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 ممخص:

ىجفت الجراسة إلى التحقق مغ دالالت صجق، وثبات "مكياس الخرائز الدمػكية 
شالب  290الكتذاف األشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع"، شارك في الجراسة 

الرع وضعاف الدسع بسحافطة اسيػط، وكذفت  اناث( مغ 120ذكػر،  170وشالبة )
نتائج الجراسة عغ تػفخ الرجق الطاىخي، والرجق التالزمي، وصجق البشاء العاممي، كسا 
            تػفخ لمسكياس اتداق داخمي، وحقق السكياس درجات ثبات جيجة وذلظ باستخجام معامل

ع الجراسة واستخخاج معاييخ الفا كخونباخ، وأوصت الجراسة باستخجام السكياس في مجتس
 محمية ليا.

الخرائز الديكػمتخية، الخرائز الدمػكية، األشفال السػىػبيغ  الكمسات السفتاحية:
 الرع وضعاف الدسع.
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 مقدمة:
يعج الكذف السبكخ عغ األشفال السػىػبيغ مغ التػجيات الخئيدة في الفكخ التخبػي 

لستفػقيغ، ويالحظ السيتع بسجال الكذف عغ السعاصخ في مجال تخبية السػىػبيغ وا
السػىػبيغ نجرة كبيخة في األدوات الخاصة بالكذف عغ السػىػبيغ مغ الرع وضعاف 
الدسع في الجول العخبية، ولحا لع يتع االىتسام بذكل كاف بتػفيخ أدوات مشاسبة وكافية 

سعاصخة في خاصة باألشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع، وفي ضل التصػرات ال
مجال الكذف عغ السػىػبيغ، يشبغي العسل عمى تػفيخ أدوات لمكذف عغ السػىػبيغ مغ 
الرع وضعاف الدسع، مثل: مقاييذ تقجيخ الخرائز الدمػكية، واختبارات الحكاء، 
ومقاييذ اإلبجاع، واختبارات التحريل الجراسي، حيث يسكغ ذلظ مغ الكذف السبكخ عغ 

 بخامج التجخل السبكخ السشاسبة ليع. السػىػبيغ، ومغ ثع تػفيخ

كسا ان قزية التعخف عمى السػىػبيغ الرع/ضعاف الدسع تعج إحجى السذكالت 
السمحة التي يػاجييا السخبػن والستخررػن في مجال تخبية السػىػبيغ. ومغ ثع فإن 
 التعخف عمى السػىػبيغ بيغ الرع/ضعاف الدسع يعج مدألة غاية في الرعػبة؛ نطخًا ألنيع

مغ ىحا السشصمق يعتبخون مغ ذوي االستثشاءات السددوجة، وىػ األمخ الحي يجعميع في 
حاجة إلى بخامج معيشة في إشار التخبية الخاصة لفيع ضخوف إعاقتيع، ومغ ناحية أخخى 
يعجون مغ السػىػبيغ لتشسية وتصػيخ ورعاية مػاىبيع وقجراتيع وجػانب القػة التي تسيدىع 

 (.2003)عبج هللا، 

ضخورة عجم االعتساد عمى الصخق التقميجية   Silverman (2000)لحلظ يؤكج 
لتحجيج السػلبة عشج الصالب السرابيغ بالرسع. بل يجب االىتسام بسالحطة الصالب، عقج 
المقاءات مع اآلباء، إحالة األقخان، عقج لقاءات لمسعمسيغ، الكيام بتذخيز التجريذ عغ 

 Qi & Mitchell (2012) جت نتائج دراسة كا و ميتذلشخيق السالحطة الساىخة؛ حيث أك
إن الفخد األصع قج يػاجو عجة معػقات عشج استخجام االختبارات الخاصة بالحكاء وما تتصمبو 
مغ وجػد استجابات لفطية، فزال عغ اعتسادىا عمى التعميسات المفطية بل أن كثيخًا مغ 

لى إعادة تقشيغ لمتحقق مغ صجقيا االختبارات السختبصة بالتحريل عشج لرع في حاجة إ
 .وثباتيا خاصة في ضػء التػجو نحػ البيئات األقل تقييجًا لمرع وما تتصمبو مغ متصمبات
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أن نطخية الحكاء الشاجح ىي مخكب مغ  Sternberg (2010, 327-336)ويؤكج 
لسيارات الحكسة والحكاء واإلبجاع، وأنيا تزع السيارات اإلبجاعية في تػليج أفكار ججيجة، وا

التحميمية لتحجيج األفكار الجيجة؛ والسيارات العسمية في تشفيح األفكار وإقشاع اآلخخيغ بكيستيا، 
وأن استخجام نطخية الحكاء الشاجح يديع في التشبؤ بجرجة كبيخة بديادة األداء األكاديسي، 

  والحج مغ الخالفات العخقية، وتػسيع السيارات، وتحجيج السػلبة لجى التالميح.

أن استخجام نطخية الحكاء الشاجح يديع في تعديد  Cookson (2004, 10)ويخى 
البيئة التعميسية عغ شخيق تذجيع الستعمسيغ عمى تصػيخ مسارستيع التحميمية وقجراتيع 
الخالفة والعسمية، ويؤكج أنو عمى الخغع مغ أن أكثخ السسارسات الرفية تعسل لرالح بعس 

التصابق بيغ نقاط القػة والزعف في التعمع ومجسػعة األساليب الستعمسيغ، وذلظ بدبب عجم 
التجريدية السدتخجمة، فإن استخجام الحكاء الشاجح يتصمب استخجام سمدمة مغ األساليب 

 لمػصػل إلى أكبخ عجد مسكغ مغ الستعمسيغ.

وتديع القػائع والسقاييذ السعجة التقجيخ خرائز األشفال والتالميح السػىػبيغ 
يغ إسياما كبيخا في عسمية الكذف عغ السػىػبيغ، حيث إنيا تقجم أدلة واقعية والستفػق

ومباشخة عغ سمػكيات الصفل، كسا أنيا تدتشج عمى نطخيات الكياس الشفدي والتخبػي الحجيثة 
السعاصخة التي تؤكج عمى السالحطة كأسمػب تقػيع أساسي، وقج أقامت ىحه األدوات جدخا 

متخي، والسشحى االنصباعي الدمػكي )القائع عمى السالحطة في متيشا بيغ السشحى الديكػ 
 (.2006عسمية الكذف عغ السػىػبيغ )بخيت، 

( أن عسمية التعخف عمى السػىػبيغ تسثل السجخل الصبيعي 2003ويخي أبػ ىاشع )
ألي بخنامج ييجف إلى رعايتيع، وىي عسمية في غاية األىسية ألنو يتختب عمييا اتخاذ 

ػن ليا آثار خصيخة ويرشف بسػجبيا الفخد عمى أنو " مػىػب او متفػق". بيشسا قخارات قج تك
يرشف آخخ عمى أنو " غيخ مػىػب أو غيخ متفػق" ونطخا ليحه األىسية ال يكاد يخمػ 
مخجع متخرز في مجال السػلبة والتفػق مغ جدء لسعالجة مػضػع التعخف عمى ىؤالء 

امج لتعميع السػىػبيغ يتػقف بجرجة كبيخة عمى األفخاد، ومغ جية أخخى فإن نجاح اي بخن
 دقة التعخف عمييع.
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( أن عسمية الكذف والتعخف عمى الستفػقيغ والسػىػبيغ 2005كسا اشار القخيصي )
تتع في خسذ مخاحل ىي مخحمة السدح والفخز السبجئي وىي مخحمة االختيار األولي 

شاء عمى واحجة أو أكثخ مغ مالحطات لألشفال الحيغ يتػقع أن يكػنػا مػىػبيغ أو متفػقيغ ب
الػالجيغ أو األقخان او تقاريخ السعمسيغ أو األخرائييغ الشفدييغ ومخشة التقييع او التقجيخ 
وىي مخحمة الترفية والتقييع الجقيق لسغ يتع تخشيحيع مبجئيا. ويصبق خالل ىحه السخحمة 

باإلضافة إلى تصبيق بعس مقاييذ الثانية مقاييذ فخدية مقششة لمحكاء أو القجرات اإلبجاعية 
الذخرية لمكذف عغ مجى تستع الفخد بالدسات السداجية الجافعية الالزمة لمسػلبة والتفػق. 
ومخحمة تقييع االحتياجات ويتع في ىحه السخحمة تحجيج االحتياجات التخبػية والتعميسية 

صبيقو في السخحمة لمصفل، وكحلظ احتياجاتو الشفدية واإلرشادية في ضػء نتائج ما تع ت
الدابقة مغ مجارس خاصة بدسات الذخرية وتقجيخ الحات ومدتػى الصسػح والجافعية 
لإلنجاز، إضافة إلى احتياجاتو االجتساعية والسخحمة الخابعة اختيار البخنامج السشاسب 
والتدكيغ ويتع في ىحه السخحمة تػجيو الصفل إلى السكان السشاسب لخعايتو، والسخحمة 

التقػيع ويتع فييا تقييع مجى تقجم الصالب في دراستو لمبخنامج السمتحق بو مغ خالل  الخامدة
 وسائل مختمفة.

