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يمكنك التعامل مع الناس بنجاح أكبر إذا تعاممت مع انفعاالتهم ال إن أقنعت عقولهم   
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نيدي ىذا العمل إلى كل المذين نحبيم بصدق و يبادلوننا نفس الشعور  

إلى كل من دخل حياتنا وترك فييا أثرا طيبا  

 إلى من ساىم  في إنجاز ىذا العمل 
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. نحمد اهلل و نشكره عمى أن وفقنا و أنعم عمينا بنعمة الصبر و القوة إلنجاز ىذا العمل 

و نتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير إلى كل من ساندنا و ساعدنا طيمة المشوار الدراسي و نخص 

التي لم تبخل عمينا بنصائحيا وتوجيياتيا " بن عروم وافية "األستاذة المحترمة  " بالذكر األستاذة المشرفة 

  .القيمة و عمى تواضعيا وكذا صبرىا معنا 

و يشرفنا أن نقدم شكرنا إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرين ، و نقدم جزيل الشكر إلى رئيس المسار 

، الذي أفسح لنا المجال لمدراسة ىذا التخصص  " عمار ميمود"األستاذ 

كما ال يفوتنا أن نشكر جميع أساتذة عمم النفس ، وكذلك نتقدم بامتناننا إلى كل المدراء و المعممين الذين 

. ساعدونا ، وكل الشكر لتالميذ الذين كانوا محور دراستنا 

 

حياة وفاطمة  
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 :ممخص الدراسة 

ىدفت الدراسة الحالية إلى محاولة الكشف عن العالقة بين الذكاء الوجداني وصعوبات تعمم القراءة لدى 

 62تالميذ السنة الرابعة ابتدائي ، تم تطبيق الدراسة عمى عينة من تالميذ السنة الرابعة ابتدائي ، تقدر ب

 32مقسمين إلى  (مدرسة بمبشير حمو و خروبة الجديدة  )تمميذ ينتمون إلى مدرستين من والية مستغانم 

 إناثا ، و تم استخدام المنيج الوصفي 24 ذكورا و 38 من ذوي صعوبات تعمم القراءة و 30عاديين و 

المقارن ، و لجمع المعمومات تم تطبيق اختبار المصفوفات المتتابعة لجون رافن و اختبار القراءة الجيرية 

باإلضافة إلى اختبار الذكاء الوجداني ، و لمتحقق من الفرضيات تم استخدام معامل االرتباط بيرسون و 

.  لعينتين مستقمتين  t testeاختبار 

:  وقد أظيرت النتائج ما يمي 

. توجد عالقة سالبة بين الذكاء الوجداني و صعوبات تعمم القراءة لدى تالميذ السنة السنة الرابعة ابتدائي 

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكاء الوجداني لدى التالميذ العاديين و ذوي صعوبات 

. تعمم القراءة لصالح العاديين 

 (إناث – ذكور )ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الذكاء الوجداني تعزى لمتغير الجنس 

. لدى أفراد العينة 
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  : مقدمة 

 القاعدة األساسية التي ترتكز عمييا األمة من أجل النيوض بمستقبميا ، فاألطفال ىم ثروة ىماألطفال إن 

بر مرحمة الطفولة أىم ت، فضال عن ذلك تع بوبشرية ىامة ستوكل إلييم ميمة بناء المجتمع و الرقي 

. مرحمة لبناء شخصية الطفل بناءا سميما حيث أنيا مرحمة تعتمد عمييا المراحل القادمة من حياة الفرد 

 و لذلك إن تربية الطفل في القرن الحادي و العشرين  و في ظل التطورات اليائمة من حولنا، تتطمب من 

المربين و اآلباء و األميات  االىتمام بتربية الطفل من الناحية العقمية و الوجدانية في آن واحد، و ال 

نركز عمى العقل فقط فيصبح لدينا عالم أو مفكر بال مشاعر و ال إحساس و غير قادر عمى مسايرة 

الحياة من حولو ، فقد أكد المربون و الميتمون بتربية الطفل عمى ضرورة ربط العقل و الوجدان معا ، من 

أجل بناء مجتمع سميم يتمتع أفراده بنمو عقمي متميز ، و نمو وجداني مرتفع ، يجعل الفرد يشعر بمن 

حولو ، و يتعاطف معيم و يكون عمى وعي بمشاعره و أحاسيسو و لديو القدرة عمى التحكم في انفعاالتو 

(                                                                                        9 ، 2009محمد ،  )السمبية ، وتأجيل اشباعاتو العاجمة باإلضافة إلى قدرتو عمى التعامل مع اآلخرين 

 فنحن في أمس الحاجة إلى التعميم الوجداني منذ المراحل األولى لمنمو ، ألن اإلىمال في ىذا النوع من 

التعميم قد يكون أكثر تدمير لمعالقات الذاتية و البين شخصية ، و ما يترتب عمييا من خمق جيل يعاني 

من القمق و التشتت ، و الالمباالة و العدوانية ، و االنسحاب من المواقف الحياتية ، ىذا كمو يمثل فاقدا 

 (.         32، 2013 ،  عبد اهلل)في الكادر البشري بوصفو ثروة األمم ، ومصدر قوتيا ، وتقدميا 

ىذا إذا كان األمر يتعمق باألطفال العاديين ، أما بالنسبة لألطفال الذين تواجييم صعوبات عمى الصعيد 

الدراسي فإننا أحوج إلى ذلك معيم ، ألن تربية طفل من ىذا الصنف أمر في غاية الصعوبة ، فنجد من 

األكاديمية التي تؤثر عمى التالميذ سمبا ، التعمم بين أىم الصعوبات  التي تواجو الطفل ىي صعوبات 

فنجد ىذه الفئة أكثر عرضة لالضطرابات النفسية مثل العزلة والقمق و االكتئاب و العدوانية التي تنتج عن 

( 1980أوزوا ) ،  (1979وولف )،  (1976ىيندز )،  (1973شوف )عزلتو عن زمالئو ، فقد ورد في 

ون باالندفاعية و التشتت التي يعكسيا ضعف التخطيط و االستجابة زأن ذوي صعوبات التعمم يمتا
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السريعة غير المالئمة لممثيرات وضعف تنظيم الميام و صعوبة المتابعة من خالل التعميمات ، كما أشار 

أن ليم تقييمات سمبية تؤدي إلى تقدير متدني لمذات و بالتالي انخفاض  (1990ىيمان  )( 1976أدمز )

الدافعية و االفتقار لمرغبة و المثابرة و الجد في سبيل الحصول عمى المعرفة و تحقيق مستوى عال منيا  

أنيم يتصفون باالنطواء و االعتمادية و التصمب في العالقات االجتماعية و  (1989مارجميت )و تضيف 

 إلى باإلضافةالتي تنجم عن الحساسية الزائدة المتولدة عن ضعف الثقة بالنفس و النظرة الدونية لمذات 

( . 103، ص 2016 ،  حرز اهللعبد القادر).مشاعر التجاىل والرفض ليم 

ويعتبر الذكاء الوجداني من العوامل الميمة التي تساىم في بناء شخصية ىؤالء التالميذ ألنو يرتبط بقدرتو 

عمى التفاعل مع اآلخرين و تكوين عالقات اجتماعية ناجحة سواء في المدرسة أو في البيت ، و مما 

و رعايتو مسؤولية اجتماعية وتربوية تعمم القراءة الشك فيو أن تربية التمميذ الذي يعاني من صعوبات 

  تعمم ن ىذه الدراسة تسعى إلى التعرف عمى العالقة بين الذكاء الوجداني و صعوباتفإمتكاممة ، ولذلك 

 وتجدر اإلشارة إلى أن فكرة موضوع الدراسة كان مقترحا من طرف األستاذة المشرفة التي استفدنا القراءة ،

 ولإللمام بيذا الموضوع قمنا بتقسيم البحث إلى خمسة من توجيياتيا و آرائيا  في كل خطوات البحث ، 

إشكالية الدراسة ، فرضيات الدراسة ، دوافع اختيار الدراسة ، أىمية : فصول ، فيعالج الفصل األول 

في حين احتوى . الدراسة ، أىداف الدراسة ، مصطمحات الدراسة ، باإلضافة إلى الدراسات السابقة 

الفصل الثاني الذكاء الوجداني الذي شمل التعريف و لمحة تاريخية حول الذكاء الوجداني ، طبيعة الذكاء 

الوجداني ، وعالقتو بالذكاء العقمي ، وأساسو النيرولوجي ، نماذجو المفسرة ، األىمية والنقد الموجو ليذه 

 ، أىميتو ، خصائصو و تنميتو و عالقتو بالتعمم المدرسي و الموىبة مستوياتوالنماذج ، أبعاده ، 

و قد تناولنا في الفصل الثالث صعوبات القراءة بحيث .صعوبات التعمم و ختمناه بثمن األمية الوجدانية 

 ليا ،  مكوناتيا  الفسيولوجيفالقراءة شممت عدة مفاىيم خاصة بيا و التفسير  : جزئينقمنا بتقسيمو إلى 

أما . و أىميتيا ، أنواعيا ، طرق تعميميا ، مياراتيا األساسية ، تطور مياراتيامبادئيا األساسية  ،
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 و الخصائص صعوبات القراءة ىي األخرى شممت مجموعة تعاريف خاصة بيا أنواعيا ، مؤشراتيا ،

.  أسبابيا و كيفية تشخيصيا باإلضافة إلى عالجيا الجتماعية لألطفال ذوي صعوبات القراءة و

ىذا ما تضمنو الجانب النظري لمدراسة ، أما الجانب التطبيقي فاحتوى عمى الفصل الرابع بعنوان 
اإلجراءات المنيجية لمدراسة الذي تناولنا فيو الدراسة االستطالعية مع تحديد أىدافيا وذكر البعد المكاني 

و الزماني ، وذكر خصائص العينة ، وتحديد أدوات الدراسة و الخصائص السيكومترية ليا ، كذلك 
الدراسة وات الدراسة األساسية وفييا تحدد منيج الدراسة ، البعد المكاني و الزماني ، عينة الدراسة ، أد

واألساليب اإلحصائية المستخدمة أما الفصل الخامس فشمل عرض و مناقشة نتائج الدراسة و تضمن 
الفرضية الثانية و الفرضية الثالثة  و أنيينا الدراسة بالخاتمة وبعض و عرض و مناقشة الفرضية األولى 

 االقتراحات حول الموضوع و أخيرا أدرجنا قائمة المراجع المعتمدة في البحث و المالحق المتضمنة



 الفصل األول                                                                      اإلطار العام للدراسة 
 

17 
 

 اإلشكالية 

 التبلميذ مجموعة من الميارات المعرفية والنفسية و االجتماعية ، إكسابتسعى المدرسة االبتدائية إلى     

بحيث تعتبر ىذه الميارات القاعدة األساسية التي تمكن التمميذ من بناء و تشكيل شخصيو بصورة سوية 

إال أنو في الكثير من األحيان تعترض طريقو مجموعة من الصعوبات ، متوافقة مع الذات ومع اآلخرين 

أن صعوبات تعمم والعوائق ، فالتمميذ يتأثر سمبا بيذه الصعوبات التي تحد من إمكاناتو و قدراتو ، فنجد 

، فتعتبر القراءة من بين أىم الميارات التي تسعى إلى القراءة ىي من بين أىم الصعوبات التي تواجيو 

تحقيقيا المنظومة التربوية ، و ضعف التحصيل فييا غالبا ما يؤدي إلى مشكبلت تتسبب في فشمو 

الدراسي ما يترتب عنو سوء التكيف و التوافق مع المحيط الخارجي ، ومن ىذا المنطمق تراودنا العديد من 

القراءة ، تعمم  لمتبلميذ ذوي صعوبات و االجتماعية  التساؤالت ىدفيا الكشف عن الخصائص االنفعالية

أن الطمبة ذوي صعوبات التعمم يواجيون صعوبة في المواقف الجماعية  (1998)فقد أوضح الزيات 

القائمة عمى العمل الجماعي ، و حتى عندما يحاول بعض ىؤالء الطمبة أن يبدي أو ينشئ تفاعبل 

 يواجيون نوعا من التجاىل لذا تكون عبلقاتيم االجتماعية فإنيماجتماعيا مع المدرس أو األقران 

االنفعالية لدى أن الضعف في الميارات   (1997) ليرنر تو أشار (373، 2013:العويدي  )مضطربة 

الطمبة ذوي صعوبات التعمم يظير من خبلل ضعف اإلدراك االجتماعي ، و عدم اإلحساس بمشاعر 

اآلخرين فقد يستخدمون سموكا غير مناسبا لمعرفة إذا ما كان الشخص الذي يخاطبونو سعيدا أم حزينا 

 ( . 374، ص 2013العويدي، ).

و بناء عمى ذلك تم احتواء ىذه الدراسة التي كان ىدفيا متمثل في الكشف عن العبلقة بين الذكاء 

: القراءة و عميو تم طرح التساؤالت التالية  تعمم الوجداني وصعوبات 

لدى تبلميذ السنة الرابعة القراءة  تعمم ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني و صعوبات - 

 ابتدائي ؟
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 الذكاء الوجداني و أبعاده لدى كل من التبلميذ  درجاتىل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات- 

 ؟ القراءة  تعممالعاديين وذوي صعوبات

 –ذكور  ) الذكاء الوجداني تعزى لمتغير الجنسي درجات ىل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط- 

 ؟.لدى أفراد العينة   (إناث 

 :  الفرضيات - 2

لدى تبلميذ السنة الرابعة  القراءة  تعممتوجد عبلقة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني و صعوبات- 

 .ابتدائي 

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكاء الوجداني و أبعاده لدى كل من التبلميذ - 

 .لصالح العاديين  القراءة  تعممالعاديين و ذوي صعوبات

 درجات الذكاء الوجداني لدى أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس ي توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط- 

 .لدى أفراد العينة  ( إناث –ذكور )

دواعي اختيار الدراسة  - 3

 : تكمن دوافع اختيار الموضوع فيما يمي 

 .المشرفة بن عروم وافية  اقتراح فكرة موضوع الدراسة من قبل األستاذة - 

 .اىتمامنا باألطفال و حب التعامل معيم - 

 .اىتمامنا بمواضيع عمم النفس االيجابي و حب اإلطبلع عمييا - 

 .محاولة الكشف عن العبلقة بين الذكاء الوجداني و صعوبات تعمم القراءة - 

 .الرغبة في معرفة و اكتشاف مستوى درجات الذكاء الوجداني لدى التبلميذ ذوي صعوبات تعمم القراءة- 

لعل أىمية الدراسة الحالية تكمن في أنيا تمس شريحة ميمة من فئات المنظومة : أهمية الدراسة - 4

التربوية ، أال وىي التبلميذ ذوي صعوبات تعمم القراءة ، بحيث قامت بدراسة الجانب الوجداني لدى 
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التبلميذ ذوي صعوبات تعمم القراءة من أجل اإلسيام في توعية األولياء و المدرسين و كذا الخبراء 

النفسانيين بمدى أىمية ىذا الجانب الذي يحمل في طياتو أىمية بالغة لمسايرة تطورات الحياة ، و منو 

إبراز أىمية الذكاء الوجداني كمفيوم جديد و لفت انتباه الباحثين إلى ضرورة االىتمام بو ، و القيام 

 .بالبحث عن الحمول المناسبة لتنميتو لدى التبلميذ ذوي صعوبات تعمم القراءة 

:  أهداف الدراسة - 5

لكل بحث عممي قيمة عممية تتحدد من خبلل األىداف التي يصبوا إلييا و تتمثل أىداف الدراسة الحالية 

:  فيما يمي 

. القراءة  تعمم الكشف عن العبلقة التي تربط الذكاء الوجداني بصعوبات - 

. الكشف عن الذكاء الوجداني ليذه الفئة - 

الكشف عن الفروق بين متوسطات الذكاء الوجداني و أبعاده لدى كل من التبلميذ العاديين و ذوي - 

. القراءة  تعمم صعوبات 

. الذكاء الوجداني لدى أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس ي  درجات الكشف عن الفروق بين متوسط- 

 : مصطمحات الدراسة - 6

 : الذكاء الوجداني

 :التعريف المفاهيمي 

منظومة من الكفايات االنفعالية و االجتماعية ناشئة عن المرور بخبرة ما ؛ تستجيب ليا الحركة العصبية 

في الدماغ ، فتشكل مكونا مندمجا بينيما ، في ظل عمميات معرفية من المعالجة و التخزين ليا ، فيترتب 

عنيا وعي بالذات ، و إدارة و ضبط االنفعاالت ، و امتبلك ميارات التعاطف من خبلل قراءة الرسائل 

االنفعالية غير المنطوقة ، فضبل عن تحفيز ذاتو و مواجية العقبات بمرونة ، و التواصل مع اآلخرين في 
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ظل ميارات االتصال ، مما يكسب الفرد لغة مرنة إيجابية مستقمة تسيم في التفاعل و النجاح في الحياة 

  ( .13، ص 2008سعيد ،  ).

 : التعريف اإلجرائي 

 لعفاف أحمد بعد اإلجابة عمى األسئمة اختبار الذكاء الوجداني  التمميذ ىو الدرجة التي يتحصل عمييا 

 .المستخدم في الدراسة الحالية عويس المعدل من طرف الباحثة وافية بن عروم 

 : صعوبات تعمم القراءة 

و تتمثل  في عدم القدرة عمى اكتساب الميارات األساسية لتعمم القراءة، أو القراءة : التعريف المفاهيمي 

 .(13 ص  ،2009الغيرات ،  ). أو الخمط بين األحرف ،البسيطة جدا

االختبار " ىو مجموع درجات األخطاء التي يتحصل عمييا التمميذ بعد قراءة النص : التعريف اإلجرائي 

 أخطاء حسب االختبار المطبق في الدراسة الحالية المعد 10بحيث تفوق ىذا المجموع  "  القراءة الجيرية 

 .من طرف الباحثة قدي سمية 

 8 سنوات 8، ويتراوح سنيم بين  ىم التبلميذ الذين يدرسون في مستوى السنة الرابعة ابتدائي :التالميذ - 

سنوات و شير،  يتميزون بمجموعة من  الخصائص و الصفات بحيث أن ليم ذكاء عادى 10أشير إلى 

غير مكررين السنة و ال يعانون من اضطرابات نفسية أو انفعالية شديدة ، و ال يتمتعون بحرمان عاطفي 

 .، و ال يعانون من اضطرابات جسمية 

:  الدراسات السابقة 

دراسات :لقد تناولنا مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية ،  وقسمت  ىذه الدراسات إلى قسمين وىما 

 القراءة ، و سيتم عرضيا من األقدم إلى األحدث  تعمممتعمقة بالذكاء الوجداني و أخرى متعمقة بصعوبات

: كالتالي
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: الدراسات المتعمقة بالذكاء الوجداني : أوال 

: الدراسات العربية - 1

 وقد استيدفت الدراسة فحص العبلقة بين الذكاء االنفعالي و التحصيل (:200)دراسة فوقية راضي

طالبا وطالبة من الطمبة الجامعيين و تم تطبيقيا  (289)الدراسي و القدرة عمى التفكير االبتكاري لدى 

اختبار القدرة عمى التفكير االبتكاري - ب– اختبار الذكاء االنفعالي - أ: لمقاييس ىذه المتغيرات الثبلثة 

: و توصمت إلى 

لصالح اإلناث في الذكاء  (0.05)توجد فروق دالة إحصائيا دالة بين الذكور واإلناث عند مستوى 

. االنفعالي و أبعاده المختمفة 

بين مرتفعي و منخفضي الذكاء االنفعالي في متغيري (0.05)توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

. التحصيل الدراسي و التفكير االبتكاري لدى كل من عينة الذكور و عينة اإلناث 

بين الذكاء االنفعالي و التحصيل الدراسي لدى أفراد  (0.01)وجود عبلقة ارتباطيو دالة عند مستوى 

 ( . 163 ص ،2010، المممي  ).العينة 

الذكاء الوجداني و عبلقتو بالدفع لبلنجاز لدى طبلب "  بعنوان :2002دراسة عزت عبد اهلل كواسة

و استيدفت الدراسة الكشف عن المتغيرات اليامة التي تحدد مفيوم الذكاء الوجداني والدافع "الجامعة 

-19طالب و طالبة من طمبة الجامعة، تتراوح أعمارىم ما بين 300لئلنجاز و تكونت عينة الدراسة من 

و قد طبق المقياس الذكاء الوجداني من إعداد الباحث و كذلك مقياس الدافع لبلنجاز ليرمانس .  عام 22

1970’hermans و قد أسفرت النتائج عن وجود عبلقة موجبة متغيرات الذكاء الوجداني  و بين الدافع 

(. 99ص ، 2002، حسونة و أبو الناشي).لبلنجاز 

أأثر برنامج تدريبي مستند لنظرية جولمان لمذكاء االنفعالي في مستوى " بعنوان (:2003)دراسة الصرايرة

وىدفت ىذه الدراسة إلى فحص أثر " ومفيوم الذات لدى طمبة الصف السادس أساسي اإلبداعيالتفكير 
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برنامج تدريبي مستند لنظرية جولمان لمذكاء االنفعالي في مستوى التفكير اإلبداعي و مفيوم الذات لدى 

 طالبا وطالبة 60و تألفت عينة الدراسة من .طمبة السف السادس األساسي في محافظة الكرك باألردن 

ممتحقين بشعبتين في مستوى الصف السادس األساسي وقد قسموا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة في 

’ و قد اشتممت الدراسة عمى أداتين لمقياس تم تطويرىما لمبيئة األردنية .طالبا وطالبة  (30)كل منيما 

الصورة المفظية و مقياس مفيوم الذات من نوع قوائم رصد الصفات –اختبار تور ناس لمتفكير اإلبداعي 

و استخدمت الباحثة في تحميل الدراسة أسموب تحميل  1981الذي طوره لمبيئة األردنية كيبلني وعباس 

:                                                                        التباين المشترك الثنائي و قد أظيرت الدراسة النتائج التالية

ة والضابطة ، عمى اختبار يبيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات أداء المجموعة التجر

 لصالح المجموعة التجريبية، في حين لم يكن ىناك أثر لمجنس أو التفاعل بين الجنس و اإلبداعيالتفكير 

المجموعة باستثناء األصالة حين كان الفرق بين أداء المجموعتين داال لصالح الذكور في المجموعة 

. التجريبية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة و ذلك 

عمى العبلمة الكمية لمقياس مفيوم الذات فحين لم يكن ىناك أثر لمتغير الجنس أو التفاعل بين الجنس و 

 (.المجموعة باستثناء بعد الثقة بالنفس حيث كان الفرق داال لصالح اإلناث في المجموعة التجريبية 

( . 225- 224  ص،2012، جروان

وقد ىدفت إلى التحقق من أثر برنامج تدريبي في تطوير ميارات الذكاء العاطفي : 2003دراسة الخوالدة 

في تحصيل طمبة الصف السادس األساسي في مدينة مأدبأ باألردن و قد تكونت عينة الدراسة من 

إناث تم توزيعيم بالتساوي عمى المجموعتين التجريبية والضابطة و قد 60ذكور و60طالبا وطالبة (120)

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق إحصائية في متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عمى اختبار إلى 

أي مدى من البرنامج التدريبي أو الجنس أو التفاعل ين الجنس و الطريقة كما أشارت النتائج إلى وجود 
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فروق دالة إحصائيا في مستوى إجابات أفراد عينة الدراسة عمى اختبار التحصيل ككل تعزى إلى البرنامج 

في حين لم يظير أثر لمجنس، أو لمتفاعل بين الجنس و الطريقة في اختبلف متوسطات معمى .التدريبي 

 (.146-145  ص، 2008، سعيد ). اختبار مجموعات الدراسة عمى اختبار التحصيل ككل

 تناولت البناء العاممي كسمة لدى عينة من المتفوقين و غير المتفوقين من :2003دراسة محمد الحبشي 

طبلب العميم الثانوي العام ، و من نتائجيا وجود عبلقة موجبة بين الذكاء الوجداني و االنجاز األكاديمي 

وأن بعد تحقيق الذات كأحد مكونات الذكاء الوجداني ىو المؤشر القادر عمى التنبؤ باالنجاز األكاديمي ، 

،  2002،عيسى و رشوان  ).و أن الطالبات أعمى من الطمبة في بعدي العاطف و المسؤولية االجتماعية 

( 19ص 

أثر برنامج تعميمي في التربية اإلسبلمية مستند إلى نظرية الذكاء االنفعالي " بعنوان :2006دراسة جبر 

وىدفت الدراسة إلى "في تنمية مفيوم الذات و دافعية التعمم لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردن 

التحقق من فاعمية برنامج تعميمي في التربية اإلسبلمية مستندا إلى نظرية الذكاء االنفعالي في تنمية 

و تألفت عينة الدراسة من .مفيوم الذات و دافعية التعمم لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردن 

طالبا و طالبة في الصف التاسع بمدارس مدينة مفرق، تم توزيعيم عشوائيا بالتساوي إلى (120)

وقد . طالبة (30)طالبا و (30)مجموعتين عشوائيا بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية و ضابطة في كل من

حصة صفية مدة كل  (25)بنت الباحثة برنامجا تعميميا لوحدات من مقرر التربية اإلسبلمية، تكونت من 

وطبقت الباحثة قبل تنفيذ البرنامج وبعده مقياسي مفيوم الذات لبيرس ودافعية التعمم الذين تم .د (45)منيا 

تعريبيما لمبيئة األردنية بعد التحقق من صدقيما وثباتيما و أظيرت نتائج الدراسة فروقا دالة إحصائيا في 

 بين المجموعتين التجريبية و الضابطة لصالح ةاألداء البعدي عمى مقياس مفيوم الذات وأبعاده الست

، 2012،جروان  ).المجموعة التجريبية، ولم يكن ىناك أثر لمجنس أو لمتفاعل بين الجنس و المجموعة 

(  213 – 212ص 
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 دراسة ىدفت إلى التعرف عمى الفروق في الذكاء العاطفي بين المتفوقون (:2007)دراسة المصري

 إناث من طمبة كمية العموم التربوية 73ذكور 98تحصيميا و العاديين من الجنس و تكونت عينة الدراسة 

و بعد تطبيق مقياس الذكاء العاطفي و جمع البيانات و تحميميا إحصائيا . في جامعة اإلسراء الخاصة

توصمت الدراسة إلى مجموعة نتائج أبرزىا أن ىناك تفوقا لئلناث عمى الذكور عمى بعد التعاطف و كذلك 

عمى المقياس، في حين لم تظير فروق دالة إحصائيا في الذكاء العاطفي بين المتفوقين تحصيميا و 

( . 576 ، ص2011 ، الغرايبية (.العاديين ال عمى المقياس الكمي وال عمى األبعاد الفرعية لممقياس 

ة  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العبلقة بين الذكاء الوجداني ، و جود:2012دراسة الفرا و النواجحة 

 دارس من جامعة القدس المفتوحة بمنطقة 300الحياة ، و التحصيل األكاديمي ، لدى عينة مكونة من 

الذكاء الوجداني و مقياس جودة )خان يونس التعميمية ، و قام الباحثان بإعداد مقياسي الدراسة و ىما 

و بينت النتائج وجود عبلقة بين الذكاء الوجداني و جودت الحياة و التحصيل الدراسي األكاديمي  (الحياة 

، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مرتفعي التحصيل 

األكاديمي المرتفع ، و متوسطات درجات التحصيل األكاديمي المنخفض ، في الذكاء الوجداني ، وجودة 

 ( 2012، الفرا و النواجحة ) ).الحياة لصالح ذوي التحصيل األكاديمي المرتفع 

: 2013دراسة العويدي 

ىدفت إلى الكشف عن الفروق في األداء عن أبعاد الذكاء االنفعالي بين الطمبة العاديين و ذوي صعوبات 

عاديون و  (681)منيم  (991)التعمم وفقا لمتغيري الجنس و الفئة العمرية ، تكونت عينة الدراسة من 

-16-15-13-12-10-9-7) طالب  وطالبة ذوي صعوبات التعمم لمفئات العمرية التالية  (310)

، تم استخدام مقياس بارون لمذكاء االنفعالي ، أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  (18

بين الطمبة العاديين و ذوي صعوبات التعمم عمى جميع األبعاد الفرعية و الدرجة الكمية لممقياس لصالح 

العاديين باستثناء بعد الكفاية الشخصية ، كما أشارت النتائج إلى فروق لتفاعل الجنس مع المجموعة ، 
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أما بالنسبة لمتغير الفئة العمرية فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الفئة 

 .(2013  ، ص2013، العويدي).العمرية و تفاعل المجموعة مع الفئة العمرية 

: الدراسات األجنبية -2

 ىدفت إلى تعرف الفروق في الذكاء العاطفي تبعا لمتغير الجنس  :sutarso( 1999)دراسة سوتارسو 

سنة ، تم حساب  (54- 17) ذكرا و أنثى ، تراوحت أعمارىم بين  (521)، و تكونت عينة الدراسة من 

 و تم إجراء التحميل العاممي 0.85 كما بمغ معامل بات اإلعادة 0.88الثبات بطريقة كرومباخ ألفا فبمغ 

بتدوير المحاور العمودي ،  حيث تبين أن المقياس يتألف من خمسة عوامل ىي التعاطف و إدارة 

العبلقات والوعي الذاتي و إدارة االنفعاالت و تحفيز الذات ، و تتفق ىذه النتائج مع ما أشار إليو سالوفي 

جولمان ، إضافة إلى ذلك تم تحميل إجراء التباين المتعدد لمذكاء االنفعالي ، و أظيرت النتائج  و ماير و

أن درجات اإلناث أعمى مقارنة بالذكور عمى الدرجة الكمية ، و األبعاد الفرعية لمقياس الذكاء العاطفي 

( .  2015 ، آخرونالبواليز و ).

