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متطلبات حتقيق جودة اإعداد واأداء اأخ�صائى تعديل �صلوك الأطفال 
ذوي الإعاقات

اإعداد
اأ.د./ عـادل عبـداهلل ممـد

اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة
كلية الرتبية جامعة الزقازيق

            
مقدمـــة 

     يع���د تعدي���ل ال�سل���وك ه���و جوه���ر الرتبي���ة اخلا�س���ة واأ�سا�ص العمل به���ا حيث عادة 
م���ا ميث���ل اله���دف الرئي�سي من التعامل مع االأطف���ال ذوي االإعاقات . ويف هذا االإطار 
تعم���ل برام���ج التدخل جميعه���ا بطريقة اأو باأخرى على تعديل �سل���وك االأطفال �سواء 
باإك�سابه���م �سلوكي���ات جديدة مرغوب���ة اجتماعياً، اأو بتخلي�سهم م���ن �سلوكيات اأخرى 
غ���ري مرغوب���ة اجتماعياً والعمل عل���ى انطفائها، اأو على االأقل احل���د منها . ومن هنا 
تكت�س���ب برام���ج تعدي���ل ال�سل���وك اأهميته���ا اإذ يعمل حتقي���ق الهدف منها عل���ى تي�سري 
حي���اة االأطف���ال ذوي االإعاقات واأ�سرهم اإىل حد كبري، وي�ساعدهم على تقبل ظروفهم 
واأو�ساعه���م الت���ي يخربونها من خالل م�ساعدتهم يف التغل���ب على الكثري مما ميكن 
اأن يواجهه���م م���ن م�س���كالت . كما ق���د ي�ساعد الطرفني على حتقيق ق���در معقول من 
التوافق ي�سبح من �ساأنه اأن ي�ساعدهم على حتقيق قدر منا�سب من ال�سحة النف�سية 
     ولك���ي حتق���ق برام���ج تعديل ال�سلوك اأهدافها املح���ددة ينبغي اأن يتوىل القيام بهذه 
العملي���ة الهام���ة اأخ�سائ���ي لتعديل ال�سلوك بحي���ث ياأتي على راأ����ص فريق كلما تطلب 
االأم���ر ذل���ك، واأن يت���م اإع���داد ه���ذا االأخ�سائ���ي ملث���ل ه���ذه املهم���ة ب�سكل ي�سم���ن جودة 
اخلدم���ات املقدم���ة م���ن جانب���ه لالأطفال ذوي االإعاق���ات وهو االأمر ال���ذي لن يتحقق 
اإال م���ع توف���ر وحتقي���ق �سروط ومتطلبات ج���ودة اإعداده من ناحية، وج���ودة اأدائه من 
ناحي���ة اأخرى . وعل���ى هذا االأ�سا�ص ي�سري علينا اإذا ما اأردنا اأن ن�سمن حتقيق اجلودة 
يف برامج تعديل ال�سلوك لالأطفال ذوي االإعاقات اأن نراعي معايري جودة اإعداد واأداء 

اأخ�سائي تعديل ال�سلوك .
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م�صكلة الدرا�صة : 
     نظ���راً الأهمي���ة ج���ودة اإع���داد واأداء اأخ�سائ���ي تعدي���ل ال�سل���وك لالأطف���ال ذوي 
االإعاق���ات لكي يتم حتقي���ق االأهداف املن�سودة للربامج املقدم���ة لتعديل ال�سلوك 
ف���اإن الدرا�س���ة الراهن���ة تعم���ل عل���ى تو�سي���ح ه���ذا االأمر م���ن خ���الل االإجابة عن 

ال�سوؤالني التاليني : 
م���اذا يعن���ي مفهوم اجل���ودة يف اإع���داد واأداء اأخ�سائي تعدي���ل ال�سلوك، وما - 1

هي موؤ�سراتها ؟ 
م���ا ه���ي معاي���ري ج���ودة اإع���داد اأخ�سائ���ي تعدي���ل ال�سل���وك، وكي���ف ميك���ن - 2

حتقيقها ؟  

اأهداف الدرا�صة :
     ته���دف الدرا�س���ة الراهن���ة اإىل التع���رف عل���ى املوؤ�س���رات واملتطلب���ات واملعاي���ري 
اخلا�س���ة بتحقي���ق ج���ودة اإع���داد واأداء اأخ�سائ���ي تعدي���ل ال�سل���وك لالأطفال ذوي 
االإعاقات، واأ�ساليب حتقيقها حتى ميكن لتلك الربامج التي يقوم على تنفيذها 

اأن حتقق الغر�ص منها بال�سكل املنا�سب .  

اأهمية الدرا�صة : 
     تكم���ن اأهمي���ة هذه الدرا�س���ة يف تقدمي قائمة باملوؤ�س���رات واملتطلبات واملعايري 
الالزم���ة لتحقي���ق ج���ودة اإع���داد واأداء اأخ�سائ���ي تعدي���ل ال�سل���وك لالأطفال ذوي 
االإعاق���ات  وه���و ال�سخ����ص الذي يعمل مع هوؤالء االأطف���ال مبا يوفر حمكات يتم 
مبوجبها احلكم على جودة اإعداده، واأدائه لعمله املقرر له وهو ما ي�سمن حتقيق 

االأهداف املحددة لها، وحتقيق جودة اخلدمات املقدمة لهم . 

امل�صطلحات 
-  Quality  اجلودة

واأركارو )2001(   Skårbrevik �سكاربرفي���ك )2005(  ي�س���ري  كم���ا  اجل���ودة       
Arckaro ه���ي عملي���ة متدرج���ة ومنظم���ة ترتك���ز عل���ى جمموع���ة م���ن القي���م 
اإتب���اع  طري���ق  ع���ن  املقدم���ة  باخلدم���ة  الو�س���ول  اإىل  وته���دف  واالأخالقي���ات، 
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ا�سرتاتيجي���ات فعال���ة اإىل م���ا يق���ارب الواحد ال�سحي���ح دون اأخط���اء اأو ق�سور اأو 
اإهمال مما يوؤدي اإىل حت�سني املخرجات . وعادة ما تتمثل االأولوية يف اجلودة يف 
حتقي���ق التح�س���ن امل�ستمر يف عمليتي التعليم والتعلم م���ن خالل املحتوى املقدم 
من جانب االأخ�سائي مبا يوؤدي اإىل حتقيق التح�سن يف قدرات ومهارات ومعارف 

واجتاهات االأطفال ب�سكل م�ستمر .
-  Behavior modification  تعديل ال�سلوك

     يعرف���ه ع���ادل عب���داهلل حمم���د )2011، 2012( باأن���ه اأي جه���د يبذل���ه �سخ����ص 
متخ�س����ص اأو اأخ�سائ���ي متمر����ص به���دف ا�ستخ���دام وتوظي���ف اأ�سالي���ب وفنيات 
تغيري ال�سلوك ب�سورة اإمبرييقية اأي عملية يف اإطار منوذج حمدد بغر�ص تغيري 
�سل���وك الف���رد، والو�سول ب���ه اإىل و�سع اأف�س���ل من ذلك الو�س���ع الذي مييزه يف 

الوقت الراهن . 
اأخ�سائي تعديل ال�سلوك  -

     ه���و ذل���ك ال�سخ����ص ال���ذي يعم���ل عل���ى اإع���داد وتنفي���ذ وتقييم برام���ج تعديل 
ال�سل���وك، وع���ادة م���ا ياأتي عل���ى راأ�ص فري���ق يكون م�سئ���واًل عن ذل���ك حتى حتقق 

الربامج املقدمة اأهدافها املحددة لها .
-  Children with disabilities  الأطفال ذوو الإعاقات

     يعرفه���م هااله���ان وكوفمان )Hallahan& Kauffman )2008 من الناحية 
الرتبوي���ة باأنه���م اأولئك االأطف���ال الذين يحتاجون اإىل من���ط معني من الرتبية 
اخلا�سة، وما يرتبط به من خدمات اإذا ما اأردنا لهم اأن ي�ستغلوا ما تبقى لديهم 
م���ن اإمكان���ات اأو طاق���ات كامنة . ومن الوا�سح اأن حاجته���م اإىل الرتبية اخلا�سة 
ترج���ع يف االأ�سا����ص اإىل اختالفه���م الظاه���ر عن معظ���م االأطفال نظ���راً النطباق 
واحد اأو اأكرث من عدة حمكات عليهم هي االإعاقة العقلية اأو الفكرية، و�سعوبات 
التعلم، وا�سطراب االنتباه والن�ساط احلركي املفرط ، واال�سطرابات ال�سلوكية 
اأو االنفعالية، واالإعاق���ات اجل�سمية، وا�سطرابات التوا�سل، وا�سطراب التوحد، 
واالإ�سابات الناجتة عن �سدمات الدماغ، واالإعاقة ال�سمعية، واالإعاقة الب�سرية، 
واالإعاق���ات املزدوج���ة اأو املتع���ددة . وم���ن الناحية الرتبوية هن���اك مفهومان على 
درج���ة كب���رية م���ن االأهمي���ة يتعلق���ان بتعريف ه���وؤالء االأطف���ال تربوي���اً يتمثالن 
يف تع���دد اخل�سائ����ص، واحلاج���ة اإىل الرتبي���ة اخلا�س���ة . ويتعل���ق اأولهم���ا بتع���دد 
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اخل�سائ�ص املميزة لهوؤالء االأطفال وهو ما يرتبط يف االأ�سل مبفهوم اال�ستثناء 
اأو غ���ري العادي���ة exceptionality يف ح���ني يرتب���ط الث���اين بحاجته���م للرتبي���ة 

اخلا�سة حتى نتمكن من حتقيق الفائدة املرجوة لهم .

الإطار النظري 
     يلعب اأخ�سائي تعديل ال�سلوك دوراً هاماً يف �سبيل تعديل �سلوك االأطفال ذوي 
االإعاق���ات عن طري���ق اإعداد وتطبيق برامج لذلك تت�س���م بجودتها . ولكي حتقق 
تل���ك الربامج اأهدافها يجب اأن يت�س���م اإعداد واأداء ذلك االأخ�سائي باجلودة وهو 

االأمر الذي ميكن تناوله على النحو التايل :

اأولً : مفهوم اجلودة وموؤ�سراتها يف اإعداد واأداء اأخ�سائي تعديل ال�سلوك :
     تع���رف اجل���ودة يف اإع���داد اأخ�سائي تعديل ال�سلوك باأنه���ا عملية منظمة تت�سم 
بالتدرج واال�ستمرار، وترتكز على جمموعة من القيم التي متيزها واأهمها الروؤية 
امل�سرتك���ة بينه وبني اأع�س���اء الفريق لتحقيق اأف�سل النتائج، والتعاون، والتقبل، 
والت�سام���ح، والدق���ة، واالإ�سرار على النجاح، وروح الفريق . كما ترتكز اأي�ساً على 
اإك�ساب���ه اأخالقيات تعديل ال�سلوك والتزامه بها، واإك�سابه كيفية جمع  املعلومات 
ع���ن الطفل، وحاجات���ه، وخ�سائ�سه، وعن ال�سلوك املح���دد، ومالب�ساته املوقفية، 
وكيفي���ة تناوله والتعامل معه، واالأهداف املحددة، واال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة، 
واإج���راءات التقيي���م املتبع���ة، ونوعي���ة الربنام���ج الذي يت���م اإع���داده لتحقيق تلك 
االأه���داف وكيفي���ة اإع���داد ذلك الربنام���ج وتنفي���ذه، اأو على االأقل كيفي���ة تنفيذه 
بحي���ث نتمكن من توظيف مواهب ومهارات اأخ�سائي تعديل ال�سلوك، وا�ستثمار 
قدراته يف خمتلف مراحل وخطوات الربنامج على نحو اإبداعي يحقق اال�ستفادة 
املرج���وة من االأ�سالي���ب الفعالة لتعديل ال�سلوك، وي�سم���ن تنفيذ االأن�سطة التي 
يت���م التخطي���ط الأدائها خ���الل الربنامج، والتغلب على امل�س���كالت التي ميكن اأن 
تظه���ر اآنذاك، وت�سجي���ع الطفل وحتفيزه على اال�ستجاب���ة ال�سحيحة للمثريات 
املقدم���ة، وتطبي���ق ال�سل���وك امل�سته���دف يف �سياقات���ه املوقفي���ة الطبيعي���ة وهو ما 
يك���ون م���ن �ساأنه اأن ي���وؤدي اإىل حتقيق جودة خمرجات عملي���ة تعديل ال�سلوك يف 
�س���وء اال�ستخدام االأمثل للم�س���ادر املتاحة، وتقدمي اخلدمات مبا ي�سبع حاجات 
الطف���ل، وتوف���ري االأدوات واملعاي���ري املنا�سبة لقيا����ص اأداء الطف���ل وتقييم فعالية 
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الربنام���ج مب���ا يحقق كفاءت���ه الداخلية . ومن ثم ميكن اأن ي�س���ل معدل الكفاءة 
الداخلية الإعداد واأداء االأخ�سائي على اأثر ذلك اإىل اأعلى درجة ممكنة وممتازة، 
اأو مب�سطلح���ات اجل���ودة ت�سب���ح تل���ك الكفاءة قريب���ة من الواح���د ال�سحيح مما 
يجع���ل اخلدمة املقدم���ة لتعديل ال�سلوك تكاد تكون خالي���ة من العيوب، وتتم يف 

الوقت املحدد، وبدون اأخطاء اأو تق�سري اأو اإهمال .

     كم���ا تتح���دد تل���ك املوؤ�س���رات يف ع���دد م���ن النق���اط الت���ي تتف���ق يف جمملها مع 
 Skårbrevik )2005( موؤ�س���رات اجلودة يف التعلي���م كما يعر�ص لها �سكاربرفيك

واأركارو )Arckaro )2001 مع الفارق بينهما : 
الق���درة عل���ى اإدارة الربنام���ج، وتعن���ي حتدي���د حمت���وى الربنام���ج، ور�س���م - 1

ال�سيا�سة العامة لل�سري خالله، وكتابته يف وثيقة حمددة، وحتديد اأين نحن 
االآن، واإىل اأين نريد اأن ن�سل، وكيف ن�سل اإىل ما نريد . 

احلر����ص عل���ى اأن يعمل الربنام���ج امل�ستخدم على توف���ري اخلدمات الالزمة - 2
للطفل، وحتقيق حاجاته عن طريق حتقيق اأهداف الربنامج املحددة .

االهتم���ام بالطف���ل مبعنى اأن يكون الطفل ه���و حمور االهتمام يف الربنامج، - 3
واأن يك���ون هو اأ�سا�س���ه بحيث يتم تقدمي التدريب الفعال له لرفع كفاءته يف 

اأداء ال�سلوك امل�ستهدف .
التدري���ب امل�ستم���ر للطف���ل حت���ى ي�س���ل اإىل االأداء اجلي���د لل�سل���وك املح���دد، - 4

وتطبيقه يف الواقع .
حتقيق تكافوؤ الفر�ص اأمام جميع االأطفال عند تطبيق الربنامج على اأكرث - 5

من طفل واحد .
احلر�ص على �سالمة الطفل وعدم تعر�سه للخطر وذلك يف اأي مرحلة من - 6

مراحل الربنامج، اأو ما تت�سمنه اأي منها من اأن�سطة .
حتدي���د احتياج���ات الطفل وحتقيقها وهو ما ينعك�ص م���ن اأهداف الربنامج - 7

والذي يجب اأن يعود بالفائدة على الطفل يف املقام االأول .
العم���ل عل���ى توف���ري خدم���ات الرعاي���ة ع���ن طري���ق حتدي���د حاج���ات الطفل - 8

واإ�سباعه���ا، وتدريب���ه عل���ى االأداء ال�سحي���ح لل�سل���وك املح���دد �س���واء ال�سلوك 
املرغوب الذي يكت�سبه، اأو تخلي�سه من �سلوك غري مرغوب . 
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ت�سمي���م الربنام���ج وتنفيذه بحيث يتم اإع���داده يف �سوء حاجات الطفل وهو - 9
م���ا يحدده ال�سلوك امل�ستهدف، وا�ستخ���دام اأن�سب اال�سرتاتيجيات لتحقيقها 
بحي���ث يت���م الرتكيز خالل الربنامج على االأن�سط���ة التي تعمل على حتقيق 

تلك احلاجات .
التقيي���م كعملي���ة م�ستمرة خ���الل الربنامج وعند االنته���اء منه حتى يتمكن - 10

االأخ�سائ���ي م���ن ت�سويب االأخطاء على الف���ور، واإدخال اأي تعديالت يرى اأن 
من ال�سروري اللجوء اإليها حتى تتحقق فعالية الربنامج يف النهاية .

كذلك يجب اأن يجيد الأخ�سائي القيام بتعديل ال�سلوك فيعمل وفق موؤ�سرات اجلودة 
كما يلي :

التاأكي���د على �سرورة حتديد امل�سكلة التي تتعلق ب�سلوك معني ميكن اأن يتم - 1
قيا�سه وتقييمه بطريقة ما .

تغي���ري البيئ���ة احلالي���ة للفرد حت���ى ي�ساعده عل���ى اأن يوؤدي وظيفي���اً ب�سورة - 2
كلية اأكرث �سمواًل . 

و�س���ف االأ�سالي���ب امل�ستخدمة، واملربرات التي ي�سوقه���ا لذلك ب�سورة دقيقة - 3
وحمددة . 

ا�ستخ���دام الفني���ات الت���ي يت���م اللج���وء اإليها وتطبيقه���ا ب�س���ورة م�ستمرة يف - 4
حياتنا اليومية .

اعتماد هذه الفنيات امل�ستخدمة يف االأ�سا�ص على مبادئ التعلم . - 5
التاأكي���د عل���ى �س���رورة االإثب���ات العلمي ال���ذي يوؤكد عل���ى اأن فني���ة معينة اأو - 6

اأ�سلوباً معيناً هو امل�سئول عن حدوث تغري �سلوكي معني . 
االلت���زام مبب���داأ املحا�سبية والذي يعني �س���رورة حما�سبة كل فرد ي�سارك يف - 7

برنامج تعديل ال�سلوك على ما يكون قد فعله خالل الربنامج، وهل ا�ستطاع 
اأن يقوم بدوره املحدد له، اأم ال، ومدى اإجادته لذلك الدور واأدائه له .

     ويذه���ب مارت���ن وب���ري )Martin& Pear )2007 اإىل اأن هن���اك العدي���د م���ن 
االعتب���ارات االأخالقي���ة الت���ي يج���ب اأن يراعيه���ا االأخ�سائ���ي حال قيام���ه بعملية 
تعدي���ل ال�سلوك . ومن اأهمه���ا اأن ي�ساأل نف�سه عدة اأ�سئلة تعك�ص تلك االعتبارات، 

واأن يعك�ص عمله اإجابات وافية لها، ومنها ما يلي : 
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مل�سلحة من يتم تعديل هذا ال�سلوك ؟- 1
ه���ل يع���د ال�سل���وك الراهن الذي ياأت���ي الطفل به يف حاج���ة فعلية اإىل تغيري - 2

وتعديل ؟ 
ه���ل ال�سل���وك اجلديد ال���ذي �سياأتي به الطفل بعد تعدي���ل �سلوكه �سي�ساعده - 3

يف حياته ؟
هل يرتبط مثل هذا ال�سلوك اجلديد موؤقتاً مب�سكلة معينة دائمة ؟- 4
هل �سيوؤدي ذلك ال�سلوك اجلديد اإىل حدوث اأي م�سكالت ؟- 5
هل ميكن لهذا ال�سلوك اأن ي�ستمر طوياًل ؟- 6

     ولكي يعمل االأخ�سائي على حتقيق الهدف املن�سود من عملية تعديل ال�سلوك 
فاإن���ه يق���وم بع���د حتديد ذلك الهدف باختي���ار املبداأ اأو املبادئ الت���ي تتعلق به من 
مب���ادئ تعدي���ل ال�سل���وك . واملبداأ كم���ا ي�سري عادل عبداهلل حمم���د )2011( ي�سبه 
القانون من وجهة نظر القانونيني حيث جند اأنه يحدد االإطار العام ملا يجب اأن 
يكون، ولكنه يحتاج اإىل �سرح وتف�سري، واإىل اإجراءات تنفيذية حتى يتم تطبيقه 
اأو تنفيذه على اأر�ص الواقع وهذا ما متثله اإجراءات تعديل ال�سلوك حيث تعك�ص 
تل���ك اخلط���وات الت���ي يتم مبوجبه���ا تطبيق ذل���ك املبداأ، كم���ا تتن���اول اأي�ساً تلك 
االأ�سالي���ب واال�سرتاتيجي���ات املختلف���ة مب���ا ت�سمه م���ن فنيات يتم اللج���وء اإليها 
وا�ستخدامه���ا كاأدوات حال ال�سري خالل مثل هذه اخلطوات حتى يتم يف النهاية 
تعدي���ل ال�سل���وك امل�ستهدف . ولذلك فاإن ت�سنيف اإج���راءات تعديل ال�سلوك عادة 
ما يتفق مع ت�سنيف مبادئ تعديل ال�سلوك حيث يتناول املبداأ ذلك االإطار العام 
لتعدي���ل ال�سل���وك، بينم���ا تتناول االإج���راءات تلك اخلط���وات االإجرائية التي يتم 
مبوجبه���ا تنفي���ذ مث���ل ه���ذا االإطار الع���ام . وعادة ما تعتم���د مثل ه���ذه املبادئ اأو 
االأ�سالي���ب عل���ى املدر�س���ة ال�سلوكي���ة بنظرياته���ا املختلف���ة، ولكي تتحق���ق اأهداف 
تعديل ال�سلوك البد اأن يحكمها مبادئ معينة يلتزم بها املعلم اأو االأخ�سائي، وكل 
م���ن ي�س���رتك يف عملية تعدي���ل ال�سلوك . وتتعلق االإج���راءات كما يرى �سربيكلي 
اجلدي���دة  ال�سلوكي���ات  تل���ك  باكت�س���اب   Spreckley& Boyd  )2009( وبوي���د 
م���ن جان���ب، وتقوية ه���ذه ال�سلوكيات م���ن جانب اآخ���ر، والعمل عل���ى ا�ستمرارها 
وتعميمه���ا م���ن جان���ب ثالث، اأي اأنها بذل���ك تتعلق ببناء �سلوك جدي���د، اأو تقوية 

�سلوك، اأو ا�ستمرار �سلوك . 
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     كذل���ك يج���ب ان يعم���ل االأخ�سائي على حتليل ال�سلوك وتطبيقه يف ال�سياقات 
املوقفية املختلفة وذلك عن طريق حتليل ال�سلوك التطبيقي الذي يتميز كاأحد 
املناح���ي ال�سلوكي���ة لتعدي���ل ال�سل���وك االإن�ساين قيا�س���اً بتلك املناح���ي مبزايا عدة 
متث���ل تل���ك االأ�سا�سي���ات الت���ي يقوم عليها والت���ي متيزه عن غريه م���ن االأ�ساليب 
االأخ���رى حيث جنده كم���ا ي�سري عادل عبداهلل حممد )2012( يعتمد على ثالثة 
مكون���ات اأ�سا�سية يجب اأن ياألفها االأخ�سائي ويجيد تنفيذها وهي حتليل �سلوك 
الف���رد، والتقيي���م الوظيف���ي لذل���ك ال�سلوك، ثم تطبي���ق هذا ال�سل���وك يف �سياقه 

املوقفي الطبيعي اأو العادي . 

ثانيًا : معايري جودة اإعداد اأخ�سائي تعديل ال�سلوك وكيفية حتقيقها :

     يج���ب اأن تك���ون عملي���ة تعدي���ل ال�سل���وك عملي���ة مق�س���ودة يتم القي���ام بها من 
جان���ب ف���رد واح���د اأو اأك���رث، وع���ادة م���ا يك���ون ذل���ك الف���رد ه���و اأخ�سائ���ي تعديل 
ال�سل���وك، وق���د ي�سرك مع���ه يف هذه العملية واحداً اأو اأكرث م���ن االأفراد االآخرين 
�س���واء كان���وا اأخ�سائي���ني اأم ال . اأي اأن اأخ�سائ���ي تعديل ال�سلوك ه���و الذي يتوىل 
القيام بعملية تعديل ال�سلوك لالأطفال ذوي االإعاقات، ولكي يتمكن من حتقيق 
النتائج املرجوة فاإن اإعداده يجب اأن يت�سم باجلودة حتى ن�سمن جودة اخلدمات 

املقدمة من جانبه لهوؤالء االأطفال . 
     وعن���د تو�سي���ف وظيف���ة اأخ�سائ���ي تعديل ال�سلوك فاإننا جن���د كما ي�سري عادل 
عب���داهلل حممد )2012( اأن���ه يقوم بتحليل ال�سلوك، وتغي���ريه، وم�ساعدة الطفل 
عل���ى تطبيق���ه يف ال�سياقات املوقفية الواقعي���ة . كما اأنه كثرياً ما يقوم باالإ�سراف 
عل���ى زمالئ���ه من امل�ساركني يف تنفي���ذ برامج اخلدمات، اأو يقوم ب���دور ا�ست�ساري 
للعامل���ني االآخري���ن معه . وعلى ذلك يج���ب عليه اأن يعرف الكثري من املعلومات 
الت���ي تتعل���ق بال�سل���وك االإن�س���اين، واأن يظهر الكف���اءة يف م�ساع���دة االآخرين على 
حتقي���ق اأهدافه���م ال�سخ�سي���ة . كما يجب اأن ي�سارك يف اأو يق���وم باإعداد وت�سميم 
برنام���ج التدخ���ل حتى تكون التغ���ريات املن�سودة يف �سورة قابل���ة للقيا�ص . وحتى 
يتمك���ن م���ن حتقيق ذلك ي�سبح عليه اأن يقوم بالعديد من االأمور الهامة يف هذا 

ال�سدد حيث يكون عليه اأن يقوم باالأمور التالية : 
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واالجتماعي���ة، - 1 ال�سخ�سي���ة،  واملالب�س���ات  الظ���روف  عل���ى حتلي���ل  يعم���ل  اأن 
والبيئي���ة املختلف���ة لك���ي يتمكن من الفه���م ال�سحيح للمتغ���ريات التي يكون 

لها تاأثريها على �سلوك الفرد . 
اأن يق���رتح ويق���وم ب�سياغة واإع���داد اأهداف تغيري ال�سل���وك وتعديله اأي تلك - 2

االأهداف التي يريد اأن يحققها من جراء ذلك وهو ما يتطلب منه اأن يقوم 
فعلياً مبا يلي : 

أ تطبيق تلك احللول التي يتم االتفاق عليها .	-
أ مراقبة وت�سجيل ما يتمكن الطفل من اإحرازه من تقدم . 	-

     وف�س���اًل ع���ن ذل���ك ينبغي اأن يح�سل القائم به���ذه املهمة على �سهادة يف تعديل 
ال�سل���وك وحتلي���ل ال�سل���وك التطبيق���ي توؤهل���ه للقي���ام مبه���ام ه���ذا العم���ل، واأن 
يت�س���م بخ�سائ����ص و�سمات تعد مبثابة املقومات االأ�سا�سي���ة ملن يقوم بهذه املهمة، 
واأن يح�س���ل عل���ى ترخي����ص مبزاول���ة املهن���ة . وي�سي���ف بايل���ي وبور����ص )2010( 
Bailey& Burch اأن هناك مهارات اأ�سا�سية البد اأن تتوفر فيه حتى يتمكن 

من حتقيق النجاح يف عمله، وتكون له فاعليته يف هذا املجال . 
ومن اأهمها ما يلي : 

اأن يح�س���ل عل���ى �سهادة درا�سية يكون ق���د اأمت مبقت�ساها درا�سة جامعية يف - 1
معه���د علمي معرتف ب���ه توؤهله الكت�ساب املعارف واملهارات العامة املختلفة 
الت���ي متكن���ه م���ن فه���م ال�سل���وك، وطبيعت���ه، وكيفي���ة اكت�سابه، وتغي���ريه اأو 
تعديل���ه . ويج���ب اأن يتمتع بالكف���اءة الفنية في�ستخدم لغ���ة ب�سيطة و�سهلة 
ي�سه���ل عل���ى خمتلف االأفراد الذي���ن يتعامل معهم اأن يفهموه���ا، واأن يكون 
مهندم���اً يف ملب�سه، ويت�سم بالذوق يف تعامله مع االآخرين، واأن يكون قادراً 
عل���ى اإقام���ة حوار بناء معهم، وميكن���ه اأن يقدم نف�سه لهم ب�سكل مقنع، واأال 
ين�سغ���ل عنهم اأثناء اجلل�سات مبكاملات تليفونية خمتلفة، ومن ثم يجب اأن 

يغلق تليفونه اأثناء اجلل�سات .
اأن يت�س���م بالتوكيدي���ة، واأن يع���رف متى وكيف يكون توكيدي���اً عند التعامل - 2

م���ع جمي���ع االأفراد خ���الل الي���وم، ويف كل املواقف وال�سلوكي���ات وال�سياقات، 
واأن يكون قادراً على اأن يقول )ال( بطريقة مهذبة ومقبولة، واأن ي�ساأل عن 
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كل ما يريده اأو يحتاج اإليه، واأن يكون قادراً على اأن ي�سنع الفرق يف �سلوك 
وحياة اأولئك االأفراد الذين يقوم بتعديل �سلوكهم . 

اأن يك���ون قائ���داً يف عمل���ه، ويف تعامل���ه مع االآخرين وهو م���ا يتطلب منه اأن - 3
يت�س���م بال���ذكاء والثقة واحلما�ص، واأن يتمت���ع مب�ستوى مرتفع من املهارات 
االجتماعية، واأن يدفع االآخرين اإىل امل�ساركة الفعالة مع بع�سهم البع�ص، 
واأن تكون لديه روؤية ثاقبة لالأمور، وقدرة منا�سبة على التفكري االبتكاري 

اأن يك���ون ق���ادراً على حتقيق اال�ستف���ادة املرجوة م���ن التكنولوجيا احلديثة - 4
يف عمل���ه، واأن يتي���ح م�سادر دعم جديدة ملن يتعام���ل معه، واأن يتوا�سل مع 
اأع�س���اء املهن���ة مبا ي�ساعده عل���ى النمو املهني، وحتقيق التط���ور امل�ستمر يف 

هذا املجال . 
اأن تك���ون لدي���ه عالق���ات عام���ة ت�ساع���ده عل���ى اأداء عمل���ه، واحل�س���ول على - 5

اخلدم���ات الالزم���ة ملن يتعام���ل معهم من االأف���راد ذوي االإعاقات مبا يعود 
عليه���م بالنف���ع، واأن يتيح اأمامهم قدراً اأكرب من االختيارات، واحلرية، واأن 

ي�ساعدهم على حتقيق اال�ستقاللية .
اأن يت�س���م بالكف���اءة يف ا�ستخ���دام اال�سرتاتيجيات املختلف���ة، واأن يداوم على - 6

القراءة، واأن يطلع على اجلديد يف جماله، واأن يح�سر املوؤمترات والندوات 
املتخ�س�س���ة، واأن يواظ���ب على التعلي���م امل�ستمر حتى يحاف���ظ على كفاءته 

وجناحه . 
اأن يت�س���م باالأخالقي���ات العامة، واأن يتم�سك بها يف حياته املهنية ويف حياته - 7

اليومي���ة، واأن يتم�س���ك باملعايري اخللقية يف تعامله م���ع االآخرين، واأال يعد 
اأحداً مبا ال ي�ستطيع اأن يقدمه اأو يقوم به، واأن يت�سم بال�سدق، واالإخال�ص، 

واالأمانة، واأال يقدم مطلقاً على الكذب .
اأن تكون لديه القدرة على اإقامة التوا�سل االجتماعي الفعال مع االآخرين - 8

وه���و ما يتطلب م�ستوى مرتفعاً من امله���ارات االجتماعية، واأن يتمكن من 
التوا�س���ل اللفظ���ي وغ���ري اللفظي م���ع االآخري���ن، واأن يك���ون ودوداً، وحمباً 

لالآخرين، واأن يقدم لهم االإر�ساد الالزم .
اأن تك���ون لدي���ه الق���درة عل���ى اإقناع االآخري���ن والتاأثري فيه���م، فيقنعهم مبا - 9

يري���د، وم���ا يجب عليه���م اأن يفعلوه، ويقنعه���م با�ستخدام اإج���راءات تعديل 
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ال�سل���وك معه���م �سواء فيما يتعل���ق باملالحظة اأو القيا����ص اأو التقييم بحيث 
ي�ساعدوه على حتقيق النجاح، واأن يكون له تاأثريه عليهم فيدفعهم اإىل اأن 

ي�سلكوا ب�سكل ي�ساعده على حتليل وتعديل ال�سلوك الذي ياأتون به . 
اأن تك���ون لديه القدرة على التفاو�ص وال�سغط لتحقيق االأهداف املن�سودة، - 10

واأن ي�ستخ���دم لذل���ك العدي���د من االأ�سالي���ب اأو اال�سرتاتيجي���ات والفنيات، 
واأن ي�ستخ���دم قدرت���ه عل���ى التفاو����ص واالإقن���اع يف �سبيل تق���دمي اخلدمات 

الالزمة لالأفراد ذوي االإعاقات . 
اأن تك���ون لدي���ه الق���درة عل���ى اأن يتحدث اأم���ام االآخرين، واأن يط���رح اأفكاره - 11

واآراءه اأمامه���م دون اأن يك���ون لذل���ك اأي اآث���ار �سلبية علي���ه، واأن يكون قادراً 
عل���ى اأن يعر����ص عليهم ما يريد يف دقائق مع���دودات، واأن يجعلهم يركزون 

على االأفكار التي يريد اأن يقدمها لهم . 
اأن يك���ون ق���ادراً على التعامل م���ع االأفراد الذين يت�سم���ون ب�سعوبة املرا�ص، - 12

واأن يتمك���ن م���ن �سبط املث���ريات التي ميكن اأن توؤثر عل���ى �سلوكياتهم، واأن 
يغري من �سلوكهم �سعب املرا�ص ويعدله . 

