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 :صخممال

فاعمية بخنامج تعميسي تعمسي عمى وفق ىجؼ البحث الحالي لمتعخؼ عمى 
 .بصيئي التعمعنطخية تجييد ومعالجة السعمػمات في تشسية الحكاء البرخؼ لتالميح 

اختار  ،ىجؼ البحث ولتحقيق .الفخضية صفخية تخز الحكاء البرخؼ صاغ الباحث 
إذ  ؛ا لتصبيق تجخبة البحثالبيادر االبتجائية لمبشيغ لتكػف ميجان  مجرسة  االباحث عذػائي  

 ،ػعتيغ التجخيبيةتػزعػا عمى مجس ا( تمسيح  42تالميح مجسػعتي البحث)بمغ عجد 
مغ الترسيع التجخيبي اتخح الباحث  .ا( تمسيح  11)والزابصة ضست ا( تمسيح  11)ضست

ا ة( وباختباريغ قبمي وبعجؼ ترسيس  )تجخيبية وضابص :بسجسػعتيغ جدئيالزبط ال ؼذ
إذ كافأ الباحث في الستغيخات التي  ؛لبحثِو لسالئستو لطخوؼ البحث الحالية اتجخيبي  

فتسثمت ببشاء اختبار لمحكاء البرخؼ  ر،أما أداة االختبا يخػ ضخورة التكافؤ فييا.
كانت مجة تصبيق التجخبة مػحجة ومتداوية لتالميح  .خاص لفئة تالميح بصيئي التعمع

اُستعسمت  ،وبعج تصبيق اختبارات البحث ،مجسػعتي البحث لسجة عاـ دراسي كامل
وتػصل الباحث إلى نتيجة  .الػسائل اإلحرائية السالئسة إلجخاءات البحث ونتائجو

تالميح السجسػعة التجخيبية عمى تالميح السجسػعة الزابصة في الحكاء مفادىا تفػؽ 
مكانية تشسية الحكاء البرخؼ مغ إوفي ضػء نتائج البحث استشتج الباحث البرخؼ. 

حاجة التالميح بصيئي التعمع إلى بخامج خالؿ استعساؿ استخاتيجيات تعميسية حجيثة و 
لحاجاتيع ومتصمباتيع ومذكالتيع والرعػبات  امبشية عمى أسذ عمسية ووفق   ميسيةتع

 .التي يػاجيػنيا في السخحمة الجراسية

 

تجييد  ،بصيئي التعمع ،الحكاء البرخؼ  ،بخنامج تعميسي  ،فاعمية :الكممات المفتاحية
 ومعالجة السعمػمات.
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Abstract: 

The objective of the current research is to identify the 

effectiveness of a learning program based on the theory of processing 

and processing information in developing intelligence for students of 

slow learning. In order to achieve the research objective, the 

researcher randomly selected Al-Bayader primary school for boys to 

be the field for applying the research experience. The number of 

students in the research groups reached 24 students divided into two 

experimental groups; 11 students and 13 female students. The 

researcher took experimental design with a partial adjustment in two 

groups (experimental and control) and two previous tests and an 

experimental design for his research to suit the current research 

conditions. He rewarded the researcher for the variables that he 

considers necessary for equivalence.The duration of application of the 

experiment was uniform and equal for the students of the two research 

groups for a full academic year. After applying the research tests, the 

appropriate statistical means were used for the research procedures 

and results.The researcher concluded that the students of the 

experimental group surpassed the students in the control group and 

visual intelligence. 

 

 



 ثائخ جبار حمهد                                                  الباحث/                 فاعمية بخنامج تعميمي تعممي عمى وفق نظخية تجهيد ومعالجة المعمهمات  

- 922 - 

 :المقجمة

بصيئي التعمع جاء  رفع مدتػػ تالميح التخبية الخاصة والسيسا مغ مبجأ صالق انا
ييجؼ إلى تشسية أحج أىع وجػه  التػجو في ىحا البحث عمى بشاء بخنامج تعميسي تعمسي

في رفع  أثخ امشا بأف لمخمد والرػرة والذكل  إيسان او  ،الحكاء وىػ الحكاء البرخؼ 
السدتػػ السعخفي لتمظ الفئة مسا يعدز الجانب البرخؼ لمسادة السقخوءة وجعل السعخفة 

ا تأخح حيد ا مكاني ا السكتدبة مسا يديل عسمية  خرػصية في عقػليعو  أكثخ تحجيج 
البيئة التعميسية  إلى ىشجسة لحلظ انصمق الباحث ،تصبيق تمظ السعخفة عمى أرض الػاقع

داء الرفي ليع وتعميسيع بػاسصة الدسعية والبرخية لخفع كفاية األ وتػضيف التقشيات
  .جيا التعميعلػ ػ بيقات الفاعمة بتكشالبخامج التي تعج مغ التص
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 ولالفرل األ 

 :التعخيف بالبحث

 مذكمة البحث: -أواًل 

ػػيػػة دراسػػة الػػحكاء مػػغ كػنػػِو مختبص ػػأىس تػػأتي  ػػا ارتباش  بسجػػاالت السعخفػػة  اا وثيق 
واإلبجاع والتخبية والتعميع ويستج ىحا االرتباط ليزع مجاالت الدياسة واالقتراد والتشسية 

نػػو يذػكل عرػػا التػػازف فػػي أوتكسػػغ أىسيػة الػػحكاء فػي  ،فػي مختمػف فخوعيػػا ومطاىخىػا
 لتكيفػػياعمع والػػحؼ عػػادة مػػا يطيػػخ بالدػػمػؾ األبشيػػة السعخفيػػة العقميػػة لمتمسيػػح بصػػيء الػػت

