة االخػػػػريف
درسػػػي  ,وهػػػذا يعػػػود السػػػباب ظػػػاهرة او كامنػػػة بحاجػػػة الػػػى
تعميميػػػا او تحصػػػيميا فػػػي موضػػػوع ا
عمميػػػػة تشػػػػخيص  ,تسػػػػمية هػػػػؤالء الطػػػػالب ببطيئػػػػي تعنػػػػي انهػػػػـ يسػػػػتطيعوف االسػػػػتفادة مػػػػف
الػػػتعمـ العػػػادي فػػػي الصػػػؼ المدرسػػػي ولكػػػف بصػػػعوبة كبيػػػرة  ,وفػػػي العػػػادة الطالػػػب الػػػذي يكػػػوف
بطيئػػػي الػػػتعمـ فػػػي مػػػادة معينػػػة يكػػػوف بطيئػػػا فػػػي بقيػػػة المػػػواد مػػػع وجػػػود صػػػعوبة فػػػي التنبػػػؤ
بتحصيمه في معظـ الحاالت .
ُ
تعريؼ الباحثة النظري 9
ِ
لديػػػه بػػػطء فػػػي الػػػتعمـ اال كػػػاديمي فػػػي المدرسػػػة بسػػػبب نقػػػص فػػػي احػػػدى
ػػه التمميػػػذ الػػػذي
بانػ ُ
قدرتػػػػػه العقميػػػػػة والمعرفيػػػػػة  ,يحتػػػػػاج الػػػػػى مسػػػػػاعد فػػػػػي المهػػػػػاارت التعميميػػػػػة  ,ال نهػػػػػـ غيػػػػػر
ا

قرنهـ مػػػف نفػػػس العمػػػر  ,حيػػػث تكػػػوف نسػػػبة ذكػػػائهـ
قػػػادريف عمػػػى الػػػتعمـ بسػػػرعة مقارنػػػة بػػػا ا
اقؿ مف ذويهـ مف العادييف .

مقدمة -9

يعػػد مفهػػوـ الػػذات سػػمة مػػف السػػمات التػػي تشػػير الػػى توافػػؽ الفػػرد مػػف عػػدـ توافقػػه  ,فػػاذا كػػاف
مفهػػػوـ الػػػػذات عنػػػػد يتطػػػابؽ مػػػػع واقعػػػػه او كمػػػا يدركػػػػه االخػػػػر يكػػػوف متوافقػػػػا  .واذا كػػػػاف مفهػػػػوـ
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الػػػذات لديػػػه متضػػػخما ادى بػػػه هػػػذا الػػػى الغػػػرور والتعػػػالي ممػػػا يفقػػػد التوافػػػؽ مػػػع االخػػػر  .وقػػػد
ػػػه  ,وهنػػػػا يتسػػػػـ سػػػػموكه
يتسػػػػـ فػػػػرد مػػػػا بمفهػػػػوـ ذات متػػػػدف عػػػػف الواقػػػػع او عػػػػف ا ا
درؾ االخػػػػريف لػ ُ
بالدونية ( االحساس بالنقص ) .
ويػػػؤثر وضػػػع االسػػػرة االقتصػػػادي واالجتمػػػاعي والثقػػػافي وطبيعػػػة العالقػػػات السػػػائدة فػػػي كيانهػػػا فػػػي
النمػػػو النفسػػػي لمطفػػػؿ ممػػػا يعطيػػػه بعػػػدا ذاتيػػػا يتسػػػـ بصػػػفة ايجابيػػػة او سػػػمبية وفػػػي الوقػػػت نفسػػػه
يعطػػػػي مػػػػدى تطوريػػػػا لمفهػػػػوـ الػػػػذات يختمػػػػؼ فػػػػي الدرجػػػػة والنػػػػوع مػػػػف شػػػػخص الىػػػػاخر  ,وذلػػػػؾ
بحسػػػب طبيعػػػة التفػػػاعالت ومػػػا يتخممهػػػا مػػػف االحػػػداث التػػػي تكػػػوف خبػػػرة معرفيػػػة تعطػػػي الفػػػرد فكػػػرة
عف ذاته وقد سماها ساربيف ( الذات االجتماعية ) (هوؾ ) 22091211
وتعمػػػؿ التنشػػػئة االجتماعيػػػة فػػػي جميػػػع مؤسسػػػاتها المختمفػػػة عمػػػى تكػػػويف مفهػػػوـ الػػػذات لػػػدى
درسػػػة مفهػػػوـ الػػػذات عػػػف طريػػػؽ التفاعػػػؿ االجتمػػػاعي الػػػذي تعػػػد االسػػػرة
الفػػػرد  ,لػػػذا تبػػػرز اهميػػػة ا
ػػز فػػػي تنشػػػئة الطفػػػؿ  ,واقػػػوي
رز ومميػ ا
دور بػػػا ا
مسػػػرحا اوليػػػا لػػػه  ,واحػػػدى المؤسسػػػات التػػػي تػػػؤدي ا
ثير فػػػػػي سػػػػػموكه واكثػػػػػر تكفػػػػػال برعايتػػػػػه واحتضػػػػػانه  ,وتكػػػػػوف المصػػػػػدر االساسػػػػػي
الجماعػػػػػات تػػػػػا ا
ػػػرت لمػػػػا يغرسػػػػونه مػػػػف معتقػػػػدات وقػػػػيـ .
لخبرتػػػػه  .ويعػػػػدها العممػػػػاء المصػػػػدر المباشػػػػر لهػػػػذ الخبػ ا
ا
( فهمي ) 11991221
وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف اخػػػتالؼ عممػػػاء الػػػنفس فػػػي تفسػػػير مفهػػػوـ الػػػذات اال انهػػػـ يجمعػػػوف عمػػػى
اف الػػػػذات شػػػػيء مكتسػػػػب  .الف الطفػػػػؿ ال يمكػػػػف اف يعػػػػي ذاتػػػػه فطريػػػػا بػػػػؿ يكتسػػػػبها عػػػػف طريػػػػؽ
ػػػػؤثرت  ,لهػػػػػذا تبػػػػػرز اثػػػػػار التنشػػػػػئة وطبيعػػػػػة التفاعػػػػػؿ
يرفقهػػػػػا مػػػػػف مػ ا
تفاعمػػػػػه مػػػػػع البيئػػػػػة ومػػػػػا ا
مؤشر له دال لة عمى مفهوـ الذات .
ا
االجتماعي في المقاـ اال وؿ فتكوف

النظريات التي فسرت مفهوـ الذات
 -1نظرية التحميؿ النفسي -9

لغرئػػػز
اف الػػػذات لػػػدى فرويػػػد تشػػػير الػػػى جػػػوهر الشخصػػػية الػػػذي يسػػػيطر عمػػػى الػػػدوافع وا ا
فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف الهػػػػػو واال نػػػػػا و اال نػػػػػا العميػػػػػا عمػػػػػى نحػػػػػو يتماشػػػػػى مػػػػػع متطمبػػػػػات الواقػػػػػع
) Buarns,1979:18-20 (.
ويؤكػػػػػد فرويػػػػػد عمػػػػػى اهميػػػػػة الػػػػػذات بوصػػػػػفها جهػػػػػااز مركزيػػػػػا لمشخصػػػػػية يضػػػػػفي عميهػػػػػا
وحػػػدتها وتوازنهػػػا وثباتهػػػا  ,انهػػػا تحػػػرؾ السػػػموؾ وتنظمػػػه  .وقػػػد ركػػػزت هػػػذ النظريػػػة عمػػػى
مفهػػػػوـ الػػػػذات ومفهػػػػوـ االخػػػػريف والػػػػذات المبدعػػػػة التػػػػي تمثػػػػؿ العنصػػػػر الػػػػدينامي النشػػػػط
فػػػػي حيػػػػاة الشػػػػخص  ,فضػػػػال عػػػػف اهتمامهػػػػا بالػػػػذات المثاليػػػػة والػػػػذات الواقعيػػػػة والػػػػذات
الحقيقيػػػة  .وقػػػد تناولػػػت مفهػػػوـ الػػػذات الػػػدينامي مػػػف حيػػػث اف الشػػػخص يناضػػػؿ مػػػف اجػػػؿ
هرف ) 11091299 ,
تحقيؽ ذاته ( .ز ا
ويعػػػػػػػرؼ فرويػػػػػػػد الػػػػػػػذات بانهػػػػػػػا االسػػػػػػػاليب التػػػػػػػي يسػػػػػػػتجيب لهػػػػػػػا الفػػػػػػػرد لنفسػػػػػػػه
وتتكوف الذات مف اربعة جوانب هي 9
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 -1كيؼ يدرؾ الشخص نفسه .
 -0ما يعتقد انه نفسه .
 -3كيؼ يقيـ نفسه .

