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انفصم االول :

مهخص انثحث :
تبدأ موهبة اإلنسان مع بداية حياته كاستعداد كامن وامكانية محتملة تنمو وتنضج
مع نموه وتطوره في مراحل حياته المختلفة  ،وذلكن ان وجكدا البي كة الحكالحة التكي
ترعى نموها وتتعهد بروزها الى ان تحل الى مرحلة تحمكك اننتكاو والعمكل وان لكم
تجد الرعاية الكافية والبي ة المناسبة فانها تضمر وتضمحل وتضيع فا دتها على الفرد
والمجتمع .
مشكهح انثحث واحلاجح انيه :
ان انسرة هي المحضن انول والر يسي للطفل في بداية حياته اذ يمع على عاتك
هذه انسرة المسؤو لية فكي اكتاكاو ورعايكة وتنميكة لكدراا طفلهكا فهكي التكي تاككل
سلوكه ولدراته العملية واخحيته المستمبلية  ،فكان تاكخي موهبكة انطفكال ينب كي
ان تبدء منذ مرحلة الطفولة المبكرة او في سكنواا مالبكل المدرسكة انبتدا يكة  ،وذلكن
ننها مرحلة مهمة في حياة الطفل ففيها تتاككل اخحكية الطفكل وفيهكا ت كرذ البكذور
انولككى لمكونككاا تكوينككه انجتمككاعي وتحككدد فيهككا مسككاراا نمككوه العملككي والجسككمي
والنفسي وذلن طبما لما توفره البي ة المحيطة به ( احمد )7 ،9111 ،
ففي ذلن ااار العالم فرويد ( انه بانمكان تموية او اضعاو اخحية الطفكل لبكل
ان يتجاوز سن الخامسة من العمر ،وهكذا مكا اكدتكه الدراسكاا الحديلكة التكي بينكا ان
موهبككة وابككداط انطفككال تكككون فككي السككنواا الخمسككة انولككى  %19وعنككدما يحككل
انطفال الى سن  7سنواا تككون نسكبة مكوهبتهم بحكدود  %99امكا فكي سكن التاسكعة
والعاارة من العمر فان موهبة انطفال تحل الى  %2فمط ( معتز )3 ،2991 ،
وهذا دليل واضح على مكد نجكاا انةمكة التربيكة والتعلكيم وانعكراو والعكاداا
والتماليككد انسككرية اون والمدرسككية لانيككا فككي طمككذ معككالم موهبككة اطفالنككا واجهككا
احالمهم على يد مجتمع ن يعرو كيو يتعامل مع نخبته المستمبلية  ،فهكو يكر فكيهم
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التمككرد علككى اننةمككة والعككاداا وانهككم يجككب ان يخضككعوا بككالموة لر باتككه  ،نن هككذا
المجتمكككككع لكككككد نسكككككى انكككككه بيكككككد هكككككونء لامكككككا حضكككككاراا وبضكككككياعهم هكككككدما
حضاراا اخر .
وانسرة هي من اهم الموسساا انجتماعية التي لهكا الكدور المكؤلر فكي اكسكاب
انطفال ليمهم فهي التي تحدد ما ينب ي وما ن ينب ي منذ المراحل المبكرة في حياتهم
فهي التي تسهم اسهاما مبااكرا ور يسكيا فكي تككوين نكوط مكن الترتيكب الميمكي الكذ
يملككل معيككار يهتككد بككه الفككرد فككي موالككو حياتكه المختلفككة فهككي امككا تسككهم فككي تطككوير
اخحككية الطفككل وتكسككبها اتجاهككاا وميككون علميككة او فنيككة وامككا تسككهم فككي طمككذ
اخحيته هذا الطفل وتحطكم ميولكه واتجاهاتكه مكن خكالل عكدم المبكانة وعكدم التمكدير
( عالء الدين )11 ، 2994،
لمدراا الطفل .
وهذا ما اكدته العديكد مكن الدراسكاا فمكد ااكارا الكى اهميكة دور انم وانب فكي
حياة طفلهما وفي تنمية الموهبة لديه واكدا على ان السنواا انولى من عمر الطفل
هي انساذ في تنمية لدراا الطفل وذكا ه فالتراث السايكلوجي ااار الى الكلير مكن
هذه الدراساا وان معةم هذه الدراساا ااارا الى ان طبيعكة عاللكة الطفكل بوالديكه
ومستو تححيلهم العلمي ومااركاتهم لحياة الطفل ومتابعتهم لكافة امور حياته وهو
في بداية حياته له الدور الكبير وانيجابي البعيكد المكد فكي تربيكة موهبكة هكذا الطفكل
مسككتمبال  (9الخطيككب  ) 1 ، 9111 ،وااككارا الدراسككاا والمراجككع الككى ان طبيع كة
عاللة الطفل بوالديه وتفاعله معهم يلعب الدور الكبير في تربية مواهب الطفل  ،فهكذا
التفاعل يخلك بي ة فنية ميسرة لتنمية مواهكب الطفكل  ،فالتفاعكل اللفةكي لكه دور كبيكر
فككي تنميككة المككدراا العمليككة منككذ اناككهر انولككى مككن عمككر البطفككل  ،فطككرا انس ك لة
المفتوحة وتمديم التعزيز اللفةي وعدم اعطكاء انجوبكة الجكاهزة وتكرن الطفكل يبحكث
عككن ان جوبككة بنفسككه وفسككح المجككال امامككه مككن اجككل التجربككة والمحاولككة والسككماا لككه
باستخدام العابه بالاكل الذ يريد ،تكون السبيل لنمو لدراا الطفل على انموهبة (
المطككوط  )1 ،2996،ان ان الموهبككة ن تةهككر بككذلن فحسككب بككل تحتككاو دومككا الككى
الرعاية والتوجيه التربو من لبل الوالدين .
)(laine 1988 p116
ونن األطفككال هككم الاككريحة الضككعيفة فككي المجتمككع وبحاجككة دومككا الككى الرعايككة
والعناية والتوجيه وبحاجة دوما الى العناية المجتمعية نن هكذا مكا اكدتكه المكيم الدينيكة
بككاختالو ماككاربها ومككا اكدتككه الملككل انجتماعيككة بكافككة ااكككالها وهككذا هككو الوضككع
الطبيعكي لجميككع انطفككال الكذين يعياككون فككي كنكو عا لككة تمككدم لهكم الحمايككة والرعايككة
وانرااد فما بال انطفال الفالدين احد الوالدين  ،ومن يمدم لهم العون والرعاية فهكم
اذا بحاجة الى رعاية اكبكر مكن انسكرة اون ومكن المجتمكع لانيكا وذلكن ننهكم مسكؤلية