اأن يك���ون ملماً بالبيئ���ة االجتماعية املحيطة به، ويفهمه���ا جيداً، واأن يفكر - 13
بطريق���ة وظيفي���ة فيقراأ االإ�س���ارات املختلفة يف وجوه االآخري���ن، ويفهم ما 
ي�س���در عنه���م من �سلوكيات، ويحدد املتغريات ذات التاأثري يف �سلوكهم حتى 
يتمك���ن م���ن التعام���ل معها ب�س���كل مبا�سر ميكنه م���ن اأن ي�سري ق���ادراً على 

�سبطها والتحكم يف تاأثريها عليهم فيتمكن من تغيري �سلوكهم . 
اأن يتمكن من ا�ستخدام فنية الت�سكيل ب�سكل منا�سب يجعله يوؤثر يف �سلوك - 14

الطف���ل فيتعلم ال�سلوكي���ات املنا�سبة، ويكت�سب امله���ارات املطلوبة في�ستطيع 
اأن يعدل �سلوك الطفل . 

اأن يجي���د املالحظ���ة املبا�س���رة لل�سل���وك امل�سته���دف، واأن ي�ستخ���دم التغذي���ة - 15
الراجع���ة، والعدي���د من املعززات االإيجابية، واأن ي�ستخدم “ الطلب “ جيداً 
فيطلب من الطفل اأن يوؤدي �سيئاً معيناً يفهم امل�سكلة احلقيقية على اأثره، 

ويح�سل على املعلومات التي ت�ساعده يف حلها .    
اأن يك���ون ق���ادراً عل���ى اإدارة ال�سلوك في�ساعد الطفل عل���ى مواجهة م�سكلته، - 16

ويق���وم مبالحظ���ة �سلوك���ه، ويجم���ع البيان���ات الالزمة عن كل م���ن الطفل 
و�سلوكه امل�سكل، كما ي�سع خطة ملواجهة ذلك ال�سلوك وتغيريه .
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اأن يك���ون قادراً عل���ى اإدارة الوقت املتاح للتعامل مع ال�سلوك امل�ستهدف، واأن - 17
يتن���اول خالل���ه كل املهام التي يجب اأن يت���م القيام بها، واأن يقوم بتخطيط 
ي���وم عمله مب���ا يجنبه اإ�ساعة الوق���ت، واأن يوؤدي عمل���ه بالطاقة واحلما�ص 

الالزمني .
اأن يكت�سب ثقة االآخرين فيه باأن ي�ستمع اإليهم جيداً، ويقدم لهم املقرتحات - 18

اجلي���دة، ويحاف���ظ على اأ�سراره���م، ويعمل على خدمته���م، ويت�سم باالأمانة 
والثقة، ويفعل ما يعدهم به . 

اأن يتمت���ع بالفه���م الدقي���ق واملتعم���ق لل�سل���وك االإن�س���اين، واأن يتمك���ن م���ن - 19
ح���ل م�سكالته ه���و ال�سخ�سية واالأ�سرية، واأن يكون ق���ادراً على التعامل مع 

ال�سغوط املختلفة .
اأن يع���رف متى يق���دم امل�ساعدة لالآخرين، واأن يقدم له���م التغذية الراجعة - 20

الالزم���ة، واأن يل���م باملع���ارف النظري���ة واالأ�سل���وب الفن���ي لتن���اول ال�سل���وك 
االإن�ساين .

اأن يتمت���ع بق���در منا�سب من التفك���ري الناقد ي�ساعده عل���ى الفهم االأف�سل - 21
لالأمور .

اأن يق���دم حلواًل ابتكارية للم�سكالت التي يتعام���ل معها فينتبه للتفا�سيل، - 22
ويكون لديه االإ�سرار والعزمية، والبحث عن البدائل ف�ساًل عن هدوئه .

اأن يت�سم بالفهم املتعمق لالأمور والقدرة على اتخاذ القرارات .- 23
اأن يق���دم التدري���ب ال���الزم، واأن يكون ق���ادراً على الر�سد الدقي���ق لل�سلوك - 24

ومالحظته . 
اأن يت�س���م بالف�س���ول يف معرف���ة م���ا يحي���ط ب���ه م���ن اأم���ور يف البيئ���ة املادية - 25

واالجتماعية .
        وعندما يكون برنامج اإعداده بال�سورة املو�سحة، ويت�سم االأخ�سائي باأغلب 
هذه ال�سمات ال�سالفة فاإنه �سيت�سم باجلودة يف عمله، ويف اأداءاته املختلفة وهو ما 
�سي���وؤدي حتماً اإىل جودة خمرجات عملية تعديل ال�سلوك فتتحقق اأهدافها التي 
يك���ون قد حددها، ويتغري �سل���وك الطفل اإىل االأف�سل، ويتمكن من االندماج مع 

اأقرانه يف املجتمع .
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نحو فهم اأكرث عمقًا ل�صطراب التوحد

اإعداد
اأ.د/ اإميان فوؤاد كا�صف

اأ�صتاذ ال�صحة النف�صية والرتبية اخلا�صة
كلية الرتبية – جامعة الزقازيق

مقدمة:
هناك حقيقة ثابتة ال ميكن اإغفالها فى درا�سة اأى فئة من فئات املجتمع   
وهى الفردية. اإن التفرد هو ال�سمة املميزة لكل �سخ�ص. فاالإن�سان خملوق فريد 
من قوى الطبيعة ومن امل�ستحيل اأن جند �سخ�سني مت�سابهني متام الت�سابه حتى 
التوائم املتماثلة، والنا�ص فى تفردهم اأ�سبه بب�سمات االأ�سابع، فمن امل�ستحيل اأن 
جن���د ب�سمتني مت�سابهت���ني ل�سخ�سني خمتلفني ولي�ص االأ�ساب���ع فقط بل اأي�ساً 

ال�سوت والعني واالأذن. 
وعل���ى هذا فال ميك���ن للمعرفة ال�سيكولوجية اأن تغف���ل درا�سة الفردية   
طامل���ا اأن كل �سل���وك ه���و �سل���وكاً فردي���اً بال���ذات، واأن كان���ت م�سكل���ة كيفي���ة قيا�ص 
ه���ذه الف���روق بني االأف���راد فى ال�سف���ات اجل�سمانية كما هو احل���ال فى الظواهر 
الطبيعي���ة ممكن���ا، اأما بالن�سب���ة للظواهر النف�سية فال يوج���د مقايي�ص يتم فيها 
القيا�ص ب�سكل مبا�سر بل يتم القيا�ص من خالل مالحظة �سلوك ال�سخ�ص حتى 

مقايي�ص الذكاء تتداخل فيها ذاتية الفاح�ص وخربته فى القيا�ص. 
وعام���ة كل االأطف���ال الذي���ن يعان���ون م���ن اأ�سط���راب التوح���د يواجهون   
م�س���كالت ومعوقات مت�سابهه ولكنها لي�ست متطابقة. ولذلك ميكن اأن نقول اأن 

ا�سطرابات التوحد هو ا�سطراب فردى نوعى خا�ص. 
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ف���كل حال���ة ُتعد حال���ة فريدة متمي���زة، لديها قدراته���ا اخلا�سة وكذلك   
م�ساكله���ا النوعي���ة. وذل���ك يجع���ل املخت�سني واملعاجل���ني والوالدي���ن يقفون فى 
ح���رية كب���رية عن���د اإج���راء الت�سخي����ص والتقيي���م الرتب���وى، واأي�س���اً عن���د و�سع 
اخلط���ة الفردي���ة لرعاي���ة اأو تعليم اأو تاأهيل االأ�سخا����ص ذوى ا�سطراب التوحد. 
وا�سط���راب التوح���د هو ا�سطراب منائى حاد ت���زداد ن�سب انت�ساره يوماً بعد يوم، 
وتتط���ور املح���كات الت�سخي�سي���ة وتتن���وع ما بني طبي���ة و�سلوكي���ة وتربوية وذلك 
لتن���وع النم���اذج املتفردة لالأ�سخا����ص ذوى ا�سطراب التوحد. كم���ا تتنوع وتتعدد 

املداخل العالجية ما بني طبية وغذائية وتربوية و�سلوكية.
اإن ا�سطراب التوحد ميكن النظر اإليه باأنه اأكرث االأعاقات �سعوبة وذلك   
للتف���اوت ال�سديد بني م�ستويات املهارات املختلفة لدى اأ�سخا�ص هذه الفئة. مما 
يجع���ل فهمه���م والتدخل العالجى معه���م اأمراً �سديد احل�سا�سي���ة ملا يتطلبه من 
الدقة املتناهية فى عمليات الت�سخي�ص والتقييم واملالحظة واخلطط العالجية 
املقدم���ة. وف���ى هذه الورق���ة البحثية نح���اول اإلق���اء ال�سوء على بع����ص الق�سايا 
الهامة التى تتيح لنا الروؤية ب�سورة اأف�سل وادراكاً اأدق ملعنى االوتزم اأو ا�سطراب 
التوح���د فنتعر����ص اإىل ماهية ا�سطراب التوحد وهل ه���و اإعاقة منائية منت�سرة 
اأم هى اإعاقة عقلية؟ وهل لدى االأ�سخا�ص ذوى ا�سطراب التوحد اإدراك للعقل؟ 
اأو ما يعرف بنظرية العقل؟ وكيفية تف�سري م�سكلة التوا�سل عند طفل االوتزم؟ 

وم�سكلة التكامل احل�سى لديهم. 
اأولً: ا�سطراب التوحد اإعاقة عقلية اأم اإعاقة اجتماعية؟ 

يعد ا�سطراب التوحد Autism ا�سطراب منائى عام، كما يعد فىنظر   
الكثريي���ن �سكاًل من اأ�س���كال االإعاقة العقلية حيث يتاأثر االأداء الوظيفى العقلى 
للطف���ل �سلب���اً ب�سبب ه���ذا اال�سطراب. ووفق���اً لالأح�ساءات الت���ى ن�سرها االحتاد 
القوم���ى لدرا�س���ات وبحوث ا�سط���راب التوحد بالواليات املتح���دة االمريكية عام 
)2003( ف���اإن ن�سبة انت�ساره ق���د اختلفت متاما عن العقود ال�سابقة. فقد ارتفعت 
معدالت االنت�سار فى االألفية اجلديدة لت�سل اإىل 250:1 حالة والدة فى املتو�سط. 
بعد اأن كانت فى الت�سعنيات من القرن املا�سى ت�سل اإىل )4-5( حالة لكل ع�سرة 

اآالف حالة ) عادل عبد اهلل:2002(. 
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وق����د م����ر ت�سخي����ص ا�سطراب الت�وح���د بالعديد من املراح���ل منذ اأ�سار   
اإليه ليو كانر Leo Kanner عام )1943(  ومالحظاته عن الفروق بني االأطفال 
ذوى االأعاق���ة الفكرية واأطفال ا�سط���راب التوحد، ثم نظر اإليه البع�ص على اأنه 
من���ط من اأمناط ف�س���ام الطفولة، ثم اكت�سف الطبيب النم�ساوى هانز ا�سربجر 
 Hans Asprgerعام )1944( متالزمة اأعرا�ص مر�سية متثل منط من اأمناط 
ا�سط���راب التوح���د وهى الت�سابه فى الق�سور فى اجلانب االجتماعى للطفل مع 

بع�ص الق�سور اللغوى مع ارتفاع معدل الذكاء. 
ثم ظهر اأول اإ�سارة ال�سطراب التوحد فى الدليل الت�سنيفى الت�سخي�سى   
واالح�سائى لالأمرا����ص واال�سطرابات النف�سية والعقلية خالل الطبعة الثالثة 
ث���م الرابع���ة حيث مت النظ���ر اإليه كا�سطراب �سلوكى. وم���ع التقدم فى الدرا�سات 
والبحوث مت التعديل فى الن�سخة الرابعة املعدلة من الدليل واعتباره ا�سطراب 
منائ���ى عام اأو منت�سر Pervasive developmental disorder والذى تنعك�ص 
م�ساكله على كل جوانب النمو العقلى املعرفى واحلركى واالجتماعى واللغوى. 

ولكن هل ميكن الت�سليم باأن ا�سطراب التوحد هو اإعاقة عقلية؟ 

ي�سري عادل عبد اهلل )2004( اإىل اأن ا�سطراب التوحد كا�سطراب منائى   
عام يوؤثر ب�سكل �سلبى على العديد من جوانب النمو االآخرى لدى الطفل وعلى 
راأ�سه���ا اجلانب العقلى املعرفى واأنه هن���اك ق�سور ملحوظ فى االنتباه، االأدراك، 
الذاك���رة، التفك���ري، التجهي���ز املعرف���ى للمعلوم���ات، وانخفا�ص ن�سب ال���ذكاء اإىل 

حدود التخلف العقلى. 
بينم���ا ي���رى بومنج���ر، كا�س���ارى Bauminger & Kasari )1999( اأن   
العدي���د م���ن الدرا�س���ات احلديثة ت�سري اإىل اأن 75% تقريباً م���ن اأطفال ا�سطراب 
التوح���د لديه���م ن�س���ب ذكاء ف���ى ح���دود التخل���ف العقل���ى الب�سي���ط اأو املتو�س���ط، 
والن�سب���ة الباقي���ة وه���ى 25% لديه���م م�ست���وى ذكاء متو�س���ط وق���د ن�س���ر االحتاد 
القوم���ى االأمريك���ى ال�سط���راب التوح���د )NAAR )2003 ع���دداً م���ن احلقائ���ق 

وهى:
اأن ن�سبة حواىل 90% على االأقل من االأطفال ذوى ا�سطرابات التوحد يقع  -

م�ستوى ذكائهم فىحدود التخلف العقلى الب�سيط اأو املتو�سط. 
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اأن���ه نادراً ما جند اأطفااًل م���ن ذوى ا�سطرابات التوحد يقل معدل ذكائهم  -
عن مثل هذا امل�ستوى

اأن ن�سب���ة 5-10% تق���ل م�ستوي���ات ذكائه���م عن تلك احل���دود. وهم من ذوى  -
ا�سطرابات التوحد ال�سديد. 

اأن بع����ص م���ن الن�سب���ة ال�سابقة يتمي���زون مب�ستوي���ات ذكاء مرتفعة. اأو قد  -
يكون بع�سهم موهوباً حيث ميثلون متالزمة ا�سربجر. 

وقد ينظر البع�ص اإىل ا�سطراب التوحد كاإعاقة اإجتماعية حيث ال�سمة   
االأ�سا�سي���ة واالأك���رث ظهوراً للكافة وجود ق�سور اإجتماعى �سديد لديهم �سواء فى 
الق���درة عل���ى تنمية عالقات اجتماعية اأو تنمية مه���ارات اجتماعية �سواء لفظية 
اأو غ���ري لفظي���ة مما يوؤثر على قدرتهم على امل�سارك���ة اأو التفاعل االجتماعى فى 

املواقف االجتماعية املختلفة.
وي�سري جيل�سون Gillson )2000( اإىل ثلثة اختللت اجتماعية رئي�سية وهى: 

1- عدم القدرة على فهم االآخرين م�ساعرهم واأفكارهم.  
2- عدم القدرة على التنبوؤ بال�سلوك فى املواقف االجتماعية املت�سابهة. 

3- الق�سور فى تنمية لغة اجتماعية. 
وه���ذا م���ا يجع���ل الطف���ل التوح���دى قا�س���راً ع���ن االندم���اج م���ع البيئ���ة   
املحيط���ة ب���ه. اأن���ه ال ي�ستطيع اأن يعرب ع���ن رغباته او احتياجات���ه بلغة اجتماعية 
مقبول���ة، وال ي�ستطي���ع اأن يت�سمن االآخرين مع ذات���ه. فهو يدرك ذاته فقط، وال 
ي�ستطي���ع اأن يفه���م اأن هناك اأن���ا، وهو، واأنت اإنه ال ي�ستطي���ع اأن يدرك ال�سمائر. 

ولغته قا�سرة عن تكوين اجلمل االجتماعية. 
كم���ا يفتق���د اإىل الق���درة عل���ى التقلي���د والتعميم للمواق���ف االجتماعية   
املت�سابهة وبالتاىل فاإن كل موقف اجتماعى هو موقف جديد بالن�سبة له يحتاج 
اإىل تعل���م وممار�س���ة. كما اأنه ي�ستخدم الكلم���ات دون هدف حمدد. فقد ي�ستطيع 
اأن يتلفظ بع�ص الكلمات ويكررها ولكنه ال ي�ستطيع توظيفها توظيفاً اجتماعياً 
�سحيح���اً. وال ي�ستطيع ا�ستخ���دام الكلمات ومعانياها كى ت�ساعده على ا�سرتجاع 
املعلوم���ات، كم���ا ال ميك���ن اأن يعيد ترتيب تلك املعلومات الت���ى ي�ستقبلها وهذا ما 

يطلق عليه الرتديد املر�سى للكالم. 
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وبالتاىل ميكن النظر اإىل ا�سطراب التوحد على اأنه ا�سطراب يت�سمن   
اجلان���ب العقل���ى واالجتماعى معاً. فهو يختلف ع���ن االإعاقة العقلية فى العديد 

من املظاهر مثل: 
اأن غالبي���ة اأطفال ا�سطراب التوح���د ال تظهر عليهم عالمات اال�سطراب  -

االإ خالل ال�سنة الثانية اأو الثالثة. 
اأن بع�ص االأطفال يولد طبيعياً ويظل كذلك خالل ال�سنة االأوىل والثانية  -

ثم يبداأ تدهور القدرات التى مت اكت�سابها. 
اأن الطفل املعاق عقلياً لدية اإدراك لالآخرين من اأول يوم فهو يبت�سم لهم،  -

ويفهم تعبريات الوجه واالأ�سوات الغا�سبة، بعك�ص الطفل التوحدى. 
اأن الطفل املعاق عقلياً لديه جميع القدرات العقلية مثل االنتباه، التذكر،  -

االأدراك ولكنه���ا تك���ون �سعيف���ة اأو قا�سرة. بعك�ص طف���ل ا�سطراب التوحد 
الذى ميتلك هذه القدرات ب�سورة جيدة ولكنه ال ي�ستطيع توظيفها. 

اأن طف���ل االإعاقة العقلي���ة ي�ستطيع فى بع�ص االأحي���ان تطوير اللغة لديه  -
مب���ا يتنا�س���ب م���ع �سياقه���ا االجتماع���ى ولدي���ه اإدراك لالأ�س���وات املختلف���ة 

بعك�ص الطفل التوحدى. 
اأن طف���ل االإعاق���ة العقلي���ة ي�ستطيع اكت�س���اب ال�سلوكي���ات االجتماعية بعد  -

التدريب عليها واالحتفاظ بها الأنه ميتلك القدرة على التقليد واأن كانت 
�سعيفة. 

بينم���ا طفل ا�سط���راب التوحد يفتقر اإىل التقلي���د وبالتاىل ال ت�سلح معه  -
الربامج التدريبيه اجلماعية ويحتاج اإىل التدريب الفردى املكثف. 

اأن الطف���ل التوح���دى يف�س���ل فى فه���م معانى اللغ���ة اأو االإمي���اءات كو�سيلة  -
م���ن و�سائ���ل التوا�سل ويحتاج اإىل تدريب. وق���د ال ي�ستطيع البع�ص منهم 

تطوير اأى لغة على االإطالق. 
وعل���ى ذل���ك ميك���ن الق���ول اأن هن���اك فروق���اً كث���رية وا�سح���ة ب���ني ذوى   
االإعاق���ة العقلي���ة وا�سطرابات التوح���د توؤكد لنا اأننا اأم���ام ا�سطراب خا�ص بفئة 
حم���ددة لديه���ا زملة من االأعرا�ص املتباين���ة والتى تظهر لدى كل فرد من اأفراد 

هذه الفئة بن�سبة معينة وقدرة حمددة تختلف عن باقى اأفراد الفئة. 
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ثانيا: ا�سطراب التوحد واإدراك العقل

واإذا كن���ا ق���د ذكرن���ا من قب���ل اإن ه���وؤالء االأ�سخا�ص لي�ص لديه���م القدرة   
عل���ى فهم م�ساع���ر وانفعاالت االآخرين فاإن هذا يقودن���ا اإىل نظرية حديثة بداأت 
ف���ى االنت�س���ار فى ال�سنوات االخ���رية لتف�سري م�سكلة اال�سخا����ص التوحديني فى 
تطوي���ر اللغ���ة وهن���ا نحاول االأجابة عل���ى الت�ساوؤل الثانى وهو ه���ل لديهم اإدراك 
للعق���ل؟ ف���اإذا كان���ت اللغ���ة ه���ى االأ�سا����ص لي�س���كل االإن�س���ان معارف���ه االجتماعي���ة 
والنف�سي���ة والثقافي���ة. ف���اإن االأطفال عن���د اكت�سابهم للغة يواجه���ون �سعوبة فى 
اكت�س���اب ا�سا�سيات النظام اللغوى مثل )الفونولوجى، املورفولوجى، والرتاكيب 

اللغوبة( والتى يكت�سبها الطفل خالل اخلم�ص �سنوات االأوىل من عمره. 
كم���ا يحت���اج الطف���ل اإىل معرف���ة كيفي���ة ا�ستخ���دام اللغة لتنمي���ة عملية   
التوا�س���ل ولنج���اح التوا�س���ل ف���اإن الطف���ل يحت���اج اإىل تنمي���ة وتطوي���ر مه���ارات 

اال�ستخدام االجتماعى للغة. 
وهناك بع�ص امله���ارات االجتماعية الالزم اكت�سابها لال�ستخدام املالئم   
للغ���ة مث���ل: متى تتكل���م، وما ال���ذى تتكلمه؟ ومل���ن تتكلم؟ وكيف؟ وه���ذا يتطلب 
اكت�س���اب مه���ارات احل���وار وال���كالم والت���ى يكت�سبه���ا الطفل ويتعلمه���ا من خالل 
مالحظ���ة التفاعالت االجتماعي���ة وقواعد ال�سلوك االجتماع���ى الأى جمتمع اأو 
جماع���ة. كم���ا يحت���اج جن���اح التوا�سل كذلك اإىل الق���درة على فه���م اال�ستنتاجات 
واال�ستدالالت عن االآخرين وعن املعنى الذى يق�سدونه فى كالمهم اأو �سلوكهم.
واآخ���رون  ل���ودر   ،2004  ،Colombino )كولومبين���و  درا�س���ات  وتوؤك���د   
 ،2004  Williams ويليام���ز   ،2004،Shanker �سانك���ر   ،2004  ،،Leudar et al
ل���ودر، كو�ست���ال  Leudar & Costall،2004( عل���ى اأن الق���درة عل���ى قراءة وفهم 
م�ساعر واأفكار االآخرين تختلف لدى االأطفال ذوى ا�سطراب االوتزم عن الطفل 
الع���ادى واأنه���ا قد تك���ون م�سئولة عن ق�سور التوا�سل لديه���م واأول من تكلم عن 
نظرية العقل هو بريماك وود رووف )1978( وت�سري اإىل القدرة على منو احلالة 
الذهنية اأو العقلية امل�ستقلة للذات اأو لالآخرين من اأجل التنبوؤ وتف�سري ال�سلوك 
)توا�سل���ى اأم ال؟( ث���م قام ويلمان Wellman )1990( بتف�سري دور نظرية العقل 

فى التنبوؤ بال�سلوك لدى االأطفال. 



نحو فهم اأكرث عمقاً ال�شطراب التوحداأ. د . اإميان فوؤاد الكا�شف

- 28 -

وبالرغ���م م���ن اأن نظري���ة العقل �سروري���ة لتف�سري القدرة عل���ى ت�سكيل   
احلال���ة االأنفعالي���ة من االإ�سارات الطبيعية مثل تعب���ريات الوجة، حملقة العني، 
والتلميح���ات الوجداني���ة غري اللفظي���ة االأخرى مثل و�سع اجل�س���م، واالإمياءات 
ونغم���ة ال�س���وت ف���اإن دوره���ا االجتماع���ى ه���و الرتاب���ط م���ع االآخري���ن )وارت���ون 

 .)2003 Wharton

وتختل���ف تف�س���ريات الباحثني لنظري���ة العقل فالبع�ص نظ���ر اإليها من   
 Gelaman خ���الل ت�سكيل احل���االت العقلي���ة اأو الذهنية. حيث تناوله���ا جيلمان
)2003( ك�س���رورة للعملي���ات املعرفية مثل حتقيق ترابط االنتباه وحل امل�سكالت 
التعاون���ى والتع���رف على املقا�سد والرغبات واملعتق���دات واأفكار االآخرين والذات 

بغر�ص التوا�سل. 
بينم���ا يحلله���ا البع����ص عل���ى اأنه���ا حالة م���ن التاأمل والوع���ى وجزء من   
اله���دف الع���ام للق���درات اال�ستداللي���ة والق���درات اخلا�سة بالتفك���ري وهى عملية 
اأ�سا�سي���ة لالأح�سا�ص. لي���الرد Lillard )1998( بينما ي�سنفه���ا �سبريبر، ويل�سون 
 Sperber & Wilson)2002( باإنه���ا االمت���الك املحتم���ل للمث���ريات اخلارجي���ة 
مث���ل ال���كالم وال�سلوكي���ات والعملي���ات الداخلية مث���ل االأفكار والذكري���ات والتى 

تقدم وتوفر مدخالت للعمليات املعرفية. 
وهناك بع�ص االأعرا�ص التى تدعم فكرة افتقاد نظرية العقل اأو االفتقار   
اإىل الق���درة عل���ى الق���راءة الذهني���ة ل���دى اأطفال ا�سط���راب التوح���د مب�ستويات 
خمتلف���ة. )ب���ارون كوه���ني Barn – Cohen، 1995(. وهناك عدد من االإعزاءات 
الت���ى ميكن اختيارها لعر�ص وتق���دمي امل�ستويات  املختلفة لدى االأ�سخا�ص ذوى 

ا�سطراب التوحد. 
 CMRC ومن خالل درا�سات وبحوث جمل�ص االأبحاث الطبية لالوتزم  
)2001( يظه���ر اأن االأطف���ال االأوتي���زم ال ميكنه���م حتقي���ق االنتب���اه امل�سرتك، وال 
ميكنه���م اللع���ب التخيل���ى، ويبدون حذري���ني يفتق���رون اإىل ال�سح���ك واالبت�سام 
اأو االأ�ستجاب���ة للوج���ه البا�س���م، ولكنهم ي�سحك���ون بطريقة غريب���ة وفى مواقف 
ال ميك���ن تف�سريه���ا. كما اأنه���م ال ميرحون اأو يفرحون مب���ا حولهم، وال ميكنهم 
االحتف���اظ باال�س���رار وال لديه���م الرغبة ف���ى االجتماعية حتى ل���و كانت حوارت 
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ب�سيط���ة وال يحب���ون ال�سح���ك امل�س���رتك كم���ا يفتق���رون اإىل التوا�س���ل اله���ادف 
واأحيان���اً م���ا يبدو عليه���م اأنهم كال�س���م اأو ينتجون لغة منطية متك���ررة واأ�سوات 
تب���دو فى �سورة قوال���ب ويواجهون �سعوبة فى فهم بع�ص التعبريات البيانية اأو 

املجازية كما اأنهم غري قادرون على فهم التهكم اأو النكت. 
وه���ذا كل���ه ميكن تف�س���ريه وت�سخي�سه فى اإطار انخفا����ص قدرات قراءة   
 ،Happe العق���ل. حي���ث يك���ون العق���ل فيها موجه���اً ومتمركزاً نح���و ذاته )هاب���ى
2003( ولي����ص نح���و التفاع���ل مع الع���امل اخلارجى هذا ما يب���دو اأنه يحدث لدى 
 Frith بع����ص االأ�سخا����ص الذي���ن مت ت�سخي�سه���م كح���االت اأوت���زم وي���رى فري���ث
)2003( اأن اأطف���ال االوت���زم رمب���ا يفتق���رون اإىل الرغب���ة الفطري���ة التى ميتلكها 
االأطف���ال العادي���ني للتوا�س���ل. كم���ا اأنه���م ال ي�سارك���ون ف���ى االأه���داف العامة مع 
الع���امل اخلارجى، ورمبا يفتقرون اإىل الرغب���ة الدقيقة لتقدمي واحل�سول على 
املعلوم���ات والتاأثري فى االآخرين والتاأثر به���م مبعنى اأنهم يفتقرون اإىل الرغبة 

فى التفاعل مع العامل اخلارجى. 
وهن�ا يث�ار �س�وؤال ه�ام وه�و م�ا اإذا كان الطف�ال الأوت�زم ل ميكنه�م اأو ل يف�سلون 

امل�ساركة فى التوا�سل؟ 

هن���اك ع���دد كبري م���ن الدرا�سات الت���ى تع���زو اأو ترجع اأعرا����ص االوتزم   
اإىل م�س���كالت ف���ى التوافق االأنفعاىل، وكذلك م�سكالت ف���ى التوافق االجتماعى 
 Williams 2004، ويليامز Shanker 2004، �سانكر Colombino كولومبين���و(
2004( حي���ث ارجع���ت �سبب هذه امل�سكالت اإىل ع���دم القدرة على تف�سري تعبريات 
الوج���ه اخلا�س���ة باالنفع���االت وخا�س���ة تل���ك التى يت���م التعبري عنه���ا من خالل 
العي���ون اأو م���ن خالل امل�ساعر الوجدانية غري اللفظية االآخرى )كاأظهار الغيظ 
اأو الغ�س���ب، اأو تعب���ريات احلب واحلنان( والتى رمب���ا ترجع اإىل م�سكالت ح�سية 
مبك���رة مث���ل ع���دم القدرة عل���ى االنتق���ال ب���ني املواق���ف الب�سري���ة اأو ال�سمعية اأو 
امل�ساع���ر الب�سري���ة وال�سمعية. هذه امل�سكالت احل�سي���ة املبكرة توؤدى اإىل الق�سور 
فى القدرة على امل�ساركة فى التفاعالت االجتماعية امل�سرتكة واملنظمة مما يخلق 
حلق���ة مفرغ���ة وبالت���اىل فاإن معظ���م مقدمى الرعاي���ة االأكفاء ق���د يتوقفون عن 
التفاع���ل م���ع الطفل ال���ذى ال ي�ستجيب لهم بعد وهلة. وتل���ك امل�سكالت احل�سية 
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املبك���رة لدى االأطف���ال جتعلهم يفتقرون اإىل الناف���ذه ال�سرورية للح�سول على 
فر����ص معاي�سة تل���ك اخلربات اخلا�س���ة بالتفاعل. تلك الناف���ذة احل�سية يعتقد 

.)Shanker  2004اأنها تُغلق فى نهاية عمر 24 �سهراً )�سانكر
وف���ى حماول���ة للتع���رف عل���ى م���دى فه���م اأطف���ال االأوت���زم لل�سلوكي���ات   
الكالمي���ة املختلف���ة مثل االبت�سام، املجاز والفكاهة والتهك���م تو�سل بارا واآخرون 
,Par et al )2003( وبو�س���ريىل واأخ���رون  Bucciarelli et al)2005( اإىل ه���رم 

ال�سلوكيات الكالمية وهو: 
*      �سلوكيات الكالم املبا�سر واملوجه.   

*      �سلوكيات الكالم غري املبا�سر والب�سيط 
*      الكالم غري املبا�سر املعقد     

*      الكذب الب�سيط 
*      الكذب واملخادعة املعقدة     

*      التهكم الب�سيط )مثل املزاح( 
*      التهكم املعقد.