إذ تتسثػػػل أىسيػػػػة الػػػحكاء البرػػػخؼ فػػػػي  ،(73،4212،قصػػػامي)،خػػػل البيئيػػػة السحيصػػػػةدا
العسمية التخبػية في تعديد الجانب البرػخؼ لمسػادة السقػخوءة مسػا يديػج مػغ قػجرة التالميػح 

وخرػصية في  اكثخ تحجيج  أ اا مكاني  ة والسعمػمات السكتدبة تأخح حيد  عمى جعل السعخف
عقمػػػػػو مسػػػػػا يدػػػػػيل عسميػػػػػة تصبيػػػػػق تمػػػػػظ السعخفػػػػػة فػػػػػي مػاقػػػػػف حياتيػػػػػة مختمفػػػػػة )عبيػػػػػج 

جاء التػجو  ،ولالرتقاء بسدتػػ بصيئي التعمع في ذكائيع البرخؼ  (.51،4221،وعفانة
في ىحا البحث نحػ ىشجسة البيئػة التعميسيػة وتػضيػف التقشيػات الدػسعية والبرػخية لخفػع 
كفاية األداء الرفي ليع والتعمع بػاسصة واحجة مغ التصبيقات الفاعمة بتكشػلػجيا التعميع 

وىي كفيمة باإلجابة عمػى التدػاؤؿ لسذػكمة البحػث الحػالي وىػي  ،وىي البخامج التعميسية
مبخنػػامج التعميسػػي التعمسػػي القػػائع عمػػى نطخيػػة تجييػػد ومعالجػػة السعمػمػػات فاعميػػة ىػػل ل

 ؟ميح بصيئي التعمعفي تشسية الحكاء البرخؼ لتال

 : همية البحثأ -اثانيً 

وىي فئة التالميح الحيغ  ،تأتي أىسية ىحه الجراسة مغ أىسية الفئة التي تتشاوليا
كسا تأتي مغ أىسية األداة السدتخجمة وىي البخامج  ،يعانػف مغ بطء في التعمع

العسمية التعميسية الُسعجة التعميسية التعمسية والتي ُتعج واحجة مغ البػابات الخئيدة إلتساـ 
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لمخفع مغ مدتػػ ىحه الفئة وتشسية ذكائيع البرخؼ. لحا سيتصخؽ الباحث إلى  اخرير  
 -شػاف البحث السصخوح :أىسية متغيخات الجراسة بحدب تختيبيا كسا في ع

 :البخامج التعميمية التعممية -أواًل 

البخامج التعميسية ىي مجسػعة الخصػات ذات الصبيعة الستدمدمة والسدتسخة     
 ادغ نطخيات التعمع والسرسسة خرير  والسكسمة الػاحجة لألخخػ السبشية وفق مبا

إلى فئة محجدة مغ التالميح ذوؼ خرائز وسسات معيشة لتحقيق مجسػعة مغ 
حيث ُيعج البخنامج التعميسي قسة ما وصمت إليو  ،األىجاؼ خالؿ فتخة زمشية محجدة

لحا مغ الزخورؼ  ،التقشيات التخبػية الحجيثة في معالجة مذكالت التعمع والتعميع
 سا السيتسيغ بسجاؿ التخبية الخاصةعمى القائسيغ عمى العسمية التخبػية وال سي

ووضع بخامج تعميسية تيجؼ إلى تشسية  ،السعخفي والتدودالعمسي  مدايخة التصػر
وتصػيخ أداء التالميح بصيئي التعمع والدعي إلى تحديغ الشطاـ التعميسي الخاص 

ومغ ىشا جاءت فكخة إعجاد و ترسيع بخامج تعميسية يتػفخ فييا عشرخ  ،بيع
األسذ العمسية السصمػبة ليختفع بحلظ مدتػػ القجرات السعخفية  التخصيط وفق

 (.24،4212،)العصار.والسيارية واالجتساعية لتالميح بصيئي التعمع

 :نظخية تجهيد ومعالجة المعمهمات - اثانيً 

ا لمشطخية أف نطخية تجييد ومعالجة السعمػمات تعتبخ أنسػذج   يخػ الباحثػف     
نو أصبح باإلمكاف دراسة حيث يؤمغ السعخفيػف إ ،والتعمعالسعخفية في التعميع 

بحاث حيث تخكد أ ،سالحع مغ قبيل عسميات التفكيخ بصخيقة عمسيةالغيخ الدمػؾ 
ذلظ أف البعس  ،ثخ العسميات العقمية ونتاجاتياأىحه الشطخية عمى وصف وتتبع 

بػصفيا  معالجة السعمػماتمغ عمساء الشفذ السعخفييغ يخكد عمى دراسة نطخية 
يدعى نحػ فيع الصخيقة التي يخدف بيا الفخد الستعمع ىحه  اا معخفي  أنسػذج  



 9102نهفمبخ  -الثاني والخمدهن  لعجدا                                             مجمة بحهث الذخق األوسط

- 921 - 

السعمػمات وكيفية معالجتيا واألسمػب الحؼ يدتخجمو في استخجاع السعمػمات مغ 
بالعسميات العقمية السعخفية  اا خاص  ء الشفذ السعخفيػف يعصػف اىتسام  فعمسا ،الحاكخة

يد معالجة السعمػمات وبسدتػػ معالجة الفخد الستعمع بخبط التعمع بأسذ ونطع تجي
  .(413،1773،لمسعمػمة والسعخفة السكتدبة )الديات