المجتمع علكى المسكتو الرسكمي والاكعبي ونن انسكره هكي المسكؤولة عكن تكربيتهم
ورعكايتهم ( النجكاتي  )2، 2999 ،نن يكاب احكد الوالكدين ونسكباب عديكدة اهمهكا
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الموا او السفر او السجن او اننفحال 999الخ من اسباب ياب احد الوالدين يحرم
انطفككال مككن ااككباط حاجككاتهم الككى انمككن والككى الرعايككة الكاملككة والككى الحككب والحنككان
الكككافي وبخاحككة عنككدما يبمككى الطفككل مككع الطككرو انخككر الككذ البككا مككا يع كاني مككن
الض وط والتوتر ولمل الكاهل وعدم انستمرار النفسي وانجتماعي نن هذا الطكرو
محروم من السند مما يجعل دوره دا ما يكون نالحا .
( ) guillaume 1985 p238
وفي ذلن لدما (ان مار ) ممللة اليونسيو في مكوتمر الكيم فكي حكنعاء حكول
حماية ورعاية ابداط وموهبة انطفال الفالكدين احكد الوالكدين كلمتهكا فااكارا الكى انكه
ينةر في كلير من انحيان الى انطفال الفالدين احد الوالدين علكى انهكم ياككلون همكا
وعب ا علكى انسكر التكي ترعكاهم اون وعلكى المجتمكع لانيكا ملتمسكة فكي ذلكن همسكاا
ونةكراا المجتمككع تجككاه هككذا الطفككل ونةككراا التمييككز والوحككمة التككي ن تككزال تاكككل
عا ما امام تمدمه وتطوره وطموحه والتي تبمى تواجكه الطفكل فكي كافكة احكعدة الحيكاة
وبااكككال متعككددة ومتباينككة مككن لبككل الرعككاة انساسككيين للطفككل او انسككرة البديلككة او
( حبر)4-2997،9 ،
المدارذ او الموسساا الححية او انجتماعية .
ومن خالل كل ما تمدم يمكن لنا ان نلخ اهمية البحث في النماط التالية - :
 – 9عدم اهتمام ذو انطفال بمكواهبهم العمليكة والفنيكة ممكا يجعكل انمكر يحكل الكى
خنك هذه المواهب ولتلها .
 -2تباعككد انهككل وانحككدلاء والمحككيط الككذ يعككي فيككه انطفككال عككن احتياجككاتهم
انساسية .
 -3ر بة انطفال في التعلم دوما بانفسهم مع ياب من يمدم لهم يد العون .
 -4ياب التاجيع والاكر واللناء من حياة انطفال في الولا الذ يكون بحاجة له .
هذف انثحث :
يهدو البحث الى ممارنكة موهبكة انطفكال الفالكدين احكد الوالكدين و يكر الفالكدين
ومن الهدو اعاله ااتما الفرضياا الحفرية انتية :
من الهدف اعاله تم اشتقاق الفرضيات الصفرية االتية :
 .9ن توجد فروق ذاا دنلة معنوية عند مستو دنلكة ( )9،95فكي متوسكطاا
درجككاا الموهبككة بككين انطفككال الفالككدين احككد الوالككدين ( ذكككور  ،انككاث )
وانطفال ال ير فالدين .
 .2ن توجد فروق ذاا دنلة معنوية عند مستو دنلكة ( )9،95فكي متوسكطاا
درجكككاا الموهبكككة بكككين انطفكككال الفالكككدين احكككد الوالكككدين ( الكككذكور )و يكككر
الفالدين 9
 .3ن توجد فروق ذاا دنلة معنوية عند مستو دنلكة ( )9،95فكي متوسكطاا
درجكككاا الموهبكككة بكككين انطفكككال الفالكككداا احكككد الوالكككدين ( اننكككاث ) و يكككر
الفالداا 9
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 .4ن توجد فروق ذاا دنلة معنوية عند مستو دنلكة ( )9،95فكي متوسكطاا
درجاا الموهبة بين انطفال الفالدين احد الوالدين( ذكور واناث ) 9
حذود انثحث :
يمتحر البحث الحالي على اطفال الريا الفالدين احد الوالدين و ير الفالدين
في محافةة ديالى  /العراق وبعمر ( )5-4سنواا وللعام الدراسي 9 2999-2991
حتذيذ املصطهحاخ :
موهبة األطفال :
عرفها الخطيب : 8991
هي لدراا عملية كبيكرة ومسكتو ذككاء عكال يتميكز بكه الطفكل بحيكث يحكل الكى
درجة  929درجة على سلم ستانفورد وبينيكه ويككون لهكذا الطفكل المكدرة علكى تحليكل
الموالو الحعبة وله المدرة على ايجاد العاللاا الموحدة بين كل المااكل والتحدياا
الموجودة امامه عكذ انفكراد العكاديين الكذين يحكاولون حكل ككل ماككلة علكى حكدة 9
( الخطيب )1 ،9111،
عرفها الهويدي : 3002
هي لدرة الطفل على التميز في ا مجال او ميدان من ميادين الحياة 9
( الهويد )243 ، 2993 ،
عرفها شاهين :3009
هي لدراا استلنا ية او استعدادا فطرية ير عادية لد انطفال ولد تكون هكذه
المدراا او انستعداداا مورولة او مكتسبة سواء كانا لدراا عملية او لدراا بدنية
( ااهين )3 ،2991 ،
.
التعريف االجرائي لموهبة االطفال :
هككي لككدراا كامنككة توجككد لككد انطفككال تسككاعدهم علككى اللعككب والعمككل وايجككاد
الحلول لكل موالو الحياة بااكال متميزة ومت يرة 9
األطفال :
بحسب تعريو منةمة حموق اننسان هو كل انسان دون سن اللامنة عاكرة مكن
العمر 9
األطفال الفاقدون احد الوالدين :
عرفه احمد 3080
هم انطفال الذين يفمدون احد والديهم بالموا مما يسبب لهم العزلة وتتزايكد عليكه
ض ك وط التربيككة ننهم كويفتمرون الككى السككند او النمككوذو المناسككب نتخككاذ الخيككاراا
( احمد )7 ، 2999 ،
التربوية الححيحة البعيدة عن العنو .
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عرفه شعالن 3009
هم مكن فمكدوا احكد او ككال الوالكدين عكن طريكك المكوا او الطكالق او السكفر ممكا
( اعالن )4 ،2991 ،
جعلهم الاريحة انضعو من بين انطفال .
انفصم انثاوي :