وقد اأظهرت نتائج الدرا�سات ال�سابقة اأن اأطفال االوتزم مرتفعى االأداء   
اللغ���وى )متالزم���ة اأ�سربجر( ميكنهم الو�س���ول اإىل امل�ستوى الثان���ى اأو الثالث. 
بينم���ا ال ي�ستطيع ذوى االأداء املخف����ص من اأطفال االوتزم جتاوز امل�ستوى االأول 
وه���ذا مت اإرجاع���ه اإىل افتقاره���م اإىل الق���درات اخلا�سة بقراءة العق���ل اأو نظرية 

العقل. 
يظهر مما �سبق اأن م�سكلة ذوى ا�سطراب التوحد ال تكمن فى االفتقار   
اإىل اللغ���ة فق���ط وال اإىل القدرة على اكت�ساب املهارات والتفاعل االجتماعى فقط 
واإمن���ا ه���ى م�سكل���ة معقدة. فنحن اأم���ام ظاهرة فريدة تختلف ع���ن اأى �سكل اآخر 
م���ن اأ�س���كال االإعاقات. واإذا كان طفل االأوتزم ال ي�ستطيع اأكت�ساب اأدوات التوا�سل 
الالزم���ة الأندماج���ه م���ع البيئ���ة وه���ى ال�سلوكي���ات اللغوي���ة وال���كالم وامله���ارات 
االجتماعية فهو يعانى اأي�ساً من م�سكلة اآخرى حتتاج اإىل العديد من الدرا�سات 

 .Sensory integration ومزيد من الفهم وهى م�سكلة التكامل احل�سى
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ثالثا: التكامل احل�سى لدى اأطفال الوتزم:

فعندم���ا يح���اول البع����ص التوا�س���ل م���ع اأطف���ال االأوت���زم يك���ون �سل���وك   
الطف���ل خمتل���ف ورد فعل���ه غ���ري متوقع وهذا ما يث���ري حفيظة البع����ص ويجعله 
يع���زف ع���ن اإج���راء مزي���د من حم���اوالت التوا�س���ل مع الطف���ل. وه���و ال يعلم اأن 
ه���ذا ال�سل���وك وردود االأفعال ال�س���ادرة عن الطفل هى ب�سب���ب م�سكلة لديه وهى 
التكام���ل احل�سى. ويعن���ى بالتكامل احل�سى عملية اأخ���ذ واأ�ستقبال املعلومات من 
البيئ���ة من خالل اأجهزة االأح�سا�ص املختلف���ة )اللم�ص، التذوق، الروؤية، احلركة، 

اجلاذبية االأر�سية للج�سم(. 
ويت���م اإ�ستقب���ال املعلومات واإدخاله���ا اإىل العقل، ومن ث���م يرتجم العقل   
وينظم هذه املعلومات ثم يوجه اجل�سم لال�ستجابة ب�سكل منا�سب لهذه املعلومات 
احل�سي���ة. وت���زداد اخل���ربة احل�سي���ة با�ستمرار وكلم���ا زادت اخل���ربة احل�سية تعلم 

الطفل وا�ستجاب للبيئة بطرق اأكرث و�سوحاً. 
وتتط���ور ه���ذه املعلوم���ات احل�سي���ة من���ذ والدة الطف���ل )مث���ال: عندم���ا   
يح���اول الطف���ل ال�سغ���ري اأن يرفع راأ�س���ه اأو يحركها نحو �س���وت اللعبة وهو نائم 
على بطنة، وهى حركة �سعبة على الطفل ولكن ف�سول الطفل الفطرى يدفعة 
لريفع راأ�سه، اأو يحركها و�سوف تتحرك زراعيه ورجليه للم�ساعدة فى رفع راأ�سه 
ل���ريى اللعبة. وهن���ا ينظم العقل كل املعلومات واالأ�س���ارات احل�سية ال�سادرة من 
االأذرع واالأرج���ل والع�سالت للم�ساعدة فى حتقيق الهدف من روؤية اللعبة. ومع 
كل ا�ستجاب���ة تلقائي���ة يبداأ فى تهذي���ب مهاراته، وعندما يتحق���ق م�ستوى معني 
م���ن النج���اح �سوف ي�ستم���ر بنف�ص احلركة حتى يحرز تقدم���اً اأكرب ويلم�ص الكرة 

ويجعلها تتحرك ثم يجذبها ليلعب بها. 
فاجله���از احل�س���ى عن���د الطف���ل ينظ���م املعلوم���ات لك���ى يجعل���ه يتعل���م   
ويخ�س���ع البيئة ل���ه ب�سكل ملحوظ وناجح. ومن خالل احلركة وتكرار اخلربات 
يتعل���م كيفي���ة التح���رك م���ن ج���ذب اجلاذبي���ة االأر�سية وي�سع���ر بالراح���ة الإدراك 
ج�سم���ه ويب���داأ ف���ى تنمية �سورة عقلي���ة الأماكن اأجزاء ج�سم���ه وكيفية ارتباطهم 
ب���ه. وعندما ن�ساهد طف���اًل �سغرياً يتعلم مهمة جديدة �سنالحظ كماً كبرياً من 
الرتكي���ز واملجه���ود واملح���اوالت اخلاطئة قب���ل اأن ينجح ولكنه �س���وف ي�ستمر فى 
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 ،Kauffman( املحاول���ة و�س���وف يقوم باملهم���ة ويكت�سبها مبه���ارة اأكرث كوفم���ان
 .)2001

ولك���ن ق���د يعان���ى البع����ص م���ن االأطف���ال م���ن  ع���دم انتظ���ام املعاجل���ة   
احل�سي���ة، والطفل الذى يعانى من ذل���ك يجمع معلوماته من الروؤية، وال�سوت، 
واللم����ص، واحلرك���ة، واجلاذبي���ة االأر�سي���ة كاأى طف���ل اآخر ومع ذل���ك عندما يتم 
اإدخال املعلومات للمخ ال يتم تنظيمها اأو معاجلتها ب�سكل �سحيح وبالتاىل تكون 
النتيجة اأن املخ ير�سل ا�ستجابة غري منا�سبة، فالتعلم يعتمد على هذه املعلومات 
واال�ستجابة غري الطبيعية وال�سلوك عادة ما يتم معاجلته باأحدى الطريقتني: 
* اإما ا�ستجابة �سعيفة على الرغم من كمية املعلومات احل�سية للمدخالت حيث 

يف�سل املخ فى ت�سجيلها وال ي�ستجيب لها. 
* اال�ستجاب���ة ال�سريع���ة: يت���م ت�سجي���ل املعلوم���ات احل�سي���ة ب�س���ورة �سريع���ة جداً 
بحي���ث ال ي�ستطي���ع امل���خ تنظيمها واال�ستجاب���ة لها ب�سورة طبيعي���ة. )ول�سون 

 .)2005 Wilson

فمث���اًل ي�ستمت���ع االأطفال بلم����ص اأبائهم لهم، وجتع���ل الطفل ي�ستجيب   
ب�س���كل اإيجاب���ى لهذا ال�سل���وك. ولكن قد يرى بع�ص االأطفال ه���ذه اللم�سة كاأنها 
م�ساجرة اأو خطر. وهذا النوع يعد ا�ستجابة �سريعة وي�سجل املخ هذه اال�ستجابة 

كخطر ويكون رد الفعل للم�ص ال�سراخ اأو حماولة االبتعاد. 
وميك���ن ت�سبي���ه ه���ذا املوق���ف باالإن�س���ان ال���ذى مي�س���ى ف���ى م���كان مظلم   
موح����ص غري���ب علي���ه مل مي����ص فيه م���ن قبل هن���ا �سيكون فى حال���ة من اخلوف 
والرتقب وفى نف�ص الوقت ت�سبح جميع اأجهزة اال�ستقبال اأو االح�سا�ص متحفزة 
لتجنب اخلطر كالتلفت حوله او امل�سى ب�سرعة اأو حتى اجلرى. والبع�ص االآخر 
م���ن االأطف���ال يتجن���ب اأى �سكل من اأ�س���كال املدخالت امللمو�سة وه���وؤالء هم ذوى 
اال�ستجاب���ة ال�سريع���ة )فاللم�ص، والرتب عل���ى الكتف( ترتجم فى امل���خ كاإ�سارات 

خطر ال يجب االقرتاب منها اأو العمل على جتنبها حتى ي�سعر بالراحة. 
وه���ذا الطف���ل عادة يف�سل موا�س���ع معينة وي�سرخ عند ح���دوث اأى نوع   
م���ن اأن���واع التغي���ري اأو االنتق���ال فى روتينه اليوم���ى. وميكن اأن ينج���ذب اإىل نوع 
واح���د م���ن املالب����ص ال يغريه اأو نوع حمدد من الطع���ام ال ياأكل غريه ومييل اإىل 
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تك���رار ت�سرفات���ه االأمنة م���راراً وتك���راراً وذلك لتهدئ���ة جهازة احل�س���ى الع�سبى 
بينما الطفل ذو اال�ستجابة ال�سعيفة على النقي�ص متاماً. 

فهو يظهر كطفل يرهق نظامة احل�سى بالكثري من الت�ساوؤالت للح�سول   
على املعلومة احل�سية املنا�سبة، وهذا الطفل ي�ستمر فى مل�ص االأ�سياء، يتحدث مع 
كل �س���ئ حول���ه، ي�سطدم باحلائط اأو ي�سقط ب�سكل متك���رر ورمبا ي�سقط ويجرح 

نف�سه ولكنه ال ي�ستجيب لالأمل كما هو متوقع بالبكاء. 
اأي�ساً ال يعالج املعلومات ب�سكل �سحيح فقد ي�سطدم بنف�ص ال�سئ مرات   
عدي���دة عك�ص الطف���ل العادى الذى ميكنه اأن يرك�ص ويقف���ز و�سط اال�سياء دون 
اأن ي�سطدم بها. فاالأول يكت�سف ج�سمه من خالل الرك�ص والوقوع مثل االإن�سان 
الذى يوجد فى غرفة مظلمة فهو يحاول اأن ي�ستجمع جميع حوا�سه لكى يخرج 
منه���ا. فقد ي�سط���دم باحلائط اأو باالأثاث ويركز �سمعه عل���ى الذبذبات االأر�سية 
فه���و ي�ستنف���ر جميع حوا�سه لك���ى يكت�سف االأ�سياء واإذا كانت ه���ذه كلها ت�سرفات 
غريبة ت�سدر من الطفل االوتزم فى نظر االآخرين اإال اأنها بالن�سبة له ا�ست�سعار 
ملعطي���ات يراه���ا ه���و ويدركه���ا ه���و فه���و يح���اول اأن ي�ستجي���ب كم���ا ي���درك عقله. 
وعل���ى ذلك ميكن و�سف ا�سطراب التوحد باأن���ه ا�سطراب فى التنظيم الع�سبى 
وطريق���ة معاجلة املعلومات املعق���دة مثل اللغة وامله���ارات االجتماعية )نيو�سوم، 

.)2007 ،Lashno 2003، )ال�سنو ،Newsom & Hovantiz هفانتز
مم���ا �سبق ميك���ن فهم معن���ى م�سطل���ح اأن ا�سطراب التوح���د ا�سطراب   
منائى عام اأو منت�سر فهو يوؤثر على جميع مظاهر النمو وقدرات الطفل، واأي�ساً 
اأن نفهم اأن هناك فرقاُ وا�سحاً يزداد و�سوحاً مع كرثة الدرا�سات والبحوث التى 
تظه���ر الف���روق البينية بني االعاق���ة العقلية وا�سطراب التوحد. كم���ا اأننا نزداد 
يقين���اً ب���اأن ا�سط���راب التوحد يحتاج من���ا املزيد من اجلهد والعم���ل ملحاولة فهم 
هذه الفئة حتى ميكننا مد يد امل�ساعدة بكل اأ�سكالها �سواء الطبية اأو النف�سية اأو 

الرتبوية اأو ال�سلوكية.
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دافع حب ال�صتطالع والأ�صلوب املعرفى كمنبئات باخليال الإبداعي 
لدى املرتفعني واملنخف�صني حت�صيليًا من تالميذ املرحلة البتدائية

اإعداد 
د. جمال الدين ممد ال�صامي

ق�صم علم النف�س الرتبوي- كلية الرتبية
جامعة املن�صورة- فرع دمياط

امللخ��س: ا�ستهدف���ت ه���ذه الدرا�س���ة فح����ص طبيع���ة العالق���ة ب���ني اخلي���ال االإبداعي)االأبع���اد 
والدرج���ة الكلي���ة( وداف���ع ح���ب اال�ستطالع)ال�سكل���ي، اال�ستجاب���ي، والدرج���ة الكلي���ة(، وكذل���ك 
فح����ص طبيع���ة الفروق ب���ني الفائقني واملنخف�سني حت�سيلياً يف  قي���م معامالت االرتباط بينها، 
واإمكاني���ة التنب���وؤ باخلي���ال االإبداع���ي م���ن خالل دافعي ح���ب اال�ستط���الع اال�ستجاب���ي وال�سكلي، 
واأ�سل���وب اال�ستق���الل ع���ن املج���ال االإدراك���ي. وذلك عل���ى عينة مكونة م���ن)311( تلمي���ذاً بال�سف 
اخلام����ص االبتدائي بخم����ص مدار�ص متثل اخلم�ص حمافظات ململك���ة البحرين �سحبت بطريقة 
ع�سوائي���ة، ومت حتدي���د الفائق���ني واملنخف�سني حت�سيلي���اً وفقاً للرباعي االأعل���ى واالأدنى لتوزيع 
ن�سب درجات التح�سيل الدرا�سي الكلي لل�سف الرابع على الرتتيب. طبق عليهم كل من مقيا�ص 
بن���اء ال�سور اخليالية، ومقيا�س���ي دافع حب اال�ستطالع)ال�سكلي واال�ستجابي(، واختبار االأ�سكال 
املت�سمنة)ال�س���ورة اجلمعي���ة( بعد التاأكد م���ن �سالحيتهم ال�سيكومرتي���ة. ومت حتليل البيانات 
با�ستخدام املعاجلات االإح�سائية املنا�سبة. واأ�سارت النتائج اإىل وجود عالقات دالة اإح�سائياً عند 
م�ستوى)0٫001( بني اخليال االإبداعي)االأبعاد والدرجة الكلية( ودافع حب اال�ستطالع)ال�سكلي 
والدرجة الكلي(، وبني االأ�سالة وحب اال�ستطالع اال�ستجابي فقط عند م�ستوى)0٫05(. ووجود 
فروق دالة اإح�سائياً عند م�ستوى)0٫05( بني الفائقني واملنخف�سني حت�سيلياً يف قيم معامالت 
االرتب���اط ب���ني ح���ب اال�ستطالع ال�سكل���ي وكل من الطالق���ة والدرجة الكلية للخي���ال االإبداعي، 
واأمك���ن التنب���وؤ باخلي���ال االإبداع���ي م���ن خالل كل م���ن اأ�سل���وب اال�ستقالل ع���ن املج���ال االإدراكي 
وداف���ع ح���ب اال�ستطالع ال�سكل���ي بالن�سبة للعينة الكلي���ة. اأما بالن�سب���ة للمجموعتني الفرعيتني 
للدرا�سة)الفائقني_املنخف�س���ني حت�سيلياً( فاأمكن التنبوؤ باخليال االإبداعي من خالل اأ�سلوب 
اال�ستقالل عن املجال االإدراكي فقط. وقد متت مناق�سة النتائج يف �سوء كل من االإطار النظري 

والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة، وتقدمي بع�ص التو�سيات بناءاً على نتائج الدرا�سة.
الكلم�ات املفتاحي�ة: اخليال االإبداعي، دافع ح���ب اال�ستطالع، التف���وق التح�سيلي، االأ�سلوب 
املع���ريف، اأ�سل���وب اال�ستقالل عن املجال  االإدراكي ال�سعف التح�سيلي، تالميذ 

املرحلة االإبتدائية.
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Abstract:
This study aimed at investigating the relationship between the creative 
imagination(the dimensions and the total score), and the curiosity(figural, 
reactive curiosity, and the total score), the field independence, as well as 
investigating the differences among high and low achieving students in the 
values   of correlation coefficients between them, and predictability of the 
creative imagination through curiosity (figural, reactive curiosity), and 
field  independence. a sample of(311) fifth grade elementary school students 
from five schools representing the five governorates of the Kingdom of 
Bahrain were randomly selected, high and low achieving students were 
selected according to the upper and lower quarters distribution rates of 
academic achievement grades for fourth grade. the imaginative images 
building, the curiosity(figural, reactive) scales, and  Embedded Figures 
Test were administered after confirmation of psychometric suitability. 
Data were analyzed using appropriate statistical procedures. The results 
indicated a statistically significant relationship at the level of (0.001) 
between the creative imagination(the dimensions and the total score) and the 
curiosity(figural and the total score) and the originality, curiosity reactive  
only at the level of(0.05), and there were statistically significant differences 
at the level of (0.05) between the high and low achieving groups in the values   
of correlation coefficients between figural curiosity and fluency and the total 
scores of creative imagination,  differences were in favor of high achieving 
students, and Possible to predict and creative imagination through the field 
independence and figural curiosity for total sample. As for the sub-groups of 
the study (high and low achieving students) creative imagination to predict 
by the field independence only. The results were discussed in the light of all 
of the theoretical framework and previous studies related to the topic, and 
some recommendations were made based on the results of the study.
Keywords: Creative Imagination, Curiosity, Cognitive Style, field  

independence, High and Low Achieving, Elementary School 
Students.

مقدمة: 
اخلي���ال Imagination هو القدرة على تكوين ال�سور والت�سورات اجلديدة،   
وي�سري هذا اإىل عمليات الدمج والرتكيب واإعادة الرتكيب بني مكونات الذاكرة 
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اخلا�س���ة باخل���ربات املا�سية، وكذل���ك ال�سور التي يتم ت�سكيله���ا وتكوينها خالل 
ذل���ك يف تركيب���ات جدي���دة. كما اأن اخلي���ال اإبداعي وبنائ���ي ويت�سمن الكثري من 
عملي���ات التنظي���م العقلي، وي�ستمل عل���ى خطط خا�سة بامل�ستقب���ل، وقد يقت�سر 
عل���ى القي���ام بعمليات تركز على املا�سي، وقد يق���وم بالرتكيز على احلا�سر فقط 
اأو يتوج���ه ب���كل ذل���ك اإىل امل�ستقب���ل (Reber, 2009). ولق���د وه���ب اهلل االإن�س���ان 
اخلي���ال؛ وال���ذي مينح���ه الق���درة على ت�سور م���اال وجود ل���ه. وذوده بعقل ميكنه 
م���ن اأن يقه���ر الزمان وامل���كان، ويبدع اأ�سي���اء مل يكون لها وجود م���ن قبل؛ وذلك 
ليو�س���ع ح���دود العل���م وميُ���د اآفاق���ه. واخلي���ال ج���زء ال يتجزاأ م���ن تكوي���ن الب�سر 
وقوته���م، واأ�سب���ح م���ن ميل���ك اخليال ه���و مالك العل���م والتكنولوجي���ا؛ فاخليال 
اإحدى امللكات التي ت�سعى الدول لتنميتها لدى االأفراد حتى يكونوا قادرين على 
االإب���داع وبن���اء امل�ستقب���ل، فم���ن ميلك اخليال ميل���ك م�ستقبل اأف�س���ل. وقد اهتم 
علماء النف�ص باخليال كقدرة ميكن تنميتها واالعتناء بها، وتهيئة املناخ املنا�سب 

لنموها)ح�سني ح�سن، 2000: 15؛ اإبراهيم اأحمد، 2006: 2(.
وق���د نب���ع اهتمام علم���اء النف����ص بدرا�سة اخلي���ال وتنميته ل���دى التالميذ يف 
مراح���ل التعلي���م املختلف���ة، الأهميت���ه يف م�ساع���دة الف���رد عل���ى التكي���ف م���ع عامله 
اخلارج���ي والتنب���وؤ باحلل���ول املمكنة لكثري م���ن امل�سكالت الت���ي تقابله، وتخفيف 
م�ساعر القلق التي حتيط به؛ فهو يلعب دوراً هاماً يف ن�ساأة احل�سارة االإن�سانية، 
فل���واله مل���ا ظه���رت اأعظ���م االخرتاع���ات واأروع ق�سائ���د ال�سع���ر واأجم���ل الفن���ون 
واملبتك���رات، كم���ا اأن كل مظه���ر من مظاه���ر حياتنا القائمة كان فك���رًة وخياالً يف 
اأذهان النا�ص قبل اأن ي�سبح حقيقة واقعة، ولقد �سهد العامل كثرياً من املنجزات 
احل�ساري���ة العظيم���ة بف�س���ل م���ا اأُوت���ي االإن�س���ان من ق���درة عل���ى التخيل)ع�سام 
الطي���ب،2006 (. وم���ن ثم يعت���رب اخليال من اأه���م القدرات العقلي���ة التي �سغلت 
كث���رياً م���ن الفال�سف���ة والباحثني من���ذ فرتات طويل���ة؛ وذلك الأهميت���ه يف حياة 
االإن�س���ان وخا�س���ة املتفوق���ني واملبدع���ني واملخرتعني)هن���اء عو����ص، 2001: 1(؛ 
وذلك الأن الطفل املتفوق واملوهوب مييل حلب اال�ستطالع فهو يك�سف عن رغبة 
قوية يف التعرف على العامل من حوله وفهمه؛ وذلك من قوة مالحظته وطرحه 
الت�س���اوؤالت الت���ي تب���دو غ���ري من�سجمة م���ع م�ست���واه العم���ري اأو ال�سفي)فتحي 

جروان، 2002: 85؛ 2008: 119(.
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واإذا كان اخلي���ال ق���درة عقلي���ة ذات اأهمي���ة يف حي���اة الف���رد ب�سف���ة عام���ة ف���اإن   
تل���ك الق���درة اأكرث اأهمي���ة بالن�سبة ملرحل���ة الطفولة ب�سفة خا�س���ة؛ حيث تعترب 
تل���ك املرحلة بداية التفكري احلقيق���ي والقدرة على ا�ستخدام اال�ستنتاجات حلل 
امل�س���كالت وا�ستخ���دام املفاهي���م والت�سنيف)عزيز �سماره واآخ���رون، 1993: 143(. 
وي���رى خلي���ل معو����ص)1983: 193( اأن مرحل���ة الطفول���ة الو�سط���ى ه���ي اأن�س���ب 
املراح���ل لتنمية اخلي���ال وحب اال�ستطالع واالإبداع؛ باعتب���ار اأن االأطفال يف هذا 
ال�سن قد تعدوا مرحلة الطفولة املبكرة، التي يتميز فيها اإدراكهم للمثريات وما 
حوله���م ب�س���ورة كلية مما يعطل اإدراك االأجزاء املكونة للمثري، كما اأن الطفل يف 
ه���ذا ال�سن يت�سح اهتمامه مبو�سوعات جدي���دة ويزداد حبه لال�ستطالع ويكرث 
م���ن الت�س���اوؤل ويتمي���ز ب�سرع���ة من���و تخيله و�س���دة تطلع���ه لالأفاق بعي���دة املدى، 
وت�ستهويه املخاطرة واملغامرة، وتكون خياالتهم قد طبعت بطابع اإبداعي موجه، 
ويتفق هذا مع تعريف اأحمد ح�سن)1991: 221( لطفل املرحلة االبتدائية املحب 

لال�ستطالع باأنه:
ي�ستجي���ب اإيجابي���اً لالأ�سي���اء املعق���دة واملتعار�س���ة والغام�س���ة واجلديدة . 1

بالتحرك نحوها حماواًل فح�سها وا�ستك�سافها ومعرفة املزيد عنها.
يزيد من ت�ساوؤالته وا�ستف�ساراته عن املثريات املقدمة اإليه.. 2
يفح�ص حميط بيئته حماواًل البحث عن اخلربات اجلديدة.. 3

وتع���د عملي���ة اخلي���ال اإح���دى العمليات النف�سي���ة االأ�سا�سي���ة التي يلج���اأ اإليها 
االإن�س���ان يف �سعي���ه نحو االأف���كار والت�سورات واخلربات اجلدي���دة وغري املاألوفة، 
وم���ن ث���م فه���ي ت���كاد تك���ون عملي���ة م�سرتك���ة ب���ني ح���ب اال�ستط���الع واالإب���داع) 
�ساك���ر عبداحلمي���د، 1998: 117( ويتف���ق هذا مع ما اأ�سار اإلي���ه كل من لوينفيلد 
وبريتني (Lowenfeld & Brittain, 1982 : 69-90) من اأن االإبداع يتك�سف 
اأو يظهر لدى االأفراد الذين تتوافر لديهم الدافعية وحب اال�ستطالع واخليال، 

واأن االإبداع يتجلى يف �سلوكيات مثل:
البحث واالكت�ساف لالإجابات واحللول اجلديدة للم�سكالت.. 1
القي���ام باإعادة تنظيم عنا�سر امل�سكل���ة احلالية الكت�ساف عالقات وحلول . 2

جديدة لها.
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التمتع بقدر كبري من االنفتاح على املجهول اجلديد.. 3
االت�ساف باملرونة وعدم اجلمود.. 4
القدرة على التعبري عن الذات والتمتع باالأ�سالة.. 5
ا�ستخ���دام اأ�س���كال التفك���ري التباع���دي وع���دم تف�سي���ل اأ�س���كال التفك���ري . 6

التقاربي.
والتخي���ل وظيفة نف�سية للطفل تبداأ مع وظيفة الكالم، ويبلغ اخليال ذروته 
عن���د �س���ن ال�سابع���ة اأو الثامن���ة، ويتح���ول اخلي���ال بالتدريج اإىل نوع م���ن اخليال 
االإبداع���ي ال���ذي يتميز بانتم���اءات جديدة وطريق���ة مالئمة للواق���ع، ومتوافقة 
مع���ه يف نف����ص الوقت)عبداحلليم ال�سيد واآخ���رون، 1979: 122(. واإذا كان اأطفال 
مرحل���ة الطفول���ة الو�سطى قد تعدوا مرحلة الطفول���ة املبكرة، التي يتميز فيها 
اإدراكه���م للمث���ريات وما حوله���م ب�سورة كلية مم���ا يعطل اإدراك االأج���زاء املكونة 
للمثري)خلي���ل معو����ص، 1983(؛ ف���اإن ذلك ي���دل على عالقة ما ل���كل من االإبداع 
واخلي���ال باالأ�سالي���ب املعرفية)حممود من�س���ي، 1981(، والت���ي تعرف-االأ�ساليب 
امل���دركات  املعرفي���ة Cognitive Styles-باأنه���ا ع���ادات تتعل���ق بط���رق تنظي���م 
واخل���ربات وتن���اول املعلوم���ات لدى الفرد، كم���ا ي�سار اإليها على اأنه���ا األوان االأداء 
املف�سل���ة ل���دى الف���رد لتنظي���م م���ا ي���راه وم���ا يدرك���ه حول���ه ويف اأ�سل���وب تنظيمه 
خلربات���ه يف الذاك���رة، ويف اأ�سالي���ب ا�ستدع���اءه ملا هو خمت���زن بالذاك���رة؛ اأي اأنها 
االختالف���ات الفردي���ة يف اأ�سالي���ب االإدراك والتذك���ر والتخيل والتفك���ري، كم اأنها 
ترتبط بالفروق املوجودة بني االأفراد يف طريقتهم يف الفهم واحلفظ والتحويل 
 )Messick، 1984: 63وا�ستخدام املعلومات وفهم الذات)نادية �سريف، 1981: 125؛ 
ويعترب اأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي Field Independence  من 
اأك���رث االأ�سالي���ب املعرفية امل�ستخدمة يف هذه املج���االت؛ حيث احتل هذا االأ�سلوب 
املع���ريف االهتم���ام االأك���رب لدى الباحث���ني املهتم���ني يف درا�سة االأ�سالي���ب املعرفية 
م���ع بداي���ة ظهور ه���ذا االجتاه يف البحث، �س���واء على امل�ستوى الغرب���ي اأو العربي 
وامل�سكل���ة االأ�سا�سي���ة الت���ي يعتم���د عليها ه���ذا االأ�سلوب تتعل���ق مب���ا اإذا كان الفرد 
ي�ستطيع اأن يحتفظ يف اإدراكه باملو�سوع املدرك ومتييزه عن املجال املنظم الذي 
ُيوج���د في���ه، اأم اأنه يعتمد يف اإدراكه عل���ى هذا املجال)اأنور ال�سرقاوي، 1990: 11؛ 

.)247 :2003
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وق���د اأ�س���ارت بع����ص الدرا�س���ات اإىل اأن اال�ستق���الل ع���ن املج���ال االإدراكي لدى 
االأف���راد كاأ�سل���وب مع���ريف يرتب���ط بوج���ود درجة مرتفع���ة من اخلي���ال واالأحالم، 
وكذل���ك درج���ة ملحوظة من التحكم يف ال�سور العقلي���ة من اأجل حل امل�سكالت؛ 
وذل���ك الأن االأ�سخا����ص امل�ستقل���ني عن املج���ال االإدراكي، وكذل���ك الذين يحلمون 
 Lucid ويعرف���ون اأثن���اء احلل���م اأنه���م يحلمون وه���و ما ي�سم���ى باالأحالم املن���رية
 1999 بغريهم)�ساكرعبداحلمي���د،  مقارن���ه  اإبداعاته���م  ُتزي���د  الت���ي   Dreams

 Gackenbash, Heilman, Boyt & Laberge 1985).

م�صكلة الدرا�صة:
يت�س���ح م���ن العر����ص ال�ساب���ق ملفه���وم اخليال اأنه ق���د يكون بين���ه وبني كل من 
ح���ب اال�ستط���الع واال�ستق���الل ع���ن املج���ال االإدراك���ي عالق���ة ارتباطي���ه؛ فق���د 
تو�سل���ت بع����ص الدرا�س���ات مث���ل درا�س���ة اول�س���ون (Olson,1999) اإىل اأن ح���ب 
اال�ستط���الع والتخي���ل م���ن املكون���ات ال�سروري���ة للتفك���ري االإبداع���ي، كم���ا ذكرت 
لينكمري(Linkemer, 2006) اأن اخليال وحب اال�ستطالع وجهان لعملة واحدة،  
ودرا�س���ة �سكمدل���ر(Schmeidler, 1965) والت���ي ك�سفت عن وج���ود ارتباط دال 
 (Forishaاإح�سائي���اً ب���ني ال�سور اخليالي���ة الب�سرية واالإب���داع، ودرا�س���ة فوري�سا
 (1983والت���ي م���ن �سمن ما تو�سلت اإليه من نتائ���ج اأن اخليال واالإبداع يتوقف 
عل���ى ن���وع االأ�سلوب املعريف امل�سيطر اأو ال�سائد. اأم���ا عبداملطلب القريطي)1987( 
فق���د تو�س���ل اإىل اأن امل�ستقل���ني ع���ن املج���ال االإدراك���ي يتفوق���ون عل���ى اأقرانه���م 
املعتمدي���ن على املجال االإدراكي يف قدراتهم على االإبداع الفني، وذلك على عينة 
م���ن تالمي���ذ املرحل���ة االبتدائي���ة، وتو�سلت درا�س���ة �سهري حمف���وظ)1994( اإىل 
ع���دم وج���ود فروق دال���ة اإح�سائياً ب���ني مرتفعات ومنخف�سات اخلي���ال العقلي يف 
اأ�سل���وب اال�ستقالل عن املجال االدراك���ي، اأما حمد عبدالنبي)1998( فقد تو�سل 
م���ن خ���الل درا�سته على عينة من طلبة كلية الرتبية النوعية بالفيوم اإىل وجود 
ثاأثري دال اإح�سائياً الأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي على االأداء االإبداعي 
الفن���ي. اأم���ا درا�سة �ساك���ر عبداحلميد)1999( فقد تو�سل���ت اإىل اأن هناك عالقة 
 (Alman,بني اأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي واالإبداع، وهذا ما اأكده اأملان
(2000 من اأن اخليال يوؤدي دوراً مهماً يف عملية معاجلة املعلومات لدى االأفراد، 
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ودرا�س���ة لبنى الهواري)2006( والتي تو�سلت اإىل وجود داللة اإح�سائية للفروق 
ب���ني املعتم���دات وامل�ستق���الت ع���ن املج���ال االإدراكي يف كل م���ن الطالق���ة واملرونة 
والدرج���ة الكلية لالإبداع، ول�سالح امل�ستقالت عن املجال االإدراكي، يف حني كانت 
الف���روق يف االأ�سال���ة ل�سال���ح املعتم���دات عل���ى املج���ال االإدراكي، وذل���ك على عينة 
م���ن تلميذات املرحل���ة االإعدادية. واتفقت مع اأغلب هذه النتائج ما تو�سلت اإليه 
درا�س���ة ناف���ذ يعقوب)2006( على عينة من طلب���ة املرحلة الثانوية يف االأردن. اأما 
درا�س���ة رت�س���ارد و ديفيد (Richard &David, 2006) فل���م تتو�سل اإىل تفاعل 
دال اإح�سائي���اً ب���ني ا�سرتاتيجي���ات اخلي���ال واالأ�سل���وب املعريف يف تعل���م م�ستويات 

خمتلفة من االأهداف التعليمية.
مم���ا �سب���ق يت�س���ح اأن الدرا�س���ات قد تباينت فيم���ا بينها ح���ول طبيعة العالقة 
ب���ني اخلي���ال اأو االإبداع وكل من حب اال�ستط���الع واأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال 
االدراك���ي؛ وذل���ك عل���ى عينات متباين���ة يف العم���ر واملرحلة الدرا�سي���ة، ويف بيئات 
خمتلف���ة. ولك���ن مل تتناول اأي من هذه الدرا�سات-يف حدود علم الباحث- درا�سة 
طبيع���ة ه���ذه العالقة يف اإطار امل�ستوى التح�سيل���ي يف بيئة مملكة البحرين؛ لذا 

ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة احلالية يف ال�سوؤال الرئي�ص التايل:
ه�ل ميك�ن التنبوؤ باخليال الإبداعي من خلل كل من داف�ع حب ال�ستطلع واأ�سلوب 
ال�ستق�لل ع�ن املج�ال الإدراك�ي ل�دى الفائق�ني واملنخف�س�ني حت�سيليًا م�ن تلميذ 

املرحلة الإبتدائية مبملكة البحرين؟
 ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�ص ال�سابق الت�ساوؤالت الفرعية التالية:

ما حجم ونوع العالقات بني اخليال االإبداعي)الطالقة، املرونة، االأ�سالة، . 1
احليوي���ة، الدرج���ة الكلي���ة( وكل م���ن داف���ع ح���ب اال�ستطالع)اال�ستجابي، 
ال�سكل���ي، الدرج���ة الكلية( واأ�سل���وب اال�ستقالل عن املج���ال االإدراكي  لدى 

تالميذ املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين؟
ه���ل تختلف العالق���ات بني اخليال االإبداعي)الطالق���ة، املرونة، االأ�سالة، . 2

احليوي���ة، الدرج���ة الكلي���ة( وكل م���ن داف���ع ح���ب اال�ستطالع)اال�ستجابي، 
ال�سكل���ي، الدرج���ة الكلي���ة( واأ�سلوب اال�ستق���الل عن املج���ال االإدراكي لدى 
تالميذ املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين باختالف م�ستوى حت�سيلهم 

الدرا�سي)الفائقني، واملنخف�سني(؟  
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داف���ع ح���ب . 3 م���ن  م���ن خ���الل كل  االإبداع���ي  التنب���وؤ باخلي���ال  ه���ل ميك���ن 
اال�ستطالع)اال�ستجابي، ال�سكلي( واأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي 

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين؟

اأهداف الدرا�صة:
يف �س���وء االأهمي���ة الكب���رية ل���كل م���ن اخلي���ال االإبداع���ي واأبع���اده، ودافع حب 
اال�ستط���الع، واأ�سل���وب اال�ستق���الل ع���ن املج���ال االإدراك���ي، والعالق���ة ب���ني ه���ذه 

املتغريات وبع�سها البع�ص ميكن حتديد اأهداف الدرا�سة احلالية فيما يلي:
االإبداعي)الطالق���ة، . 1 اخلي���ال  ب���ني  العالق���ات  ون���وع  حج���م  ع���ن  الك�س���ف 

ح���ب  داف���ع  م���ن  وكل  الكلي���ة(  الدرج���ة  احليوي���ة،  االأ�سال���ة،  املرون���ة، 
اال�ستطالع)اال�ستجاب���ي، ال�سكلي، الدرجة الكلي���ة( واأ�سلوب اال�ستقالل عن 

املجال االإدراكي  لدى تالميذ املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين.
الك�سف عن حجم واجتاه الفروق يف العالقات بني اخليال االإبداعي)الطالقة، . 2

ح���ب  داف���ع  م���ن  وكل  الكلي���ة(  الدرج���ة  احليوي���ة،  االأ�سال���ة،  املرون���ة، 
اال�ستطالع)اال�ستجاب���ي، ال�سكلي، الدرجة الكلي���ة( واأ�سلوب اال�ستقالل عن 
املج���ال االإدراكي ل���دى تالميذ املرحلة االبتدائية مبملك���ة البحرين؛ والتي 
ُتعز اإىل االختالف يف م�ستوى حت�سيلهم الدرا�سي)الفائقني، واملنخف�سني(.     