 وىدفت إلى المقارنة التفاعل االجتماعي لمطمبة ذوي صعوبات التعمم مع :helper( 1994)دراسة همبر 

طالبا من طمبة الصف الخامس إبتدائي، و بمغ عدد الطمبة ذوي  (41)العاديين، تكونت عينة الدراسة من 

طالبا تم دمجيم في العديد  من المواضيع األكاديمية من خبلل صفوف خاصة في  (15)صعوبات التعمم 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن التفاعل . طالبا تم دمجيم مع الطمبة العاديين(26)المدرسة العادية و كذلك 

االجتماعي لذوي صعوبات التعمم غالبا ما يكون متدنيا، كما يتم رفض ىؤالء األطفال من قبل زمبلئيم 

العاديين، وأن التفاعل االجتماعي لئلناث ذوات صعوبات التعمم متدن بدرجة أكبر لدى الذكور، و أنيم 

( 376  ص،2013: العويدي  ).يواجيون رفضا اجتماعيا أشد أكثر من الذكور 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس تأثير ( :smith and hebatella , 2000)دراسة سميت و هيباتيال 

’ الذكاء االنفعالي عمى النجاح األكاديمي بطمبة الصف العاشر في المغة االنكميزية و العموم االجتماعية
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طالبا وطالبة حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين كل  (120)حيث تكونت عينة الدراسة من 

 طالبا و طالبة و من ثم تم قياس درجة استخداميم لمذكاء االنفعالي 60مجموعة كل مجموعة تتكون من 

في المغة االنكميزية و العموم االجتماعية والرياضيات و ذلك من خبلل قيام كل طالب باإلجابة عمى 

نموذج اختبار الذكاء االنفعالي و أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الذكاء 

(. 145- 144 ،ص 2007،سعيد)االنفعالي بين الطمبة الناجحين في ىذه المواد 

وكان ىدفيا الكشف عن . بعنوان قياس القدرة التنبؤية لمذكاء االنفعالي : 2000دراسة نيوسام وكاتانو

العبلقة بين الذكاء االنفعالي و كل من القدرة المعرفية و التحصيل الدراسي ، و تكونت عينة الدراسة من 

:  طالبة من الدراسة الجامعية وطبقت (118)طالبا و  (62)

. قائمة الذكاء االنفعالي إعداد بارأون  - أ

 .(wonderlik)اختبار القدرة المعرفية إعداد وندرليك - ب

و أشارت النتائج إلى أنو توجد معامبلت ارتباط ضعيفة بين الذكاء االنفعالي و كل من القدرة المعرفية 

وىما غير دالين إحصائيا، مما يؤكد عمى عدم وجود  (0.01)و التحصيل الدراسي مقداره  (0.08)مقداره 

-162  ،ص2011، الغرايبيو)عبلقة بين الذكاء االنفعالي وكل من القدرة المعرفية والتحصيل الدراسي 

163 .) 

كان ىدفيا دراسة العبلقة بين انفعاالت الموىوبين و الذكاء الوجداني لدييم و معرفة : 2001دراسة ماير 

 مراىق و طبق 290مستوى الذكاء الوجداني من خبلل التفاعل في مواقف ، و لقد تناولت تمك الدراسة 

عمييم مقياس الذكاء الوجداني متعدد العوامل ، إعداد ماير و سالوفي و كاروسو ، و ىو مصمم لقياس 

   dun et dunإدراك االنفعال ، الفيم و التحكم في تمك االنفعاالت و اختبار الذكاء من إعداد دن و دن 

و لقد أوضحت تمك الدراسة أن  (Mayer , 2001)ثم استبيان المواقف االجتماعية الصعبة إعداد ماير 

األفراد الموىوبين الذين لدييم ذكاء وجداني كانوا أفضل في القدرة عمى توجيو انفعاالتيم و انفعاالت 
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اآلخرين في المواقف و استخدام تمك المعمومات لمتحكم في ردود أفعاليم و كذلك في تحمميم و مثابرتيم 

( .   89ص  ، 2002، حسونة و أبو الناشي  )لآلخرين 

و التي استيدفت الكشف عن اثر الجنس و التحصيل الدراسي و الفرق في : 2001دراسة مارثا و جورج 

 طالبا و طالبة من مدرسة إعدادية قي المكسيك و تم استخدام قائمة جزء 391الذكاء االنفعالي لدى 

أربعة  أبعاد الذكاء االنفعالي   لقياس tapai  burry stuck 1998 تعدى قائمة الذكاء االنفعالي المعدلة

: التعاطف و إدارة المشاعر  تدبير العبلقات و االنخراط بيا، ضبط النفس ، و أشارت النتائج إلى 

دلت البيانات اإلحصائية عمى وجود أثر ضعيف لمتغيري الجنس و التحصيل الدراسي في أبعاد الذكاء - 

دارة المشاعر، وذلك لصالح اإلناث  )االنفعالي   )تدبر العبلقات واالنخراط بيا، ضبط النفس، التعاطف وا 

( 164ص، 2010،المممي

ىدف إلى دراسة العبلقة بين صعوبات التعمم و الجنس و عبلقتيا بالذكاء االنفعالي : 2002دراسة كريك 

تكونت عينة الدراسة . لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدارس والية كنتاكي في الواليات المتحدة األمريكية

وأظيرت نتائج .  طالبة تم استخدام بارون لمذكاء االنفعالي89 طالبا و 31 طالبا وطالبة منيم 120من 

الدراسة أن ىناك عبلقة إيجابية بين الذكاء االنفعالي و التحصيل المدرسي ، كما أشارت النتائج إلى تميز 

اإلناث عمى متغير الذكاء الشخصي وتميز الذكور عمى متغير التكيف بينما لم تظير فروق ذات داللة 

(  377-376 ، ص2013،العويدي ).إحصائية تعزى لمعمر 

ىدفت إلى الكشف عن العبلقة بين الذكاء الوجداني كسمة و االنجاز  (pater et al ..2004)دراسة 

األكاديمي وكذلك إلى معرفة التطورات النمائية في الذكاء الوجداني و أبعاده الفرعية لدى التبلميذ من 

الفصل التاسع و حتى الصف الثاني عشر و أشار بعض نتائجيا إلى ارتباط االنجاز األكاديمي بالذكاء 

الوجداني و أبعاده الفرعية ، و إلى وجود فروق بين الذكور و اإلناث في الذكاء داخل الشخص و الذكاء 

االجتماعي لصالح اإلناث ، وفي القدرة عمى التوافق لصالح الذكور ، و كانت ىناك فروق بين الصفوف 
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الدراسية في الذكاء داخل الشخص و الذكاء االجتماعي و القدرة عمى التوافق و إدارة الضغوط في الدرجة 

الكمية في الذكاء الوجداني و أشارت المقارنات المتعددة بين المجموعات إلى أن مجموعة الصف التاسع 

كانت أقل المجموعات في الذكاء الشخصي و الذكاء بين األشخاص و الدرجة الكمية ، والقدرة عمى 

 . (19ص، 2002، عيسى و رشوان   )التوافق و إدارة الضغوط 

 : يمكننا استخالص النتائج اآلتية من الدراسات السابقة المتعمقة بالذكاء الوجداني 

خمو الدراسات السابقة من دراسات تناولت موضوع الذكاء الوجداني و عبلقتو بصعوبات تعمم القراءة      

التي قامت بدراسة العبلقة  (2002كيرك ) و  (1994ىمبر ) و  (2013العويدي  )باستثناء دراسة - 

 .بين الذكاء الوجداني و صعوبات التعمم يشكل عام 

يرتبط الذكاء الوجداني ايجابيا في مجال التحصيل الدراسي و اإلنجاز األكاديمي و جودة الحياة  - 

التي خمصت نتائجيا إلى عدم وجود عبلقة بين الذكاء االنفعالي  ( 2000نيوسام وكاتانو )باستثناء دراسة 

 .و كل من القدرة المعرفية والتحصيل الدراسي 

ىناك فروق دالة إحصائيا بين الطمبة العاديين وذوي صعوبات التعمم في األداء عمى أبعاد الذكاء - 

 .االنفعالي 

ترتبط برامج الذكاء االنفعالي في تنمية مفيوم الذات و دافعية التعمم و كذا التحصيل الدراسي و التفكير - 

 .االبتكاري 

:  القراءة  تعممدراسات متعمقة بصعوبات: ثانيا 

:  الدراسات العربية 

دراسة كان اليدف منيا إلى التعرف أىم التأخر في القراءة  (1987)أجرت  المبل : 1987دراسة المال 

الجيرية بالنسبة لتمميذات الصف الرابع ابتدائي لدولة قطر وأثر البرامج  العبلجية في القضاء عمى التأخر 

السجبلت المدرسية و االختبارات : و قد استخدمت وسائل متعددة في تشخيص القراءة الجيرية منيا
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عدم : المقننة و المبلحظة و قد كشفت ىذه الدراسة عن الصعوبات الدراسية الشائعة بين الطالبات وىي 

جبايب  ).التعرف عمى الكممة واإلضافة والحذف و التكرار واإلبدال ثم استخدمت البرنامج العبلجي البلزم 

 (.  17 ص ،2011، 

– ظاىرة انخفاض المستوى المغوي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية باألزىر " بعنوان : 1993دراسة غزالة 

و اختار الباحث عينة عشوائية من .و قد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي " أسبابيا وعبلجيا 

معمما و  (86)معمما ومديرا منيم  (137)معممي ومديري المعاىد االبتدائية في األزىر مقسمين إلى 

و كذلك أعد استبيانا لمعرفة أسباب انخفاض ’ ناظرا ممن يدرسون ببرنامج التأىيل التربوي لؤلزىر (51)

مستوى التبلميذ في الميارات األساسية لمغة خاصة ميارتي القراءة والكتابة من وجية نظر مدرسي و 

معيارا النخفاض مستوى التبلميذ في  (% 60)معتبرا نسبة أكثر من ’ نظار المعاىد االبتدائية األزىرية

وأظيرت النتائج انخفاض المستوى المغوي لمتبلميذ في التعميم االبتدائي باألزىر، لؤلسباب . ىذا البند 

عدم وضوح أىداف التعميم االبتدائي لدى المدرسين وعدم وجود المدرس الكفئ  و :اآلتية عمى الترتيب 

وعدم توفر الوسائل التعميمية وعدم وضوح ’ نظم االمتحانات المطبقة والمعتمدة عمى الحفظ اآللي لمتبلميذ

(. 88-87  ص ،2009 ،الفقعاوي   ).أىداف المنيج لدى المعممين 

تيدف إلى التعرف عمى نسبة الطمبة األذكياء في صف  (2000) أجرى الدبس :2000دراسة الدبس 

الرابع األساسي الذين لدييم صعوبات تعمم أكاديمية في المغة العربية وذلك بدراسة عدة متغيرات ولمتعرف 

فقرة  (17)فقرة منيا  (32)جرى تصميم استبانة مكونة من ’ إلى الصعوبات التي يعاني منيا ىؤالء الطمبة

 أن نسبة الطمبة اإلحصائيو قد كشفت نتائج التحميل . في ميارات الكتابة (15)في ميارات القراءة و

 و أن أعمى خمس صعوبات في القراءة % 11.51الذين يعانون من صعوبات التعمم األكاديمية ىي 

:  توصمت إلييا ىذه الدراسة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية و ىي 

. صعوبة التفريق بين و البلم الشمسية و البلم القمرية -
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. بطئ القراءة -

. فقدان موقع الكممة بسيولة أثناء القراءة -

. إضاعة السطر عند االنتقال من سطر إلى أخر أثناء القراءة -

 ( 16-15ص ،  2011،جبايب  ).الصعوبة في تيجئة الكممات الكبيرة المقطع -

دراسة لبعض الخصائص الشخصية واالنفعالية لدى عينة من ذوي صعوبات  " :2002دراسة الهاجري 

ىدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين " التعمم في القراءة و العاديين بالمرحمة االبتدائية بمرحمة البحرين

التمميذات العاديات و ذوات صعوبات التعمم في القراءة من حيث الخصائص الشخصية واالنفعالية لديين 

القمق و االكتئاب و االنبساط والعصابية؛ وذلك من خبلل استخدام أدوات ومقاييس :في المتغيرات اآلتية 

اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن العادي و مقياس اختبار : لمكشف عن مدى تفاعميا لدييم منيا 

.  لشخصية األطفالأيزنكتحصيمي في ميارات القراءة لمصف الثالث ومقياس قمق األطفال واختبار 

 من 50 تمميذة من ذوات صعوبات القراءة، و 50تمميذة منيم  (100)أجريت الدراسة عمى عينة من 

تمميذة العاديات، من خمس مدارك حكومية من مناطق مختمفة من مممكة البحرين، وذلك بعد تطبيق 

 0.01االختبارات الخاصة الختيار العينة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة عند مستوى 

( 68ص ، 2001، القبطان )في متغير القمق و االكتئاب 

العبلقة بين السيطرة الدماغية وعسر القراءة لدى تبلميذ المرحمة "بعنوان : 2005دراسة سميمة مقديش 

: ة ىدفت الدراسة إلى التحقق من الفرضيات التالية " االبتدائية 

. نتوقع سيطرة النمط األيمن بين و عسر القراءة 

. توجد فروق ذات داللة إحصائية في أنماط السيطرة بين الجنسين من األطفال ذوي صعوبات القراءة 

. نتوقع فروق ذات داللة إحصائية في نمط السيطرة الدماغية بين المعسرين قرائيا والقراء العاديين 
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تمميذا وتمميذة تم اختيارىم قصديا من المجتمع األصمي و البالغ  (36)و طبقت الدراسة عمى عينة قواميا 

. تمميذا وتمميذة  (474)و البالغ عددىم 

: و أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية 

ال توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين النمط األيمن وعسر القراءة حيث حقق النمط األيمن 

 % 19.33نسبة منخفضة من بين نسب األنماط األخرى تقدر ب 

. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في أنماط السيطرة القراءة لدى المعسرين قرائيا 

. توجد فروق واضحة بين الذكور واإلناث لطاح الذكور 

 بين المعسرين قرائيا و العاديين في 0.05 و 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

. النمط القراءة الدماغية 

زمنو توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطيو بين عسر القراءة و النمط السيطرة الدماغية 

 ( 17-16 ص ، 2015، مرباح  ).المختمط 

فاعمية برنامج تدريبي لتعديل صعوبات القراءة و بعض المتغيرات النفسية لدى  " :2009دراسة الفضمى 

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعمية برنامج " األطفال الحمقة األولى من التعميم األساسي بسمطنة عمان 

لدى  (القمق ودافعية االنجاز )تدريبي لتعديل صعوبات القراءة و بعض المتغيرات النفسية المرتبطة 

تم استخدام البرنامج التدريبي . األطفال في مرحمة التعميم األساسي في محافظة ضفار بسمطنة عمان 

و . لخفض صعوبات التعمم و المقاييس النفسية لتشخيص صعوبات القراءة والقمق و دافعية اإلنجاز

 فردا قسمت إلى مجموعتين إحداىا تجريبية و أخرى ضابطة و تكونت كل 30تكونت عينة الدراسة من 

 تمميذ وتمميذة في الحمقة األولى من التعميم األساسي أظيرت النتائج وجود فروق ذات 15مجموعة من 

داللة إحصائية بين القمق و بين أفراد المجموعة التجريبية قبل و بعد تطبيق البرنامج التدريبي حيث 

 ووجدت فروق ذات داللة إحصائية في القمق بين أفراد البعديانخفضت درجات القمق في القياس 
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المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج التدريبي حيث انخفضت درجة القمق لدى أفراد 

كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في القمق بين أفراد المجموعة التجريبية . المجموعة التجريبية بينما

القبطان )في القياسين البعدي و التتبعي ، حيث استمرت درجة القمق في االنخفاض حتى القياس التتبعي 

 (. 74-73ص ،  2001، 

"  إنعكاس عسر القراءة عمى السموك العدواني لدى المعسرين " تحت عنوان :2006دراسة البشير شرفوح 

و ىدفت الدراسة إلى التأكد من أن عسر القراءة ليا تأثير عمى سموك التمميذ المعسر، أما بالنسبة لممنيج 

تمميذ  (60)تمميذ معسر و  (60)المستخدم فكان المنيج الوصفي وتكونت عينة الدراسة األساسية من 

وتمت ىذه . سنة  (12 إلى 9)عادي حيث مست الدراسة الذكور فقط وبالنسبة لمعمر الزمني فتراوح بين 

.   بالجائر العاصمة االبتدائيةالدراسة بمجموعة من المدارس 

: و قد تم التحصل عمى النتائج التالية 

. وجود فروق دالة إحصائيا بين المعسرين والعاديين بالنسبة لبلنتباه 

. وجود عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين االنتباه واألداء القرائي لممعسرين 

. وجود عبلقة دالة إحصائيا بين االنتباه والعدوانية بالنسبة لممعسرين 

. وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين العدوانية وعسر القراءة 

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التي تحصل عمييا المعسرين والعاديين بعد تطبيق 

 (. 20-19 ص 2015 ،مرباح)مقياس السموك العدواني المباشر 

عسر القراءة و أثره عمى التحصيل الدراسي في التعميم :  تحت عنوان :2011دراسة تعوينات عمي 

. (السنة الرابعة نموذجا ) االبتدائي

: و ىدفت الدراسة إلى التحقق من الفرضيتين التاليتين 

. يؤثر عسر القراءة عمى مستوى التحصيل الدراسي لدى تبلميذ السنة الرابعة 
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يوجد فروق بين التبلميذ الذين يعانون من عسر القراءة و المذين ال يعانون من عسر القراءة  

أما بالنسبة لعينة البحث فتكونت . و قد تم إتباع المنيج الوصفي لموصول إلى إثبات أو نفي الفرضيتين

 الفرضية قصديا والثانية عشوائيا   اختبار من مجموعتين األولى معسرين واألخرى عاديين حيث تم

: وقد تم الوصول إلى النتائج التالية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التبلميذ الذين يعانون من عسر القراءة و الذين ال يعانون من عسر 

مرباح تقي ).(معدل فصمي – إمبلء - تعبير– قراءة )القراءة في درجات التحصيل الدراسي بكل أبعاده 

 ( 20 ص  ،2015، الدين 

 2016دراسة قدي سمية _ 

 وذ التبلمي_  العبلقة بين تقدير الذات وصعوبات تعمم القراءةإلى الكشف عن تيدف ىذه الدراسة

تمميذا من بينيم  (222)، وتكونت عينة الدراسة من  المتمدرسين في السنة الرابعة ابتدائي بوالية مستغانم

. تمميذا من ذوي صعوبات تعمم القراءة (117)وعاديا،تمميذا (105)

 المصور لؤلطفال اختبار الذكاء:  المنيج المقارن، ومجموعة من األدوات والمتمثمة فيدراسةواستخدمت ال

 واختبار تقدير الذات لؤلطفال من إعداد ، من إعداد الباحثة،واختبار القراءة الجيريةألحمد زكي صالح

، وقامت الباحثة  من إعداد صبلح عميرة صعوبات التمييز البصري لمكمماتوحيد كامل، واختبار

وبعد المعالجة والتحميل ،17.0SPSSبالمعالجة االحصائية لفرضيات الدراسة عن طريق استعمال برنامج

:  التاليةتوصمت الدراسةلمنتائج

.  عبلقة عكسية بين تقدير الذات وأخطاء القراءة الجيرية لدى تبلميذ السنة الرابعة ابتدائيوجود_1

الجيرية وأخطاء القراءة ، فروق ذات داللة احصائية  في العبلقة بين تقدير الذات بأبعادهعدم وجود_2

 . المتمدرسين في السنة الرابعة ابتدائيصعوبات تعمم القراءةي والتبلميذ ذوين التبلميذ العاديلدى 
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 بين التبلميذ العاديين والتبلميذ ذوي صعوبات تعمم القراءة المتمدرسين إحصائية فروق ذات داللة وجود_3

. في السنة الرابعة ابتدائي في أخطاء القراءة الجيرية، ولصالح التبلميذ ذوي صعوبات تعمم القراءة

 فروق ذات داللة احصائية بين التبلميذ العاديين، والتبلميذ ذوي صعوبات تعمم القراءة في وجود_4

  ( .2016قدي ،  ).صعوبات التمييز البصري لمكممات، ولصالح التبلميذ ذوي صعوبات تعمم القراءة

: الدراسات األجنبية 

أثر المراقبة الذاتية أثناء أداء  الميمة " بعنوان : ( (hallahan et etal1981 آخروندراسة ىالكان و 

أثناء – االنتباه -استيدفت الدراسة التعرف عمى أثر المراقبة الذاتية " التعميمية عمى إتقان الميمة التعميمية 

أداء الميمة التعميمية عمى إتقان الميمة التعميمية و أجريت ىذه الدراسة عمى ثبلثة تبلميذ من ذوي 

وقد تم تدريبيم عمى كيفية القيام بالمراقبة الذاتية أثناء القراءة الشفوية ’ صعوبات التعمم من الدرجة الشديدة

أي جعل التمميذ يراقب نفسو أثناء القراءة الشفوية ليتعرف عمى أخطائو بنفسو وقد تم ىذا التدريب وفق 

برنامج مراقبة ذاتية مدروسة بعناية و توصمت الدراسة إلى فاعمية طريقة المراقبة الذاتية في أثناء أداء 

 (.91ص، 2009، عمي و حسن )الميمة التعميمية الشفيية أثناء تعمم المجموعات الصغيرة 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام :(sptres & donly, 1998 )دراسة سبايرز و دونمي 

طالبا و  (12)إستراتيجية تنشيط المعرفة السابقة في تحسين االستيعاب القرائي و تكونت عينة الدراسة من 

و استخدم الباحث من أجل  (ضابطة وتجريبية )طالبة من طمبة الصف التاسع تم توزيعيم إلى مجموعتين 

وقد تم . ذلك مجموعة من النصوص القرائية تم اختيارىا من منياج الطمبة مما لم يقوموا بدراستو بعد 

و عند قراءة كل فقرة من . تدريب الطمبة عمى كل ما يعرفونو عن قراءتيم لعنوان النص الذي سيدرسونو 

الدرس كان عمييم أن يقوموا بربط المعمومات التي لدييم و بين تمك المعمومات الموجودة في الفقرة القرائية 

ىذا وقد .و بعد االنتياء من جميع فقرات الدرس يقوم الطمبة باإلجابة عن مجموعة من األسئمة االستيعابية

دقيقة؛ و قد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أسموب تنشيط  (45)تمقى الطمبة حصصا تدريبية مدة كل منيا 
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، 2012، أبو دقة  ).المعرفة السابقة أدى إلى تحسين استيعاب الطمبة القرائي في المجموعة التجريبية 

(.   1562ص

 ىدفت إلى التعرف عمى  العبلقة بين القدرة عمى تعمم القراءة و (:Deluca ,2003 )دراسة دليوكا 

طفبل لدييم  (156)التيجي والحساب و ميارات اإلدراك البصري و السمعي و تكونت عينة الدراسة من 

طفل  (480)صعوبات في القراءة و التيجي والحساب تم اختيارىم عشوائيا من مجتمع دراسة تكون من 

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود تأثيرات مختمفة ألنماط . ليست لدييم معوقات حسية أو حرمان بيئي 

 البصري و السمعي اإلدراكعمى التحصيل الدراسي وميارات  (حساب – تيجي – قراءة )الصعوبة 

(.   1563، ص  2012، أبو دقة  ).وسمات الشخصية والحالة النفسية لمفرد 

 ىدفت إلى قياس أثر التنظيم الذاتي عمى الفيم القرائي لدى ذوي (:Schlts :2005)دراسة اتتشالتز 

تكونت عينة البحث من تبلميذ الصف الرابع إلى الثامن من . صعوبات القراءة بمرحمة التعميم األساسي

.  التدريب الذاتي لمتعمم بشكل فردي لمدة خمسة أسابيعإستراتيجيةذوي صعوبات القراءة تم تدريبيم عمى 

مقياس الكفاءة الذاتية في القراءة واختبار الفيم والطبلقة القرائية ومقياس : ولقياس ذلك استخدم الباحثان

و تم التوصل إلى وجود فروق . الفاعمية الموجبة والسالبة لؤلطفال و اختبار الوعي بالعمميات الصوتية

رجاء محمود أبو عبلم  ).البعدي لصالح البعدي  ذات داللة إحصائية بين التبلميذ في القياسين القبمي و

(. 614 ص، 2014 ، وآخرون 

ىدفت الدراسة لتنمية ميارات : (Antionion&souvignier ,2007)دراسة انتونيو و سوفجنير 

ولتحقيق ذلك .  إستراتيجية التنظيم الذاتي باستخدامالفيم القرائي لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمم 

 لقياس سرعة التعرف عمى الكممة اختبارو   لقياس درجة الذكاءاختبار: استخدم الباحثان األدوات التالية 

: تم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين . و اختبار لمفيم القرائي و مقياس الفاعمية الذاتية في القراءة

و تم التوصل إلى فروق ذات داللة بين متوسطات درجات .مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة 
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 آخرونرجاء أبو عبلم و ).المجموعة التجريبية والضابطة  في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية 

(. 614- 615 ص ، 2014،

 : يمكننا استخبلص النتائج اآلتية من الدراسات السابقة 

 : يمكننا استخالص النتائج التالية من الدراسات السابقة المتعمقة بصعوبات القراءة 

 .خمو الدراسات السابقة من دراسات تناولت  صعوبات تعمم القراءة و عبلقتيا بالذكاء الوجداني - 

عدم التعرف عمى الكممة و اإلضافة و الحذف و التكرار و : تتمثل صعوبات تعمم القراءة الشائعة في - 

 .اإلبدال 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط السيطرة الدماغية بين الجنسين من األطفال ذوي صعوبات - 

 .تعمم القراءة 

وجود فروق دالة إحصائيا بين التبلميذ الذين يعانون من عسر القراءة و الذين ال يعانون من عسر - 

 .القراءة في التحصيل الدراسي 

 .وجود عبلقة دالة إحصائيا بين العدوانية وعسر القراءة - 

 .ىناك عبلقة عكسية بين تقدير الذات و أخطاء القراءة الجيرية - 

 .فاعمية طريقة المراقبة الذاتية في أثناء أداء الميمة التعميمية الشفيية  - 

 .فاعمية أسموب تنشيط المعرفة السابقة في تحسين استيعاب الطمبة القرائي  - 

وجود تأثير ألنماط الصعوبة عمى التحصيل الدراسي و ميارات اإلدراك البصري و الشفيي و سمات  - 

 .الشخصية و الحالة النفسية لمفرد 

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة 

من خبلل عرض الدراسات السابقة نجد أن أغمبيا ركزت عمى  عبلقة الذكاء الوجداني ببعض المتغيرات 

كالتحصيل الدراسي و االنجاز األكاديمي و الدافعية لبلنجاز و كذا عن فاعمية البرامج لتنمية الذكاء 
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الوجداني و أثرىا عمى التحصيل ، كما أن الدراسات التي اىتمت بصعوبات تعمم القراءة لم تركز عمى 

عبلقتيا بالذكاء الوجداني ،  فنجد من خبلل إطبلعنا عمى الدراسات السابقة المرتبطة بالذكاء الوجداني أن 

ىناك ندرة في ىذه الدراسات إلي تناولت الذكاء الوجداني وعبلقتو بصعوبات تعمم القراءة ، لذا جاءت 

الدراسة الحالية لتحاول إلقاء الضوء عمى الذكاء الوجداني عند التبلميذ ذوي صعوبات  تعمم القراءة ، 

فعمى الرغم من وجود دراسات سابقة تناولت كل من الذكاء الوجداني وصعوبات  تعمم القراءة كل عمى 

حدى إال أنو حسب إطبلعنا لم نجد دراسات سابقة تناولت موضوع الذكاء الوجداني لدى التبلميذ  ذوي 

 .  صعوبات تعمم القراءة و ىذا ما تتميز بو الدارسة الحالية 
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 :تمييد 

يعتبر الذكاء الوجداني من أحدث الذكاءات التي ظيرت في مجال عمم النفس ، حيث أسيم العديد من  

العمماء في توضيح مفيومو و إبراز مدى أىميتو في حياة األفراد ، فيذا النوع من الذكاء ييتم بوعي الفرد 

بانفعاالتو و تقييميا والتعبير عنيا ، والقدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين و إدراكيا ، و قد أوضح الباحثون 

العديد من الخصائص التي يتمتع بيا ىذا الذكاء ، و سنحاول في ىذا الفصل التطرق  إلى ما سبق ذكره 

. مع شيء من التفصيل 

:   الذكاء الوجداني تعريف- 1

:  لغة 

الذىن ، و العقل و الحكمة ، و كممة ذكاء مشتقة من الفعل الثبلثي ذكا ، و  (لغويا  ) لذكاءتعني كممة ا

ذكت النار ، ذكوا ، و ذكا ، وذكاء أي اشتد ليبيا و اشتعمت : يذكر المعجم الوسيط في أصل الكممة 

ويقال ذكت الشمس أي اشتدت حرارتيا ، و ذكت الحرب أي اتقدت ، و ذكت الريح أي سطحت وفاحت 

(. 40 ص  ،2004 ،خوالدة )و ذكا فبلن أي سرع فيمو و توقد  

: الوجدان 

تييج في العقل أو المشاعر أو   بأنيا أي اضطراب أوEmotion" الوجدان "يعرف قاموس أكسفورد  

 (. 14ص ، 2009، عوض )العواطف ، بمعنى أخر استثارة في الحالة العقمية 

و ىي وظيفة تصف حالة الفرد الداخمية التي تسمى الشعور و ما يصاحبيا من تغيرات فسيولوجية داخمية 

وخارجية تسمى االنفعال ، حيث أن الشعور ىو الخبرة الذاتية التي يدركيا الفرد كحالة داخمية ، مثل الفرح 

 (. 396ص ، 2011، القيسي  )والحزن 

  قام الباحثين في مجال عمم النفس بوضع تعاريف مختمفة لمذكاء الوجداني ، بحيث اختمفت :اصطالحا 

: العمماء ليذا المفيوم الذي يعتبر جديدا نوعا ما ؛ فنذكر من بين ىذه التعاريف ما يمي  رؤية 
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 بأنو قدرة الفرد عمى القراءة الوجدانية أو قراءة مشاعر اآلخرين  حتى يتمكن من 1998 جولمان يعرفو 

تكوين عبلقات اجتماعية طيبة ، كذلك يتضمن الذكاء الوجداني ضبط النفس و التحكم في نزاعاتنا 

 ( 50 ص،2002  ، حسونة و أبو الناشي)ونزواتنا و ىو قابل لمتعمم والتحكم 

استجابات منظمة تتداخل فييا وتتقاطع عدة أنظمة نفسية فرعية تشمل :  بأنو ماير وسالوفيو قد عرفو 

 وسع الباحثان تعريفيما لمذكاء 1993وفي عام . األنظمة الفسيولوجية و المعرفية و الدافعية والتجريبية 

أحد أشكال الذكاء االجتماعي التي تتضمن القدرة عمى إدراك عواطف الفرد و " االنفعالي باعتباره 

عواطف اآلخرين ، و التمييز بينيما ، و استخدام المعمومات العاطفية لتوجيو تفكير الفرد و أفعالو  

(. 80 ص  ، 2012 ، جروان)

 فقد سماه بالذكاء الشخصي و قام بتعريفو بأنو حسن المطابقة بين التقدير الذاتي فؤاد أبو حطبأما 

، الشامي )لممفحوص عن عالمو الخارجي و محكات موضوعية مرتبطة بتقبل المبلحظة الموضوعية 

( . 93 ص ،2008

 بأنو مجموعة من القدرات المتنوعة التي يمتمكيا األفراد والبلزمة لمنجاح في جوانب  جولمانو يضيف

الحياة المختمفة ، و التي يمكن تعمميا وتحسينيا و تشمل المعرفة االنفعالية و إدارة االنفعاالت و الحماس 

(. 11ص، 2008 ،سعيد)و المثابرة و حفز النفس و إدراك انفعاالت اآلخرين و إدراك العبلقات 

:   بأن مفيوم الذكاء االنفعالي مبني عمى  مفيوم جاردنر في الذكاءات المتعددة  كاآلتي جولمانو يؤكد 

الذكاء الشخصي الذاتي  - 1

 (. 35 ص ،2014 ، حسين )و   (11 ص ،2008،سعيد)الذكاء الشخصي االجتماعي - 2

 فيعرفو بأنو مجموعة من الصفات الشخصية و الميارات االجتماعية و الوجدانية 2005 عبد الستارأما 

التي تمكن الشخص من تفيم مشاعر و انفعاالت اآلخرين و من ثم يكون أكثر قدرة عمى ترشيد حياتو 

 (. 81 ص ،2006  نوفل ،)النفسية و االجتماعية انطبلقا من ىذه الميارات 
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بأن الذكاء العاطفي ىو التغيير من أنماط التفكير و من  (19، ص 2003 )ياسر العيتيو أيضا ذكر 

طريقة النظر إلى األمور بحيث نولد في نفوسنا أكبر قدر ممكن من المشاعر االيجابية و ألطول فترة 

.  ممكنة 

القدرة عمى تقديم نواتج ايجابية في عبلقة الفرد بنفسو و باآلخرين ، و النواتج االيجابية تشمل ىو و 

(  243، ص 2011 ، محمد )النجاح في الدراسة و العمل والحياة 

ىو القدرة عمى فيم اآلخرين و التصرف الحكيم في العبلقات ( " 40، ص 2004)و  أشار خوالدة  

 "اإلنسانية 

أنو القدرة عمى  استخدام المعرفة االنفعالية لحل المشكبلت من  فيعرفو " 1999Abrahamأبراىام أما 

مجموعة من الميارات التي تعزى إلييا الدقة في تقدير و " كما ذكر أنو " خبلل االنفعاالت االيجابية 

تصحيح مشاعر الذات و اكتشاف المبلمح االنفعالية لآلخرين و استخداميا من أجل الدافعية و االنجاز 

 ( . 165 ، ص 2016 سبلمي ،)في حياة الفرد 

 الكفايات الغير المعرفية في   بأنو مجموعة منظمة من الميارات و (Bar-on,2005)يصفو و 

الجوانب الشخصية و االنفعالية و االجتماعية و التي تؤثر في قدرة الفرد عمى معالجة المطالب و 

  ص، 2008 ، الياشم  أبو )الضغوط البيئية و ىو عامل ميم لتحديد قدرة الفرد عمى النجاح في الحياة 

170)   .