أن اكتذاف السػلبة بيغ األشفال الرع  Vialle & Paterson (1996)وقج ذكخ 
وضعاف الدسع والتعخف عمييا وتحجيجىا، ومغ ثع تذخيريع عمى أنيع يتدسػن بقجرات 

مجاالت السػلبة يسكغ عمى أثخىا أن ترفيع بأنيع مػىػبػن في  بارزة في مجال معيغ مغ
ىحا السجال أو ذلظ يتصمب دون شظ مجسػعة  مغ اإلجخاءات؛ لحلظ يجب مخاعاة أن 
تذخيز بعس األشفال عمى أنيع مػىػبػن في مجال ما ال يجب أن يعتسج فقط وبذكل 

ت الحكاء غيخ المفطية أساسي عمى تحجيج ندبة الحكاء مغ خالل استخجام أحج اختبارا
 لألشفال، إذ أن ذلظ لغ يكػن كافيًا كي نتعخف عمى قجراتيع وإمكاناتيع الستسيدة.

ان ىشاك عجدًا مغ السذكالت التي  karnes & Johnson (1997)كسا يخى 
تعيق عسمية التعخف عمى ىؤالء األشفال وتحجيجىع بجقة، ومغ ىحه السذكالت استخجام 

ي األصل ألقخانيع غيخ السعاقيغ، وأنيع عشج مقارنتيع بأقخانيع غيخ إجخاءات تقييع أعجت ف
السعاقيغ يتدسػن بالبطء بدبب إعاقتيع ما يحػل دون تحجيج مػاىبيع، وما يالقيو ىؤالء 
األشفال مغ إحباط إذا ما رغبػا في مػاصمة تعميسيع وخاصة التعميع العالي ومحاولة 

 تػجيييع إلى التجريب السيشي.
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أن   Cline & Schwartz  (1999)(، 2003مغ عادل عبج هللا )وذكخ كل 
السالحطات السباشخة السقششة لألشفال الرع/ضعاف الدسع، ثع مقارنة مدتػى أدائيع مع 
أقخانيع الحيغ يذبيػنيع في التعخف عمى قجراتيع ومػاىبيع مغ خالل أدائيع في مختمف 

االعتبار عجم مقارنة مدتػى أدائيع بسثيمو السػاقف سػاء السجرسية أو السشدلية مع األخح في 
لجى األشفال السػىػبيغ غيخ السعػقيغ، تعج عسمية ميسة في مجال التخبية الخاصة، حيث 
إنو مغ خالليا يتع الحرػل عمى أكبخ قجر مسكغ مغ السعمػمات تداعج االختراصييغ في 

اتو وإمكاناتو، وألىسية إعجاد البخنامج السالئع لمصفل األصع أو ضعيف الدسع في حجود قجر 
ىحه العسمية يجب أن تذتسل عمى كافة العشاصخ والسكػنات ذات العالقة بالصفل وأسختو 
وذلظ باستخجام اختبارات رسسية أم غيخ رسسية، فالتقييع ىػ عسمية تذتسل عمى عشاصخ 

القخار أساسية مشيا جسع السعمػمات، وتحميميا وتقػيسيا لتحجيج نػع اإلعاقة وشجتيا واتخاذ 
 .السالئع لمصفل بذأن خجمات التخبية الخاصة السالئسة في ضػء خرائرو وحاجاتو

( أن الكذف عغ السػىػبيغ والستفػقيغ، وتحجيج 2005كسا اوضح القخيصي )
الدمػكية يعج األساس السبجئي لتحجيج متصمباتيع واحتياجاتيع التعميسية -خرائريع 

ة السشاسبة ليع مغ حيث نسػىع واحتياجاتيع الخاصة، والشفدية، ومغ ثع وضع البخامج التخبػي
 كسا أن لو أىسيتو الفائقة في ترشيفيع ألغخاض التدكيغ والجراسة وبحث مذكالتيع.

وتتفق الجراسات عمى أن األشفال السػىػبيغ لجييع العجيج مغ الدسات التي تجعميع 
ع اآلخخيغ، كالدعي يذعخون باالختالف عغ أقخانيع، مسا قج يؤثخ سمبا في عالقتيع م

لتشطيع األشياء واألشخاص، واالىتسامات الستشػعة التي تقػد إلى االنصػاء واألسئمة الكثيخة، 
؛ معاجيشي  ۹۱۱۱والحداسية الدائجة والتػقعات الدائجة عغ الحات واآلخخيغ )عبج الػارث ، 

عة باإلضافة إلى الذجا( ۹۱۱۱؛ السشذاوي ۹۱۱۱؛ فاروق الخوسان و سخور ۹۱۱۱، 
واالستقاللية و كثخة الحخكة ورفس الختابة والغزب الدخيع وحبيع لمكيادة والدعامة والقجرة 

 (.2005عمى التػاصل والذعػر بالسمل )يحي، 

وتأتي الجراسة الحالية لمتحقق مغ صجق وثبات مكياس الخرائز الدمػكية 
ه األدوات في لألشفال السػىػبيغ الرع وضعاف الدسع، وذلظ لمشقز الكبيخ في مثل ىح

 البيئة السرخية.

 



 

 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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 مذكمة الدراسة:
إلى أن بخامج السػىػبيغ  Macneil & Lamb (1986)تػصمت دراسة 

الرع/ضعاف الدسع ججيجة ندبيًا، وأنو يجب استكذاف مجاالت السػلبة غيخ القجرة الفكخية 
عمى واألكاديسية عشج الرع وضعاف الدسع؛ لحلظ يجب تػسيع إجخاءات  ومقاييذ التعخف 

السػلبة، ودمج نساذج تعميع وتعمع متشػعة في السشاىج، وإدراك أن المجان االستثسارية 
ومذاركة اآلباء الستدايجة مفيجتيغ لتخصيط البخامج؛ لحلظ يجب استكذاف مرادر التسػيل، 
وزيادة الجيػد التعاونية بيغ بخامج السػلبة العادية وبخامج السػلبة لمرع/ضعاف الدسع، 

سشيج لتحجيج مخونتو وتسحػره حػل الصفل، وزيادة مدتػيات السعخفة في تخبية ودراسة ال
 السػلبة فيسا يتعمق باآلباء والسعمسيغ والسجيخيغ والصالب. 

فخدا مغ  3400( عمى عيشة شسمت 2002اوضحت نتائج دراسة مشدي والبشا )
شاك مجسػعة مغ جسيع السخاحل التعميسية بجءا مغ رياض األشفال وحتى الجامعة، عغ أن ى

الدسات والخرائز الكاشفة والجالة عمى السػلبة تسثمت في سسة السخونة التي ميدت 
السػىػبيغ في كافة السخاحل التعميسية، وسسات االستقاللية واالعتساد عمى الشفذ، واألصالة، 
والصالقة الفكخية، وحب االستصالع، والسقجرة عمى التعمع والثقة بالشفذ، وتحسل الغسػض 

 وقج ميدت ىحه الدسات السػىػبيغ بجءا مغ السخحمة االبتجائية وحتى السخحمة الجامعية.

بان ىشاك عجدا مغ الستغيخات تداعج عمى التعخف  Stoeger 2006)وأوضح )
عمى الصفل السػىػب في بجاية مخحمة الصفػلة. وقج قدع ىحه الستغيخات إلى ثالثة محاور 

ة السعمػمات االنتباه، الحاكخة، الدعة، كفاءة الحاكخة، أساسية ىي: الحكاء، وشخيقة معالج
االستخاتيجيات والتفكيخ ما وراء السعخفي(، الجافعية وخرائز الذخرية، التحريل 
 الجراسي )بجاية القخاءة والكتابة والحداب(، ودور أولياء األمػر في تعديد الستغيخات الدابقة.

لكذف عغ السػىػبيغ وججت دارسة ومغ خالل فحز األدبيات العالسية في مجال ا
( التي تشاولت واقع البحث العالسي السعاصخ في مجال الكذف عغ 2012بخيت )

دراسة  31م( أن ىشاك 2009- 2004السػىػبيغ في السجالت العالسية السحكسة في الفتخة )
تشاولت الخرائز الدمػكية لمسػىػبيغ سػاء عغ شخيق السقاييذ أو القػائع التي يجيب 

% مغ  20يا السعمسػن أو األباء أو األفخان أو الصفل نفدو، ويذكل ىحا العجد ندبة عمي
بحػث الكذف السشذػرة عالسيا، أضف إلى ذلظ أنو قج كذفت الجراسة عغ نجرة بحػث 
الكذف عغ السػىػبيغ في مخحمة ما قبل السجرسة، إذ إن أكثخ دراسات الكذف عغ 

%(، ويمييا السخحمة الثانػية بشدبة 52.9ة بشدبة )السػىػبيغ كانت في السخحمة االبتجائي
%(، مسا يذيخ لشجرة أدبيات الكذف عغ 6.4%( وأقميا في مخحمة الخوضة بشدبة )12.7)

 السػىػبيغ في مخحمة الخوضة عالسية.