البح���ث ع���ن من���وذج للتنبوؤ مب�ستوى اخلي���ال االإبداعي م���ن خالل كل من . 3
داف���ع ح���ب اال�ستطالع)اال�ستجاب���ي، ال�سكل���ي( واأ�سل���وب اال�ستق���الل ع���ن 

املجال االإدراكي لدى التالميذ املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين.
اإفادة املجال الرتبوي مبا تنتهي اإليه هذه الدرا�سة من نتائج.. 4

اأهمية الدرا�صة:
تكم���ن اأهمي���ة الدرا�سة احلالية يف الك�سف عن طبيع���ة العالقات بني اخليال 
االإبداع���ي واأبع���اده، وكل م���ن داف���ع ح���ب اال�ستط���الع  واأ�سل���وب اال�ستق���الل عن 
املج���ال االإدراك���ي، مم���ا ي�ساهم مب���ا تنتهي اإلي���ه ه���ذه الدرا�سة من اإف���ادة املجال 
الرتب���وي، م���ن خ���الل اإدخ���ال متغ���ريات ه���ذه الدرا�س���ة يف ع���ني االعتب���ار عن���د 
�سياغ���ة املناه���ج الدرا�سي���ة وط���رق التدري����ص؛ حيث متث���ل تلك املتغ���ريات اأبعاد 
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مهم���ة داخ���ل املجال���ني املع���ريف واالنفعايل الدافع���ي، وميزة مهم���ة داخل جمال 
ال�سخ�سية)اخلي���ال االإبداع���ي، دافع ح���ب اال�ستطالع، واأ�سل���وب اال�ستقالل عن 
املج���ال االإدراك���ي(. ورغم اأهمية تل���ك املتغريات وتداخلها م���ع متغريات اأخرى، 
اإال اأن���ه - يف ح���دود علم الباحث - توجد ُندرة يف الدرا�سات التي تناولت العالقة 
ب���ني اخلي���ال االإبداعي و كل م���ن دافع حب اال�ستطالع واأ�سل���وب اال�ستقالل عن 
املج���ال االإدراك���ي،  ل���دى التالمي���ذ عام���ة، ول���دى التالمي���ذ ذوي االحتياج���ات 
اخلا�سة)الفائق���ني، واملنخف�س���ني حت�سيلي���اً( ب�سفة خا�س���ة يف البيئة العربية، 

ويف بيئة مملكة البحرين.

م�صطلحات الدرا�صة:
:Creative Imagination ،اخليال الإبداعي

اإذا كان اخلي���ال ه���و اإع���ادة تركي���ب اخل���ربات ال�سابق���ة يف اأمن���اط جدي���دة م���ن 
الت�س���ورات الذهني���ة املتواف���رة يف البن���اء املع���ريف ل���دى الف���رد ع���ن املو�سوع���ات 
واالأحداث التي جتري يف البيئة التي يعي�ص فيها الفرد)�سالح اأبو جادو وحممد 
نوف���ل، 2007: 63(. ف���اإن اخلي���ال االإبداعي ه���و الن�ساط العقلي ال���ذي تنتج عنه 
�سور وا�ستب�سارات جديدة، اأي اأنه اإذا كان التفكري االتفاقي اأو االتباعي يعتمد 
على الذاكرة واالإدراك اأو التعرف، فاإن التفكري الالإفرتا�سي واالإبداعي يعتمد 
عل���ى اخلي���ال الن�س���ط؛ ذلك الذي ي�سع���ى من اأجل اإنت���اج �سور تت�س���م باالأ�سالة 
واجل���دة واملنا�سب���ة والطرافة والقدرة على االإدها�ص من خالل متكن الفرد من 

القيام برتكيبات جديدة وقدرة على اإنتاج اأن�ساق تف�سريية جديدة .
) �ساكر عبد احلميد،1997: 45 ؛2009: 88(

 ويع���رف اخلي���ال االإبداع���ي اإجرائي���اً يف الدرا�س���ة احلالي���ة: بالدرج���ة الكلي���ة 
والدرجات الفرعية)الطالقة، املرونة، االأ�سالة، واحليوية( التي يح�سل عليها 
التلمي���ذ يف مقيا����ص بن���اء ال�س���ور اخليالية من اإع���داد م�سري حن���ورة)2003(؛ 

حيث:
الطلقة: هي القدرة على ا�ستدعاء اأو تكوين اأكرب عدد ممكن من اال�ستجابات 

املنا�سبة مل�سكلة اأو مثري معني، وذلك يف فرتة زمنية حمددة
 (Guilford, 1979; Torrance , Ball & Safter, 1992; Torrance;1995)
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وتع���رف اإجرائي���اً بعدد ا�ستجابات املفحو�ص املنا�سب���ة ملثريات موقفي  مقيا�ص 
ال�سور اخليالية امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.

املرون�ة: الق���درة عل���ى اإنتاج عدد متنوع م���ن بدائل االأف���كار اأو اال�ستجابات غري 
املتوقعة، وتدل على نوع االأفكار غري املكررة يف اال�ستجابة ملثري معني .

(Guilford, 1979; Torrance , Ball & Safter, 1992; Torrance;1995)

وتعرف اإجرائياً بعدد فئات ا�ستجابات املفحو�ص املنا�سبة ملثريات موقفي مقيا�ص 
بناء ال�سور اخليالية امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.

االأ�سال���ة: القدرة على اإنتاج ا�ستجابات اأ�سيل���ة، قليلة التكرار باملعنى االإح�سائي 
داخل اجلماعة التي ينتمي اإليه الفرد، اأي كلما قلت درجة �سيوع اال�ستجابة كلما 

زادت اأ�سالتها .
 (Guilford, 1979; Torrance , Ball & Safter, 1992; Torrance;1995)
وتع���رف اإجرائي���اً ب���اأوزان الن�سب املئوية لتك���رارات ا�ستجاب���ات املفحو�ص املنا�سبة 

ملثريات موقفي مقيا�ص بناء ال�سور اخليالية امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية. 
احليوي�ة: الق���درة عل���ى اإنت���اج ا�ستجاب���ات ت�س���ري اإىل اأ�سي���اء حي���ة اأو متحرك���ة اأو 
داخل���ة يف تفاع���ل، وكلم���ا زادت الفاعلي���ة يف اال�ستجاب���ة اأخ���ذت درج���ة اأعل���ى يف 
احليوية)م�سري حنورة، 2003( وتعرف اإجرائيا بعدد اال�ستجابات التي تت�سمن 
اإ�سارات باحلياة اأو باحلركة اأو داخلة يف تفاعل واملنا�سبة ملثريات موقفي مقيا�ص 

ال�سور اخليالية امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية. 
اخلي�ال الإبداع�ي: يق���در مبجم���وع الدرج���ات التائي���ة املقابل���ة للدرج���ات اخل���ام 

للتالميذ –عينة الدرا�سة-على اأبعاد مقيا�ص بناء ال�سورة اخليالية
) الطالقة، املرونة، االأ�سالة، احليوية( امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية. 

:Curiosity دافع حب ال�ستطلع
ع���رف م���او وم���او (Maw & Maw, 1976: 11) ح���ب اال�ستط���الع عل���ى اأن���ه 
ا�ستجاب���ة ايجابية من جانب الف���رد للمثريات اجلديدة، والغريب���ة، واملتعار�سة، 
واملعق���دة؛ حي���ث يحاول الفرد ا�ستك�ساف هذه املث���ريات بدافع الرغبة يف التعرف 
عل���ى البيئ���ة والذات، والبحث عن اخلربات اجلدي���دة، واملثابرة يف الفح�ص ملزيد 

من املعرفة.   
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داف�ع ح�ب ال�ستط�لع ال�ستجاب�ي Reactive Curiosity: ويق�س���د ب���ه املي���ل . 1
نح���و االق���رتاب من املواقف املنبه���ة واملركبة غري املتجان�س���ة واجلديدة ن�سبياً 
واال�ستك�س���اف لها م���ع تنويع عمليات التنبيه عندم���ا تتكرر اخلربات اخلا�سة 

مع بع�ص املنبهات.
(Penny& McCan, 1964ساكر عبداحلميد وعبداللطيف خليفة، 2006؛أ�(

دافع حب ال�ستطلع ال�سكلي Figural Curiosity: ويق�سد به امليل اإىل اختيار . 2
االأ�سكال غري املاألوفة اأو غري املت�سقة .

( Maw & Maw, 1970 حممد �سالمة، 1985؛ �ساكر عبداحلميد وعبداللطيف خليفة، 2006؛(
 ويعرف���ه داف���ع حب اال�ستط���الع اإجرائياً يف الدرا�سة احلالي���ة بالدرجات التي 
يح�سل عليها التالميذ-عينة الدرا�سة-يف كل من مقيا�سي دافع حب اال�ستطالع 
اال�ستجاب���ي وال�سكل���ي وجمموع الدرجتني التائيتني عل���ى املقيا�سني كتعبري عن 

الدرجة الكلية لدافع حب اال�ستطالع. 

 Field Independence:  ،اأ�سلوب ال�ستقلل عن املجال الإدراكي

  يع���رف االأ�سل���وب املعريف عل���ى اأنه اأ�سل���وب االأداء املميز للفرد يف ت�س���وره واإدراكه 
وتنظيم���ه للمتغريات التي يتعر����ص لها يف البيئة املحيطة به، وكيف يتعامل مع 
ه���ذه املتغ���ريات؛ وعليه يهتم اأ�سل���وب اال�ستقالل عن املج���ال االإدراكي بالطريقة 
الت���ي ي���درك بها الفرد املوق���ف اأو املو�سوع وم���ا به من تفا�سي���ل؛ اأي قدرة الفرد 
عل���ى اإدراك ج���زء من املج���ال ك�سئ م�ستق���ل اأو منف�سل عن املج���ال املحيط ككل؛ 
اأي الق���درة عل���ى االإدراك التحليل���ي. ويتمي���ز املعتمدون على املجال ب���اأن اإدراكهم 
يخ�س���ع للتنظي���م الكلي للمجال، بينم���ا اأجزاء املجال يكون اإدراكه���م لها مبهماً، 
يف ح���ني يتمي���ز امل�ستقلون عن املجال باأن اإدراكه���م للمجال يكون يف �سورة اأجزاء 

منف�سلة اأو م�ستقلة عن االأر�سية املنظمة للمجال
)اأنور ال�سرقاوي، 1992؛ 2003: 181، 199(.

   ويع���رف اأ�سل���وب اال�ستقالل عن املجال االإدراك���ي اإجرائياً يف الدرا�سة احلالية 
بقدرة التالميذ-عينة الدرا�سة-على اإدراك اأجزاء املوقف منف�سلة عن االأر�سية 
املنظمة للمجال؛ ويقا�ص بالدرجة التي يح�سل عليها التالميذ-عينة الدرا�سة-

يف اختبار االأ�سكال املت�سمنة ال�سورة اجلمعية امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية
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التالميذ-عين���ة  درج���ة  وارتف���اع   )2002 ال�سي���خ،  و�سليم���ان  ال�سرق���اوي  )اأن���ور 
الدرا�سة-عل���ى ه���ذا االختب���ار ت�سري اإىل مي���ل املفحو�ص لال�ستق���الل عن املجال 

االإدراكي. 
 :Achievement ،التح�سيل الدر�سي

     ي���رى �س���الح الدي���ن ع���الم)2002( اأن التح�سي���ل الدرا�س���ي يع���رب ع���ن درج���ة 
االكت�س���اب الت���ي يحققها التلمي���ذ، اأو م�ستوى النجاح الذي يح���رزه اأو ي�سل اإليه 
يف م���ادة درا�سي���ة اأو جم���ال تعليمي اأو تدريب معني. ويع���رف اإجرائياً يف الدرا�سة 
احلالي���ة بالن�سبة املئوي���ة للمجموع الكلي لدرج���ات التالميذ-عينة الدرا�سة-يف 
ال�س���ف الرابع االبتدائي يف العام الدرا�سي 2009/2008م؛ بحيث يعترب التلميذ: 
فائق���اًً حت�سيلي���اً اإذا وقع���ت الن�سب���ة املئوي���ة لدرج���ات حت�سيل���ه �سم���ن االإرباعي 
االأعل���ى لتوزي���ع ن�سب التح�سيل، ومنخف�س���اً حت�سيلياً اإذا وقع���ت الن�سبة املئوية 

لدرجات حت�سيله �سمن االإرباعي االأدنى لتوزيع ن�سب التح�سيل.
حدود الدرا�صة:

تتحدد الدرا�سة احلالية باحلدود التالية:
احلدود الب�سرية:عينة من التالميذ بال�سف اخلام�ص االبتدائي)311 تلميذاً(  

باملرحلة االبتدائية اختريوا بطريقة ع�سوائية عنقودية.    
احلدود املكانية: خم�ص مدار�ص من مدار�ص املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين.

احلدود الزمنية: الف�سل الدرا�سي االأول من العام الدرا�سي 2009-2010م.
االأدوات  عل���ى  الدرا�س���ة احلالي���ة  اقت�س���رت  الدرا�س�ة:  الأدوات امل�ستخدم�ة يف 

التالية:
مقيا�ص “ بناء ال�سور اخلالية” من اإعداد م�سري حنورة)2003(. . 1
2 . Penny& McCan مقيا����ص دافع حب اال�ستط���الع اال�ستجابي من تاأليف

1964  وتعريب وتقنني �ساكر عبداحلميد وعبداللطيف خليفة)2006(.
3 . Maw & Maw1970 مقيا����ص داف���ع حب اال�ستطالع ال�سكلي م���ن تاأليف

وتعريب وتقنني �ساكر عبداحلميد وعبداللطيف خليفة)2006(.
اختب���ار االأ�س���كال املت�سمنة)ال�س���ورة اجلمعية( من تاألي���ف وتكن وزمالئه . 4

(Witken, et al, 1971(،  وتعريب اأنور ال�سرقاوي و�سليمان ال�سيخ)2002(والتحقق 
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من ال�سروط ال�سيكومرتية لالأدوات ال�سابقة من قبل الباحث احلايل. 
ال�سجالت املدر�سية للح�سول على الن�سب املئوية للمجموع الكلي لدرجات . 5

التالميذ-عين���ة الدرا�س���ة- يف ال�س���ف الراب���ع االبتدائي يف الع���ام الدرا�سي 
2009/2008م.

الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة:
يعر����ص الباح���ث احل���ايل يف ه���ذا اجل���زء االأدبي���ات والدرا�س���ات والبحوث 
ال�سابقة –يف حدود علم الباحث-املرتبطة مبتغريات الدرا�سة احلالية كما يلي:

: Imagination  Creative اأولً، اخليال الإبداعي

اخلي���ال ن�س���اط نف�س���ي يت���م م���ن خالل���ه املعاجل���ة الذهني���ة واحلركي���ة لبع�ص 
العنا�س���ر واملواقف ب�س���كل جديد؛ والذي يعتمد على اإعادة بن���اء ال�سورة ب�سرط 
ع���دم املحاكاة املبا�سرة للم�سادر احل�سي���ة اأو االإدراكية لتلك العنا�سر اأو املواقف. 
فه���و لي����ص جم���رد ن�ساط ذهن���ي اأو اأفكار جم���ردة، بل هو ن�ساط متن���وع قد يكون 
ذهني���اً اأو حركي���اً اأو ت�سكيلياً، املهم ه���و معاجلة عنا�سر املجال ب�سكل جديد يبعث 
يف تلك العنا�سر احلياة واملعنى ومينحها خ�سائ�ص مل تكن لها من قبل، ويقا�ص 
ن�س���اط اخلي���ايل االإبداع���ي لالأطف���ال بع���دة و�سائ���ل منه���ا: الق�س����ص اخليالية، 
واالمت���داد بح���دود اللغ���ة، واال�ستخدام���ات اجلدي���دة للق�س����ص وكذل���ك كتابات 

االأطفال ور�سوماتهم)نوال عبا�ص، 2002؛ عفاف عوي�ص، 2003(. 
واخلي���ال قدرة عقلية ن�سطة ُمكونة لل�س���ور اأو الت�سورات اجلديدة، بوا�سطة 
عملي���ات الدم���ج والرتكي���ب ب���ني مكون���ات الذاكرة اخلا�س���ة باخل���ربات املا�سية، 
وب���ني ال�سور الت���ي يتم ت�سكيلها وتكوينها خالل ذل���ك يف تركيبات جديدة. ومن 
خ���الل الن�ساط اخليايل متتزج �سور وخربات وتوقعات االأزمنة الثالثة)املا�سي 
واحلا�سر وامل�ستقبل(، ومن خالل هذا االمتزاج ينتج ذلك املركب اجلديد الذي 
ه���و املنت���ج اخلي���ايل االإبداعي املتميز. واجلدي���ر بالذكر اأن عن�س���ر اخليال اإذا ما 
اأ�سي���ف اإىل ال���ذكاء حتول الن�ساطان معاً اإىل مكون جدي���د وهو االإبداع)م�سري 
حن���ورة، 1996؛ �ساك���ر عب���د احلمي���د، 1996؛ 2000؛ 2006؛ عب���د الطي���ف خليفة، 

1994 2000ب؛ 2006(. 
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ويتميز اخليال بعدة خ�سائ�س ميكن اإجمالها فيما يلي 
(Roeckelein, 2004, 169؛ ح�سام اأبو �سيف، 2005 ، 28-27(:

َي���رى وَي�سم���ع امل���رء، واأن يح�س���ل عل���ى . 1 لك���ي يح���دث اخلي���ال يج���ب اأن 
االنطباع���ات ويحفظه���ا يف ذاكرت���ه، وه���ي ق���درة مهم���ة عل���ى ا�ستخدام���ه 

للحوا�ص.
بقدر ما تكون املعلومات املتوافرة لدى الفرد اأكرب وبقدر ما تكون خربته . 2

احلياتي���ة اأغن���ى، بق���در م���ا تك���ون انطباعات���ه اأك���رث تنوع���اً، وتك���ون لدي���ه 
االإمكانات من اأجل تركيب ال�سور ب�سكل اأف�سل.

اإن تخيل االإن�سان ميالأ لديه فراغات، ويجيب عن االأ�سئلة املحرية ويخلق . 3
تركيباً جديداً للمعلومات املوجودة.

يت�س���ف اخليال باأنه ح���ر وال يرتبط بو�سط حمدد، بل هو نتيجة للتطور . 4
الذاتي وارتقاء قدرات االإن�سان العقلية.

التخي���ل دال عل���ى النف����ص الب�سري���ة يف �سورته���ا املعق���دة ال الب�سيط���ة، مل���ا . 5
يحتوي���ه ه���ذا الفع���ل من عملي���ات داخلية اأخ���رى حتدث حلدوث���ه وتوؤكد 

نتيجته.
التخي���ل ه���و تركيب للعملي���ات النف�سية االأخرى؛ فه���و يف اإحدى احلاالت . 6

ق���د يك���ون تركيباً للفهم، ويف حاالت اأخرى تركيباً لالإدراك والذاكرة، ويف 
حالة ثالثة يكون تركيباً لت�سورات ونتاج �سور.

اخليال ي�ساوي ويكمل االإدراك من حيث الوظيفة.. 7
يحدث ت�سفري وترجمة اخليال الب�سري على م�ستويات متعددة.. 8
 يدخل اخليال �سمن العمليات االأولية املرتبطة بدوافع ورغبات وحاجات . 9

مرحلة الطفولة.
ي�ساع���د اخلي���ال عل���ى توق���ع واكت�ساف حل���ول جدي���دة، فهو ي�سم���ح للفرد . 10  

بتحقيق و�سمان الر�سا البديل.
تطور اخليال يف مرحلة الطفولة:

يع���د اخلي���ال بعًدا هاًما من اأبعاد الرتكيب البنائ���ي والنف�سي للطفل، ويكون 
ذا خ�سائ����ص ت���الءم طبيع���ة �سلوكه وحري���ة حركته وتعبريه؛ حي���ث مير اخليال 
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ب�سل�سل���ة م���ن املراح���ل، اإذ توج���د يف كل مرحل���ة بع����ص ال�سم���ات اأو اخل�سائ����ص 
اخلا�س���ة، ينتق���ل الطف���ل فيها م���ن مرحلة اإىل اأخ���رى كلما تقدم ب���ه ال�سن نحو 
البل���وغ واالإدراك، ث���م ياأخ���ذ بالتعقيد تدريجي���اً وباالرتفاع ع���ن الواقع، ومبرور 
الوق���ت ميك���ن مالحظة اأن الن�ساط اخليايل يكت�سب خ�سائ�ص جديدة، ومي�سي 
يف قن���وات خا�س���ة تالءم طبيعة البناء النف�سي، وم���ن ناحية اأخرى تالءم طبيعة 
االإنت���اج املوجه للف���رد؛ فاخليال ينمو يف مرحلة الطفول���ة املبكرة بزيادة مطردة 
ويهب���ط يف ح���وايل العا�س���رة م���ن العم���ر، ويب���داأ كن�س���اط يف الرتاج���ع م���ع تقدم 
الطف���ل بالعم���ر؛ حي���ث ثبت اأن االأطف���ال االأ�سغر �سن���اً لديهم الق���درة على اإنتاج 
ا�ستجاب���ات خيالي���ة اأك���رث خ�سوبة وثراء مما يفعلونه عن���د تقدمهم  يف العمر اأو 
عن���د مقارنته���م باأطفال اآخري���ن يكربونه���م بالعمر)�سمر الفي�س���ل، 2000؛عبد 

النا�سر ال�سرباوي، 1999؛ عفاف عوي�ص، 2004؛ ال�سيد جنم، 2004(.
وعموماً فاإن الن�ساط اخليايل ياأخذ يف اال�سمحالل اإن مل نتداركه بالرعاية 
والتدريب واالإثراء؛ حيث ين�ساق الطفل يف هذا العمر يف معايري جماعة االأقران، 
وترى ويليت Wilt اأن هذه املرحلة نهاية لالإبداع عند معظم االأطفال، واأن عدداً 
قلي���اًل منه���م فقط هو الذي ي�ستطيع اأن ين�سح���ب اأو يبتعد عن �سغط اجلماعة، 
وم���ن ثم ي�ستطيع العودة اإىل االإبداع. فبدخول الطفل اإىل املدر�سة يوجه خياله 
اإىل اأن�سطة اإبداعية خمتلفة يف جمال الفنون الت�سكيلية، واملو�سيقى، والق�س�ص، 
والتمثي���ل؛ والت���ي تعم���ل عل���ى منو وتطوي���ر فه���م االأطف���ال لثقافته���م ولثقافة 
االآخري���ن)ورد يف: عف���اف عوي�ص، 1992: 87(. وقد حاول الكثريون ممن اهتموا 
مبراحل تطور اخليال لدى االأطفال بتحديد هذه ال�سمات اأو اخل�سائ�ص، فنجد 

اأن خيال الطفل مير باملراحل االأ�سا�سية التالية:
1. خي�ال التوهم)م�ا بني 3 – 5 �سنوات(: يكون خي���ال الطفل يف هذه املرحلة حاداً 
ون�سطاً وحمدوداً يف اإطار البيئة التي يعي�ص فيها، ويوؤدي وظيفة مهمة يف منوه 
الأن���ه ي�س���كل له الطري���ق لتنظيم العديد م���ن ن�ساطاته؛ فال�سخ�سي���ات الب�سرية 
واحليوانية والنباتية التي حتمل ال�سفات اللونية اأو احلركية اأو ال�سوتية �سهلة 
االإدراك جتذب االأطفال يف هذه املرحلة من العمر، ورمبا تبلغ قوة اخليال لديه 
اأن يتخي���ل املوج���ودات حول���ه وقد دب���ت فيها احلياة)ف���وؤاد حي���در، 1992؛ يعقوب 

ن�سوان، 1993(.
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2. اخلي�ال احل�ر اأو املنطلق)م�ا ب�ني 6 – 8 اأو 9 �سن�وات(: وهن���ا يتج���اوز اخلي���ال 
ح���دود البيئ���ة وي�سبح اإبداعياً اأو تركيبياً موجه���اً، ويف هذه املرحلة يكون الطفل 
مت�سوق���اً اإىل ال�س���ور الذهني���ة غ���ري املعقدة التي تر�س���م له اأو تر�سمه���ا خميلته، 
ويك���ون الطف���ل قد اأمّل بكثري من اخلربات املتعلقة ببيئته املحدودة، وبداأ يتطلع 
بخيال���ه اإىل ع���وامل اأخ���رى، تعي�ص فيه���ا ق�س�ص اأ�ساطري ال�سع���وب وق�س�ص األف 
ليل���ة وليلة؛ فهذه الق�س�ص اخليالية االأ�سطورية تهياأ لالأطفال قدراً كبرياً من 
املتع���ة، ولك���ن اأك���رث الق�س����ص نفعاً لهم ه���ي التي تنقله���م اإىل اآفاق بعي���دة خارج 
ح���دود معارفهم دون اأن تغفل الواقع)فوؤاد حيدر، 1992؛ يعقوب ن�سوان، 1993(. 
وق���د اأكد بيتله���ام  Bettelhehm اأهمية احلكايات االأ�سطورية التقليدية يف منو 
قدرات الطفل اخليالية واالإبداعية، والدور الذي تلعبه حكايات معينه مبراحل 

معينه من عمر الطفل)ورد يف: برناديت دويف، 2006(.
3. خي�ال املغام�رة والبطولة)م�ا ب�ني 9 – 12 �سن�وات(: ويف ه���ذه املرحل���ة يهت���م 
الطف���ل بالواق���ع، ولك���ن تخيله يك���ون قائماً على ال�س���ور الذهني���ة؛ حيث ي�سبح 
الطفل اجتماعياً، فينتقل من مرحلة اخليال واحلكايات الوهمية اخلرافية اإىل 
مرحل���ة الق�س����ص القريبة من الواقع كق�س�ص ال�سجاع���ة واملخاطرة والق�س�ص 

البولي�سية واملغامرات)عبد العزيز جادو، 2001(. 

وم���ن ث���م نالح���ظ اأن مراح���ل تطور ومن���و اخليال ج���اءت يف �سوء م���ا يبديه 
الطف���ل م���ن ق���درة عل���ى التفكري، ل���ذا يتوج���ب عل���ى االآب���اء واملعلمني ع���دم دفع 
الطف���ل اإىل التقلي���ل من خياالته واإجب���اره اإىل العودة للواق���ع؛ فاخليال ال ياأتي 
م���ن ف���راغ اإذ الب���د من توظي���ف التفك���ري والق���درات العقلية للطف���ل؛ فالقدرات 
العقلي���ة تختل���ف من ف���رد الآخر، وكذل���ك تختلف الق���درة على التخي���ل من فرد 
اإىل اآخ���ر. وللخيال اإيجابياته التي جتعل منه �سرورة الزمة للطفل؛ فهو ي�سغل 
حيزاً كبرياً من الن�ساط العقلي وخا�سة يف �سنه املبكر، فخيال الطفل اأداة فكرية 
فاعل���ة ي�ستخدمه���ا مللء الفج���وة املوجودة ب���ني معرفته الناق�سة مب���ا حوله وما 
ميتلك���ه الكب���ار م���ن معرف���ة، وبف�س���ل ق���درة التخيل ي�ستطي���ع الطف���ل اأن يخلق 

عوامل جديدة تر�سي طموحه وحاجاته واأمانيه. 



دافع حب اال�شتطلع  واالأ�شلوب املعرفى د . جمال الدين حممد ال�شامى

- 52 -

مظاهر تاأثري اخليال على تفكري و�سلوك الطفل:
   ميكن اإجمال مظاهر تاأثري اخليال على تفكري الطفل و�سلوكه فيما يلي:

أ.اخليال يف ن�ساط اللعب: احلياة االجتماعية للطفولة عمادها اللعب؛ فبه يتعلم 
االأطفال طرائق االت�سال االجتماعي، والتكيف والتعاون، ويجعله اأكرث اإح�سا�ساً 
مب�ساع���ر االآخرين، كما ي�ساعد على تطوير وزيادة النمو املعريف؛ فالطفل يتعلم 
بدرج���ة اأكرب عندما تتوفر له فر�ص التجريب واالختبار، كاأن ي�سنع اأ�سكااًل من 
االأ�س���الك واملعجون بيديه)رم�سان الق���ذايف، 2004؛ جمدي حبيب، 2005(. وقد 
اأك���دت مونت�س���وري على اأهمية اليد فهي الع�سو الدقيق املعقد الذي يتيح اإظهار 
العقل، واعتربت الب�سر وال�سمع بوابات العقل؛ فاللعب و�سيلة ي�سبع بها الطفل 
رغبت���ه يف التخي���ل، وير�س���ي رغبات���ه يف االإجن���از والتعب���ري ع���ن ال�سخ�سية، كما 
ي�ساعد على املالحظة والتعرف واالكت�ساف يف املواقف العملية) ورد يف:بارناديت 
دويف، 2006(. فهن���اك عالقات وتداخالت عديدة بني عملية االإبداع واللعب فكل 

منهما ينطوي على ال�سفات االآتية)عبد احلليم ال�سيد واآخرون، 1988(: 
التفكري املت�سعب، ويعني القدرة على النظر اإىل اأي م�سكلة من زوايا   . 1

خمتلفة.  
القدرة على االختيار.. 2
االبتكار واإعادة االبتكار.. 3
القدرة على التكيف مع ال�سك واحلرية.. 4
القدرة على ا�ستك�ساف اأفكار جديدة.. 5
االفتقار اإىل كبح النف�ص وكبح االنفعاالت.. 6

ويحق���ق اللع���ب التمثيلي اخليايل يف حياة الطفل فوائ���د ومكا�سب ذات قيمة 
بالغ���ة يف من���و �سحته النف�سية؛ فه���ذا الن�ساط الذي يظف���ر بالتلقائية واحلرية 
يك���ون مدخ���اًل لتنمي���ة ق���درة الطف���ل على جت���اوز ح���دود الواقع، وينم���ي قدرته 
عل���ى حتقي���ق رغبات���ه، والتنفي����ص عن انفعاالت���ه ب�س���كل مقب���ول، والتخل�ص من 
ال�سي���ق والغ�سب، وا�ستبعاد الظروف التي تزعجه يف حياته الواقعية؛ فالتخيل 
لي����ص ثانوي���اً بالن�سب���ة للع���ب، اإمن���ا هو جوه���ره؛ فعن طري���ق االألع���اب التخيلية 
يع���رب االأطف���ال ع���ن عواطفه���م، كما تك���ون اللعبة متنف�س���اً هاماً لهم مل���ا ينتابهم 
م���ن اأن���واع القلق الداخلي، وع���ن طريقها يعربون عن �سراعاته���م واإح�سا�ساتهم
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)عل���ى الهن���داوي، 2002؛ طلع���ت من�س���ور، 2003(. واعت���رب فيجوت�سك���ي اللع���ب 
التخيل���ي منط���اً م���ن اأمناط اللع���ب؛ ففيه ُيب���دع الطف���ل موقفاً تخيلي���اً، فيميل 
اإىل متثي���ل االأدوار يف اللع���ب في�سب���ح �سرطي���اً اأو طبيب���اً اأو مدر�س���اً، وذلك �سعوٌر 
من���ه باأنه اأ�سبح كبرياً، ويقدر عل���ى ممار�سة ن�ساطات الرا�سدين)ورد يف: فيا�ص 
�سكيكر، 1988(. وال يقوم جميع االأطفال بهذه الن�ساطات، وبالتايل يوجد نوعني 

من االأطفال)عبد احلليم ال�سيد واآخرون، 1988(: 
منه���م . 1 يطل���ب  عندم���ا  بال�سي���ق،  ي�سع���رون  الواقعيني:الذي���ن  االأطف���ال 

امل�ساركةيف مثل هذه اللعب.
االأطفال اخلياليني:الذين اإذا ُطلب منهم اإح�سار �سيء غري موجود فاإنهم . 2

ي�سع���رون بالر�س���ا عندم���ا يتخيل���ون اإنهم يتناول���ون هذا ال�س���يء باأيديهم 
ويح�سرونه فعاًل. 