اإلطار انىظري :
تقديم :
تبدأ موهبة اننسا ن مع بداية حياته كاستعداد كامن وامكانية محتملة تنمو وتتضح
مع نموه وتطوره في مراحل حياته المختلفة  ،ان وجدا البي ة الحكالحة التكي ترعكى
نموها وتتعهد بروزها الى ان تحل الى مرحلة تحمك اننتكاو والعمكل ،وان لكم توجكد
الرعايكة الكافيكة والبي كة المناسكبة فانهكا تضككمر وتضكمحل وتضكيع فا كدتها علكى الفككرد
والمجتمع 9
انىظرياخ انتي فسرخ املىهثح :
اوال //النظرية المرضية
تفسر هذه النةرية الموهبة علكى اسكاذ المكر ويضكهر ذلكن فكي اراء ارسكطو
طاليذ عندما لال ( ان اعمال العةماء ن تخلوا من المر ) .
( عبدة )39 ،9113 ،
فهذه النةرية المرضية تكربط فكي حكمهكا بكين المواهكب والمكدراا انخكر ملكل
انبداط والعبمرية ) والجنكون ممكا دفعكا الكليكر مكن العلمكاء الكى الخلكط بكين المكر
العملي او النفسي والموهبة وذلن يةهر عند اليونانيين المدامى على انها حالة مرضية
موجودة عند لليل منه افراد المجتمع  ،فملال افالطون يفسر موهبة الاعر يمولكة ( ان
الااعر كا ن الير ذو جناحين ن يمكن ان يبتكر لبكل ان يلهكم  ،فيفمكد عملكه ومكا دام
اننسان يحتفة بعمله فانه ن يستطيع ان ينةم الاعر ) واعتبكر ان الموهبكة والعبمريكة
( الايخ )225 ، 9175 ،
سلون ااذ مرتبط بالجنون .
وهنان من ير ان الموهبة تاتي نتيجة المر النفسي الذ يزيد من الحساسكية
لالاياء فتضعو سيطرته على لواه الداخلية  ،فياعر الاكخ بمكا نياكعر بكه يكره
مككن انفككراد انخككرين العككاديين فيكككون اكلككر لككدرة مككن يككره علككى التعبيككر عككن هككذه
ان حاسيذ والمااعر وان ماعناه هذا المري سياعره بكالنم ويحفكزه علكى زيكادة
العمكككل والتححكككيل نلبكككاا الكككذاا مكككن خكككالل توةيكككو ككككل المواهكككب والمكككدراا .
( جالل )991 ،9115 ،
ثانيا  //النظرية الجسمية
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ير اححاب هذه النةرية ان الموهبة تاتي من اكل الجمجمة ولون العين ولون
الجلد او الاعر وخطوط الكو وتماطيع الوجكه وحجكم انذن ) هكذه الحكفاا و يرهكا
اعتبرا مؤاراا يستدل بها على مةهر الفرد ومواهبه ولدراته وذكا ه ( الهويكد
 )243 ،9993،والموهبة وفك هذه النةلرية ن ترد كنتيجةلعامل او عكاملين بكل هكي
نتا و مجموعة من العوامل المتعددة والمتداخلة والمعمدة  ،فالموهبكة والمكدراا العمليكة
تككاتي مككن الورالككة والبي ككة ولككد ااككار فككي ذلككن كككل مككن جككالتون وبيككرث فمككد بينككواان
المواهب والمدراا العملية تتحدد بالعوامل الوراليكة لككن هكذا الكرا ن يل كي العوامكل
البي ية نن المواهب ليسا ااياء فسيولوجية وانما هي لدراا تنمو فكي البي كة واذا لكم
تتوفر البي ة المال مة تتالائ بل تموا (محدر انكليز في لبمسودة ) .
ثالثا //نظرية التحليل النفسي
حككاح ب هككذه النةريككة هككو العككالم فرويككد الككذ يككر ان المواهككب هككي ( انعككالء
كعملية ن اعورية ويعنكي بكذلن ان الكدوافع الالاكعورية هكي منبكع المواهكب ) وبكذلن
فان هذه النةرية تفسر المواهب بمد تحميمها لالاباط من عدمه وذلن نن ( من لديه
انستعدادا والمدراا والمواهب العملية اذا لكم يجكد اناكباط الكامكل لر باتكه الجنسكية
لطبيعتهم الوالعية تحول الى عملياا الخلك وانبداط الخيالية المفيدة ) كمكا هكو الحكال
( الهويد )246 ،2993 ،
لد الفنانين .
واجة األسرج يف تىميح مىاهة اطفاهلا املختهفح :
إن لألسرة دورا كبيرا في الراء موهبة اطفالها منذ مراحكل مبككرة ويةهكر ذلكن
من خالل انتي :
 .9ان ياعروا اطفالهم بالحب العميكك وانمكان والطمانينكة وان يجعلكوا اكعارهم
هو التفوق على الذاا ن على ال ير 9
 .2ان يسككاعدوا اطفككالهم علككى عمككل كككل مككا يمكككنهم بانفسككهم  ،وذلككن مككن خككالل
التجربة وتوفير جو لالكتااو وبااراو الوالدين .
( داوود )21 ،2994 ،
 .3ان يمراءونطفالهم عددا ير منته من المح  ،وفسكح المجكال امكامهم مكن
اجل ان يحكوا نهلهم المح ومن خيالهم الخا 9
 .4زرط التفاؤل في نفوذ انطفال من خالل عمل اناكياء وان كانكا بسكيطة ،
وجعلهم يحتفةون بكل انجازتهم في رفهم وبين العابهم 9
(موتمر عربي لرعاية الموهوبين)39 ،2999،
خصائص األسرج انتي تشجع منى مىهثح انطفم :
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تاير الدراساا التي تناولا سيرة الموهوبين والماهورين والنوابك مكن العلمكاء
والمفكككرين والمككادة فككي المجككانا السياسككية واآلداب والعلككوم إلككى ان هنككان عوامككل
ماتركة في بي اتهم األسرية الناء فترة الطفولة المبكرة يمكن ان تلخ بما يلي :
 .9حجم األسرة  :ان حجم األسرة وعدد أفرادها يؤلر في ةهور موهبة األطفال
ونموها  ،فالطفكل الكذ يعكي فكي أسكرة عكدد أفرادهكا لليكل فكان انهتمكام بكه
يكون كبيكرا وتككون فرحكة ماكاركة األبكوين لكه فكي ألعابكه واهتماماتكه أكلكر
فهي تمدم له الدعم الماد والمعنو باكل أفضل 9
 .2ترتيب الطفل بين أخوته  :أاار جروذ في دراسة له عام 9113على عينكة
من  495طفل موهوب في استراليا تبين ان  %72منهم ككان تكرتيبهم األول
فككي األسككرة وان  %19مككنهم هككم أطفككال وحيككدون مم كا يككدل علككى ان ه كؤنء
األطفال ياللون معاملة خاحة في األسرة حيث يتم تاجيعهم على انستماللية
ولعب الدور المياد في األسرة منذ الح ر 9
(يحيى )32 ،2991 ،
 .3عمر الوالدين  :ان من األمور التي تاجع على موهبة األطفال هي ان يكون
عمر الوالدين بين أواخر سن العارين وأوا كل سكن اللاللكين ويمككن تفسكير
ذلن بان األبوين يكونان أكلر نضجا نفسيا وانفعاليا وعاطفيا وأكلر اسكتمرارا
ماديا مما ينعكذ على موهبة األطفال الكامنة 9
وجود الطفل مع الوالدين  :ان وجكود الطفكل ضكمن أسكرة تتككون مكن أم وأب
تككربطهم عاللككة مسككتمرة ويتمتعككون بتوافككك اسككر وتمتككاز عاللككتهم بالتفككاهم
والحب والسعادة الزوجية يساعد كليرا على ةهور الموهبة لد الطفل وعلى
النمو المستمر لهذه الموهبة 9
 .4أساااليب التنشاائة األساارية  :تلعككب التناكك ة األسككرية دورا كبيككرا فككي تنميككة
المواهب واإلبداط لد األطفكال ومكن أهكم العوامكل الماكجعة لالنجكاز العكالي
هو تكوفر الحريكة والتاكجيع المسكتمر الكذ يسكتخدمه اإلبكاء مكع األبنكاء وللكة
العمككاب والبعككد عككن التسككلط او المسككوة وعككدم التككدليل والمفاضككلة والحمايككة
المفرطة وتوفير األمكان وتمبكل الهوايكاا وإتاحكة الفرحكة مكن اجكل انعتمكاد
( الريحاني )977 ،9111 ،
على النفذ .
اضطراتاخ حرمان االطفال مه احذ انىانذيه :
يجمككع مجمككل العلمككاء علككى ان انب هككو رمككز السككلطة والمككدرة ومملككل للمككانون
انجتماعي  ،فهو الذ يرسم الحدود الواجب التزامها وعدم تخطيها .
اذ انه م حبوب وملار اعجاب من جهة وملار خوو مكن جهكة اخكر ننكه يملكل
الحورة المليرة لالطم نان والملك في ان واحد  (،سليم  )231-231 ،2992 ،امكا
انم فهي ايضا محدر للحب والحنان والرعاية لالطفال منذ بدايكة حيكاتهم وان اهميكة
دور انب يزداد بزيادة عمر الطفل فانب يمدم الدعم ( الماد والمعنكو ) لكالم اون
-32-