 الخصائص السٌكومترٌة لمقٌاس الخصائص السلوكٌة

 علي مصبح علي أ/ شلبية يمان صالح الدين حسين الشريف د/ اسيد    مصطفى امام/د.أ
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  وتحتاج عسمية الكذف عغ األشفال السػىػبيغ والستفػقيغ مغ الرع وضعاف
ز سيكػمتخية جيجة لالستخجام في ىحه السخحمة الدسع إلى أدوات مشاسبة، وذات خرائ

السيسة مغ مخاحل بخامج تخبية السػىػبيغ والستفػقيغ، ومغ ضسغ ىحه األدوات السيسة 
السقاييذ الخاصة بتذخيز الدسات والخرائز الدمػكية لألشفال السػىػبيغ، لحا جاءت 

لمكذف عغ ىحه الجراسة لبحث الخرائز الديكػمتخية لسكياس الخرائز الدمػكية 
وتدعى ىحه الجراسة الى اإلجابة عغ  االشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع،

 الدؤاليغ التالييغ:

ما دالالت صجق مكياس الخرائز الدمػكية الكتذاف األشفال السػىػبيغ مغ الرع  (1
 وضعاف الدسع؟

بيغ ما دالالت االتداق الجاخمي لسكياس الخرائز الدمػكية الكتذاف األشفال السػىػ  (2
 مغ الرع وضعاف الدسع؟

ما دالالت ثبات مكياس الخرائز الدمػكية الكتذاف األشفال السػىػبيغ مغ الرع  (3
 وضعاف الدسع؟

 أىداف الدراسة:
تيجف الجراسة الحالية إلى التحقق مغ دالالت صجق وثبات مكياس الخرائز 

 ط.الدمػكية لمكذف األشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع بسحافطة اسيػ 

 أىسية الدراسة:
  تسثل عسمية التعخف عمى السػىػبيغ عسمية في غاية األىسية ألنو يتختب عمييا اتخاذ

قخارات يرمف مغ خالليا الصفل عمى أنو مػىػب بيشسا يرشف أخخ عمى أنو غيخ 
مػىػب وما يتختب عمى ذلظ مغ اختيار البخامج السشاسبة لكل فئة، ومغ ثع تحاول 

 يع مكياس مقشغ في ىحا السجال.الجراسة الحالية تقج
  تػفخ ىحه الجراسة أداة مصػرة ومشاسبة ذات دالالت صجق وثبات كافية، يسكغ

 استخجاميا في بخامج السػىػبيغ والستفػقيغ بسحافطة أسيػط.



 

 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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  باإلضافة إلى أن التعخف عمى الدسات الذخرية والخرائز الدمػكية لجى ىحه الفئة
فيج القائسيغ عمى تخبية الصفل في إعجاد أفزل مغ ذوي االحتياجات الخاصة قج ي

ليؤالء األشفال، واالستفادة مغ مػاىبيع السختمفة في رسع غج أفزل ليع، مسا يفيج 
 السجتسع ككل. وىػ ما ستحاول الجراسة السيجانية الكذف عشو والتػصل إليو.

 حدود الدراسة:

ادية )الرف األول شسمت الجراسة األشفال الرع وضعاف الدسع في السخحمة اإلعج
والثاني والثالث( والرفيغ األول والثاني بالسخحمة الثانػية، وجسعت بياناتيا خالل العام 

  م(.2020-2019الجراسي )

 مرطمحات الدراسة:

 :بقرج بيا الخرائز الكياسية لمسقاييذ الشفدية والتخبػية،  الخرائص الديكؽمترية
تحقق مغ صجق وثبات مكياس الخرائز كالرجق والثبات، حيث تع في ىحه الجراسة ال

 الدمػكية لمكذف األشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع بسحافطة أسيػط.
 :ىع الرع/ضعاف الدسع الحيغ يتع تحجيجىع مغ  السؽىؽبؽن مؼ الرػ/ضعاف الدسع

قبل فخيق عسل متعجد التخررات، ويتستعػن بقجرات بارزة تجعل بسقجورىع أن يحققػا 
مغ األداء في مجال أو أكثخ مغ مجاالت السػلبة، ويحتاجػن إلى خجمات  مدتػى مختفع

تخبػية مدانجة تتالءم مع شبيعة إعاقتيع وتتجاوز ما يحتاجو أقخانيع الدامعػن في إشار 
 البخنامج السجرسي العادي.

 :وفقا لشطخية الحكاء الشاجح لدتيخنبيخج تعشي السػلبة العسمية استخجام  السؽلبة العسمية
قجرات تشفيحا وتصبيقا أو أن تػضع مػضع التشفيح والتصبيق في سياقات العالع الحكيقي ال

بالسػاقف الحياتية الػاقعية والقجرة عمى مػاجية السذاكل اليػمية بالسشدل والسجرسة والعسل 
والتغمب عمييا، أو تصبيق القجرات التحميمية واإلبجاعية بشجاح بالسػاقف اليػمية، فالذخز 

عسمية ىػ القادر عمى حل مذاكمو اليػمية التي تػاجيو بالدخعة السصمػبة بشاء  السػىػب
عمى معخفة داخمية قج ال يذعخ بػجػدىا لجيو، وقج سساىا ستيخنبيخج السعخفة الزسشية 

 (.۸۱۹۱)رانيا امام ،
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  :وفقا لشطخية الحكاء الشاجح لدتيخنبيخج فان السػلبة االبجاعية تعشي  السؽلبة االبداعية
لقجرة عمى إيجاد األفكار اإلبجاعية والججيجة وتذسل االكتذاف واالبتكار والتخيل، ا

واإلحداس بالسذكالت وتحجيجىا، ووضع مقتخحات الحمػل لمسذكالت وتصػيخ الحمػل 
اإلبجاعية، والتخصيط والسخاقبة، والصالقة والسخونة واألصالة واالىتسام بالتفاصيل، 

محيغ يتستعػن بقجرة عمى االستبرار أو مغ لجييع القجرة ومؤشخاتيا تطيخ في األفخاد ال
عمى الشجاح في السػاقف الججيجة، فيع في الغالب يكػنػن مغ بيغ أولئظ الحيغ يقجمػن 

 إنجازات رائعة في مجاالت عجيجة، والسػلبة اإلبجاعية ضخورية لمشجاح في الحياة.

 إجراءات الدراسة:
 مشيج الدراسة:

لية السشيج الػصفي حيث استيجفت الجراسة الحالية تحجيج استخجمت الجراسة الحا
مجى الكفاءة الديكػمتخية لسكياس الخرائز الدمػكية لمكذف عغ السػىػبيغ مغ الرع 

 وضعاف الدسع.

 مجتسع الدراسة:
تكػن مجتسع الجراسة الحالية مغ جسيع شالب السخحمتيغ اإلعجادية والثانػية مغ 

افطة أسيػط والسدجميغ لمفرل الجراسي األول لمعام األشفال الرع وضعاف الدسع بسح
 م(.2019/2020الجراسي )

 عيشة الدراسة:
( شالب وشالبة )بالرف األول والثاني 290تكػنت عيشة الجراسة الشيائية مغ )

بستػسط عسخي قجره  والثالث االعجادي، والرف األول والثاني الثانػي( تع اختيارىع عذػائيًا،
( يػضح 1(، مغ مجتسع الجراسة، والججول )0.75خاف معياري )( سشة وبانح19.89)

 تػزيع عيشة الجراسة:



 

 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

018 
 م 0202ـ يناير   الثامنعدد ال -اجمللد الثامن     

https://dapt.journals.ekb.eg 
 

 

 

 (1جدول )

 ( عمى الرفؽف الدراسية290تؽزيع عيشة الدراسة )ن=

 السجسػع عجد البشات عجد البشيغ الرف الجراسي م

 50 17 33 األول االعجادي 1

 53 22 31 الثاني االعجادي 2

 55 27 28 الثالث االعجادي 3

 65 24 41 األول الثانػي  4

 67 30 37 الثاني الثانػي  5

 290 120 170 السجسػع

 أدوات الدراسة:

مكياس الخرائص الدمؽكية الكتذاف األطفال السؽىؽبيؼ مؼ الرػ وضعاف الدسع  - أ
 )اعداد/ الباحثة(:

               مغ أجل تحقيق ىجف ىحه الجراسة مغ حيث تػفيخ الخرائز الدمػكية     
لكياس الخرائز الدمػكية لمسػىػبيغ مغ التالميح الرع وضعاف الدسع لو دالالت ثبات 
وصجق مقبػلة، قامت الباحثة بترسيع مكياس لمخرائز الدمػكية لمسػىػبيغ مغ الرع 

 وضعاف الدسع.