واأ�سب���اب االخت���الف ما بني هوؤالء االأطف���ال يف هذه امل�ساألة لي����ص وا�سحاً، ولكنه 
ق���د يكون متعلقاً بالطابع املميز لل�سخ�سية، اأو نتيجة للبيئات واأ�ساليب الرتبية 
املختلف���ة، كم���ا اأن الفروق يف الطبقة االجتماعية توؤثر يف اإتاحة فر�ص للعب عن 

طريق توفري اأدواته ال�سرورية املنا�سبة للطفل. 
وق���د اأ�س���اف بريثت���ون Bretherton اأن االأطف���ال الذي���ن ي�سع���رون بامل���ودة 
واالألف���ة يظه���رون لعباً اجتماعي���ا وحلواًل معتدل���ًة للخالف���ات وال�سراعات، اأما 
االأطفال الذين ي�سعرون بعدم االأمان فاإنهم يتجنبون االآخرين، فت�سبح اأفكارهم 
عدواني���ة. وقد اأظه���رت بع�ص الدرا�سات اأن لعب الوالدين م���ع االأطفال عادًة ما 
يزيد من ممار�سة االأطفال ل�سلوك اللعب ومن ا�ستمتاعهم به، اإذ اأن هناك فروقاً 
جوهري���ًة داخ���ل الثقاف���ات حول قيم���ة اللعب، ويوؤك���د اإلكون���ني Elconie اأهمية 
ال���دور الذي يلعبه الكب���ار عندما ي�ساركون الطفل يف األعاب���ه وخياالته، وي�سيف 
مار�سال Marshal اإىل اأن التعزيزات التي يلقاها الطفل من الوالدين واملعلمني 
ت���وؤدي اإىل تنمي���ة خيال���ه، ومن ثم يزيد م���ن ن�ساطه اخلا����ص يف التخيل وابتكار 
 Ghahramani وق���د وجد جهرماين .cited in: Matthews, 2002))ال�س���ور
اأن االأطف���ال االإيراني���ني يفتق���دون م�سارك���ة اآبائه���م يف األعابه���م، ووج���دت بتل���ر 
Bitler اأن االآب���اء يف االأ�سكيم���و ينغم�س���ون يف اللعب م���ع اأطفالهم، ويبتكرون معاً 
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األعاب���اً ممتع���ة، اأم���ا يف املك�سيك فقد اأكد زوك���و Zukow اأن اللعب لقي كل الدعم 
وامل�سان���دة م���ن االإخ���وة واالأخوات وم���ن االأطفال الكب���ار، اإذ كان���وا يقومون بدور 

رفيق اللعب اأكرث من االآباء االأمهات)ورد يف: عفاف عوي�ص، 1992(. 
مم���ا �سب���ق تب���ني اأن نزع���ة الطف���ل اإىل اللعب تعرب ع���ن حاج���ة اأ�سيلة فيه، 
وميك���ن اأن يك���ون و�سيط���اً تربوياً اإذا م���ا خ�سع الأهداف حم���ددة، وحتقق يف اإطار 
خ���ربات منظم���ة، وميك���ن اأن يك���ون مدخاًل وظيفي���اً للتعليم الفع���ال للطفل اإىل 
جان���ب كون���ه اإطاراً تنمو فيه جميع الوظائ���ف النف�سية للطفل، وحتقق حاجاته، 
وبالت���ايل �سحت���ه النف�سية؛ فاللعب بحك���م كونه يعتمد عل���ى التلقائية واخليال 
اللذي���ن ي�ستحي���ل م���ن دونهم���ا االإبداع. ل���ذا ميكن اعتب���ار اللعب اأن�س���ب مدخاًل 

ميكن اأن تنفذ منه اأ�ساليب وبرامج االإبداع لدى االأطفال.
ب.الرفي�ق اخلي�ايل: ي���وؤدي اللع���ب اخلي���ايل اإىل ن�س���اط اآخ���ر اأكرث ظه���وراً هو ما 
ي�سم���ى بخل���ق الرفيق اخليايل، اإذ يخلق عدد كبري من االأطفال الرفيق اخليايل 
ب���دءاً من عم���ر الثانية وما بعدها؛ فه���م ينظرون اإىل الرفي���ق اخليايل باعتباره 
اإن�سان���اً ميك���ن احلدي���ث اإلي���ه عندما يكونون يف حال���ة عزلة اأو وح���دة، وميكن اأن 
يظه���ر ه���ذا الرفي���ق بطرائ���ق عدي���دة؛ فاأحيان���اً يظه���ر ه���ذا الرفي���ق كهيئة من 
االألعاب املاألوفة اأو بع�ص االأ�سياء املاألوفة يتم اجلمع بينها، وُتعطي ا�سماً ماألوفاً، 
وق���د يك���ون الرفيق اخليايل من نف����ص جن�ص وعمر الطف���ل، والبع�ص االآخر قد 
يك���ون اأك���رب عم���راً واأك���رث حكمة، وقد تاأت���ي حكمته م���ن مكانت���ه االجتماعية، اأو 
م���ن معار�ست���ه للقواع���د الت���ي يفر�سه���ا الكبار. اأو ق���د يكون هذا الرفي���ق اأ�سغر 
عم���راً، اأو اأك���رث �سراً ومترداً من الطف���ل الذي يتخيله، وال ي�سرتط اأن يكون هذا 
الرفي���ق بال�س���رورة م���ن الب�سر؛ فاحليوان���ات ميكن اأن توؤدي نف����ص الغر�ص، ويف 
معظ���م احلاالت يكون الرفيق اخلي���ايل مرئياً من خالل الطفل فقط، فيتحدث 
مع���ه، ويذه���ب مع���ه لزيارة االأق���ارب، اأو عند �س���راء بع�ص احلاجيات م���ع والديه، 
وال ي�سعر الطفل باحلب جتاه الرا�سدين الذين ال يحرتمون رفيقه اخليايل اأو 
ال يتحدث���ون عن���ه بح���ب، حتى ياأتي ي���وم يختفي فيه الرفيق اخلي���ايل فجاأة كما 
ظه���ر فج���اأة. فاملدى الذي يظهر فيه الرفيق اخليايل يتف���اوت ما بني االأطفال؛ 
فبع�سه���م َيظهر ه���ذا الرفيق لديه لفرتة ق�سرية وقد يعقب���ه ظهور رفيق اآخر، 
وبع�سه���م ي�ستم���ر معه هذا الرفيق اأكرث من ذلك، ويف بع�ص احلاالت قد يتوقف 
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الطف���ل ع���ن احلديث ع���ن رفيقه اخلي���ايل عندما يك���ون يف �سحب���ة �سخ�ص اآخر 
حقيقي(,Taylor 1999؛ عبد احلليم ال�سيد واآخرون، 1988(. 

ويتميز الأطفال مبتكرو الرفقاء اخلياليني بعدة خ�سائ�س منها:
(cited in : Taylor 1999)

اخلج�ل: تعت���رب درا�س���ة م���ارو Mawro اأهم درا�س���ة قارنت ب���ني االأطفال يف . 1
جمموعت���ني، ورك���زت ه���ذه الدرا�س���ة عل���ى جانب���ني مهم���ني هم���ا احلي���اء 
واالنتباه. واأظهرت اأن االأطفال يف املجموعتني مت�سابهون بدرجة وا�سحة 
يف معظ���م اخل�سائ����ص، ولك���ن االخت���الف الب���ارز بينه���م كان يف احلي���اء 
واالنتباه، واأكد اأباء واأمهات االأطفال الذين يبتكرون الرفقاء اخليالني اأن 
اأطفاله���م اأقل خجاًل وحياًء من االأطفال االآخرين. وهذا تكذيب للخرافة 
الت���ي تق���ول اأن االأطفال الذين يبتكرون رفق���اء خيالني يتميزون باخلجل 

واحلذر ال�سديد، لدرجة اأنهم لي�ص لديهم اأ�سدقاء حقيقيون. 
تركي�ز النتباه: وقد اأج���رى �سنجر Singer تقييمات لق���درة االأطفال على . 2

االنتظ���ار به���دوء اأثناء اللعب. واملفرت�ص اأن االأطف���ال الذين لهم اأ�سدقاء 
خيال���ني ق���ادرون عل���ى اجللو����ص بهدوء مل���دة اأط���ول دون القيام ب���اأي �سيء. 
وكان���ت النتيج���ة اأن النزع���ة اأو املي���ل نحو اللع���ب اخليايل يلع���ب دوراً هاماً 
يف زيادة قدرة االأطفال على حتمل ومقاومة التاأخري، واالنتظار بهدوء يف 
مواقف يكون فيها التحفيز اخلارجي قليال، ويف اأدنى م�ستوى. وقد يكون 
اللع���ب اخلي���ايل اأحد االأ�سياء املهمة يف عملية التن�سئة االجتماعية، والذي 
ي�ساع���د االأطف���ال على تنمية القدرة عل���ى تاأجيل الر�سا الف���وري واملبا�سر 

الذي يعترب جزءاًً هاماًً من عملية النمو.
ال�ذكاء: وق���د اأظه���ر كارل�س���ون Carlson وج���ود ف���رق ب���ني االأطف���ال يف . 3

املجموعت���ني يف ال���ذكاء اللفظ���ي؛ فقد اأظه���رت درا�سته اأن هن���اك ارتباطا ً 
ب���ني ابتكار االأ�سدق���اء اخليالني وبني الذكاء املرتف���ع، واأن هوؤالء االأطفال 
يح�سل���ون عل���ى درج���ات ف���وق املتو�س���ط يف اختب���ارات ال���ذكاء، واأن هن���اك 
فرق���اًً ب�سيط���اًً ولكنه دال اإح�سائياً يف الذكاء ب���ني االأطفال يف املجموعتني، 
وه���ذا الف���رق يف ال���ذكاء ال يظه���ر وال�سب���ب ه���و التغ���ري يف تقيي���م ال���ذكاء، 
ويف اخللفي���ات االقت�سادي���ة واالجتماعية لالأطف���ال امل�ساركني، وكذلك يف 
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املعاي���ري امل�ستخدم���ة يف ت�سني���ف االأطف���ال، وقد تكون العالق���ة بني وجود 
الرفي���ق اخلي���ايل وب���ني االأداء اجلي���د يف اختب���ارات ال���ذكاء مق�س���ورة على 
اختب���ارات الق���درات اللفظي���ة، اإال اأن���ه م���ن غ���ري ال�سحي���ح اأن كل االأطفال 
االأذكي���اء يبتك���رون رفق���اء خيال���ني، فل���م تظه���ر الدرا�س���ة ه���ذا الفرق بني 
املجموعت���ني واإذا كان هن���اك ف���رق فه���و ب�سي���ط، ولي����ص دالل ويتعلق فقط 
بال���ذكاء اللفظ���ي، وكث���ري م���ن االأطف���ال ذوي ال���ذكاء املتو�س���ط يخرتعون 

ويبتكرون اأ�سدقاء غري حقيقيني.
الإب�داع: ق���د يك���ون االأطف���ال مبدع���ني اإىل اأبع���د احل���دود ويتجل���ى هذا يف . 4

تكوي���ن وابتكار �سخ�سيات له���ا اأ�سماء ُف�سولية وخ�سائ����ص غريبة، وقدرة 
االأطف���ال عل���ى الت�سلية من خالل التفاعل م���ع االأ�سدقاء الوهمني يعك�ص 
خيال االأطفال املثري لالإعجاب، ومل يت�سح ما اإذا كان هوؤالء االأطفال اأكرث 
اإبداع���اً م���ن االأطف���ال االآخرين. ورغ���م اأن بع����ص الدرا�سات تق���رتح وجود 
ف���رق بني املجموعت���ني يف االإبداع اإال اأنه من ال�سعب جداً التاأكد من ذلك، 
واأقوى االأدلة على وجود هذا الفرق هو يف الدرا�سة الطولية التي اأجرتها 
مارو Mawro؛ حيث ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة اختبار االأ�سكال 
الهند�سي���ة الكب���ريةG G F T، وق���د ثبت اأن االأطفال الذي���ن لهم اأ�سدقاء 
خيالي���ني كان���وا اأف�س���ل يف قدرته���م عل���ى و�س���ف االأ�س���كال الت���ي �سمموها 
ور�سموه���ا للباحث���ة، ويف حال���ة وج���ود ف���روق يف االإب���داع ب���ني االأطف���ال يف 
املجموعت���ني تك���ون ل�سالح االأطفال الذي���ن لهم اأ�سدق���اء خياليني، ولكن 
ه���ذه الف���روق لي�س���ت كب���رية؛ فتكوي���ن ه���ذا الرفي���ق اخلي���ايل ه���و و�سيلة 

للتعبري عن االإبداع.
الن�وع اأو اجلن��س: م���ن اأه���م واأك���رث املزاع���م ع���ن الف���روق ب���ني االأطف���ال يف . 5

املجموعت���ني هو ما يتعلق بالنوع؛ فالبنات ميلن البتكار اأ�سدقاء خياليني 
اأك���رث م���ن االأوالد، ويف احلقيق���ة ال ف���رق ب���ني االأوالد والبن���ات يف ذل���ك؛ 
ف���االأوالد والبنات يف مرحلة ما قبل املدر�سة يبتكرون �سخ�سيات واأ�سدقاء 
خيالي���ني بنف�ص الدرجة، فق���د يكون الفرق يف كيفية ومدى لعب االأطفال 
لل�سخ�سي���ة نف�سه���ا، فالبن���ات يبتكرن �سخ�سي���ة وهمية لتك���ون �سديقة اأو 
رفيقة بينما االأوالد يتقم�سون هذه ال�سخ�سية الوهمية، ويقل الفرق بني 

اجلن�سني مع تقدمهم يف العمر. 
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ويرى الباحث اأن مواقف واجتاهات االأبوين واملعلمني لها دور بارز يف تف�سري 
اخلي���ال يف مرحل���ة الطفول���ة، ويف ابت���كار االأ�سدق���اء اخليالي���ني ب�سف���ة خا�سة؛ 
فبع�ص االآباء واالأمهات واملعلمني ينظرون اإىل هذا املو�سوع باإيجابية عن طريق 
غر����ص فك���رة ال�سدي���ق اخلي���ايل يف عقل الطف���ل، فهم يندجم���ون وي�سرتكون يف 
اللع���ب الوهم���ي الأنه���م يق���درون وي�سجعون اخليال، وم���ع ذلك فلي����ص كل االآباء 
واالأمه���ات واملعلم���ني يدعم���ون وي�سجعون اللع���ب اخليايل، فهناك تن���وع وتباين 
كب���ري يف ثقاف���ة االأبوي���ن واملعلم���ني؛ فالبع�ص يعت���رب اللعب اخلي���ايل خلطاً بني 
احلقيق���ة واخلي���ال والك���ذب، وه���ذا يرتب���ط مبعتق���دات االأبوي���ن واملعلم���ني ع���ن 

االأمناط ال�سلوكية املنا�سبة ل�سن اأطفالهم.

جـ.الق�س��س امل�ستم�رة وخي�ال ما قبل الن�وم: ترتب���ط �سخ�سي���ات الق�سة بفرتة 
غ���ري ق�س���رية بحياة الطفل، فهي توؤثر يف عقوله���م ك�سخ�سيات اأ�سا�سية، وتظهر 
داخله���م يف الظ���روف املنا�سب���ة، فبط���ل الق�س���ة هن���ا لي�ص ه���و الرفي���ق اخليايل؛ 
فالرفي���ق اخليايل يبتكره الطفل ويخلقه بداخله، اأما اأبطال الق�س�ص امل�ستمرة 
فهم اأبطال موجودون يف عامل الق�س�ص واحلكايات، ويتعرف الطفل عليهم من 
خ���الل الوالدي���ن. فالوق���ت ال�سابق على اال�ستغ���راق يف النوم ه���و الوقت املف�سل 
لال�ستم���اع اإىل الق�س����ص، فاالأطف���ال يحب���ون �سم���اع احلكاي���ات الت���ي يعتق���دون 
اأنه���ا ممكن���ة احل���دوث، وهم اأي�س���اً ال يرف�سون االأحداث اخلارق���ة للطبيعة فهم 
يتخيل���ون اأنف�سه���م يف م���كان البط���ل، ويتمنون ل���و اأنهم قاموا ب���دوره يف احلكاية 
اخلرافي���ة؛ فه���ذه التجرب���ة متن���ح الطف���ل ق���درة فائق���ة عل���ى احلكم عل���ى عامله 
وحركت���ه االجتماعي���ة. وهنا البد اأن ياأخ���ذ الوالدين اأمور الق�س���ة باهتمام، واأن 
يكون���وا يقظ���ني مل���ا تعطيه لالأطفال م���ن قيم اإيجابي���ة َبن���اءة، واأن جتذبهم نحو 
احلقيق���ة والواق���ع. فاإغ���راق الطف���ل يف اخليال يب���دد طاقته الواقعي���ة، ويجعله 
يحي���ا دائم���اً يف اأحالم اليقظة، ويه���رب من مواجهة الواقع)عب���د احلليم ال�سيد 
واآخرون، 1988؛ عبد التواب يو�سف، 2002(. لذا يجب اأن يحر�ص الوالدان على 
زي���ارة مكتب���ات االأطفال ومعار�ص الكت���ب والق�س�ص؛ فهذه الزي���ارات تفتح اأمام 
الطف���ل ناف���ذة وا�سع���ة اإىل املعرفة، كم���ا تعرفه باأهمي���ة املكتب���ة والن�ساطات التي 
تق���وم به���ا. ف�سراء الكتب والق�س�ص من املعر�ص يع���زز دور الكتاب يف حياته، فال 
يقت�س���ر دور الوالدي���ن على �س���راء االألعاب واحللوى، بل اإىل �س���راء الكتب اأي�ساً، 
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حت���ى ي�سع���ر الطف���ل ب���اأن ل���ه كتب���ه وق�س�سه اخلا�س���ة ب���ه اإىل جانب كت���ب اأفراد 
العائلة، وبالتايل ي�سعر باأهمية كيانه وذاته.

اأهمي�ة تنمية خيال الطفل: ينمي اخليال يف نفو����ص االأطفال القدرة على االإبداع 
والتجديد واالبتكار واالجتاه نحو بع�ص املكت�سفات العلمية امل�ستقبلية، اإذ يعترب 
اخلي���ال عن�سراًً اأ�سا�سياًً وفع���ااًلً يف منظومة التفكري والن�ساط العقلي ب�سرط اأن 
ي�ستثمر ا�ستثماراً جيدا. ومن ناحية اأخرى فاإن اخليال يلعب دوراً هاماً يف اإدراك 
وا�ستيعاب املفاهيم واحلقائق العلمية؛ فاإدراك املفاهيم العلمية من خالل تخيل 
م���ا تعنيه ه���ذه املفاهيم ي�سهم يف ا�ستيعاب املعرف���ة العلمية وبالتايل تطبيقها يف 
ح���ل امل�س���كالت. فاخلي���ال ينمي تفكري االأطف���ال فهو يرتب���ط بالتفكري ويتفاعل 
مع���ه لينت���ج اأمناط���اً جديدًة م���ن اخل���ربات، ونتيجة له���ذا التفاع���ل امل�ستمر بني 
اخلي���ال والتفك���ري تتبل���ور املعرفة باأنواعه���ا، وترتقي القدرة عل���ى التعامل معها 
مبا ينعك�ص على فهم الطفل واإدراكه ملا يدور حوله من اأحداث وي�ستخل�ص منها 

املعرفة اجلديدة)م�سري حنورة، 1996؛ �سمر الفي�سل، 2000(.
وق���د اأكد عبد النا�سر ال�س���ربواي)1999( اأن تنمية اخليال يحتاج اإىل برامج 
تعليمي���ة مع���دة اإع���داداً جيداً ت���رثي خيال الطفل وتو�س���ع اإدراكاته، اأم���ا اإذا ترك 
الطف���ل ب���دون برام���ج اأدى ذل���ك اإىل تراج���ع وانطف���اء اال�ستجاب���ة نح���و التخيل 

واالإبداع واالبتكار. وميكن تلخي�ص اأهمية اخليال لالأطفال فيما يلي
)Lazarus، 1984؛ يعقوب ن�سوان، 1993؛ على را�سد، 2007(:

تنمي���ة القدرة على الت�سور ملا �ستكون عليه االأ�سياء واالأحداث يف امل�ستقبل . 1
وكيفي���ة اال�ستع���داد ملواجهته���ا. وبالت���ايل ميك���ن القول ب���اأن تنمية اخليال 
مدخ���ل �س���روري للك�س���ف ع���ن املبدع���ني واملتميزي���ن، يف ح���ني اأن املدر�س���ة 
والبيت وحدهما ال يخلقان مبدعاً؛ فطبيعة املُناخ العام ال�سائد يف املجتمع 

هي االأ�سا�ص. 
تنمي���ة ق���درات التفك���ري الناق���د ل���دى الطف���ل فه���و ي�ساع���ده عل���ى تقيي���م . 2

املعلوم���ات وفح�ص االآراء، مع االأخذ بعني االعتبار وجهات النظر املختلفة 
حول املو�سوع قيد البحث؛ فالتفكري الناقد يت�سمن العديد من القدرات 
اأهمه���ا الطالقة يف التفكري، والقدرة على النقد البناء، وتقييم املعلومات، 
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والبح���ث عن بدائ���ل، وكذلك القدرة على اال�ستنتاج، والتميز بني احلقائق 
وغري احلقائق.

تنمي���ة مه���ارة ح���ل امل�س���كالت؛ فه���ذه امله���ارة ت�ستخ���دم لتحلي���ل وو�س���ع . 3
ا�سرتاتيجي���ات ته���دف اإىل ح���ل �س���وؤال �سع���ب، اأو موقف معق���د، اأو م�سكلة 
تعي���ق التق���دم يف جانب من جوانب احلياة. فعندم���ا يواجه الطفل م�سكلة 
فاإن���ه يحاول حله���ا والتغلب عليها يف �سوء االإمكان���ات املتاحة لديه، وذلك 

من خالل خطوات حل امل�سكلة.
تنمي���ة الثقاف���ة العلمي���ة ل���دى الطف���ل، فيك���ون الطف���ل بذلك ق���ادراً على . 4

اكت�ساب احلقائق واملفاهيم العلمية، وتطبيقها على مواقف حياته اليومية، 
باالإ�ساف���ة اإىل فه���م االأف���كار العام���ة خل�سائ����ص العل���م واالإمل���ام باجتاهات 
ومي���ول القي���م املتعلقة بالعل���م. وعليه ف���اإن الثقافة العلمي���ة للطفل تعني 
ربط ما يتعلمه هذا الطفل من حقائق ومفاهيم علمية بالواقع من خالل 

اأ�سرته ومدر�سته وو�سائل االإعالم املختلفة.
ت�سجي���ع االأطفال على القراءة واالإط���الع واإ�سباع حب اال�ستطالع لديهم؛ . 5

حي���ث تع���د الق���راءة عملية مهم���ة يف تكوين ال���راأي وتقدي���ر املواقف ونقد 
يت�س���ورون  فه���م  الق���راءة  اأن�سط���ة  االأطف���ال  ميار����ص  فعندم���ا  االأف���كار، 
ويتخيلون ما يقرءون من اأحداث وما يواجهه بطل اأو اأبطال الرواية من 
م�س���كالت؛ فيندفع الطف���ل من تلقاء نف�سه نحو اال�ستطالع وهذا التوجه 

بحاجة لت�سجيع دائم فهو دافع كبري لالإبداع.

 م���ن خالل العر�ص ال�سابق تبني اأن اخلي���ال يعد حقيقة واقعة، واأن االهتمام 
ب���ه ق���دمي قدم اهتمام االإن�سان باملعرفة؛ حيث القى االهتمام من الفال�سفة عرب 
الثقافات املختلفة؛ فقد اأو�سحوا اأن اخليال يت�سل باالإدراك واالإح�سا�ص والذاكرة 
وح���ب اال�ستطالع، وغريها من العمليات العقلية واملعرفية لدى االإن�سان، وجاء 
االهتم���ام باخلي���ال اأي�س���ا من قبل علماء النف����ص الذين اأو�سح���وا اأهمية اخليال 
يف حي���اة االإن�س���ان عام���ه والطف���ل خا�س���ة؛ فباخلي���ال ي�ستطيع الطف���ل اأن ميثل 
الواقع، ويكت�سب معاين االأ�سياء ويتخل�ص من انفعاالته، كذلك ي�ستطيع تكوين 
الرم���وز، و ميار����ص اللعب الرمزي واالإيهامي وي�سف���ي احلياة على االأ�سياء غري 
احلي���ة، ُويّكون رفاقاً خياليني ي�ساركونه يف اللعب. فهذه الظاهرة يجب اأن يقف 
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وراءها عوامل توؤثر فيها، لعل من اأهمها دافع حب اال�ستطالع واالأ�سلوب املعريف 
املميز للفرد. 

 :Curiosity  ثانيًا, دافع حب ال�صتطالع

لق���د اق���رتن م�سطل���ح حب اال�ستط���الع يف بع����ص االأحيان مب�سطل���ح مرادف 
ل���ه وه���و الداف���ع Motive فوراء كل �سل���وك دافع. وهذا يبني اأهمي���ة الدوافع يف 
َف الداف���ع بالعديد م���ن التعريفات التي  �سلوكي���ات االإن�س���ان املختلف���ة؛ حي���ث ُعرِّ
توؤك���د ه���ذا املعنى. فه���و عبارة عن عامل داخلي ي�ستثري �سل���وك االإن�سان ويوجهه 
ويحق���ق في���ه التكام���ل، وه���و كذلك تكوين فر�س���ي اأو متغري و�سي���ط ال ميكن اأن 
نالحظه مالحظة مبا�سرة واإمنا ميكن اأن ن�ستنتجه من تتابعات ال�سلوك املوجه 
نح���و اله���دف اأو نفرت�ص وج���وده حتى ميكنن���ا تف�سري هذا ال�سل���وك. كما يعرف 
باأن���ه طاق���ه كامن���ة يف الكائن احلي تعم���ل على ا�ستثارته لي�سل���ك �سلوك معيناً يف 
الع���امل اخلارج���ي، ويتم ذلك عن طريق اختي���ار اال�ستجابة املفيدة وظيفياً له يف 
عملية تكيفه مع بيئته اخلارجية وو�سع هذه اال�ستجابة يف مكان االأ�سبقية على 
غريه���ا من اال�ستجابات املحتمل���ة مما ينتج عنه اإ�سباع حاجه معينة اأو احل�سول 
عل���ى ه���دف معني)ع�س���ام الطيب وربيع ر�س���وان، 2006(. اأما فيم���ا يت�سل بدافع 
ح���ب اال�ستط���الع فق���د اختل���ف علم���اء النف����ص يف تعريف���ه ولعل ه���ذا االختالف 
يرجع اإىل الوجهة التي يتبناها كل باحث يف درا�سته؛ فيذكر مارك�ص  Marx  اأن 
داف���ع حب اال�ستط���الع من الدوافع االجتماعية الت���ي يكت�سبها الفرد من البيئة 
واالإطار احل�ساري الذي يعي�ص فيه وتتاأثر بال�سياق النف�سي للفرد ويطلق عليها 
اأحيانا بالدوافع ال�سيكولوجية)اأورد يف: عبداللطيف خليفة، 2000اأ(. اأما حامد 
زه���ران)1977( ف���ريى اأنه نزوع الفرد ال�ستطالع �سيء اأو موقف بفح�سه وبحثه 
وذل���ك عند جمابهته مبث���ريات اأو مواقف وخربات جديدة، وتتفق مع هذا هامن 
ِفها، اأو امليل اإىل  اأبو اخلري)1992( حيث ترى اأنه امليل اإىل املواقف اجلديدة وَتَعرُّ
املنبه���ات املركب���ة وغري املتجان�سة لفح�سها ومعرف���ة مكوناتها والعالقات بينها. 
اأما اإدملان (Edelman, 1997) فرتى اأنه الف�سول والعط�ص والرغبة يف املعرفة، 
وان���ه �سل���وك يدف���ع بالكائ���ن احل���ي للتحرك م���ن اأج���ل احل�سول عل���ى معلومات 
جدي���دة. اأي اأن داف���ع ح���ب اال�ستط���الع اأح���د مظاه���ر الدافعية املعرفي���ة وي�سري 
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اإىل رغب���ة الف���رد امللح���ة للمعرف���ة والفهم عن طري���ق طرح العديد م���ن االأ�سئلة 
الت���ي ت�سب���ع رغبته يف احل�سول عل���ى مزيد من املعلومات ع���ن نف�سه وعن بيئته، 
وق���د ياأت���ي ذلك عن طريق اإث���ارة رمزية اأو اإثارة غري رمزي���ة تت�سم بعدم االتزان 
واجلدة وعدم االألفة والتناق�ص والتعقيد)خريي عجاج،2000(، ويتمثل ذلك يف 
الن�ساط الذي يقوم به الطفل متمثاًل يف طرح العديد من االأ�سئلة ين�سد االإجابة 
عنها واال�ستجابة جلملة من ال�سلوكيات التي تقي�ص خربته ال�سابقة)مراد �سعد، 
2001(. اأم���ا فتح���ي الزيات)2004: 488( فيعتربه داف���ع فطري ي�ستحث الن�ساط 
اال�ستك�س���ايف للفرد بهدف اإ�سباع هذا الدافع وخف�ص م�ستوى التوتر النا�سئ عن 
ع���دم اإ�سباع���ه؛ فمثاًل ي�سعى الطفل مدفوعاً بدافع حب اال�ستطالع للخروج اإىل 
ال�س���ارع واالأماك���ن العامة ثم بعد روؤيته ال�سارع وال�سري فيه يقل م�ستوى الدافع 

لديه، وقد يتال�سى ورمبا تنمو لديه دوافع جديدة.
دافع حب ال�ستطلع وال�ستك�ساف: دافع حب اال�ستطالع هو اأحد دوافع الن�ساط 
واال�ستث���ارة احل�سي���ة كما اأنه نوع من الدافعي���ة الذاتية والتي تدفع الفرد للفهم 
وال�سع���ي نحو اجلدي���د وحتقيق التقدم من اأجل اإثراء االإمكانات ال�سلوكية؛ فهو 
داف���ع ا�ستق�س���اء احلقيق���ة والبحث عنها. ويكم���ن يف اإماطة اللث���ام عن الغمو�ص 
وع���دم الو�س���وح يف املواق���ف الت���ي يتعر����ص لها الف���رد؛ وذلك من خ���الل الك�سف 
عنه���ا. فه���ذا الدافع يعمل عل���ى ات�ساع دائ���رة املعرفة لدى االأف���راد وبالتايل بناء 
قاعدة بيانات ومعلومات را�سخة لديهم ويكون مدفوعاً بتاأثري الرغبة يف معرفة 
البيئ���ة املادي���ة واالجتماعية، اأي ميكن ت�سميته بدافع الف�سول املعريف، وهو دافع 

متغري يختلف من موقف اإىل موقف اآخر بح�سب طبيعة املوقف واالألفة به. 
 ويوؤث���ر ه���ذا الداف���ع يف كل م���ن التعل���م وحت�س���ني الق���درة عل���ى التح�سي���ل 
االأكادمي���ي واالإب���داع وال�سحة النف�سية؛ وذلك الأنه يعم���ل على متكني املتعلمني 
م���ن اال�ستجاب���ة االإيجابية للعنا�سر اجلدي���دة والغريبة والغام�س���ة، ومن اإبداء 
الرغب���ة لديه���م يف معرف���ة املزي���د ع���ن اأنف�سه���م وبيئته���م املادي���ة واالجتماعي���ة 
املحيطة بهم، ومن املثابرة على البحث واال�ستك�ساف والذي ي�سمى حالياً التوجه 
امل���كاين. وي�ستم���ر هذا الدافع بالنمو عرب م�سار املراحل النمائية لالأفراد؛ حيث 
يالح���ظ ازدي���اد النزع���ة اأو املي���ل للمعرف���ة عند االأطف���ال ب�سكل �سري���ع للغاية يف 
ال�سنوات الرابعة واخلام�سة من عمرهم؛ ويتمثل ذلك بتوجيه االأ�سئلة املفتوحة 
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اإىل الكب���ار عن االأ�سي���اء املحيطة وكيف تتحرك؟ وملاذا؟ وم���ا اأ�سلها؟. ويعد هذا 
الداف���ع هام���اً لتطور عملي���ة التعلم وحت�سينها وجتويدها عن���د املتعلمني؛ وذلك 
م���ن خ���الل تعزي���ز اأ�سلوب���ي الرتكي���ب والتحلي���ل يف عملي���ة التعل���م والعمل على 