 و ىو منظومة ذاتية متعددة لمعواطف و الشخصية و القدرات االجتماعية المترابطة التي  تساعدنا في 

(.  290  ص،2006و آخرون ،أبو رياش )التعامل مع المتطمبات اليومية 

بأنو االستخدام الفطري و التمقائي لمعواطف واألحاسيس اإلنسانية إلى الدرجة  : ىندري ويزنجرو يعرفو 

التي تمكننا من ترشيد تفكيرنا و تيذيب سموكنا و تعظيم محصمة تفاعمنا مع اآلخرين واألحداث و المواقف 

( 108ص ،  2008  ،أبو نصر )التي تواجينا عمى مدار حياتنا 



 الفصل الثاني                                                                             الذكاء الوجداني 
 

42 
 

ىو القدرة عمى إيجاد نواتج إيجابية في عبلقة الفرد بنفسو : "(166ص ، 2006): عبد اليادي و يذكر 

." و باآلخرين ، و تشمل النواتج االيجابية ، البيجة ، والتفاؤل و النجاح في المدرسة و العمل و الحياة 

 مجموعة من الصفات الشخصية و الميارات االجتماعية و الوجدانية التي تمكن تعريفو بأنوكما يمكن 

الشخص من تفيم مشاعر اآلخرين و من ثم يكون أكثر قدرة عمى تريد حياتو النفسية و االجتماعية 

 .( 13ص ، 2008نخبة من المتخصصين ،)انطبلقا من ىذه الميارات 

 : التطور التاريخي لمذكاء الوجداني  (2

  رغم أن مفيوم الذكاء الوجداني يعد جديدا نسبيا إلى أن جذور ىذا المفيوم تعود إلى  قرون عديدة بدأت 

تقريبا  منذ مائتي عام قبل الميبلد ، فعندما بدأ عمماء النفس في التفكير و الكتابة عن الذكاء الوجداني 

 وقدم نظريتو عن الذكاء والتي ميز فييا .Thorndik,E.lركزوا عمى الجوانب الغير المعرفية و من بينيم 

" و الذكاء العممي " الميارات المغوية و الرياضية " الذكاء المجرد : بين ثبلث أنواع من الذكاء ىي 

 (.18، 2007:حسن  )".ميارات التعامل مع اآلخرين"و الذكاء االجتماعي " التعامل مع األشياء 

أول من أشار إلى أحد جوانب الذكاء " Thorndik"  و يعتبر بعض التربويين أن ثورندايك ىو أول من 

، 2013 ، العويدي ).االنفعالي و ىو الذكاء االجتماعي بمعنى القدرة عمى فيم الناس والتعامل معيم 

(. 369ص

بالذكاء الوجداني حين اقترح ما أسماه بالعبلقة السيكولوجية بين أنواع  (1927)و اىتم سبيرمان في عام 

  بأنيا القدرة عمى إدراك أفكار"العبلقات العشر التي تؤلف قانون إدراك العبلقات ، وقد عرفيا سبيرمان 

(.    18 ص، 2007 ، حسن)" ومشاعر اآلخرين من حولو عن طريق التمثيل بينيا و بين عالمو الداخمي 

 و نشر أول 1837 بالتعرض ليذا الموضوع منذ عام  Chrlrs Darwin   " تشالز داروين" و قد قام 

الذي يمعب دورا ىاما في  (العاطفي  )" التعبير الوجداني"  ، حيث تعرض لموضوع 1871كتاب عام 
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، 2007 ،السمادوني ).السموك التوافقي الذي يظل بدييية حقيقة و ىامة لمذكاء الوجداني حتى اآلن 

 ( 31ص

إرىاصاتو لمذكاء الوجداني منذ اعتبر أن العوامل الوجدانية ىي المؤشر ( 1940)كما قدم وكسمر عام 

األكبر عمى نجاح الفرد في حياتو و أنيا تمثل القدرة العامة لمفرد عمى السموك اليادف الفعال والتفكبر 

( . 58ص  ، 2011 ،  ينحس )المنطقي 

نظرية متقدمة لمذكاء المتعدد  (1956)عام  Guilford و بعد حوالي سبع عشر سنة قدم جيمفورد

Multiple Intelligence ))  ثم طور ىذا النموذج عام . تتضمن الذكاء المغوي و الموسيقي و الشخصي

حيث أشار إلى المحتوى السموكي عمى أنو معمومات تتسم في جوىرىا بأنيا معمومات غير  (1967)

، العويدي)لفظية تشمل التفاعل الذي يتطمب الوعي بمدركات اآلخرين و أفكارىم و مشاعرىم وانفعاالتيم 

(  370  ص،  2013

إلى الذكاء الوجداني حيث قسم الذكاء إلى ثبلثة أنواع من الذكاء ،  (1973)فؤاد أبو حطب و قد أشار 

 قسم الذكاء 1978المعرفي ، االجتماعي و الوجداني ، إال أن ىذا التصنيف الثبلثي لم يستمر ففي عام 

الذكاء الحدسي ، الحركي ، اإلدراكي ، الرمزي و السيمانتي ، الشخصي ، عمى : إلى سبعة أنواع وىي 

أنو حسن المطابقة بين التقرير الذاتي لمفرد و بين محكات موضوعية تقبل المبلحظة الخارجية  و بيذا 

المعنى يمكن تقدير الذكاء الشخصي كميا و كيفيا بالفرق بين التقرير الذاتي و المحك ، و كمما قل ىذا 

. الفرق دل ذلك عمى زيادة الذكاء الشخصي 

 في بعض المدارس العميا عن طريق تطوير مناىج 1978و قد تم تدريس مبادئ الذكاء الوجداني عام 

العموم اإلنسانية و إدخال مناىج عن التعمم العاطفي و االجتماعي و الذكاء الشخصي و كان اليدف رفع 

 (.  27 ص ،2008، الشختور )مستوى المفاىيم العاطفية و االجتماعية 
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في نظريتو  (1983 )ىوارد جاردنر بدأ االىتمام الفعمي بالذكاء االنفعالي في العصر الحديث عمى يد 

عن الذكاءات المتعددة التي لفت النظر فييا إلى االىتمام بالجوانب غير المعرفية لمذكاء العام أو ما 

يسمى بالذكاء األكاديمي ، و كان من بين الذكاءات السبعة التي اقترحيا جاردنر ما أسماه بالذكاء 

و ىما يكونان الذكاء الوجداني  (داخل الفرد)، و الذكاء الداخل الشخصي  (بين األفراد  )البينشخصي 

 (.237ص ، 2011 ، الزحيمي)لدى األفراد 

 م في مقال كتبو 1989و قد ظيرت اإلشارة إلى مفيوم الذكاء الوجداني في عمم النفس ألول مرة عام 

" التعمم والتربية "  بعنوان الذكاء االنفعالي نشر في الجزء التاسع من كتاب فيمد و آخرون بعنوان غرينسبن

، من مفيوم التحميل النفسي وقد قدم في ىذا المقل نموذجا موحدا  لتعمم الذكاء الوجداني وفقا لما تذىب 

 2014 ،أبو عمشة ).إليو نظرية بياجي في النمو المعرفي و  نظرية التحميل النفسي  و التعمم االنفعالي 

( . 50 ص،

، حينما كتب في  (1985)و بدأ االىتمام المعاصر بالجوانب الوجدانية غير المعرفية لمذكاء في عام 

إحدى رسائل الدكتوراه بالواليات المتحدة األمريكية مصطمح الذكاء الوجداني ، و يبدو ىذا أول استخدام 

. أكاديمي ليذا المصطمح 

الفروق بين األفراد عمى تحديد Mayer& Salovey  ( 1990 )ماير وسالوفيو بعد ذلك بحث كل من 

 )انفعاالتيم و التحكم فييا و حل المشاكل االنفعالية ، و طورا اختبارين لقياس ما يسمى بالذكاء الوجداني 

( . 22 ص ،2009 ،محمد 

 كتابو عن التعميم الوجداني أو   danial golman دانيال جولمان بدأ العالم األمريكي 1994و في عام 

معرفة القراءة والكتابة الوجدانية ، و ذلك بعد ما قرأ عن االنفعاالت بصفة عامة ، و زياراتو المتكررة 

لممدارس ليتعرف عمى ما يقدم من برامج تؤدي إلى التعمم الوجداني و قراءتو أيضا ألعمال ماير وسالوفي 
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و نشره باسم الذكاء الوجداني و تضمن معمومات عن العواطف و 1995بصفة خاصة ثم غير كتابو عام 

 (. 18ص،  2008، سعيد )المشاعر و المخ و من ىنا تزايدت مؤلفاتو المرتبطة بالذكاء الوجداني 

المكونات واالرتباطات ، في المؤتمر السنوي : مقاال بعنوان الذكاء الوجداني  (Bernt , 1996)و قدم 

أوضع فيو أنو ال يوجد تعريف أو تحديد مقبول لمفيوم الذكاء ( APA)لرابطة عمم النفس األمريكية 

الوجداني ، مع ندرة وجود مقاييس مناسبة لو ، و اعتبر أن الذكاء الوجداني بمثابة أسموب لئلدراك ، 

مؤكدا أن ىذا األسموب يرتبط ارتباطا مرتفعا بكل من الصحة النفسية ، و الرضا و القناعة الشخصية ، و 

(. 160ص ، 2008  ،أبو ىاشم ). الدفئ الشخصي لمفرد ، و االبتكار 

و يتضح مما سبق أن الذكاء الوجداني ال يعد مفيوما جديدا لكنو مفيوم لو جذور تاريخية عمى اعتبار أن 

الباحثين نظروا إلى الذكاء نظرة واسعة و أكدوا أىمية الجوانب غير المعرفية لمذكاء في التكيف و النجاح 

 (18 ص ،2008 ،سعيد  ).في الحياة 

: طبيعة الذكاء الوجداني - 3 

بالرغم من أن مفيوم الذكاء الوجداني قد انطمق بفاعمية في مجال عمم النفس ، إال أن الدراسات التي 

إلى أن مفيوم الذكاء تناولت ىذا المفيوم قميمة نسبيا بالمقارنة مع أي متغير آخر و قد يرجع ذلك 

 .االنفعالي مايزال يكتنفو بعض الغموض 

 أن نموذج الذكاء االنفعالي ينطمق من فكرة أن االنفعاالت تتضمن 2001آخرون  و يرى ماير و

معمومات متعمقة بالعبلقات ، فعندما تتغير عبلقة شخص ما بشخص آخر أو شيء فإن انفعاالتو أيضا 

تتغير تجاه ىا الشخص أو الشيء أو الموضوع ؛ ىذه العبلقات سواء كانت آنية ، متذكرة أو حتى متخيمة 

وبالتالي فالذكاء االنفعالي ىو ميارة معرفة معنى " . االنفعاالت " تكون مترافقة مع إشارات شعورية تسمى 

. االنفعاالت ، و العبلقات فيما بينيا و استخداميا كقاعدة فالتفكير وحل المشكبلت 
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ثورندايك ) إلى أن بنية الذكاء االنفعالي تتقاطع مع بنية الذكاء االجتماعي (letor,2003)و تشير 

سترانبرج و سميث )و الذكاء التطبيقي (  1983جاردنر)و الذكاءات الشخصية والبين الشخصية  (1920

، و أن الذكاء االنفعالي يتبلءم مع التيارات الفكرية التي تسعى (1996ستارنبرج )والذكاء الناجح  (1984

(. 30 ص ،2010  ،بن خميفة )إلى التقريب مابين الفكر واالنفعال 

: عالقة الذكاء الوجداني بالذكاء العقمي - 4

أن الفروق (Stufft ,1996)و استوفت  (Reich – Golman -1999 )يذكر كل من ريتش و جولمان 

 كما أن لو جانيا وراثيا   بين الذكاء العام و الذكاء الوجداني في أن الذكاء العام ال يتم تعممو أو تدريسو

 الذكاء الوجداني يمكن تعممو و يدرس كما أن ليس لو نسبا لمذكاء ،و اوآخر بيئيا و لو نسبا لمذكاء ، أم

أن ىناك تمايز بين الذكاء العام و الذكاء الوجداني  ( Janse & Day, 1997 )داي  أوضح جونز و

حيث أن الذكاء العام يختص بإضافة الحمول لممشكبلت التي تقابمنا ، بينما الذكاء الوجداني يعمل عمى 

. تنظيم وتوضيح مشاعرنا ومشاعر اآلخرين و استعماليا في حل تمك المشكبلت 

أن الذكاء الوجداني يختمف عن الذكاء العقمي أو الذكاء العام ، فالذكاء   ( Eldar , 1997 )و يرى الدر 

الوجداني يحدد درجة نجاح الفرد في تطبيق حكم جيد ، وفيم لممواقف في تحديد االستجابة االنفعالية أو 

الشعورية ليذه المواقف بينما الذكاء العقمي يحدد ما إذا كانت استجاباتنا عاطفية أو االنفعالية مبررة عقميا 

أم ال ؟ ويضيف أن المعرفة و التفكير ىما مفتاح االنفعال و الدافعية حيث يمكن تغيير المشاعر والدافعية 

و البس  (Hpteer, 1991)تر بمن خبلل إحبلل فكرة عقمية محل فكرة أخرى و يميز كل من ه

(Laabs, 1997)  بين الذكاء العقميIQ بوصفو ضروريا لمنجاح في المدرسة و الجوانب المرتبطة

و ىو ضروري لمنجاح في مواقف الحياة واإلدارة ، ويرى  EQبالنجاح األكاديمي ، و الذكاء الوجداني 

أن الذكاء العقمي يشير إلى ما يأخذه الفرد من البيئة في صورة  ( Ham-Achek , 2000 )ىاماتشك 

معمومات ومعارف وميارة حل المشكبلت ، بينما الذكاء االنفعالي يشير إلى ما يعيده الناس لمبيئة من 
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خبلل التحكم بالذات و زيادة الحساسية لمشاعر ووجيات نظر اآلخرين ، و العبلقات االجتماعية المتطورة 

( 51ص ، 2012، القاضي )، و النظر إلى األسباب الداخمية التي أدت إلى ظيور مشكمة ما 

:  األساس النير ولوجي لمذكاء الوجداني - 5 

: لكي نفيم المنظومة الوجدانية في المخ اإلنساني البد من فيم الجانبين األساسيين في المنظومة 

. و ىي الجزيئات التي تنقل المعمومات االنفعالية : (Peptides )الببتيدات 

وىي أجزاء الجسم والمخ التي تستثير وتنظم : (( the E’motion Régulationمنظمات االنفعال 

      .االنفعاالت 

عالم األعصاب و رائد ىذا –  توصل كانديس بيرت :(البيبتيدات )الجزيئات الناقمة لالنفعاالت  5-1

و التي تمعب دورا ىاما في الذكاء الوجداني و تتمثل " شبكة االتصاالت الجسدية النفسية " المجال إلى 

في الجزيئات الكيميائية ، كما أن البيبتيد كجزيء كيميائي يمكن أن يكون تركيبات متنوعة ، و لكل جزئ 

وظيفة معينة في المخ ، تبعا لنوعية الجزيئات الكيميائية المكونة ليا و كذلك تبعا لنوعية التركيبة 

( . 24ص ، 2006 ،حسن ).الكيميائية 

فمثبل يتم إفراز الكورتيزول عندما يشعر الفرد بالتيديد أو الخطر وىو بدوره ينشط الغدد فتقوم بإفراز 

. األدرينالين فتنشط االستجابة الدفاعية الميمة في المخ و الجسم لتتناسب مع شدة الخطر 

و كذلك الكاتيكوالمينات التي . أما االدروفينات فتزيد من الشعور بالسعادة و تخفف من الشعور باأللم 

تشمل األدرينالين و النور أدرينالين و ىي كيمياويات عصبية تفرز من خبلل المنطقة النحاسية و ذلك 

 ).أما السيروتونين فيساعد عمى التغمب عمى اإلحساس باليموم والضغوط .لحشد الجسم لحاالت الطوارئ 

( . 25ص  ، 2006، حسن 

:  يشترك في تنظيم االنفعال المكونات التالية :منظمات االنفعال  5-2
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 ىو الذي يتحكم فينا حين تسيطر عمينا النزوات و االنفعاالت كالغضب أو الحب أو :الجياز الممبي 

الخوف ؛ و يحمل الجياز الممبي مستقببلت الجزيئات الكيميائية و ينظم التكوين الشبكي الموجود في 

: المعمومات الحسية الواردة ليشكل مستوي االنتباه ويتكون الجياز الممبي من – جذع المخ 

إن األمجيبلدا ىي البناء األساسي في الجياز العصبي الممبي المسؤول عن معالجة الجانب : الموزة - 1

الوجداني من السموك و المركز المتخصص في المخ لبلحتفاظ بالمشاعر ، فيي بمثابة جياز اإلنذار 

الوجداني ، و إن بؤرة الذكاء الوجداني تتمثل في الميام التي تقوم بيا األمجيبلدا متداخمة مع نشاط القشرة 

 2006 ،حسن  ). المخية الجديدة ، و تظير أىميتيا في كونيا الجزء المتخصص عن األمور االنفعالية 

( . 29ص ، 

تتصل الموزة بقرن آمون وىو بحجم أصبعين ووظيفتو تحويل الخبرات اليامة من الذاكرة  : قرن آمون- 2

و يمكن أن نتصور  (المحاء )قصيرة المدى إلى الذاكرة طويمة المدى حتى يتم تخزينيا في القشرة المخية 

أن وظيفة الموزة ىي معالجة المعمومات الذاتية الوجدانية لخبرة ما أو حدث ما ، و نتصور أن وظيفة قرن 

آمون ىي معالجة المعمومات لذات الخبرة أو الحدث مثل زمن حدوثو ، مكان حدوثو محدداتو الموضوعية 

(.  195  ، ص2000 ، األعسر والكفافي).

 ىو أحد المكونات األساسية في الجياز الممبي ، وىو عبارة عن تجمع كبير "الثالموس : "المياد  5-3

من أجسام الخبليا في المخ األمامي ، كما أنو مركز تنظيم المعمومات التي تر المخ ، و إحدى الوظائف 

. اليامة لمثبلموس ىي نقل المعمومات الحسية األولية في القشرة الموجودة فوقو 

 و يقع تحت الثبلموس و ىو يتحكم في العديد من الوظائف "الييبوثالموس"ما تحت المياد  5-4

الحيوية لذا يسمى أحيانا حارس الجسم كما يمعب دورا ىاما في تنظيم البيئة الداخمية حين يشعر بالتغيرات 

، كما يطمق عميو مركز الضغط نظرا لدوره اليام في تأىيب الجسم لمسموك ، و ألنو يساعد في التصدي 

 (. 31ص  ، 2006 ،حسن ).ألنواع عديدة ومختمفة من العدوان 
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من الحجم الكمي لممخ ، وىي صفحة ضخمة من  %85تشكل القشرة المخية  : القشرة المخية 5-5

النسيج العصبي ذات تبلفيف عميقة حول الجياز الممبي ، تنظم القشرة المخية عددا ال يحصى من 

الشبكات العصبية المختمفة التي تتميز باستجابة فائقة السرعة لمتطمبات المنبيات الخارجية ، و يستقبل 

ص  ،2000 ،األعسر والكفافي).المخ المنبيات الخارجية تبعا لطبيعتيا إما من الشق األيمن أو األيسر 

197 .)

و تشمل القشرة المخية الجديدة ، الجزء المفكر في المخ ، حيث ترتب ما يأتييا عن طريق الحواس و 

تفيمو ، كما نجد أن ليا أىمية خاصة بالنسبة لفيم الذكاء الوجداني ، ألنيا تمكننا من اإلحساس 

بمشاعرنا ، بل وتجعل عندنا نوعا من البصيرة بحيث تحمل سبب إحساسنا باألشياء بطريقة معينة مما 

ص  ، 2006  ،حسن )يجعمنا نتخذ موقفا مناسبا بشأنيا ، بمعنى أن المشاعر يسبقيا الكثير من األفكار 

32 .) 

 : النماذج المفسرة لمذكاء الوجداني- 6

صنفت النماذج المفسرة لمذكاء الوجداني إلى صنفين ىما نماذج القدرات و النماذج المختمطة و قبل البدء 

  البد من ذكر الفرق بين (نموذج المختمطة – نموذج القدرات )بذكر النماذج المفسرة لمذكاء الوجداني 

 (.41 ص  ،2012 ،القاضي ): نماذج القدرة و النماذج المختمطة كاآلتي 

 .يبين الفرق بين نماذج القدرة و النماذج المختمطة  (1)الجدول رقم 

 (القدرة  )نماذج األداء  (نماذج السمات  )النماذج المختمطة 

مقاييسيا مصممة بطريقة التقرير الذاتي  1

بحيث تعكس تفضيبلت شخصية أو ميوالت 

. فردية ال تخضع لمصحة و الخطأ المطمق 

مقاييسيا مصممة بحيث يكون ىناك إجابة واحدة 

صحيحة و تناسب المسألة المعروضة  

يستخدم لقياسو اختبارات األداء  يستخدم لقياسو اختبارات األداء المميز   2
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ىناك عدد كبير من أدوات القياس ، بحسب  3

. تعدد مظاىر ىذه النماذج 

ىناك عدد قميل من أدوات القياس ، تركيباتيا 

. الرئيسية ضئيمة العدد

. ال تتعمق بالشخصية . تتعمق بالشخصية  4

. تتعمق بالذكاء العقمي أو المعرفي .  ال تتعمق بالذكاء العقمي أو المعرفي 5

. ثبات الثقة تتراوح من منخفض إلى مرتفع . ثابت عالي في الثقة  6

 : (القدرات  )نموذج ماير وسالوفي : ذج القدرة ونم- 6-1

 لتحميل الذكاء الوجداني قد إتخذ منحى القدرة ، و اجريت 1990"ماير وسالوفي "إن النموذج الذي أعده  

عميو عدة بحوث سواء من قبل الباحثين أو االشتراك مع باحثين اخرين معيم و قد ظيرت تمك النظرية 

لماير "  و الذكاء الوجداني كقدرة عقمية ىو النظرة المثمى 1997بعد التحقق التجريبي من نموذجيما عام 

فعمى سبيل  (المعرفي     )حيث تم تعريفو نظريا بطريقة تجعمو أكثر تميزا عن الذكاء التقميدي " وسالوفي 

المثال عندما نقارن الذكاء الوجداني الذكاء االنفعالي نرى أن الذكاء الوجداني أوسع من الذكاء االجتماعي 

حيث يتضمن المشاعر الداخمية الخاصة بالنمو الشخصي ، و من ناحية أخرى أن الذكاء الوجداني يركز 

لممشكبلت مقارنة بالذكاء االجتماعي الذي يركز عمى الجوانب  (العاطفية  )عمى الجوانب االنفعالية 

( 107 - 106  ص ،2007 ،السمادوني  ).االجتماعية 

:  رئيسية و ىي  (قدرات  )و حدد الذكاء االنفعالي في أربعة ميارات 

يضم ىذا المستوى األرفع من : التنظيم التأممي لالنفعاالت في أربعة لتحفيز النمو العاطفي و العقمي 

 :مستويات الذكاء القدرات التالية 

. القدرة عمى استمرار االنفتاح عمى المشاعر المفرحة والمحزنة - 

. القدرة عمى االنفصال أو االتصال بانفعال ما اعتمادا عمى فائدتو أو استخدامو لغرض معين - 
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القدرة عمى المراقبة المتأممة لبلنفعاالت الذاتية و انفعاالت اآلخرين من حيث درجة وضوحيا و تأثيرىا ، -

. ونمطيتيا و معقوليتيا 

القدرة عمى التعامل مع االنفعاالت الذاتية وانفعاالت اآلخرين  عن طريق تيدئة االنفعاالت السمبية و تقوية 

. االنفعاالت االيجابية دون كبت أو تضخيم المعمومات التي تنقميا أو توفي بيا 

تضم ىذه القدرة تقع في المستوى الثاني من :القدرة عمى تحميل االنفعاالت و استخدام المعرفة االنفعالية 

: حيث درجة التعقيد و العمميات النفسية المتصمة بيا أربع قدرات ىي 

القدرة عمى تصنيف االنفعاالت و التعرف عمى العبلقات بين المفردات و االنفعاالت التي تصفيا -  

" . يحبو و يعجب بو " كالعبلقة بين 

القدرة عمى تفسير المعاني التي تحمميا االنفعاالت من حيث العبلقات ، مثل الشعور بالحزن الذي - 

. يترافق غالبا مع الخسارة 

القدرة عمى فيم المشاعر المركبة مثل المشاعر المتزامنة لمحب و الكراىية ، أ المختمفة كالشعور بالرىبة - 

. الناجم من اختبلط مشاعر الخوف بالدىشة 

القدرة عمى التعرف عمى التحول المحتمل لبلنفعاالت مثل التحول من حالة الغضب لمرضا أو من حالة 

. الغضب إلى الخجل 

و يضع ىذا المكون أربع قدرات تنطوي : القدرة عمى استخدام االنفعاالت و توليدىا لتسييل التفكير 

:  عمى عمميات نفسية أكثر تطورا و تعقيدا من المكون ، ىي 

. العواطف تحدد األولويات التفكير من خبلل توجيو االنتباه لمعمومات ميمة دون غيرىا - 

توليد االنفعاالت عند الحاجة لفيم مشاعر اآلخرين و الحكم عمييا و التنبؤ بيا و اختيار الميارات - 

.  الحياتية 
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تقمب الحاالت المزاجية بتغير منظور الفرد من التفاؤل إلى التشاؤم ، و يشجعو عمى اعتبار عدة وجيات -

. نظر أو احتماالت 

الحاالت االنفعالية تشجع بصورة متمايزة اتجاىات حل المشكمة ، فحالة السعادة مثبل تسيل التفكير - 

. االستقرائي و اإلبداع 

يضم ىذا المكون األساسي لمذكاء العاطفي : القدرة عمى اإلدراك االنفعالي و تقييميا و التعبير عنيا 

:  أربع قدرات متمايزة متطورة بصورة تدريجية ابتداء من سن الرضاعة وىي 

.   لمفرد و مشاعره و أفكاره الداخميةتحديد االنفعاالت التي تنطوي عمييا الحاالت - 

تحديد االنفعاالت لدى األشخاص اآلخرين و االنفعاالت التي تثيرىا األعمال الفنية والتصميمات و - 

.  غيرىا من خبلل المغة المنطوقة و الصوت و المظير و السموك 

. التعبير عن االنفعاالت بدقة و التعبير عن الحاجات المرتبطة بيا - 

 2012جروان ،)التمييز بين التعبيرات الصادقة والغير الصادقة ،  أو الدقيقة و غير الدقيقة عن المشاعر 

 . (101، ص 

:  لنماذج المختمطة ا- 6-2 

(: 1996)دانيال جولمان نموذج - 6-2-1

أن الذكاء الوجداني ىو األساس الذي يبنى عميو أي نوع من الذكاءات و ىو  (2000)يشير جولمان 