 االعتبارات األساسية والسشطمقات الشعرية لبشاء السكياس:

السشصمقات الشطخية التي اشتقت مغ  اعتسجت الباحثة في ىحه الجراسة عمى بعس
اإلشار الشطخي في بشاء مكياس الخرائز الدمػكية الكتذاف السػىػبيغ مغ التالميح الرع 

 وضعاف الدسع بالسخحمة اإلعجادية فيي:



 الخصائص السٌكومترٌة لمقٌاس الخصائص السلوكٌة

 علي مصبح علي أ/ شلبية يمان صالح الدين حسين الشريف د/ اسيد    مصطفى امام/د.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تبشي وجية نطخ ستيخنبيخج كإشار نطخي لمجراسة الحالية وكحلظ األفكار التي  .1
ات التي تشاولت خرائز السػىػبيغ، استخمرتيا الجراسة مغ العجيج مغ الجراس

وباألخز ىؤالء السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع، وبعس مفاليع نطخية الحكاء 
الشاجح كإشار ومشيج لبشاء السكياس وبخاصة الحكاء العسمي والسػلبة العسمية والحكاء 

زع اإلبجاعي والسػلبة اإلبجاعية والخرائز الدمػكية الجالة عمييا والتي يسكغ أن تخ
لمكياس والتجخيب وتدسح بػصف التمسيح بالرفات السسيدة لو، وىي التي تشصبق عميو 
بجرجات متفاوتة وتسيده عغ غيخه مغ األفخاد وتؤكج وجػد استعجاد مدتقل عغ الطخوف 

 الخارجية وعمى الثبات الشدبي ليا.

 االعتساد عمى آراء الخبخاء والستخرريغ. .2

بيغ مغ الرع وضعاف الدسع مجسػعة مغ اعتبار كل خاصية مغ خرائز السػىػ  .3
الدمػكيات الستخابصة التي تسيل إلى الحجوث معًا في معطع السػاقف التي يسخ بيا الفخد 

(Brown, 1993, 102.) 

ىشاك خرائز سمػكية في التمسيح السػىػب يسكغ أن تكػن مؤشخًا عمى امتالكو  .4
خز السػىػب السػلبة العامة وىحه الخرائز مختبصة إلى حج ما لجى الذ

(Lagersoll, 1982, 56.) 

% تقخيبًا إال أنيا تػجج في 2.5ال تتػزع السػلبة في السجتسع تػزيعًا اعتجاليًا بل يسثمػن  .5
عجد قميل مغ الشاس يقل عجدىع كمسا ازدادت محكات تذخيريع، وكمسا كانت درجات 

 (.2006القصع في ىحه السحكات مختفعة )القسر والسعايصة، 

ئز الدمػكية لمسػىػبيغ عمغ الخرائز الدمػكية لمعادييغ بالجرجة وإن تختمف الخرا .6
 لع تختمف بالشػع.

 تحديد الخرائص الدمؽكية لمسؽىؽبيؼ مؼ الرػ وضعاف الدسع:
          حيث إن الجراسة الحالية تيجف إلى بشاء مكياس الخرائز الدمػكية لمسػىػبيغ

لرع وضعاف الدسع، لحا كان لدامًا عمى مغ تالميح السخحمة اإلعجادية والثانػية مغ ا
الباحثة تحجيج ىحه الخرائز أواًل لكي تسثل أبعاد السكياس، وقج اتبعت في تحجيجىا 

 اإلجخاءات اآلتية:
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             بعج اشالع الباحثة عمى ما أشار إليو ستيخنبيخج مغ خرائز السػىػبيغ  -
لت سسات السػىػبيغ، تع تحجيج وكحلظ ما تػصمت إليو العجيج مغ الجراسات التي تشاو 

خاصيتيغ رئيديتيغ لمسػلبة، كل خاصية رئيدية تسثل عجدًا مغ الخرائز الفخعية 
 وىي كالتالي:

خرائز السػلبة العسمية وتسثميا الخرائز الفخعية التالية: الجافعية لمتعمع واإلنجاز،  (1
، االتدان االنفعالي، االستقاللية، حب االستصالع، السثابخة، الكيادة، التخصيط، التػاصل

 الخرائز الشفذ حخكية.

خرائز السػلبة اإلبجاعية، وتسثميا الخرائز الفخعية التالية: األصالة في التفكيخ،  (2
الصالقة، السخونة، الحداسية لمسذكالت، الخرائز الحدية والبجييية )الحجس(، 

 الخرائز الفشية والتذكيمية.

الدمػكية عغ السػىػبيغ مغ تالميح  وبالتالي فإن عسمية إعجاد مكياس الخرائز
 السخحمة اإلعجادية والثانػية الرع وضعاف الدسع مخت بالسخاحل والخصػات التالية:

 الخطؽة األولى: 

مخاجعة دراسات سابقة عخبية وأجشبية، حيث قامت الباحثة في الجراسة الحالية 
لمسػىػبيغ مغ  بسخاجعة دراسات سابقة عخبية وأجشبية ذات صمة بالخرائز الدمػكية

العادييغ وغيخىع مغ الرع وضعاف الدسع، وكيفية تحجيجىا، واالشالع عمى بعس القػائع 
الدمػكية والسقاييذ الدابقة في ىحا السجال، كإشار تخجع إليو الجراسة وتديخ وفقو مع 
التصػيخ والتحديغ قجر اإلمكان، وتعصي القجرة عمى صياغة عبارات تتعمق بتمظ 

كية لمسػىػبيغ بعج تحجيج تمظ الخرائز الخاصة بالسػىػبيغ عسميًا الخرائز الدمػ 
 وإبجاعيًا مغ التالميح الرع وضعاف الدسع بالسخحمة اإلعجادية والثانػية.

حيث قامت ىحه الجراسة باالستميام مغ بعزيا وتصػيع وتعخيب البعس اآلخخ بسا 
خية والعخبية، وأمثمة ما يتشاسب مع فئة الرع وضعاف الدسع وبسا يتشاسب والبيئة السر

 رجعت إليو الجراسة في ذلظ:



 الخصائص السٌكومترٌة لمقٌاس الخصائص السلوكٌة

 علي مصبح علي أ/ شلبية يمان صالح الدين حسين الشريف د/ اسيد    مصطفى امام/د.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Rezulli, 1976, Terman, Oden, 1921-1945, Justman & Suss, 
مرصفى أبػ   ,Sterenberg, R.J, 1986 1977عبج الدالم عبج الغفار،   ,1982

 & Davis ، سيج خيخ هللا، 1993داود محسػد حساد،  Heller, 1990 ، 1983عميا، 
Rimm 1989,   ،1996دمحم عبج هللا البيمي وآخخون ،Sternberg, R.J.1997a, 

Sternberg, R.J. 1996,   ،2000، الجغيسان وفتحي جخوان، 1999فتحي جخوان ،
Sternberg, R.J. & Gringrenko, E, L, 2000,  ،2005عبج السصمب القخيصي ،

 .2013، مذاري، 2008، الجغيسان  2006عمي درىع، 

 : الخطؽة الثانية

إعجاد فقخات السكياس في صػرتيا األولية بعج مخاجعة الجراسات الدابقة واالشالع 
عمى قػائع الخرائز الدمػكية التي تسيد السػىػبيغ عامة، والسػىػبيغ مغ الرع وضعاف 

 الدسع خاصة، وإن كانت قميمة في البحػث الدابقة.