 -0كيؼ يحاوؿ بمختمؼ االفعاؿ تعزيز نفسه او الدفاع عنها.
ويعتقػػػػػػد فرويػػػػػػد بوجػػػػػػود تفاعػػػػػػؿ بػػػػػػيف الػػػػػػذات واال نػػػػػػا  ,فػػػػػػاذا كانػػػػػػت عمميػػػػػػات اال نػػػػػػا فعالػػػػػػة
فػػػػػػي مواجهػػػػػػة كػػػػػػؿ مػػػػػػف المطالػػػػػػب الداخميػػػػػػة والخارجيػػػػػػة فػػػػػػاف الشػػػػػػخص عندئػػػػػػذ يػػػػػػرى نفسػػػػػػه
حترـ الذات او الثقة في النفس ) Gray,1987.42( .
اريا حسنا مما يجعمه با ا
 -0نظرية السمات
أ -نظرية كاتؿ -9 Cattel
يرى  Catteاف الذات هي االساس في ثبات السموؾ البشري وانتظامه  ,وقد امدنا بمفهوـ الذات
المثالية  ,وهو يسمى الذات الحقيقية بالذات الفعمية اما الذات المثالية فيطمؽ عميها ذات الطموح
ويعد النفس بمثابة التاثير المهيمف الرئيس الذي يفرض عمى اال نساف  ,والذي مف شانه اف يهيئ
ستقرر والنظاـ لمفهومه عف الذات  ( .العزير ) 71-72 9 1293 ,
اال ا
ب -نظرية اريكسوف -9
ينظػػػػػػػر اريكسػػػػػػػوف الػػػػػػػى نمػػػػػػػو اال نسػػػػػػػاف وتطػػػػػػػور عمػػػػػػػى انػػػػػػػه عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف سمسػػػػػػػمة مػػػػػػػف
ػػػػػػرع خػػػػػػػاص فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ
ػػػػػػرعات  ,فالشخصػػػػػػػية ينبغػػػػػػػي اف تكػػػػػػػافح وتتغمػػػػػػػب عمػػػػػػػى صػ ا
الصػ ا
ػػػػػرع موجػػػػػػود بشػػػػػػكؿ كامػػػػػػؿ فػػػػػػي الػػػػػػوالدة  ,ويبػػػػػػرز فقػػػػػػط فػػػػػػي مرحمػػػػػػة
مرحمػػػػػػة  .وكػػػػػػؿ صػ ا
معينػػػػػػة مػػػػػػف النمػػػػػػو  ,عنػػػػػػدما تتطمػػػػػػب البيئػػػػػػة مػػػػػػف الفػػػػػػرد بعػػػػػػض المتطمبػػػػػػات وقػػػػػػد اطمػػػػػػؽ
اريكسػػػػػػػػػػػػوف عمػػػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػػػػذ المواجهػػػػػػػػػػػػة والتحػػػػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػػػػع البيئػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػـ اال زمػػػػػػػػػػػػة .
( شمتز ) 00191293 ,
فرداالسرةوباالصػػػػػػػػػدقاء
ػػػػػػػػر بالوالػػػػػػػػػديف وا ا
ويتػػػػػػػػاثر مفهػػػػػػػػػوـ الػػػػػػػػػذات النػػػػػػػػػامي لمطفػػػػػػػػػؿ كثيػ ا
والمعممػػػػػػيف والسػػػػػػيما فػػػػػػي السػػػػػػنوات المبكػػػػػػرة  .ومػػػػػػع التقػػػػػػدـ فػػػػػػي العمػػػػػػر ينػػػػػػزع االطفػػػػػػاؿ
عنػػػػػػػد سػػػػػػػف السػػػػػػػابعة الػػػػػػػى رؤيػػػػػػػة انفسػػػػػػػهـ بمفػػػػػػػاهيـ كميػػػػػػػة شػػػػػػػاممة  ,اي انػػػػػػػه اذا كػػػػػػػاف
لػػػػػػػديهـ مفهػػػػػػػوـ ذات ايجػػػػػػػابي فػػػػػػػانهـ يفترضػػػػػػػوف انهػػػػػػػـ جيػػػػػػػدوف فػػػػػػػي مجػػػػػػػاالت اال نجػػػػػػػاز
جميعا  ( .البيمي ) 1221 9111 ,
هرتية -9
 -3النظريات الظا ا
درسػػػػػػتها لمشخصػػػػػػية عمػػػػػػى الخبػػػػػػرة الذاتيػػػػػػة لمفػػػػػػرد و
تركػػػػػػز هػػػػػػذ النظريػػػػػػات فػػػػػػي ا
رؤيتػػػػػػػػػػه الشخصػػػػػػػػػػية لمحيػػػػػػػػػػاة ولنفسػػػػػػػػػػه وادركاتػػػػػػػػػػه الخاصػػػػػػػػػػة  .واف اغمػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػذ
النظريػػػػػػات تؤكػػػػػػد عمػػػػػػى الكفػػػػػػاح االيجػػػػػػابي لمفػػػػػػرد  .وميمػػػػػػه الػػػػػػى النمػػػػػػو والػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ
ذاته ومف ابرز روادها .
كارؿ روجرز 9
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تعػػػد نظريتػػػه مػػػف احػػػدث نظريػػػات الػػػذات  ,اذ يػػػرى اف الػػػذات هػػػي جػػػوهر الشخصػػػية  ,الف
فكػػػرة الفػػػػرد عػػػػف ذاتػػػػه لهػػػػا دور أسػػػػاس فػػػػي تحديػػػػد الشخصػػػػية وانمػػػػاط سػػػػموكياته ويشػػػػير
بخبػػػػػػػػػػػػػرت الفػػػػػػػػػػػػػرد المباشػػػػػػػػػػػػػرة.
ا
روجػػػػػػػػػػػػػرز الػػػػػػػػػػػػػى اف مفهػػػػػػػػػػػػػوـ الػػػػػػػػػػػػػذات يتػػػػػػػػػػػػػاثر
( الداهري ) 12991299 ,
وتتصؼ الذات بحسب اري روجرز بخصائص عدة منها -9
 -1انها تنمو مف تفاعؿ الكائف مع البيئة  ,وقد تمتص قيـ االخريف وندركها بطريقػة مشػوهة
ػرت التػػي ال تتسػػؽ مػػع الػػذات
ويسػػمؾ الك ػائف اس ػاليب تنػػزع فيه ػا الػػذات لال تس ػاؽ  .والخبػ ا
تدرؾ بوصفها تهديدا .
 -0في كؿ فرد عالـ مف الخبرة دائـ التغيير .
 -3يستجيب الكائف لمجماؿ كما يخبر ويدركه ككؿ منظـ .
 -0انها تكافح مف اجؿ الثبات .
درسػػػػػػتها الحاليػػػػػػة ,
وقػػػػػػد اعتمػػػػػػدت الباحثػػػػػػة نظريػػػػػػة الػػػػػػذات لروجػػػػػػرز فػػػػػػي تفسػػػػػػير نتػػػػػػائج ا
ال نهػػػػػا تعتبػػػػػر مػػػػػف النظريػػػػػات اال كثػػػػػر شػػػػػمولية فػػػػػي تفسػػػػػير مفهػػػػػوـ الػػػػػذات وهػػػػػي اقػػػػػرب الػػػػػى
ػػػػػػرت
درسػػػػػػػات وخبػ ا
الواقػػػػػػػع  .ناهيػػػػػػػؾ عػػػػػػػف كػػػػػػػوف هػػػػػػػذ النظريػػػػػػػة قػػػػػػػد تبنػػػػػػػت عمػػػػػػػى اسػػػػػػػاس ا
متعددة كروجرز .
نبذة مختصرة عف بطيئ التعمـ
اف التالميػػػػػػػػذ بطيئػػػػػػػػي الػػػػػػػػتعمـ او مػػػػػػػػنخفض الػػػػػػػػذكاء  ,هػػػػػػػػـ اولئػػػػػػػػؾ التالميػػػػػػػػذ الػػػػػػػػذيف تػػػػػػػػدنت
مسػػػػػػػػػتويات ذكػػػػػػػػػاؤهـ عػػػػػػػػػف المتوسػػػػػػػػػط والحػػػػػػػػػد الطبيعػػػػػػػػػي بالمقارنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع زمال ئهػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػذيف
ينتمػػػػػػػػوف الػػػػػػػػى ذات الفئػػػػػػػػة العمريػػػػػػػػة والثقافيػػػػػػػػة  ,اذ تػػػػػػػػـ وصػػػػػػػػفهـ بتسػػػػػػػػميات عديػػػػػػػػدة مثػػػػػػػػؿ
التالميػػػػػػػػػػذ ضػػػػػػػػػػعاؼ العقػػػػػػػػػػؿ او بطيئػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػتعمـ او االغبيػػػػػػػػػػاء او االغبيػػػػػػػػػػاء الطبيعيػػػػػػػػػػوف او
التالميذ المعوقيف عقميا .
ورء اخػػػػػػػػػػتالؼ هػػػػػػػػػػذ المسػػػػػػػػػػميات يعػػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػػدد حقػػػػػػػػػػوؿ المعرفػػػػػػػػػػة
اف السػػػػػػػػػػبب ا
المختمفػػػػػػػػػػػػػػػة  ,كالمختصػػػػػػػػػػػػػػػيف النفسػػػػػػػػػػػػػػػػنيف  ,والتربػػػػػػػػػػػػػػػوييف  ,واالجتمػػػػػػػػػػػػػػػاعييف  ,وكػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ
لورثػػػػػػػة وغيػػػػػػػػرهـ وكػػػػػػػؿ حقػػػػػػػػؿ معرفػػػػػػػي منهػػػػػػػػا اعتمػػػػػػػد مفاهيمػػػػػػػػه و
المختصػػػػػػػيف فػػػػػػػي عمػػػػػػػػـ ا ا
فرد هذ الفئة مف التػػالميذ .
مصطمحاته ليتعامؿ بها مع ا ا

ويعػػػػػػػػد موضػػػػػػػػوع بػػػػػػػػطء الػػػػػػػػتعمـ مػػػػػػػػف المواضػػػػػػػػوعات التػػػػػػػػي اثػػػػػػػػارت الجػػػػػػػػدؿ بػػػػػػػػيف البػػػػػػػػاحثيف
والمهتمػػػػػػيف بهػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ  ,اذ نجػػػػػػد التالميػػػػػػذ الػػػػػػذيف يعػػػػػػانوف مػػػػػػف هػػػػػػذ الحالػػػػػػة طبيعيػػػػػػػيف
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مػػػػػػف معظػػػػػػـ الوجػػػػػػو  ,االانهػػػػػػـ فػػػػػػي واقػػػػػػع االمػػػػػػر يجػػػػػػدوف صػػػػػػعوبة فػػػػػػي مواءمػػػػػػة انفسػػػػػػهـ
لممنػػػػػػػػػاهج اال كاديميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي المدرسػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػبب انخفػػػػػػػػػاض نسػػػػػػػػػبة ذكائػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػدؿ
االعتيػػػػػػػػػػادي ( 22فمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػوؽ )  ,والتػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػاس عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ اخػػتػبػػػػػػػػػػػاارت الذكػػػػػػػػػػػػاء
العقميػػة.
ولػػػػػػػيس مػػػػػػػف الضػػػػػػػروري اف يكػػػػػػػوف بطيػػػػػػػئ الػػػػػػػتعمـ متخمفػػػػػػػا فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ انػػػػػػػواع المجػػػػػػػاالت او
اال نشػػػػػػػطة  ,فقػػػػػػػد يحػػػػػػػرز تقػػػػػػػدما فػػػػػػػي نػػػػػػػواح أُخػػػػػػػرى مثػػػػػػػؿ القػػػػػػػدرة الميكانيكيػػػػػػػة او المقػػػػػػػدرة
ػػػػػػرءة الجيػػػػػػػدة او ضػػػػػػػعيفة فػػػػػػػي الحسػػػػػػػاب ,
الفنيػػػػػػة عمػػػػػػػى الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف عػػػػػػػدـ تمكنػػػػػػػه مػػػػػػف القػ ا
ػػػػرءة بطيئػػػػػا فػػػػػي سػػػػػائر االشػػػػػياء
لهػػػػػذا لػػػػػيس مػػػػػف الضػػػػػروري اف يكػػػػػوف بطيػػػػػئ الػػػػػتعمـ فػػػػػي القػ ا
ػػػػػدرت لػػػػػػدى الطفػػػػػػؿ  ,ومػػػػػػف
االخػػػػػػرى  ,الف هػػػػػػذا سػػػػػػيجعمنا نهمػػػػػػؿ الكثيػػػػػػر مػػػػػػف المواهػػػػػػب والقػ ا
قدرتػػػػػػػػه وتحقيػػػػػػػػؽ او كاثباتػػػػػػػػه  .كمػػػػػػػػا يجػػػػػػػػب اف نشػػػػػػػػير الػػػػػػػػى اف
ثػػػػػػػػـ الف يسػػػػػػػػتطيع تنميػػػػػػػػة ا
لػػػػػػػيس مػػػػػػػف الضػػػػػػػروري اف يكػػػػػػػوف بطيػػػػػػػئ الػػػػػػػتعمـ بطيئػػػػػػػا وبالنسػػػػػػػبة نفسػػػػػػػها فػػػػػػػي النشػػػػػػػاط
العقمػػػػػػػي االخػػػػػػػرى  ,اي اف بطيػػػػػػػئ الػػػػػػػتعمـ مػػػػػػػف ناحيػػػػػػػة مػػػػػػػا ال يكػػػػػػػوف بطيئػػػػػػػا بالضػػػػػػػرورة فػػػػػػػي
نػػػػػػواح أُخػػػػػػر  ,لػػػػػػذلؾ البػػػػػػد مػػػػػػف تقيػػػػػػيـ هػػػػػػذ المجموعػػػػػػات عمػػػػػػى اسػػػػػػاس اختبػػػػػػاارت الػػػػػػذكاء او
المقاييس القدرة المفظية  ( .الخطيب ) 120 91222,