املوازنة بينهما يف ذلك)حممد يون�ص،2007(.
م�ستوي�ات ومكون�ات داف�ع حب ال�ستط�لع: ي�سري حام���د زه���ران)1977( اإىل 
اأن داف���ع ح���ب اال�ستط���الع ي�سم���ل ع���دة م�ستوي���ات ه���ي: امل�ستوى احل�س���ي: ويتم 
ع���ن الرغب���ة يف الروؤي���ة وال�سمع والت���ذوق وال�س���م. امل�ستوى احلرك���ي: ويعني به 
الرغب���ة يف تعل���م املهارات احلركية كامل�سي وغ���ريه. امل�ستوى املعريف: وهو الرغبة 
يف املعرف���ة والفه���م والتعلم والتح�سيل. وامل�ستوى االنفع���ايل: ويعني الرغبة يف 
خ���ربة امل�ساع���ر اجلديدة. اأما من حيث املكونات ف���ريى  حممد ا�سماعيل)1984؛ 
1992( اأن ح���ب اال�ستط���الع يتك���ون م���ن اأربعة مكون���ات هي: االألف���ة: ميل الفرد 
للتع���رف على مواقف متنوعة يف وجود مواقف مت�سابهة مرت بخربته ال�سابقة. 
اجل���دة: وه���ي املثريات الت���ي تت�سمن عنا�س���ر اأو �سفات جدي���دة بالن�سبة للفرد. 
املفاجاأة: وهي تعني وجود توقع اأو مثري ال يتفق مع املوقف الذي مير به الفرد، 

والتعقيد: وهي كمية التنوع والتغاير يف املوقف الذي مير به الفرد.
اأنواع ال�سلوك ال�ستطلعي: يذكر نبيل ال�سيد)2007( اأن ال�سلوك اال�ستطالعي 
ميك���ن تق�سيم���ه اإىل ث���الث فئات ح�سب طبيع���ة اال�ستجابات الت���ي حتتويها هي: 
ا�ستجاب���ات توجيهي���ة: وذلك عندما توؤثر اال�ستجاب���ات اال�ستطالعية يف تغريات 
الو�س���ع اأو يف اجت���اه اأع�ساء احل�ص. ا�ستجابات ا�ستق�سائية: وذلك عندما حتُدث 
اال�ستجاب���ات اال�ستطالعي���ة تغي���ريات يف االأ�سياء اخلارجية بالتالع���ب بها اأو ما 
اإىل ذلك. واال�ستطالع احلركي: وذلك عندما تتمثل اال�ستجابات اال�ستطالعية 

يف احلركة.
مب�ادئ وا�سرتاتيجيات ا�ستثارة وتطوير دافع ح�ب ال�ستطلع: اأما فيما يت�سل 

با�ستثارة دافع حب اال�ستطالع فتوجد عدة مبادئ (Necka, 1989) اأهمها:
ع���دم جتن���ب االأ�سئلة: ينبغي على املعلم اأو االأبوي���ن مكافاأة االأ�سئلة املوجهة . 1

من قبل الطفل بداًل من جتنبها.
ال�سماح بتوجيه االأ�سئلة املفتوحة وجتنب االأ�سئلة التي حتمل اإجابة واحدة . 2
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)نع���م/ال( مث���ل) ماذا تعرب ه���ذه الر�سوم���ات؟(: فاالأ�سئل���ة املفتوحة مهمة 
الأنه���ا تقل���ل من كمية ونوعي���ة االأ�سئل���ة املحتملة وتعمل عل���ى تو�سيع خيال 
الطف���ل وطالقت���ه يف حماول���ة االإجاب���ة ع���ن االأ�سئل���ة وتزي���د م���ن رغبته يف 

التعلم.
ت���رك ال�س���وؤال املهم بال اإجابة: عادة ما نحت�س���ن اأفكاراً قيمة اإذا ما اأتيح لنا . 3

املجال لعدم االإجابة على ال�سوؤال بعد طرحه مبا�سرة. واإذا ما ُترك ال�سوؤال 
امله���م ب���دون حل فاإنه يثري اأ�سئلة ويثري ف�س���ول ال�سائل، وهكذا ميكن زيادة 
داف���ع ح���ب اال�ستطالع لدى الف���رد؛ لذا ينبغي علينا اأن ن���دع بع�ص االأ�سئلة 
ب���دون اإجاب���ات وذل���ك لف���رتة من الزم���ن، ويج���ب اأن نتظاهر بع���دم املعرفة 

لفرتة حتى نتيح جماال لتنمية الف�سول حتى اإذا كنا نعرف االإجابة.
اإظه���ار ع���دم االكتم���ال يف الناحي���ة املعرفي���ة احلالي���ة: يجب اإظه���ار معرفة . 4

غ���ري كامل���ة، فنحن ال نعرف كل �سيء عن الطبيع���ة، وحتى عن اأنف�سنا، لذا 
يج���ب دائم���اً اإظه���ار اأن هن���اك جوانب مل تكت�س���ف بعد، وه���ذا �سيتيح املجال 

لال�ستف�سار والبحث وتنمية امليول خللق معرفة اأخرى. 
اإظهار االجتاهات التطورية يف املعرفة االإن�سانية: اإن روؤيتنا للعامل قا�سرة؛ . 5

ول���ذا فاإن باإمكان االأطفال اأن يفكروا بالتطورات امل�ستقبلية. وعلى املعلم اأو 
الوالدي���ن توجيه االجتاه���ات التطورية لدى االأطفال يف م���ا يخ�ص العلوم 
والتكنولوجيا.ويدعم ذلك اأن الكبار يجب اأن ال ي�سجروا من كرثة ت�ساوؤالت 
الطف���ل، بل يجب ت�سجيعه عل���ى اأن ي�ساأل وي�سبح من ال�سروري اأن يح�سل 
عل���ى اإجاب���ات �سادقه و�سحيحة عن ت�ساوؤالت���ه، واأن تكون هذه االإجابات مع 
�سدقه���ا منا�سب���ة ملرحلة منوه العقل���ي، واأن ت�ستثري ه���ذه االإجابات ف�سوله 
املع���ريف اإىل مزي���د من االأ�سئل���ة ومن اال�ستف�س���ارات، واأن تزيد من رغبته يف 

اكت�ساف ما حوله ومعرفة الكثري عنه)جيهان العمران، 2000(.

واأم�ا ع�ن ال�سرتاتيجي�ات الت�ي ت�ساه�م يف ا�ستث�ارة دافع ح�ب ال�ستطلع    
)زكية اأ�سكتاين، 1999( من اأهمها:

الأ�سئلة الذهنية: يتميز هذا االأ�سلوب بحرية االأ�سئلة واحلركة وتاأخري اإ�سدار . 1
احلك���م؛ وذل���ك لتمك���ني تكوي���ن عم���ل االأ�سئلة ب���دال م���ن ا�ست�س���دار االأفكار. 
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وهناك قواعد ينبغي مالحظتها:
عدم توجيه النقد وال�سماح باأي نوع من االأ�سئلة مهما كان. اأ.    

كلما كرثت االأ�سئلة كلما كان ذلك اأف�سل. ب.   
تطوير وحت�سني واإمتام االأ�سئلة ال�سابقة اأمر ي�ستح�سن القيام به. ج.   

تب�ادل الأدوار: يق���وم ه���ذا االأ�سل���وب عل���ى متثي���ل م�ساه���د حقيقية م���ن تاريخ . 2
العل���وم والتقني���ة مث���ل اأن يقوم التلميذ ب���دور اأدي�سون وزم���الءه ومعا�سريه، 
عل���ى اأن يت�س���رف التلمي���ذ ب�سورة متث���ل الظروف لتلك احلقب���ة من م�ساعر 
و�سلوكي���ات واآراء واأفكار. وه���ذه االأمور يجب التفكري بها حتى يتمكن املتعلم 
م���ن املعرف���ة املرتبط���ة به���ا، �سريط���ة اأن تكون ه���ذه االأف���كار واالآراء معروفة، 

وتتيح هذه االأدوار املزايا النف�سية التالية:
تعزيز احلاجة اإىل مزيد من املعرفة عن ال�سخ�سيات. اأ.      
فهم االإبداع �سمن ال�سياق االجتماعي ب�سورة اأف�سل. ب.   

اإثارة عملية القيام بالنموذج. مثل تقليد العباقرة التاريخيني من    ج.   
خالل ال�سلوك ال�سخ�سي.    

كي�ف ق�ام فلن بعمل ذل�ك: وهذا ا�ستم���رار لالأ�سلوب ال�ساب���ق ويتمثل ذلك يف . 3
تخيل عملية اإبداعية افرتا�سية حدثت يف املا�سي واأدت اإىل ظهور االخرتاع. 
ويق���وم االأطفال بتناول اخرتاع ب�سيط مثل اخرتاع ال�سكني وتخيل الظروف 

التي اأدت اإىل اخرتاعه، وماذا دار يف ذهن املخرتع حتى تو�سل لذلك.
م�ا الذي يثري ف�سويل: وه���ذا التدريب ي�ستمل على تدوي���ن االأ�سياء والظواهر . 4

الت���ي تث���ري داف���ع ح���ب اال�ستط���الع ل���دى الف���رد. والإمت���ام ذل���ك ينبغ���ي على 
ال�سخ����ص اأن يق���وم بح���ذر ببع����ص النواحي املخت���ارة بعناي���ة للرتكيز على ما 
يث���ري دافع حب اال�ستطالع، كم���ا اأنه من املهم اأن ي�سعى امل�ساركون اإىل درا�سة 
نواح���ي غ���ري ممتعة عل���ى االإطالق م���ن الناحي���ة الظاهرية، مثل مل���اذا يكون 
�س���كل الكر�س���ي هكذا، ومل���اذا يزحف الثعب���ان. فالهدف هنا هو اإث���ارة وتطوير 

القدرة على معرفة النواحي املثرية للف�سول لالأ�سياء والظواهر املعروفة.
الت�س�اوؤلت احلقيقي�ة: يتم ه���ذا يف �سيغة ا�ستغ���راب اأو ت�ساوؤل عم���ا اإذا كان يف . 5

احلقيق���ة اأن؟ اأو م���ا اإذا كان حقاً..؟ وهن���ا ينبغي االإ�سارة اإىل االأ�سياء املعروفة 
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وو�س���ع الت�س���اوؤل املث���ري للف�س���ول العتقاداتن���ا واآرائنا؛ وذل���ك الإظهار نقاط 
�سع���ف ه���ذا االعتقاد. ويج���ب الرتكيز على ه���ذه الكلم���ة »يف احلقيقة« الأنها 
تتيح لنا الت�ساوؤل عن ال�سيء بعمق. وهذا االأ�سلوب ميكن اأن يكون على هيئة 
لعب���ة ب���ني �سخ�س���ني اأو فريقني م���ن االأطفال؛ حي���ث يقوم �سخ����ص اأو فريق 

باختيار جملة ويقوم االآخر برتديد �سوؤال ا�ستغرابي عن حقيقة ال�سيء.
ويتف���ق ما�سبق م���ع مايراه ني�س���كا (Necka, 1989) ع���ن اأ�ساليب تطوير 
وت�سجي���ع داف���ع ح���ب اال�ستط���الع ؛حي���ث يق���رتح املب���ادئ التالية لتحقي���ق ذلك: 
االإجاب���ة،  تاأخ���ري  املفتوح���ة،  االأ�سئل���ة  ا�ستخ���دام  االأ�سئل���ة،  وتق���دمي  الت�سجي���ع 
والقبول باأن املعرفة لي�ست قطعية، اأن روؤيتنا للعامل غري كاملة، ويقرتح كذلك 
ا�سرتاتيجي���ات تدري����ص متع���ددة مث���ل االأ�سئل���ة الذهني���ة، تب���ادل االأدوار، تكوين 
افرتا�س���ات، متابع���ة ح���ب اال�ستط���الع. ويرك���ز عل���ى عملي���ة ا�ستث���ارة الف�س���ول 
واله���دف م���ن ذل���ك الرتكيز عل���ى اأهمية النواح���ي الذهنية لالأطف���ال املتفوقني 
ب�س���ورة ا�ستثنائي���ة. وه���ذا يعن���ي اأن ح���ب اال�ستطالع يق���ع بني الن�سف���ي العقلي 
والدافعي من الدماغ، ورمبا مع امليل اأكرث اإىل ناحية الدافعية؛ فاإذا كان الطفل 
م���ن حمب���ي اال�ستط���الع فاإن���ه بحاج���ة اإىل معلوم���ات وخ���ربات وحقائ���ق، اأي اأنه 

يت�سرف ب�سورة عقلية.
ويف نف�ص الوقت فاإن اإظهار الرغبة والقيام بتجربة احل�سول على املعلومات 
ميث���ل حاج���ة تك���ون قوية اأحيان���ا لدرجة تكاد جتعلن���ا نغفل عن م�س���ادر االإ�سباع 
االأخرى، مثل اجلوع والنوم وغريها. لذا فاإنه من املهم اأن يتم التعامل مع حب 
الف�س���ول كخ�سل���ة مرتبطة ب�سكل وثيق مع النظام االإن�س���اين الدافعي بداًل من 
اعتباره���ا ظاه���ره عقلية حم�سة، واأن احلاجة للح�س���ول على معلومات جديدة، 
والتي يظهرها املتفوقني ت�سبب م�ساكل عديدة وم�ساعب عدة للرتبويني؛ فهم 
يظه���رون عدم الثق���ة باالأ�سخا�ص �سواء كانوا من االأق���ران اأو من اأع�ساء العائلة 
الذي���ن ال ي�ستطيع���ون اأن يقدم���وا لهم اأي �س���يء جديد يث���ري اهتمامهم، وهناك 
بع����ص االأ�سخا����ص الذي���ن مييل���ون اإىل املعامل���ة النفعي���ة؛ كاأن يكون���وا م�س���ادر 
ملعلومات جديدة. واإذا مل يكونوا يحملون هذه املعلومات فاإنهم يهملون. وميكن 
التغل���ب على هذه امل�سكلة باالنتباه اإىل التطور ال�سخ�سي الداخلي لدى املتفوق، 
بل علينا اأن نو�سح االأ�ساليب املتعلقة بالرتبية االأخالقية االجتماعية لديه مما 
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مينع���ه م���ن الت�سرف به���ذا االأ�سلوب. ومن وجه���ة نظر علم النف����ص فاإن ظاهره 
حب اال�ستطالع لي�ست ظاهرة متجان�سة واأبرز النواحي املتعلقة بها هي:

احلاجة اإىل ال�سيء اجلديد.. 1
جتنب التف�سريات ال�سطحية والظاهرية.. 2
حتمل املجهول والغام�ص املعقد واالأمور غري املحددة ب�سورة حا�سمة.. 3

خ�سائ��س الأ�سخا�س املكت�سبني لجتاه حب ال�ستط�لع: حب اال�ستطالع يظهر 
ل���دى الطف���ل الر�سيع حت���ى قبل اأن ي�ستطي���ع امل�سي فهو ي�ستطل���ع بعينة واأذنيه 
ويدي���ه وفم���ه؛ فاإمع���ان النظر يف االأ�سي���اء وَت�سم���ع االأ�سوات اجلدي���دة والقب�ص 
عل���ى االأ�سي���اء وو�سعه���ا يف الف���م كل ه���ذه اأن���واع ب�سيط���ة م���ن اال�ستط���الع. ف���اإذا 
ا�ستط���اع امل�س���ي وات�سع عامله امتدت يداه اإىل كل ما ي�ستطيع تناوله، فاإذا به يفك 
م���ا يع���رث عليه م���ن اأدوات لريى مما يتكون. كما يبدو ه���ذا امليل اإىل اال�ستطالع 
ل���دى الطف���ل بالرغبة يف املعرف���ة والت�ساوؤالت عن االأ�سياء واحل���وادث واأ�سماءها 
واأ�سله���ا وكيفي���ة حدوثه���ا، وكذل���ك الكب���ار فاإنه���م يبذلون جه���داً كب���رياً ملعرفة 
البيئة التي يعي�سون فيها مادية كانت اأم اجتماعية. وال �سك اأن كثرياً من �سلوك 
اال�ستط���الع ومعاجل���ة االأ�سي���اء وخا�سة بعد مرحل���ة الر�ساعة �سل���وك مكت�سب. 
واأ�س���ارت التجارب اأن لهذا ال�سلوك جذوراً مغ���روزة يف الطبيعة البيولوجية لكل 
من االإن�سان واحليوان؛ فالتعرف على البيئة وفح�سها ومعاجلتها متكن الكائن 
احلي من حت�س�ص االأ�سياء ومعرفتها)نبيل ال�سيد، 2007(. وميكن تلخي�ص تلك 

ال�سمات واخل�سائ�ص فيما يلي: 

الرغبته الوا�سحة يف ا�ستطالع من حوله واكت�سافه، فهو دائم الت�ساوؤل، دائم . 1  
التفكري ودائم االإطالع.

عدم اقتناعه بالردود الغام�سة على ما ي�سدرُه من اأ�سئلة.. 2
يتميز باأداء اأف�سل يف املواقف العلمية اأكرث ِمن َمن ميلك حب ا�ستطالع اأقل.. 3
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 Field Dependence Independence: ثالثًا,اأ�صلوب ال�صتقالل عن املجال الإدراكي
    

 اأدى النمو املتزايد يف البحوث والدرا�سات التي اأجريت يف جماالت علم النف�ص 
  Psychological Differentiation  املختلفة وخا�سة يف جمال التمايز النف�سي
دوراً يف ظه���ور ع���دد م���ن املفاهي���م يف ه���ذا املج���ال، ومنه���ا م���ا يع���رف باالأ�ساليب 
املعرفي���ة   Cognitive Styles ؛ وه���ي تل���ك االأ�ساليب الت���ي ميكن عن طريقها 
الك�س���ف ع���ن الف���روق ب���ني االأف���راد لي����ص يف نط���اق عملي���ة االإدراك والعملي���ات 
املعرفي���ة االأخ���رى كاالنتباه والتذك���ر والتفكري وتكوين املفاهي���م فح�سب، واإمنا 
يف املج���ال االجتماع���ي ويف درا�س���ة ال�سخ�سي���ة اأي�ساً)اأنور ال�سرق���اوي، 1992: 182 
(Wessles, 1982: 25;Messick, 1984: 60  ومن ثم فاإن االأ�ساليب املعرفية 
تتعل���ق ب�سكل الن�ساط املمار����ص ولي�ص مبحتواه؛ وبالتايل فهي مفهوم ي�سري اإىل 
الف���روق الفردي���ة يف الطريق���ة اأو االأ�سل���وب الذي ي���درك به االأف���راد كل ما يدور 
حوله���م؛ اأي اأنه���ا ال تهتم مبحتوى الن�ساط ومق���داره بقدر اهتمامها بالعمليات 
النف�سي���ة والطريق���ة اخلا�س���ة الت���ي ميار�ص به���ا الفرد ذلك الن�س���اط. وقد عمل 
ويتك���ن ط���وال عق���ود من البح���ث والدرا�س���ة على متيي���ز االأ�سالي���ب املعرفية عن 
غريه���ا م���ن املفاهي���م التي ميك���ن اأن تقرتب منه���ا دون اأن تتطاب���ق معها، وحدد 

جمموعة من اخل�سائ�ص لها  (Witkin et al, 1977: 198) من اأهمها:
ترتبط االأ�ساليب املعرفية بال�سكل اأكرث من ارتباطها مب�سمون ال�سلوك؛ . 1

فهي متثل اأ�سكال التوجه نحو الهدف اأكرث من اعتبارها قدرات لتحقيق 
الهدف.

تتمي���ز االأ�سالي���ب املعرفي���ة بن���وع م���ن الثب���ات؛ وه���ذا يعن���ي اأن معرفتن���ا . 2
باالأ�سل���وب املعريف لدى الفرد يف ف���رته معينة متكننا من التنبوؤ باأ�سلوبه 

يف فرته الحقة بنوع من الدقة املعقولة.
اإن الفرد يتميز باأ�سلوب معريف يجعله مييل اإىل االحتفاظ به يف مرحلة . 3

الر�سد.
اإن لكل اأ�سلوب قيمة من حيث التكيف مع �سروط خا�سة ومن هنا ميكن . 4

احلكم عليه اإيجابيا انطالقا من هذه ال�سروط.
االأ�سل���وب املع���ريف بع���د م���ن اأبع���اد ال�سخ�سية فه���و بذلك يوح���د ال�سلوك . 5

االإن�ساين باعتباره ُكاًل من�سجماً غري جمزاأً.



دافع حب اال�شتطلع  واالأ�شلوب املعرفى د . جمال الدين حممد ال�شامى

- 68 -

وم���ن ث���م ف���اإن فه���م �سل���وك الف���رد يف موق���ف مع���ني يرتب���ط بفه���م واإدراك 
الف���رد نف�س���ه للموق���ف؛ وه���ذا يعن���ي اأن كل ف���رد يتمي���ز باإدراك���ه للمواق���ف بن���اء 
عل���ى اأ�سلوب���ه املع���ريف. واالأ�سل���وب املع���ريف لي����ص جم���رد ع���ادة يف التفك���ري، بل هو 
�س���كل متمي���ز للتفكري ينف���رد بنوع من الثب���ات واال�ستقرار الأنه م���الزم للفرد يف 
حيات���ه وميي���ز طريقته يف اإدراك املحيط واالأ�سياء، ويتف���ق هذا مع ما ذكره بكيو

(Puccio, 1999) من خ�سائ�ص لالأ�ساليب املعرفية؛ حيث يرى اأن: 
االأ�سلوب املعريف يهتم بال�سكل ولي�ص املحتوى.. 1
االأ�ساليب املعرفية تعرب من خالل جماالت �ستى من ال�سلوك.. 2
االأ�ساليب املعرفية ثابتة عرب الزمن؛ فاالأ�سلوب املعريف الذي يتم قيا�سه . 3

لدى الفرد �سيظل على ما هو نف�سه عرب الزمن على نحو ن�سبي.
االأ�سالي���ب املعرفية متعددة القيمة فكل اأ�سل���وب له قيمة تكيفيه اعتمادا . 4

عل���ى طبيع���ة املوقف، وكل اأ�سلوب له نق���اط قوته و�سعفه، وعلى هذا فاإن 
كل االأ�ساليب ذات قيمة وفائدة. 

ويعت���رب اأ�سل���وب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي من اأه���م االأ�ساليب املعرفية، 
واالأجنبية)اأن���ور  العربي���ة  الدرا�س���ات  يف  والبح���ث  بالدرا�س���ة  تن���اوًل  واأكرثه���ا 
ال�سرق���اوي، 2003: 247(؛ وذل���ك م���ن كون���ه اأح���د اخل�سائ����ص الت���ي يتميز فيها 
االأف���راد م���ن حيث اإدراكه���م لالأ�سي���اء املوجودة يف جم���ال اإدراكهم؛ فاالأف���راد اإما 
يدركوا ال�سئ معتمدين يف ذلك على ما يحيط به من عنا�سر وتفا�سيل وهوؤالء 
يطل���ق عليه���م معتمدين على املج���ال يف اإدراكهم. واإما اأن يدرك���وا ال�سئ منف�سل 
عم���ا يحي���ط به م���ن عنا�سر وتفا�سي���ل و�سو�س���اء اإدراكية وه���وؤالء يطلق عليهم 
م�ستقل���ني عن املجال يف اإدراكهم.(Reber, 2009: 247) وقد اأو�سحت االأدبيات 
والدرا�سات والبحوث ال�سابقة اأن االأفراد يتمايزون فيما بينهم، ما بني معتمدين 
وم�ستقل���ني عن املج���ال االإدراكي، ولكل منهم خ�سائ�سهم املميزة لهم، والتي من 

اأهمها ما يلي:
اأولً، خ�سائ�س املعتمد على املجال الإدراكي:

االعتماد على االإدراك احل�سي للمجال املحيط به.. 1
يجد �سعوبة يف ا�ستخراج وا�ستخدام االإ�سارات اأوالهاديات Cues غري البارزة.. 2
يجد �سعوبة يف تف�سري املعلومات الغام�سة. 3
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يج���د �سعوب���ة يف اإعادة تنظيم املعلومات اجلديدة، و�سعوبة يف اإقامة ال�سلة . 4
بينها وبني املعرفة ال�سابقة.

يجد �سعوبة يف ا�سرتجاع املعلومات من الذاكرة طويلة املدى.. 5
(Altum & Cakan, 2006: 293) 

يتاأثر ب�سهولة باآراء االآخرين.. 6
يلتزم باإطار مفرو�ص خارجياً.. 7
غالباً يحتاج اإىل م�ساعدة يف معاجلة وتنظيم املعلومات.. 8

       (Hansen, 1995: 20-21)

          ثانيًا، خ�سائ�س امل�ستقل عن املجال الإدراكي:

يدرك العنا�سر املكونة للمجال منف�سلة عنه.. 1
ي�ستطيع حتديد البنود ذات ال�سلة من البنود غري ذات ال�سلة باملجال.. 2
ي�ستطيع اإيجاد بنية معلوماتية مل تكن موجودة يف املعلومات املعطاة.. 3
ي�ستطيع اإعادة تنظيم املعلومات لتوفري �سياق ملعرفة �سابقة.. 4
مييل اإىل اأن يكون اأكرث كفاءة يف ا�سرتداد العنا�سر من الذاكرة.. 5

(Altum & Cakan, 2006: 293)
مييل اإىل اإعادة �سياغة املعلومات ب�سيغ خمتلفة.. 6  
مييل اإىل البحث وتنظيم املعلومات بطريقة اأف�سل من املعتمد على املجال . 7  

االإدراكي.
اأكرث قدرة على تطوير وتنظيم نف�سه اأكرث من املعتمد على املجال االإدراكي. 8  
اأك���رث فاعلي���ة يف حل امل�سكالت؛ فه���و يت�سم بالقدرة على ح���ل امل�سكالت من . 9  

خالل حتليل املوقف واإعادة بناءه وتنظيمه.
يحقق م�ستوى اأف�سل يف االأداء التح�سيلي من املعتمد على املجال االإدراكي.. 10

(Hansen, 1995: 20-21)         

:Achievement رابعًا، التح�سيل الدرا�سي

يع���د التح�سي���ل الدرا�س���ي للتالمي���ذ هدف���اً رئي�س���اً ي�سع���ى املرب���ون اإىل    
حتقيق���ه؛ مل���ا ل���ه م���ن اأهمي���ة يف حي���اة التالمي���ذ واأ�سره���م واملجتمع ب�س���كل عام؛ 
فالتح�سي���ل الدرا�سي يعت���رب بوابة العبور اإىل م�ستقبل اأف�سل. ومن ثم يعد من 
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املو�سوعات التي لها �سلة وثيقة بحياة التالميذ يف اأثناء فرتة درا�ستهم، ويرتتب 
عل���ى اأدائهم يف االمتحانات املدر�سي���ة جناحهم اأو ر�سوبهم. وبالتايل ميثل جانباً 
اأ�سا�سي���اً م���ن حي���اة التالمي���ذ؛ حيث يتمث���ل يف املعرفة التي يح�س���ل عليها الفرد 
م���ن خ���الل برنامج اأو منهج مدر�سي مع���ني، ويتفق هذا مع ما يره �سالح الدين 
عالم)2002( من اأن التح�سيل الدرا�سي هو درجة االكت�ساب التي يحققها الفرد 
اأو م�ست���وى النج���اح ال���ذي يحرزه اأو ي�سل اإليه يف م���ادة درا�سية اأو جمال تعليمي 
اأو تدري���ب معني. ومن ثم يعتم���د االجناز اأو التح�سيل الدرا�سي بالدرجة االأول 
عل���ى ق���درات التلميذ، وم���ا لديه من خربة ومه���ارة وتدريب، وم���ا يحيط به من 
ظ���روف. وبالت���ايل تظهر م�ستوي���ات متباينة من التح�سي���ل الدرا�سي بتباين ما 
ميتلك���ه التالميذ من ق���درات ومهارات وظروف حميطة به لعل اأهمها م�ستويي 

التفوق وال�سعف التح�سيلي.
1.التف�وق التح�سيل�ي: ظهرت عدة تعريف���ات لتو�سيح مفهوم التف���وق نظراً الأن 
مفه���وم التف���وق مفهوم ن�سبي يختل���ف باختالف املكان والزم���ان واأي�سا تختلف 
املنبئ���ات اأو املوؤ�س���رات الت���ي يعتم���د عليه���ا؛ فالتف���ّوق يع���رب عن���ه باالمتي���از يف 
التح�سي���ل الدرا�س���ي بحي���ث توؤهل جمم���وع درجات الفرد الأن يك���ون من اأف�سل 
زمالئ���ه) عب���داهلل ال�سدح���ان، 2004(. ويخ����ص م�سطلح املتف���وق حت�سياًل ذاك 
التلمي���ذ ال���ذي يرتف���ع يف اإجنازه اأو حت�سيله مبقدار ملح���وظ فوق االأكرثية اأو 
املتو�سط���ني م���ن اأقران���ه، كم���ا اأّن هناك نوع���ني للتفوق التح�سيل���ي هما التفوق 
التح�سيل���ي الع���ام والتف���وق التح�سيلي اخلا����ص) اأماين نا�س���ر، 2006(. ويرى 
جاردن���ر (Gardner, 2006) اأّن التف���ّوق مفه���وم مرتب���ط بالثقاف���ة؛ فاالأف���راد 
ّون عم���ا ُيح�س���ب يف ثقاف���ة معين���ة ا�ستع���داداً اأو اأداًء لن�س���اط رفيع  الذي���ن يع��
امل�ست���وى، يق���ّدرون تقديراً خا�ساً يف تلك الثقافة. كم���ا ميكن تعريف املتفوقني 
حت�سياًل باأّنهم اأولئك الذين لديهم القدرة على اأن يكون م�ستواهم التح�سيلي 
مرتفعاً يف جمال درا�سي اأو اأكرث، مقارنة بغريهم بن�سبة متيزهم وتوؤهلهم الأن 

يكونوا من اأف�سل اأفراد املجموعة التي ينتمون اإليها.
�سفات وخ�سائ�س املتفوقني: تعد املعرفة اجليدة باخل�سائ�ص العامة للمتفوقني 
عل���ى درج���ة كبرية من االأهمية لكاف���ة العاملني باحلقل الرتب���وي؛ فهي ت�سهل 

عملية اكت�سافهم، وحتديد جوانب التميز لديهم  .
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ومن اأهم هذه ال�سمات ) �سيخة ال�سكار، 2003(:
اأن املتفوقني يتميزون بتكوين ج�سمي وحالة �سحية عامة ومعدل منو  . 1  

 اأف�سل من االأطفال العاديني.
لديهم قوة مالحظة واعية وتركيز انتباه لفرتة اأطول من غريهم.. 2  
لديهم ثقة واعتماد على النف�ص ومثابرة واإ�سرار وحتمل امل�سوؤولية وقوة  . 3  

اإدارة وعزمية.
اأكرث ثباتاً انفعالياً من العاديني.. 4  
لديهم �سعة فهم وتقيم للمعلومات واحلقائق تقيماً ثقافياً.. 5  
لديهم القدرة على القيادة واملبادرة يف اأوجه الن�ساط االجتماعي.. 6  
اأكرث قدرة على الرتكيز واال�سرتجاع اأكرث من غريهم.. 7  
اأكرث تعددا وتنوعا يف امليول من غريهم من العاديني.. 8  
يقبلون على الن�ساط الثقايف اأكرث من غريهم.. 9  

    يح�سل���ون عل���ى م�ست���وى ذكاء ع���ام مرتف���ع باالإ�سافة اإىل حت�سي���ل درا�سي . 10
اأعلى يف الظروف العادية.

    اأظهرت الدرا�سات البيئية وخا�سة االأ�سرية؛ حيث اأثبتت اأن اأ�سرة املتفوقني . 11
كان���ت معظمها اأ�س���ر متو�سطة متفاهمة وم�ستقرة م���ع انخفا�ص التوتر يف 

العالقات بني اأفرادها.
   قدرات عقلية عالية وتتمثل يف:. 12

 اإيجاد حلول غري ماألوفة للم�سكالت خ�سو�ساً يف الريا�سيات واملنطق.أ. 
 قدرة عالية على تنظيم االأفكار واإنتاج اأفكار جديدة.ب. 
  قدرة على التعميم.ج. 
  االرتفاع يف معدالت االإجناز والتح�سيل. د. 

2.ال�سعف التح�سيلي: ي�سري م�سطلح ال�سعف التح�سيلى اإىل التح�سيل املتدين 
للتلمي���ذ مب���ا يتنا�س���ب وقدرات���ه وا�ستعداداته للدرا�س���ة، والتي تك���ون متو�سطة، 
باملقارن���ة مع زمالئه الذين يناظرونه يف العمر الزمني )عبد الرحمن �سليمان، 
2004( وت�ستعم���ل كلم���ة ال�سع���ف التح�سيل���ى مرتافقة م���ع التاأخ���ر يف الدرا�سة، 
وذل���ك حينم���ا يك���ون هناك تلمي���ذ ما متاأخ���ر درا�سياً؛ فه���ذا يعن���ي اأن التح�سيل 
ر تق�سرياً  املدر�سي لديه �سعيف اأو متدن؛ واملق�سود بذلك اأن تلميذاً ما قد ق�سّ
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ملحوظ���اً ع���ن بلوغ م�ستوى معني من التح�سيل الذي تعم���ل املدر�سة من اأجله. 
والتلمي���ذ املتاأخ���ر درا�سياً: ه���و املق�سر يف حت�سيل���ه املدر�سي، اإذا قي����ص بامل�ستوى 

املنتظر من تلميذ �سوي متو�سط يف مثل عمره)فتحى جروان، 1998(.