السحجدة لكياسو، وفي ضػء ذلظ تست صياغة بشػد السكياس حتى تتسذى واألبعاد 
وقج روعي عشج إعجاد العبارات سيػلة الرياغة والػضػح، ومشاسبتيا لفئة التالميح الرع 
وضعاف الدسع، ثع تخجست بمغة اإلشارة واليجاء األصبعي، وروعي فييا أن تكػن محجدة 
السعاني، وبعيجة عغ الغسػض والتعقيج، وروعي مكانيتيا ألن تكػن صالحة لكال الجشديغ 

عبارة في  101ػر واإلناث، وقج بمغ عجد وعبارات مكياس الخرائز الدمػكية الحك
 صػرتيا األولية مػزعة عمى بعجيغ رئيدييغ ىسا:

 مفخدة. 57 السػلبة العسمية: -1

 مفخدة. 44  السػلبة اإلبجاعية-2



 

 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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 8حيث أن فقخات البعج الخئيدي )لمسػلبة العسمية( وزعت عمى أبعاد فخعية لو، بػاقع 
فقخات لبعج حب  4فقخات لبعج االستقاللية، و 10لبعج الجافعية لمتعمع واإلنجاز، و فقخات

فقخات لبعج التخصيط،  5فقخات لبعج الكيادة، و 10فقخات لبعج السثابخة، و 5االستصالع، و
فقخات لبعج الخرائز  5فقخات لبعج االتدان االنفعالي، و 5فقخات لبعج التػاصل، و 5و

البعج الخئيدي )لمسػلبة اإلبجاعية( وزعت عمى أبعاد فخعية لو بػاقع  الشفذ حخكية. وفقخات
 4فقخات لبعج السخونة، و 5فقخات لبعج الصالقة، و 5فقخات لبعج األصالة في التفكيخ، و 6

فقخات لبعج الخرائز الحدية والبجييية )الحجس(،  4فقخات لبعج الحداسية لمسذكالت، و
فقخات لبعج الخرائز العاشفية  9لتذكيمية، وفقخات لبعج الخرائز الفشية وا 5و

 فقخات لبعج السيػل واالىتسامات. 6واالنفعالية واالجتساعية، و

 اختبار رافؼ لمسرفؽفات الستتابعة: - ب
 Raven's Progressive Matricesيعج اختبار رافغ لمسرفػفات الستجرجة 

(RPM) دغ، دمحم رياض، واحجًا مغ أشيخ مقاييذ الحكاء غيخ المفطي )صالح الجيغ ح
إلى  Bernstein et al (1994)(، وىػ اختبار واسع االنتذار واالستخجام، ويذيخ 2000

الشفدية التي  –( يرشف في الثمث األعمى مغ بيغ االختبارات التخبػية RPMأن اختبار )
تدتخجم في السجارس، وذلظ في الػاليات الستحجة األمخيكية كسا يعج مغ االختبارات غيخ 

 يدة ثقافيًا إلى حج كبيخ.الستح

وأجخيت بعس الجراسات التي ىجفت إلى التأكج مغ الثبات والرجق ومشاسبة اختبار 
( عمى عيشة مغ التالميح الريشييغ 1991) Suyonghuaرافغ مع الرع، ففي دراسة 

تتخاوح أعسارىع ما بيغ التاسعة والدابعة عذخة، تػصمت الجراسة إلى أن االختبار يتستع 
            عالية مغ الثبات والرجق، كسا لع تجج الجراسة أية فخوق في الحكاء بيغ بجرجة 

األشفال الرع الحيغ لجييع سسع بديط )ضعاف الدسع( والحيغ ال يدسعػن مصمقًا )الرع( 
 (.2000)صالح الجيغ حديغ ودمحم رياض، 
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ستع أوضحت الشتائج أن اختبار رافغ يت Bernstein et al (1994)وفي دراسة 
برجق تالزمي وتشبؤي مختفع حيث وججت عالقة بيغ درجة األشفال الرع عمى اختبار 
رافغ ودرجاتيع عمى اختبار وكدمخ لمحكاء )صجق تالزمي(، كسا وججت عالقة بيغ اختبار 

 (.2000رافغ والتحريل )صجق تشبؤي( )صالح الجيغ حديغ، دمحم رياض، 

 األساليب اإلحرائية السدتخدمة: -

، وتع IBM SPSS v.22بيانات البحث الحالي باستخجام بخنامج تع تحميل 
استخجام األساليب اإلحرائية التالية: معامل ارتباط بيخسػن، تحميل السكػنات األساسية، 

 معامل الفا كخونباخ.

 نتائج الدراسة: -
 اإلجابة عؼ الدؤال األول: -اوالا 

ما دالالت صجق مكياس الخرائز الدمػكية الكتذاف  يشز الدؤال األول عمى "
 األشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع؟"

ولإلجابة عغ ىحا الدؤال تع التحقق مغ صجق مكياس الخرائز الدمػكية 
 الكتذاف األشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع كسا يمي:

 الردق العاىري: (1
الدمػكية تع عخض السكياس عمى  لمتحقق مغ الرجق الطاىخي لسكياس الخرائز

( محكسا 15مجسػعة مغ األستاذة الستخرريغ بكميات التخبية والتخبية والتعميع وعجدىع )
مغ ذوي الخبخة واالختراص في مجال: عمع الشفذ التخبػي، والرحة الشفدية وذلظ إلبجاء 

ا، ووضػح آرائيع حػل: وضػح فقخات السكياس، ومجى تسثيل الفقخة لمدسة السخاد قياسي
الفقخات لغػيا، وأية مالحطات يخونيا ميسة ومشاسبة في بشاء السكياس؛ مغ دمج أو ححف 
أو إضافة لمفقخات، وقج تع إعادة صياغة أربعة فقخات في ضػء آراء بعس السحكسيغ، وبشاء 
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عمى راي الدادة السحكسيغ تع ححف بعجيغ مغ السػلبة اإلبجاعية ىسا )بعج الخرائز 
نفعالية واالجتساعية، وبعج السيػل واالىتسامات( وقج تع إعادة صياغة بعس العاشفية واال

 (:2الفقخات في ضػء آراء بعس السحكسيغ كسا ىػ مػضح بالججول )
 (2جدول )

الفقرات التي تػ تعديميا في ضؽء اراء الدادة السحكسيؼ لسكياس الخرائص الدمؽكية 
 لمسؽىؽبيؼ مؼ التالميذ الرػ وضعاف الدسع

 م العبارة قبل التعديل العبارة بعد التعديل عاداالب

 الدافعية لإلنجاز
يبدو عشيداا بيؼ زمالئو مؼ األطفال الرػ 

 وضعاف الدسع
واثق مؼ نفدو قد يبدو عشيداا بيؼ زمالئو مؼ األطفال 

 الرػ وضعاف الدسع.

1 

 االستقاللية
ال يستثل لألعراف الدائدة والقؽالب الجامدة مؼ 

 لدامعيؼِقَبل الرػ وا

أقل امتثاالا لمدمطة وأقل اكتراثاا باألعراف الدائدة 

 والقؽالب الجامدة مؼ ِقَبل الرػ والدامعيؼ.

2 

 حب استطالع
يدال كثيرا ويحب االستطالع   فيسا يخص فئة 

 الرػ وضعاف الدسع خاصة والدامعيؼ عامة

متدائل ومحب لالستطالع والتسحيص فيسا يخص فئة 

 صة والدامعيؼ عامة.الرػ وضعاف الدسع خا

3 

 السثابرة

يثابر ويدعى إلتقان السيارة التي يتعمسيا 

متسيزاا بذلغ عؼ بكية زمالئو مؼ األطفال الرػ 

 وضعاف الدسع

مثابر ويدعى إلتقان السيارة التي يتعمسيا متسيزاا بذلغ 

 عؼ بكية زمالئو مؼ األطفال الرػ وضعاف الدسع.

4 

 5 يشجز عسمو وال يؤجمو حتى وإن كان عميو شاقاا. حتى وإن كان شاقا عميوا يشجز عسمو وال يؤجمو  السثابرة

 الكيادة

مع زمالئو مؼ األطفال الرػ وضعاف -يتعاون 

الدسع ومعمسيو ورؤسائو والقائسيؼ عمى 

 التربية الخاصة

متعاون مع زمالئو مؼ األطفال الرػ وضعاف الدسع 

 .ةومعمسيو ورؤسائو والقائسيؼ عمى التربية الخاص

6 

 الكيادة

يدتطيع التكيف مع زمالئو مؼ الرػ وضعاف 

الدسع ومعمسيو والسؽاقف ومع العروف 

 الجديدة

يتستع بسرونة تكيفية مع زمالئو مؼ الرػ وضعاف 

 .الدسع ومعمسيو والسؽاقف ومع العروف الجديدة

7 

 الكيادة

يحرص عمى االنزباط وانجاز ما يريد مؼ 

الرػ  ميام وبخاصة تمغ التي تخص فئة

 وضعاف الدسع

مشزبط ونذيط ويشجز كل ما يؽكل إليو مؼ ميام 

 .وبخاصة تمغ التي تخص فئة الرػ وضعاف الدسع

8 

 الكيادة

يحبو زمالؤه مؼ األطفال الرػ وضعاف الدسع 

 ومعمسؽه ويحعى بيشيػ بالذعبية

 

محبؽب بيؼ زمالئو مؼ األطفال الرػ وضعاف الدسع 

 .ومعمسيو ويحعى بيشيػ بالذعبية

9 
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 م العبارة قبل التعديل العبارة بعد التعديل عاداالب

 التؽاصل
بتؽاصل مع اآلخريؼ بأكثر مؼ طريقة كمغة 
اإلشارة والتؽاصل الكمي واليجاء األصبعي 

 والكتابة

قادر عمي التؽاصل مع االخريؼ بأكثر مؼ طريقة كمغة 
 اإلشارة والتؽاصل الكمي واليجاء األصبعي والكتابة