خصائص بطيئي التعمـ

اوال 9الخصائص العقمية
ػػػػػػػرد االعتيػػػػػػػػادييف هػػػػػػػػي فػػػػػػػػروؽ فػػػػػػػػي
ػػػػػػػرد بطيئػػػػػػػػي الػػػػػػػػتعمـ واالفػ ا
اف االختالفػػػػػػػػات بػػػػػػػػيف االفػ ا
الدرجػػػػػػة ولػػػػػػيس فػػػػػػي النػػػػػػوع  ,اذ اف هػػػػػػذ الفػػػػػػروؽ تتركػػػػػػز فػػػػػػي سػػػػػػرعة وفعاليػػػػػػة مػػػػػػا يتعممػػػػػػه
ػػػػػرد العػػػػػػاديوف  ,ومػػػػػػف االمػػػػػػور التػػػػػػي تعطػػػػػػؿ قػػػػػػدرة
بطيػػػػػػئ الػػػػػػتعمـ بالمقارنػػػػػػة بمػػػػػػا يتعممػػػػػػه االفػ ا
ػػػػػرد العػػػػػػاديوف فػػػػػػي العجػػػػػػز الػػػػػػذي
هػػػػػػوالء عمػػػػػػى الػػػػػػتعمـ بػػػػػػنفس السػػػػػػرعة التػػػػػػي يػػػػػػتعمـ بهػػػػػػا االفػ ا
يعاني منه بطيئي التعمـ في العمميات العقمية مثؿ
اال نتبا 9
يعػػػػػاني التالميػػػػػذ بطيئػػػػػي الػػػػػتعمـ مػػػػػف ضػػػػػعؼ القػػػػػدرة عمػػػػػى اال نتبػػػػػا  ,والقابميػػػػػة العاليػػػػػة عمػػػػػى
التشػػػػػػػػتت  ,هػػػػػػػػذا بػػػػػػػػاالخص اذا اسػػػػػػػػتغرؽ الموقػػػػػػػػؼ التعميمػػػػػػػػي مػػػػػػػػدة زمنيػػػػػػػػة تعػػػػػػػػد مناسػػػػػػػػبة
ػػػػػػػرت اخػػػػػػػػرى ثانويػػػػػػػػة داخػػػػػػػػؿ
بالنسػػػػػػػػبة لمتالميػػػػػػػػذ العػػػػػػػػاديوف  ,وهػػػػػػػػذا يعػػػػػػػػود ال نشػػػػػػػػغالهـ بمثيػ ا
الصؼ .
التذكر 9
فرد فػػػػػػػي
يواجػػػػػػػه بطيئػػػػػػػو الػػػػػػػتعمـ صػػػػػػػعوبات فػػػػػػػي التػػػػػػػذكر  ,ويتركػػػػػػػز العجػػػػػػػز عنػػػػػػػد هػػػػػػػوالءاال ا
ػػػػػرت التػػػػػػي تعرضػػػػػػوا
الػػػػػػذاكرة قصػػػػػػيرة المػػػػػػدى  ,ايػػػػػػانهـ يعجػػػػػػزوف عػػػػػػف تػػػػػػذكر االحػػػػػػداث والمثيػ ا
لهػػػػػػا قبػػػػػػؿ فتػػػػػػرة وجيػػػػػػزة  ,وهػػػػػػذا يرجػػػػػػع لضػػػػػػعؼ قػػػػػػدرتهـ عمػػػػػػى التخطػػػػػػيط والتنظػػػػػػيـ واسػػػػػػتخداـ
سترتيجيات التعمـ .
ا ا
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ومػػػػػػػف العوامػػػػػػػؿ االخػػػػػػػرى التػػػػػػػي تسػػػػػػػهـ فػػػػػػػي ضػػػػػػػعؼ الػػػػػػػذاكرة لػػػػػػػدى بطيئػػػػػػػي الػػػػػػػتعمـ هػػػػػػػو
ضػػػػػػػعؼ قػػػػػػػدرتهـ عمػػػػػػػى القيػػػػػػػاـ بعمميػػػػػػػات الضػػػػػػػبط والمتابعػػػػػػػة التػػػػػػػي تعػػػػػػػد ضػػػػػػػرورية العػػػػػػػاد
تكرر الشيء في ذهف الشخص حتى يتمكف مف حفظه .
ا

التخيؿ 9

يكػػػػػػػػوف التالميػػػػػػػػذ بطيئػػػػػػػػي الػػػػػػػػتعمـ ذو خيػػػػػػػػاؿ محػػػػػػػػدود  ,اذ تتطمػػػػػػػػب عمميػػػػػػػػة التخيػػػػػػػػؿ درجػػػػػػػػة
عاليػػػػػػػة مػػػػػػػف القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتدعاء الصػػػػػػػور الذهنيػػػػػػػة وترتيبهػػػػػػػا فػػػػػػػي سػػػػػػػياؽ منطقػػػػػػػي ذي
معنػػػػػػى  ,وهػػػػػػي تعتمػػػػػػد بشػػػػػػكؿ أسػػػػػػاس عمػػػػػػػى عمميتػػػػػػي اال نتبػػػػػػا والتػػػػػػذكر  ,وتضػػػػػػعؼ درجػػػػػػػة
التخيؿ عند الطفؿ كمما ازدت اعاقته .

التفكير 9

اف القػػػػػػدرة عمػػػػػػى التػػػػػػذكير تعكػػػػػػس بشػػػػػػكؿ كبيػػػػػػر امػػػػػػتال ؾ الفػػػػػػرد ذكػػػػػػاء ضػػػػػػمف حػػػػػػدود المعػػػػػػدؿ
ػػػػرض مػػػػػا ذهػػػػػب اليػػػػػه بعػػػػػض المختصػػػػػيف حػػػػػيف عرفػػػػػوا
عمػػػػػى اقػػػػػؿ تقػػػػػدير  ,ويػػػػػدعـ هػػػػػذا االفتػ ا
الذكاء بانه القدرة عمى التفكير المجرد .
ووفقػػػػػا لمػػػػػا تقػػػػػدـ نشػػػػػاهد العجػػػػػز الواضػػػػػح فػػػػػي القػػػػػدرة عمػػػػػى التفكيػػػػػر مػػػػػف قبػػػػػؿ التالميػػػػػذ
ػػػػػرت التعميميػػػػػػة عمػػػػػػى شػػػػػػكؿ
منخفضػػػػػػي الػػػػػػذكاء  ,وهػػػػػػذا يتطمػػػػػػب بطبيعػػػػػػة الحػػػػػػاؿ عػػػػػػرض الخبػ ا
مدركات حسية.
ويظهػػػػػػر كػػػػػػذلؾ ضػػػػػػعؼ التمميػػػػػػذ بطيػػػػػػئ الػػػػػػتعمـ فػػػػػػي قدرتػػػػػػه عمػػػػػػى التحميػػػػػػؿ  ,ولػػػػػػيس مػػػػػػف
الغريػػػػػػب اف يحػػػػػػدث هػػػػػػذا  ,وذلػػػػػػؾ الف التحميػػػػػػؿ يعتمػػػػػػد عمػػػػػػى التفكيػػػػػػر واالخػػػػػػر يعتمػػػػػػد عمػػػػػػى
الػػػػػػػذكاء كمػػػػػػػا اسػػػػػػػمفنا سػػػػػػػابقا  ,كمػػػػػػػا يتطمػػػػػػػب التحميػػػػػػػؿ تحديػػػػػػػد ومعرفػػػػػػػة المشػػػػػػػكمة المطمػػػػػػػوب
حمهػػػػػػػا او الموقػػػػػػػؼ المطمػػػػػػػوب التفكيػػػػػػػر فيػػػػػػػه  ,وايجػػػػػػػاد الحمػػػػػػػوؿ الممكنػػػػػػػة  ,واختبػػػػػػػار هػػػػػػػذ
ػػػػػػرت الماضػػػػػػػية وفػػػػػػػي الواقػػػػػػػع نجػػػػػػػد اف التمميػػػػػػػذ بطيئػػػػػػػي الػػػػػػػتعمـ
الحمػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى ضػػػػػػػوء الخبػ ا
يفتقر الى كؿ هذ االمكانات العقمية المعرفية المتنوعة (.برهـ ) 0229 911 ,
ثانيا  9الخصائص النفسية
يتصػػػػػػؼ التالميػػػػػػذ بطيئػػػػػػي الػػػػػػتعمـ بخصػػػػػػائص نفسػػػػػػية تميػػػػػػزهـ عػػػػػػف التالميػػػػػػذ العػػػػػػادييف ومػػػػػػف
خصائصػػػػػػػػػػهـ  ,هػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػعؼ الثقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالنفس  ,وعػػػػػػػػػػدـ الثبػػػػػػػػػػات اال نفعػػػػػػػػػػالي واال كتئػػػػػػػػػػاب
ػػػػػػػتقرر والخجػػػػػػػػؿ وعػػػػػػػػدـ فهمهػػػػػػػػـ لػػػػػػػػذواتهـ واالعتمػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػى
ا
والخػػػػػػػػوؼ والقمػػػػػػػػؽ وعػػػػػػػػدـ االسػ
لزئد لمغير – الكسؿ وعدـ اال نتبا .
حترـ ا ا
غيرهـ – واال ا
ثير
اف هػػػػػػػذ الخصػػػػػػػائص النفسػػػػػػػية لبطيئػػػػػػػي الػػػػػػػتعمـ تػػػػػػػؤثر فػػػػػػػي تحصػػػػػػػيمه المدرسػػػػػػػي تػػػػػػػا ا
كبيػػػػػر  .كمػػػػػا نالحػػػػػظ عمػػػػػيهـ الكسػػػػػؿ بدرجػػػػػة غيػػػػػر عاديػػػػػة  ,ولكػػػػػف يجػػػػػب اف ال نفتػػػػػرض انػػػػػه
ا
ػػػػػر مػػػػػػا يرجػػػػػػع الكسػػػػػػؿ الػػػػػػى ضػػػػػػعؼ الصػػػػػػحة او عػػػػػػدـ التكيػػػػػػؼ
عامػػػػػػؿ أسػػػػػػاس لػػػػػػديهـ الف كثيػ ا
المدرسي .

212

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()44

درسػػػػػػػػة  BredGazeبػػػػػػػػاف عالقػػػػػػػػة الطفػػػػػػػػؿ االيجابيػػػػػػػػة مػػػػػػػػع امػػػػػػػػه تُعػػػػػػػػ ّد
فقػػػػػػػػد اشػػػػػػػػارت ا
لدرسػػػػػػة التبعيػػػػػػة لمجموعػػػػػػة
االسػػػػػػاس فػػػػػػي تكػػػػػػويف مفهػػػػػػوـ الػػػػػػذات لديػػػػػػه ,فعػػػػػػف طريػػػػػػؽ هػػػػػػذ ا ا
مػػػػػػف االطفػػػػػػاؿ مػػػػػػف سػػػػػػف الػػػػػػوالدة حتػػػػػػى سػػػػػػف الثامنػػػػػػة  ,وجػػػػػػد بػػػػػػاف االطفػػػػػػاؿ الػػػػػػذيف كانػػػػػػت
عالقػػػػػػػتهـ ايجابيػػػػػػػة مػػػػػػػع امهػػػػػػػاتهـ يتمتعػػػػػػػوف بمسػػػػػػػتوى عػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف مفهػػػػػػػوـ الػػػػػػػذات  ,وقػػػػػػػد
انعكػػػػػػػػس هػػػػػػػػذا ايجابيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى تحصػػػػػػػػيمهـ  ,عكػػػػػػػػس االطفػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػذيف ال يتمتعػػػػػػػػوف بعالقػػػػػػػػة
ػػػػػطربات نفسػػػػػػية وتػػػػػػدني فػػػػػػي مفهػػػػػػوـ الػػػػػػذات .
وطيػػػػػػدة مػػػػػػع االـ  ,فقػػػػػػد كػػػػػػانوا يتميػػػػػػزوف باضػ ا
( عبد الهادي واخروف ) 0090222 ,