العدد السادس واالربعون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3122

م.م .اسماء عبد الجبار سلمان

وباسكككلوب مبااكككر وهكككي تمدمكككه للالطفكككال بانسكككلوب يكككر المبااكككر وذلكككن نن انب
هوالسند والحماية الذ تحتاجه انم وانوند 9
وا لككروابط بككين انبككوبين وانبنككاء تختلككو مككن اسككرة الككى اخككر فككبع انبككاء
يةهرون الحب والحنان والرعاية وانهتمكام نفسكه مكن لبكل انب وانم نطفكالهم ممكا
ينائ عاللة وطيدة بين انطفال وذويهم فتزيد هذه العاللة من لدراتهم العملية وتحفكز
لككديهم التفكيككر والبحككث وانكتاككاو فككنالحة ان انب وانم يككداعبان الطفككل ويرعيانككه
بالطريمة نفسها مما يزيد من وعي ونمو الطفل ( محدر )
وان ياب احد الوالدين من حياة الطفل يعود سكلبا عليكه وعلكى اخحكيته ونمكوه
العملي والنفسكي وذلكن بسكبب يكاب النمكوذو الكذ يحكب والنمكوذو الكذ يمكدم الكدعم
بكافة ااكا له  ،ونن انطفال في مرحلكة الريكا بحاجكة كبيكرة الكى الحكب والحنكان
والرعاية واللعب 9
خصائص انطفم املىهىب :
التكي لككد تكككون متاككابهة فككي جانككب
يتميكز جميك ع انطفككال بالعديككد مككن الخحككا
ومختلفة في جانب اخر  ،وتلعب انسكرة والةكروو المحيطكة بالطفكل دورا هامكا فكي
مع تمدم الع مر او تولفها  ،فعدم توفر الرعاية السليمة
استمرار تنمية هذه الخحا
و ياب احد الوالدين لد يؤد البى تحويل موهبكة انطفكال ولكدراتهم الكى لكو سكلبية
في ضوء انعتباراا التالية :
معيمة للتعلم  ،لذا ينب ي ان تفهم هذه الخحا
 .9قادرة االطفااال علات التعاماال ما الاانظم الرماياة واالفةااار المجاردة  :فالطفككل
الموهوب له المدرة على التعلم الل ة والرياضكياا فكي مرحلكة مبككرة  ،وهكذا
يسككهل التعككرو علككيهم م كن لبككل انهككل والمعلمككين  ،فنجككدهم يفضككلون العككاب
انرلكككام وان ل كككاز واسكككتخدام التراكيكككب المعمكككدة  ،ومحاولكككة فهكككم المسكككا ل
( الجروان )939 ،9111 ،
المنسجمة مع المنطك .
 .2حب االستطالع  :الطفل الموهوب له ر بة لوية في التعرو على العكالم مكن
حوله وفهمه وذلن مك ن خكالل طكرا انسك لة ولكوة مالحةتكه التكي تبكدو يكر
منسجمة مع مسكتواه العمكر والحكفي  ،ان ان تجاهكل الوالكدين او المعلمكين
اس لة الطفل – نسيما في المراحل المبكرة يكون له الار مكدمرة علكى عمليكة
تعلم الطفل واكتساب المعرفة في المستمبل  ،لذا من الضكرو تاكجيع الطكو
على الارة التساؤنا والارة الان فيما يدور في البيا والمدرسة .
 .3قوة الترةيا  :فالطفل الموهوب يمتاز بمدرة عالية على التركيز على الماكلة
او المهمككة التككي امامككه  ،ولككه لككدرة علككى اطالككة مككدة اننتبككاه  ،ويكككون دا مككا
محرا على انجاز اعماله  ،ويحعب انتزاط عمله منه .
 .4قااوة ال اذاةرة  :يمتككاز الطفككل الموهككوب باتسككاط وعمككك المككدرة علككى اكتسككاب
واختزان كم ها ل من المعلومكاا ولموضكوعاا متنوعكة  ،وذلكن نن الطفكل
الموهكوب هككو محكب لالسككتطالط  ،كليكر انسك لة  ،ولديكه اهتمامككاا عديككدة ،
وهذا له الدور في فتح حمول المعرفة امامه 9
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 .5حب القراءة  :يمتاز انطفال الموهوبون بحبهم للكتب وهم مولعكون بكالمراءة
 ،فهم يفضلون دوما كتب الكبار وكراذ الخرا ط وسيرة العةماء  ،ويحكاول
الطفككل الموهككوب تعلككم المككراءة فككي سككن اللالل كة تمريبككا ويحككاول دومككا لككراءة
انعالناا والححو واااراا الطرق  ( 9الجروان )33 ،9116 ،
 .6تناااوع االهتماماااات والهواياااات  :وهكككذا يعنكككي ان الطفكككل الموهكككوب يتحكككو