10 

 التؽاصل
يفيػ اآلخريؼ مؼ خالل تعبيرات الؽجو والجدد 

عؼ زمالئو مؼ األطفال الرػ وضعاف  متسيزاا 
 الدسع

قادر عمى فيػ اآلخريؼ مؼ خالل تعبيرات الؽجو والجدد 
 .متسيزاا عؼ زمالئو مؼ األطفال الرػ وضعاف الدسع

11 

تػ نقميا مؼ بعد 
الطالقة الى بعد 

 االصالة

يدتخدم السعارف السكتدبة في تؽليد األفكار 
في الجديدة التي تدعده وتحقق لو الشجاح 

 الحياة

 12 

 الطالقة
ييتػ بالتطؽير والتحديؼ وخاصة ما يفيد فئة 

 الرػ وضعاف الدسع والدامعيؼ

ميتػ بتطؽير وتحديؼ األشياء والسشعؽمات بسا يفيد فئة 

 .الرػ وضعاف الدسع والدامعيؼ

13 

 الطالقة

يتدع خيالو ويقدر عمى التالعب باألفكار 

طفال والرؽر بطريقة يبير بيا زمالؤه مؼ األ

 الرػ وضعاف الدسع ويذد بيا انتباىيػ

واسع الخيال وقادر عمى التالعب باألفكار والرؽر 

بطريقة يبير بيا زمالؤه مؼ األطفال الرػ وضعاف 

 .الدسع ويذد بيا انتباىيػ

14 

 15 .قادر عمى التعامل مع أكثر مؼ مؽضؽع في آن واحد يتعامل مع أكثر مؼ مؽضؽع في آن واحد السرونة

 رونةالس
يتكيف مع ما يدتجد مؼ ظروف بيئية تحدث 

 حؽلو وبطرق مختمفة يراىا مشاسبة

قادر عمى التكيف مع ما يدتجد مؼ ظروف بيئية تحدث 

 .حؽلو وبطرق مختمفة يراىا مشاسبة

16 

 الحداسية لمسذكالت

يذعر بحاجات اآلخريؼ ومذاكميػ مبدياا 

استعداده لسداعدتيػ وبخاصة اقرانو مؼ 

 رػ وضعاف الدسعاألطفال ال

يذعر بحاجات اآلخريؼ ومذاكميػ مبدياا استعداده 

لسداعدتيػ وبخاصة ذويو مؼ األطفال الرػ وضعاف 

 .الدسع

17 

 الحداسية لمسذكالت
لديو قدرات إبداعية وثقة عالية بالشفس وقدرة 

 (عمى حل السذكالت والشجاح في الحياة

فس لديو حس عال بقدراتو اإلبداعية وثقة عالية بالش

 .وقدرة عمى حل السذكالت والشجاح في الحياة

18 

الخرائص الحدية 

 والبدييية )الحدس(

يتكيف مع اإلعاقة وصراعات الحياة متسيزاا في 

ذلغ عؼ الكثير مؼ األطفال الرػ وضعاف 

 الدسع محققاا الشجاح في الحياة

لديو قدرة عالية عمى التكيف مع اإلعاقة وصراعات 

غ عؼ الكثير مؼ األطفال الرػ الحياة متسيزاا في ذل

 .وضعاف الدسع محققاا الشجاح في الحياة

19 
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% وىي 100% و86.67وقج كانت ندب االتفاق عمى فقخات السكياس تتخاوح بيغ 
ندب مقبػلة مسا يجل عمى تستع السكياس برجق محتػى مقبػل، وبحلظ فقج أصبح السكياس 

 فقخة لبعج السػلبة اإلبجاعية(. 29سمية، فقخة لبعج السػلبة الع 57فقخة ) 86مكػنا مغ 
 الردق التالزمي: (2

لمتحقق مغ الرجق التالزمي تع حداب معامل االرتباط بيغ درجات الصالب عمى 
مكياس الخرائز الدمػكية ودرجاتيع عمى اختبار السرفػفات الستتابعة لخافغ وجاءت 

 (:8الشتائج كسا ىػ مػضح بالججول )
 (8جدول )

بيرسؽن االرتباط بيؼ درجات الطالب عمى مكياس الخرائص الدمؽكية معامالت ارتباط 
 ودرجاتيػ عمى اختبار السرفؽفات الستتابعة لرافؼ

 االرتباط باختبار السرفؽفات الستتابعة لرافؼ ابعاد مكياس الخرائص الدمؽكية م

 0.449 الدافعية 1
 0.655 االستقاللية 2
 0.602 حب االستطالع 3
 0.605 السثابرة 4
 0.581 الكيادة 5
 0.653 التخطيط 6
 0.599 االترال 7
 0.427 االتزان االنفعالي 8
 0.606 الشفس حركيو 9

 0.677 السؽلبة العسمية
 0.547 األصالة 10
 0.535 الطالقة 11
 0.534 السرونة 12
 0.531 الحداسية لمسذكالت 13
 0.546 الخرائص 14
 0.584 الخرائص الفشية 15

 0.589 بة اإلبداعيةالسؽل
 0.685 الدرجة الكمية لمسكياس

 (0.01جسيع معامالت االرتباط الؽاردة بالجدول دالة احرائيا عشد مدتؽى )



 الخصائص السٌكومترٌة لمقٌاس الخصائص السلوكٌة

 علي مصبح علي أ/ شلبية يمان صالح الدين حسين الشريف د/ اسيد    مصطفى امام/د.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( 0.3( ان جسيع قيع معامالت االرتباط كانت أكبخ مغ )8ويتزح مغ الججول )
 مسا يجل عمى ان مكياس الخرائز الدمػكية يتستع بالرجق التالزمي.

 شائي:الردق الب (3
لمتحقق مغ الرجق البشائي لسكياس الخرائز الدمػكية تع استخجام التحميل 

 Cattell’sمعيار كاتل العاممي االستكذافي بصخيقة السكػنات األساسية وتع االعتساد عمى 
Scree test ( تػزيع العػامل:1ومعيار كايدر ويػضح الذكل ) 

 
 (1شكل )

 الجذور الكامشة لمعؽامل السدتخرجة
تع االعتساد عمى التحميل السػازي في تحجيج عجد العػامل السشاسب استخخاجيا،  كسا

حيث تع مقارنة الجحور الكامشة الشاتجة مغ التحميل السػازي بالجحور الكامشة الشاتجة مغ 
التحميل العاممي لمبيانات الفعمية، وتع اإلبقاء عمى العػامل التي يديج جحرىا الكامغ عغ 

(، حيث Ruscio & Roche, 2012ػامل الشاتجة مغ التحميل السػازي )الجحر الكامغ لمع
 ( كسا ىػ مػضح بالذكل التالي:2أكجت نتائجو ان عجد العػامل يداوي )

 
 (2شكل )

 نتائج التحميل السؽازي لسكياس الخرائص الدمؽكية



 

 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ووفقا لسعيار كايدر ومعيار التحميل السػازي ومعيار سكخي بمػت تع استخخاج 
( يػضح نتائج التحميل العاممي 9، وتع اجخاء التجويخ السائل وفيسا يمي ججول )عامميغ

 االستكذافي قبل وبعج التجويخ:
 (9جدول )

 نتائج التحميل العاممي االستكذافي لسكياس الخرائص الدمؽكية قبل وبعد التدوير
 االشتراكيات التذبعات بعد التدوير التذبعات قبل التدوير االبعاد الفرعية م

 العامل الثاني العامل األول العامل الثاني العامل األول

 0.537 0.653 0.333 0.238 0.693 الدافعية 1

 0.807 0.756 0.485 0.206 0.874 االستقاللية 2

 0.822 0.769 0.479 0.219 0.880 حب االستطالع 3

 0.799 0.733 0.511 0.171 0.877 السثابرة 4

 0.745 0.751 0.426 0.243 0.828 الكيادة 5

 0.852 0.812 0.439 0.277 0.881 التخطيط 6

 0.796 0.774 0.444 0.247 0.858 االترال 7

 0.485 0.697 0.316 0.500 0.485 االتزان االنفعالي 8

 0.791 0.775 0.436 0.253 0.852 الشفس حركيو 9

 0.823 0.366 0.830 0.315 0.851 األصالة 10

 0.898 0.326 0.890 0.385 0.866 الطالقة 11

 0.902 0.340 0.887 0.373 0.874 السرونة 12

 0.871 0.331 0.873 0.369 0.857 الحداسية لمسذكالت 13

 0.898 0.306 0.897 0.405 0.857 الخرائص الحدية والبدييية 14

 0.718 0.372 0.761 0.262 0.806 الخرائص الفشية 15

  5.73 6.01 1.44 10.30 الجزر الكامؼ

 38.22 40.08 9.62 68.68 ندبة التبايؼ السفدر
 78.30 40.08 78.30 68.68 ندبة التبايؼ السفدر التراكسي

( أن أبعاد مكياس الخرائز الدمػكية تػزعت عمى 9ويتزح مغ الججول )
مكػنيغ، السكػن األول اشتسل عمى ابعاد السػلبة العسمية والسكػن الثاني اشتسل عمى 

% والسكػن الثاني فدخ 40.08اإلبجاعية، وفدخ السكػن األول ندبة تبايغ قجرىا السػلبة 
% 78.30% وبحلظ فإن السكػنيغ معا فدخا ندبة تبايغ قجرىا 38.22ندبة تبايغ قجرىا 

 وىي ندبة جيجة مسا يجل عمى الرجق البشائي لسكياس الخرائز الدمػكية.