اسباب بطء التعمـ

ورثيػػػػػػة او بيئيػػػػػػة
تباينػػػػػػت اال ارء حػػػػػػوؿ االسػػػػػػباب المؤديػػػػػػة الػػػػػػى بػػػػػػطء الػػػػػػتعمـ سػػػػػػواء عوامػػػػػػؿ ا
(اثنػػػػػػاء فتػػػػػػرة الحمػػػػػػؿ او عنػػػػػػػد الػػػػػػوالدة او بعػػػػػػد الػػػػػػوالدة ) فالعوامػػػػػػػؿ الجينيػػػػػػة المباشػػػػػػرة هػػػػػػػي
ضػػػػػػطربات فػػػػػػػي
ا
لورثيػػػػػػة مثػػػػػػؿ ( العيػػػػػػػوب المخيػػػػػػة  ,اال
التػػػػػػي تنقػػػػػػؿ عػػػػػػف طريقهػػػػػػػا الصػػػػػػفات ا ا
ػػػػػػػػػػطربات االيضػػػػػػػػػػػية )
ا
تكػػػػػػػػػػػويف الكروموسػػػػػػػػػػػومات  ,حػػػػػػػػػػػاالت العامػػػػػػػػػػػؿ الريسػػػػػػػػػػػي , RHاالضػ
وهنػػػػػػػاؾ عوامػػػػػػػؿ جينيػػػػػػػة غيػػػػػػػر مباشػػػػػػػرة تػػػػػػػورث المػػػػػػػرض او الخمػػػػػػػؿ وينتقػػػػػػػؿ الػػػػػػػى الجنػػػػػػػػيف
ػػػػػونز االسػػػػػػيوية  ,والجػػػػػػدري المػػػػػػائي  ,التهػػػػػػاب الكبػػػػػػد
بواسػػػػػػطة العػػػػػػدوة مػػػػػػف امػػػػػػه مثػػػػػػؿ (اال نفمػ ا
 ,والنكػػػػػػػػػػاؼ  ,الحصػػػػػػػػػػبة المائيػػػػػػػػػػة  ,والتسػػػػػػػػػػمـ  ,والحساسػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػبعض المػػػػػػػػػػواد واالدويػػػػػػػػػػة
الكيماويػػػػػػػػػة ,والجػػػػػػػػػروح والرضػػػػػػػػػوض ) وعوامػػػػػػػػػؿ اثنػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػوالدة مثػػػػػػػػػؿ ( عسػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػوالدة ,
انقطػػػػػػػػػاع اال وكسػػػػػػػػػجيف عػػػػػػػػػف الطفػػػػػػػػػؿ  ,الػػػػػػػػػوالدةالمبكرة  ,التمػػػػػػػػػوث واالصػػػػػػػػػابة بالميكروبػػػػػػػػػات
ػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػدماغ ( كالتهػػػػػػػػػاب السػػػػػػػػػحايا ,
اثنػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػوالدة ) وعوامػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػوالدة امػ ا
ػػػػػػػػػػطربات الغػػػػػػػػػػػدد ونقػػػػػػػػػػػص السػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػي دـ الطفػػػػػػػػػػػؿ
ا
اال لتهػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػدماغي ) وايظػػػػػػػػػػػا اضػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطربات االيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ( .الياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ) 110 9 1220 ,
ا
واالضػ
( الياسري ) 13-719 0222 ,
وهنػػػػػػػػاؾ اسػػػػػػػػباب اخػػػػػػػػرى مثػػػػػػػػؿ الوضػػػػػػػػع النفسػػػػػػػػي  ,التػػػػػػػػوتر اال نفعػػػػػػػػالي نتيجػػػػػػػػة وضػػػػػػػػع
االسػػػػػػػػػػرة ومعاممػػػػػػػػػػة الوالػػػػػػػػػػديف وانخفػػػػػػػػػػاض المسػػػػػػػػػػتوى االقتصػػػػػػػػػػادي والثقػػػػػػػػػػافي واالجتمػػػػػػػػػػاعي
لالسػػػػػػػػػرة والتفكػػػػػػػػػؾ االسػػػػػػػػػري وانفصػػػػػػػػػاؿ الوالػػػػػػػػػديف او غيػػػػػػػػػاب احػػػػػػػػػدهما والمشػػػػػػػػػاكؿ االسػػػػػػػػػرية
جميعها عوامؿ تؤدي الى بطء التعمـ والى ظهور مشكالت نفسية لدى التمميذ .
تشخيص بطء التعمـ
مرعاة بعض االعتباارت النفسية والتربوية عند تشخيص بطء التعمـ وهي 9
يجب ا
 -1اف تكػػػػػػػػػوف عمميػػػػػػػػػة التشػػػػػػػػػخيص مبكػػػػػػػػػرة  ,حيػػػػػػػػػث اف ذلػػػػػػػػػؾ يسػػػػػػػػػاعد الطفػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى
لخبرت التربويػػػػػػػػة والنفسػػػػػػػػية
تجػػػػػػػػاوز مشػػػػػػػػكال ته  ,وذلػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ امػػػػػػػػداد بػػػػػػػػا ا
الال زمة .
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 -0اال تقتصػػػػػػػر عمميػػػػػػػة التشػػػػػػػخيص عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتخداـ وسػػػػػػػيمة واحػػػػػػػدة فقػػػػػػػط  ,بػػػػػػػؿ البػػػػػػػد
مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػتخداـ اكثػػػػػػػػػر وسػػػػػػػػػيمة او طريقػػػػػػػػػة لمتشػػػػػػػػػخيص  .حتػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػوف عمميػػػػػػػػػة
التشخيص مكتممة ووافية .
 -3يجػػػػػػػب اف تكػػػػػػػوف عمميػػػػػػػة التشػػػػػػػخيص مسػػػػػػػتمرة لمعرفػػػػػػػة المسػػػػػػػتوى الحقيقػػػػػػػي الػػػػػػػذي
وصؿ اليه التمميذ بعد تقديـ المساعدات التربوية والنفسية الال زمة.
ورء حالػػػػػػػة بػػػػػػػطء الػػػػػػػتعمـ متعػػػػػػػددة  ,وهػػػػػػػذا بػػػػػػػال شػػػػػػػؾ
ولمػػػػػػػا كانػػػػػػػت االسػػػػػػػباب الكامنػػػػػػػة ا
يقودنا الى اعتماد اساليب عدة في التشخيص  ,ومف هذ االساليب ما ياتي -9
أ -االسموب النفسي ويشتمؿ عمى -9
 -1اختباارت الذكاء .
 -0اختباارت الشخصية .
 -3اختباارت النضج االجتماعي .
درسة تاريخ الحالة لالسرة .
 -0ا
 -7مالحظة السموؾ .
ب -االسموب التربوي ويشتمؿ عمى -9
 -1االمتحانات المدرسية .
 -0االختباارت التحصيمية المقننة .
وتقديرت اولياءاالمور .
ا
 -3احكاـ
وتقديرت المعمميف .
ا
 -0احكاـ
لتركمية .
 -7البطاقة المدرسية ا ا
ج -االسموب الطبي ويشتمؿ عمى -9
 -1فحص الحواس .
 -0فحص البدف .
 -3فحص الغدد .
 -0فحص الدـ .
درسة تاريخ الحالة الصحية لمطفؿ .
 -7ا
(الغفار والشيخ ) 1222973
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لدرسات السابقة
ثانيا  9ا ا

بدرسػػػػػػػػتها الحاليػػػػػػػػة مػػػػػػػػف
لدرسػػػػػػػػات الشػػػػػػػػبيهة ا
حاولػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػة جاهػػػػػػػػدة الحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى ا ا
بدرسػ ِ
درسػػػػػػتيف احػػػػػػداهما
ػػػػػته فمػػػػػػـ تجػػػػػػد سػػػػػػوى ا
حيػػػػػػث طبيعػػػػػػة العينػػػػػػة والمتغيػػػػػػر الػػػػػػذي قامػػػػػػت ا
عربية واالخرى اجنبية ستقوـ بعرضها الباحثة الحالية .
لدرسة العربية
 -1ا ا
درسة التاج 1229
ا
لدرسة 9
عنواف ا ا
اثػػػػػػر لعػػػػػػب الػػػػػػػدور فػػػػػػي تنميػػػػػػػة مفهػػػػػػوـ الػػػػػػذات لػػػػػػػدى التالميػػػػػػذ بطيئػػػػػػػي الػػػػػػتعمـ بمرحمػػػػػػػة
التعمـ االساسي .

لدرسة 9
عينة ا ا

لدرسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى ( ) 321تمميػػػػػػػػذ وتمميػػػػػػػػذة اختبػػػػػػػػروا عشػػػػػػػػوائيا مػػػػػػػػف
شػػػػػػػػممت عينػػػػػػػػة ا ا
لربع مف التالميذ بطيئي التعمـ .
الصفوؼ االساسية الثاني والثالث وا ا
لدرسة 9
اداة ا ا
مقياس مفهوـ الذات المعدؿ لمكيال ني وعباس () 1292
الوسائؿ االحصائية 9
بروف  ,واختبار ماف وتني .
معامؿ ارتباط بيرسوف  ,ومعامؿ سبيرماف ا
لدرسة 9
نتائج ا ا
اظهػػػػػػػػػػرت النتػػػػػػػػػػائج وجػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػروؽ ذات دال لػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة بمسػػػػػػػػػػتوى  0,05بػػػػػػػػػػيف
المجموعػػػػػػة التجريبيػػػػػػة والضػػػػػػابطة فػػػػػػي االختبػػػػػػار البعػػػػػػدي لصػػػػػػالح اسػػػػػػموب لعػػػػػػب الػػػػػػدور
ػػػػػرد المجموعػػػػػػة
,كمػػػػػػا اظهػػػػػػرت وجػػػػػػود فػػػػػػرؽ ذو دال لػػػػػػة معنويػػػػػػة فػػػػػػي التطبيػػػػػػؽ البعػػػػػػدي الفػ ا
التجريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى مفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات .
(التاج 91229 ,ص) 02

لدرسة االجنبية
ا ا

درسة 1222Elino
ا

لدرسة 9
عنواف ا ا

اثػػػػػػػػر برنػػػػػػػػامج تػػػػػػػػدريبي لتنميػػػػػػػػة مفهػػػػػػػػوـ الػػػػػػػػذات لػػػػػػػػدى التالميػػػػػػػػذ بطيئػػػػػػػػي الػػػػػػػػتعمـ قبػػػػػػػػؿ
التحاقهـ بالصفوؼ العادية .

لدرسة 9
هدؼ ا ا

التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى اثػػػػػػر برنػػػػػػامج محػػػػػػدد قػػػػػػاـ باعػػػػػػداد الباحػػػػػػث فػػػػػػي تنميػػػػػػة مفهػػػػػػوـ الػػػػػػذات
لدى التالميذ بطيئي التعمـ .
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لدرسة 9
عينة ا ا

لدرسػػػػػػػة فػػػػػػػي مدرسػػػػػػػة نظاميػػػػػػػة تقػػػػػػػع فػػػػػػػي الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػة
اجريػػػػػػػت هػػػػػػػذ ا ا
وشممت العينة عمى ( ) 02تمميذ وتمميذة .

لدرسة 9
ادوات ا ا

برنػػػػػػػامج تػػػػػػػدريبي – تعميمػػػػػػػي محػػػػػػػدد قػػػػػػػاـ باعػػػػػػػداد الباحػػػػػػػث ومقيػػػػػػػاس بيػػػػػػػرز  -هػػػػػػػارس
لقياس مفهوـ الذات الذي يتالؼ مف ثمانيف فقرة .

الوسائؿ االحصائية
لـ تذكر
لدرسة 9
نتائج ا ا

درسػ ِ
ػػػػػته هػػػػػػذ الػػػػػػى وجػػػػػػود اثػػػػػػر فعػػػػػػاؿ لمبرنػػػػػػامج التػػػػػػدريبي
تحقػػػػػػؽ لمباحػػػػػػث عػػػػػػف طريػػػػػػؽ ا

الذي طبؽ عمى التالميذ بطيئي التعمـ وكانت الفروقات لصالح اال ناث .