القدرة الفعمية التي يحتاجيا الفرد أكثر لمنجاح  و السعادة في الحياة ، و إن الميارات الوجدانية قابمة لمتعمم 

من خبلل التدريبات الوجدانية المتمقاة و مدخل جولمان لمذكاء الوجداني يبدأ بمبلحظة الوعي بالمزاج العام 

و األفكار تجاه ىذا المزاج و المبلحظة المحايدة لمحالة الوجدانية التي تنطوي عمى معرفة متى نستجيب 

لممشاعر الداخمية ، و إذا لم ندرك مشاعرنا لم نستطيع إدراك مشاعر األخريين ، و كمما كان الفرد واعيا 

بذاتو كان قادرا عمى الوعي حتى بالمستويات المنخفضة من األحاسيس و التي نسمييا بالحدس و يرى 
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، و تناول جولمان  (الوعي بالذات  )جولمان أن الذكاء الشخصي يشبو إلى أحد أبعاد الذكاء الوجداني 

العقمية العصبية التي تمثل األساس لمذكاء الوجداني كقدرة عقمية ، وينظر لمجياز الطرفي باعتباره الدماغ 

(. 63، ص 2011،رابح  )الوجداني ، و اعتمد كثير في نظريتو عمى األسس العصبية البيولوجية 

:  و قد صنف مجاالت الذكاء الوجداني بين بعدين رئيسيين لمكفايات العاطفية عمى النحو التالي 

: تتحدد ىذه الكفايات الكيفية التي ندير بيا أنفسنا و تضم المجاالت الثبلث التالية : الكفايات الشخصية 

:  الوعي الذاتي : أوال 

. و يعني التعرف عمى العواطف  الذاتية و تأثيراتيا : الوعي العاطفي  (1

. و يعني معرفة الفرد لمواطن قوتو وحدوده : التقييم الدقيق لمذات  (2

. وتعني إدراكا قويا من جانب الفرد لقدراتو وكفاءاتو : الثقة بالنفس  (3

مكاناتو :تنظيم الذات : ثانيا  .  و يقصد بو إدارة الحاالت الداخمية لمفرد و دوافعو وا 

. الحفاظ عمى العواطف المتييجة و الدوافع تحت السيطرة :ضبط الذات  (1

. الحفاظ عمى معايير االستقامة أو األمانة و الكرامة : الموثوقية (2

. الوعي تحمل مسؤولية األداء أو األفعال الشخصية  (3

. المرونة في التعامل مع الغير : التكيفية  (4

. االرتياح لؤلفكار واالتجاىات األصمية والمعمومات الجديدة :االبتكار  (5

. ويقصد بيا النزاعات العاطفية الموجية أو المسيمة لبموغ األىداف  : الدافعية: ثالثا 

. الكفاح لتحسين أو بموغ معايير التميز : الدافع لمتحصيل  (1

. االنحياز ألىداف المجموعة أو المؤسسة : االلتزام  (2

. الجاىزية الستثمار الفرص : المبادرة  (3
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ص ، 2011، جروان .) المثابرة عمى مبلحقة األىداف بالرغم من العقبات و االنتكاسات : التفاؤل  (4

102 )

.  تتحدد ىذه الكفايات الكيفية التي نتناول بيا العبلقات مع اآلخرين :الكفايات االجتماعية 

. و يقصد بو الوعي بمشاعر اآلخرين و حاجاتيم و اىتماماتيم : التعاطف :رابعا 

. إدراك مشاعر اآلخرين ووجيات نظرىم و إبداء اىتمام نشط بيم : فيم اآلخرين  (1

. إدراك حاجات النمو لدى اآلخرين و دعم قدراتيم : تطوير اآلخرين  (2

. توقع و تعرف حاجات العمبلء و االستجابة ليا : تكييف الخدمة  (3

. رعاية وتشجيع الفرص بين جميع األفراد : فاعمية التنوع  (4

. قراءة التدفقات العاطفية و عبلقات القوى لدى الجماعة : الوعي السياسي  (5

. و الخبرة و الميارة في إحداث االستجابات المرغوبة عند اآلخرين : الميارات االجتماعية:رابعا 

. االستخدام البارع لتكتيكات اإلقناع الفعالة : التأثير  (1

. االستماع بانفتاح و إرسال رسائل مقنعة : االتصال  (2

. المفاوضة و حل الخبلفات : إدارة الصراع  (3

. إليام األفراد و الجماعات و قياداتيم : القيادية  (4

. المبادأة بالتغيير أو إدارتو : التغيير المحفز  (5

. العمل مع اآلخرين النجاز أىداف مشتركة : التعاون  (6

. إيجاد تناغم بين الفريق في مبلحقة أىداف جماعية : قدرات الفريق  (7

  (103  ص،2011 ، جروان.) رعاية و تعزيز عبلقات مفيدة عمميا : بناء الروابط  (8

تعتبر نظريتو أولى النظريات التي فسرت الذكاء العاطفي عند :  Bar-onنموذج بارون -6-2-2

و  (IQ) عندما صاغ مصطمح النسبة االنفعالية كنظير لمصطمح نسبة الذكاء العقمي 1988ظيور عام 
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نشر بارون رسالتو في نياية الثمانينات ، كانت ىناك زيادة في اىتمام الباحثين بدور االنفعال في األداء 

و قبل أن يتمتع الذكاء العاطفي في عدة مجبلت و شيرتو . (السعادة  )االجتماعي ، و جودت الحياة 

اليوم ، حدد بارون نموذجو عن طريق مجموعة من السمات والقدرات المرتبطة بالمعرفة االنفعالية و 

االجتماعية التي تؤثر في القدرة الكمية عمى المعالجة لممتطمبات البيئية ، و تشير ىذه النظرية إلى وجود 

تداخل بين الذكاء العاطفي و سمات الشخصية ، فقد عرف الذكاء العاطفي عمى أنو مكون يشتمل عمى 

أ ون أول أداة تقيسو صممت لمتعرف عمى الكفاءات - مجموعة من الكفاءات غير المعروفة ، و أعد بار

 (. 176ص  ، 2016سبلمي ، ).الشخصية التي تعتبر مؤشرا لمنجاح في الحياة 

:   مكون فرعي كالتالي 15و قد تضمنت نظريتو خمس مكونات رئيسية موزعة إلى 

 و تتكون من مجموعة من القدرات و الميارات التي تساعد الفرد عمى :المكونات الشخصية الداخمية  (1

: التعامل مع نفسو بنجاح و ىي 

. احترام الذات - 

. الوعي االنفعالي بالذات 

. التوكيد 

. االستقبللية 

. تقدير الذات 

 و تتكون من مجموعة من الكفاءات التي تساعد الفرد عمى إقامة :مكونات العالقات بين األشخاص ( 2

:  عبلقات شخصية ناجحة وذات تأثير إيجابي عمى اآلخرين و ىي 

. التعاطف - 

. المسؤولية االجتماعية - 

. العبلقات الشخصية - 
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مجموعة من القدرات التي تساعد الفرد غمى إدراة الضغوط و مقومة االندفاع و  : مكونات إدارة التوتر (3

:  ضبط الذات وىي 

. تحمل التوتر أو الضغط النفسي - 

. ضبط االندفاع - 

 مجموعة من الكفاءات التي تساعد الفرد عمى التكيف الناجح مع مواقف الحياة :المكونات التكييفية  (4

:  و متطمبات البيئة المحيطة و ىي 

. اختبار الواقع 

. المرونة 

. حل المشكبلت 

 مجموعة من القدرات التي تساعد الفرد عمى إدراك و تغيير حتمتو المزاجية :مكونات المزاج العام  (5

:  وىي 

. التفاؤل - 

 (. 38-37ص ، 2006،عبد العظيم حسين و عبد العظيم حسين   ).السعادة - 

 : األىمية و النقد الموجو لنماذج الذكاء الوجداني - 7

 : األىمية و النقد الموجو ليذين النموذجين عمى النحو التالي  (2006)تختصر جودي 

 في أنو يقيس نوع جديد من أنواع  Mayer et al( 1999)تتمثل قوة نموذج القدرات لماير و رفقائو 

الذكاء ، و يستخدم مقياس صحيح لمقدرة من خبلل متعدد العوامل يقود إلى القدرات العقمية المرتبطة 

بالمشاعر واالنفعاالت بشكل يسمح لمتطبيق في مجال واسع من المجاالت مثل القياسات الطبية والتعميم 

وبيئة العمل ، و يعتقد ماير ورفقائو أن قياس الذكاء االنفعالي يجب أن يكون مختمفا بحيث يركز عمى 

بينما النقد . الفكرة التي يتعامل بيا الفرد بذكاء مع انفعاالتو و كيفية قيام ىذه االنفعاالت في تعزيز الذكاء 
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الموجو لنموذج القدرات أنو قيد فيمنا لمذكاء االنفعالي  كمعرفة عقمية و قدرات داخمية مرتبطة بمعالجة 

إضافة إلى تمثيل . المعمومات لذلك فيو غير مقيد بالتنبؤ و فيم السموك بالمقارنة مع النموذج المختمط 

حيث أن العبلمة العالية تمثل مستوى  (اختبارات الذكاء )نموذج القدرات بشكل مشابو الختبارات معيارية 

الكفاءة االنفعالية و لكن ليس من الضروري  أن يعكس قدرة الفرد لمنجاح في المدرسة أو العمل أو في 

 .الحياة 

 أما أصحاب النماذج المختمطة فيعتقدون بتوسيع الذكاء االنفعالي بحيث أنيم أشاروا إلى احتمالية لدور  -

العمميات  الحيوسيكولوجية في معالجة المعمومات األمر الذي يعطي إحساسا عميقا أن معالجة المعمومات 

يمكن تنشيطيا في المجاالت الثقافية و ىذا يعكس رغبة بارون و جولمان لفيم كيف أن القدرات االنفعالية 

االجتماعية تعكس الدعم لمجاالت الذكاء االنفعالي عندما يواجييا الفرد مع متطمبات الحياة اليومية وبيئة 

لذلك فإن قوة النموذج المختمط تركز في تعميق و توسيع الفيم لمسمات الشخصية و . العمل عمى التوالي 

االجتماعية و االنفعالية و السموكيات التي تنتج في مخرجات الحياة اليامة ، و عمى أية حال النقد الموجو 

لمنموذج المختمط ىو أن القدرات و السموكيات المرتبطة بكل نموذج منيا ال تختبر شيء جديد و تقترب 

و في اإلجابة عمى . كثيرا إلى االرتباط بالشخصية و مقاييسيا التي وجدت قبل نموذجي بارون وجولمان 

ذلك يشير  جولمان أن المعارف التي توجد في بغض مكونات نموذجو و يبدو مشابو لمسمات الشخصية 

و لكنيا في الحقيقة تعكس بشكل كبير مجموعة من الكفايات االنفعالية التي تقود إلى الذكاء االنفعالي 

عمى سبيل المثال يكتب جولمان أن التفاؤل ينظر إليو غالبا كسمة شخصية إال أنيا يمكن أن تؤدي إلى 

-47 ،ص 2012الرفاتي ، ).سموكيات خاصة تساىم في كفاية دافع االنجاز كما جاءت في نموذجو 

48)  
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 : الذكاء الوجداني في نظريات النمو-8

ال تخمو نظرية من نظريات النمو النفسي من اإلشارة إلى الجانب الوجداني في حياة الفرد النفسية ، و 

: سوف نقدم فيما يمي إشارة إلى بعض ىذه النظريات 

يرى أصحاب االتجاه اإلنساني في تفسير النمو وعمى رأسيم أبراىام : نظرية االحتياجات النفسية -8-1

ماسمو و كارل روجرز أن األطفال منيمكون في معرفة أنفسيم و عالميم ، وكمما ازداد اإلنسان معرفة 

و قد استنبط عمماء التربية واإلرشاد النفسي من نظرية . بنفسو و عالمو كمما استطاع أن يصل إلى ذاتيتو 

الحاجة : تحقيق الذات عددا من االحتياجات النفسية تناسب كل مرحمة عمرية و ىي بالنسبة إلى األطفال 

إلى السعادة و الحب واالنتماء و الكفاءة و المعرفة و الجمال و ىي جميعيا ترتبط بالجانب الوجداني في 

 .اإلنسان

يرى اريكسون أن تحديد الذاتية أو اليوية ال يرتبط بمرحمة :  نظرية ايركسون و تحديد الذاتية -8-2

المراىقة فقط بل إن اإلنسان في جميع مراحل نموه في عممية تغيير وتبديل لؤلدوار ، و ىو في كل مرحمة 

 ، ويعتمد حل الصراع و الخروج من األزمة اآلخرعمرية يتعرض ألزمة يواجو فييا صراعا بينو وبين 

عمى نجاحو في حل أزمة المرحمة النمائية السابقة و الذي يعتمد عمى التراث الثقافي المجتمعي الذي يقدم 

 .... لمطفل من خبلل المعب والترويح 

عمى الرغم من أن نظرية بياجي اىتمت بالجانب المعرفي في النمو و : نظرية بياجي المعرفية - 8-3

ركزت عمى األفكار و المفاىيم ، إال إنيا اعتبرت أن ىذه األفكار أو المفاىيم تستخدم كمرشحات لمخبرة 

وىي بذلك مفتاح العبلقة بين الفرد و بيئتو و ىي أدواتو . نيا و تقيميا وتستجيب ليا زت تصفي األحداث و

. في عالمو وحل مشكبلتو 

ترتبط األحكام الخمقية بالجانب الوجداني في اإلعويس ، قد : نظرية كوىمبرج في النمو األخالقي  8-4

اعتمد كوىمبرج عمى المراحل النمائية المعرفية عند بياجي و ذكر أن األحكام الخمقية في مرحمة الطفولة 
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األول أسماه ما قبل األحكام التقميدية من الميبلد حتى العام و النصف ، و الثاني و : تنقسم إلى قسمين 

 (. 18 - 17ص  ، 2006 ،عويس  ). أسماه المستوى التقميدي من سنة ونصف إلى ثبلثة عشرة سنة 

 : أبعاد الذكاء الوجداني - 9

لقد ذكر العمماء تقسيمات مختمفة ألبعاد الذكاء الوجداني و قد قاموا بإعطائيا مسميات مختمفة ، حسب 

:  رأيو ، و نذكر من بين ىذه األبعاد ما يمي 

:   خمسة أبعاد لمذكاء الوجداني ىي  ( Goleman)جولمان قد حدد - 

دراك مشاعر حال حدوثيا ، و :(الوعي بالذات )تعرف عمى عواطفك ( 1  معرفة الفرد لعواطفو ، وا 

. التمييز بينيما و ىذا ىو أساس الثقة بالنفس 

 التعامل مع المشاعر بحيث تكون متوافقة مع المواقف :(معالجة الجوانب الوجدانية )إدارة االنفعاالت ( 2

. الحالية 

.  تجميع مشاعر اآلخرين و توجيو النفس نحو ىدف ما ، برغم الشك في الذات :تحفيز الذات ( 3

أي قراءة مشاعر اآلخرين من صوتيم أو  (التفيم – التعاطف العقمي  ) :فيم عواطف اآلخرين ( 4

. تغييرات وجييم و ليس بالضرورة ما يقولون 

إ درة انفعاالت اآلخرين ، القيام بتفاعل شخصي ، حل  : إدارة االنفعاالت أو الميارات االجتماعية( 5

- 236ص ، 2006 ، و رياش و آخرونبأ ).المشكبلت و النزاعات و القدرة عمى إدارة المفاوضات 

235 .)

:   فيحددان أربع فروع أو أبعاد لمذكاء االنفعالي أما ماير و سالوفي

و يتضمن القدرة عمى التعرف عمى المشاعر الشخصية و عمى  : إدراك المشاعر والتعبير عنيا( 1

. مشاعر اآلخرين ، و كذلك القدرة عمى التعبير عن المشاعر بشكل دقيق و مبلئم اجتماعيا 
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و يتضمن ىذا البعد " استخدام الذكاء االنفعالي " و يطمق عميو أحيانا  : التسييل االنفعالي لمتفكير(2

القدرة عمى استخدام المشاعر كجزء من العمميات المعرفية كإبداع أو حل المشكبلت أو الذاكرة و اتخاذ 

القرار ، بمعنى إمكان استخدام المشاعر لمتأثير في عمميات التفكير عن طريق إعادة توجيو ىذه العمميات 

. عمى أساس المشاعر 

 و يشمل القدرة المعرفية عمى معالجة المعمومات االنفعالية ، بمعنى قدرة الفرد عمى :الفيم االنفعالي ( 3

الفيم و استبصاره بالعبلقات بين أنواع المشاعر المختمفة و خاصة المعقدة منيا ، و أسباب و عواقب 

. ىذه االنفعاالت 

و تتضمن ىذه القدرة عمى تنظيم ومراقبة وضبط و تنظيم االنفعاالت لدى الشخص  : إدارة االنفعاالت (4

  ( ،ص 2006: طو ).و في الواقف االجتماعية المختمفة مع اآلخرين 

 مجموعة قدرات ووصفوىا بأنيا مكونات الذكاء ىوارد جارنر  و ىاتشس  توماسو حدد كل من 

:  المتفاعل بين األفراد ، و تشمل ىذه القدرات ما يمي 

حيث أن ىذه المظاىر الزمة لمقائد ، لكي يبدأ بتنسيق جيود مجموعة مشتركة : تنظيم المجموعات  (1

. من األفراد 

 و تتمثل في موىبة الوسيط الذي يستطيع أن يمنع  وقوع منازعات أو يستطيع :الحمول التفاوضية ( 2

. إيجاد الحمول لممنازعات 

 إن موىبة التعاطف والتواصل ، من المواىب التي تسيل القدرة عمى المواجية :العالقات الشخصية  (3

ف التعرف بشكل مناسب عمى عواطف اآلخرين ومشاعرىم يعتبر فن العبلقات بين البشر  

 و يعني بو القدرة عمى اكتشاف مشاعر اآلخرين ببصيرة نافذة ، و معرفة :التحميل االجتماعي ( 4

 (.41-20 ص ،  2004خوالدة ،  ).اتجاىاتيم و دوافعيم وكيف يشعرون 
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 التي 1999 عام  Dulewicz M.Higgs  .Vىيجس – كوليكز ، م وفي دراسة كل من - 8-4

:  توصمت إلى أن الذكاء الوجداني يتضمن األبعاد التالية 

 و تعني وعي الفرد بمشاعره و قدرتو عمى السيطرة ، و مدى إيمانو بقدرتو عمى إدارة :الوعي بالذات ( 1

. انفعاالتو في محيط العمل 

 و تعني القدرة عمى العمل بشكل فعال في عدة مواقف ضاغطة ، و القدرة عمى :المرونة الوجدانية ( 2

. إظيار سموك توافقي مناسب أماميا 

 . و تعني القدرة عمى حفز الذات لتحقيق نتائج و أىداف عمى المدى القصير و الطويلالدافعية( 3

.  و تعني القدرة عمى فيم احتياجات و رؤى اآلخرين عند اتخاذ القرارات :الحساسية (4

.  و يعني القدرة عمى إقناع اآلخرين بتغيير وجية نظرىم عندما يستمزم األمر ذلك التأثير (5

معمرية ) و يعني القدرة عمى الوصول إلى قرارات واضحة رغم نقص أو غموض المعمومات :الحسم ( 6

(. 41-40ص  ، 2009، 

:  فقسم مكونات الذكاء الوجداني إلى سبعة أبعاد و ىي  (Baron, 1996 )بارون أما - 8-5 

التحكم في الضغوط ، - 4التكيف ، - 3بعد تكوين العبلقات مع اآلخرين ، - 2البعد الشخصي ، - 1

 ، ص 2011 ،الزحيمي  )الدرجة الكمية - 7االنطباع االيجابي ، - 6المزاج العام ، - 5المزاج العام ، 

241 .)

 إلى أن الذكاء االنفعالي يتكون من خمسة فاروق السيد عثمان و عبد السميع رزقو توصل   -8-6

: أبعاد ىي 

 و ىي القدرة عمى االنتباه و اإلدراك الجيد لبلنفعاالت و المشاعر الذاتية و :المعرفة االنفعالية - 1

. التمييز بينيا والوعي بالعبلقة بين األفكار والمشاعر الذاتية و األحداث الخارجية 
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 و ىي القدرة عمى التحكم في االنفعاالت السمبية بما في ذلك القدرة عمى كسب :إدارة االنفعاالت - 2

. الوقت لمتحكم فييا ، إلى انفعاالت ايجابية ، وممارسة ميارات الحياة االجتماعية و المينية بفاعمية 

 القدرة عمى توجيو االنفعاالت و المشاعر نحو تحقيق االنجاز و التفوق و :تنظيم االنفعاالت - 3

. استعمال االنفعاالت و المشاعر في صنع أفضل قرارات 

 و ىو القدرة عمى انفعاالت اآلخرين ، و التو حد معيم انفعاليا وفيم مشاعرىم و :التعاطف - 4

. انفعاالتيم و التناغم معيا 

بن  ). و ىو التأثير االيجابي القوي في اآلخرين مع معرفة متى يفضل معرفتيم ومساندتيم :التواصل - 5

  (.48-47ص ، 2010 ،جامع

 : مستويات الذكاء الوجداني - 10

 ( 22-21،  ص 2008نخبة من المتخصصين ،   ): تنقسم مستويات الذكاء الوجداني إلى ما يمي 

 .يمثل مستويات الذكاء الوجداني  (2)الجدول رقم 

صفات صاحبو  مستوى الذكاء  

 

 

 

ذكاء وجداني مرتفع  

. يؤمن صاحبو بحقوق الناس كافة و كرامتيم  - 

ال يفرض قيما عمى اآلخرين ، بل يرى أن عمى الناس كافة احترام - 

. حقوق سواىم 

لديو إحساس راسخ بذاتو و يستطيع التصرف بشكل مستقل في - 

 .أوقات الشدة 

 .يتصف بدافعية ذاتية وقادر إرجاء إشباع حاجتو  -

. يتمتع بعبلقات شخصية مرضية  -

. يتكيف بطيف واسع من المواقف اإلنسانية - 
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ذكاء وجداني متوسط مرتفع  

 

. يتمتع بالمسؤولية " صالح " صاحبو مواطن - 

. يعمل بدافع من احترام الذات - 

لديو قدر ال بأس من الشعور بالذات ، إال أن العاطفة و االنفعال - 

. يؤثران في مواقفو 

. لديو مستوى ال بأس بو  من الدافعية ، و إرجاء اإلشباع - 

. يتمتع بعبلقات شخصية مرضية إلى حد ما - 

. يتكيف في معظم المواقف اإلنسانية - 

يتحدد صاحبو إلى حد كبير بما يفكر بو اآلخرون ، و ينزع إلى -  منخفض   متوسطذكاء وجداني

توجيو طاقة الحياة لديو وفق ىذا المنحى عوضا عن بموغ أىداف 

. شخصية 

. أكثر تسامحا و مرونة من ذوي المستويات األدنى - 

يعمل جيدا حين يكون مستوى القمق متدنيا ، إلى أنو ينتكس حين - 

. يزداد 

. يعتمد شعوره بالكرامة الشخصية مع اآلخرين - 

. يفتقر لشعور راسخ بالذات - 

مستويات االستمتاع بالعبلقات مع اآلخرين متدنية إلى حد ممحوظ - 

 .

 

 

 

يعتمد موقف صاحبو عمى النظر إلى األمور من زاوية المصمحة - 

"  ما الفائدة لي من ىذا األمر " الشخصية المباشر 

. الشعور بالذات لديو ضعيف - 
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. أىدافو غير محددة و يفتقر لخطة لبموغيا - ذكاء وجداني منخفض  

. اتكالي في عبلقاتو و يعتمد عمى اآلخرين في العمل - 

. قدرتو عمى االستمرار في عبلقاتو ضعيفة - 

. يبدد كثيرا من الطاقة ليبتعد عن القمق - 

. أسموبو فوضوي في الحياة - 

 

:  أىمية الذكاء الوجداني - 11

: تتمثل أىمية الذكاء الوجداني في ما يمي 

يعد الذكاء الوجداني بجانب القدرات العقمية األخرى ىو أحد الركائز األساسية في تنوع الحمول لمعديد  (1

من المشكبلت ، فالعقمية التي تؤمن بتعدد األبعاد والرؤى و تتطور وفق ىذا التعدد ىي العقمية التي تنمو 

 ، 2002حسونة و أبو الناشي  ،  ).وتتطور في مناخ صحي ، و تسيم في ترسيخ القيم اإلنسانية العميا 

53 .)

يساعد الذكاء الوجداني األفراد عمى االبتكار ، الحب ،  المسؤولية ، االىتمام باآلخرين ، باإلضافة  (2

. إلى تكوين أفضل الصداقات والعبلقات االجتماعية 

تتضح أىمية الذكاء الوجداني من أىميتو في تحقيق التواصل والتوافق مع اآلخرين من خبلل فيم  (3

من الذكاء العام و %20مشاعرىم و التعاطف معيم فقد أشار جولمان  إلى أن النجاح في الحياة يتطمب 

 من الذكاء الوجداني ، كما أن ىذه األىمية تظير في أن الفرد الذي لديو ذكاء وجداني يستطيع  80%

استخدام المدخبلت الوجدانية في الحكم و في اتخاذ القرارات و بتميز بالدقة في التعبير عن االنفعاالت 

( 54، 2002حسونة و أبو الناسي ،).مما يجعمو قادرا عمى االتصال الوجداني مع اآلخرين 
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و يساعد الذكاء الوجداني األفراد و الطبلب بصورة خاصة عمى األداء األكاديمي حيث وجد جولمان  (4

 في دراستو لعينة من الطبلب األسيويين المتفوقين أكاديميا أن لدييم سمات وجدانية تؤىميم إلى 1995

. ذلك مثل المغامرة التي تتضح في وجوىيم  

كما أنو من الميم دراسة الذكاء الوجداني لتحقيق االيجابية في التكيف الظروف المختمفة كما دلت  (5

 بحيث أثبتت أن الفرد الذي لديو ذكاء وجداني يقوم بالتصدي Mayer 2001عمى ذلك دراسة ماير 

لؤلفراد الذين يقومون بأفعال سيئة أو خاطئة أو يقومون بأفعال ميددة لآلخرين و عمى ذلك ف الشخص 

حسونة  ).الذي لديو ذكاء وجداني يكون أفضل اجتماعيا كما أن اختياراتو في الحياة سوف تصبح أفضل 

(.  54 ، 2002و أبو الناشي ، 

 أىمية الذكاء الوجداني في مفاىيم االنتباه فيو يؤدي إلى التركيز George، 2000و يوضح جورج  (6

والتمييز و اتخاذ القرار و إعطاء الرأي الصحيح ، كما أن األشخاص الذين لدييم ذكاء وجداني يكونوا 

أكثر استجابة نحو أحداث الحياة من اآلخرين ، كما أن لدييم ميارات لعب الدور ، و يوضح أيضا أنو 

عندما يكون الفرد لديو انفعاالت إيجابية يسيل أن تتواجد لديو العمميات المعرفية مثل التفكير االبتكاري  و 

االستنباطي و التفكير االستداللي ، كما أن األفراد المذين لدىم مشاعر موجبة  فإنيم يتوقعون النجاح في 

( 55 ص ،2002حسونة وأبو الناشي ، ).المستقبل و فاعمية الذات 

 أىمية الذكاء الوجداني في المؤسسات في تحقيق التوافق و االنسجام 1999كما أكدت دراسة ليكويس  (7

في العبلقات بين العمال و بين األفراد الذين لدييم ىذا النوع من الذكاء يستخدمون المدخبلت  الوجدانية 

في الحكم و في اتخاذ القرارات كما أن الدقة في التعبير عن االنفعاالت تجعل األفراد قادرون عمى 

. االتصال الوجداني مع اآلخرين 

و أثبتت بعض الدراسات وجود عبلقة واضحة بين التوافق االنفعالي و االجتماعي و بين الذكاء  (8

الوجداني ، كذلك بين الذكاء الوجداني و التوافق الزواجي ، حيث يشمل الذكاء الوجداني القدرة عمى 
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 ).التحكم و ضبط النفس و الميارات االجتماعية و كميا عوامل تساعد في إحداث التوافق الزواجي 

 ( 56ص ، 2002حسونة و أبو الناشي  ، 

 :قياس الذكاء الوجداني  - 12 

ال يزال قياس الذكاء االنفعالي في ميده يحاول أن يبدأ خطواتو األولى حثيثا ، فالدراسات التي أجريت في 

  ، وربما يرجع ذلك إلى حداثة الموضوع  ىذا المجال تكاد تكون نادرة في الوطن العربي و أيضا عالميا

. نسبيا ، رغم أنو أصبح تحت التركيز بين العامة و الممارسين والمتخصصين

ماير وسالوفي  )و كان . كقدرة عقمية و كسمة شخصية  (E.I)و ىناك مدخبلن لقياس الذكاء االنفعالي 

أول من بدءوا بقياسو فقد اتخذوا مياما أو مواقف محددة ، ليتم فييا مطالبة األفراد بالحكم . (و كاروسو 

. عمى المحتوى االنفعالي الذي يعبر عنو عمل فني أو موسيقي ضمن أشياء أخرى 

و الذكاء االنفعالي كسمة يقاس بواسطة مفردات اختبار الشخصية من النوع التقميدي تقريبا عمى النمط 

و حتى اآلن كبل المدخمين لم يبحثا جيدا و لم يتم التحقق من  (Bar-on,2000 )الذي و ضعو بارون 

. الصدق و الثبات بأنواعيا المختمفة في القياسات التي أجريت حتى اآلن 

 بمراجعة   (Davies, Stankovs, Davies, 1998 )و قد قام  ديفيس ، و ستانكوف ، وروبتش 

بأنو ليس ىناك جديدا في قياس الذكاء االنفعالي من الناحية العممية : المقاييس و األدوات القائمة فأقروا 

الفعمية ، و تعد قائمة بارون أقدم أداة لقياس الذكاء االنفعالي و ىي أداة تقرير ذاتي ، و األداة الثانية ىي 

و ىي اختبار قدرة أكثر منيا مقياس تقريري أي يقوم  (METS )مقياس الذكاء االنفعالي متعدد العوامل ،

فييا المستجيب بعمل سمسة من الميام التي صممت لتقدير قدرة الفرد عمى أن يدرك ، يتصرف ، يفيم ، 