بهوايككاا واهتمامككاا عككدة فالدافعيككة والفضككول والمككدرة علككى انسككتيعاب هككي
التي تمود الى تطور مستوياا انهتمامكاا والهوايكاا ومكن هكذه انهتمامكاا
ترتيب اناياء ملل الطوابع والعمكالا المديمكة والبطالكاا البريديكة والحكور
ولهم اهتمام بمضايا الكبار ملل لضايا الدين والسياسة وحياة الجنذ انخر.
 .7تطور لغوي مبةر  :البا يكون الطفل الموهكوب متمكدما علكى الرانكه بمدرتكه
الل ويككة وححككيلته اللفةيككة فهككو علككى ال الككب متفككوق علككى الرانككه بككالمفرداا
الل وية التي يمتلكها وسلوكه اللفةي يتسم بالطاللة والوضوا وله خيال حيا
فك ي المحادلككة الاككفهية  ،وهككذه المككدرة ايضككا مرتبطككة بحككب انسككتطالط ولككوة
الذاكرة وتنوط انهتماماا والهواياا  ( 9الجروان )949 ، 9111 ،
انذراساخ انساتمح :
دراسة احمد 8999
انطفال الموهبين في ريا انطفال"
" تمنيين ممياذ برايد  PRIDلخحا
انطفكال الموهكوبين
هدفا الدراسة الى تمنين مميكاذ برايكد  pridلخحكا
( الحورة انردنية ) على اطفال الريا في محافةة ب داد نعداد حورة عرالية له
 ،ولد ضما عينة الدراسكة جميكع اطفكال الريكا فكي محافةكة ب كداد للعكام الدراسكي
9 9117-9116
دراسة عطا هللا 8999
" اسككاليب معالجككة ب يانككاا الكاككو عككن الموهككوبين فككي ماككروط طككا ر السككمبر
بالسودان "
هكككدفا الدراسكككة الكككى البحكككث فكككي اسكككتراتيجياا معالجكككة بيانكككاا الكاكككو عكككن
الموهككوبين فككي ماككروط طككا ر السككمبر بالسككودان ،تككم تطبيككك أدواا الدراسككة وهككي:
اختبكار الرياضككياا ،واختبكاراا التححككيل الدراسكي ،واختبككار المحكفوفاا المتتابعككة
المعيكككار  ،واختبكككار الكككدوا ر للتفكيكككر أنبتككككار  ،ولا مكككة تمكككديراا المعلكككم لحكككفاا
الموهوبين ،وكانا عينة الدراسة (  ) 155طفال من تالميذ الحلمة اللانية في مكدارذ
المبذ منهم( )%52.1ذكور ،و( )%47.9إناث ،وتراوحا أعمارهم بين ()92 - 1
سنة .
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انفصم انثانث :

اوال  //مىهج انثحث
استخدم البحث الحالي المنهج الوحفي  ،وتحديدا الدراسة السببية الممارنة والتي
تركز على فهم المت يراا السببية ومت يراا النتيجة لةاهرة معينة .
( مراد )925 ،2994 ،
ثاويا  //جمتمع انثحث
تكككون مجتمككع البحككث الحككالي مككن جميككع اطفككال الريككا فككي محافةككة ديككالى –
الفالككدين احككد الوالككدين و يككر الفالككدين للعككام الدراسككي  2999-2991وبعمكككر 5-4
سنواا من الذكور وانناث  ،والجدول رلم ( )9يبين ذلن
جدول رلم ()9
يبين توزيع عينة البحث بحسب
مت ير الجنذ وفمدان
احد الوالدين انطفال
الفالدين و ير
الفالدين

انطفال الفالدين احد
الوالدين

انطفال ال ير
فالدين احد
الوالدين

المجموط

92
1
29

1
92
29

29
29
49

الجنذ

الذكور
انناث
المجموط

ثانثا  //تكافؤ جممىعتي انثحث
لمد تم اختيار الريا بالاكل العاوا ي وتم توزيع انستمارة لمعلماا وامهاا
انطفال الفالدين و ير الفالدين من اجل الححول على البياناا المطلوبة  ،ولد لاما
الباحلة بمكاف ة مجموعتي البحث في المت يراا التي يمكن ان تؤلر على نتا ج البحث
والتي هي :
 .9تسلسل الطفل بين اخوته
 .2جنذ الطفل
 .3عمر الطفل باناهر
 .4تححيل انم العلمي
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ولد اعتمدا الباحلة هذا المت ير ننها لكم تححكل علكى طفكل فالكد انم  ،9ا ان
جميككع افككراد العينككة مككن الفالككدين احككد الوالككدين هككم فالككدو انب لككذلن ارتا ككا الباحلككة
اعتماد مت ير تححيل انم العلمي لما لها من دور في تربية ابنا ها 9
جدول رلم ()2
يبن ليمة كا لمت ير تسلسل الطفل بين اخوته
درجة
الحرية