لدرسات السابقة
مناقشة ا ا

لدرسػػػػػػات السػػػػػػابقة لكػػػػػػوف طبيعػػػػػػة
درسػػػػػػتها با ا
لػػػػػػـ تسػػػػػػتطع الباحثػػػػػػة الحاليػػػػػػة مقارنػػػػػػة ا
لدرسػػػػػػتيف مختمػػػػػػؼ عػػػػػػف
ػػػػػرد هػػػػػػذ الفئػػػػػػة فػػػػػػي هػػػػػػاتيف ا ا
المػػػػػػنهج الػػػػػػذي اسػػػػػػتخدـ مػػػػػػع افػ ا
المنهج الذي اتبعته الباحثة الحالية .
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اوال  -9المجتمع االحصائي لمبحث

يتكػػػػػػوف المجتمػػػػػػع االحصػػػػػػائي لمبحػػػػػػث الحػػػػػػالي مػػػػػػف االطفػػػػػػاؿ بطيئػػػػػػي الػػػػػػتعمـ ممػػػػػػف هػػػػػػـ
اعمػػػػػػػػػارهـ ( ) 2-2والمتواجػػػػػػػػػديف فػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػداد بجػػػػػػػػػانبي الكػػػػػػػػػرخ و الرصػػػػػػػػػافة ,
وبػػػػػػذلؾ يشػػػػػػمؿ البحػػػػػػث االطفػػػػػػاؿ مػػػػػػف بطيئػػػػػػي الػػػػػػتعمـ فػػػػػػي المػػػػػػدارس العاديػػػػػػة بالصػػػػػػفوؼ
ػػػػػػػرد المجتمػػػػػػػػع ( ) 022بواقػػػػػػػػع ( ) ذكػػػػػػػػر و ( ) انثػػػػػػػػى
الخاصػػػػػػػة بهػػػػػػػػـ  ,وبمػػػػػػػػغ عػػػػػػػػدد افػ ا
والجدوؿ رقـ ( )1يوضح ذلؾ .
الجدوؿ رقـ ()1
الجدوؿ يوضح اسماء المدارس التي تحتوي شعب خاصة لبطيئي التعمـ وعدد الذكور واال ناث مف
لربع
الصؼ اال وؿ والثاني والثالث وا ا
ت

اسماء المدارس

الصؼ اال وؿ
ذ

,

ث

الصؼ الثاني
,ث

ذ

الصؼ الثالث

لربع
الصؼ ا ا

ث

ث

ذ

,

ذ

,

1

الجامعة

3,0

7,0

0,0

7,3

0

بردي

0,3

0,0

3,0

0,0

3

الهجرة

0,0

0,3

0,3

3,3

0

لفرت
ا ا

0,0

0,0

0,0

0,0

7

شجرة الدر

1,3

3,3

0,0

0,0

2

مكة المكرمة

0,0

1,0

7,1

0,0

1

االبتكار

7,1

1,1

0,0

0,0

9

الرجاء

1,0

0,0

0,1

3,0

2

النيؿ

0,3

0,0

1,0

0,1

12

البالذري

3,0

0,0

0,0

0,0

المجموع

07 , 00

02 , 02

07 , 03

09 , 03

ثانيا 9عينة البحث
لدرسة الذي تـ االشارة الية سابقا .
فرد مجتمع ا ا
شممت عينة البحث جميع ا ا

ثالثا 9اداة البحث

بدرسػػػػة مفهػػػػوـ الػػػػذات  ,لػػػػـ تجػػػػد
بعػػػػد اطػػػػالع الباحثػػػػة عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف االدبيػػػػات الخاصػػػػة ا
ػػػرض البحػػػػث الحػػػػالي  ,لػػػػذا قامػػػػت الباحثػػػػة باعػػػػداد االداة لقيػػػػاس مفهػػػػوـ
الباحثػػػػة اداة تناسػػػػب اغػ ا
فرد هذ الفئة وذلؾ باتباع الخطوات اال تية 9
الذات لدى ا ا
لدرسات السابقة المتعمقة بهذا الموضوع .
مرجعة االدبيات وا ا
 -1ا
 -0االستفادة مف بعض المواقع عمى اال نترنيت .
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 -3الزيػػػاارت الميدانيػػػة والمقػػػاءات المتواصػػػمة مػػػع معممػػػات المػػػدارس التػػػي تضػػػـ شػػػعب خاصػػػة
لبطيئي التعمـ .
وبهػػػػذا تػػػػـ الحصػػػػوؿ عمػػػػى ( ) 02فقػػػػرة منهػػػػا ( )19فقػػػػرة ايجابيػػػػة و( )00فقػػػػرة سػػػػمبية
وبدائؿ االجابة (نعـ) (ال)  ,وبهذا تـ اعداد االداة بصورتها االولية.
جرءات المتفؽ عميها في حساب صدؽ وثبات اداة البحث .
وقد اتبعت الباحثة اال ا
لفقرت المقياس
اربعا 9التحميؿ االحصائي ا
جرءات اال تية 9
لفقرت االداة اتبعت الباحثة اال ا
جرء التحميؿ االحصائي ا
لغرض ا ا
لمفقرت
ا
أ -القوة التمييزية
ػػػرت ذات القػػػوة التمييزيػػػة فػػػػي الصػػػورة النهائيػػػػة
يشػػػير  Jchselliالػػػى ضػػػػرورة القػػػاء الفقػ ا
لفقرت غير المميزة او تعديمها .
لممقياس واستبعاد ا ا
( ) 12919030 ,chsellietal
ػػرت االداة رتبػػػت درجػػػات التالميػػػذ مػػػف اعمػػػي الػػػى اقػػػؿ درجػػػة ثػػػـ اخػػػذت
ولغػػػرض تحميػػػؿ الفقػ ا
نسػػػبة ( )%01مجموعػػػة دنيػػػا ,وقػػػد بمػػػغ عػػػدد التالميػػػذ فػػػي كػػػؿ مػػػف المجمػػػوعتيف العميػػػا
والػػػدنيا ( )70تمميػػػذ وتمميػػػذ  ,ثػػػـ حسػػػبت القػػػوة التمييزيػػػة باسػػػتعماؿ مربػػػع كػػػاي الختبػػػار
ػػػرت االداة والجػػػػدوؿ رقػػػػـ ()0
الفػػػػروؽ بػػػػيف المجمػػػػوعتيف العميػػػػا والػػػػدنيا لكػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػ ا
يوضح ذلؾ .
جدوؿ رقـ ()0
لفقرت اداة مفهوـ الذات
قيـ معامالت التمييز ا
معامؿ التمييز

الدال لة

لفقرت
ا ا

ت
1

احب شكمي الخارجي

7,00

دالة

0

ال اناـ جيدا

7,10

دالة

3

صحتي ممتازة

7,10

دالة

0

ليتني استطيع اناغير بعض مف اعضاء جسمي

3,07

غير دالة

7

انا شخص اميف

7,07

دالة

2

انا شخص مهذب

1,33

دالة

1

ال اقوؿ الصدؽ دائما

0,00

دالة

9

ال احب الكذب

7,02

دالة

2

ال يهمني اف اشتـ واسب االخريف

3,12

غير دالة

 12اقوـ باعماؿ سيئة جدا

0,10

غير دالة

 11ال اسامح االخريف

7,02

دالة

 10انا غشاش

2,32

دالة
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7,22

دالة

 13افكر باشياء سيئة ال استطيع البوح بها
10

انا لطيؼ

0,20

دالة

17

اكر نفسي

9,33

دالة

12

اني سعيد

1,71

دالة

11

انا ودود

2,10

دالة

19

اغضب بسرعة

12,22

دالة

12

احؿ مشاكمي بسهولة

7,22

دالة

02

اجؿ عمؿ اليوـ الى الغد

11,70

دالة

01

احب عائمتي

2,10

دالة

00

لدي عائمة سعيدة

0,91

دالة

03

اسرتي تساعدني دائما

1,39

دالة

00

انا غير محبوب في اسرتي

2,29

دالة

07

اعمؿ ما يريد ابواي

13,73

دالة

02

فرد عائمتي
اتشاجر مع ا ا

13,73

دالة

01

اواجه صعوبة في انجاز ما يتطمب مني في

11,21

دالة

المدرسة
09

قر
اني افهـ ما ا ا

10,20

دالة

02

اني ذكي

10,72

دالة

32

اشعر بالسعادة عندما اكوف مع االخريف

10,19

دالة

31

ليس لدي اصدقاء

2,90

دالة

30

يحبني اال والد \ تحبني البنات

2,22

دالة

33

ال احب الناس

7,00

دالة

30

احب الروتيف

7,11

دالة

37

انا شخص ال قيمة له

11,17

دالة

32

انا شخص غير مرغوب به

2,13

دالة

31

اتعامؿ مع عائمتي بصدؽ

17,33

دالة

39

انا شخص ارضي عف نفسي

9,13

دالة

32

عائمتي ال تثؽ بي

0,90

غير دالة

02

اتصرؼ قبؿ اف افكر

12,3

غير دالة
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ػػػرت لػػػػـ تكػػػػف مميػػػػزة الف قيمتهػػػػا اقػػػػؿ مػػػػف القيمػػػػة
ويتضػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ ( )0اف هنػػػػاؾ ( )7فقػ ا
ػػػػرت
الجدوليػػػػػة البالغػػػػػة ( , ) 3,90عنػػػػػد مسػػػػػتوى دال لػػػػػة ( )2,27وبػػػػػذلؾ فقػػػػػد اسػػػػػتبعدت ( )7فقػ ا
مف االداة .
ب -صدؽ اال تساؽ الداخمي
تعػػػػد طريقػػػػة اال تسػػػػاؽ الػػػػداخمي مػػػػف ادؽ الوسػػػػائؿ المسػػػػتخدمة فػػػػي حسػػػػاب اال تسػػػػاؽ الػػػػداخمي
ػػػػػػرت المقيػػػػػػػاس فػػػػػػػي قيػػػػػػػاس الظػػػػػػػاهرة السػػػػػػػموكية .
لممقيػػػػػػػاس ال نهػػػػػػػا تشػػػػػػػير الػػػػػػػى تجػػػػػػػانس فقػ ا
( عيسوي ) 71 91297 ,
ػػػرت اداة مفهػػػػوـ الػػػػذات باسػػػػتعماؿ الدرجػػػػة الكميػػػػة لممقيػػػػاس
وقػػػػد حسػػػػبت معػػػػامالت صػػػػدؽ فقػ ا
ػػػتخرج عالقػػػػة درجػػػػة الفقػػػػرة
بوصػػػػفها محكػػػػا داخميػػػػا واسػػػػتعمؿ معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بوينػػػػت بايسػػػػيل السػ ا
بالدرجة الكمية لالداة .
ػػػػرت لػػػػػـ تكػػػػػف ذات
واظهػػػػػرت المعالجػػػػػة االحصػػػػػائية اف بعػػػػػض معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط لػػػػػبعض الفقػ ا
دال لة احصائية والجدوؿ رقـ (  ) 3يوضح ذلؾ .
جدوؿ رقـ ()3
قيـ معامالت اال رتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالداة ودالال تها
ت