و فييا يضع المحيطون بالفرد  (Mcl)و يتعامل مع االنفعال ، و األداة الثالثة ىي قائمة الكفاءة االنفعالية 

.  فرد 20 درجة موزعة عمى 360لو تقديرا من 
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 عبارة تقيس 33يتكون من  (Schutte etal , 1998 )و ىناك مقياس آخر وصفو سكوت و زمبلؤه 

الذكاء االنفعالي بطريقة التقرير الذاتي عمى تدريج خماسي ، و يمكن قياس الذكاء االنفعالي عمى أنو 

(. 600- 599 ص ، 2008 ، المصدر )يتكون من عدة قدرات منا حدث في اختبار تولمان 

:  خصائص المتفوقون وجدانيا - 13

  : فالشخص الذي بتسم بدرجة عالية من الذكاء الوجداني ، يتصف بميارات وقدرات تمكنو من أن

.  يتعاطف مع اآلخرين خاصة في وقت ضيقيم - 

.  يسيل عميو تكوين األصدقاء والمحافظة عمييم - 

. يتحكم في التقمبات و االنفعاالت الوجدانية - 

. يعبر عن نفسو واألحاسيس بسيولة - 

. يتفيم المشكبلت بين األشخاص و يساىم في إيجاد الحمول ليا - 

. يحترم اآلخرين ويقدرىم - 

. يظير درجة عالية من الود و المودة في تعامبلتو مع اآلخرين - 

. يحقق الحب و التقدير من الذين يعرفونو - 

. يتفيم مشاعر اآلخرين ودوافعيم و يستطيع أن ينظر لؤلمور من وجيات نظرىم - 

. يميل لبلستقبلل في الرأي و الحكم و فيم األمور - 

يتكيف لممواقف االجتماعية الجديدة بسيولة  -

. يواجو المواقف الصعبة بثقة - 

. يشعر بالراحة في المواقف الحميمية التي تتطمب تبادل المشاعر والمودة - 

 )82-81 ، ص  2006نوفل ،  ).يستطيع أن يتصدى لؤلخطاء و االنتياز الخارجي-
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:  تنمية الذكاء الوجداني - 14 

: يتم تنمية الذكاء الوجداني من خبلل إتباع بعض التوصيات كالتالي 

 حاول أن ترى نفسك كما ىي ، ال كما يجب أن تراىا ، ستواجيك بعض : الوعي بالذات 14-1

ستحول بينك و بين  (مثل الكبت ،  اإلسقاط، اإلنكار ، التبرير )المصاعب ، حيث أن الدفاعات النفسية 

ىذه الرؤية الموضوعية ، لذلك اسأل الناس المخمصين الصادقين من حولك أن يحدثوك عن نفسك 

بصراحة ، و تقبل رؤيتيم حتى ولو لم تعجبك ، تدرب جيدا وطويبل عمى ما يدور بداخمك من أفكار و ما 

. يعتمل في نفسك من مشاعر 

 تقبل الذات ال يعني موافقتيا عمى ما ىي عميو دائما ، و إنما ىي مرحمة ميمة يبدأ :تقبل الذات  14-2

. منيا التغيير لؤلفضل 

 فبدال من السيطرة والتحكم في اآلخرين حاول أن تتعاون معيم :ال تحاول السيطرة عمى اآلخرين  14-3

، و عندما يكون ىناك  صراع أو خبلف مع طرف آخر  فحاول أ ن تصل إلى حل يكون فيو الطرفان 

. فيو رابحين و ال تحرص عمى أن تكون أنت الرابح الوحيد دائما 

 تجنب الناس أو المواقف التي تخرج أسوأ ما فيك ، و :كن مستعدا لتغيير صالتك االجتماعية   15-4

. احرص عمى أن تعرض لمناس و لممواقف التي تخرج أحسن ما فيك 

ذلك المعنى الذي يعطيك منظورا واسعا لمحياة ،  : ابحث عن معنى لمحياة يتجاوز حدود ذاتك 14-5

وليس ذلك المعنى المحدود الضيق الذي يتجاوز حدود اىتمامك الذاتي ، و إذا كان لديك ىذا المعنى 

الكبير الممتد لمحياة ، فإنك ستعمل لمحياة ، و بالتالي ستكون أىدافك عظيمة ومحفزة لقدراتك لكي تنمو 

 بشكل مضطرد ، وعبلمة نجاحك في الوصول إلى المعنى ىي شعور ثري و ممتمئ بالحياة ، ليس حياتك 
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فقط بل أيضا حياة اآلخرين و عمارة الكون ذلك الشعور الجميل ال يحس بع إال من وصموا إلى النضج 

(. 212- 211  ص،2008  ،نخبة من المتخصصين  ).الوجداني 

 

 : الذكاء الوجداني و عالقتو بالتعمم المدرسي و الموىبة وصعوبة التعمم - 15

التنمية االجتماعية ، ميارات الحياة والتعمم : يعد التعمم الوجداني منيجا في عموم الذات و الذي يتضمن 

االجتماعي إلى تعمم السموك الوجداني ذاتو ، و من أمثمتو الوعي بالذات ، التفيم ، المشاعر نحو اآلخرين 

، معالجة االنفعاالت  الميارات االجتماعية ، و الكفاءة الوجدانية ، وىناك بعض المتعممين يتدنى مستوى 

تحصيميم بالرغم من قدرتيم العالية عمى األداء ، بسبب الشك في القدرة و الخوف من الفشل و اإلحساس 

بضعف القدرة ، مما يجعميم يقممون من الجيد المبذول و بالتالي يؤدي إلى حدوث صعوبات التعمم لدييم  

و لقد أرجع عدد رجال التعمم أسباب بعض االنحرافات إلى صعوبات التعمم ، و بعض مظاىر االنحراف 

االنسحاب ، الشعور بالقمق و االكتئاب ، صعوبات االنتباه و التفكير ، الجنوح : من أمثمتو ... الوجداني 

. ، العدوانية ، إلى ضعف في الميارات و الكفاءات الوجدانية ، أو األمية الوجدانية 

  ( 245 ص ، 2011،  محمد )التعمم 

و تأتى أىمية الذكاء الوجداني في الحياة التعميمية و الدراسية من كونو لو دور ميم و فعال في تسيير 

عبد   ).ديناميات توليد األفكار و الموىبة و التفوق واإلبداع و التعمم الجيديين داخل المنظمات التربوية 

   ( 35، ص  2013اهلل ، 

ما تكمفك األمية الوجدانية ؟  - 16

إن اإلحصاءات التي تمقي الضوء عمى مظاىر األمية الوجدانية و ما يترتب عمييا من نتائج تثير الرعب 

:  و تدق ناقوس الخطر 

. ارتفاع نسبة الجريمة سواء جرائم العنف أو القتل - 
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. 18تزايد نسبة مرتكبي الجرائم من الشباب تحت سن - 

. تزايد معدالت جرائم االعتداء الجنسي أو التحرش - 

تزايد نسب التعاطي في األطفال ، و التسرب من المدارس ، وزيادة معدالت االنتحار و زيادة نسبة - 

. سوء معاممة األطفال 

-101 ص ،2000 ،األعسر والكفافي ).انتشار األمراض النفسية والمشكبلت لدى األطفال و في األسر 

102 .)

و أيضا تؤثر األمية الوجدانية عمى األطفال بشكل سمبي و تجعل أدائيم يتصف بالتخبط  عمى نحو من 

: األنحاء التالية 

يفضل األطفال الوحدة ، ويتصفون بالتبرم الدائم ، ويفتقدون  : االنسحاب أو المشاكل االجتماعية-

. حيويتيم و يعتمدون تماما عمى غيرىم 

ألنيم منعزلون تنتابيم عدة   : الشعور بالقمق و االكتئاب-

يبدو عمييم العجز عن االنتباه ، أو يجمسون صامتون يحممون أحبلم  : عدم االنتباه أو مشاكل التفكير-

. اليقظة ، نتائجيم ضعيفة و ال يستطيعون طرد األفكار المزعجة من عقوليم 

 حيث ينفقون الوقت في مضايقة الصغار المتورطين في المشاكل ، يكذبون و :الجنوح والعدوانية - 

يغشون ، و يكثرون من الجدل و يتسمون بالسفالة مع اآلخرين ، و يحاولون لفت األنظار ، و يتصفون 

ص ، 2000الجبالي ، ).بالعناد و المزاج المتقمب ، و يتسمون بإغاظة اآلخرين و يتسمون بحدة الطبع 

320 - 319  .)

:  خالصة 

خبلصة القول أن الذكاء الوجداني عامل ضروري لمنجاح والتفوق في مختمف مجاالت الحياة ، كما أن 

. أىميتو تنبثق من قيمة االنفعاالت والعواطف التي تمكن الفرد من التكيف مع ضغوط الحياة 
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باإلضافة إلى ذلك فإن قدرات الذكاء الوجداني تمكن الفرد من تجاوز األزمات ، فيي تجعل الفرد ييتم 

بنفسو و باآلخرين ، ما يكون لو عبلقات متينة مع اآلخرين تجعمو يتوافق مع الظروف المحيطة ، حيث 

.   أن ىذه العوامل تعزز وتزيد من قدرة الفرد عمى التفوق والنجاح 
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 :تمهيد

 ي وسيمة من وسائل االتصال بين الفرد و اآلخرين ، هتعد القراءة من أىم وسائل كسب المعرفة ، ف

عممية عقمية و انفعالية و واحدة من أساليب النشاط الفكري في حل المشكالت ، و تكمن أىميتيا فتعتبر 

في بناء شخصية الطفل و رسم تعاليم تفكيره ، فعدم االىتمام بيا يؤدي إلى اضطراب يعيق تعمم القراءة و 

اكتسابيا ، مما ينعكس سمبا عمى المواد الدراسية األخرى ، و ليذا نجد من بين األىداف التي تسعى 

المدرسة االبتدائية إلى تحقيقيا ىي القراءة ، بحيث تشكل القراءة أحد المحاور األساسية اليامة في 

القراءة يمثل السبب  تعمم صعوبات التعمم األكاديمية ، حيث يرى العديد من الباحثين أن صعوبات 

الرئيسي لمفشل األكاديمي ، فيي تؤثر عمى التمميذ بشكل سمبي ما يجعمو يفتقر إلى التواصل مع اآلخرين 

.  ويحد من دافعتيو 

: تعريف القراءة-1

ن ، نطق اتتبع كمماتو نظرا، و نطق بيا أو لم ينطق بيا ، و اآلية من القر: قرأ الكتاب قراءة  :لغة

. أبمغو إياه : بألفاظيا عن نظر أو عن حفظ ، فيو قارئ جمع قراء ، وعميو السالم قراءة 

معجم الوجيز ،  ).جعمو يقرأ ، فيو مقرئ ، و يقال أقرأ القران و عميو  السالم أبمغو إياه : أقرأ فالنا 

(. 494  ص، 1993

: اصطالحا

أن القراءة ىي جزء من النظام المغوي، و ترتبط ارتباطا وثيقا بالصيغ : (1998)فتحي الزياتيذكر 

المغة الشفيية و المطبوعة، و القراءة تشكل أحد المحاور األساسية اليامة لصعوبات التعمم : األخرى لمغة 

األكاديمية إن لم تكن المحور األساسي و الميم فييا و تمثل صعوبات القراءة السبب الرئيسي و المحوري 

  ( 167، ص 2001إبراىيم و أحمد ،).لصعوبات التعمم
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عممية عقمية و عضوية وانفعالية يتم من خالليا ترجمة  بأنيافيعرف القراءة (: 2003)محمد فصل اهللأما 

النصوص المكتوبة بقصد التعرف عمييا و نطقيا إذا كانت القراءة جيرية وفيميا ونقدىا و االستفادة منيا 

 (. 168-  167  ص ،2001إبراىيم و أحمد، )في حل ما يصادف من مشكالت 

ي من خالليا يستطيع اإلنسان ت ىي عممية معقدة ومتشبعة و متداخمة فيي وسيمة التفاىم و اإليصال ال

اإلطالع عمى أفكار اآلخرين و محاوراتيم من خالل أفكاره و من خالليا تزداد خبرات الفرد وتمنحو فرصة 

التذوق واالستمتاع بنتائج اآلخرين و تجاربيم و يحقق الفرد توالو االجتماعي واإلنساني فيي بمجمميا 

 .( 131ص  ، 2009 ، البطاينة و آخرون ). نشاط فكري إنساني حضاري  

و تعرف أيضا عمى أنيا عممية التعرف عل الرموز المكتوبة أو المطبوعة التي تستدعي معاني تكونت 

ومن ثم تستيدف القراءة .من خالل الخبرة السابقة لمقارئ في صور مفاىيم أدرك مضامينيا الواقعية 

: وظيفتين 

. معرفة الرموز المغوية من حيث حروف و كممات تدخل في تكوين جمل و فقرات : األولى 

.( 91 ص  ،2000حافظ ،  ).فيم ما تنطوي عميو من معاني و مضامين ترتبط بحياتنا :الثانية 

كما تعرف عمى أنيا نشاط فكري وبصري يصاحبو إخراج الصوت و تحريك الشفاه أثناء القراءة الجيرية 

من أجل الوصول إلى فيم المفاىيم و األفكار التي تحمميا الرموز المكتوبة و التفاعل معيا و االنتفاع بيا 

(. 125 ص  ،2007، جدوع  ).

عممية عقمية تشمل تفسير الرموز التي يتمقاىا القارئ و تتطمب الربط بين الخبرة الشخصية و معاني وىي 

 (.10  ص  ،2009، السعيدي   ).ىذه الرموز 
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لية فكرية يتفاعل القارئ معيا و يفيم ما يقرأ وينقده و يستخدمو في حل مع كما تعرف القراءة عمى أنيا 

(.  47ص ، 2007، الميالدي  )ما يواجيو من مشكالت و االنتفاع بيا في المواقف الحيوية 

فيو : إن القول بأن فردا ما يعرف القراءة يمكن أن يترجم إلى معنيين :  القراءة بقولو أفنزنيو يعرفيا 

يعني أوال باستطاعة ىذا الفرد أن يربط صوتا بحرف و يعبر عنو بالصوت الذي يناسبو ، والقراءة في ىذه 

الحالة يمكن أن تعرف عمى أنيا فك الرموز ، و يعني ثانيا أن ىذا الفرد يدرك  معنى ما يقرأ و يميز بين 

المعاني و ال يمكن بموغ ىذه المرحمة إال بعد أن تصبح مرحمة فك الرموز آلية ، و الذىن مرنا و الذىن 

 (   13ص  ، 2010 ، بن عروم  ).مرنا بحيث يمكن من اكتشاف المعنى من خالل الرموز التي يقرأىا 

:  التفسير الفسيولوجي لعممية القراءة - 2 

تتم عممية القراءة أساسا عن طريق اإلبصار ، و ال يختمف النظر في القراءة عن رؤية أي شيء آخر ، 

ز الكتابية فإن صورتيا تقع عمى شبكية العين مقموبة بفعل األشعة المنبعثة وفي حين ينظر القارئ إلى الرم

و التي تمر من خالل القرنية إلى عين اإلنسان مخترقة السائل اليالمي ، ثم – الرموز الكتابية – منيا 

يتولى العصب البصري نقميا إلى الدماغ كي تترجم باستثارتيا لممعاني و الخبرات التي سبق لمقارئ 

. اكتسابيا و بيذا تتم عممية القراءة الصامتة 

أما القراءة الجيرية فتزيد عمى ذلك أن مراكز الكالم المتصمة بمركز اإلبصار في الدماغ تصدر أوامر إلى 

أعضاء النطق لدى القارئ كي يضع الترجمة المعنوية التي قام بيا الدماغ في قوالب لفظية و عبارات 

. منطوقة 

كما تقوم العين أثناء القراءة بحركات ووقفات مستمرة ، حيث أنيا تقف الوقفة السريعة لتحيط في أثنائيا 

بمجموعة من الكممات تسمى المدى القرائي الذي ينقمو العصب البصري إلى الدماغ من أجل ترجمتو و 

فيمو و بعد االنتياء من ىذه العممية تقفز العين بمنتيى السرعة إلى وقفة أخرى و مدى قرائي آخر ، 
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 2010، بن عروم ).  وىكذا تسير العين في إبصارىا الرموز الكتابية حتى ينتيي المكتوب المراد كتابتو 

(. 14- 13 ص ، 

: مكونات القراءة - 3

تعد القراءة إحدى مخرجات المغة و يراد بيا إبراز العالقة بين لغة الكالم و الرموز المكتوبة و تقوم عمى 

رؤية الكممات المكتوبة و إدراك معناىا و الوقوف عمى مضمونيا لكي يعمل بمقتضاىا فيي بذلك وسيمة 

. لكسب معرفة المعمومات و الخبرات و ىي مصدر من مصادر المتعة الذاتية 

كما أن القراءة ترتكز عمى أبعاد متعددة ومنيا التعرف عمى الكممات و النطق بيا مع الفيم الدقيق ليا و 

(  21 ،ص 2009، السعيدي  ).المقدرة عمى نقدىا و الربط بين معاني و مقاطع المادة المقروءة 

: و يمكننا تقسيم مكونات القراءة إلى مكونين أساسيين ىما 

 و تشير ميارة التعرف عمى الكممة إلى الكممة إلى قدرة التالميذ عمى :التعرف عمى الكممة - 1- 3

التعرف عمى الكممات و تعمم األساليب التي من خالليا تصبح الكممات المجيولة أو الغامضة، معروفة 

ومقروءة عن طريق ترمي الكممات المطبوعة والحروف و تزاوج الحروف و الكممات مع األصوات  و بغير 

 ص ،2005 ،عمي).الفاعمية الكافية ليذه تتضاءل كفاءة و فاعمية وظيفة الميارات المعرفية العميا األخرى 

51 )

و تتضمن ميارة التعرف عمى الكممة عدة إستراتيجيات تساعد التالميذ التعرف عمى الكممة، ومن ىذه 

نطق الكممات و مدلول الكممات و وبطئ استرجاع الكممات ودالالت أو تمميحات السياق )االستراتيجيات 

(. 22ص  ، 2009 ، السعيدي) (و التحميل التركيبي 

: الفهم القرائي -2- 3

إن اليدف من كل قراءة فيم المعنى و الخطوة األولى في ىذه العممية ىي ربط خبرة القارئ بالرمز و ىو 

أمر ضروري ويعد أول أشكال الفيم و قد ال يصل المعنى من كممة واحدة بل يستطيع القارئ الجيد أن 
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يفسر الكممات من تركيبيا السياقي و يفيم الكممات كأجزاء لمجمل و الجمل كأجزاء لمفقرات و الفقرات 

فالفيم القرائي ىو الربط الصحيح بين الرمز والمعنى و إخراج المعنى من .كأجزاء لمموضوع أو النص 

السياق و اختيار المعنى المناسب لتنظيم األفكار المقروءة و تذكر ىذه األىداف و استخداميا في بعض 

 ( .152 ، ص 2008سالم و آخرون ،  ).األنشطة الحاضرة والمستقبمية 

 :و البد أن نشير إلى الميارات الفرعية التي تتكون منيا ميارتي القراءة و ىي مفصمة في النقاط التالية

. لفظ الكممات المحددة في النص لفظا صحيحا - 1

. التمييز البصري لمكممات المحددة في النص - 2

. قراءة جمال مراعيا مواطن الوصل و القطع و الوقع - 3

. يقرأ النص المكتوب بسرعة مناسبة - 4

. يمون األداء الصوتي وفقا لممعاني المتضمنة في النص - 5

. يفسر معاني الكممات مستعينا بالسياق - 6

. يحدد األفكار الرئيسية في النص - 7

. يضع عنوانا آخر بديال لمنص - 8

 (.127ص ،  2007: جدوع)يطرح أسئمة منوعة حول محتوى المقروء - 9

: لعممية القراءة  مبادئ أساسية- 4

أن ىناك خمسة مبادئ أو تعميمات أساسية لعممية القراءة تؤثر عمى تعمميا  (1998)يذكر فتحي الزيات 

: و ىي 

 القراءة يجب أن تقوم عمى الطالقة و القراء الميرة يتعرفون عمى :القراءة يجب أن تتصف بالطالقة  -(أ

الكممات بسرعة وبسيولة و لذا يجب ن تكون عممية تحديد الكممات آلية وليست شعورية تقوم عمى بذل 
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الجيد فإذا اتجو القراء إلى توجيو تركيزىم إلى شكل أو تركيب بنية الكممات فسيتفقدون التركيز عمى 

. المعنى

تقوم عمى استحضار أو بعث المعنى في النص المطبوع و لذا فإنو :القراءة عممية بنائية تراكمية- (ب

يتعين عمى القارئ أو ينشئ أو ينتج أو يولد أو يقيم المعنى في النص اعتمدا عمى المعرفة و الخبرة 

. السابقة المختزنة

لقرء الميرة يتصفون بالمرونة الذىنية و يستخدمون اإلستراتيجيات :القراءة عممية إستراتيجية - (ج

المالئمة لكل موقف أو نص قرائي و يغيرون و يوجيون أسموبيم القرائي اعتمادا عمى طبيعة النص 

.  موضوع القراءة والغرض منيا ودرجة تعقيد المادة المقروءة ومدى ألفتيم بيا

تتطمب عممية تعمم القراءة استمرار تركيز االنتباه خالل القراءة ويصعب :القراءة تقوم عمى الدافعية - (د

استمرار المحافظة عمى التركيز ما لم يكن النص موضوع القراءة مثيرا الىتمام القارئ أو غمى األقل لو 

. معاني و أفكار جديدة

القراءة ميارة مستمرة النماء تتحسن مع استمرار عممية :القراءة عممية مستمرة مدى الحياة - (ه

الممارسة التي تزيد باطراد باإلقبال عمييا و ال يمكن الوصول بالقراء إلى مستوى اإلتقان سريعا أو من مرة 

أو عدة مرات و إنما يحدث التحسن فييا تدريجيا اعتمادا عمى النمو العقمي المعرفي من ناحية و استمرار 

 (.  89- 88ص  ، 2006سعد ، ).ممارستيا من ناحية أخرى 

: المهارات األساسية لمقراءة- 5

يعد اليدف األساسي من تعميم القراءة ىو تنمية الميارات الضرورية الستخداميا في فنون المغة األخرى و 

: من أىم ىذه الميارات األساسية في القراءة ما يمي 

 : أوال 

. التعرف عمى الكممة - 1
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. التأكد من معاني الكممة - 2

. فيم المواد المقروءة وتفسيرىا - 3

. أدراك العالقات بين الكممات و الجمل و الفقرات - 4

. القراءة في صمت بما يحقق االقتصاد في الجيد و الوقت - 5

. القراءة جيرا في صحة وسالمة - 6

. استخدام الكتب و مصادر المعمومات استخداما جيدا - 7

: ثانيا

. تييئة الفرصة لمتمميذ كي يكتسب خبرات غنية من خالل عمميات القراءة 

: ثالثا

االستمتاع بالقراءة و اإلقبال عمييا بشغف من جانب التمميذ، و يتمثل ذلك في االختبار الجيد لممواد التي 

. يمكن أن يقرأىا التمميذ

: رابعا

تنمية الميول القرائية لدى التمميذ، حيث تعد الميول القرائية من أىم العوامل في تقدم التمميذ في القراءة و 

. في اكتساب مياراتيا 

: خامسا

اكتساب الطفل حيمة لغوية نامية من المفردات، و التراكيب، والعبارات ، و األساليب ، والمعاني و األفكار  

:  سادسا

 (19- 18 ، ص  2009السعيدي ،  ).تدريب التمميذ عمى أن يستفيد مما قرأه في حياتو الدراسية
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: تطور المهارات القرائية- 6

يمكن أن يقف الدارس عمى نماذج متعددة لتطور ميارات القراءة ويعد النموذج التالي ذو الخمس مراحل 

((harris et sipay ,1980  من أفضميا :

 أو مرحمة ما قبل القراءة و ىي األرضية األساسية التي يبنى عمييا اكتساب :مرحمة التهيؤ لمقراءة - 1

ويسيم في إنضاج ىذه .الميارات المغوية الالحقة و تمتد ىذه المرحمة من الوالدة حتى أوائل السادسة 

المرحمة عوامل كثيرة من أىميا النضج العقمي و الميارات الفكرية ،والقدرات البصرية و السمعية، و 

. مستوى تطور المغة الشفوية و التطور الحركي و االجتماعي و االنفعالي و الدافعية و القراءة لألطفال 

تتميز ىذه المرحمة عادة بتعميم العالقة بين الصوت و الرمز الكتابي و :مرحمة البدء بعممية القراءة -2

. تحميل الكممات التي ال يعرفيا الطفل بسرعة 

يتم في ىذه المرحمة التي تتوافق مع الصفين الثاني و : مرحمة التطوير السريع لمهارات القراءة - 7 

الثالث تسارع في تمثل الميارات األساسية لمقراءة حيث يتسع معجم مفردات األطفال البصرية و يتحسن 

االستيعاب القرائي وتنمو االستقاللية في تحميل الكممة مع ما يصاحب ذلك من بناء الرغبة و توسيع 

. الموضوعات القرائية و تنويعيا 

يكون التركي فييا عمى القراءة االستقاللية مقرونة بالتوسع في المفردات و  :مرحمة القراءة التوسعية 4 

. تطور الميارات االستيعابية و القراءة الصامتة و مراجعو مستمرة لميارات تحميل الكممة 

تتميز ىذه المرحمة بقدرة متقدمة عمى االستيعاب و ميارات الدراسة و تايد  :مرحمة القراءة الصقمية- 5

(. 382،383،384 ص ،2012الوقفي ، ).الكفاءة في القراءة ألغراض متنوعة وبسرعات متفاوتة 
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: أنواع القراءة-7 

اتفق الباحثين و المتخصصين في مجال المغة و عمم النفس عمى أن القراءة تنقسم إلى نوعين رئيسيين 

: ىما

: القراءة الجهرية -7-1

 ضبط ىذا المقروء ،وىي التي ينطق خالليا القارئ بالمقروء بصوت مسموع،  عمى أن يراعي أثناء ذلك"

(.   82  ص  ،2003الشناوي وآخرون، )"وفيم معناه

ىي عممية يقوم القارئ فييا بترجمة الرموز الكتابية ، ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة متباينة الداللة 

: حسب ما تحممو من معنى، و تعتمد عمى ثالث عناصر أساسية 

.  رؤية العين لمرمز-(أ

. نشاط الذىن في إدراج الرمز-(ب

( 87، ص 2006 ، سعد .)  التمفظ بالصوت المعبر عما يدل عميو ذلك الرمز -(ج

لمقراءة الجيرية وظائف منيا تشخيص الصعوبات التي يواجييا المتعمم في التعرف عمى الكممات الخاطئة 

كما أن القراءة الجيرية تؤدي إلى وظيفة نفسية لممتعمم حيث تزيد من ثقتو بنفسو ’ في المراحل األولى

(.  99 ص  ،2009عبيد ،).وتساعده عمى تخطي حاجز الخوف و القمق 

: مميزاتها

: تتعدد مزايا القراءة الجيرية سواء من الناحية المغوية أو االنفعالية أو االجتماعية أو غير ذلك

: من الناحية االنفعالية -1

. تعد مجاال مناسبا لمقضاء عمى الخجل أو التردد أو الخوف - 

. تمنح المتعممين الثقة في أنفسيم و القدرة عمى مواجية اآلخرين -

. فرصة لرفع معنويات الفرد وسط أقرانو بمنحو فرصة إثبات ذاتو-
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 :من الناحية المغوية -2

. ىي وسيمة لمتمرين عمى صحة القراءة، وجودة النطق و حسن األداء -

. عن طريقيا تكتشف األخطاء في النطق -

. ىي فرصة لمتدريب عمى األداء الصوتي المعبر-

 :من الناحية االجتماعية - 3

. تدريب لمتواجد في المجتمع و مشاركة اآلخرين و حواراتيم و أحاديثيم - 

. توفير مواقف يتعود من خالليا المتعمم كيفية التعامل مع الجماىير - 

  ( 302ص   ، 2010، إبراىيم ).تشعر المتعمم بالمسؤولية االجتماعية - 

: القراءة الصامتة-7-2

ىي القراءة التي يحصل بيا القارئ عمى المعاني واألفكار دون االستعانة بعنصر الصوت أو النطق حتى 

و لو كان النطق خفيفا دون تحريك الشفتين أو التمتمة بالحروف و الكممات أي أن البصر و العقل ىما 

فيي تعفي القارئ من االنشغال "....القراءة البصرية "العنصران الفاعالن في ىذه القراءة و لذلك تسمى 

  (.  84  ص،2003، الشناوي وآخرون). بنطق الكالم

دون .و إدراك مدلوالتيا و معانييا في ذىن القارئ .  ىي العممية التي يتم فييا تفسير الرموز الكتابية 

: فإن القراءة الصامتة تقوم عمى عنصرين ىما ’و بالتالي .أو حتى تحريك شفاه .صوت أو ىميمة 

. مجرد النظر بالعين إلى المقرؤء - 

 ( 293، ص 2013 ممحم ، ).النشاط الذىني الذي يستشيره المنظور إليو من تمك الرموز - 

: مميزاتها

: و لمقراءة الصامتة العديد من المزايا من الناحية النفسية و االقتصادية و االجتماعية 
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: من الناحية النفسية - 1

. أو الخائف من الخطأ في القراءة ’ أنيا تناسب المتعمم الخجول أو المنطوي نتيجة عيوب في النطق -

أنيا تشعر القارئ بالحرية في القراءة ببطئ أو يسرع ، يخطئ و يعدل يتوقف و يستأنف أنيا تعود -

. المتعمم عمى االعتماد عمى نفسو في الفيم 

: من الناحية االقتصادية - 2

. ىي أوفر في الجيد ففييا راحة لمسان-

. ىي أوفر في الوقت ألنيا أسرع -

: من الناحية االجتماعية - 3

. من يمارسيا يحترم مشاعر اآلخرين فال ضوضاء وال مضايقات - 

. الترابط بين أفراد المجموعة ألن كل منيم يعمل حسابا لراحة األخر -

 (. 302 ص ،2010إبراىيم ، ).أنيا تساعد القارئ حفظ أسراره و يقرؤىا دون أن يسمع أحد -