 :الحكاء البرخي  - اثالثً 

ُيعج الحكاء البرخؼ أحج أىع وجػه الحكاء برفة عامة حيث تطيخ أىسية ىحا الشػع     
مغ الحكاء في تزسشِو عمى قجرة مختفعة في إدراؾ وابتكار وإعادة ابتكار الرػر 

حيث يسيل الستعمسػف وفقا  ليحا الشػع مغ الحكاء إلى التفكيخ القائع عمى  ،واألخيمة
وذلظ المتالكيع القجرة عمى  ،استخجاـ الرػر واألشكاؿ البرخية وقخاءة الخخائط

وقج  ،تحػيل الكمسات واالنصباعات إلى ترػرات عقمية قبل تخجستيا إلى الػاقع
لى أف األفخاد الحيغ إ Margulies, 1991وMackim ,1980 مغ  تػصل كل

يتفػقػف في قجراتيع السكانية والبرخية يصػروف إستخاتيجيات وأساليب يغمب عمييا 
فيع يستمكػف القجرة عمى  ،التسثيل البرخؼ السكاني أثشاء مػاجيتيع لمسذكالت

 وتحجيج مجلػالتيا. إدراؾ السؤتمف والسختمف والتسييد بيغ األشكاؿ وتدسية األشياء
التعمع مغ خالؿ مذاىجة العخوض التقجيسية واألفالـ والرػر والخسـػ يفزمػف و 

 (.141،4212،)شػاىيغ خكة والخخائط والشساذج والسجدساتالثابتة والستح

 :التعمم هالتالميح بظيئ - ارابعً 
نيع ال أالتعمع لسجخد  ػبأنيع بصيئ ،كثيخا  ما ُيػَصف البعس مغ التالميح العادييغ    

لالختبارات السجرسية أو السعخفية أو ما تدسى باختبارات الحكاء بصخيقة يدتجيبػف 
أو بدبب عجـ  ،تتشاسب مع السعاييخ واألسذ التي قامت عمييا ىحه االختبارات

عبارة بطء ت حيث أشمق ،في السجرسة أقخانيعا تعمسيع بشفذ الدخعة التي يتعمع بي
مجرسية بدبب ضعفيع بالقخاءة ة يػصف بيا التالميح الحيغ يطيخوف إعاقلالتعمع 
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مغ  أقخانيعتدجيميع لسدتػيات مشخفزة في درجات الحكاء عغ مدتػػ  أو
لحلظ اختمفت التعخيفات ليحا السرصمح باختالؼ الفكخ والخؤػ  ،التالميح العادييغ

التي تشطخ إليو فسشيا مغ يخاه نتيجة السثيخات والزغػط الخارجية الستسثمة بالخػؼ 
 ،اء والخجل مسا يشتج شخرية انصػائية تشعكذ عمى مدتػاه العمسيوالقمق واالنصػ 

آخخوف إلى وذىب  ،ية حدب اختبارات الحكاءومشيع مغ يفدخه تجني لمقجرات العقم
أنو مجػ نجاح أو فذل الفخد في االستجابة لمستصمبات االجتساعية الستػقعة مقارنة 

حيث أكج العجيج مغ السيتسيغ بالتخبية الخاصة  ،لعسخيةمغ نفذ الفئة ا أقخانومع 
عمى أىسية اشتخاؾ التالميح بصيئي التعمع في الشذاشات الالمشيجية داخل السجرسة 

تشسية قجراتيع خمق فخص متعجدة لو  ،يعدز الثقة بالشفذ لجييعمسا وخارجيا 
 (.32،4212،.)عبجاليادؼةذخريالالسعخفية و 

 ف البحث:هج
تعميسي تعمسي عمى وفق نطخية تجييد ومعالجة السعمػمات بشاء بخنامج ىػ 

 .البرخؼ  ئيعفي تشسية ذكا توقياس فاعميو  (التعمعيئي بص) لتالميح الخابع االبتجائي
 -البحث : هجفالفخضية التي صاغها الباحث لتحقيق 

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ رتب درجات السجسػعة الزابصة  -
الحيغ سيجرسػف عمى وفق نطخية تجييد ومعالجة  والسجسػعة التجخيبية

 . التعمع في اختبار الحكاء البرخؼ  السعمػمات مسغ لجييع بطء في

 :حجود البحث

لمعػػػاـ الجراسػػػي  الػػػتعمع فػػػي مػػػجارس بغػػػجاد ػالخابػػػع االبتػػػجائي بصيئػػػ تالميػػػحىػػػع 
 .لحكاء البرخؼ ااختبار الخاص بيع إضافة إلى  ب القخاءةكتاو  4216/ 4215
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 تحجيج المرظمحات الهاردة في سؤال مذكمة البحث :
 :  التعخيف اإلجخائي/ الفاعمية  -أواًل 

ىػ التغييخ الحاصل في سمػؾ التالميح بعج اجتيازىع البخنامج التعميسي 
                                                                                            .ويقاس ىحا التغييخ بالجرجات ،التعمسي

 التعخيف اإلجخائي:/ البخنامج  -ثانًيا
ىػ مجسػعة األنذصة والػسائل التعميسية الستسثمة بالفعاليات والرػر والخسـػ  

ترػر البرخؼ والتػجو واألفالـ الستحخكة السخصط ليا مدبقا  والتي تذيخ إلى ال
  .لبرخؼ جل تحقيق اليجؼ السخغػب فيو ولتحقيق نسػ في الحكاء اأالسكاني مغ 