معامؿ اال رتباط

الدال لة

1

2,090

دالة

0

2,003

دالة

3

2,023

دالة

0

2,270

غير دالة

7

2,119

دالة

2

2,10

دالة

1

2,012

دالة

9

2,122

دالة

2

2,20

غير دالة

12

2,79

غير دالة

11

2,132

دالة

10

2,007

دالة

13

2,003

دالة

10

2,017

دالة

17

2,320

دالة

12

2,07

دالة
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11

2,322

دالة

19

2,317

دالة

12

2,019

دالة

02

2,771

دالة

01

2,022

دالة

00

2,121

دالة

03

2,173

دالة

00

2,321

دالة

07

2,310

دالة

02

2,013

دالة

01

2,000

دالة

09

2,022

دالة

02

2,000

دالة

32

2,399

دالة

31

2,021

دالة

30

2,021

دالة

33

2,322

دالة

30

2,397

دالة

37

2,021

دالة

32

2,002

دالة

31

2,022

دالة

39

2,302

دالة

32

2,90

غير دالة

02

2,11

دالة

ويالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدوؿ ( )3اف قػػػػػيـ معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط جميعهػػػػػا كانػػػػػت ذات دال لػػػػػة
ػػػػػرت
ػػػػػرت التػػػػػػي تحمػػػػػػؿ التسمسػػػػػػؿ ( )0,2,12,32,02وهػػػػػػي الفقػ ا
احصػػػػػػائية ماعػػػػػػدا الفقػ ا
نفسها التي لـ تكف قيمتها التمييزية ذات دال لة احصائية .
ج -ثبات االداة
لقد تـ التحقؽ مف ثبات االداة بطريقتيف هما 9
 -1االختبار واعادة االختبار 9
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تحققػػػػت الباحثػػػػة مػػػػف ثبػػػػات االداة عػػػػف طريػػػػؽ تطبيقػػػػه عمػػػػى عينػػػػة البحػػػػث االساسػػػػية  ,اختيػػػػرت
بالطريقػػػػة العشػػػػوائية تكونػػػػت مػػػػف ( )32تمميػػػػذ وتمميػػػػذة فػػػػي المػػػػدارس العاديػػػػة  .واعيػػػػد تطبيػػػػؽ
االختبػػػػػار بعػػػػػد اسػػػػػبوعيف وباسػػػػػتخداـ معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط بوينػػػػػت بايسػػػػػيريل بمغػػػػػت قيمػػػػػة معامػػػػػؿ
الثبات الكمي لالداة ( )2,91وهو معامؿ ثبات جيد .
-0

استخداـ معادلة الفا كرونباخ

ػػػرد عينػػػػة الثبػػػػات  ,وكانػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ الثبػػػػات
طبقػػػػت معادلػػػػة الفػػػػا كرونبػػػػاخ عمػػػػى درجػػػػات افػ ا
الكمية لالداة (.)2,10
د -تصحيح االداة
لقد تـ تصحيح اداة مفهوـ الذات بالطريقة اال تية 9
تػػػػـ جمػػػػع درجػػػػات البػػػػدائؿ عمػػػػى وفػػػػؽ اجابػػػػات الطالػػػػب بهػػػػدؼ الحصػػػػوؿ عمػػػػى الدرجػػػػة النهائيػػػػة
وزف الػػػػػػدرجات (,1صػػػػػػفر) وتقابػػػػػػؿ عمػػػػػػى التػػػػػػوالي بػػػػػػديمي مػػػػػػف بػػػػػػدائؿ
ػػػػػرت االداة  .اذ كانػػػػػػت ا ا
لفقػ ا
االجابػػػػة (نعػػػػـ  ,ال)  ,اذ تػػػػـ اعطػػػػاء درجػػػػة ( )1واحػػػػد لمفقػػػػرة االيجابيػػػػة و(صػػػػفر) لمفقػػػػرة السػػػػمبية .
وتروحػػػت الدرجػػػة النظريػػػة عمػػػى االداة بػػػيف ( )37درجػػػة كحػػػد اعمػػػي و(صػػػفر) درجػػػة كحػػػد ادنػػػي ,
ا
وعػػػػدت درجػػػػة الوسػػػػط النظػػػػري ( )11,7هػػػػي التػػػػي تبػػػػيف التالميػػػػذ الػػػػذيف لػػػػديهـ مفهػػػػوـ ذات عػػػػف
غيرهـ مف التالميذ الذيف ليس لديهـ مفهوـ ذات .

التطبيؽ النهائي لالداة

اتبعػػػػت الباحثػػػػة طريقػػػػة بياجيػػػػه (اال كمينيكيػػػػة ) فػػػػي مقابمػػػػة التالمػػػػذة  ,اذ قوبػػػػؿ كػػػػؿ طفػػػػؿ منفػػػػردا .
وبعػػػػد اختبػػػػار تالميػػػػذ عينػػػػة البحػػػػث البػػػػالغ عػػػػددهـ ( )022تمميػػػػذ وتمميػػػػذة  ,وبعػػػػد التحقػػػػؽ مػػػػف
صدؽ االداة وثباتها تكونت بصيغتها النهائية مف ( )37فقرة .
وقد اتبعت الباحثة الخطوات اال تية -9
-1

اتخػػػػػذت الباحثػػػػػة غرفػػػػػة المرشػػػػػدة التربويػػػػػة فػػػػػي المػػػػػدارس التػػػػػي تضػػػػػـ شػػػػػعب خاصػػػػػة

لبطيئي التعمـ  ,اذ ال يوجد فيها سوى الباحثة والتمميذ بطيئي التعمـ .
-0

استعانت الباحثة بالمرشدة التربوية في تهيئة التالميذ واحضارهـ الى غرفة المقابمة

-3

ػػػػرت االختبػػػػػار عرفػػػػػت الباحثػػػػػة نفسػػػػػها لمتالميػػػػػذ مػػػػػف اجػػػػػؿ اازلػػػػػة
قبػػػػػؿ البػػػػػدء بطػػػػػرح فقػ ا

المخاوؼ منهـ وخمؽ جو ودي معهـ .
-0

فقػػػػرت االداة عمػػػػى التالميػػػػذ وتػػػػدويف االجابػػػػة عمػػػػى البػػػػديؿ الػػػػذي
ا
بػػػػدات الباحثػػػػة بطػػػػرح

يختػػػػار التمميػػػػذ  ,وقػػػػد تقػػػػدمت الباحثػػػػة بالشػػػػكر الػػػػى التالمػػػػذة المشػػػػاركيف  ,وقػػػػد اسػػػػتغرؽ وقػػػػت
التطبيؽ ( )22يوما .
-7

وقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتبعاد التالمػػػػذة الػػػػذيف لػػػػديهـ اجػػػػاازت مرضػػػػية وظػػػػروؼ خاصػػػػة والػػػػذيف لػػػػـ

يحضروا المدرسة اثناء التطبيؽ  ,وقد بمغ عدد هؤالء التالميذ ( )07تمميذ وتمميذة .
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الوسائؿ االحصائية

اسػػػػتعممت الباحثػػػػة عػػػػددا مػػػػف الوسػػػػائؿ االحصػػػػائية بواسػػػػطة الحقيبػػػػة االحصػػػػائية

SPSS

ستعرضها وعمى النحو اال تي -9
والتي يمكف ا ا
فقرت اداة مفهوـ الذات .
 -1مربع كاي  9لحساب تمييز ا
 -0معامؿ ارتباط بوينت بايسيل  9اليجاد عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية .
لمفقرت .
ا
ستخرج اال تساؽ الداخمي
ا
 -3معادلة الفاكرونباخ  9ال
 -0الوسط الفرضي  9لمعرفة درجة مفهوـ الذات لدى التالمذة بطيئ التعمـ .
 -7اختبار  9 T–testاليجاد دال لة الفروؽ وفؽ متغير الجنس .
Anova -2

لدرسػػػػػػي
 9 One-wayاليجػػػػػػاد دال لػػػػػػة الفػػػػػػروؽ وفػػػػػػؽ متغيػػػػػػر التحصػػػػػػيؿ ا ا

لالبوييف .
 -1اختبػػػػار شػػػػيفيه  9لممقارنػػػػات البعديػػػػة لمعرفػػػػة دال لػػػػة الفػػػػروؽ فػػػػي مفهػػػػوـ الػػػػذات حسػػػػب
المستويات المختمفة لتحصيؿ االب واالـ .
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 -1عرض النتائج المتعمقة بالهدؼ اال وؿ 9

معرفة درجة مفهوـ الذات لدى التالميذ بطيئي التعمـ وبصورة عامة .
لقػػػد تحقػػػؽ هػػػذا الهػػػدؼ عػػػف طريػػػؽ تطبيػػػؽ اداة مفهػػػوـ الػػػذات الػػػذي قامػػػت باعػػػداد الباحثػػػة عمػػػى
( )022تمميػػػػذ وتمميػػػػذة فػػػػي ( )11مدرسػػػػػة ابتدائيػػػػة تحتػػػػوي شػػػػعب خاصػػػػػة لبطيئػػػػي الػػػػتعمـ فػػػػػي
مدينػػػػػة بغػػػػػداد وعمػػػػػى جػػػػػانبي الكػػػػػرخ والرصػػػػػافة وظهػػػػػر بواسػػػػػطة تطبيػػػػػؽ االداةاف المتوسػػػػػط هػػػػػو
نحرؼ معيػػػػػػاري ( , ) 7,90وعنػػػػػػد مقارنػػػػػػة هػػػػػػذا الوسػػػػػػط لعينػػػػػػة البحػػػػػػث الحػػػػػػالي
( )07,29وبػػػػػػا ا
بقيمػػػة الوسػػػط النظػػػري لممجتمػػػع والبالغػػػة ( , ) 11,7وجػػػد اف التالميػػػذ مػػػف بطيئػػػي الػػػتعمـ لػػػديهـ
مفهوـ ذات ايجابي والجدوؿ رقـ ( )0يوضح ذلؾ .
جدوؿ رقـ ()0
يوضح درجة مفهوـ الذات لدى التالميذ بطيئي التعمـ وقيمة الوسط الحسابي لمعينة والنظري لمجتمع
البحث
Mean

Std.Deviction

Mean

N

17.5

5.84127

25.9829

175

الذات

 -0النتائج المتعمقة بالهدؼ الثاني
أ -الجنس ( ذكور ,اناث )
لقػػػػد تبػػػػيف بواسػػػػطة تطبيػػػػؽ االختبػػػػار التػػػػائي لعينتػػػػيف مسػػػػتقمتيف اف هنػػػػاؾ فػػػػروؽ فػػػػي مفهػػػػوـ
الػػػذات حسػػػب متغيػػػر الجػػػنس اال نػػػاث  ,حيػػػث كانػػػت القيمػػػة التائيػػػة المحسػػػوبة ( ) -0,107وهػػػي
قيمػػػػة دالػػػػة احصػػػػائيا عنػػػػد مقارنتهػػػػا بالقيمػػػػة الجدوليػػػػة ( )1,22وعنػػػػد مسػػػػتوى دال لػػػػة (, ) 2,27
امػػػػا قيمػػػػة الوسػػػػط الحسػػػػابي لمػػػػذكور ( , )00,07امػػػػا قيمػػػػة الوسػػػػط الحسػػػػابي لال نػػػػاث ()01,13
 .والجدوؿ رقـ ( )7يوضح ذلؾ .
T

Df
173

-4.125

Mean

N

الجنس

Std.Deviation
6.34134

24.2500

88

ذكور

4.70887

27.7350

87

اناث

لدرسي لالبوييف
ب -التحصيؿ ا ا
ولقػػػػد اتضػػػػح عػػػػف طريػػػػؽ المعالجػػػػة االحصػػػػائية لمبيانػػػػات اف هنػػػػاؾ فػػػػروؽ فػػػػي مفهػػػػوـ الػػػػذات
لدرسػػػػػي لالبػػػػػوييف  ,وكانػػػػػت الفػػػػػروؽ لصػػػػػالح الشػػػػػهادة االعمػػػػػى لػػػػػالب و االـ
حسػػػػػب التحصػػػػػيؿ ا ا
وذلػػػػػؾ الف القيمػػػػػة التائيػػػػػة المحسػػػػػوبة اعمػػػػػي مػػػػػف الجدوليػػػػػة البالغػػػػػة ( )3وعنػػػػػد مسػػػػػتوى دال لػػػػػة
( )2,27والجدوليف رقـ ( )2ورقـ ( )1يوضحاف ذلؾ .
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الجدوؿ رقـ ()2