1

92

ليمة كا
المحسوبة

انطفكككككككككككككال
الفالدين
انطفكككككككككككككال
ال ير فالدين

4

96

ليمة كا
الجدولية

المت ير

انول
3-9

انوسط
6-4

انخير
 7فما
فوق
ن
يوجد
ن
يوجد

مستو
الدنلة

عدد افراد انسرة

دنلة الفرق

الخحا

2
99،39

5،11

دالة

9،95

2

جدول رلم ()3
يبين انوساط الحسابية واننحرافاا المعيارية والميمة التا ية نعما راطفال
مجموعتي البحث محسوبة باناهر

العدد

درجة
الحرية

انطفكككككككككككككككككككال
الفالكككككدين احكككككد
الوالدين

29

56،57

6،65

91
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المت ير

الوسط
الحسابي

اننحراو
المعيار

الميمة
الجدولية

مستو
الدنلة

العمر باناهر

9444

2،171

9،95

دنلة
الفرق
ير
دالة
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انطفكككال ال يكككر
فالدين

53،95

29

5،64
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91

جدول رلم ()4
يبين ليمة كا لمت ير تححيل انم
متوسط فما فوق

معهد فما فوق

6

1

6

29

4

6

99

29

المت ير
انطفال
الفالدين
انطفال ال ير
فالدين

3،26

2،145

مستو الدنلة

ابتدا ية
فما دون

ليمة كا
المحسوبة

ليمة كا
الجدولية

9،95

دنلة الفرق

تححيل
انم العلمي

عدد
افراد
العينة

دالة

اداج انثحث :
لكي يتم تحميك هدو البحث الحكالي لامكا الباحلكة بكانطالط علكى مجموعكة مكن
الدراساا الخاحة بموهبكة انطفكال وبطكرق تنميكة مكواهبهم او الكاكو عنهكا  ،وبعكد
هذا انطالط ارتاا الباحلة وبعد الرجكوط الكى السكادة الخبكراء ( )9الكى اعتمكاد مميكاذ
انطفككال المككوهبين فككي مرحلككة ريككا
العككالم برايككد )  ) pridالككذ يحككدد خحككا
انطفال والذ تم تمنينه من لبل دراسة احمد . 9111
صذق االداج :
اعتمدا الباحلة طريمة اعادة انختبار نستخراو اللباا  ،اذ طبك انختبار علكى
عينة من انطفال وكان عددهم ( )99اطفال (  )5من مجموعة انطفال الفالكدين احكد
الوالدين و( )5من انطفال ال ير فالدين وبعد مرور ( )99ايام على التطبيك انول تم
اعدة تطبيك انختبار فكانا النتيجة الححول على معامل لباا (9 )9،71
تطثيك املمياس :

( )1أ9د سامي مهد العزاو ( مركز ابحاث الطفولة وانمومة ) علم نفذ تكويني
د9م 9اخال حسين علي (لسم انرااد ) اداب ريا اطفال
م 9بلميذ عبد حسين ( لسم انرااد ) اداب ريا اطفال
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تككم تطبيككك المميككاذ فككي اككهر كككانون اللككاني عككام  2999مككن لبككل معلمككاا
الريكككا ومكككن لبكككل امهكككاا انطفكككال  ،بعكككد ان لامكككا الباحلكككة بتوزيكككع
الريكككا
انسككتماراا علككيهن ووضككحا لهككن كيفيككة ملككى انسككتمارة  9والجككدول رلككم( )5يبككين
درجاا المجموعتين الفالدين احكد الوالكدين و يكر الفالكدين علكى وفكك مميكاذ موهبكة
اطفال الريا 9
أ9د سامي مهد العزاو ( مركز ابحاث الطفولة وانمومة ) علم نفذ تكويني
د9م 9اخال حسين علي (لسم انرااد ) اداب ريا اطفال
( لسم انرااد ) اداب ريا اطفال
م 9بلميذ عبد حسين
جدول رلم ()5
يبين درجاا موهبة انطفال الفالدين احد الوالدين و ير الفالدين
مجموعة انناث
مجموعة الذكور
ير الفالداا
الفالداا
ير الفالدين
الفالدين
935
291
922
931
911
971
59
11
922
965
999
966
995
912
11
291
911
971
999
911
299
975
299
11
922
77
11
992
17
291
911
65
922
292
964
944
945
971
967
922
انىسائم االحصائيح املعتمذج :
انختبار التا ي  :اعتمد انختبار التا ي من اجل تكافؤ مجموعتي البحث ( فالدين احد
الوالدين و ير الفالدين ) في مت ير العمر وفي اختبار ححة فرو البحث 9
مربع كا نختبار تكافؤ مجموعتي البحث ( الفالكدين احكد الوالكدين و يكر الفالكدين )
في مت ير تححيل انم العلمي وفي تسلسل الطفل بين اخوته 9
انىتائج ومىالشتها :
 -9نتا ج اختبار ححة الفرضية انولى
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نختبار ححة الفرضكية انولكى و التكي تكن علكى عكدم وجكود فكروق ذاا دنلكة
معنوية عند مسكتو ( )9،95فكي متوسكطاا درجكاا الموهبكة بكين انطفكال الفالكدين
(ذكور واناث) وانطفال ال يكر فالكدين ( ذككور  ،وانكاث ) اسكتخدم انختبكار التكا ي ،
والجدول رلم ( )6يبين ذلن
جدول رلم ()6
يبين انوساط الحسابية واننحرافاا المعيارية والميمة التا ية لمتوسطاا موهبة
انطفال الفالدين احد الوالدين و ير الفالدين ( ذكور واناث )
المجموعة

العدد

الوسط
الحسابي

اننحراو
المعيار

درجة الحرية

الميمة التا ية
المحسوبة

الميمة التا ية
الجدولية

مستو الدنلة

انطفككككككككككال
ال يككككككككككككككككر
فالدين

29

931،9

42،97

91

9،566

2،999

9،95

دنلة الفرق

انطفككككككككككال
الفالدين

29

957،77

47،36

91
ير
دالة

 -2نتا ج اختبار ححة الفرضية اللانية
نختبار ححة الفرضية اللانية و التي تن على ( عدم وجود فكروق ذاا دنلكة
معنوية عند مسكتو ( )9،95فكي متوسكطاا درجكاا الموهبكة بكين انطفكال الفالكدين
و ير الفالدين ( الذكور ) استخدم انختبار التا ي والجدول رلم ( )7يبين ذلن
جدول رلم ()7
يبين انوساط الحسابية واننحرافاا المعيارية والميمة التا ية لمتوسطاا موهبة
انطفال الفالدين احد الوالدين و ير الفالدين ( ذكور )
المجموعة