 التعخيف اإلجخائي:/  النظخية -ثالًثا
مجسػعة مغ السبادغ التي استشج عمييا الباحث في تييئة وإعجاد البخنامج  

 .التعميسي التعمسي وتقجيسو لمتالميح بريغتو الشيائية
 التعخيف اإلجخائي:/ التنمية  -ارابعً 

خزاعيع بعج إ ىي التغييخ نحػ األحدغ في درجات اختبار التالميح البعجؼ
  .لمبخنامج
 :التعخيف اإلجخائي/ الحكاء البرخي المكاني -اخامدً 

كاء البرخؼ اختبار الح بصيئي التعمع عمى فقخاتىػ مقجار استجابة التالميح  
 .الُسعج مغ قبل الباحث

 : التعخيف اإلجخائي/ التعمم هالتالميح بظيئ -اسادسً 
مجاف السخترة شخاؼ الالباحث وتحت إىع التالميح السذخرػف مغ قبل  

تعمع ويتع تحجيجىع في صفػؼ التخبية  ػفي وزارة التخبية عمى أنيع بصيئ السعتسجة
 .االبتجائية الخسسيةخاصة في السجارس 
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 :والجراسات الدابقة طار النظخي اإل -الفرل الثاني

  :البخنامج التعميمي -أواًل 
يتزح أف الشطخية السعخفية قج ساىست مع الشطخية الدمػكية في إنذاء عمع  

الترسيع التعميسي وبشاء البخامج التعميسية بسا قجمتو مغ استخاتيجيات إدراكية معخفية 
وتشطيسو بسا يتشاسب  ا لسرسع التعميع يتع فييا ىشجسة السحتػػ التعميسيشكمت أنسػذج  

وخرائز البشاء السعخفي لمستعمع وتييئة الفخص التعميسية التي تداعجىع عمى تبرخ 
و يتفق ىحا الخأؼ مع ما جاء بو  ،السػقف وإدراؾ عالقاتو وحل مذكالتو

 (القياـ بعسمية الترسيع )التخصيط والجراسة السدبقة إف :( عشجما قاؿ1777،)الحيمة
 ،لمبخامج التعميسية مغ شأنيا أف تتشبأ بالسذكالت التي قج تشذأ عغ تصبيق ىحه البخامج

فالترسيع عسمية دراسة  ،ومغ ثع محاولة العسل عمى تالفي ىحه األخصاء قبل وقػعيا
عغ تجشب الػقت والجيج المحيغ قج  فزال   ،ونقج وتعجيل وتصػيخ لمبخامج التعميسية

 .(42،1777الحيمة التعميسية بذكل عذػائي.)البخامج يبحالف في تصبيق 
 : نظخية تجهيد ومعالجة المعمهمات - اثانيً 

حجػ الشطخيات السعخفية التي ُتعج ثػرة في مجاؿ دراسة الحاكخة وعسميات إىي 
فيي تختمف عغ الشطخيات  ،التعمع اإلنداني باإلضافة إلى دراسة المغة والتفكيخ

السعخفية القجيسة مغ حيث عجـ اقترارىا عمى وصف العسميات السعخفية وإنسا حاولت 
ف ظ أذل ،معالجة السعمػمات وإنتاج الدمػؾتفديخ آلية حجوث العسميات ودورىا في 

الدمػؾ ليذ مجخد مجسػعة استجابات مختبصة بذكل آلي بسثيخات كسا تخػ السجرسة 
إنسا ىػ نتاج لدمدة مغ العسميات السعخفية التي تتػسط استقباؿ السثيخ االرتباشية و 

يػجو عمساء عمع الشفذ  لحلظ(. 64،1764)أبػ حصب .ة السشاسبة لووإنتاج االستجاب
 .ة السعخفية السدتخجمة في التعمعلمعسميات العقمي اا خاص  السعخفي اىتسام  

(Bower1981,p124  &Hilgard.) 
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 : ومعالجة المعمهماتمخاحل تجهيد 
 انطخ   ؛* مخحمة االستقباؿ تعج ىحه السخحمة مغ أىع مخاحل معالجة السعمػمات

 إذ يسثل ؛ألنيا تدود الشطاـ السعخفي بالسجخالت التي تذكل الػقػد ليحا الشطاـ
الحػاس  ات والتي تتع مغ خالؿمخاحل تجييد ومعالجة السعمػم ىعأ  االستقباؿ
 - 1استقباليا مغ )تتخاوح فتخة و  ،صيغة مغ اإلدراؾ الخاـفي حيث تكػف  ،الستعجدة

 .(4221،46،رافع زغمػؿ وعساد زغمػؿ) ثانية (2.3
عخؼ بأنو قجرة الفخد عمى اختيار السعمػمات يُ والحؼ * مخحمة االنتباه االنتقائي 

ذات الرمة الػثيقة وتخكيد عسميات السعالجة عمييا وتجاىل السعمػمات غيخ ذات 
 (.Pick1972,p27  &Christy)الرمة 

يل التعامل * مخحمة التخميد ىػ عسمية تحػيل شكل السجخالت الحدية ليد
ثيل معخفي في فيي تخدف في الحاكخة الحدية عمى شكل تس ،امعيا ومعالجتيا الحق  

ما لع يتع تخميدىا  يياالسعخفية عم شطاـ تشفيح عسمياتوِ الال يدتصيع  اأشكاؿ متعجدة غالب  
جخالت حدب الحاسة السدتقبمة ليا ويتع التخميد الس ،وتذفيخىا داخل الحاكخة العاممة

 (. 52،4225رافع و)زغمػؿ 
ىػ عسمية االحتفاظ بالسعمػمات السكتدبة مغ البيئة  :* مخحمة التخديغ 