لدرسي لالب ( ابتدائي  ,متوسط
 One way Anovaاليجاد الفروؽ وفؽ متغير التحصيؿ ا ا
واعدادي  ,معهد وبكالوريوس )
sig

Mean

f

Sum of

df

square

.000

16.671

N

Mean

squares

482.002

2

964.004

Between

22.6842

19

ابتدائي

28.912

172

4972.945

Within

24.1333

75

متوسطة

174

5936.949

Total

28.4691

81

معهد

25.9829

175

Groups
Group

واعدادي

وبكالوريوس

الجدوؿ رقـ ()1
لدرسي لالـ ( ابتدائي  ,متوسط واعدادية
 One way Anovaاليجاد الفروؽ وفؽ متغير التحصيؿ ا ا
 ,معهد وبكالوريوس )
ولمعرفة دال لة الفروؽ في مفهوـ الذات حسب المستويات المختمفة لتحصيؿ االب تـ استخداـ اختبار
شيفيه لممقارنات البعدية والجدوؿ رقـ ( )1يوضح ذلؾ .
sig

f

Mean

df

square

.000

25.048

Mean

Sum of

N

squares

669.574

2

26.731

172
174

1339.14

Between

8

Groups

4597.80

Within

1

Group

5936.94

Total

21.2273
24.7126

 22ابتدائي
 87متوسطة
واعدادي

29.2424

 66معهد
وبكالوريوس

9
25.9829
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الجدوؿ رقـ ()9

لدرسي لالب والفرؽ بيف هذ المقارنات مف حيث قيـ شيفيه الحرجة
يوضح مقارنات حسب التحصيؿ ا ا
الفرؽ بيف المتوسطيف

المقارنات المتوسط الحسابي

قيـ شيفيه الحرجه الدال لة

متوسطة
ابتدائية

-1.44912

22.6842

 3.39غير دالة

اعدادية
-5.78493

ابتدائي – معهد وبكالوريوس
ابتدائي
متوسطة واعدادي

-1.44912
4.53

24.1333
معهد وبكالوريوس

-4.33560

ابتدائي
معهد وبكالوريوس

داؿ

-5.78493
3.68

28.4691
متوسطة واعدادية

داؿ

-4.33580

يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ السػػػػػابؽ اف هنػػػػػاؾ فػػػػػروؽ دالػػػػػة احصػػػػػائية حسػػػػػب المسػػػػػتويات المختمفػػػػػة
لتحصػػػػيؿ االب عنػػػػد مقارنتهػػػػا بالقيمػػػػة الجدوليػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى دال لػػػػة ( )2,27ولصػػػػالح الشػػػػهادة
االعمى  ,كما مبيف مف متوسطات المجاميع الثالث انها مختمفة .
وتػػػـ معرفػػػػة دال لػػػػة الفػػػروؽ فػػػػي مفهػػػػوـ الػػػذات حسػػػػب المسػػػػتويات المختمفػػػة لتحصػػػػيؿ االـ تػػػػـ
استخداـ اختبار شيفيه لممقارنات البعدية والجدوؿ رقـ ( )9يوضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()2
لدرسي لالـ والفرؽ بيف هذ المقارنات مف حيث قيـ شيفيه
يوضح المقارنات حسب التحصيؿ ا ا
الحرجه
المقارنات

المتوسط الحسابي

الفرؽ بيف

قيـ شيفيه

المتوسطيف

الحرجة

الدال لة

متوسطة
-3.48

ابتدائي
اعدادي

2.99

22.68

ابتدائي – معهد وبكالوريوس

-8.01

ابتدائي
متوسطة

داؿ

3.48
3.11

24.13
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-4.52

معهد وبكالوريوس
ابتدائي

8.01

معهد وبكالوريوس
متوسطة

2.06

28.46

واعدادية

داؿ

4.52

يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ اعػػػال اف هنػػػاؾ فػػػروؽ ذات دال لػػػة احصػػػائية عنػػػد مقارنتهػػػا بالقيمػػػة الجدوليػػػة
وعنػػػد مسػػػتوى دال لػػػة ( )2,27وغيظػػػا لصػػػالح الشػػػهادة االعمػػػى كمػػػا هػػػو واضػػػح مػػػف المتوسػػػطات
الحسابية لممجاميع الثالث .
تفسير النتائج المتعمقة بالهدؼ اال وؿ
يتضػػػػح مػػػػف النتيجػػػػة التػػػػي توصػػػػؿ اليهػػػػا البحػػػػث الحػػػػالي اف التالمػػػػذة مػػػػف بطيئػػػػي الػػػػتعمـ لػػػػديهـ
مفهػػػوـ ذات ايجػػػػابي وهػػػذا يػػػػدؿ عمػػػى النظػػػػرة االيجابيػػػػة اازء ذواتهػػػـ المتاتيػػػػة مػػػف وجػػػػودهـ ضػػػػمف
مجموعػػػػة تحمػػػػؿ خصػػػػائص وصػػػػفات مشػػػػتركة فكػػػػؿ مػػػػنهـ ينظػػػػر لالخػػػػر وبػػػػالنظرة نفسػػػػها التػػػػي
يحممهػػػػا اازءنفسػػػػه ,ممػػػػا يػػػػنعكس عمػػػػى انسػػػػجامهـ وتماسػػػػكهـ وتعػػػػاونهـ فػػػػي مجموعػػػػة مشػػػػتركة
ممػػا يتػػػيح لهػػـ فػػػرص لمعػػب وممارسػػػة الهوايػػات المختمفػػػة ممػػا يغػػػزز مػػف ثقػػػتهـ بانفسػػهـ هػػػذا مػػػف
ػػتركهـ فػػػي بعػػػض الػػػدروس مػػػع التالمػػػذة العػػػادييف يهيػػػئ
ناحيػػػة  ,ومػػػف ناحيػػػة اخػػػرى نػػػرى اف اشػ ا
ػػتركهـ
لهػػػـ فػػػرص كثيػػػرة لالسػػػتفادة بمػػػا يتمتػػػع بػػػه التمميػػػذ العػػػادي بػػػاالخص الػػػدروس العمميػػػة واشػ ا
فػػػي الفػػػرؽ الترفيهيػػػة والنشػػػاطات الصػػػفية والالصػػػفية داخػػػؿ المدرسػػػة ممػػػا يػػػنعكس عمػػػى رضػػػاهـ
عف انفسهـ المتاتي مف رضا االخريف عنهـ يؤثر بشكؿ وباخر عمى مفهومهـ عف ذواتهـ .
تفسير النتيجة المتعمقة بالهدؼ الثاني
اتضػػػح مػػػف نتيجػػػة الهػػػدؼ الثػػػاني اف هنػػػاؾ فػػػروؽ فػػػي مفهػػػوـ الػػػذات ولصػػػالح اال نػػػاث  .وهػػػذا
يبػػػػيف تمتػػػػع اال نثػػػػى فػػػػي مرحمػػػػة الطفولػػػػة بػػػػاالخص االيجابيػػػػة التػػػػي تعػػػػزز مػػػػف ثقتهػػػػا بنفسػػػػها ,
لعرقيػػػة خاصػػػة بالبنػػػت وهػػػي فػػػي مرحمػػػة مبكػػػرة مػػػف
فػػػنحف نالحػػػظ اهتمػػػاـ االسػػػرة العربيػػػة عامػػػة وا ا
عمرهػػػا ليكػػػػوف لهػػػا دور مميػػػػز وفعػػػاؿ داخػػػػؿ االسػػػرةوخارجها ممػػػػا يعػػػزز مػػػػف مكانتهػػػا االجتماعيػػػػة
التػػػػي تػػػػنعكس عمػػػػى دورهػػػػا فػػػػي المدرسػػػػة  ,فغالبػػػػا مػػػػا تقػػػػوـ اال نثػػػػى باعمػػػػاؿ وواجبػػػػات يعػػػػزز مػػػػف
ػػػرت
دورهػػػػا مثػػػػؿ ممارسػػػػة النشػػػػاطات الفنيػػػػة والقيػػػػاـ باالعمػػػػاؿ المنزليػػػػة ممػػػػا يجعمهػػػػا تعػػػػيش الخبػ ا
دركها .
لخبرت تكوف ايجابية  ,مما يؤثر في ا ا
بشكؿ مباشر  ,ومعظـ هذ ا ا
امػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بتحصػػػيؿ الوالػػػديف  ,فقػػػد اتضػػػح عػػػف طريػػػؽ النتيجػػػة التػػػي توصػػػؿ اليهػػػا البحػػػث
اف هنػػػػاؾ فػػػػروؽ فػػػػي مفهومالػػػػذات لػػػػدى التالمػػػػذة بطيئػػػػي الػػػػتعمـ ولصػػػػالح االبػػػػويف الػػػػذيف لػػػػديهـ
درسػػػي (معهػػػد  ,بكػػػالوريوس )  .ويمكػػػف تفسػػػير نتيجػػػة هػػػذا الهػػػدؼ عػػػف طريػػػؽ التعامػػػؿ
تحصػػػيؿ ا
االيجػػػػػابي البنػػػػػاء مػػػػػف قبػػػػػؿ االب واالـ اازء ابنػػػػػاءهـ بطيئػػػػػي الػػػػػتعمـ  ,فعػػػػػادة مػػػػػايكونوف االبػػػػػاء
المتعممػػػػوف متفهمػػػػيف لال وضػػػػاع التػػػػي يعيشػػػػها االبنػػػػاء كافػػػػة ويكونػػػػوف عمػػػػى تواصػػػػؿ مسػػػػتمر مػػػػع
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اداارت المػػػػػػدارس لالطػػػػػػالع عمػػػػػػى احػػػػػػواال والدهـ لمنهػػػػػػوض بمسػػػػػػتوى تعميمػػػػػػي جيػػػػػػد عػػػػػػف طريػػػػػػؽ
متػػػابعتهـ وتمبيػػػة احتياجػػػاتهـ  .فغالبػػػا مػػػايرى االبػػػاء صػػػورهـ عػػػف ذواتهػػػـ فػػػي ابنػػػاءهـ ممػػػا يعػػػزز
كبيػػػػر فػػػػي حيػػػػاة ابنػػػػاءهـ فهػػػػـ
ا
دور
مػػػػف تعػػػػاونهـ الفعػػػػاؿ والمثمػػػػر معهػػػػـ  ,فػػػػاالـ واالب يمعبػػػػاف ا
يمثمػػػػوف اسػػػػاس اال نطػػػػػال ؽ الػػػػى الحيػػػػػاة اجتماعيػػػػة اوسػػػػع  ,وكممػػػػػا انعكػػػػس بػػػػػدور عمػػػػى ثقػػػػػتهـ
بانفسػػػهـ خػػػارج البيػػػت المتمثػػػؿ بالمدرسػػػة الػػػذي يػػػاتي دورهػػػا مكمػػػؿ لػػػدور االبػػػاء وهػػػذا كمػػػه يػػػؤثر
لمتركمة لدى الفرد مما يؤثر في النظرة الى ذواتهـ .
لخبرت الذاتية ا ا
عمى ا ا

االستنتاجات

توصػػػػػؿ البحػػػػػث الحػػػػػالي الػػػػػى اف التالمػػػػػذة مػػػػػف بطيئػػػػػي الػػػػػتعمـ لػػػػػديهـ مفهػػػػػوـ ذات ايجػػػػػابي ,
درسػػػي (معهػػػد
وجػػػاءت الفروقػػػات لصػػػالح اال نػػػاث وايظػػػا لصػػػالح االبػػػويف المػػػذاف يتمتعػػػاف بتحصػػػيؿ ا
– بكػػػػالوريوس )  .وقػػػػد فسػػػػرت النتيجػػػػة ذلػػػػؾ فػػػػي ضػػػػوء الخبػػػػرة االيجابيػػػػة التػػػػي يعيشػػػػها بطيئػػػػي
التعمـ المتاتية مف التعامؿ الفعاؿ معه .
ممػػػا يػػػنعكس عمػػػى فكرتػػػه عػػػف ذاتػػػه المتاتيػػػة مػػػف رضػػػا المحيطػػػيف عنػػػه  ,وهػػػذا كمػػػه يػػػنعكس
عمى نظرته الى ذاته .