 الخصائص السٌكومترٌة لمقٌاس الخصائص السلوكٌة

 علي مصبح علي أ/ شلبية يمان صالح الدين حسين الشريف د/ اسيد    مصطفى امام/د.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اإلجابة عؼ الدؤال الثاني: -ثانياا 
ما دالالت االتداق الجاخمي لسكياس الخرائز  ل الثاني عمى "يشز الدؤا

 الدمػكية الكتذاف األشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع؟"

التحقق مغ مجى ارتباط درجة كل فقخة مع الجرجة الكمية ولإلجابة عغ ىحا الدؤال تع 
بيخسػن، بيغ  لمبعج الحي تكيدو، والجرجة الكمية عمى السكياس، تع حداب معامل ارتباط

درجة كل فقخة مع الجرجة الكمية عمى البعج الحي تشتسي اليو، كسا تع حداب معامل االرتباط 
بيغ درجات االبعاد والجرجة الكمية لمسكياس، وجاءت الشتائج عمى الشحػ السػضح في 

 :( التالية7، 6، 5، 4، 3الججاول )

 (3جدول )

 االتداق الداخمي لبعد )السؽلبة العسمية(
 الكيادة حب االستطالع االستقاللية دافعيةال

 االرتباط بالبعد الفقرات االرتباط بالبعد الفقرات االرتباط بالبعد الفقرات االرتباط بالبعد الفقرات

1 0.709 1 0.515 1 0.504 1 0.587 

2 0.434 2 0.543 2 0.628 2 0.367 

3 0.448 3 0.413 3 0.371 3 0.648 

4 0.651 4 0.699 4 0.578 4 0.400 

 0.366 5 0.470االرتباط بالسؽلبة العسمية= 0.475 5 0.393 5

 0.654 6 السثابرة 0.558 6 0.646 6

7 0.501 7 0.455 1 0.598 7 0.669 

8 0.409 8 0.602 2 0.421 8 0.724 

 0.693 9 0.512 3 0.397 9 0.581االرتباط بالسؽلبة العسمية=

10 0.571 4 0.464 10 0.696 

 0.661االرتباط بالسؽلبة العسمية= 0.532 5 0.469االرتباط بالسؽلبة العسمية=

 0.513االرتباط بالسؽلبة العسمية=

 (0.01جسيع معامالت االرتباط الؽاردة بالجدول دالة احرائيا عشد مدتؽى )



 

 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (4جدول )
 تابع االتداق الداخمي لبعد )السؽلبة العسمية(

 الشفذ حخكيو االنفعالياالتدان  االترال التخصيط

االرتباط  الفقخات االرتباط بالبعج الفقخات

 بالبعج

االرتباط  الفقخات

 بالبعج

االرتباط  الفقخات

 بالبعج

1 0.692 1 0.516 1 0.453 1 0.507 

2 0.392 2 0.542 2 0.439 2 0.373 

3 0.659 3 0.468 3 0.706 3 0.603 

4 0.582 4 0.692 4 0.354 4 0.686 

5 0.555 5 0.598 5 0.372 5 0.446 

االرتباط بالسػلبة  0.420االرتباط بالسػلبة العسمية=

 0.536العسمية=

االرتباط بالسػلبة 

 0.471العسمية=

االرتباط بالسػلبة 

 0.623العسمية=

 (0.01جسيع معامالت االرتباط الؽاردة بالجدول دالة احرائيا عشد مدتؽى )
 (5جدول )
 )السؽلبة االبداعية(االتداق الداخمي لبعد 

 السخونة الصالقة األصالة
 االرتباط بالبعج الفقخات االرتباط بالبعج الفقخات االرتباط بالبعج الفقخات

1 0.504 1 0.5 1 0.56 
2 0.417 2 0.71 2 0.7 
3 0.390 3 0.38 3 0.56 
4 0.724 4 0.55 4 0.45 
5 0.390 5 0.52 5 0.69 
 االرتباط بالسػلبة 0.424 6

 0.618االبجاعية=
 0.536االرتباط بالسػلبة االبجاعية=

 0.447االرتباط بالسػلبة االبجاعية=

 (0.01جسيع معامالت االرتباط الؽاردة بالجدول دالة احرائيا عشد مدتؽى )

 



 الخصائص السٌكومترٌة لمقٌاس الخصائص السلوكٌة

 علي مصبح علي أ/ شلبية يمان صالح الدين حسين الشريف د/ اسيد    مصطفى امام/د.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تابع االتداق الداخمي لبعد )السؽلبة االبداعية( (6جدول )
 الخرائز الفشية الخرائز الحداسية لمسذكالت

 االرتباط بالبعج الفقخات االرتباط بالبعج الفقخات االرتباط بالبعج الفقخات
1 0.571 1 0.531 1 0.506 
2 0.479 2 0.656 2 0.536 
3 0.361 3 0.697 3 0.496 
4 0.443 4 0.391 4 0.512 

 0.673 5 0.462االرتباط بالسػلبة االبجاعية= 0.632االرتباط بالسػلبة االبجاعية=
 0.516تباط بالسػلبة االبجاعية=االر   

 (0.01جسيع معامالت االرتباط الؽاردة بالجدول دالة احرائيا عشد مدتؽى )
 معامالت االرتباط بيؼ أبعاد مكياس قمق السدتقبل والدرجة الكمية عميو (7جدول )

 االرتباط بالجرجة الكمية لمسكياس ابعاد مكياس الخرائز الدمػكية م

 0.661 الجافعية 1
 0.557 االستقاللية 2
 0.631 حب االستصالع 3
 0.570 السثابخة 4
 0.644 الكيادة 5
 0.423 التخصيط 6
 0.564 االترال 7
 0.519 االتدان االنفعالي 8
 0.516 الشفذ حخكيو 9

 0.402 السػلبة العسمية
 0.350 األصالة 10
 0.680 الصالقة 11
 0.500 السخونة 12
 0.621 تالحداسية لمسذكال 13
 0.341 الخرائز 14
 0.599 الخرائز الفشية 15

 0.403 السػلبة اإلبجاعية
 0.377 الجرجة الكمية لمسكياس

 (0.01جسيع معامالت االرتباط الػاردة بالججول دالة احرائيا عشج مدتػى )



 

 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( الدابقة أن جسيع قيع معامالت االرتباط دالة 7، 6، 5، 4، 3يتزح مغ الججاول )
 ( والحي يؤكج صجق االتداق الجاخمي لمفقخات مع السكياس.0.01ػى داللة )عشج مدت

 اإلجابة عؼ الدؤال الثالث: -ثالثاا 
ما دالالت ثبات مكياس الخرائز الدمػكية الكتذاف  يشز الدؤال الثالث عمى "

 األشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع؟"
خجام معامل الفا كخونباخ، حيث ولإلجابة عغ ىحا الدؤال تع التحقق مغ ثبات باست

شالب وتع حداب ثبات  290تع تصبيق مكياس قمق السدتقبل عمى عيشة استصالعية قجرىا 
 (:10السكياس باستخجام معادلة الفا كخونباخ كسا ىػ مػضح بالججول )

 (10جدول )
 معامالت الثبات لسكياس الخرائص الدمؽكية

 معامل الثبات راتعدد الفق ابعاد مكياس الخرائص الدمؽكية م
 )الفا كرونباخ(

 0.749 8 الدافعية 1
 0.733 10 االستقاللية 2
 0.788 4 حب االستطالع 3
 0.846 5 السثابرة 4
 0.757 10 الكيادة 5
 0.823 5 التخطيط 6
 0.761 5 االترال 7
 0.855 5 االتزان االنفعالي 8
 0.841 5 الشفس حركيو 9

 0.773 57 السؽلبة العسمية
 0.805 6 األصالة 10
 0.858 5 الطالقة 11
 0.834 5 السرونة 12
 0.832 4 الحداسية لمسذكالت 13
 0.761 4 الخرائص 14
 0.844 5 الخرائص الفشية 15

 0.806 29 السؽلبة اإلبداعية
 0.736 86 الدرجة الكمية لمسكياس

 (0.01ؽى )جسيع معامالت االرتباط الؽاردة بالجدول دالة احرائيا عشد مدت
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( ان قيع معامالت الثبات باستخجام معادلة الفا كخونباخ 10ويتزح مغ الججول )
 (، مسا يجل عمى ان السكياس يتستع بثبات مقبػل.0.7كانت جسيعيا أكبخ )

 تعميق عمى نتائج البحث: 

ىجفت الجراسة الحالية إلى التحقق مغ دالالت صجق، وثبات " مكياس الخرائز 
اف األشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع، وكذفت الشتائج عغ تػفخ الدمػكية الكتذ

%(، وتػفخ 85الرجق الطاىخي، حيث لع تقل ندب االتفاق عمى بشػد القائسة عغ )
لمسكياس دالالت الرجق صجق البشاء الجاخمي، وأيزا تػفخت لو دالالت الرجق التالزمي، 

ختبار السرفػفات الستتابعة لخافغ، كسا تػفخ إذ ارتبط بسكياس تػرانذ لمتفكيخ اإلبجاعي وا
لمسكياس صجق البشاء العاممي، إذ كذف التحميل العاممي عغ وجػد عامميغ يتذبع عمييسا 

 ابعاد السكياس جسيعيا، كسا تػفخ لمسكياس درجات ثبات جيجة مغ حيث االتداق الجاخمي.