السحيصة بالفخد في الحاكخة حيث يتع فحز ىحه السعمػمات لتحجيج أىسيتيا مغ خالؿ 
اتخاذ القخارات حػليا ومجػ الحاجة إلييا بحيث يتع تخديشيا بعج أف تتع معالجتيا 

  .سثيالت عقمية معيشة في الحاكخةوتحػيميا إلى ت
ج مػاقع السعمػمات عخؼ االستخجاع بأنو عسمية تحجيستخجاع يُ * مخحمة اال

أو السػقف  لمسثيخىا وتشطيسيا في أداء التحكخ ثع تتخجع إلى استجابة ؤ السخاد استجعا
الحؼ تعخض لو الفخد وبسعشى آخخ ىػ عسمية استجعاء الخبخات الدابقة مغ 

 .(131،4222 ،وماجج)قصامي .الحاكخة
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 : الحكاء البرخي المكاني -اثً ثال

نو قجرة األفخاد عمى تخيل وإدراؾ العالع البرخؼ مع أيشطخ لمحكاء البرخؼ عمى 
 ،امتالؾ القجرة عمى تعجيل ىحا الترػر السخئي في الحىغ قبل أف ُيتخجع إلى الػاقع

وترػر األشكاؿ واألشياء بجقة والتعخؼ عمى  ،اوإمكانية إدراؾ السعمػمات برخي  
 .أو السجاؿ وتكػيغ صػرة ذىشية لو وإدراؾ الفخاغ ،االتجاىات واألماكغ وإبخاز التفاصيل

ؼ ىػ قجرة الذخز عمى تحجيج ف ىحه القجرات تتسثل في الػعي الفخاغي الحإف ،وبالتالي
وكحلظ التعامل مع األشياء  .الججيج بديػلة مغ خالؿ استخجاـ االتجاىات األربعة مكانو
القجرة عمى استخجاـ إستخاتيجية التػافق البرخؼ اليجوؼ لتخكيب ألشياء أو تعبخ التي 

 أو خوعاتالقجرة عمى تشفيح السذ والتي تعشيىػ التراميع الفشية  أو .إعادة تخكيبيا
 (.4222 ،422 )كاردنخ اا وترسيسي  ا جسالي  حد  السيسات الفشية التي تتصمب 

 : Slow Learnerبظئ التعمم  - ارابعً 

شمق عمى التمسيح الحؼ يجج صعػبة في مػاءمة نفدو لمسشاىج أُ مرصمح 
 ،بدبب وجػد قرػر في ذكائو أو في قجرتو عمى التعمع ؛التعميسية األكاديسية بالسجرسة

وعادة ما يدتخجـ ىحا السرصمح في البحث حػؿ معخفة قجرة التمسيح عمى تعمع األشياء 
حيث  ،العقمية والتي عادة ما تقاس ىحه القجرات باختبارات الحكاء المفطية والبرخية

بخزت في فتخة الخسديشيات مغ القخف الساضي فئة مغ التالميح تػاجو صعػبات ججية 
وىحه الفئة ال يسكغ ترشيفيا ضسغ صفات وسمػؾ  ،عميعفي السخحمة األساسية مغ الت

ذلظ ألنو ال تطيخ عمييع أؼ نػع مغ اإلعاقة  ؛الفئات التي تعاني مغ عػؽ محجد
نيع غيخ قادريغ عمى تعمع وفيع واستيعاب الخبخات إإال  ،البجنية أو الجدجية أو الشفدية

سيتسػف في مجاؿ التخبية ليحا شخع ال ،األكاديسية ضسغ السشاىج الجراسية داخل الرف
والتعميع بالبحث عغ أسباب ىحه السذكالت التي تتعخض ليا ىحه الفئة مغ 

 (.14،4221)الخذاب،التالميح
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 :دراسات سابقة :الفرل الثاني 

 دراسات تناولت نظخية تجهيد ومعالجة المعمهمات وعالقتها ببعض المتغيخات. :أواًل 

ىػػػ أسػػاليب معالجػػة السعمػمػػات وعالقتيػػا  مػػغ العػػخاؽ ىػػجؼ الجراسػػة 4222*البػػجراف/
نػػػاث مػػػغ السخحمػػػة إذكػػػػر و  144حجػػػع العيشػػػة  ،بأنسػػػاط الذخرػػػية لػػػجػ شمبػػػة الجامعػػػة

الجامعيػػػة وأداة البحػػػث مقيػػػاس الذخرػػػية ومقيػػػاس لمقمػػػق والػسػػػائل اإلحرػػػائية تحميػػػل 
إحرػػائية بػػيغ نسصػػي الذخرػػية ذات القمػػق  ةيغ والشتيجػػة ىػػي يػجػػج فػػخؽ ذو داللػػالتبػػا

 .العالي و القمق الػاشئ في معالجة السعمػمات لرالح الذخرية ذات القمق العالي

 عمم وعالقتهم بالمتغيخات األخخى.الجراسات التي تناولت بظيئي الت : اثانيً 

مغ قصخ ىجؼ الجراسة ىػ معخفة أثخ بخنامج تجريبي معخفي في تشسية  4212* عػاد/
ميارات الػعي الرػتي وأثخه عمى تحديغ القخاءة لتالميح بصيئي التعمع لمرف 

ىي  االبتجائية والسادة الجراسية ذكػر السخحمة 11ائي وحجع العيشة الخابع االبتج
القخاءة وأداة البحث ىي اختبار الػعي الرػتي واختبار سخعة القخاءة والػسائل 

بيخسػف الشتيجة كانت يػجج فخؽ ذو اإلحرائية ىي مخبع كاؼ ومعامل ارتباط 
 داللة إحرائية في أداتي البحث لرالح السجسػعة التجخيبية.