 : طرق تعميم القراءة - 8

: ىناك ثالث طرق رئيسية لتعميم القراءة و ىي 

: (الجزئية)الطريقة التركيبية -8-1

أما تسميتيا ’ و تسمى الطريقة الجزئية ألنيا تبدأ بتعميم األجزاء التي تتألف من الكممات و ىي الحروف 

بالتركيبية فألن العممية العقمية التي يقوم بيا التالميذ في التعرف عمى الكممة تكون بتركيب األصوات من 

. أو تركيب الكممات من الحروف التي تعمموىا ’ الحروف التي تعمموىا وحفظوىا من قبل 

: و يندرج تحت ىذه الطريقة طريقتان فرعيتان ىما 

:   و ىي تعميم الحروف اليجائية بأسمائيا،  و يسمك المدرسون في ذلك صورا شتى  : الطريقة الهجائية(أ
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ثم ينتقل بيم إلى معرفة رمزىا ثم ينتقل ’ فبعضيم يحمل األطفال عمى استظيار الحروف بأسمائيا- 1

. بيم إلى تكوين الكممات ، مرورا بالمقاطع 

و بعضيم يعطي مجموعة معينة من الحروف،  ثم يكون منيا مقاطع ثم كممات  - 2

 2006، زايد ).و بعضيم يعمم الحروف اليجائية بأسمائيا و رموزىا قبل تكوين المقاطع و الكممات - 3

(. 166ص ، 

 : الطريقة الصوتية : (ب

دون النظر ’ بمطابقة المنطق لمكتابة’ أي- (إ-أ-أ): يبدأ تعمم الحروف بأصواتيا عمى النحو التالي- 1

. إلى الترتيب اليجائي

إلى التيجئة، ألنو يضم األصوات بعضيا، محركة ، كما تعمميا منذ البداية - ىنا- ال يحتاج الطفل - 2

إذ أن اليجائية ’ أنو ال فرق بينيا إال في خطوة واحدة’ ثم يكمل الخطوات كما فعل في الطريقة اليجائية’ 

(. 167ص  ، 2006 ، زايد ).بدئت بأسماء الحروف، و لكن الصوتية بدئت بأصواتيا 

 :(الكمية)الطريقة التحميمية - 8-2

: وىي تبدأ بتعميم وحدات يمكن تجزئتيا إلى أجزاء أو عناصر أصغر،و تشتمل عمى طريقتين 

 تبدأ ىذه الطريقة بتعميم الكممات قبل الحروف و ال تعتمد عمى بدايات : طريقة الكممة 8-2-1 

الحروف أو المقاطع أو األصوات، بل تعتمد عمى كممة ليا معنى يفيميا الطفل مستعينا بالصور و 

األشكال، ثم يبدأ المعمم باالستغناء الصور الموضحة وفقا لمبادئ اإلشراط الكالسيكي، ثم يبدأ بعد ذلك 

في تجزئة الكممة إلى الحروف المكونة ليا ونطق كل حرف عمى حده ثم إعادة تجميعيا لتكوين الكممة، 

. وخالل ذلك يتعمم الطفل التمييز بين الحروف و أشكاليا و أصواتيا، و كذلك الكممات المختمفة 

 تعتمد ىذه الطريقة عمى استخدام الجمل في تعميم القراءة،إذ يبدأ المعمم باختيار : طريقة الجممة8-2-2 

جمل قصيرة، و يقوم بعرضيا عمى الطفل،  ثم يبدأ مع الطفل قراءة الجممة ، ويبدأ في عرض جممة أخرى 
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ثم يبدأ في اختيار الكممات المتشابية في الجممتين، و تحميل ىذه الكممات ’ قصيرة و يرددىا مع األطفال

  (. 88-87ص ، 2006القضاة و الترتوري، ).إلى حروف 

: و يسير تعميم األطفال بالطريقة المزدوجة في عدة مراحل : الطريقة المزدوجة  -8-3 

سنوات ، حيث  (6- 4 ) و تتم في مرحمة ما قبل المدرسة من سن :مرحمة اإلعداد والتهيئة - 8-3-1

يبدأ المعمم في تعميم الطفل األصوات و التمييز بينيا ، و من ثم تنمية قدرة الطفل عمى تمييز االتجاىات 

. و الكممات و األفعال المتضادة 

 يتم فييا الربط بين األصوات و األلفاظ المنطوقة برموز :مرحمة التعريف بالكممات والجمل -8-3-2

(.  89ص، 2006 ،القضاة و الترتوري ).الحروف الكتابية 

 و يقصد بيا تجزئة الجممة إلى كممات ، و الكممة إلى حروف و أصوات ، :مرحمة الجممة 1- 8-3

( . 90 – 89ص  ، 2006 ، القضاة والترتوري  )وتحتاج لسن كبير نوعا ما ، حوالي ست سنوات 

 :ساب مهارة القراءة تأهمية تعمم و إك- 9

:  أن القراءة تؤثر في الفرد كما يمي (: 1995)عبد الهادي السيد و فاروق عثمان يذكر 

القراءة توسع خبرة التالميذ وتنمييم، و تنشط قواىم العقمية، وتيذب أذواقيم، و تشبع فييم دافع - 1

. االستطالع ، وتمكنيم من معرفة أنفسيم واآلخرين 

تسمو القراءة بخبرات األطفال العادية فاألطفال عندما يختبرون كل ما يحيط بيم و يتعرفون عمييا - 2

فإن ذلك يساعدىم عمى احترام طرق معيشة اآلخرين و طرق تفكرىم مما يساعدىم عمى تحقيق التفاىم 

. المتبادل بشكل ميسر 

تفتح القراءة أبواب الثقافة العامة فنجد أن أغمب القصص تخاطب عقول األطفال و تشبع خياليم كما - 3

وىي ’ أنيا تساعد األطفال عمى اكتساب المثل العميا و القيم العالمية مثل قيمة الجمال و الحق و الخير

. من التراث العالمي الذي يتعممو األطفال أينما كانوا 
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. تمنح القراءة األطفال نوع من الصدق مع الذات - 4

تساعد القراءة عمى تيذيب مقاييس التذوق الجمالي لألطفال  - 5

تساعد القراءة الفرد في اإلعداد األكاديمي فعن طريقيا يتمكن التمميذ أو المتعمم من التحصيل العممي - 6

. الذي يساعده عمى النجاح و إتقان المعرفة داخل المدرسة

( 85-84ص ،  2006 سعد ، ).تساعد القراءة الشخص عمى التوافق الشخصي و االجتماعي  - 7

:  القراءة  صعوبات تعمم تعريف- 10

: لغة 

.  الضيق و الشدة و الصعوبة ، و العسر ضد اليسر  يقصد بوالعسر 

ابن منظور ،  ) من الفعل الثالثي قرأ الكتاب ، تتبع كمماتو نظرا و نطق بيا ، أو لم ينطق :القراءة 

(. 792  ص،2008

 :اصطالحا 

و يرتبط ىذا . مصطمح يستخدم لمداللة عمى القصور في القدرة في عمى القراءة أو عجز جزئي منيا

القصور في الغالب باختالل وظيفي لممخ أو بالتمف المخي البسيط و بعجز المصاب بيذه الحالة عن فيم 

(. 296ص ، 2006القيسي ،   ).ما يقرأه بوضوح 

و  و يعتبر عسر القراءة عجزا في القراءة ، أي تعطل القدرة عمى قراءة ما يقرأه جيرا أو صمتا أو في فيمو

(.   218 ، ص 2003شحاتة و النجار ،   ).ليس ليذا التعطل صمة بأي عيب في النطق 

 اضطراب أو قصور أو صعوبات نمائية و الذي يشكل حالة حادة من الصعوبات تعمم القراءة ىاعرف بأنت

(. 13 ، ص 2007البطاينة و آخرون ، ).تحدث لبعض األطفال والمراىقين و البالغين 
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 عن زالقراءة كاضطراب يظير بوضوح عمى شكل عج تعمم صعوبة  (Gritchley)كرجمي و قد عرف 

القراءة عمى الرغم من وجود التمميذ في ظروف الصف االعتيادي و امتالكو نسبة ذكاء مناسبة و فرص 

(. 93ص  ، 2006الياسري ، ).ثقافية و اجتماعية ومالئمة 

بأنو عجز جزئي في القدرة عمى قراءة أو فيم ما يقوم الفرد بقراءتو قراءة صامتة أو ": "فريرسون"ويشير 

(. 40 ص  ،2008نبيان ، )".جيرية 

 بأنيا  Indianapolis بجامعة انديانا بمدينة مركز تقييم نمو الطفل التابع لممركز الطبيكما يعرفيا 

حالة قصور في القدرة عمى القراءة الصحيحة، وبالدرجة التي يتقنيا أقران الطفل من المذين ىم في مثل :

عمره و مرحمتو التعميمية و تحدث نتيجة عوامل عضوية عصبية أو وراثية أثناء مرحمة النمو نتيجة 

قصور في نمو الجياز العصبي المركزي وبصفة خاصة في مرحمة تكون خاليا قشرة المخ و بالذات في 

المراكز التي تتحكم في بوظائف القراءة و التعمم التي تتكون خمياىا بدءا من األسبوع الثامن حتى األسبوع 

الخامس عشر من مرحمة الحمل التي تتمف خمياىا نتيجة عوامل اإلصابة ببعض األمراض الفيروسية أو 

أو مواد إشعاعية أو بعض العقاقير أو حتى .(كالرصاص أو الزئبق)البكتيرية أو التموث بمواد كيميائية 

(. 54 -53 ص  ،2008حمزة ، )التدخين السمبي 

عسر  :القراءة الدولية لجمعية عسر لجنة الدراسات التابعةو قد ورد في تعريف عسر القراءة من قبل 

القراءة ىي أحد أنواع االضطرابات المغوية الخاصة و يتصف بوجود صعوبات في حل الرموز و تيجئة 

عورتاني و آخرون ،  ). (العمميات الصوتية )الكممات و غالبا ما يكون ىذا العجز في مجال الفونولوجية 

( 13  ص ،2009

ىي اضطراب يستند إلى المغة ، و ىو بنيوي المنشأ يتميز بصعوبات في فك شفرة الكممة المفردة ، و 

يعكس دائما تميزا فونولوجيا ناقصا ، ىذه الصعوبات في فك شفرة الكممة عير متوقعة في أغمب األحيان 
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-125ص  ، 2008عيسى و خميفة   )في عالقتيا بالعمر و القدرات المعرفية و األكاديمية األخرى 

126 .)

:  القراءة تعممأنواع  صعوبات- 11

 :ىي " لصعوبات تعمم القراءة " و آخرون أن األنواع الثالثة الفرعية  " كودفسالند" يرى 

 .صعوبات قراءة عرضية و ىي في ىذه الحالة تكون ناتجة عن عيوب في المخ - (1

 . صعوبات قراءة نوعية و ىنا تحدث ىذه الصعوبات في غياب عيوب المخ –( 2

 .تخمف قراءة ثانوي تحدث صعوبات القراءة ىنا نتيجة عوامل خارجية مثل الصحة والبيئة - (3

ثالثة أنواع لصعوبات القراءة مبنية عمى نتائج مأخوذة من  " بيتمان" و " سميث"و قد حدد كل من 

 : لمقدرات المغوية النفسية و مقاييس وكسمر لمذكاء و المجموعات الثالث ىي " اختبار المينوي "

 .ذاكرة بصرية جيدة مع ذاكرة بصرية ضعيفة  (1

 .ذاكرة سمعية جيدة مع ذاكرة بصرية ضعيفة  (2

 .و المجموعة الثالثة لدييا كل من الذاكرة السمعية والذاكرة البصرية ضعيقة  (3

 : ىي " صعوبات القراءة " ثالثة أنواع فرعية من  " نيكوالس" و تقترح دراسة 

 .صعوبات القراءة النمائية  (1

 .القارئ البطيئ  (2

 .نوع مختمط  (3

 وآخرون ، بعض الدراسات التي استخدمت االختبارات النفسية العصبية لتحديد أنواع فرعية "نيوبوي"ويقدم 

التي أظيرت ثالثة أنواع فرعية لصعوبات  " رورك"و " بروساكس"  القراءة ومنيا دراسة  تعمملصعوبات

: القراءة في ضوء التصنيف التالي تعمم 

. عيوب اضطراب المغة - 1
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. عيب تتابعي لغوي مختمف -  2

(  183- 182 ، ص  2005 ،كامل )عيب تناسق النطق والكتابة - 3

: ثالثة أنواع من العسر القرائي تتمثل في  boder("1970)" بودر و تقترح 

يضم األطفال الذين يعانون من العيوب  الصوتية الذي يظير فييا عيب أولي في : النوع األول - 1

. التكامل بين أصوات الحروف  وىؤالء يعانون من عج في قراءة الكممات وىجائيا 

و يضم األطفال الذين يعانون و من عيوب أولية في القدرة عمى إدراك الكممات ككميات : النوع الثاني - 2

. و ىؤالء يعانون من صعوبة في نطق الكممات المألوفة والغير المألوفة كما لو كانوا يواجيونيا ألول مرة 

و الصعوبات في  (النوع األول )و يضم األطفال الذين يعانون من صعوبات الصوتية: النوع الثالث - 3

، 2000، حافظ).و لذا يجدون صعوبة في إدراك الكممات ككميات  (النوع الثاني  )اإلدراك الكمي معا

  (. 93 -92ص

 : القراءة  تعمممؤشرات صعوبات - 12

بتحميل العديد من الدراسات توصل الباحثون إلى أن ىناك كثير من وجيات النظر المختمفة فيما يتعمق 

بالمؤشرات والعالقات التي غالبا ما تصاحب صعوبات القراءة و التي بساعد في التعرف عمى التالميذ 

إلى بعض المؤشرات ومنيا ىؤالء  (1966) توماس و مارسالندذوي صعوبات القراءة و قد أشار 

: األطفال 

تحصيميم في القراءة بصورة دالة عما ىو متوقع بالنسبة لما ىو متوقع لعمرىم العقمي و سنوات - 

. تواجدىم بالمدرسة 

ال يظيرون أي دليل عمى وجود أي عجز في الحواس أو تمف بالمخ أو أي انحراف أساسي بالشخصية  - 

يظيرون صعوبة كبيرة في تذكر نماذج الكممة و يميمون إلى إحداث نوع من االضطراب بالنسبة - 

. لمكممات التي تتشابو في الشكل 
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ضعافا أساسا في التيجئة و محاوالتيم األولى لمقراءة و الكتابة و يظيرون اضطرابات واضحة في توجو -

(.  159 ، ص 2006بدير ، ).الحروف 

بعض ىذه المؤشرات أو العالمات التي تظير عمى األطفال  (Gusgak ,1985 )جوزاكو يقرر إيفانزفي 

: من ذوي العسر القرائي كما يمي 

. قمب الحروف و الكممات - 1

. عدم القدرة عمى تذكر الكممات - 2

. عدم القدرة عمى االحتفاظ بالكممات في الذاكرة - 3

. صعوبة في التركيز - 4

. صعوبة في رؤية الكممات - 5

. االندفاعية - 6

. صعوبة في تناسق اليد والعين - 7

. صعوبة في التنظيم - 8

. القراءة بطيئة - 9

. حذف كممات أو جمل - 10

. اضطراب االتجاه - 11

. فرط النشاط - 12

(. 41- 40  ، ص 2005جمجل، ).أداء في الرياضيات أعمى بصورة دالة عمى األداء في القراءة - 13

:  لمطفل ذو صعوبة القراءة  (Moutner ,1984 )موتنرو من الصفات العامة التي يمخصيا 

. تكون نسبة ذكاءه من المتوسط أو أعمى من المتوسط - 

. الحروف أثناء القراءة  (إبدال)يقوم بعكس - 
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. ضعف في استرجاع الكممة و كذلك ميارات فك رموزىا - 

 .يصارع من أجل التعرف عمى الكممات فيفقد القدرة عمى الفيم - 

. كتابة المفردات والكممات بصفة عامة بطيئة و رديئة - 

 .صعوبة استرجاع صورة الحروف المفردة و تنظيمات الحروف - 

 ( .53  ، 2005عمي ، ).صعوبة في ميارات المغة عمى الرغم من الفرص التعميمية المالئمة -

: القراءة  تعمم أسباب صعوبات  - 13 

:  األسباب الجسمية 13-1 

و ىي تمك العوامل التي تعزى إلى التركيب الوظيفي و العضوي و التي تبرز عمى شكل اختالالت في 

إن أي تغيير أو انحراف في البنية أو تركيبة األعضاء . الوظيفة العصبية لألعضاء المسؤولة عن التعمم 

(. 134  ص،2009 ،البطاينة وآخرون ).يؤدي إلى انحرافات في النتائج الوظيفية لألعضاء 

ويندرج تحت العوامل الجسمية بعض الحاالت مثل العجز البصري و تنادر الحساسية الضوئية وىي عدم 

رؤية طول الموجات في المونين األبيض و األسود و ىذا يؤدي إلى عدم القدرة عمى تمييز األبعاد ومن 

(. 95 ص ،2008 ،كوافة  ).أعراضو و جع الرأس و أحيانا الحركة الزائدة و عدم القدرة عمى المتابعة 

: األسباب البيئية 

: تتمخص العوامل البيئية التي يمكن اعتبارىا من مدعمات أسباب صعوبات القراءة في النقاط التالية 

تأخر إمداد الطالب باالستثمارات العقمية المعرفية المالئمة بسبب تدني المستوى االقتصادي و - 1

. االجتماعي و الثقافي 

. استخدام إستراتيجية تعميمية غير مالئمة - 2

التعرض لمتموث البيئي لميواء أو الغذاء أو اإلشعاع أو الدواء أو استخدام اآلباء و األميات خاصة - 3

. لمكحول و المخدرات 
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عمى النحو التالي  ’ عوامل تتعمق باختالل وضيفي عصبي يصيب وظائف الدماغ أثناء و بعد الوالدة - 4

أو الوالدة ’ بسبب نقص األكسجين و االختناق المؤقت نتيجة التفاف الحبل السري: أثناء الوالدة - (أ

. المتعسرة أو المبكرة 

أو ’ بسبب إصابات الرأس، أو قصور في وصول األكسجين إلى الدماغ لفترة قصيرة:بعد الوالدة - (ب

التعرض لألمراض المصحوبة بالحمى المرتفعة مثل الحصبة ،  و االلتياب السحائي و الحمى القمرية و 

(. 182ص ، 2007،الزيات  ).الشوكية ، أو التيابات األذن المزمنة المسببة لمقصور في السمع 

: األسباب النفسية - 13-2

من المعموم أن القراءة تتطمب من الفرد قدرا من االستعداد الجسمي و العاطفي  والنفسي لكي يصبح الفرد 

قادرا عمى تعمم القراءة و يمكن إيجاز بعض جوانب االستعداد النفسي لدى األطفال و التي تبر عمى شكل 

استعداد و نضج عقمي حيث يميل الطفل نحو الرغبة بتعمم القراءة باإلضافة إلى نمو عادات عقمية تجاه 

القراءة مع تطور في المغة حيث يتكمم الطفل في ىذه المرحمة بوضوح و بجمل مفيدة مع فيم معاني 

و التي تعطي مؤشرا ... المفردات البسيطة و معرفة بعض المفاىيم مثل فوق و تحت وكبير و صغير

 (. 136 ص،2009 ، البطاينة وآخرون ).بارزا عمى استعداد الطفل لتقبل عممية القراءة و الكتابة 

: و يمكن القول بأن العوامل النفسية التي تقف خمف صعوبات القراءة تتمايز فيما يمي 

 . اضطرابات اإلدراك السمعي- 

يعانون ’  أوضحت الدراسات أن األطفال الذين يعانون من صعوبات قراءة :اضطرابات اإلدراك البصري -

. من صعوبات في التمييز بين الشكل و األرضية 

 فالحصيمة المغوية لمطفل وقاموسو المغوي يؤثران بشكل مباشر عمى تعممو و :االضطرابات المغوية - 

. تفسيره لممادة المقروءة و فيمو ليا 
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 و تؤثر كفاءة وفاعمية االنتباه عمى كافة عمميات النشاط العقمي اضطرابات االنتباه اإلرادي واالنتقائي- 

لمقراءة  

تتمايز اضطرابات الذاكرة في نوعين كالىما يؤدي إلى صعوبات القراءة وىما  : اضطرابات الذاكرة- 

 (. 199-198 ص ،2010 ،ممحم  ).اضطرابات الذاكرة البصرية ، و اضطرابات الذاكرة السمعية

 : الخصائص االجتماعية لذوي الصعوبات تعمم القراءة - 14

 .صعوبة تحمل المسؤولية الشخصية  - 

 العدوان الغير المبرر تجاه اآلخرين - 

 .االنسحاب االجتماعي - 

 .عدم تقدير نتائج السموك - 

 .مفيوم ذاتي سمبي و متدني - 

 .االتكالية و االعتماد عمى اآلباء ، و المربين ، و المعممين و إظيار الرغبة المستمرة في المساعدة - 

 .( 132 ، ص 2008عودة ،  ).نشاط مفرط و حركة ال حدود ليا و تخريب و تمزيق المعب - 

 : ينقسم تشخيص صعوبات القراءة إلى نوعين : تشخيص صعوبات تعمم القراءة - 15

 : التشخيص الرسمي  : 15-1

ىو الذي يستخدم اختبارات معينة ذات معايير مرجعية لتقويم قدرة الطفل الكامنة لمقراءة ، و مستوى 

التحصيل فييا، و بشكل عام فإن ىذه االختبارات تشمل عمى اختبارات فرعية تقيس إدراك معاني الكممات 

و تحميميا وفيميا و العناصر األخرى المرتبطة بميارات القراءة العامة مثل التمييز السمعي، أو مزج 

و التي تم تصميميا ’ األصوات، و من األىم االختبارات المقننة اختبارات تشخيص ميارات  المغة العربية

 .وفق أىداف منياج المغة العربية 

:  اختبارات القراءة الرسمية إلى " فتحي الزيات"و يصنف 



 الفصل الثالث                                                                     صعوبات تعلم القراءة 
 

94 
 

. االختبارات المسحية لتحديد المستوى العام لمتحصيل القرائي - (1

االختبارات التشخيصية لتوفير معمومات أكثر عمقا من نواحي القوة والضعف في القراءة لدى - (2

. التالميذ 

بطاريات االختبارات الشاممة التي تقيس مختمف المجاالت األكاديمية بما فييا القراءة و في تحميل - (3

توصل إلى أن التالميذ الذين يعانون من صعوبات  Jackson( 1990)دقيق و منظم قام بو جاكسون 

و من أىم االختبارات لقياس  ، و معالجة المغة في القراءة لدييم صعوبات خاصة القراءة و التيجئة ،

. القراءة 

. ، و ىو مكون من ثالث اختبارات  (1998)عربو محمود عبد اهلل (Dallerjordarديمرجوردن ، )اختبار 

. كممات لتحديد مستوى القراءة 10 مستوى يحتوي عمى 13اختبار شفوي مؤلفا من - 1

.  اختبار فرعيا لكشف صعوبات القراءة البصرية و السمعية 17اختبار كتابيا مؤلفا من - 2

(. 63- 62  ص،2010 ، قدي).اختبار بصري لكشف القدرة البصرية - 3

تمثل االختبارات الغير الرسمية أبسط طرق و أساليب تقويم القراءة : التشخيص الغير الرسمي  : 15-2

بصورة غير رسمية ، و التي تعتمد عمى المالحظة المباشرة لمتمميذ خالل قيامو بالقراءة ، لمكشف عن 

و يرى الكثيرين من الممارسين أن ىذه . مستواه القرائي و قدراتو أو مياراتو في التعرف عمى الكممات 

جونسون و " األساليب تنطوي عمى قدر جيد من الفاعمية ، كما أنيا تعكس قدرا جيدا من العممية و يذكر 

أن استبيان القراءة الغير الرسمي يوفر ثروة ىائمة من المعمومات التي تتعمق بميارات  (1987)آخرون 

القراءة  ، و تحديد مستويات القراءة ، و أنماط األخطاء ، و األساليب التي يمكن استخداميا لمعالجة 

 ( .61-60 ، ص 2005عمي ، )ميارات عدم التعرف عمى الكممة 

:  و تجدر اإلشارة إلى أن هناك مبادئ عامة يجب مراعاتها لتشخيص صعوبات القراءة  تتمثل فيما يمي 
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ألن المعمومات ’ يجب أن يكون االختبار التشخيصي أساس اتخاذ القرارات في وضع المناىج- (أ

.  المفصمة ضرورية التخاذ القرارات فيما يتعمق بكل طفل من حيث كونو فردا 

يجب أال يكون ىناك أية مسممات فيما يختص بفعالية ما سبق تدريسو أو بحفظ الطفل ليذه الدروس - (ب

. واستيعابيا 

. يجب أن يكون التشخيص عممية مستمرة  - (ج

فالمعمم لن يعرف مبمغ نجاح ’ يجب أن توضع االختبارات من عينات السموك الذي يبحث فعال- (د

الطفل في فيم القراءة الصامتة في اختبار لفيم القراءة الجيرية ، فالمعمومات التي تجمع بطريقة غير 

. صحيحة لن تؤدي إلى برامج ناجحة 

يجب أن يحاط الطفل عمما بمواطن القوة و الضعف فيو، و أن يكون يشجع عمى الجيد الذي يبذلو، - (ه

فالطفل يستحق أن يكافئ إذا حاول أن ينجز ميمة ’ فال يصح أن يرك المعمم عمى اإلجابات الخاطئة

. معينة لو بصرف النظر عن صحة إجابتو أو خطئيا 

يجب أن تكون إجراءات التشخيص أقصر ما تكون لمحصول عمى معمومات يوثق بيا، ففي معظم –  (و

. نواحي الميارة يكون من األىم تحديد قوة احتمالو أو سرعة تعبو 

و عندما تكون درجة ’ يجب أن تتسم العمميات بالوضوح و اإليجاز في المغة حتى نضمن فيم الطفل- (ز

الطفل منخفضة في اختبار ما ، يمكن إرجاع ذلك ضعفو في الميارة موضع القياس أو نتيجة لسوء فيم 

 (.56-55  ص ،2008 ،حمزة ).التعميمات 

:  القراءة تعمم برامج وأساليب عالج صعوبات - 16

لقد تعددت برامج و أساليب عالج صعوبات القراءة لدى األطفال و سوف نتناول البرامج واألساليب 

: األكثر شيوعا وىي 
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 :طريقة تعدد الحواس :  16-1

تعتمد ىذه الطريقة عمى التعميم المتعدد الحواس أي االعتماد عمى الحواس األربع ، حاسة البصر والسمع 

فإن أسموب استخدام الحواس المتعددة في التعميم سوف . ،و الحاسة الحركية ، والممس في تعمم القراءة 

يعزز من فدرة التمميذ عمى القراءة ويحسنيا ، حيث ينطق التمميذ الكممة ، و يستخدم الحاسة الحركية فإذا 

. تتبع الكممة بأصبعو فإنو  يستخدم حاسة الممس 

:  حيث تستخدم طريقة تعدد الحواس الكثير من الطرق العالجية منيا 

  :طريقة فرنالد – أ - 1

ال تختمف ىذه الطريقة عن طريقة الحواس المتعددة ، ألنيا تستخدم المداخل الحسية في التعمم ؛ و تتكون 

:  طريقة    فرنالد من أربع مراحل ىي 

يختار التمميذ بنفسو الكممة أو الكممات المراد تعمميا ، ويقوم المعمم بكتابتيا عمى الورق :المرحمة األولى 

ثم يتبع الطفل الكممة بأصبعو مع نطق حروف الكممة من خالل تتبعو ليا وىذا بحاستي الممس والحاسة 

 .الحركية ، و الحاسة السمعية عند النطق 

يطمب من التمميذ تتبع كل كممة من كمماتو مع تعميمو كممات جديدة من خالل رؤيتو : المرحمة الثانية 

 .لممعمم أثناء كتابة الكممة 

 .يتعمم التمميذ كممات جديدة من خالل إطالعو عمى الكممات المطبوعة وتكرارىا ذاتيا : المرحمة الثالثة 

 ).التعرف عمى كممات جديدة من خالل مماثمتيا مع كممات أخرى تعمميا التعميم : المرحمة الرابعة 

 ( 50ص ، 2009، السعيدي 
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  :طريقة  جمنجهام - 2

ييتم ىذا األسموب بالصوتيات و النطق الصحيح لمكممات و تستخدم فيو طريقة تعدد الحواس ، كما يتعمم 

فيو التمميذ الحروف الثابتة و المتحركة و ذلك باستخدام بطاقات مثقبة لمحروف الثابتة ، و باقات ممونة 

: لمحروف المتحركة و يستخدم في ذلك طريقة من ثالث  طرق 

ينطق المدرس الحرف ثم يكرر التالميذ بعده ثم يعرض عمييم بطاقات تحتوي عمى الحرف و يطمب - 1

. منيم معرفة ىذا الحرف 

. يطمب من التالميذ معرفة الحروف بدون استخدام البطاقات و ذلك من خالل سماع صوت الحرف - 2

ص ، 2008سالم وآخرون ،   ).يقوم المعمم بكتابة الحروف لمتالميذ لكي يروه ثم يكتبوه من الذاكرة - 3

158 .)