العدد

الوسط
الحسابي

اننحراو
المعيار

درجة
الحرية

 - 3نتا ج اختبار ححة الفرضية اللاللة
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مستو
الدنلة
الميمة
التا ية
الجدولية
الميمة
التا ية
المحسوبة

99

934،6

46،15

1

دنلة الفرق

انطفال
الفالدين
انطفال
ال ير فالدين

99

935،1

45،91

1

9،99

9،16

9،9
5

ير
دالة
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نختبار ححة الفرضكية اللاللكة و التكي تكن علكى ( عكدم وجكود فكروق ذاا دنلكة
معنوية عند مسكتو ( )9،95فكي متوسكطاا درجكاا الموهبكة بكين انطفكال الفالكدين
و ير الفالدين انناث) استخدم انختبار التا ي والجدول رلم ( )1يبين ذلن
جدول رلم ()1
يبين انوساط الحسابية واننحرافاا المعيارية والميمة التا ية لمتوسطاا موهبة
انطفال الفالدين احد الوالدين و ير الفالدين ( اناث )
المجموعة

العدد

الوسط
الحسابي

انطفال
الفالدين
انطفال
ال ير فالدين

اننحراو درجة
الحرية
المعيار

99

971،7

49،49

1

99

4،943

35،11

1

الميمة
التا ية
المحسوبة
9،74

الميمة
التا ية
الجدولية
9،169

مستو
الدنلة

دنلة
الفرق

9،95

ير
دالة

 -4نتا ج اختبار ححة الفرضية الرابعة
نختبار ححة الفرضية الرابعة و التي تن على ( عدم وجكود فكروق ذاا دنلكة
معنوية عند مسكتو ( )9،95فكي متوسكطاا درجكاا الموهبكة بكين انطفكال الفالكدين
(ذكورو انناث) استخدم انختبار التا ي والجدول رلم ( )1يبين ذلن .
جدول رلم ()1
يبين انوساط الحسابية واننحرافاا المعيارية والميمة التا ية لمتوسطاا موهبة
انطفال الفالدين احد الوالدين و ير الفالدين ( ذكورواناث )
المجموعة

العدد

الوسط
الحسابي

اننحراو
المعيار

درجة
الحرية

الذكور
انناث

99
99

935،1
971،7

45،91
49،49

1
1

مستو
الدنلة

دنلة
الفرق

الميمة
التا ية
المحسوبة

الميمة
التا ية
الجدولية

9،95 9،169 9،993

ير
دالة

تفسري انىتائج :
 -9تفسير الفرضية انولى
لمككد دلككا نتككا ج اختبككار حككحة هككذه الفرضككية الككى عككدم وجككود فككروق ذاا دنلككة
معنوية بين موهبة ا نطفال الذكور وانناث الفالكدين احكد الوالكدين و يكر الفالكدين ،
ويمكن ارجاط سكبب ذلكن الكى الموهبكة هكي فكي ال الكب لكدراا فطريكة او اسكتعداداا
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مؤرولة وهي اابه بمادة خام بحاجة دوما الى انكتااو والحمل والرعاية لكي يمكن
( جمل )255 ،2993 ،
ان تبل الحى مد لها .
 -2تفسير الفرضية اللانية
لمد دلا نتا ج هذه الفرضية على عدم وجود فروق ذاا دنلة معنوية بين موهبة
انطفككال الككذكور الفالككدين احككد الوالككدين و يككر الفالككدين ويرجككع ذلككن الككى ان للموهبككة
مت يرا ن يتالر بجنذ الطفكل بمكدر تكالره بالبي كة المحيطكة  ،ونن مواكراا الموهبكة
عند ان طفال فكي هكذه المرحلكة هكي ن تكزال فكي طكور التككوين والنمكو والتكي نيمككن
اهمالهككا  ،نن الموهبككة تحتككاو الككى الرعايككة وانلككراء فككي مرحلككة الطفولككة المبكككرة (
الطيككب  )6 ،9112 ،وكمككا ذكرنككا سككابما ان انسككرة هككي المحضككن انول والككر يذ
للطفل  ،فهي لادرة على اكتاكاو لكدراا اطفالهكا ورعايتهكا ممكا يجعكل هكذه المكدراا
ايئ مميز وخارق ان حح التعبير 9
 -3تفسير الفرضية اللاللة
لمككد دلككا نتككا ج هككذه الفرضككية علككى عككدم وجككود فككروق بككين انطفككال الفالككداا
(انناث) وتر الباحلة انه يمكن اعتماد تفسير الفرضية السابمة على هذه النتيجة 9

 -4تفسير الفرضية الرابعة
لمد دلا نتا ج الفرضية على عدم وجود فروق بين انطفال الفالدين احد الوالكدين
(ذكور  ،واناث ) وتر الباحلة انه يمككن ارجكاط سكبب ذلكن الكى ان لكدراا الموهبكة
تةهر في بداياا حياة اننسان  ،وفي حالة وجدا الةروو البي ية المناسبة نما هكذه
المدراا وترعرعا ( الجروان  ) 473-472 ،9111 ،اما اذا كانا البي كة المحيطكة
بالطفل متوترة بسبب فمدان احد الوالدين ( وهو ايئ متولع بسبب زعزعكة اسكتمرار
انسرة ) فان ذلن سيسبب الض ط الاديد والتوتر وانضطراب الكامل لحياة الطفكل (
ذكر او انلى ) مما يؤلر سلبا في لدراا انطفال واستعداداتهم .
( الهويد )213 ،2993
االستىتاجاخ
في نهاية هذا البحث خرجنا بانستنتاجاا التالية :
 .9ان موهبة انطفال هو ايئ فطر يوجد لد جميع انطفكال ولككن بكدرجاا
متباينة 9
 .2ان هذه المدراا بحاجة الى الكاو والرعاية الخاحة 9
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 .3ان تكون انسرة العرالية اكلر تماسكا لككي تحكافة علكى اطفالهكا وان تحكاول
دوما سكد الكنم الحاحكل فيهكا بسكبب الةكروو المكاهرة التكي يمكر بهكا بلكدنا
العزيز 9
انتىصياخ واملمرتحاخ
 .9ضرورة انسراط فكي الكاكو عكن لكدراا انطفكال وفكي مراحكل مبككرة مكن
حياتهم وهي مرحلفة الريا والمرحلة انبتدا ية 9
 .2توفير عناية خاحكة لالطفكال الفالكدين احكد الوالكدين وعكدم ااكعارهم بكالنم
الحاحل في حياتهم
 .3اجراء دراساا مماللة في مناطك اخر ير مدينة بعموبة 9
 .4اجراء دراساا على اطفال المرحلة انبتدا ية 9