تأثيخ اإلدراؾ البرخؼ عمى الشقصة  مغ  اليشج ىجؼ الجراسة 4211وراو/* كػمار 
( 7-6خ )القخيبة والبعيجة لدخعة خط الشدخ بيغ بصيئي التعمع والعادييغ مغ عس

لبحث ىي اختبار اإلدراؾ لمسخحمة االبتجائية وأداة ا اخ  ذك 52سشػات وحجع العيشة 
الدخعة الكتابية والػسائل اإلحرائية ىي االختبار التائي وتحميل التبايغ البرخؼ و 

والشتيجة ىي يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية في الدخعة الكتابية لرالح التالميح 
العادييغ وعالقة ايجابية ضعيفة في سخعة الخط بيغ السجسػعتيغ وضعف األداء 

 في اختبار اإلدراؾ مقارنة بالعادييغ.    
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 الجراسات التي تناولت الحكاء البرخي وعالقتهم بالمتغيخات األخخى. :اثالثً 

مغ العخاؽ ىجؼ الجراسة ىػ أثخ التجريذ بإستخاتيجية السحصات   4214* الذيباوؼ /
العمسية عمى التحريل والحكاء البرخؼ في الفيدياء لجػ شالب الرف األوؿ 

ر تحريمي واختبار أداة البحث اختبا 42الستػسط جشذ وحجع العيشة ذكػر/
الحكاء البرخؼ الػسائل اإلحرائية االختبار التائي ومخبع كاؼ ومعامل ارتباط 
بيخسػف الشتائج تفػؽ السجسػعة التجخيبية في اختبارؼ التحريل والحكاء البرخؼ 

 عمى السجسػعة الزابصة.

مغ مرخ ىجؼ الجراسة فعالية بخنامج تخبػؼ في تشسية الحكاء  4214* اليػارؼ/
وأداة البحث  42ناث/إل الخوضة جشذ وحجع العيشة ذكػر و البرخؼ السكاني لصف

ىي مقياس الحكاء البرخؼ السكاني والػسائل اإلحرائية ىي معامل ارتباط 
بيخسػف و تحميل التبايغ والشتيجة يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية في أداتي البحث 

 لرالح السجسػعة التجخيبية.

 :البحثجخاءات إ -لثالثالفرل ا
 منهج البحث :  - أواًل 

 ،استعسل الباحث مشيج البحث الػصفي في بشاء البخنامج التعميسي التعمسي
 وكحلظ السشيج التجخيبي في تشفيح البخنامج لبياف مجػ فاعميتو في الستغيخات التابعة. 

وتتزسغ مخحمة التخصيط لمبخنامج  -مخحمة تخصيط البخنامج )السشيج الػصفي(: -1
 .(173: 4222أبػ حػيج ) ىسا التحميل والترسيع. :أساسيتيغ مخحمتيغ

خالليا الكذف عغ السدارات األساسية والحاجات التي مغ يتع و  -التحميل :* 
وتتزسغ تحميل الػاقع التعميسي  ،تباعيااالتخكيد عمييا و يشبغي لمبخنامج 
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الحاجات تحجيج و مغ ثع  تحميل خرائز التالميحو تحميل البيئة التعميسية و 
  .التعميسية لمتالميح مغ وجية نطخ معمسييع

يعج الترسيع عسمية تشطيع التعميع وتحديشو وتصػيخه واستسخاره عغ  -الترسيع :* 
شخيق وصف أفزل الصخائق التعميسية وتصػيخىا في أشكاؿ وخخائط مقششة 

لحا  ،ترمح لكافة السحتػػ التعميسي وبسا يتفق والخرائز اإلدراكية لمستعمع
جاؼ التعميسية العامة تحجيج األى ومشيا مغ اإلجخاءات افيػ يتزسغ عجد  

الخاصة بيا  صياغة األىجاؼ الدمػكيةو  ،تحجيج السادة التعميسيةو  ،لمبخنامج
تذيخ إلى مجػ تػافخ اإلجخاءات والتشطيسات التي تييئة مدتمدمات البخنامج و و 

 .(21: 4222دروزه).أىجافونامج والتي تديع في تحقيق التي تديل تشفيح البخ 
      في ىحه السخحمة يزع الباحث  -مخحمة تشفيح البخنامج )السشيج التجخيبي(: - 4

  ،البخنامج التعميسي قيج التشفيح لغخض معخفة مجػ فاعميتو في الحكاء البرخؼ  
 وعمى وفق الخصػات اآلتية:

إذ  ؛وذلظ باستعساؿ مجسػعتيغ تجخيبية وضابصة ،الترسيع التجخيبي 1-4
 .القبمي والبعجؼ     االختبار 

      التعمع  ػميح الرف الخابع االبتجائي بصيئتال -مجتسع البحث وعيشتُو : 4-4
 11/العيشة الزابصةو  اتمسيح   11/العيشة التجخيبية 4215/4216لمعاـ     
 (1).اتمسيح  

 .لزبطالتكافؤ وإجخاءات ا 1-4
إذ أضيخت الشتائج اف متػسط رتب  ؛ستغيخ العسخ الدمشيالتكافؤ ب -أ -1-4