:  طريقة الحروف المعدلة - 3

:  و تنقسم ىذه الطريقة إلى أسموبين 

 و يعتمد ىذا األسموب عمى نطق حرف أو كممة واحدة عمى :أسموب التعمم البدائي لمحروف - 1

التالميذ و ىذا يمنعيم من االرتباك أو عدم االنتظار في اليجاء ثم ينتقل التالميذ بعد ذلك إلى القراءة 

. بالطريقة العادية 

:  نظام التمييز - 2

و ىذه الطريقة تعتمد عمى تمييز الحروف المتحركة و الغير المنطوقة مثل حروف المد في أول الكممة 

 (.159  ص،2008 ،سالم وآخرون  ).ووسطيا و آخرىا

:  طريقة التأثير العصبي - 5
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و ىي طريقة تم تطويرىا لتناسب الطمبة الذين يعانون من صعوبات شديدة في القراءة و يستخدم ىذا 

األسموب نظام القراءة المتزامنة حيث يقوم كل من الطالب و المدرس بالقراءة معا ، بصوت عال و قراءة 

سريعة و أىم أىداف ىذه الطريقة ىو قراءة أكبر قدر ممكن ومحتمل من صفحات مادة القراءة في وقت 

(.  31 ص ،2009 ،السعايدة  ).القراءة المخصص 

:  الطريقة المغوية - 5

تستخدم ىذه الطريقة مدخل الكممة الكمية ، ويتم تعميم التالميذ طريقة الكممات وفق النماذج اليجائية 

فالتمميذ ال يتعمم مباشرة العالقة بين الحروف و أصواتيا ، لكنو  (موز ، جوز  )المتشابية مثل كممة 

يتعمميا من خالل اختالالت طفيفة في الكممة ، وكمما تقدم التمميذ في الدراسة تقدم لو كممات ذات ىجاء 

 (.145  ص،2005، المبودي).غير مألوفة ، ويتم تقديميا بطريقة غير مألوفة 

: خالصة 

 القراءة تشكل مشكال خطيرا ييدد التالميذ  عمى  تعمم من خالل ما تم عرضو نستنتج أن صعوبات

مستوى المدارس ، فيي تعتبر من أكثر الصعوبات األكاديمية شيوعا لدى تالميذ دوي صعوبات التعمم ، 

بحيث يرى البعض بأنيا السبب الرئيسي وراء الفشل الدراسي ، و من ىذا المنطمق قمنا بتسمي الضوء 

عمى ىذه الفئة بغية االىتمام بيم و اإلسيام في توعية المؤسسات المختصة ، من اجل وضع التشخيص 

المناسب ومنو بناء برامج عالجية لمحد من ىذا المشكل ، كما يجب توعية األولياء لتحقيق العالج 

 .المناسب بحيث دورا ىاما في ذلك من خالل تكامل و تضافر الجيود مع المؤسسات المعنية 
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 :تمهيد

بعد االنتياء مف عرض اإلطار النظري الذي ساعدنا عمى تكويف خمفية عممية حوؿ ، الموضوع ، 

سنتطرؽ إلى الجانب التطبيقي ، حيث تناولنا فيو أىـ الخطوات التي اتبعناىا أثناء الدراسة االستطالعية 

. واألساسية 

:  الدراسة االستطالعية : أوال 

تعتبر الدراسة االستطالعية مف أىـ مراحؿ البحث العممي ، بحيث تمكف الباحث مف اإلطالع عمى 

موضوع الدراسة ، و تفسح لو المجاؿ لمكشؼ عف الظاىرة المدروسة و كذلؾ يتوصؿ الباحث مف خالليا 

:  إلى مجموعة مف األىداؼ نمخصيا فيما يمي 

 .التعرؼ عمى مكاف الدراسة وعينة الدراسة - 

. تحديد خصائص عينة البحث - 

. كما تسمح بمعرفة مدى صالحية األدوات المطبقة في الدراسة - 

 :   البعد المكاني والزماني1- 1

:  تمت الدراسة االستطالعية في 

تمت الدراسة بمدرسة ولد جموؿ محمد بحي السالـ بمستغانـ  : البعد المكاني 

. 2017 فيفري 12 إلى 2016 نوفمبر 28تمت الدراسة خالؿ المدة الزمنية الممتدة مف : البعد الزماني 

 تمميذ و تمميذة مف الصؼ الرابع ابتدائي 35تـ اختيار : حجم وخصائص العينة االستطالعية 1-2

يعاني مف مشاكؿ و أف ال يكوف مكرر السنة و أف ال يتجاوز سف التمميذ  االشتراط أف ال يكوف بحيث تـ 

، الحرماف  مف االضطرابات االنفعالية الشديدة التمميذ  يال يعاف أف  شيرا ، و كذلؾ11 سنوات و 10

 .أو إضطرابات جسمية كما اشترط أف يكوف ذكاء الطفؿ عادي  (طالؽ أو وفاة أحد الوالديف )العاطفي ، 
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 : يبين خصائص العينة االستطالعية من حيث الجنس  (3)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد  الجنس 

 % 65.71 23 ذكور 

 % 34.28 12 إناث 

 %100 35 المجموع 

أف نسبة الذكور كانت أعمى مف نسبة البنات حيث بمغت  نسبة الذكور   3 رقـ نالحظ مف خالؿ الجدوؿ

 .  % 34.28 أما نسبة البنات فبمغت % 65.71ب 

: خطوات إجراء الدراسة االستطالعية - 3

 ، توجينا إلى   (1أنظر الممحق رقم  )بعد التسييالت و أخذ اإلذف مف الجامعة لمقياـ بالدراسة الميدانية

مديرية التربية بحيث كاف الحصوؿ عمى الموافقة عمى تسييؿ الميمة أمر جد صعب ، و بعد الحصوؿ 

لمتعرؼ عمى مكاف الدراسة و " ولد جموؿ محمد "  توجينا مدرسة  (2أنظر الممحق رقم  ) عمى الرخصة

عمى تالميذ مستوى السنة الرابعة  بالدراسة االستطالعية قمنا بطمب اإلذف مف مديرة المدرسة لمقياـ 

ابتدائي ،  و مف ثـ قمنا بمقاء مع المعمميف بحيث طمبنا منيـ اإلذف و اتفقنا عمى موعد الزيارة القادمة ، 

تمميذ وتمميذة موزعيف عمى ثالث أقساـ مف  (35)وفي الزيارة الثانية قمنا باختيار عينة مقصودة قدرت ب

أما  (37) تمميذ  و الثاني عمى  (40)تالميذ السنة الرابعة ابتدائي ، ،حيث يحتوي القسـ األوؿ عمى 

(. 35)الثالث فيحتوي عمى

 و قد استغرؽ وقت التنفيذ لمتمميذ الواحد تقريبا  بصفة فردية عمى التالميذ  اختبار الذكاء الوجداني طبقنا 

بعد االنتياء منو ،  قمنا بتطبيؽ اختبار المصفوفات المتتابعة  د و 30 أحيانا كاف يتعدى إلى و  د 20

عمى نفس العينة الدراسة ، و قد تـ تطبيؽ االختبار جماعيا مف خالؿ "  John Raven" "لجوف رافف"

(. 10)عدة زيارات بحيث ال يتجاوز عدد التالميذ  
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:  استخدمت الباحثتاف في ىذه الدراسة : أدوات الدراسة االستطالعية  – 4

حمد عويس المعدل من طرف وافية أل (  سنوات 10-4 ) اختبار الذكاء الوجداني لألطفال لعفاف - 1

:  بن عروم 

 مف الميجة المصرية إلى الميجة مصور لعفاؼ أحمد عويس ، و قد قامت بترجمتو و تعديمو ىو اختبار 

تمثؿ شخصية كرتونية أطمؽ  ات  ، يتكوف االختبار مف  ثمانية بطاؽبف عرـو وافية الباحثة الجزائرية 

عمييا اسـ دقدؽ في االختبار األصمي و دودو في االختبار المعدؿ ، بحيث تعبر ىذه البطاقات عمى 

الفرح ، الخجؿ ، البكاء ، االندىاش ، الغضب ، الخوؼ ، التفكير ، االرتياح : ثمانية انفعاالت و ىي 

  .(3أنظر الممحق رقم  ).بعد التوصؿ إلى الحؿ 

  (5أنظر الممحق رقم  ):كما يتكوف االختبار مف أربعوف سؤاال يمثموف األبعاد الثالثة لالختبار 

في كؿ منيا يقدـ لمطفؿ ثالثة صور مف بينيا االنفعاؿ : ثمانية بنود : فيـ االنفعاالت و تسميتيا - 1

ويف راه دودو لفرحاف ؟ و : سؤاؿ  (فرحاف ، مخموع ، منارفي  ): المطموب تسميتو ، مثاؿ ، الصور 

 ( .4أنظر الممحق رقم  ).ىكذا باقي الصور 

:  إدراؾ انفعاالت الذات و اآلخر - 2

 )ثمانية بنود تمثؿ االنفعاالت الثمانية إلدراؾ انفعاالت الذات ، بالنسبة لمصور الثمانية : ستة عشر بندا 

 (وينتا تكوف فرحاف كيما راه دودو في ىذي التصويرة 

صاحبتؾ  )و إال صاحبؾ  (أختؾ )خوؾ   (متى  )وينتى : و ثمانية بنود أخرى إلدراؾ انفعاالت اآلخر 

.   ديما يكوف كيما دودو في ىذه التصويرة ( ىا)معاىا ( ي) و تمعب ( ىا)المي تبغيو  (

:  إدارة انفعاالت الذات و اختيار أنسبيا -3
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و يحكى لمطفؿ . فرحاف ، حشماف ، يبكي ، يفكر ، يخمـ و مف بعد لقى الحؿ : يتـ وضع الصور 

ثمانية مواقؼ حدثت لدودو ، و في كؿ موقؼ يسأؿ الطفؿ لو كاف جيت في بالصة دودو وينيا التصويرة 

. لتختار تجي كيفيا ؟ و عاله ؟ 

دودو كاف يمعب البالوف مع صاحبو ، و كاف فرحاف بزاؼ ، عمى غفمة صاحبو جا يتيري  ): مثاؿ 

 أيا جات قي وجو دودو بصح مادرىاش بمعاني ، دودو زعؼ و قعد يبكي و صاحبو وال  fortالبالوف 

لو كاف جيت أنت في بالصة دودو  وينيا التصويرة المي تختار تجي فييا كيفيا ؟ أعاله ؟ و . حشماف 

و ثمانية  (3أنظر المحق رقم  )ىكذا يكوف لدينا ستة عشر بندا ، ثمانية منيا اختيار الصورة لكؿ موقؼ

 .األخرى لذكر السبب 

:  يتـ تقدير الدرجات كالتالي :  تقدير الدرجات 

 ، النياية العظمى لمدرجات في ىذا البعد 1 ، أي استجابة 2:  االستجابة الصحيحة :تسمية االنفعاالت 

16 .

:   بالنسبة لالستجابات التي تتعمؽ بالذات :إدراك االنفعاالت 

  2: االستجابة التي تضع اآلخر في اعتباره أو تتعمؽ باحتياجات اآلخر- 

 1:االستجابة التي تتعمؽ بحاجات المفحوص - 

:  و ىكذا بالنسبة لالستجابات التي تتعمؽ باآلخر 

.  درجة 32النياية العظمى لمجموع الدرجات في ىذا البعد 

:  إدارة االنفعاالت 

.  1 ، اختيار أي صورة 2: اختيار الصورة التي تعبر عف أنو يفكر أو وجد حال : أوال 
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 ، سبب 3تأخذ  (باش منزعفش صاحبي  )سبب يضع اآلخر في اعتباره : سبب اختيار الصورة : ثانيا 

 ، سبب يعبر عما 2تأخذ  (أفكر كيؼ أجد حؿ لتمؾ المشكمة  )يعبر عف أنو يبحث عف مشاعر ايجابية 

   1 (خاطرش نزعؼ  )يعود عميو شخصيا 

  40  = 24 + 16: أوال : النياية العظمى لمدرجات في ىذا البعد 

 .   88 = 40 + 32 + 16: المجموع الكمي لمنياية العظمى لدرجات األجزاء الثالثة 

:  الخصائص السيكومترية 

تـ التأكد مف صدؽ االختبار عف طريؽ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي بيف األبعاد و : صدق االختبار

 .الدرجة الكمية 

: يبين معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لالختبار و األبعاد  (4)الجدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط  البعد 

A 0.395 0.019 

B 0.702 0.000 

C 0.815 0.000 

D 0.586 0.000 

يتبيف مف خالؿ قيمة معامالت ارتباط درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار األربعة بالدرجة الكمية لالختبار 

 10 – 4) اختبار الذكاء الوجداني لألطفاؿ"أف نقر  مما يجعمنا 0.01أنيا دالة إحصائيا عند مستوى 

بدرجة عالية مف الصدؽ  لعفاؼ أحمد عويس المعدؿ مف طرؼ الباحثة وافية بف عرـو يتمتع   (سنوات 

. تؤدي إلى الوثوؽ في نتائج ما يقيسو 

 .تـ حساب ثبات االختبار عف طريؽ معامؿ ألفا كرومباخ : ثبات االختبار 
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:  اختبار الذكاء الوجداني لألطفال لعفاف عويس " يبين معامل و قيمة ثبات  (5)الجدول رقم

قيمة معامؿ الثبات  معامؿ الثبات  

  Cronbach Alpha 0.667ألفا كرومباخ 

تبيف مف خالؿ الجدوؿ أف قيمة معامؿ الثبات لالختبار دالة إحصائيا مما يدؿ أف االختبار عمى قدر عاؿ 

. مف الثبات 

 : لألطفال  "John Raven" اختبار المصفوفات المتتابعة الممون لجون رافن - 2

:   وصؼ االختبار 2-1

حيث استغرؽ تطوير و إعداد ىذا  (1956)و تـ تعديمو عاـ  (1974)ظير ىذا االختبار ألوؿ مرة عاـ 

" . جوف رافف" سنة مف عمر االنجميزي  (30)االختبار حوالي 

الصالحة لمتطبيؽ في مختمؼ البيئات و  (العبر الحضارية  )و يعتبر ىذا االختبار مف االختبارات 

: الثقافات ، ويتكوف االختبار مف ثالث مجموعات موضحة كالتالي 

و النجاح فييا يعتمد عمى قدرة الفرد عمى إكماؿ نمط مستمر و عند نياية  : (أ  )المجموعة – أ 

. المجموعة يتغير ىذا النمط مف اتجاه واحد إلى اتجاىيف في الوقت نفسو 

و النجاح فييا يعتمد عمى فيـ الفرد عمى إدراؾ األشكاؿ المنفصمة في نمط كمي   : (أب)المجموعة – ب 

.  عمى أساس االرتباط المكاني 

و النجاح فييا يعتمد عمى فيـ الفرد لمقاعدة التي تحكـ التغيرات في األشكاؿ  : (ب)المجموعة - ج

. المرتبطة منطقيا أو مكانيا ، و ىي تتطمب قدرة الفرد عمى التفكير المجرد 

مصفوفة ، و كؿ مصفوفة تحتوي بأسفميا عمى  (12)و كؿ مجموعة مف المجموعات السابقة تتكوف مف 

بحيث يختار المفحوص مصفوفة واحدة لتكوف ىي المكممة لممصفوفة التي  مصفوفات صغيرة ،  (6)

و المجموعات الثالثة السابقة وضعت في صورة مرتبة ، وىذا الترتيب ينمي خط منسؽ مف . باألعمى 
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التفكير و التدريب المقنف عمى طريقة العمؿ ؛ مما يجعؿ الفرصة متاحة لقياس النمو العقمي لألطفاؿ حتى 

يصموا إلى المرحمة التي يستخدموا فييا التفكير القياسي كطريقة لالستنتاج ؛ و ىي طريقة النضج العقمي 

لألطفاؿ حتى يصموا إلى المرحمة التي يستخدموا فييا التفكير القياسي كطريقة لالستنتاج ؛ و ىي مرحمة 

( 8)النضج العقمي ، و التي تبدأ باالنحدار في مرحمة الشيخوخة ، و ىذا ما يجعؿ متوسط األداء لطفؿ 

. مف عمره  (80)سنوات قريبا مف أداء شخص في 

 كما يالحظ أف ىذه البطاقات صممت بألواف مختمفة ، حتى تستطيع تمؾ البطاقات جذب انتباه الطفؿ 

 (. 107-106، 2012إبراىيـ ،  )المفحوص أكبر قدر ممكف بدال مف تشتت انتباىو في أشياء أخرى 

:  إجراءات تطبيق اختبار المصفوفات المتتابعة لجون رافن 

:  قامت الطالبتاف  بالتييئة لالختبار وذلؾ بإعطاء التالميذ فكرة عامة عف االختبار كالتالي 

اليـو سنقدـ لكـ مجموعة مف األشكاؿ الممونة التي بأشكاؿ ناقصة ، و المطموب منيـ التعرؼ عمى  )

ثـ  قامت الباحثة بتوزيع أقالـ .األجزاء الناقصة و التي تجعؿ الشكؿ الناقص كامال بشكؿ صحيح 

الرصاص و الممحاة والمبراة و أوراؽ اإلجابة ، ومف ثـ تعبئة البيانات الشخصية لممفحوصيف و البيانات 

األخرى كالمدرسة و تاريخ اليـو و الصؼ ، و بعد االنتياء مف ىذه المرحمة قامت الطالبة بتوزيع كراسات 

االختبار لكؿ طالب مع التنبيو عمييـ بعدـ فتح الكراسات حتى يأذف ليـ ، باإلضافة إلى التأكيد عمييـ 

بعدـ كتابة أي شيء عمى كتيب االختبار ،  و أنو سيتـ االعتماد عميو لمنظر لفقرات االختبار و مف ثـ 

اختيار اإلجابة الصحيحة و نقؿ رمزىا عمى ورقة اإلجابة عف طريؽ الموحة اإلرشادية الخاصة بورقة 

، و ذلؾ حتى ( أ)تحت العمود الخاص بالقسـ  (1)أماـ الرقـ  (1أ)اإلجابة ، حيث ستسجؿ إجابة الشكؿ 

عمى نفس الطريقة ، ومف ثـ االنتقاؿ بعدىا إلى  (أب)ثـ االنتقاؿ ألشكاؿ القسـ  (أ)تنتيي أشكاؿ القسـ 

: وبعد ذلؾ قامت الطالبة بإعطاء التمميذ تعميمات االختبار ػ المتمثمة فيما يمي  . (ب)ألشكاؿ القسـ 
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– انظروا إلى الشكؿ : )و تقوؿ ليـ  (1أ)قامت الباحثة بفتح كتيب االختبار أماـ المفحوصيف عمى الشكؿ 

كما تروف فإف ىذا الشكؿ قطع منو جزء ، و  ): قائمة – أشارت إلى الشكؿ األساسي في أعمى الصفحة 

أشارت إلى األجزاء أسفؿ الصفحة – ىذا الجزء المقطوع موجود في أحد األجزاء المرسومة أسفؿ الشكؿ 

الحظوا أف واحدا فقط مف ىذه األجزاء ىو الذي يصمح إلكماؿ الشكؿ : )ثـ تقوؿ  (واحدا تمو اآلخر 

نجد أنو عبارة عف خطوط  (1)انظر إلى الشكؿ الصغير رقـ واحد : ) و بعد ذلؾ تقوؿ    (األصمي 

. سوداء مائمة عمى مساحة خضراء ، وىو يختمؼ عف الشكؿ األصمي ، و لذلؾ فيو ال يصمح إلكمالو 

ذا نظرنا إلى الشكؿ الصغير رقـ  نجد أنو يمثؿ مساحة خضراء ليس بيا أي شكؿ ، فيو ال يصمح  (2)وا 

نجد أنو عبارة عف مربعات  (3)و إذا انتقمنا إلى الشكؿ الصغير رقـ . أيضا إلكماؿ الشكؿ األصمي 

فإنو  (6)و أما الشكؿ الصغير رقـ . صغيرة سوداء وبيضاء ، و لذلؾ فيو يختمؼ عف الشكؿ األصمي 

إذف يوجد جزء واحد ىو الذي يكمؿ الشكؿ . يشبو الشكؿ األصمي في األلواف والشكؿ ، لكنو غير كامؿ 

 ( 7أنظر الممحق رقم  ) .(األصمي ، ضع أصبعؾ عمى ىذا الجزء 

بعد ذلؾ يتأكد الفاحص بأف المفحوص وضع أصبعو عمى الشكؿ الصحيح ،و إذا لـ يضع أصبعو عمى 

الجزء الصحيح يقوـ الفاحص بزيادة الشرح حتى يضع الطفؿ أصبعو عمى الشكؿ الصحيح ، و إذا لـ 

يضع أصبعو عمى الشكؿ الصحيح يقوـ الفاحص بزيادة الشرح حتى يضع الطفؿ أصبعو عمى الشكؿ 

. ثـ يقـو الفاحص بتسجيؿ اإلجابة في الورقة المعدة لذلؾ . الصحيح 

اآلف ضع إصبعؾ عمى الجزء الذي يمكف وضعو في : ) و يقوؿ  (2أ )ثـ ينتقؿ الفاحص إلى الشكؿ 

و  (1أ)الفراغ إلكماؿ الشكؿ األصمي ، و إذا لـ يستطيع المفحوص اإلجابة ، يقـو بالرجوع إلى الشكؿ 

وتقوؿ  (3أ)فننتقؿ إلى الشكؿ  (2أ)يعيد الشرح حتى يفيـ المفحوص الفكرة ، فإذا تـ الحؿ بالنسبة لمشكؿ 

الحظ أف جزءا واحدا فقط مف بيف ىذه األجزاء  ): ، ثـ تقوؿ  (ضع أصبعؾ عمى الجزء الصحيح  ): 

ىو الصحيح ، كف منتبيا و انظر إلى كؿ جزء منيا قبؿ أف تختار الجزء الصحيح ، كف حريصا أف تتأكد 
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أنؾ قد وجدت الجزء الصحيح  قبؿ أف تشير إليو بأصبعؾ ، و إف كنت غير متأكد مف اإلجابة أنظر إلى 

ثـ ينتقؿ الفاحص بعد ذلؾ إلى األشكاؿ التالية ، و يمقي نفس التعميمات ، وىنا عمى  (الشكؿ مرة أخرى 

:  الفاحص أف يالحظ ما يمي 

وجب إيقاؼ االختبار و  (5أ)إذا تعثر المفحوص و لـ يستطيع فيـ االختبار و حمو حتى الشكؿ - 

. اعتبار غير صالح لمتطبيؽ مع ىذا المفحوص 

يجب إعطاء المفحوص وقتا كافيا و االختيار و عدـ التعميؽ عمى اإلجابة سواء كانت  صحيحة أو - 

. خاطئة 

في الشرح لممفحوص و ىو ينتقؿ ما بيف األشكاؿ حتى  (1أ)مف الممكف لمفاحص أف يستخدـ الشكؿ - 

( . 5أ)الشكؿ 

حتى ال يدخؿ الممؿ إلى المفحوص ، فمف الممكف عدـ تكرار التعميمات مف قبؿ الفاحص إذا وجد أف -   

. المفحوص متجاوب في حؿ أشكاؿ االختبار 

 : حساب الدرجات الخام لالختبار 

ثـ يحسب . بعد انتياء المفحوص مف اإلجابة عف األسئمة ، يتـ سحب كراسة االختبار وورقة اإلجابة منو 

ثـ تجمع  (0)درجة ، و السؤاؿ الذي لـ يجب عنو يوضع لو  (1)لكؿ سؤاؿ صحيح أجابو المفحوص 

. الدرجات الصحيحة التي حصؿ عمييا المفحوص لمعرفة الدرجة الكمية لو في ىذا االختبار 

أنظر الممحق .يكوف ىناؾ ورقة مفتاح التصحيح الخاصة بالفاحص : و لمعرفة اإلجابات الصحيحة - 

 .( 9 )رقم
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:  الخصائص السيكومترية لالختبار 

: صدق االختبار

مف خالؿ تتبع الدراسات السابقة التي أجريت عمى االختبار ، وجد أنو يتمتع بدرجة كبيرة مف الصدؽ ، 

مع اختبارات أخرى كاختبار وكسمر لألطفاؿ و ستانرفود بينيو و " وكاف ذلؾ بطريقة الصدؽ التالزمي

أو "، " لمسافات يدرسيا أفراد العينة " األشكاؿ المتضمنة ورسـ الرجؿ أو ارتباطو مع التحصيؿ الدراسي 

:  باستخداـ التحميؿ العانمي لبنود االختبار نفسو مع اختبارات أخرى ، وذلؾ كالتالي " الصدؽ التكويني 

 بالقسـ المفظي الختبار وكسمر لألطفاؿ " بيف مصفوفات رافف الممونة " معامؿ االرتباط " لقد تراوحت 

WISC  و  ( 0.75 – 0.05) فكانت بيف " القسـ األدائي " و أما بينو و بيف  ( 0.84 – 0.31)بيف

و أما بيف  ( 0.68 – 0.32 )أما بيف مصفوفات رافف المموف و بيف اختبار ستانرفود بينيو تراوحت بيف 

و أما بيف  ( 0.58 – 0.04 )مصفوفات رافف الممونة وبيف اختبار األشكاؿ المتضمنة فتراوحت بيف 

 )مصفوفات رافف المموف و بيف اختبار رسـ الرجؿ لجودانؼ فكانت تتراوح بيف قيمة معامؿ االرتباط 

أمؿ بينو و بيف  ( 0.39 – 0.35) كما تراوحت معامؿ االرتباط بينو و بيف التحصيؿ بيف  (0.48

 ( .  0.49 – 0.34 )تقديرات المدرسيف لذكاء الطالب بيف 

:  كما قامت الطالبتاف  بحساب معامؿ االرتباط لمدرجة الكمية مع األبعاد الموضحة في الجدوؿ التالي 

:  مل ارتباط الدرجة الكمية مع األبعاد ايبين مع (6)الجدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط  األبعاد  

 0.000 0.605البعد األوؿ  

 0.000 0.921البعد الثاني 

 0.000 0.741البعد الثالث  
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يتضح مف خالؿ قيمة معامالت ارتباط  درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار الثالثة بالدرجة الكمية لالختبار 

" لجوف رافف" " المصفوفات المتتابعة"  مما يجعمنا نقوؿ أف اختبار0.01أنيا دالة إحصائيا عند مستوى 

. يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ 

:   ثبات اختبار المصفوفات المتتابعة لجون رافن 1-3

 ، و ذلؾ مف خالؿ تطبيقو Cronbach Alphaتـ تقدير ثبات االختبار بطريقة معامؿ ألفا كرومباخ 

:   تمميذ و تمميذة و الجدوؿ التالي يوضح معامؿ الثبات التي تـ الحصوؿ عميو 35عمى 

"  اختبار المصفوفات المتتابعة الممون لجون رافن " معامل و قيمة ثبات (7)الجدول رقم 

قيمة معامؿ الثبات  معامؿ الثبات  

 Cronbach   0.672    ألفا كرومباخ 

 أف قيمة معامؿ الثبات لالختبار دالة إحصائيا مما يدؿ عمى أف االختبار 7 رقـ يتبيف مف خالؿ الجدوؿ

 .يتمتع بقدر عاؿ مف الثبات 

  :اختبار القراءة الجهرية لمباحثة قدي سمية - 3

مكوف مف أربع فقرات تحتوي عمى " الكتاب" اختبار القراءة الجيرية المطبؽ في الدراسة ىو نص بعنواف 

مائة و تسع كممات ، وىو اختبار تشخيصي و ليس تحصيمي يقيس قدرة التمميذ المتمدرس في السنة 

الرابعة ابتدائي عمى القراءة ، أي قدرتو عمى نطؽ الحروؼ و الكممات المطبوعة نطقا سميما وفقا لقواعد 

.  المغة العربية 

و ييدؼ ىذا االختبار إلى تشخيص بعض األخطاء القرائية ، التي تظير عند التالميذ العادييف و التالميذ 

ذوي صعوبات تعمـ القراءة العكسية لمكممات ، و نقص الفيـ ، بحيث يكوف مالئـ لمرحمتيـ العمرية 

 ( .13أنظر الممحق رقم   ). ومستواىـ الدراسي  
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:  تعميمات خاصة بتطبيق اختبار القراءة الجهرية 

. ػ يطبؽ االختبار فرديا وليس جماعيا 

. ػ يجب تشجيع الفاحص لمتمميذ و تحفيزه عمى القراءة ، كاستخداـ مصطمحات أنت قارئ جيد 

. ػ يجب أف يطبؽ االختبار في مكاف ىادئ ويشجع التمميذ عمى التركيز واالنتباه 

ػ ليس ىناؾ زمف محدد لالختبار ، أي يجب ترؾ لمتمميذ الوقت الكافي لقراءة النص و عدـ الضغط عميو  

ػ تسجيؿ قراءة التمميذ في مسجمة  

تحسب عدد األخطاء الخاصة بكؿ نوع مف أنواع القراءة الجيرية لكؿ كممة يقرأىا : طريقة التصحيح 

 التمميذ بطريقة خاطئة ، بحيث يضيؼ فييا حرفا ، أو يحذؼ حرفا أو يعكسيا أو يكررىا أو يبدليا بكممة

أخرى ، أو لـ ينطقيا نتيجة لنقص فيمو ليا ، عمى أف تجمع الدرجة الكمية لمجموع األخطاء لتشكؿ 

الدرجة الخاـ التي يتحصؿ عمييا التمميذ في اختبار القراءة الجيرية ، و عمى حسب المعمميف التمميذ 

أخطاء و التمميذ ذوي صعوبات تعمـ  (10)العادي ىو الذي ال تزيد عدد أخطائو في النص المقدـ عف 

 .القراءة ىو مف تزيد عدد أخطائو عف ذلؾ 

: الخصائص السيكومترية الختبار القراءة الجهرية 

نظرا لتطبيؽ االختبار في بيئة جزائرية مف طرؼ الباحثة المعدة لو  قدي سمية حيث قامت بحساب صدقو 

تـ االعتماد عمى . وثباتو في أطروحة الدكتوراه الموسومة بتقدير الذات و عالقتو بصعوبات تعمـ القراءة 

 : النتائج المتوصؿ إلييا وىي موضحة كما يمي 

:  أ صدق االختبار 

 صدؽ اختبار القراءة الجيرية الباحثة بحساب قامت:حساب الصدق المقارنة الطرفية لممقياس _ 1_أ

 تصاعديا مف الدرجات الطرفية، مف خالؿ ترتيب المقارنة  عف طريؽ صدؽ فردا 125المطبؽ عمى عدد 
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  مف 27%نسبة الدرجات الدنيا وكذا مف 27% نسبة الترتيب ىذا إلى أعمى، ثـ تـ أخذ مف أدنى

 :الفروؽ، والنتائج موضحة في الجدوؿ التالي   لداللة "ت" اختبار العالية، وبعد ذلؾ استخدـ الدرجات

 :  يبين حساب صدق المقارنة الطرفية الختبار القراءة 8الجدول رقم 

 مستوى الداللة   sigقيمة  قيمة ت المحسوبة  المجموعة األعمى  المجموعة األدنى 

  2ع 2ـ 1ع 1ـ

90.408- 

 

0.000 

 

 2.94 50.68 0.99 2.56  0.01داؿ عند 

أصغر مف مستوى  (0.000) والتي تساوي sigأف قيمة االحتمالية 8رقـ   يتبيف مف خالؿ الجدوؿ  

، وىذا يدؿ عمى أف اختبار القراءة صادؽ، ويفرؽ بيف ذوي األداء المنخفض وذوي األداء (0.01)الداللة 