املصادر :

انطفكككال
 .9احمكككد  ،ابكككراهيم محمكككود  ،9111 ،تمنيكككين مميكككاذ برايكككد لخحكككا
الموهبين في ريا انطفال  ،رسالة دكتورا ير مناورة  /جامعة ب داد
 .2ابو عوو  ،طلعا دمحم  ، 2994،المكيم المميكزة للطلبكة المكوهبين ل ويكا وعاللتهكا
ببع المت يراا الطبعة انولى 9
 .3الخطيب  ،عامر يوسو  ،9111،اسكتراتيجية ممترحكة لتربيكة المكوهبين  ،ورلكة
عمل ممدمة الى مؤتمر الموهبين  ،جامعة انماراا  ،مدينة العين 9
 .4الايخ  ،سليمان الخضكر  ،9175 ،الفكروق الفرديكة فكي الكذكاء  ،المكاهرة  ،دار
اللمافة للنار والطباعة 9
 .5الدمياطي  ،نادية دمحم السعيد  ، 2991 ،مجلة خطوة العدد  ،21 ،المجلذ العربي
للطفولة والتنمية 9
 .6الروسان  ،فاروق واخرون  ،9111تطوير حورة اردنية معدلة عن ممياذ gift
للكاككو عككن المككوهبين فككي مرحلككة الدراسككة انبتدا يككة فككي انردن  ،المجلككة
العربية للتربية المجلد  91،العدد انول  /عمان 9
 .7حبر  ،جبكر  ، 2997 ،حمايكة ورعايكة انبكداط والتميكز والموهبكة لكد انطفكال
الفالدين انب  ،جمعية انحالا في مهرجان اليتيم السادذ في حنعاء 9
 .1جالل  ،سعد  ،9115 ،المياذ النفسي  ،المماييذ وانختباراا  ،انسككندرية دار
المعارو الحديلة 9
 .1عبككدة  ،سككمير  ، 9113 ،العاللككة المتبادلككة بككين العبمريككة والجنككون  ،بيككروا دار
انفاق الجديد 9
 .99تجاني  ،اباء احمد  2999 ،رعاية انيتام مسولية دينية واجتماعية الخرطكوم ،
دراسة مناورة http:// www0araboic0comlmodles0
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 .99حمكككود  ،دمحم الاكككيخ  ،2999 ،دور انراكككاد النفسكككي والتربكككو فكككي رعايكككة
الموهوبين  ،ندوة التعليم وانبداط في مستهل انلفية اللاللة 9
 .92اككاهين  ،معتككز  ، 2991 ،طفلككن الوهككوب لككيذ لنبلككة ،منتككدياا انسككان المعيككة
الخيرية لرعاية انيتام http:// nesay0orjltent0 /
 .93دمحم  ،عككالء الككدين  ،انسككاليب الالزمككة نكتاككاو المككوهبين والمتفككولين ودور
انسككرة والمدرسككة والمجتمككع فككي اكتاككافهم  ،المككوتمر العلمككي الخككامذ جامعككة
اسيوط 9 2994 ،
 .94طهطاو  ،سيد احمد  ،استراتيجية تربوية ممترحة لمواجهكة بعك الماككالا
الاا عة بين انطفال الموهبين في المرحلة انبتدا ية 9
 .95جمككل  ،دمحم جهككاد  ، 2993،اسككاليب الكاككو عككن المبككدعين والمتفككولين وتنميككة
التفكير وانبداط  ،دار الكتاب الجامعي العين 9
 .96الاككيخ  ،يوسككفعبد السككالم  ،9165 ،سككيكلوجية الطفككل ال يككر عككاد والتربيككة
الخاحة  ،دار النهضة العربية  ،الماهرة 9
 .97الخطيككب  ،عككامر يوسككو  ، 9111 ،اسككتراتيجية ممترحككة لتربيككة المككوهبين ،
ورلة عمل ممدمة الى موتمر الموهبين انول  ،جامعة انماراا  ،مدينة العين
 -91لفتة  ،سعد  ، 9114 ،دور محادر التعلم في رعاية الموهبين الولا ع الكاملة
لنككدوة رعايككة المككوهبين المنعمككدة فككي ب كداد للفتككرة مككن  9113 97-95البحككوث
والدراساا  ،وزارة التربية
19-Laine Colin james (1988) Relaionships beteen the structure
of intellect and characteristics of students programming
Dessertation Abstracts international
 - 29الجروان  ،فتحي عبد الرحمن  ، 9111 ،الموهبة والتفوق وانبكداط  ،الطبعكة
انولى  ،دار الفكر  /دماك 9
 ،9116 ،-------------------------- -29فاعلية برنامج ارااد مهني فكي النضكج
المهني وفي اتخاذ المراراا المهنية  ،رسالة ماجستير ير مناورة  ،انردن ،
الجامعة انردنية 9
 -22الهويد  ،زيد  ،2993،اساليب الكاو عن الموهبين  ،دار الكتاب الجامعي ،
العين 9
 -23توفيك ،عبد الجبار  9113 ،التحليل انححا ي في البحكوث التربويكة والنفسكية
وانجتماعية والطرق الالمعلمية  ،الطبعة انولى  ،الكويا 9
 -24الريحاني  ،سليمان  ،9111 ،ماكالا الطلبة الموهوبين والمتفكولين واراكادهم
 ،المككككؤتمر العلمككككي العربككككي انول لرعايككككة الموهككككوبين والمتفككككولين  ،العككككين
انماراا.
 -25يحيككى  ،خولككة احمككد  ، 2991،اراككاد اسككر ذو انحتياجككاا الخاحككة الطبعككة
اللانية دار الفكر 9
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