جام والتصبيق في وىحه الشتائج تجل عمى صالحية مكياس الخرائز الدمكية لالستخ
مجتسع الجراسة الحالية، لإلسيام في تخشيح األشفال لبخامج السػىػبيغ مغ الرع وضعاف 

 الدسع وكحلظ في البحث العمسي الستعمق باألشفال السػىػبيغ مغ الرع وضعاف الدسع.

ومسا سبق يتزح ان مكياس الخرائز الدمػكية الكتذاف األشفال السػىػبيغ مغ 
يتستع بخرائز سيكػمتخية جيجة وذلظ مسا يجعل ىحا السكياس  الرع وضعاف الدسع

 صالح لمتصبيق في البيئة العخبية.

 التؽصيات والسقترحات:

في ضػء نتائج الرجق والثبات التي تػصمت إلييا الجراسة الحالية تػصي الجراسة 
باستخجام مكياس الخرائز الدمػكية في الكذف عغ االشفال السػىػبيغ مغ الرع 

الدسع في السخحمتيغ اإلعجادية والثانػية بسحافطة اسيػط، كسا نػصي الجراسية  وضعاف
باستخجاميا في البحث العمسي في مجال السػلبة والتفػق، وتقتخح الجراسة تصبيقيا عمى 

 عيشات أخخى في مجتسعات اخخى.
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 السراجع:

 السراجع العربية:-أوالا 

سػىػبيغ والستفػقيغ دراسة مدحية (. محكات التعخف عمى ال2003أبػ ىاشع الديج )
. مجمة 2012إلى  1990لمبحػث العخبية في الفتخة مغ عام 

 .72-31، 3أكاديسية التخبية الخاصة، 

(. فعالية تقييع األداء باستخجام أنذصة الحكاء الستعجدة لجاردنخ 2001إمام مرصفي سيج )
مية في اكتذاف السػىػبيغ مغ تالميح السخحمة االبتجائية، مجمة ك

 التخبية، جامعة أسيػط، السجمج الدابع عذخ، العجد األول.

(. الكذف عغ السػىػبيغ بالدػدان في ضػء دليل أساليب 2006بخيت، صالح الجيغ )
الكذف عغ السػىػبيغ لمسشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم 
)الكدػ( )دالالت الرجق والثبات والسعاييخ السحمية( السجمة العخبية 

 .101-71(: 1تخبية )ال

(. واقع البحث العالسي السعاصخ في مجال الكذف عغ 2012بخيت، صالح الجيغ )
السػىػبيغ دراسة ببميػمتخية لمسجالت العالسية السحكسة في الفتخة 

 .317-263، 26(، مجمة رسالة الخميج العخبي، 2004-2009)

اإلمارتية مغ مكياس الكذف  (. الرػرة1996البيمي، دمحم عبج هللا، وجالل، أحسج سعج. )
عغ الصمبة السػىػبيغ في السخحمة االبتجائية: الخرائز 

دراسات نفدية: رابصة االخرائييغ الشفدييغ  .الديكػمتخية والسعاييخ
 . .507- 475، 4، ع 6السرخية، مج 
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(. تخبية السػىػبيغ في الػشغ العخبي في بخامج تكػيغ 2008الجغيسان، عبج هللا دمحم )
ع السسمكة العخبية الدعػدية، السخكد الػششي لبحث السػلبة السعم

 واإلبجاع، جامعة السمظ فيرل.

صجق أنساط االستذارات الفائقة لجابخوسكي في التشبؤ (. ۸۱۹۱رانيا امام مرصفى )
باألشفال السػىػبيغ بالسخحمة االبتجائية رسالة دكتػراه، كمية التخبية، 

 جامعة أسيػط.

( GIFTتصػيخ صػرة اردنية معجلة مغ مكياس )(. ۹۱۱۱ديا سخور )الخوسان، فاروق ونا
لمكذف عغ السػىػبيغ في السخحمة االبتجائية في عيشة أردنية، في 

( دراسات وابحاث في التخبية الخاصة، 2000فاروق الخوسان )
 عسان، دار الفكخ.

األردن: دار  (.4(. مجخل إلى تخبية الستسيديغ والسػىػبيغ )ط2003الدخور، ناديا ىايل )
 الفكخ.

(. سيكػلػجية اإلبجاع بيغ الشطخية والتصبيكية، دار الشيزة 1993سيج خيخ هللا وآخخون )
 العخبية، بيخوت.

(: تقشيغ اختبار السرفػفات 2000صالح الجيغ حديغ الذخيف، دمحم رياض أحسج، )
 17و 5- 7و 6الستجرجة لخافغ عمى التالميح الرع لألعسار مغ 

)أسيػط وسػىاج وأسػان(، مجمة كمية التخبية، العجد  سشة بسحافطات
 م.2001الدابع عذخ، العجد األول، يشايخ سشة 

 (. األشفال السػىػبػن ذوو اإلعاقات. القاىخة: دار الخشاد.2003عادل عبج هللا دمحم )

 (. التفػق العقمي واالبتكار، القاىخة، دار الشيزة العخبية.1977عبج الدالم عبج الغفار )
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الخرائز الدمػكية لمتالميح الستفػقيغ بالرف (. 1999بج الػارث، سسية أحسج )ع
الخامذ االبتجائي " كسا يخاىا السعمع في ضػء بعس متغيخات 
الحكاء السرػر، والتفكيخ االبتكاري، ومفيػم الحات، جامعة السشيا، 

 – ۸۱۱، ۸كمية التخبية، مجمة البحث في التخبية وعمع الشفذ، 
۸۳۱. 

 (. السػلبة والتفػق واإلبجاع. الصبعة األولى، عسان: دار الكتاب1999جخوان )فتحي 
 الجامعي.

(. السػىػبػن والستفػقػن "خرائريع واكتذافيع ورعايتيع". 2005القخيصي، عبج السصمب )
 القاىخة: دار الفكخ العخبي.

ة عمى تشسية أثخ بخنامج تجريبي لخعاية السػىػبيغ رياضي(. ۹۱۱۱السشذاوي، رياض زكخيا )
قجرة معمسي التخبية الخياضية عمى االكتذاف السبكخ لمسػىػبيغ. 

 . ۸۲-۹، ۸۱جامعة ششصا، مجمة كمية التخبية، 

(. سيكػلػجية األشفال ذوي 2006مرصفى نػري القسر وخميل عبج الخحسغ السعايصة )
االحتياجات الخاصة، دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة، عسان، 

 األردن.

(. الدسات العقمية والذخرية التي تسيد الصمبة السبجعيغ عغ 1983مرصفي أبػ عميا ) 
غيخىع في السخحمة الثانػية عمى عيشة أردنية، رسالة ماجدتيخ غيخ 

 مشذػرة، الجامعة األردنية: األردن.

الكفايات التجريبية التعميسية لمسعمسيغ بجولة البحخيغ " (. ۹۱۱۱معاجيشي، اسامة حدغ )
، 11سل مع الصالب الستفػقيغ، جامعة الكػيت، السجمة التخبػية، لمع

153-204. 
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إعجاد بخامج لمكذف عغ السػىػبيغ (. ۸۱۱۸مشدی، محسػد عبج الحميع وعادل البشا )
والسبجعيغ ورعايتيع مغ مخحمة التعميع قبل السجرسي إلى مخحمة 

 ۸۱، (۳۱) ۹۸التعميع الجامعي. السجمة السرخية لمجراسات الشفدية 
-۹۱. 

البخامج التخبػية لألفخاد ذوي االحتياجات الخاصة. األردن، دار (. 2005يحي، خػلة أحسج )
 لسديخة.ا
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