. العالي

: حساب صدق االتساق الداخمي _2_أ

   قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ نوع مف أنواع األخطاء القرائية واختبار القراءة 

 :الجيرية، والنتائج موضحة في الجدوؿ التالي

يبين قيم معامالت االرتباط بين كل نوع من أنواع األخطاء القرائية واختبار القراءة : (9)الجدول رقم _  

. (صدق االتساق الداخمي)الجهرية 

االرتباط بالدرجة الكمية  أنواع األخطاء القرائية  

** 0.914الحذؼ  

** 0.889التكرار  
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  .0.01داؿ عند ** 

 أف معامالت االرتباط بيف كؿ نوع خطأ والدرجة الكمية لالختبار كانت مرتفعة  9 رقـيتضح مف الجدوؿ

. و ىذا يدؿ عمى صدؽ االختبار  (0.741)حيث فاقت 

: ثبات االختبار  (ب 

:  تـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ الثبات ألفا كرومباخ ، و النتائج موضحة في الجدوؿ التالي 

. يبين قيمة معامل الثبات المحسوبة بطريقة ألفا كرومباخ الختبار القراءة  (10)جدول رقم 

              قيمة معامؿ الثبات  نوع الثبات    

 0.937معاممة ألفا كرومباخ  

و ىي دالة عند مستوى الداللة  (0.973) نالحظ  بأف قيمة معامؿ الثبات بمغت 10رقـمف خالؿ الجدوؿ 

. ، أي أف االختبار ثابت و صالح لتطبيؽ في دراستنا  (0.01)

:   ـ الدراسة األساسية 2

بعد القياـ بتطبيؽ الدراسة االستطالعية ، و التأكد مف صدؽ و ثبات المقاييس ، تـ تطبيقيا عمى العينة 

. األساسية و ذلؾ لمتأكد مف صحة الفرضيات 

  : منهج الدراسة 2-1

إف اختيار المنيج ىو مف الخطوات األساسية في أي بحث عممي ، بحيث أف االختيار الدقيؽ لو يوصمنا 

إلى درجة عالية مف المصداقية والموضوعية ، و نظرا ألف موضوع الدراسة المتمثؿ في دراسة مقارنة بيف 

** 0.909االضافة  

** 0.924اإلبداؿ  

** 0.912القراءة العكسية  

** 0.741نقص الفيـ  
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مستوى الذكاء الوجداني ، فإنو توجب عمينا  التالميذ ذوي صعوبات  القراءة  و التالميذ  العادييف في 

استخداـ المنيج الوصفي المقارف ، فيو وصفي ألنو يصؼ لنا البيانات الخاصة المتعمقة بمتغيرات 

 القراءة و مف ثـ  تعمـالدراسة ، ومقارف ألنو تـ المقارنة بيف فئتيف مف التالميذ العادييف وذوي صعوبات

. التأكد مف صدؽ الفروض أو نفييا و تفسير النتائج المتحصؿ عمييا 

:  البعد المكاني والزماني  : 2-2

 . 1 تمت بمدرستيف بمقاطعة مستغانـ :البعد المكاني 

. بمبشير حمو : ػ مدرسة 

.  ػ مدرسة خروبة الجديدة 

 . 2017 ماي 11 أفريؿ إلى غاية 04تمثمت الدراسة األساسية مف يـو : البعد الزماني 

:  عينة الدراسة األساسية 

 تمميذ 66تتمثؿ عينة الدراسة األساسية  في مجموعة مف تالميذ السنة الرابعة ابتدائي وكاف عددىـ 

وتمميذة ، تـ اختيارىـ  بطريقة مقصودة مف قبؿ معممييـ الذيف كاف عددىـ خمسة موزعتيف عمى مدرستيف 

ابتدائيتيف ، عمما بأف الباحثتاف قد اتخذتا بعيف االعتبار محكات االستبعاد لصعوبات القراءة بحيث 

اشترطتا استبعاد أي تمميذ يعاني مف إعاقات حسية ، ضعؼ سمع ، ضعؼ بصر ، االضطرابات 

كما تـ اشتراط أف اليكوف الخ  .......(موت أو طالؽ الوالديف  )االنفعالية الشديدة ، الحرماف العاطفي 

 .التمميذ يعاني مف اضطرابات جسدية باإلضافة إلى أف يكوف ذكائو عادي 

( 4)ػ قمنا بتطبيؽ اختبار المصفوفات المتتابعة المموف لجوف رافف عمى العينة المختارة حيث تـ استبعاد 

 .تمميذ  (62)تالميذ وجدنا أف ذكاءىـ أقؿ مف المتوسط فأصبحت العينة المفرزة 
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ثـ تـ تطبيؽ اختبار صعوبات القراءة  عمى العينة المفرزة و بعد حساب الدرجات الخاـ لالختبار تبيف أف 

 أخطاء و ىي الدرجة التي تبيف أف التمميذ 10 تمميذ يعاني مف صعوبات القراءة ألف درجتيـ فاقت 30

. يعاني مف صعوبات القراءة حسب االختبار المطبؽ 

 .ثـ تـ تطبيؽ اختبار الذكاء الوجداني لألطفاؿ 

:  الدراسة األساسية خطوات إجراء - 4

 62 تالميذ أصبح حجـ العينة المفرزة 4بعد تطبيؽ اختبار المصفوفات المتتابع لجوف رافف و استبعاد 

تمميذا وتمميذة ، وبعد تطبيؽ اختبار صعوبات القراءة تـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف األولى تحتوي عمى 

ثـ طبؽ عمييـ اختبار تمميذا مف ذوي صعوبات القراءة  (30)تمميذا عاديا ، أما الثانية فقد بمغت  (32)

 .الذكاء الوجداني لألطفاؿ لمعرفة مستوى درجات ذكائيـ الوجداني 

 .عينة حسب العاديين وذوي صعوبات تعمم القراءة يمثل توزيع تالميذ ال (11)الجدول رقم 

 النسبة المئوية العدد التالميذ

 %51.61 32 العادييف 

 %48.38  30 ذوي صعوبات تعمـ القراءة 

 % 100  62 المجموع 

نسبة التالميذ العادييف أكثر مف نسبة التالميذ ذوي صعوبات تعمـ أف 11رقـ نالحظ  مف خالؿ الجدوؿ 

 .القراءة 
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 : حسب الجنس يمثل توزيع تالميذ  (12)الجدول رقم 

 النسبة المئوية  العدد  الجنس 

 % 61.29 38 ذكور 

 %  38.70 24 إناث 

 %   100 62 المجوع 

. مف نسبة اإلناث  العينة أكثر  أف نسبة 12 رقـنالحظ مف خالؿ الجدوؿ

:  أدوات الدراسة األساسية - 

 : اختبار المصفوفات المتتابعة لجون رافن 5-1

بحيث يقيس القدرة العقمية لدى الطفؿ، يتكوف ىذا  ،"جوف رافف " مف إعداد االنجميزي ىذا االختبار

و كؿ مجموعة  (B)والمجموعة  (AB)والمجموعة  (A)المجموعة : مف ثالث مجموعات ، وىي  االختبار

ص مفحو مصفوفات صغيرة ، بحيث يختار اؿ6بأسفميا عمى مصفوفة، وكؿ مصفوفة تحتوي 12مف تتكوف

مصفوفة واحدة لتكوف ىي المكممة لممصفوفة التي باألعمى ، و عدد اإلجابات الصحيحة فيو تعبر عف 

الدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في اإلجابة عمى االختبار و لالختبار مفتاح تصحيح يسمى ورقة 

عمييا المفحوص نقـو باإلطالع  الدرجة الخاـ التي يتحصؿ بعد حسابو ،(8أنظر الممحق رقم  )اإلجابة 

وىي ورفقة مع كراسة اإلجابة لمعرفة المستوى  (12أنظر الممحق رقم  )(قائمة المعايير الميئينية )عمى 

 ( .11انظر الممحق رقم  ).العقمي لمتمميذ 

 : ثة قدي سمية  اختبار صعوبات القراءة لمباح5-2

بعنواف الكتاب ، اليدؼ منو تشخيص بعض األخطاء القرائية التي " سمية قدي " ىذا االختبار لمباحثة 

يعاني منيا التالميذ السنة الرابعة ابتدائي، العادييف منيـ وذوي صعوبات القراءة بحيث ىو مالئـ لمرحمتيـ 

. العمرية ومستواىـ الدراسي 
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يتألؼ ىذا االختبار مف أربع فقرات تحتوي عمى مائة وتسع كممات ، يتـ تقديمو لمتمميذ ، مف أجؿ القراءة 

الجيرية والقياـ بتسجيؿ األخطاء بواسطة مسجمة ثـ تفريغ األخطاء الحقا، و تتمثؿ ىذه األخطاء في 

 . اإلضافة ، التكرار ، الحذؼ ، اإلبداؿ ، سوء الفيـ ، و القراءة العكسية 

لعفاف أحمد عويس المعدل من طرف وافية بن  (سنوات 10-4) اختبار الذكاء الوجداني لألطفال 5-3

 .عروم 

ىذا االختبار لعفاؼ أحمد عويس و تـ تعديمو مف طرؼ الباحثة وافية بف عرـو ، وىو اختبار مصور 

مكوف مف ثمانية بطاقات تمثؿ صور لشخصية كرتونية باسـ دقدؽ في االختبار األصمي  ودودو في 

: النسخة المعدلة ، باإلضافة إلى  أنو يحتوي عمى أربعوف سؤاال يمثموف األبعاد التالية لالختبار كما يمي 

مكوف مف ثمانية بنود بحيث يقد لمطفؿ ثالثة صور في كؿ بند مف بينيا : فهم االنفعاالت وتسميتها 

. االنفعاؿ المطموب التعرؼ عميو 

يحتوي ىذا البعد عمى ستة عشر بندا ، ثمانية منيا تمثؿ انفعاالت إدراؾ الذات ، أما  : إدراك االنفعاالت

. الثمانية األخرى فيي تمثؿ انفعاالت إدراؾ اآلخر 

الفرح ، الخجؿ ، : بحيث يتـ وضع خمسة صور أماـ التمميذ تمثؿ االنفعاالت التالية : إدارة االنفعاالت 

و يحكى لمتمميذ ثمانية مواقؼ حدثت لدودو ، و في كؿ موقؼ .البكاء ،  التفكير ، يفكر ووجد الحؿ 

.  لو كاف جيت في بالصة دودو وينيا التصويرة لتختار تجي فييا كيما ىو ؟ أعاله ؟ : يسأؿ 

: األساليب اإلحصائية المطبقة - 6

تـ استخداـ مجموعة مف األساليب اإلحصائية و ذلؾ باالستعانة ببرنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو 

:   و ىي كالتالي spssاالجتماعية   

 .لعرض خصائص العينة  النسبة المئوية  التكرارات -
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سنوات  ( سنوات 10-4)لحساب الصدؽ اختبار  اختبار الذكاء الوجداني رسوف يبؿمعامؿ ارتباط - 

لعفاؼ أحمد عويس المعدؿ مف طرؼ الباحثة بف عروـ و كذلؾ لقياس العالقة بيف الذكاء الوجداني و 

 .صعوبات تعمـ القراءة لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي

اختبار الذكاء الوجداني و اختبار المصفوفات المتتابعة المموف  كؿ مف  ثبات   كرومباخؿألفا معامؿ - 

لجوف رافف  

 و  حساب الفروؽ بيف متوسطات درجات الذكاء الوجداني  لعينتيف مستقمتيف لغرض  T testاختبار- 

لدى كؿ مف العادييف و ذوي صعوبات القراءة و كذلؾ لحساب الفروؽ بيف متوسطي درجات الذكاء أبعاده 

. الوجداني حسب الجنس لتالميذ عينة الدراسة 
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:  تمهيد

ىذا الفصل عرض و مناقشة نتائج الدراسة الميدانية المتحصل عمييا بعد تفريغ االختبارات  يتضمن

دخاليا في البرنامج اإلحصائي  ،  حيث قامت الطالبتان بإجراء العمميات ( Spss. Version 20)وا 

. الحسابية الالزمة ، التي تمكن من إثبات أو نفي الفرضيات المعتمدة في البحث

:  عرض نتائج الفرضيات - 1

 :  عرض نتائج الفرضية األولى 1-2

لدى تالميذ السنة الرابعة  تعمم  القراءة  توجد عالقة بين الذكاء الوجداني وصعوبات" التي تنص عمى 

 " ابتدائي 

رسون بين درجات الذكاء الوجداني و درجات يلمتحقق من ىذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط ب

.  القراءة  تعممصعوبات

. يمثل قيمة معامل االرتباط بين الذكاء الوجداني و صعوبات القراءة  (13)الجدول رقم 

 القيمة االحتمالية عامل االرتباط  .م

-0.78 0.00 

 0.00تساوي  االحتمالية قيمة الو  – 0.78أن معامل االرتباط قدر ب 13رقم  يتبين من خالل الجدول 

 ، ومنو يمكننا القول أن ىناك عالقة سالبة دالة إحصائيا بين الذكاء 0.01و ىي دالة عند مستوى 

.  القراءة  تعممالوجداني و صعوبات

:  نتائج الفرضية الثانية  عرض  2- 1

درجات الذكاء الوجداني  و أبعاده لدى كل  التي تنص عمى أنو توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات

 "من التالميذ  العاديين و ذوي صعوبات تعمم القراءة 
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:   T testلمتحقق من ىذه الفرضية تم حساب

لدى التالميذ العاديين وذوي الوجداني يوضح الفرق بين متوسطات أبعاد الذكاء  (14) الجدول رقم 

. صعوبات القراءة 

القيمة ت  االنحراف  المتوسط  العينة  األبعاد  

   االحتمالية

التفسير  

   Dysالمجموع  

Normal  

دالة  0.00- 12.715 4.36  56.36

  3.68  69.37   0.01عند

فيم 

االنفعاالت  

Dys   

Normal  

دالة عند  0.028- 2.24 0.65  15.30

0.05  15.96  0.17 

إدراك 

انفعاالت 

الذات  

Dys   

Normal  

 دالة عند  0.00- 8.69 1.40  9.4

0.01 
12.37  1.28 

إدراك 

انفعاالت 

اآلخر  

Dys  

Normal  

دالة عند  0.00-  5.66 1.78  9.16

0.01  
11.78  1.84 

إدارة 

االنفعاالت  

Dys   

Normal  

دالة عند  0.00- 10.08 3.00 22.16

0.01 29.25  2.51 

Dys  : ىم التالميذ ذوي صعوبات تعمم القراءة. 
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Normal  : ىم التالميذ العاديين. 

 و ىي أقل من 0.00بمغت لمجموع األبعاد  القيمة االحتمالية أن  14رقم نالحظ من خالل الجدول 

 و ىي دالة عند 0.02 لبعد فيم االنفعاالت قدرت ب  القيمة االحتمالية ، 0.01مستوى الداللة المعنوية 

 في األبعاد المتبقية المتمثمة في إدراك انفعاالت   القيمة االحتمالية  ، كما نالحظ أن0.05مستوى الداللة 

 و عميو 0.01 عند مستوى الداللة دالة و ىي 0.00الذات و اآلخر و كذلك بعد إدارة االنفعاالت تساوي 

نرفض الفرض الصفري و نقبل فرض البحث القائل بأنو توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات 

القراءة ، كما نالحظ أن متوسطات  تعمم الذكاء الوجداني لدى كل من التالميذ العاديين و ذوي صعوبات 

األبعاد و الدرجة الكمية بالنسبة لمعاديين أكبر من متوسطات ذوي صعوبات القراءة و ىذا يعني أن الفروق 

.  دالة لصالح العاديين

:   عرض نتائج الفرضية الثالثة 1-3

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي  درجات الذكاء الوجداني تعزى لمتغير الجنس " التي تنص عمى 

 " لدى أفراد العينة  ( إناث –ذكور  )

 : T testلمتحقق من ىذه الفرضية تم الحساب 

  . يبين الفرق بين متوسطي الذكاء الوجداني عمى حسب الجنس لدى أفراد العينة (15)الجدول رقم 

      Sigت  االنحراف  المتوسط  العينة  الجنس  

  0.479 - 0.713  8.04   62.52 38ذكر  

         7.11 63.95 24أنثى  

 و 0.05 و ىي أكبر من مستوى الداللة  0.479أن  القيمة االحتمالية 15  رقمنالحظ من خالل الجدول

عميو نقبل الفرض الصفري و نرفض فرض البحث القائل أنو توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي 

. الذكاء الوجداني لدى أفراد عينة تعزى لمتغير الجنس 
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 :نتائج الفرضيات مناقشة - 2

 : مناقشة نتائج الفرضية األولى 2-1

  "توجد عالقة بين الذكاء الوجداني و صعوبات تعمم القراءة لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي " 

إن البيانات المتحصل عمييا من خالل تحميل النتائج الخاصة بالفرضية األولى باستخدام معامل االرتباط 

، تالميذ السنة الرابعة ابتدائي  بيرسون لمكشف عن العالقة بين الذكاء الوجداني و صعوبات القراءة 

:  أظيرت ما يمي 

أنو توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا بين متغيري الذكاء الوجداني و  (13)اتضح من خالل الجدول رقم 

ه الوجداني ؤقراءة لمتمميذ كمما انخفض ذكافي الصعوبات القراءة ، مما يعني أنو كمما كان ىناك صعوبة 

ويمكن تفسير ىذه النتيجة أن التالميذ ذوي صعوبات القراءة يعانون من تذبذب في االستقرار العاطفي .

 يرجع إلى الخوف من الفشل و اإلحساس بضعف القدرة ، 

التي خمصت إلى نتيجة مفادىا وجود  ( 2001فوقية راضي )موافقة لدراسة النتيجة و قد جاءت ىذه 

عزت عبد )بين الذكاء االنفعالي و التحصيل الدراسي ، وكذلك دراسة  (0.01)عالقة ارتباطية دالة عند 

 نتائجيا عن وجود عالقة موجبة بين متغيرات الذكاء الوجداني و الدافع تالتي أسفر (2002كواسة 

التي خمصت إلى أنو توجد عالقة موجبة بين الذكاء  ( 2003دراسة محمد الحبشي )لالنجاز ، و كذلك 

 فقد أشارت بعض نتائجيا إلى (parter et al , 2004 ) الوجداني و االنجاز األكاديمي  ، أما دراسة

 ( 2012الفرا و النواجحة  )ارتباط االنجاز األكاديمي بالذكاء الوجداني و أبعاده الفرعية و كذلك دراسة 

نيوتام و كاتانو )فقد بينت نتائجيا وجود عالقة بين الذكاء الوجداني و التحصيل األكاديمي ، أما دراسة 

فقد جاءت معارضة لذلك بحيث أسفرت نتائجيا عن عدم وجود عالقة بين الذكاء الوجداني و كل  (2000

. من القدرة المعرفية والتحصيل الدراسي 

 



 الفصل الخامس                                                     عرض و مناقشة نتائج الفرضيات 
 

124 
 

:   مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2-2

 توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكاء الوجداني و أبعاده لدى كل من التالميذ العاديين "

 " و ذوي صعوبات تعمم القراءة 

 أظيرت  T testإن البيانات المتحصل عمييا من خالل تحميل النتائج الخاصة بالفرضية الثانية باستخدام 

:  مايمي 

ه يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الذكاء الوجداني لدى كل أن (14)اتضح من خالل الجدول رقم 

من التالميذ العاديين وذوي صعوبات تعمم القراءة لصالح العاديين ، أي أن التالميذ العاديين يتمتعون 

بذكاء وجداني مرتفع مقارنة بالتالميذ ذوي صعوبات تعمم القراءة و تتوافق ىذه النتيجة مع نتائج الفرضية 

 .األولى 

 القدرة عمى اإلبصار مالقراءة يتميزون بعد تعمم و يمكننا تفسير ىذه النتيجة بأن التالميذ ذوي صعوبات 

الصحيح النفعاالتيم و انفعاالت اآلخرين و ليس لدييم القدرة عمى إدارة انفعاالتيم  بشكل يجعميم غير 

ىم الوجداني منخفض ؤمتوافقين مع اآلخرين ، حيث أنيم يقومون بإعطاء استجابات تدل عمى أن ذكا

  (.14أنظر الممحق رقم  )مقارنة بالتالميذ العاديين 

التي دلت نتائجيا عمى أنو توجد  (2013العويدي ،)من بين الدراسات الموافقة ليذه الدراسة ، دراسة و 

فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة العاديين وذوي صعوبات التعمم عمى جميع األبعاد الفرعية لمقياس 

 2001رايف  )بارون و الدرجة الكمية لصالح العاديين باستثناء بعد الكفاية الشخصية ، وكذلك دراسة 

التي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة العاديين وذوي صعوبات التعمم في أدائيم عمى (

فقد أثبتت أن األفراد الموىوبين الذين  (2001)مقياس الذكاء االنفعالي لصالح العاديين ، أما دراسة ماير 

 في اآلخرينلدييم ذكاء وجداني مرتفع كانوا أفضل في القدرة في القدرة عمى توجيو انفعاالتيم و انفعاالت 

، المواقف ، و استخدام تمك المعمومات لمتحكم في ردود أفعاليم و كذلك في تحكميم و مثابرتيم لآلخرين 
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 ، فقد خمصت نتائجيا إلى أن التفاعل االجتماعي لذوي صعوبات التعمم غالبا ما 1994أما دراسة ىمبر 

 .يكن متدنيا 

:   الفرضية الثالثة  نتائج  مناقشة 2-3

 ( إناث –ذكور )توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي  درجات الذكاء الوجداني تعزى  لمتغير لمجنس "

 "لدى أفراد العينة 

( 15) ، فقد اتضح من خالل الجدول رقم  T testمن خالل النتائج المتحصل عمييا بعد تطبيق اختبار 

تعزى لمتغير أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الذكاء الوجداني لدى أفراد العينة 

 أي أنو ال يوجد أثر لمتغير الجنس عمى الذكاء الوجداني و لعل ىذا يرجع إلى أن انفعاالت ،الجنس 

الجنسين في ىذه المرحمة تكون متشابية ، حيث أن الفروق في النمو االنفعالي و خصائصو لمطفل يرجع 

أنيا  (53، ص 2002سميم ، )و تشير . إلى المرحمة العمرية المتمثمة في مرحمة الكمون حسب فرويد 

 .الفترة الممتدة من المرحمة القضيبية حتى البموغ ، حيث تبدأ ىذه المرحمة بعممية واسعة من الكبت 

" فيذه المرحمة تعتبر مرحمة االستقرار و الثبات العاطفي و لذلك يطمق  بعض الباحثين عمى ىذه المرحمة 

فيالحظ ضبط االنفعاالت و محاولة السيطرة عمى النفس عمى عدم إفالت " مرحمة الطفولة اليادئة 

  ( .245، ص 1986زىران ، )االنفعاالت 

 الذكاء الوجداني لدى أفراد ي فإنو لم تظير فروق بين الجنسين في درجات متوسطلنتائجو عمى حسب ا

 60إلي شممت عينتيا  (2003)العينة ، و نجد من بين الدراسات الموافقة ليذه الدراسة ، دراسة الصرايرة 

طالبا وطالبة ممتحقين بشعبتين في مستوى الصف السادس أساسي و قد أسفرت نتائج ىذه الدراسة عمى 

أنو لم يكن ىناك أثر لمجنس باستثناء بعد األصالة حيث كان الفرق في أداء المجموعتين داال لصالح 

بحيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من  (2006 )الذكور في المجموعة التجريبية و كذلك دراسة جبر

فاعمية برنامج مستندا إلى نظرية الذكاء االنفعالي و في تنمية مفيوم الذات والدافعية لمتعمم و تألفت عينة 
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طالبا وطالبة وقد دلت نتائجيا عمى عدم وجود أثر لمجنس أو لمتفاعل بين الجنس و  (120)الدراسة من 

 60طالبا وطالبة ،  (120)بحيث احتوت عينة الدراسة عمى  (2003)المجموعة وكذلك دراسة خوالدة 

 إناث من طمبة الصف السادس أساسي ، بحيث أكدت نتائجيا أنو ال يوجد أثر لمجنس بعد 60ذكور و 

فقد جاءت منافية لذلك  (2007)تطبيق البرنامج لتطوير ميارات الذكاء العاطفي ، أما دراسة المصري

 إناث من طمبة كمية العموم التربوية في جامعة اإلسراء 73 ذكرا و 98بحيث تكونت عينة ىذه الدراسة من 

الخاصة وتوصمت إلى نتائج مفادىا أن ىناك تفوق لإلناث عمى الذكور عمى بعد التعاطف وعمى المقياس 

- 17) ذكرا و أنثى تراوحت أعمارىم بين  (521)فقد اشتممت عمى  (1990)ككل ، أما دراسة سوتارسو 

و أظيرت النتائج أن درجات اإلناث أعمى مقارنة بالذكور عمى الدرجة الكمية و األبعاد الفرعية  ( 54

 طالبا و 391التي تكونت عينتيا من  (2001) جورج و لممقياس الذكاء العاطفي ن وكذلك دراسة مارثا

طالبة من مدرسة إعدادية في المكسيك ، فقد دلت بياناتيا اإلحصائية عمى وجود أثر ضعيف لمتغيري 

 ىدفت ىذه الدراسة 2002الجنس و التحصيل الدراسي في أبعاد الذكاء االنفعالي ، و كذلك دراسة كيرك 

إلى التعرف عمى العالقة بين صعوبات التعمم و الجنس و الذكاء االنفعالي و قد تكونت عينة الدراسة من 

 طالبا وطالبة في المرحمة الثانوية ، و قد أشارت النتائج عمى تميز اإلناث عمى متغير الذكاء 120

 .الشخصي و تميز الذكور عمى متغير عمى متغير التكيف 

و يمكننا تفسير ىذه االختالفات في النتائج عمى أساس أن منيا ما درس فئة األطفال و منيا ما درس فئة 

المراىقين و الراشدين بحيث الدراسات اآلتي اىتمت باألطفال  وجاءت موافقة لدراستنا قد دلت نتائجيا 

عمى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس و لعل ىذا يرجع إلى أن التالميذ في ىذه المرحمة ىم صغار 

في  السن فنجد بأنيم يتميزون بنفس الخصائص و السمات ، أما التي طبقت عمى فئة الراشدين  

فخمصت إلى أنو توجد فروق  تعزى لمتغير الجنس و كانت معظميا لصالح اإلناث و يمكننا تفسير ذلك 

 .عمى أن اإلناث ليم ذكاء وجداني مرتفع بالنسبة لمذكور عندما يكونون في سن متقدم 
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 : خالصة النتائج 

تمحور موضوع البحث حول دراسة العالقة بين الذكاء الوجداني وصعوبات  تعمم  القراءة ، لدى التالميذ 

 : السنة الرابعة ابتدائي  انطالقا من تطبيق اختبار الذكاء الوجداني ، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية 

توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا  بين الذكاء الوجداني و صعوبات القراءة لدى تالميذ السنة الرابعة - 

 ابتدائي 

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات  الذكاء الوجداني و أبعاده بين التالميذ العاديين و  - 

 .ذوي صعوبات تعمم القراءة  لصالح العاديين 

 –ذكور  )ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الذكاء الوجداني تعزى لمتغير الجنس  - 

 .لدى أفراد العينة  (إناث 
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: خاتمة 

مدرسة والحياة ،   لفرد و ما يمعبو من تأثير عميو في النجاح في ال لنظرا لألىمية البالغة لمذكاء الوجداني

بحيث يعتبر المسؤول عن تنظيم االنفعاالت وتوجيييا بصورة ناجحة وسميمة ، وتبرز أىمية الذكاء 

الوجداني من خالل تيافت العمماء لدراستو ، و ذلك لمدور الذي تمعبو االنفعاالت و العواطف في مقاومة 

الصعوبات ، فنجد أنو سمط الضوء عمى معرفة الخصائص و سمات الجانب الوجداني واالنفعالي 

 .  لإلنسان، و كذا دراستو من الناحية االيجابية 

و نظرا لذلك تناولت الدراسة الحالية ىذا النوع من الذكاء الوجداني عند فئة من التالميذ ذوي صعوبات 

القراءة ، باعتبار أن ىذه الصعوبة من أكثر الصعوبات األكاديمية المنتشرة في المدارس االبتدائية ، فيي 

تعيق عممية التعمم و تؤثر سمبا عمى التحصيل الدراسي ، كما أنيا تؤثر عمى شخصية التمميذ و انفعاالتو 

،  فنجد بأن الدراسة الحالية ىدفت إلى ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء 

الوجداني و صعوبات القراءة ، و لمتحقق من صحة فرضيات البحث قمنا بالدراسة االستطالعية و 

 .باالعتماد عمى نتائجيا أجرينا الدراسة األساسية 

وتوصمنا في دراستنا إلى التحقق من الفرضية العامة القائمة أنو توجد عالقة دالة إحصائيا بين الذكاء 

الوجداني و صعوبات القراءة ، و كذلك تم التحقق من الفرضية الثانية بحيث أسفرت النتائج عمى أنو عمى 

أنو توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الذكاء الوجداني لكل من التالميذ العاديين وذوي صعوبات 

القراءة لصالح العاديين ، أما الفرضية الثالثة فمم تتحقق فأسفرت نتائجيا عمى أنو ال توجد فروق دالة 

 .إحصائيا بين متوسطي الذكاء الوجداني تعزى لمتغير الجنس لدى أفراد العينة 
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 : االقتراحات 

 : بعد ما توصمت إليو الدراسة من نتائج ، يمكننا تقديم بعض االقتراحات المتمثمة في 

 .إجراء بحوث ودراسات متعمقة لدراسة متغيري الذكاء الوجداني وصعوبات تعمم القراءة - 

العمل عمى إبراز أىمية الذكاء الوجداني من خالل عقد لقاءات تبصيرية مع أولياء األمور و المعممين - 
 . والخبراء النفسانيين 

 .االىتمام بموضوع الذكاء الوجداني و إدراجو  ضمن المقرر الدراسي - 

 .إجراء بحوث و دراسات معمقة لموقوف عمى ماىية صعوبات القراءة و أسبابيا و كذا عالجيا -

 .تصميم برامج عالجية لتحسين القدرة عمى القراءة - 

 . تصميم برامج لتنمية الذكاء الوجداني خاصة لفئة صعوبات تعمم القراءة - 
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