( وعجدىع 114,222)( ومجسػع رتبيع 14,14التجخيبية )    السجسػعة 
( ومجسػع رتبيع 14,44متػسط رتب السجسػعة الزابصة ) فبيشسا كا ،(11)
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( 52,222إذ بمغت قيسة ماف وتشي السحدػبة ) ؛(11وعجدىع ) (142,222)
  .ائج غيخ دالةوبحلظ تكػف الشت (2,23( عشج مدتػػ داللة )12والججولية )

 ف متػسط رتبإذ أضيخت الشتائج أ ؛Ravanستغيخ الحكاء / التكافؤ ب -ب -1-4
( 11( وعجدىع )123,222سػع رتبيع )( ومج11,16السجسػعة التجخيبية ) 

ومجسػع ( 11,74عة الزابصة )رتب السجسػ  بيشسا كاف متػسط
إذ بمغت قيسة ماف وتشي السحدػبة  ؛(11)وعجدىع (133,222)رتبيع

وبحلظ تكػف الششائج  (2,23( عشج مدتػػ داللة )12والججولية ) (42,222)
   .غيخ دالة

وبعج إجخاء السعالجات  ستغيخ التحريل الجراسي لألبالتكافؤ ب -ج -1-4
( 2,2227تبيغ أف قيسة مخبع كاؼ السحدػبة )          حرائية اإل

( تبيغ باف 2,23( وبسدتػػ داللة )1( بجرجة حخية )1,62والججولية )
 ا.حرائي  الشتائج غيخ دالة إ

وبعج إجخاء السعالجات  ستغيخ التحريل الجراسي لألـالتكافؤ ب -د -1-4
لججولية ( وا2,511حرائية تبيغ أف قيسة مخبع كاؼ السحدػبة )اإل

( تبيغ بأف الشتائج غيخ 2,23( وبسدتػػ داللة )1( بجرجة حخية )1,62)
  ا.حرائي  دالة إ

وتشي لتعخؼ  –نتائج اختبار ماف أضيخت  ستغيخ الحكاء البرخؼ التكافؤ ب 2-4
إذ كاف  ؛داللة الفخؽ بيغ رتب مجسػعتي البحث بستغيخ الحكاء البرخؼ 

( وعجد 152,32( ومجسػع رتبيا )13,32متػسط رتب السجسػعة التجخيبية )
( ومجسػع 7,74متػسط رتب السجسػعة الزابصة )بيشسا كاف  (11فخادىا )أ

( وكانت قيسة ماف وتشي السحدػبة 11فخادىا )، وعجد أ(147,32رتبيا )
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وبحلظ تكػف غيخ  (2,23( عشج مدتػػ داللة )12( والججولية )16,322)
 دالة.

 .وصياغة فقخات االختباراختبار الحكاء البرخؼ  3-4
تع إيجاد الثبات بصخيقة تحميل التبايغ باستخجاـ  -:ثبات االختبار أ -3-4

درجات األفخاد عمى فقخات معادلة الفاكخونباخ التي تعتسج عمى تبايغ 
إذ بمغ معامل الثبات السدتخخج لمبحث الحالي بيحه الصخيقة  ،راالختبا

 .اداخمي   اُيعج السقياس متدق  لظ وىػ معامل ثبات عاٍؿ وبح ،(2,614)
وذلظ مغ خالؿ استخخاج الرجؽ  ،االختبار فقخات مجػ صالحيةب  -3-4

معامالت ارتباط درجة الفقخة بالجرجة إذ كانت ، الطاىخؼ وصجؽ البشاء
 (. 2,232)( و2,146محرػرة بيغ ) الكمية لالختبار

يسكغ أف سعخفة السجة التي لىػ  -تصبيق العيشة االستصالعية: -ج–3-4
تدتغخقيا اإلجابة عمى االختبار وكحلظ معخفة ما ىي اإلشكاالت التي يسكغ 

ف االختبار يصبق برػرة أع التالميح بصيئي التعمع وخاصة و تحرل م أف
 فخدية عمى التالميح.

 :النتائج عخض وتفديخ - خابعالفرل ال

وتشي  -لغخض التحقق مغ الفخضية الرفخية كانت نتائج اختبار ماف :أوال  
عمى داللة الفخوؽ بيغ رتب درجات مجسػعتي البحث  البعجية لمتعخؼ

( 16,73إذ كاف متػسط رتب السجسػعة التجخيبة ) الختبار الحكاء البرخؼ 
بيشسا كاف متػسط رتب  (،11فخادىا )( وعجد أ426,32رتبيا)ومجسػع 

 ؛(11فخادىا)( وعجد أ71,32( ومجسػع رتبيا)5,22السجسػعة الزابصة )
( عشج مدتػػ 12( والجػلية )2,322انت قيسة ماف وتشي السحدػبة )إذ ك

 ( وبحلظ تكػف الشتائج دالة لرالح السجسػعة التجخيبية.2,23داللة )
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معامالت كانت  ،فاعمية البخنامج التعميسي التعمسيلغخض التحقق مغ  :اثاني  
( والبعجية 47,454القبمية ) اختبار الحكاء البرخؼ مكػنات فاعمية 

وكانت فاعمية  (4)(22( وكانت درجة االختبار القرػػ )15,454)
 ( وبحلظ يكػف البخنامج فعاؿ.2,443البخنامج )

 :تفديخ النتائج - اثانيً 
  -تفديخ النتائج المتعمقة بفخضية البحث :

مع االختبار مغ العيشة  اكاف أفخاد العيشة التجخيبية أكثخ حداسية وتجاوب  
أسذ معخفية ومبادغ  قائع عمىالدبب أف البخنامج التعميسي التعمسي و  ؛الزابصة