التوصيات

توصي الباحثة بما ياتي 9
 -1التشػػػخيص المبكػػػر لمتالميػػػذ اثنػػػاء دخػػػولهـ المدرسػػػة االبتدائيػػػة لضػػػماف حقػػػوقهـ اذا كػػػاف
قرنهـ العادييف .
جرءات قبؿ التحاقهـ مع ا ا
لديهـ بطء تعمـ  ,ال تخاذ مايمزـ مف ا ا
 -0االهتمػػػاـ بالمػػػدارس التػػػي تضػػػـ شػػػعب خاصػػػة لبطيئػػػي الػػػتعمـ عػػػف طريػػػؽ تزويػػػدهـ بكػػػؿ
مػػػػا يحتػػػػاجوف اليػػػػه مػػػػف وسػػػػائؿ واجهػػػػزة لضػػػػماف تعمػػػػيمهـ المتواصػػػػؿ الكػػػػؼ مػػػػع بقيػػػػة
زمالء مف العادييف .
 -3تهيئػػػػة الكػػػػوادر الكفػػػػوءة المتخصصػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ التربيػػػػة الخاصػػػػة لمقيػػػػاـ بمهػػػػاـ تعمػػػػيـ
التالميذ بطيئي التعمـ والعمؿ عمى زيادتهـ داخؿ كؿ مدرسة .
 -0العمػػػػػؿ عمػػػػػى اقامػػػػػة المقػػػػػاءات المسػػػػػتمرة ومجػػػػػالس االبػػػػػاء مػػػػػع اوليػػػػػاء هػػػػػوالء التالمػػػػػذة
لالطػػػػالع عمػػػػى احػػػػواؿ ابنػػػػاءهـ بشػػػػكؿ دؤؤب والتاكيػػػػد عمػػػػى اهميػػػػة هػػػػذا التواصػػػػؿ الػػػػذي
يعػػػػػػزز دور االبػػػػػػاء فػػػػػػي التعػػػػػػاوف مػػػػػػع ادارة المدرسػػػػػػة والمعممػػػػػػيف لمنهػػػػػػوض بمسػػػػػػتوى
ابناءهـ.
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9 تقترح الباحثة اال تي

درسة العالقة بيف القبوؿ والرفض الوالدي ومفهوـ الذات لدى التالمذة بطيئي التعمـ
 ا-1
. درسة العالقة بيف مفهوـ الذات والصحة النفسية لمتالمذة مف بطيئي التعمـ
 ا-0
 بنػػػػاء برنػػػػامج تػػػػدريبي لتنميػػػػة مفهػػػػوـ الػػػػذات لػػػػدى بطيئػػػػي الػػػػتعمـ يال ئػػػػـ متطمبػػػػات البيئػػػػة-3
. لعرقية
ا ا
درسػػػػة مقارنػػػػة بػػػػيف التالمػػػػذة مػػػػف بطيئػػػػي الػػػػتعمـ والتالمػػػػذة العػػػػادييف فػػػػي مفهػػػػوـ
ػػػرء ا
 اجػ ا-0
. الذات

Abstract :
Slow learning becomes a problem in the present , where it comprises ratio musnt
ignore in every school . So , its one of education problems facing by parents and
teachers .
Slow learning subject regard of new subject attract the attention in the last years
of the 20th century where the attention was focusing on the other disabilities but the
existence of number of healthy children suffering from Learning problems attract the
attention of the researchers .
So , this study aims at recognizing the degree of self , concept among slow
learner students and the differences significance of self concept according to sex and
academic degree of parents variables.
Because there is not tool , the researcher build a tool of self concept depending on
the agreed scientific procedures of the validity and applied it on a sample consists of
(zoo) male and female students in Baghdad at AL – kark and AL – Risafa sides .
The researcher used the suitable statistical methods in the processing of
information , where T.test of two independence samples to calculate the differences
significance according to sex variable , T. test to find differences according to
Academic degree of parents variable and scheffaes test for post hoc comparison to
find differences in self concept according to different academic degrees of parents .
The results show the slow learners have appositive self concept there are
differences in self concept for female , and there are statistical significant differences
for the higher degree the researcher Rogers Finally, the researcher concluded with
some of recommendations and suggestions in the light of the results.
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 -1الكيػػػاؿ  ,دحػػػاـ وزيػػػد بهمػػػوؿ . )1222(.مشػػػكالت التكيػػػؼ السػػػموكي لالطفػػػاؿ غيػػػر
(درسػػػػػة مقارنػػػػػة)  ,مجمػػػػػة العمػػػػػوـ التربويػػػػػة والنفسػػػػػية  ,العػػػػػدد (, )17
العػػػػػادييف ا
بغداد  9مطبعة اسعد .

 -0ممحػػػػػػػـ ,سػػػػػػػامي محمػػػػػػػد  .)0229(.االرشػػػػػػػاد النفسػػػػػػػي لالطفػػػػػػػاؿ .ط .1االردف -
عماف  9دار الفكر .

 -3الجمبػػػػػػػي  ,سوسػػػػػػػف شػػػػػػػاكر . )1221( .االطفػػػػػػػاؿ بطيئػػػػػػػوا الػػػػػػػتعمـ بغػػػػػػػداد  9دار
المتوكؿ .

 -0فهمػػػػي مصػػػػطفى  )1221(.الصػػػػحة النفسػػػػية فػػػػي االسػػػػرة والمدرسػػػػة والمجتمػػػػع ,
القاهرة  9دار الثقافة .

 -7احمد )1222( ,

 -2جاداهلل . )0222( ,
 -1زيد . )0229( ,

وزرة التعمػػػػيـ العػػػػالي
 -9الياسػػػػري  ,حسػػػػيف نػػػػوري  )1220(.عمػػػػـ نفػػػػس الخػػػػواص  ,ا
والبحث العممي  ,جامعة بغداد .

 -2عبيػػػػد  ,ماجػػػػد بهػػػػاء الػػػػديف السػػػػيد  . )0221(.االعاقػػػػة العقميػػػػة ط 0عمػػػػاف  9دار
صفاء لمنشر والتوزيع .

 -12الفيػػػاض  ,سػػػاهرة عبػػػداهلل .)1292(.بنػػػاء مقيػػػاس مفهػػػوـ الػػػذات لتالميػػػذ المرحمػػػة
االبتدائيػػػػة  ,رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػورة  ,جامعػػػػة بغػػػػداد – كميػػػػة التربيػػػػة ابػػػػف
رشد .

درسػػػػة موازنػػػػة لعالقػػػػة مفهػػػػوـ الػػػػذات  .دجمػػػػة
 -11شػػػػهاب  ,ايمػػػػاف حمػػػػد  . )0221( .ا
كمية المعمميف  ,العدد ( )01الجامعة المستنصرية .

 -10الياسػػػػري  ,حسػػػػيف نػػػػوري  )0222(.سػػػػيكولوجية منخفضػػػػي الػػػػذكاء ط , 1بيػػػػروت
 9الدار العربية لمعموـ .

 -13الياسػػػػري  ,حسػػػػيف نػػػػوري  . )0221(.مبػػػػادئ التربيػػػػة الخاصػػػػة بغػػػػداد 9دار الكتػػػػب
لمطباعة والنشر .

 -10بػػػرهـ  ,نظػػػاؿ عبػػػد المطيػػػؼ ( )0229صػػػعوبات الػػػتعمـ  ,الطبعػػػة االولػػػى  ,عمػػػاف-
اال ردف  9مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.
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 -17عبػػػػػػد الهػػػػػػادي  ,نبيػػػػػػؿ  ,واخػػػػػػروف ( )0222بػػػػػػطء الػػػػػػتعمـ وصػػػػػػعوباته ,الطبعػػػػػػة
اال ولى ,عماف  ,دار وائؿ لمنشر.

 -12الياسػػػػػػيري ,حسػػػػػػيف نػػػػػػوري .)0222(.صػػػػػػعوبات العمػػػػػػـ الخػػػػػػاص ط ,1بيػػػػػػروت-
لبناف  9الدار العربية لمعموـ.

 -11الخطيػػػػب ,رشػػػػاد  )1222(.خػػػػدمات االطفػػػػاؿ ذوي االحتياجػػػػات الخاصػػػػة ,وتربويػػػػا,
واجتماعيػػػا ورقػػػػة عمػػػؿ مقدمػػػػة بنػػػػدوة دور االختصاصػػػييف االجتمػػػػاعييف والتربػػػػوييف

عماف  9المركز الثقافي الممكي.

 -19الغفػػػػار والشػػػػيخ  ,يوسػػػػؼ محمػػػػود وعبػػػػد السػػػػالـ  .)1222(.سػػػػيوكولوجية الطفػػػػؿ
الغير عادي ,دار النهضة العربية.

 -12فهمػػػي ,مصػػػطفى .)1227(.سػػػايكولوجية االطفػػػاؿ الغيػػػر العػػػادييف ,المجمػػػد الثػػػػاني
القاهرة 9دار مصر لمطباعة.

 -02البيمػػػػػػػػي ,محمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد اهلل وقاسػػػػػػػػـ  ,عبػػػػػػػػد القػػػػػػػػادر والعمػػػػػػػػادي .احمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد
المجيد .)1221(.عمـ النفس التربوي ,بيروت  9مكتبة الفالح.

 -01الداهري  .صالح حسف ( .)1299عمـ النفس اال كمينيكي ,عماف دار الفكر.

 -00فهمػػػػي  ,مصػػػػطفى  .)1221(.الصػػػػحة النفسػػػػية فػػػػي االسػػػػرة والمدرسػػػػة والمجتمػػػػع.
القاهرة  9دار الثقافة.

 -03الغريػػػر ,ناصػػػر  ,والصػػػديؽ ,ناهػػػد ( .)1293مفهػػػوـ الػػػذات والتكيػػػؼ لػػػدى الكفيػػػؼ
ػػػػربمس 9المنشػػػػػاة العامػػػػػة لمنشػػػػػر
درسػػػػػة مقارنػػػػػة .رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير منشػػػػػورة ,طػ ا
ا

والتوزيع واالعالـ.

 -00هػػػػػػوؾ ,ؾ ,انػػػػػػدزي  ,ج .)1211(.نظريػػػػػػات الشخصػػػػػػية ترجمػػػػػػة احمػػػػػػد واخػػػػػػروف.
القاهرة  9الهيئة المصرية لمنشر.

هػػػرف ,حامػػػد عبػػػد السػػػالـ .)1292(.التوجيػػػػه واالرشػػػاد التربػػػوي ,القػػػاهرة  9عػػػػالـ
 -07ز ا
الكتب .

 -02التػػػاج ,رضػػػا حمػػػداف ( 9)1229اثػػػر اسػػػموب لعػػػب الػػػدور فػػػي تنميػػػة مفهػػػوـ الػػػذات
لػػػػدى التالميػػػػذ بطيئػػػػي الػػػػتعمـ بمرحمػػػػة الػػػػتعمـ االساسػػػػي  ,رسػػػػالة ماجسػػػػتير ,كميػػػػة

التربية  /الجامعة المستنصرية .

 -01عيسػػػػوي ,عبػػػػد الػػػػرحمف محمػػػػد  .)1297(.القيػػػػاس والتجريػػػػب فػػػػي عمػػػػـ الػػػػنفس
والتربية  ,االسكندرية  9دار المعرفة الجامعية .
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