  ويج���ب اأن نف���رق ب���ني اأن���واع م���ن ال�سع���ف التح�سيلي؛ ف���اإذا تب���ني من خالل 
تطبي���ق اختبارات القدرات العقلي���ة، واختبارات اال�ستعداد للدرا�سة على التلميذ 
، فاإن���ه يعد متاأخراً  اأن قدرات���ه وا�ستعدادات���ه جي���دة، واأن حت�سيله املدر�سي متدنٍّ
درا�سياً اأو �سعيف التح�سيل اأو لديه �سعوبات تعلم منائية و/اأو اأكادميية، اأما اإذا 
تب���ني اأن قدراته العقلية اأقل م���ن املتو�سط، وكان حت�سيله الدرا�سي كذلك، فاإنه 
ال ميكن اعتباره متاأخراً درا�سياً اأو �سعيف التح�سيل، بل ُيحتمل اأنه يعاين بطئاً 

يف التعلم، اأو اإعاقًة عقليًة ب�سيطة. 

وال�سع���ف التح�سيل���ى قد يكون عاماً يف جميع امل���واد الدرا�سية، وهنا يرتبط 
التاأخر يف الغالب بنق�ص القدرات العقلية عند التلميذ، وتنخف�ص ن�سبة الذكاء 
عن���ده اإىل ح���د ي���رتاوح ب���ني 70 و85. كم���ا اأّن التاأخ���ر الدرا�سي قد يك���ون خا�ساً 
يف م���ادة اأو م���واد معينة) مث���ل احل�ساب، اأو االإمالء، اأو اللغ���ة،...(؛ حيث يرتبط 
التاأخ���ر هن���ا بنق�ص يف قدرة معينة. وميكن تقدي���ر التاأخر الدرا�سي على اأ�سا�ص 
العم���ر التح�سيل���ي والعمر الزمني للفرد؛ فعندما يك���ون العمر التح�سيلي اأقل 

من العمر الزمني فهذا يعني اأّن هناك تاأخراً درا�سياً)�سعيد العزة، 2000(.

ف ال�سعف التح�سيلي على  اأن�واع ال�سعف التح�سيلى:   لالأغرا�ص الرتبوية ُع���رِّ
اأ�سا����ص انخفا�ص الدرجات الت���ي يح�سل عليها التلمي���ذ باالختبارات املو�سوعية 
ّنف ال�سع���ف التح�سيلي يف اأن���واع منها)فتحي جروان،  الت���ي تق���ام له؛ وله���ذا �سُ

:)1998
ال�سع���ف التح�سيل���ى الع���ام: وه���و ال���ذي يك���ون يف جمي���ع امل���واد الدرا�سي���ة . 1

ويرتبط بالغباء اإذ يرتاوح ن�سبة الذكاء بني70 و.85
ال�سعف التح�سيلى اخلا�ص: وهوالذي يكون يف مادة اأو مواد بعينها فقط، . 2

كاحل�ساب مثاًل، ويرتبط بنق�ص القدرة اخلا�سة.
ال�سعف التح�سيلى الدائم: حيث يقل حت�سيل التلميذ عن م�ستوى قدرته . 3

على مدى فرتة زمنية. 
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ال�سع���ف التح�سيل���ى املوقف���ي: وهو ال���ذي يرتبط مبواق���ف معينة؛ بحيث . 4
يق���ل حت�سي���ل التلميذ عن م�ست���وى قدرته ب�سبب خ���ربات �سيئة مثل موت 

اأحد اأفراد االأ�سرة. 
ال�سع���ف التح�سيل���ى احلقيق���ي: وهو تاأخر يرتبط بنق����ص م�ستوى الذكاء . 5

والقدرات. 
ال�سع���ف التح�سيل���ى الظاهري:هو تاأخ���ر زائف غري ع���ادي يرجع الأ�سباب . 6

غري عقلية وبالتايل ميكن عالجه. 

خام�سًا، العلقة بني اخليال الإبداعي و دافع حب ال�ستطلع و م�ستوى التح�سيل 
الدرا�سي: 

يتمت���ع ال�سخ����ص املتف���وق واملب���دع بدافع ح���ب ا�ستط���الع وقوة مالحظ���ة، اأي ما 
ي�سب���ه �سعور االأطف���ال باال�ستغراب والتعج���ب واالندها�ص، وق���د يكون لل�سخ�ص 
املتف���وق تاري���خ من ح���ب اال�ستط���الع يتمثل يف اأعم���ال الرتكيب وزي���ارة املتاحف 
 (Eberle, ويتف���ق ه���ذا م���ع م���ا اأ�س���ار اإلي���ه اي���ربل .(Davis,1992) واملكتب���ات
(1997 يف منوذج���ه SCAMPER يف الوج���ه الثال���ث للنم���وذج اأن داف���ع ح���ب 
اال�ستط���الع اح���د العملي���ات الوجداني���ة يف التفك���ري االإبداع���ي. و ق���د تناول���ت 
العدي���د م���ن الدرا�سات  فح�ص العالق���ة بني اخليال واالإبداع م���ن ناحية، ودافع 
ح���ب اال�ستطالع م���ن ناحية اأخرى؛ فمن هذه الدرا�سات درا�سة توران�ص و�سالح 
م���راد (Torrance & Mourad, 1978) والت���ي اأجري���ت عل���ى عينة)1929( من 
التالمي���ذ املتفوق���ني تق���ع اأعماره���م م���ا ب���ني)8-18( �سن���ة يف عدد م���ن الواليات 
االأمريكي���ة؛ حي���ث اأ�سارت النتائج اإىل وجود عالقة ارتباطي���ه دالة اإح�سائيا بني 
 ،Streeker 1983  التفك���ري االإبداعي ودافع ح���ب اال�ستطالع. ودرا�سة �سرتيكر
والت���ي هدف���ت فح�ص العالقة ب���ني دافع ح���ب اال�ستطالع واالإب���داع عرب العمر، 
وتو�سل���ت اإىل وج���ود عالق���ة دال���ة بني دافع ح���ب اال�ستطالع واالإب���داع فيما بني 
ال�س���ف االأول وال�ساد����ص االبتدائ���ي متيل للزيادة ب�سكل طفي���ف، وتزداد العالقة 
 (cited in: Voss & Keller, بينهم���ا ل���دى تالميذ ال�س���ف الثال���ث االبتدائ���ي
(1983 وتو�سلت درا�سة حممد اإ�سماعيل)1984( اإىل وجود عالقات موجبة دالة 
اإح�سائيا بني القدرة على التفكري االبتكاري واأبعاده)االأ�سالة، املرونة التلقائية، 
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الطالق���ة الفكري���ة، والطالقة اللفظية( وبني دافع ح���ب اال�ستطالع وذلك على 
عين���ة مكونة م���ن)422( طالب وطالب���ة بال�سف االأول الثان���وي. واأجرى حممد 
�سالم���ة)1985( درا�س���ة عل���ى)325( م���ن تالمي���ذ ال�س���ف اخلام����ص االبتدائ���ي، 
واأ�س���ارت النتائ���ج اإىل وجود ارتباط موجب دال اإح�سائيا بني االبتكار ودافع حب 
اال�ستط���الع. وتو�س���ل حمم���د �سع���ودي)1989( اإىل وجود عالق���ة ارتباطيه دالة 
اإح�سائيا بني دافع حب اال�ستطالع وكل من الطالقة واملرونة واالأ�سالة، وذلك 
على عينة مكونة من)765( من تالميذ ال�سف االأول االإعدادي. اأما درا�سة اأحمد 
عبادة)1992( والتي ا�ستهدفت فح�ص العالقة بني كل من دافع حب اال�ستطالع 
وق���درات و�سمات االإبتكاري���ة، ومتغريات البيئة االأ�سرية؛ وذلك على عينة مكونة 
م���ن)166( تلمي���ذ وتلمي���ذة م���ن تالميذ ال�س���ف اخلام����ص وال�ساد����ص االبتدائي 
مبملك���ة البحري���ن، وكان م���ن اأه���م النتائ���ج الت���ي تو�سل���ت اإليه���ا ه���ذه الدرا�سة 
وجود عالقة ارتباطيه دالة اإح�سائياً بني دافع حب اال�ستطالع وكل من املرونة 
واالأ�سالة والدرجة الكلية لالبتكار، واإدراك العالقات الوالدية، وامليول املتنوعة، 
واملثاب���رة. وعن طبيعة الفروق بني طالب ال�سف االأول الثانوي املتفوقني وغري 
املتفوق���ني يف داف���ع حب اال�ستطالع اأ�سارت نتائج درا�س���ة كل من اأحمد م�سطفى 
واإ�سماعي���ل الفق���ي)1993( اإىل وج���ود ف���روق دال���ة اإح�سائي���اً ول�سال���ح الطلب���ة 
املتفوقني. واأجرى بر�سل(Purcell, 1993) درا�سة على عينة من املتفوقني)49( 
تلمي���ذ واآبائه���م للتعرف عل���ى تقييم االآباء الأبنائهم بع���د تطبيق برنامج لرعاية 
املتفوق���ني، وق���د اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل وجود عالقة طردية ب���ني كل من دافع حب 
اال�ستط���الع ودافعي���ة االجناز والتفكري االبتكاري ل���دى عينة التالميذ، واتفقت 
م���ع ه���ذه الدرا�سة درا�س���ة اإبراهيم ال�سافع���ي وعبد احلميد رجيع���ة)2000( على 

عينة مكونة من)300( من طلبة ال�سف االأول االإعدادي.
اأم���ا درا�س���ة عبدالطي���ف خليف���ة)1994( والت���ي هدف���ت اإىل حتدي���د طبيع���ة 
العالق���ة ب���ني اخلي���ال وكل م���ن داف���ع ح���ب اال�ستط���الع اللفظ���ي، وداف���ع ح���ب 
اال�ستط���الع ال�سكل���ي، وحتديد طبيعة العالقة االرتباطي���ة بني اخليال وكل من 
الق���درات االإبداعي���ة الث���الث) الطالق���ة، املرون���ة، واالأ�سالة(، وحتدي���د الفروق 
ب���ني املرتفع���ني واملتو�سطني يف درجات اخليال على كل من دافع حب اال�ستطالع 
اللفظ���ي، وال�سكل���ي، وحتدي���د الفروق ب���ني املرتفعني واملنخف�س���ني واملتو�سطني 
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يف درج���ات اخلي���ال عل���ى كل من الطالق���ة واملرون���ة واالأ�سالة، وذل���ك على عينة 
مك���ون من)203( تلميذ وتلميذة من ال�سف الثالث االبتدائي مبحافظة اجليزة 
بجمهوري���ة م�س���ر العربي���ة، وكان م���ن اأه���م نتائ���ج ه���ذه الدرا�س���ة وج���ود عالقة 
اإيجابية ذات داللة اإح�سائية بني اخليال وكل من دافع حب اال�ستطالع اللفظي 
وال�سكل���ي، وعل���ى الرغ���م من وجود ه���ذه العالقة ف���اإن نتائج حتلي���ل التغاير قد 
اأو�سح���ت اأن���ه التوجد فروق دالة اإح�سائياً بني م�ستوي���ات اخليال الثالثة يف كل 
م���ن هذي���ن املتغريي���ن، ووجود عالقة ايجابي���ة ذات داللة اإح�سائي���ة بني اخليال 
وكل م���ن الق���درات االإبداعية الث���الث )الطالقة، االأ�سالة، املرون���ة(، كما ك�سفت 
نتائ���ج حتليل التغاي���ر اأي�ساً عن وجود فروق ذات دالل���ة اإح�سائية بني م�ستويات 
اخليال الثالثة يف كل من الطالقة واالأ�سالة واملرونة. وتبني من خالل ح�ساب 
الف���روق ب���ني كل م�ستوين من م�ستويات اخليال وجود فروق جوهرية يف كل من 
الطالق���ة واملرون���ة واالأ�سال���ة؛ فقد ح�س���ل تالميذ امل�ستوى االأعل���ى من اخليال 
عل���ى اأعل���ى الدرجات يف هذه القدرات، ثم جاء بعده���م مبا�سرة يف املرتبة الثانية 
تالمي���ذ امل�ست���وى املتو�س���ط، ويف النهاي���ة جن���د تالمي���ذ امل�ست���وى املنخف�ص من 

اخليال واللذين ح�سلوا على اأدنى الدرجات يف هذه القدرات.
واأج���رى جن���ج ه���ي (Jinga-He, 1997) درا�س���ة عل���ى عين���ة �سينية مبرحلة 
التعلي���م االبتدائي بال�سف���ني الرابع)131 تلميذ وتلميذة( وال�ساد�ص)204 تلميذ 
وتلمي���ذة(، واأ�س���ارت النتائ���ج اإىل وجود عالقة ارتباطيه دال���ة اإح�سائيا بني اأبعاد 
التفك���ري االإبداعي)الطالقة، املرون���ة، االأ�سالة، التف�سي���الت، والدرجة الكلية( 
وداف���ع ح���ب اال�ستطالع، وكما كان تالميذ ال�سف الراب���ع اأكرث حباً لال�ستطالع 
م���ن تالميذ ال�سف ال�ساد�ص. وتناولت درا�س���ة �ساكر عبداحلميد)1998( فح�ص 
العالق���ة ب���ني اخلي���ال ودافع حب اال�ستط���الع واالإبداع، وذلك عل���ى عينة مكونة 
م���ن)569( تلميذ وتلمي���ذة من حمافظة اجليزة بجمهوري���ة م�سر العربية، من 
ال�سفني الثالث وال�ساد�ص االبتدائي، وكان من اأهم ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من 
نتائج بالن�سبة لتالميذ ال�سف الثالث االبتدائي عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة 
ب���ني اخلي���ال ودافع ح���ب اال�ستطالع، وجود عالقة ارتباطيه دال���ة اإح�سائياً عند 
م�ست���وى)0٫001( ب���ني اخلي���ال واالإبداع. اأم���ا بالن�سبة لتالميذ ال�س���ف ال�ساد�ص 
االبتدائ���ي فوجد ارتب���اط دال اإح�سائياً عند م�ستوى)0٫001( بني اخليال ودافع 



دافع حب اال�شتطلع  واالأ�شلوب املعرفى د . جمال الدين حممد ال�شامى

- 76 -

ح���ب اال�ستطالع، ووجود ارتب���اط دال اإح�سائياً عند م�ستوى)0٫01( بني اخليال 
واالإب���داع. اأم���ا درا�س���ة �س���الح م���راد و فوزي���ة ه���ادي)2006( والت���ي هدف���ت اإىل 
بح���ث م���دى فاعلي���ة اأ�سل���وب اال�ستق�ساء املوج���ه يف تنمية دافع ح���ب اال�ستطالع 
والق���درات االبتكاري���ة  والتح�سي���ل، وذل���ك عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن 141تلمي���ذ

) 75تلمي���ذ، و 66تلمي���ذة(، وتو�سل���ت الدرا�س���ة اإىل ع���دة نتائج م���ن اأهمها وجود 
عالق���ات دال���ة اإح�سائيا ب���ني دافع حب اال�ستط���الع اللفظي والطالق���ة واملرونة 
والتفا�سي���ل، وب���ني داف���ع ح���ب اال�ستط���الع ال�سكل���ي والتفا�سي���ل، بينم���ا ارتب���ط 
التح�سيل ارتباطاً داالً  اإح�سائياً بكل من دافع حب اال�ستطالع واأبعاد االبتكارية.

وا�ستهدف���ت درا�س���ة ه�سام حممد)2007( الك�سف ع���ن عالقة اخليال بكل من 
دافع حب اال�ستطالع واالإبداع، وطبيعة التغريات التي تطراأ على متغري اخليال 
فيم���ا بني ال�سف���ني االأول والثالث االإعدادي، وذلك عل���ى عينة مكونة من)120( 
تلمي���ذ)70 بال�س���ف االأول و50 بال�س���ف الثال���ث( باملرحل���ة االإعدادي���ة مبحافظة 
املني���ا بجمهوري���ة م�س���ر العربي���ة، واأ�س���ارت النتائ���ج ع���ن ع���دم وج���ود ارتباط���ات 
دال���ة اإح�سائي���ا بني اخليال من ناحي���ة وكل من دافعي ح���ب اال�ستطالع ال�سكلي 
واللفظ���ي، واملرون���ة. ووج���ود ارتباط���ات دال���ة اإح�سائي���ا ب���ني اخلي���ال ومتغ���ريي 

الطالقة واالأ�سالة بالن�سبة لتالميذ ال�سفني االأول والثالث.

        م���ن خ���الل العر�ص ال�سابق لالإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة 
جن���د اأن الدرا�س���ات الت���ي بحث���ت العالق���ة ب���ني اخلي���ال وداف���ع ح���ب اال�ستطالع 
؛ فق���د تو�سل���ت اإىل نتائ���ج متباين���ة فيم���ا بينه���ا فنج���د درا�سة توران����ص و�سالح 
عالق���ة  وج���ود  اإىل  تو�سل���ت  م���راد(Torrance & Mourad,1978)والت���ي 
ارتباطي���ه دال���ة اإح�سائيا بني التفكري االإبداعي ودافع ح���ب اال�ستطالع، ودرا�سة 
�سرتيك���ر  Streeker 1983 ق���د تو�سل���ت الدرا�س���ة هن���اك عالقة ب���ني دافع حب 
اال�ستط���الع واالإب���داع فيما ب���ني ال�سف االأول وال�ساد����ص االبتدائي متيل للزيادة 
ب�س���كل طفيف، وتزداد العالقة بني االإب���داع ودافع حب اال�ستطالع لدى تالميذ 
الت���ي تو�سل���ت  اإ�سماعي���ل)1984(  الثال���ث االبتدائ���ي. ودرا�س���ة حمم���د  ال�س���ف 
اإىل وج���ود عالق���ات موجب���ة دال���ة اإح�سائيا بني الق���درة على التفك���ري االبتكاري 
واأبعاده)االأ�سال���ة، املرون���ة التلقائي���ة، الطالق���ة الفكري���ة، والطالق���ة اللفظية( 
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وب���ني دافع حب اال�ستط���الع. وتو�سلت درا�سة حممد �سالم���ة)1985( اإىل وجود 
ارتباط موجب دال اإح�سائيا بني االبتكار ودافع حب اال�ستطالع. وكذلك درا�سة 
حمم���د �سعودي)1989( والتي تو�سلت اإىل وجود عالقة ارتباطيه دالة اإح�سائيا 
ب���ني دافع ح���ب اال�ستطالع وكل من الطالقة واملرون���ة واالأ�سالة. ودرا�سة اأحمد 
عب���ادة)1992( ق���د تو�سل���ت اإىل وجود عالق���ة ارتباطيه دالة اإح�سائي���اً بني دافع 
ح���ب اال�ستط���الع وكل م���ن املرون���ة واالأ�سالة والدرج���ة الكلية لالبت���كار، اأ�سارت 
نتائ���ج درا�سة كل من اأحمد م�سطف���ى واإ�سماعيل الفقي)1993( اإىل وجود فروق 
دال���ة اإح�سائياً ول�سال���ح الطلبة املتفوقني. وتو�سل بر�سل (Purcell, 1993) يف 
درا�سته اإىل وجود عالقة طردية بني كل من دافع حب اال�ستطالع دافعية االجناز 
والتفك���ري االبت���كاري ل���دى عين���ة التالمي���ذ، واتفق���ت مع ه���ذه الدرا�س���ة درا�سة 
اإبراهي���م ال�سافعي وعبد احلميد رجيعة)2000( على عينة مكونة من)300( من 

طلبة ال�سف االأول االإعدادي.

 وتو�سل���ت درا�س���ة عبداللطي���ف خليف���ة)1994( اإىل وج���ود عالق���ة ذات داللة 
اإح�سائي���ة ب���ني اخلي���ال و دافع ح���ب اال�ستط���الع، وباإجراء حتلي���ل التغاير ك�سف 
ع���ن ع���دم وجود فروق دالة بني م�ستويات اخلي���ال الثالثة يف القدرات االإبداعية 
.وتو�سل���ت درا�س���ة جن���ج ه���ي (Jinga-He, 1997) اإىل وج���ود عالق���ة ارتباطيه 
دال���ة اإح�سائيا بني التفك���ري االإبداعي واأبعاده ودافع ح���ب اال�ستطالع على عينة 
�سيني���ة، اأم���ا درا�س���ة �ساكر عبداحلمي���د)1998( فل���م تتو�سل اإىل وج���ود ارتباط 
دال اإح�سائي���ا ب���ني اخلي���ال وداف���ع ح���ب اال�ستط���الع يف ال�س���ف الثال���ث وظهرت 
ه���ذه الداللة يف عينة ال�س���ف ال�ساد�ص االبتدائي. وتو�سلت درا�سة �سالح مراد و 
فوزية هادي)2006( اإىل وجود عالقات ارتباطيه دالة بني دافع حب اال�ستطالع 
اللفظ���ي والطالق���ة واملرون���ة والتفا�سي���ل، وبني داف���ع حب اال�ستط���الع ال�سكلي 
والتفا�سي���ل، بينما ارتبط التح�سي���ل ارتباطاً داالً بكل من دافع حب اال�ستطالع 
واأبع���اد االبتكاري���ة. اأم���ا درا�سة ه�سام حمم���د)2007( فقد ك�سف���ت عن عدم وجود 
ارتباط���ات دال���ة اإح�سائيا ب���ني اخليال من ناحية وكل م���ن دافع حب اال�ستطالع 
ال�سكلي واللفظي، واملرونة. ووجود ارتباطات دالة اإح�سائيا بني اخليال ومتغريي 

الطالقة واالأ�سالة بالن�سبة لتالميذ ال�سفني االأول والثالث االإعدادي.     
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        ورغ���م التباي���ن اجلزئ���ي يف طبيع���ة العالق���ة ب���ني كل م���ن االإب���داع واخلي���ال 
وال�سم���ات االبتكاري���ة، وداف���ع ح���ب اال�ستط���الع. ف���اإن الباح���ث احل���ايل ي�ست�سعر 
وجود هذه العالقة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ويتفق هذا مع ما اأ�سار اإليه 
ه���ادي الهيت���ي)1986( من اأن حب اال�ستطالع واخلي���ال عمليتان ت�سريان معاً يف 
طريق واحد عند االأطفال االأ�سوياء، ويف�سر ذلك ح�سام اأبو �سيف)2003؛ 2005(  
م���ن خالل اأن العمليات املعرفية كاحلد����ص والتفكري واالإبداع و حب اال�ستطالع 
َيظه���رون كمنظوم���ة واحدة ت�سافرت حلدوث اخليال. كما اأن هذه الدرا�سات مل 
تتناول طبيعة هذه العالقة والفروق فيها لدى التالميذ املتفوقني واملنخف�سني 

حت�سيلياً  باملرحلة االبتدائية.
�ساد�سًا، العلقة بني اخليال الإبداعي، واأ�سلوب ال�ستقلل عن املجال الإدراكي 

و م�ستوى التح�سيل الدرا�سي:   

ت���رى اإج���ن (Egan, 1992: 3) اأن اخلي���ال نقط���ة رئي�س���ة Crux يتقاط���ع 
ويتفاع���ل عنده���ا االإدراك والذاك���رة وتولي���د االأفكار واالنفع���ال، وغري ذلك مما 
ت�سمنه حياتنا وفاعليتنا. واخليال االإبداعي ما هو اإال ت�سرف الفكر يف املدركات 
احل�سي���ة والوجداني���ة، وابتداع �سور حديثة من تاأليف تلك املدركات بع�سها اإىل 
بع����ص عل���ى هيئة المثال لها يف اخل���ارج، والتمثيل االإبداعي ي�ستمل على منظور 
زمن���ي متفتح؛ فخالل الن�س���اط اخليايل مُتزج �سور وخ���ربات وتوقعات االأزمنة 
الثالث���ة )املا�س���ي واحلا�س���ر وامل�ستقبل( وم���ن خالل هذا االمت���زاج ينتج املركب 
اجلدي���د واملنت���ج اخلي���ايل االإبداع���ي املتميز)�ساك���ر عبداحلمي���د، 1990: 634(. 
وم���ن ث���م جند اأن اخليال يلع���ب دوراً اأ�سا�سي���اً يف عملياتنا املعرفي���ة ب�سفة عامة، 
ويف االإدراك ب�سف���ة خا�س���ة؛ وهذا ما حاولت درا�س���ات عديدة فح�ص طبيعة تلك 
العالق���ة من خ���الل درا�سة عالقة االإبداع اأو اخلي���ال باالأ�ساليب املعرفية، ومنها 

اأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي، من هذه الدرا�سات:
درا�سة �سكمدلر (Schmeidler, 1965) والتي هدفت اإىل الك�سف عن عالقة 
ال�س���ور اخليالي���ة الب�سري���ة Visual imagery  باالإب���داع؛ وذل���ك عل���ى عين���ة 
مكون���ة م���ن)307( م���ن ط���الب اجلامعة، طب���ق عليهم اختب���ار ال�س���ور الب�سرية 
ت�سم���ن)26( بن���داً، واختب���ار االإبداع مكون من ثمانية بن���ود ماأخوذة من مقيا�ص 
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 ،Barron Independence of Judgment Scale احلكم اال�ستقاليل لبارون
واأ�س���ارت النتائ���ج اإىل وج���ود ارتباط ايجابي���اً دااًل اإح�سائياً ب���ني ال�سور اخليالية 
واالإبداع. اأما درا�سة فوري�سا (Forisha, 1983) فقد در�ست العالقة بني ال�سور 
اخليالية وكل من االإبداع واالأ�ساليب املعرفية وبع�ص ال�سمات ال�سخ�سية؛ حيث 
تكونت عينة الدرا�سة من طلبة اجلامعة  ممن يدر�سون يف تخ�س�سات الهند�سة 
والتج���ارة والرتبي���ة وعلم النف�ص، طبق عليهم العديد من االأدوات، منها االإبداع 
واخلي���ال واال�ستق���الل عن املجال االإدراكي، ومرك���ز التحكم، واأمناط ال�سخ�سية 
ليون���خ، والثقة بالنف�ص، واالنتم���اء، والكفاءة اأو االقتدار، ومن �سمن ما تو�سلت 
اإلي���ه ه���ذه الدرا�سة من نتائج وجود عالقات دالة اإح�سائياً بني االإبداع واخليال، 
وبني االإبداع والتحكم يف اخليال لدى كل من طالب الهند�سة وعلم النف�ص، واأن 
اخلي���ال واالإب���داع يتوق���ف على نوع االأ�سلوب املع���ريف امل�سيط���ر اأو ال�سائد، وموقع 
الف���رد عل���ى هذي���ن البعدي���ن؛ فق���د تبني من خ���الل حتلي���ل املكون���ات االأ�سا�سية 
اأن االإب���داع واخلي���ال اليرتبط���ان بعامل نوع���ي واحد، بل يرتبط���ان بالعديد من 
متغ���ريات ال�سخ�سي���ة؛ فالعالقة بينهم���ا تت�سكل بالوظائ���ف املختلفة لالأ�ساليب 

املعرفية. 
اأما عبداملطلب القريطي)1987( فقد هدفت درا�سته اإىل معرفة اخل�سائ�ص 
النف�سي���ة لر�س���وم التالميذ وعالقته���ا باالإب���داع واأ�سلوب اال�ستق���الل عن املجال 
االإدراك���ي؛ وذل���ك عل���ى عين���ة مكونة م���ن)102( من تالمي���ذ املرحل���ة االإعدادية 
مبدين���ة الريا����ص باململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، وم���ن اأه���م النتائج الت���ي ك�سفت 
عنه���ا الدرا�س���ة اأن امل�ستقل���ني ع���ن املج���ال االإدراك���ي يتفوق���ون عل���ى اأقرانهم من 
املعتمدي���ن اإدراكي���اً يف مقدرته���م على االإب���داع الفني. ومل تتو�س���ل درا�سة �سهري 
حمف���وظ)1994( اإىل وج���ود ف���روق دال���ة اإح�سائي���اً ب���ني مرتفع���ات ومنخف�سات 
التخي���ل العقل���ي يف اأ�سل���وب اال�ستق���الل ع���ن املج���ال االإدراكي؛ وذل���ك على عينة 
مكون���ة م���ن)80( طالب���ة بال�سن���ة الثالث���ة م���ن جامع���ة ع���ني �سم����ص)40 طالب���ه 
مرتفع���ة التخي���ل العقل���ي و40 طالب���ة منخف�سة التخي���ل العقلي( طب���ق عليهن 
اختب���ار االأ�س���كال املت�سمنة)ال�س���ورة اجلمعي���ة( ل���� “ وتك���ن، اأولتم���ن، ورا�سكن” 
وا�ستبي���ان تف�سي���ل االأ�سلوب اللفظي والب�سري يف جتهي���ز املعلومات ل� “كريبي؛ 
م���ور؛ �سوفيلد، واأما لين���ة اجلنادي)1995( والتي هدفت اإىل درا�سة العالقة بني 
التفك���ري االإبداعي وبع����ص �سمات ال�سخ�سية على عينة م���ن املتفوقني حت�سيلياً 
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م���ن طالب املدار����ص الثانوية ال�سناعية، وك�سف���ت النتائج عن عدم وجود عالقة 
دالة اإح�سائية بني اأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي واالإبداع.

اأم���ا حمد عبدالنب���ي)1998( فقد تو�سل من خالل درا�سته على عينة مكونة 
م���ن)60 طال���ب و60 طالب���ة( م���ن طلب���ة الفرقة الرابع���ة ب�سعبة الرتبي���ة الفنية 
بكلي���ة الرتبية النوعية بالفيوم؛ طبق عليهم اختبار االأ�سكال املت�سمنة)ال�سورة 
اجلمعية(، واختبار االأداء االإبداعي الذي ي�ستند ب�سفة رئي�سة اإىل اأحكام اخلرباء، 
وتو�سل���ت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل وج���ود تاأث���ري دال اإح�سائي���اً عند م�ست���وى)0٫05( 
بالن�سب���ة لال�ستق���الل االإدراك���ي عل���ى االأداء الفن���ي االإبداعي للعين���ة الكلية. اأما 
درا�س���ة �ساك���ر عبداحلمي���د)1999( والت���ي ا�ستهدف���ت معرف���ة طبيع���ة العالق���ة 
االرتباطي���ة ب���ني اال�ستقالل عن املج���ال االإدراكي وكل من ق���درات االإبداع ب�سكل 
ع���ام، وطبيعة العالقة بني اال�ستقالل عن املجال االإدراكي وكل قدرة من قدرات 
االإب���داع يف كل م�ست���وى م���ن امل�ستويات املختلف���ة الأ�سلوب اال�ستق���الل عن املجال 
االإدراك���ي ب�سف���ة خا�سة؛ حيث مت ا�ستخ���دام اختبار االأ�س���كال املت�سمنة)ال�سورة 
اجلمعي���ة(، واختب���ارات االإب���داع الثالثة)عناوي���ن الق�س����ص، اال�ستعم���االت غري 
املعت���ادة، التفكري بال�سور(، وذلك على عينة مكونة من)282( طالباً وطالبة من 
ط���الب كلية االآداب بجامعة القاهرة، واأ�س���ارت النتائج اإىل وجود ارتباط موجب 
دال اإح�سائياً بني الطالقة وامل�ستوى املتو�سط من اأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال 
االإدراك���ي ل���دى عينة الذك���ور، وجود ارتب���اط موجب دال اإح�سائي���اً بني امل�ستوى 
املنخف����ص م���ن اأ�سل���وب اال�ستق���الل عن املج���ال االإدراك���ي وق���درة الطالقة لدى 
عين���ة االإن���اث، وعدم وج���ود ارتباطات موجب���ة اأو �سالبة دالة ب���ني قدرتي املرونة 
واالأ�سال���ة واأي م�ست���وى م���ن م�ستويات اأ�سل���وب اال�ستقالل عن املج���ال االإدراكي 

�سواء لدى عينة الذكور اأو لدى عينتي االإناث يف الدرا�سة. 
اأم���ا درا�س���ة لبنى الهواري)2006( والتي تو�سل���ت اإىل وجود داللة اإح�سائية 
للف���روق ب���ني املعتم���دات وامل�ستق���الت ع���ن املج���ال االإدراك���ي يف كل م���ن الطالقة 
واملرون���ة والدرج���ة الكلية لالإب���داع، ول�سالح امل�ستقالت عن املج���ال االإدراكي. يف 
ح���ني كان���ت الف���روق يف االأ�سال���ة ل�سال���ح املعتمدات عل���ى املج���ال االإدراكي وذلك 
عل���ى عينة مكون���ة من التلميذات املراهق���ات)40 طالبة( بال�س���ف االأول والثالث 
االإع���دادي مبحافظ���ة القاه���رة. واتفقت مع اأغل���ب هذه النتائج م���ا تو�سلت اإليه 



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 81 -

درا�س���ة ناف���ذ يعقوب)2006(على عينة من طلبة املرحل���ة الثانوية يف االأردن. اأما 
درا�سة رت�سارد و ديفيد (Richard &David, 2006) والتي هدفت اإىل الك�سف 
ع���ن تفاعل تاأث���ريات اإ�سرتاتيجيات اخلي���ال املختلفة مع اأ�سل���وب اال�ستقالل عن 
املج���ال االدراكي على تعل���م م�ستويات خمتلفة من االأهداف التعليمية على عينة 
مكونة من)113( طالباً جامعياً مت اختيارهم ع�سوائياً من تخ�س�ص علم النف�ص 
الرتب���وي وتكنولوجي���ا التعلي���م، ومت ا�ستخ���دم االأدوات)اختب���ار الر�سم–اختبار 
التماثل–اختب���ار امل�سطلحات–اختب���ارات الفهم–اختب���ار حمك���ي( يف الدرا�سة، 
وم���ن اأه���م النتائ���ج الت���ي تو�سل���ت اإليه���ا ه���ذه الدرا�سة اأن���ه ال يوج���د تفاعل بني 
اإ�سرتاتيجي���ات اخلي���ال امل�ستخدمة واالأ�سلوب املع���ريف يف تعلم م�ستويات خمتلفة 

من االأهداف التعليمية.