السادة ُعخضت  إذ ؛تخبػية وعمسية أخحت باالعتبار خرائز التالميح عيشة البحث
مسا  ،قخب إلى نفػس التالميح في ىحه السخحمةأشكل أفالـ كارتػنية متحخكة وىي  عمى
 كغ دوف الذعػر بالسمل أوخ وقت مسكبأالسعمع يحافع عمى جحب انتباىيع  جعل

لتخميد ا لجييععدز مسامختمفة لػاف أحجاـ و أاؿ و شكبأواستعساؿ الرػر  ،الزجخ
 .البرخؼ والتخميد الدسعي

 :االستنتاجات -اثالثً 
 فاعمية البخنامج التعميسي التعمسي السعج مغ قبل الباحث في تشسية الحكاء -1

 .تالميح بصيئي التعمعالالبرخؼ لجػ 
استعساؿ استخاتيجيات نطخية تجييد ومعالجة السعمػمات في معالجة مذاكل  - 4

التعمع لفئة بصيئي التعمع كاف ليا األثخ الػاضح عمى العيشة التجخيبية في فيع 
 .وخدف السعخفة وكيفية استخجاعيا وإدراؾ

 :التهصيات -ارابعً 
نامج التعميسي الحؼ أف تدتعسل مجيخيات التخبية ومعمسػ التخبية الخاصة البخ  - 1

 .لمتالميح لتشسية الحكاء البرخؼ  أعّجه الباحث
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غخفة السرادر بالػسائل الدسعية والبرخية والتقشيات إغشاء العسل عمى  - 4
 الحجيثة لمخفع مغ مدتػػ ىحه الفئة.

 :المقتخحات - اخامدً 
السيارات عمسي لتشسية إجخاء دراسة لمتعخؼ عمى فاعمية البخنامج التعميسي ت - 1

  تالميح فئات التخبية الخاصة اأُلخخػ وتشسية الحكاء المغػؼ. ػالمغػية لج
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 الخاتمة:

ؿ الػسائل التعمسي واستعساتياء مغ تصبيق البخنامج التعميسي االن بعج
و لمبخامج والخخوج بشتائج لرالح السجسػعة التجخيبية تبيغ أن االحرائية السشاسبة لو

الكبيخ في الخفع مغ مدتػػ التالميح بصيئي التعمع وتشسية  ثخالتعميسية التعمسية األ
إلى جشب مع البخامج  مج التعميسية التعمسية تديخ جشب اف البخاوبحلظ فإ ،ذكائيع البرخؼ 

العالجية والتجريبية في إخخاج تمظ الفئة مغ العدلة االجتساعية وإعادة دمجيع مع 
 .عمى العائمة والسجتسع ربحػا مػاششيغ صالحيغ وليذ عبئ االسجتسع لي
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 اليػامر:
والعيشة الزابصة  10واقع حاؿ صفػؼ التخبية الخاصة فخض أف تكػف العيشة التجخيبة عجدىا  (1)

 .13عجدىا 

  10فإنيا تزع كل مشيا ، 44و 43فقخة مشفخدة أما الفقختيغ  42فقخة مػزعة عمى شكل  44عجد فقخات االختبار (4)

 فقخات
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 :جنبيةالعخبية واأل رالمراد
 .شجمػ السرخيةػالقاىخة مكتبة األ، 1ط ،القجرات العقمية (1764فؤاد) ،* أبػ حصب

 مات وعالقتيا بأنساط الذخرية لجػساليب معالجة السعمػ أ (4222)عبج الدىخة لفتو  ،* البجراف
 .غيخ مشذػرة ،شخوحة دكتػراه ألجامعة السدتشرخية كمية التخبية ا ،شمبة الجامعة

 .دار السديخة ،عساف،1ط ،الترسيع التعميسي (1777دمحم محسػد ) ،الحيمة* 
أثخ استخجاـ األلعاب التخبػية في تشسية السيارات الخياضية  ،(4221) ،دعاء أياد سعجو ،* الخذاب

لجػ تالمحة الرف الثالث االبتجائي بصيئي التعمع في محافطة نيشػػ، رسالة ماجدتيخ غيخ 
 جامعة السػصل، كمية التخبية. ،مشذػرة

الذخوؽ  دارعساف  ،1ط ،الشطخية في التجريذ وتخجستيا عسميا (،4222فشاف نطيخ)أ ،* دروزة
 .لمشذخ والتػزيع

 .دار وائل لمشذخعساف، ،1ط بطء التعمع وصعػباتو (4212خخوف )آو * نبيل عبج اليادؼ 
 دارعساف  ،1ط، عمع الشفذ السعخفي( 4221خ زغمػؿ)ورافع الشري ،عساد عبج الخحيع ،*الدغمػؿ

 الذخوؽ.
ثخ التكخار ومدتػيات السعالجة وتجييد ومعالجة السعمػمات أ( 1764فتحي مرصفى ) ،*الديات

 .16عمى الحفع والتكخار دارسػ تجخيبية مقارنة رسالة الخميج العخبي العجد 
ميارات الػعي الرػتي وأثخه معخفة أثخ بخنامج تجريبي معخفي في تشسية  (4212*عػاد وبابمي )

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة .عمى تحديغ القخاءة لتالميح بصيئي التعمع لمرف الخابع االبتجائي
 .كمية التخبية

تأثيخ اإلدراؾ البرخؼ عمى الشقصة القخيبة والبعيجة لدخعة خط الشدخ  (4211*كػمار وراو اليشج )
 .شػات( س7-6بيغ بصيئي التعمع والعادييغ مغ عسخ )
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