من العر�ص ال�سابق لطبيعة العالقة بني اخليال واالإبداع واخليال االإبداعي 
م���ن ناحي���ة، واأ�سل���وب اال�ستقالل عن املجال االدراكي م���ن ناحية اأخرى، جند اأن 
هن���اك تباي���ن بني هذه الدرا�سات فيما تو�سلت اإليه من نتائج، كما اأن اأغلب هذه 
الدرا�س���ات قد ا�ستخدم���ت اختبار االأ�سكال املت�سمنة)ال�س���ورة اجلمعية( لقيا�ص 
اأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي يف بيئات وعينات متباينة من حيث العمر 
وال�سف الدرا�سي والنوع االجتماعي والتخ�س�ص، مما يعطي ثقة يف ا�ستخدامه 
يف الدرا�سة احلالية. كما اأنه توجد ندرة-يف حدود علم الباحث-يف تناول اخليال 
واخلي���ال االإبداع���ي على وجه اخل�سو����ص يف عالقته بهذا االأ�سل���وب املعريف، كما 
اأن ه���ذه الدرا�س���ات مل تتناول طبيعة هذه العالقة والفروق فيها لدى التالميذ 
املتفوق���ني واملنخف�س���ني حت�سيلي���اً باملرحل���ة االبتدائية يف البيئ���ة العربية عامة 

وبيئة البحرين خا�سة؛ مما حذا بالباحث احلايل لتبني الفرو�ص التالية:
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فرو�س الدرا�صة: 
     بناءاً على مراجعة االأدبيات ونتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة املتاحة حول 

متغريات الدرا�سة احلالية، ميكن �سياغة الفرو�ص التالية: 
توج���د عالق���ات ارتباطي���ه دال���ة اإح�سائي���ا ب���ني اخلي���ال االإبداعي)الطالقة، . 1

ح���ب  داف���ع  م���ن  وكل  الكلي���ة(  الدرج���ة  احليوي���ة،  االأ�سال���ة،  املرون���ة، 
اال�ستطالع)اال�ستجاب���ي، ال�سكل���ي، الدرج���ة الكلية( واأ�سل���وب اال�ستقالل عن 

املجال االإدراكي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين.
التوج���د ف���روق دالة اإح�سائي���اً يف العالقات بني اخلي���ال االإبداعي)الطالقة، . 2

ح���ب  داف���ع  م���ن  وكل  الكلي���ة(  الدرج���ة  احليوي���ة،  االأ�سال���ة،  املرون���ة، 
اال�ستطالع)اال�ستجاب���ي، ال�سكل���ي، الدرج���ة الكلية( واأ�سل���وب اال�ستقالل عن 
املج���ال االإدراكي لدى تالميذ املرحل���ة االبتدائية مبملكة البحرين ُتعزو اإىل 

اختالف م�ستوى حت�سيلهم الدرا�سي)الفائقني، واملنخف�سني(.
يتنباأ كل من دافع حب اال�ستطالع)اال�ستجابي، ال�سكلي( واأ�سلوب اال�ستقالل . 3

ع���ن املج���ال االإدراك���ي باخلي���ال االإبداع���ي ل���دى تالمي���ذ املرحل���ة االبتدائية 
مبملكة البحرين.

اإجراءات الدرا�صة:
لالإجاب���ة عل���ى ت�س���اوؤالت الدرا�س���ة احلالي���ة، والتحق���ق من �سح���ة فرو�سها، 

ا�ستملت اإجراءات الدرا�سة على ما يلي:

اأولً، عينة الدرا�سة:
مت اختي���ار عين���ة الدرا�س���ة احلالي���ة بطريق���ة ع�سوائي���ة عنقودي���ة متع���ددة 
املراح���ل من بني تالمي���ذ ال�سف اخلام�ص االبتدائي من �ست حمافظات مبملكة 
البحري���ن خالل الف�سل الدرا�سي االأول من العام الدرا�سي 2010/2009م؛ حيث 
مت اختي���ار املحافظ���ات ثم اختيار مدر�سة للبنني من كل حمافظة؛ ثم مت اختيار 
ف�سلني من كل مدر�سة. فكان حجم العينة االأولية للدرا�سة)345( تلميذاً. وبعد 
ا�ستبع���اد املقايي����ص غ���ري املكتمل���ة، وغري اجلادين م���ن التالمي���ذ يف ا�ستجاباتهم 
الأدوات الدرا�س���ة؛ حي���ث مت االت�س���ال مع اإدارات املدار����ص للتن�سيق معها لتطبيق 
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اأدوات الدرا�س���ة عل���ى التالميذ-عين���ة الدرا�س���ة- وبذل���ك اأ�سب���ح حج���م العين���ة 
النهائية)311( تلميذاً، واجلدول)1( بني ذلك:

جدول)1(
توزيع العينة النهائية للدرا�صة وفقَا للمحافظة واملدر�صة والف�صل للتالميذ

المجموعالعددفصلالعددفصلاسمأالمدرسةالمحافظة
53164/هـ533/	المتنبيأاالبتدائيةأللبنينالعاصمة
53362/ج529/	عمرأبنأالخطا	أاالبتدائيةأللبنينالمحرق
53263/د531/	اإلمامأالطبريأاالبتدائيةأللبنينالوسطى
52959/هـ530/د	بوأصيبعأاالبتدائيةأللبنينالشمالية
53263/د531/	مدينةأحمدأاالبتدائيةأللبنينالجنوبية
311المجموع

 وقد مت ت�سنيف عينة الدرا�سة اإىل جمموعتي الفائقني واملنخف�سني حت�سيلياً 
 )64٫50=Q1(واالأدن���ى )88٫80=Q3(وفق���اً لقيمت���ي كل م���ن االإرباع���ي االأعل���ى
للتالميذ-عين���ة  الراب���ع  لل�س���ف  الدرا�س���ي  التح�سي���ل  درج���ات  ن�س���ب  لتوزي���ع 
الدرا�سة-عل���ى الرتتيب؛ واجلدول)2( يو�سح املتو�سطات واالنحرافات املعيارية 
واحلج���م النهائ���ي لعين���ة الدرا�س���ة الكلي���ة واملجموعت���ني الفرعتني)الفائق���ني، 

واملنخف�سني حت�سيلياً( وفقاً للتق�سيم ال�سابق ح�سب االإرعيات كما يلي: 
جدول)2(

املتو�صطات واالنحرافات املعيارية لن�صب درجات التح�صيل الدرا�صي لعينة الدرا�صة 
الكلية، واملجموعتني الفرعيتني

العينــة
الكلية

)ن=311)
مجموعة الفائقين 
تحصيليًا)ن=78)

مجموعة المنخفضين 
تحصيليًا)ن=78)

عمعمعم
76.8513.7558.454.3993.853.06نسب التحصيل الدراسي

ثانيًا، اأدوات الدرا�سة:
مت ا�ستخدام االأدوات التالية يف الدرا�سة احلالية:

1. مقيا�س بناء ال�سور اخليالية
اأع���د ه���ذا املقيا�ص م�سري حن���ورة)1990؛ 2003( ويف التطور االأخري للمقيا�ص 
اأ�سب���ح يتك���ون من �سفحتني؛ كل �سفحة حتتوي على �سورة واحدة غري حمددة 
املع���امل والهوي���ة باالإ�ساف���ة ل�سفح���ة التعليم���ات ومث���ال تدريب���ي، ويطل���ب م���ن 
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املفحو����ص خ���الل خم�س���ة دقائق ِذك���ر اأو ِكتابة اأكرب عدد من االأ�سي���اء التي ت�سري 
اإليها ال�سورة. فكلما كانت االأ�سياء التي يذكرها املفحو�ص كثرية ونادرة وجيدة، 
وفيه���ا حرك���ة وحياة، كان ذلك اأف�سل من حيث احل�س���ول على درجة اأعلى. واأما 
 (Guilford,الت�سحي���ح فاإن���ه يعتم���د عل���ى نف�ص املنط���ق الذي و�سع���ه جيلف���ورد
واالأ�سال���ة؛  واملرون���ة  الطالق���ة،  اخلي���ال:  اأبع���اد  درج���ات  تقدي���ر  يف   1979)
بحي���ث ت�سح���ح االأ�سال���ة على اأ�سا����ص الندرة واجل���ودة يف الفك���رة اأو ال�سورة كما 

باجلدول)3( كما يلي:
جدول)3(

الن�صب املئوية لتكرارات اال�صتجابة، واأزان االأ�صالة املقابلة على مقيا�س بناء ال�صور 
اخليالية

النسبة المئوي
لتكرار االستجابة

أكبر من 
%5

أكبر من %4  
ويساوي %5

أكبر من %3 
ويساوي %4

أكبر من %2 
ويساوي %3

أكبر من %1  
1% فأقلويساوي %2

012345درجة األصالة

وت�سحح الطالقة على اأ�سا�ص الوفرة اأو الكرثة يف اال�ستجابات، وت�سحح املرونة 
عل���ى اأ�سا����ص ع���دد االأفكار، وق���د اأ�سيف متغري راب���ع هو متغ���ري احليوية؛ بحيث 
ُينظ���ر اإىل م���ا ت�سري اإليه ال�سورة من اأ�سي���اء حية اأو متحركة اأو داخلة يف تفاعل، 
وكلم���ا زادت الفاعلي���ة يف اال�ستجابة اأخ���ذت درجة اأعلى يف احليوية. واأعتمد معد 
املقيا����ص يف تقدي���ر �سدق املقيا�ص عل���ى �سدق املحكمني؛ حي���ث عر�سه على عدد 
م���ن املبدع���ني يف جمال الر�س���م والت�سوير ويف جم���ال االإبداع اللفظ���ي واالأدائي 
وع�س���رة من املتخ�س�سني يف القيا����ص النف�سي. اأما تقدير الثبات فكان على عينة 
قوامه���ا)32 ولداً، و28 بنتاً(، طبق عليه���م املقيا�ص بفا�سل زمني قدره اأ�سبوعان، 
وق���د بل���غ معامل ثب���ات اأبعاد اخلي���ال كالتايل: الطالق���ة)55،0(، املرون���ة)،47.(، 
االأ�سالة)72،0()م�س���ري حن���ورة، 1997؛ 2003( وق���د اعتمد م�سري حنورة على 
ع���دد م���ن الدرا�س���ات؛ والتي َك�سفت من خ���الل ا�ستخدامها للمقيا����ص عن كفاءة 
جي���دة يف ت�سخي����ص خ�سوب���ة اخلي���ال كمتغ���ري له ا�ستق���الل عن كل م���ن االإبداع 
والذكاء)م�س���ري حنورة ونادية �سامل، 1990؛ م�سري حنورة، 1990؛ بدر العمر، 
1996(، واأن املقيا����ص ق���ادر عل���ى اأن ي�ستث���ري ا�ستجاب���ات عل���ى درج���ة معقولة من 
الثبات يف االأعمار املبكرة التي تبداأ من �سن)3( �سنوات. واأّما يف الدرا�سة احلالية 
فق���د ق���ام الباح���ث بتقدير الثب���ات على عين���ة ا�ستطالعي���ة قوامه���ا)54( تلميذاً 
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بال�س���ف اخلام�ص اُخت���ريوا بطريقة ع�سوائية من مدر�س���ة الب�سيتني االبتدائية 
للبن���ني مبحافظ���ة املح���رق بطريقة اإع���ادة التطبي���ق بفا�سل زمني ق���دره ثالثة 
اأ�سابي���ع؛ فكانت قي���م معامالت ثبات مقيا����ص اخليال واأبع���اده للطالقة)0٫85(، 
وللمرون���ة)0٫81(، ولالأ�سال���ة)0٫71( ، وللحيوي���ة)0٫69(، اأم���ا للدرج���ة الكلي���ة 
للمقيا����ص فكان���ت)0٫79( وجميعها دالة عند م�ست���وى)0٫01( مما يعطي موؤ�سراً 
عل���ى متت���ع املقيا�ص واأبع���اده املختلفة بثبات جيد؛ مما يعط���ي الثقة يف ا�ستعماله 

يف الدرا�سة احلالية.

 2.مقيا�س دافع حب ال�ستطلع
يتكون مقيا�ص دافع حب اال�ستطالع من جزئيني، اجلزء االأول لفظي، واجلزء 
الث���اين �سكل���ي، اإعداد وتعريب ) �ساكر عبداحلميد، وعبداللطيف خليفة، 2006( 

كما يلي:

  (R.K م���ن تاأليف :)اجل�زء الأول، مقيا��س دافع حب ال�ستط�لع ال�ستجابي)اللفظي
(penny & B.McCan؛ وه���و يتك���ون م���ن)61( بن���داً، منها)8( بن���ود لقيا�ص 
الك���ذب، و)53( بن���داً لقيا����ص ح���ب اال�ستط���الع اللفظ���ي، والبنود يج���اب عليها 
ب���� “نع���م” اأو “ال” ويح�س���ل امل�ستجي���ب عل���ى درجه كلية تعرب ع���ن درجة حب 

اال�ستطالع لديه، وت�سمى درجة حب اال�ستطالع اللفظي.
 W.H. اجل�زء الث�اين، مقيا�س دافع حب ال�ستطلع)ال�سكلي(: م���ن تاأليف ماو وماو
Maw & E.W. Maw: وه���و يتك���ون م���ن)40( بن���داً، يح�س���ل امل�ستجيب على 
درجة واحدة عن كل بند يختار فيه �سكاًل من �سكلني وهو ال�سكل غري املاألوف 

واجلديد، ومت التاأكد من �سدق وثبات املقيا�ص كما يلي:
�س�دق املقيا�س: قام �ساك���ر عبداحلمي���د وعبداللطيف خليف���ة)2006( بتقدير 

�سدق مقيا�ص دافع حب اال�ستطالع)اللفظي، ال�سكلي( بثالث طرق هي: 
طريق�ه الت�ساق الداخلي: اأو�سحت عن وجود عالقة دالة اإح�سائياً بني درجات . 1

داف���ع حب اال�ستطالع اللفظي وال�سكلي من جهة وبني الدرجة الكلية لدافع 
ح���ب اال�ستط���الع ل���دى جمموعت���ني بال�سف���ني الثال���ث وال�ساد����ص باملرحل���ة 

االبتدائية.
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ال�سدق التقاربي: ويق�سد به اأن املقيا�ص يرتبط بغريه من املقايي�ص التي يجب . 2
اأن يرتب���ط به���ا. وق���د مت تقدي���ر العالقة ب���ني مقيا�ص دافع ح���ب اال�ستطالع 
ومقيا����ص اخلي���ال، وك�سفت النتائج ع���ن ارتباط دااًل اإح�سائي���اً بني املقيا�سني 
ل���دى عين���ه م���ن تالميذ املرحلة االبتدائي���ة، كما تبني اأن هن���اك ارتباطاً دااًل 
اإح�سائي���اً ب���ني ُكاًل م���ن داف���ع ح���ب اال�ستط���الع اللفظ���ي وال�سكل���ي من جهة 
والق���درات االإبداعية)الطالق���ة واملرون���ة واالأ�سال���ة( م���ن جه���ة اأخرى لدى 
عين���ات من تالمي���ذ املرحلة االبتدائية واالإعدادية، كم���ا ارتبط مقيا�ص دافع 
حب اال�ستطالع ارتباطاً ايجابياً بامل�ستويني التعليمي واملهني للوالدين لدى 

عينة من تالميذ املرحلة االإعدادية.
ال�سدق التمييزي: حيث اأمكن با�ستخدام مقيا�ص دافع حب اال�ستطالع التمييز . 3

ب���ني املرتفع���ني واملنخف�سني يف القدرات االإبداعي���ة؛ فاملرتفعون يف دافع حب 
اال�ستطالع اأكرث مرونة واأكرث طالقة واأ�سالة باملقارنة باملنخف�سني. وذلك 

لدى عينات من تالميذ املرحلتني االبتدائية واالإعدادية.

ثب�ات املقيا��س: قام �ساك���ر عبداحلمي���د وعبداللطيف خليف���ة)2006( بتقدير 
ثب���ات املقيا�ص بطريق���ه اإعادة االختبار؛ وذلك على عينة من ال�سفوف الدرا�سية 
الثالث���ة: الثال���ث االبتدائ���ي، ال�ساد����ص االبتدائ���ي، والثال���ث االإع���دادي؛ حي���ث 
تراوح���ت قي���م معامالت التبات ما ب���ني)0٫493( و)0٫879( وكان���ت جميعها دالة 
عن���د م�ست���وى)0٫01.(. وقام الباحث احلايل بتقدير ثبات ه���ذا املقيا�ص بجزئيه 
اللفظ���ي وال�سكل���ي عل���ى نف����ص العين���ة اال�ستطالعية)قوامه���ا 54تلمي���اً بال�سف 
اخلام����ص االبتدائ���ي( بطريقت���ني االأوىل متثل���ت يف ح�س���اب قيمت���ي معام���ل األفا 
كرونب���اخ  Cronbach’s Alpha فكانت���ا)0٫791( و)0٫851( للفظ���ي وال�سكل���ي 
عل���ى الرتتي���ب. والثاني���ة باإعادة التطبي���ق بفا�سل زمني ق���دره)21( يوماً فكانتا 
قيمت���ي معامل الثبات هم���ا)0٫723( و)0٫701( للفظ���ي وال�سكلي على الرتتيب. 
مم���ا يعط���ي موؤ�سراً على متتع املقيا�ص بجزئيه بثب���ات جيد. مما يعطي الثقة يف 

ا�ستعماله يف الدرا�سة احلالية 
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 Group Embedded اجلمعي�ة(  املت�سمنة)ال�س�ورة  الأ�س�كال  اختب�ار   .3
 Figures Test . (G.E.F.T)

اأع���د ه���ذا االختب���ار يف االأ�سل وتكن وزم���الوؤه (Witkin et al, 1971)، وقام 
كل م���ن اأن���ور ال�سرق���اوي و�سليمان ال�سي���خ)2002( باإعداد ال�س���ورة العربية لهذا 

االختبار؛ حيث يتكون من ثالثة اأق�سام هي:
الق�سم الأول: وهو للتدريب، وال حت�سب درجته يف تقدير املفحو�ص، ويتكون من 

�سبعة فقرات �سهلة ومدته دقيقتني.
الق�س�م الث�اين: ويتكون م���ن ت�سع فقرات متدرج���ة يف ال�سعوب���ة، ومدته خم�ص 

دقائق.
الق�س�م الثال�ث: ويتك���ون م���ن ت�س���ع فق���رات متدرج���ة يف ال�سعوبة، وه���و مكافئ 

للق�سم الثاين من االختبار، ومدته خم�ص دقائق اأي�ساً.
 وكل فق���رة م���ن الفق���رات يف االأق�س���ام الثالث���ة عبارة ع���ن �سكل معق���د يت�سمن 
داخل���ه �س���كاًل ب�سيط���اً؛ حي���ث ُيطلب م���ن املفحو����ص اأن ُيَعل���م بالقل���م الر�سا�ص 
عل���ى حدود هذا ال�سكل الب�سيط، وقد طبع���ت االأ�سكال الب�سيطة التي ُيطلب من 
املفحو�ص اكت�سافها وتعني حدودها على ال�سفحة االأخرية من االختبار، وروعي 
يف تنظي���م االختب���ار اأال ي�ستطيع املفحو�ص روؤية ال�س���كل الب�سيط وال�سكل املعقد 
ال���ذي يت�سمن���ه يف وقت واح���د. وي�ستغرق تطبيق االختبار م���ع التعليمات و�سرح 
طريق���ة االإجابة حوايل ن�سف �ساعة. ويت���م ت�سحيح االختبار بالن�سبة للق�سمني 
الثاين والثالث فقط؛ حيث ُيعطى درجة واحدة عن كل �سكل ب�سيط يتم حتديده 
بطريقة �سحيحة، وال حتُ�سب اأي درجة لل�سكل اخلطاأ اأو الذي يف�سل يف حتديده 
اأو يرتك���ه املفحو�ص، وبالتايل ت���رتاوح الدرجة على االختبار من �سفر اإىل)18( 
درج���ة؛ وكلم���ا ذادت درجة املفحو�ص كلم���ا دل ذلك على ميله اإىل اال�ستقالل عن 

املجال االإدراكي، والعك�ص �سحيح.
�س�دق الختب�ار: مت تقدير �سدق االختبار يف �سورت���ه االأجنبية با�ستخدام �سدق 
املفه���وم على قاع���دة اأن امل�ستقلني اأكرث اإدراكاً للتف�سي���ل، واأكرث اإن�ساًء لها؛ حيث 
مت ح�س���اب قيم���ة معام���ل االرتب���اط ب���ني درج���ات املفحو�سني-عين���ة التقن���ني-

عل���ى االختب���ار ودرجاته���م عل���ى اختب���ار ر�س���م ال�سخ����ص، فبل���غ قيمت���ه)0٫71( 
للذك���ور،)0٫55( لالإن���اث. ويف ال�سورة العربية وح�سب العر�ص الذي اأورده معدا 
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االختب���ار، وال���ذي امتد اإىل ع���ام)2000( اأنه مت ح�ساب ال�س���دق بطريقة االت�ساق 
الداخل���ي؛ وذل���ك بني الق�سمني الث���اين والثالث والدرجة الكلي���ة، وبني املفردات 
والدرج���ة الكلي���ة. وقد دلت جميع املوؤ�سرات على �س���دق االختبار. باالإ�سافة اإىل 
طريق���ة ال�س���دق التالزم���ي؛ وذلك بح�ساب قيم���ة معامل االرتب���اط بني درجات 
املفحو�س���ني عل���ى االختب���ار ودرجاته���م عل���ى اختب���ار االأ�س���كال املتوازي���ة، وق���د 
بلع���ت قيمة معام���ل ال�سدق)0٫56(. واأّم���ا يف الدرا�سة احلالية فق���د قام الباحث 
بتقدي���ر ال�سدق على العينة اال�ستطالعية امل�ستخدم���ة يف الدرا�سة قوامها)54( 
تلمي���ذاً بال�س���ف اخلام����ص اُخت���ريوا بطريق���ة ع�سوائي���ة م���ن مدر�س���ة الب�سيتني 
االبتدائي���ة للبن���ني مبحافظ���ة املح���رق؛ حي���ث مت تقدي���ر االت�س���اق الداخلي بني 
قيمت���ي معام���ل  وبلغ���ت  الكلي���ة  والدرج���ة  والثال���ث(  االختبار)الث���اين  ق�سم���ي 
االرتب���اط)0٫799(، )0٫801( عل���ى الرتتيب. باالإ�ساف���ة اإىل تقدير �سدق املحك 
اخلارج���ي؛ وذلك بح�س���اب قيمة معامل االرتباط بني درج���ات التالميذ-العينة 
اال�ستطالعية-عل���ى ه���ذا االختب���ار ودرجاته���م عل���ى اختب���ار االأ�س���كال املتواري���ة 
�سم���ن بطاري���ة العوام���ل املعرفي���ة العاملية)�سليم���ان ال�سيخ، واأن���ور ال�سرقاوي، 
ونادي���ة عبدال�س���الم، 1978(؛ حيث بلغ���ت قيمة معام���ل االرتباط)�سدق املحك( 

بني االختبارين)0٫65(.
ثب�ات الختب�ار: مت تقدير ثبات االختب���ار يف �سورته االأجنبي���ة بطريقة التجزئة 
الن�سفي���ة بح�س���اب قيمة معامل االرتب���اط بني الدرجات عل���ى الق�سمني)الثاين 
وا�ستخ���دام  97طالب���ة(  اجلامعة)87طال���ب،  طلب���ة  م���ن  عين���ة  عل���ى  والثال���ث( 
معادلة)�سبريمان-ب���راون( فبلغت قيم���ة معامل الثبات)0٫82( للذكور واالإناث. 
ويف ال�سورة العربية، وح�سب ما اأورده معدا االختبار والذي امتد حتى عام)2000( 
اأن���ه مت تقدي���ر الثبات على عينة من طلب���ة الفرقة الرابعة بكلية الرتبية جامعة 
الزقازيق)113طال���ب، و52طالب���ة( بطريقت���ني التجزئ���ة الن�سفي���ة وا�ستخ���دام 
معادلة)�سبريمان-براون(، وجتمان فكانتا قيمتي معامل الثبات لالختبار لعينة 
الذكور )0٫76(، )0٫75( على الرتتيب، اأما عينة االإناث فكانت)0٫78( با�ستخدام 
الطريقتني. واأّما يف الدرا�سة احلالية فقد قام الباحث بتقدير الثبات على نف�ص 
العين���ة اال�ستطالعي���ة امل�ستخدمة يف الدرا�سة بطريقت���ني، االأوىل بح�ساب قيمة 
معامل األفا كرونباخ فكانت)0٫872(. اأما الطريقة الثانية فكانت اإعادة التطبيق 
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بفا�س���ل زمن���ي ق���درة)25( يوم فكانت قيم���ة معامل االرتباط)ثب���ات اال�ستقرار(
)0٫701(. مم���ا �سب���ق يعطي موؤ�سراً على متتع االختب���ار مبعامالت �سدق وثبات 

جيدة؛ مما يعطي الثقة يف ا�ستعماله يف الدرا�سة احلالية 
4.ال�سجلت املدر�سية:

 ومتثل���ت يف الك�س���وف الر�سمية املوج���ودة يف املدار�ص-عين���ة الدرا�سة-واملعتمدة 
م���ن وزارة الرتبي���ة والتعلي���م مبملك���ة البحري���ن، واخلا�س���ة بالنتائ���ج النهائي���ة 
لل�سف الرابع االبتدائي يف العام الدرا�سي 2008-2009م؛ وذلك بالن�سبة لتالميذ 

ف�سول ال�سف اخلام�ص االبتدائي والذين ميثلون عينة البحث االأ�سا�سية.

نتائج الدرا�صة:
للتحق���ق م���ن �سح���ة فرو����ص الدرا�س���ة احلالي���ة، ويف حماول���ة لالإجاب���ة ع���ن   
ت�ساوؤالته���ا. ق���ام الباحث باإج���راء التحلي���الت االإح�سائية ال�ستجاب���ات التالميذ 

على اأدوات الدرا�سة كما يلي:
الفر�س الأول، والذي ين�ص على:

  توجد عالقات ارتباطيه دالة اإح�سائيا بني اخليال االإبداعي)الطالقة، املرونة، 
االأ�سال���ة، احليوية، الدرجة الكلية( وكل من دافع حب اال�ستطالع)اال�ستجابي، 
ال�سكل���ي، الدرجة الكلية( واأ�سلوب اال�ستق���الل عن املجال االدراكي لدى تالميذ 

املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين.
الختبار �سحة الفر�ص ال�سابق قام الباحث با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون 
حل�س���اب قي���م معام���الت االرتب���اط ب���ني اخلي���ال االإبداعي)الطالق���ة، املرون���ة، 
االأ�سالة، احليوية، والدرجة الكلية( و كل من دافع حب اال�ستطالع)اال�ستجابي، 
ال�سكل���ي، والدرجة الكلية( واأ�سلوب اال�ستقالل عن املج���ال االإدراكي، وم�ستويات 
للعل���وم  االإح�سائي���ة  احل���زم  برنام���ج  با�ستخ���دام  وذل���ك  االإح�سائي���ة؛  داللته���ا 

االجتماعية SPSS PC+ V18 واجلدول)4( يو�سح ذلك:  
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جدول)4(

القيم والدالالت االإح�صائية ملعامالت االرتباط بني اخليال االإبداعي ، وكل من دافع حب 
اال�صتطالع، واأ�صلوب اال�صتقالل عن املجال االإدراكي لدى التالميذ عينة الدرا�صة.

الخيال اإلبداعي
أسلوب االستقالل عن حب االستطالع

المجال اإلدراكي الدرجة الكليةالشكلياالستجابي

0.456**0.331**0.386** 0.096الطالقة
0.348**0.314**0.356**0.103المرونة
0.302**0.281**0.289**0.126*األصالة
0.330 **0.211**0.268**0.037الحيوية

0.402 **0.353**0.406**0.110الدرجة الكلية

*دالة عند م�صتوى 0.05                                     ** دالة عند م�صتوى 0.01

يت�س���ح من اجل���دول)4( وجود عالق���ات دالة اإح�سائياً عن���د م�ستوى)0٫001( 
بني الطالقة، املرونة، االأ�سالة، احليوية، والدرجة الكلية للخيال االإبداعي وكل 
م���ن ح���ب اال�ستطالع ال�سكل���ي والدرجة الكلي���ة، واأ�سلوب اال�ستق���الل عن املجال 
االإدراك���ي، وعن���د م�ست���وى)0٫05( ب���ني االأ�سال���ة وح���ب اال�ستط���الع اال�ستجابي 

فقط. وبذلك ت�سري هذه النتيجة اإىل حتقق فر�ص الدرا�سة االأول جزئياً. 

الفر�س الثاين، والذي ين�ص على:
التوج���د فروق دال���ة اإح�سائياً يف العالق���ات بني اخلي���ال االإبداعي)الطالقة، 
ح���ب  داف���ع  م���ن  وكل  الكلي���ة(  الدرج���ة  احليوي���ة،  االأ�سال���ة،  املرون���ة، 
اال�ستطالع)اال�ستجاب���ي، ال�سكل���ي، الدرج���ة الكلي���ة( واأ�سل���وب اال�ستق���الل ع���ن 
املج���ال االدراك���ي لدى تالمي���ذ املرحل���ة االبتدائية مبملك���ة البحري���ن ُتعزو اإىل 

اختالف م�ستوى حت�سيلهم الدرا�سي)الفائقني، واملنخف�سني(.
الختبار �سحة الفر�ص ال�سابق قم الباحث بح�ساب قيم Z)الدرجة املعيارية( 
املناظ���رة لقي���م معام���الت االرتب���اط بني املتغ���ريات مو�س���وع الدرا�س���ة، وكذالك 
ح�ساب قيم و م�ستويات الداللة االإح�سائية للفروق بني قيم Z املناظرة ملعامالت 

االرتباط بني املتغريات مو�سوع الدرا�سة. واجلدول)5( يو�سح ذلك:  
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جدول)5(
دالل��ة الف��روق يف قي��مz املناظرة لقيم معام��الت االرتباط ب��ني اخلي��ال االإبداعي)الطالقة، 
املرون��ة، االأ�صالة، احليوي��ة، والدرجة الكلية( وكل من دافع ح��ب اال�صتطالع)اال�صتجابي، 
ال�صكل��ي، والدرج��ة الكلية( واأ�صلوب اال�صتق��الل عن املجال االإدراكي ل��دى التالميذ عينة 

الدرا�صة.
الخيال 
اإلبداعي

                                البيانات 

المتغير

مجموعة مجموعة الفائقين
المنخفضين

Z ZرZر

الطالقة

0.2230.2290.0660.0660.998*حب االستطالع االستجابي
2.033*0.3750.3940.0430.043**حب االستطالع الشكلي

0.3270.3430.0760.0761.632**الدرجة الكلية لحب االستطالع
0.3400.3541.359**0.5160.576**أسلوب االستقالل عن المجال اإلدراكي

المرونة

-0.1340.1350.1460.1470.080حب االستطالع االستجابي
0.3840.4060.1030.1031.855**حب االستطالع الشكلي

0.2650.3830.1720.1741.280*الدرجة الكلية لحب االستطالع
0.2550.2611.488*0.4630.504**أسلوب االستقالل عن المجال اإلدراكي

األصالة

0.1180.1190.839*0.2510.256*حب االستطالع االستجابي
0.3020.3120.1920.1940.723**حب االستطالع الشكلي

0.3170.3340.2020.2050.723**الدرجة الكلية لحب االستطالع
0.2260.2291.157*0.3950.418**أسلوب االستقالل عن المجال اإلدراكي

الحيوية

-0.0250.0850.0850.367-0.025حب االستطالع االستجابي
0.1200.1210.1240.1250.024حب االستطالع الشكلي

-0.0330.0330.1370.1380.637الدرجة الكلية لحب االستطالع
0.2830.2910.1850.1870.637**أسلوب االستقالل عن المجال اإلدراكي

الدرجة 
الكلية

0.2140.3170.1040.1041.304حب االستطالع االستجابي
2.015*0.3970.4200.0910.091**حب االستطالع الشكلي

0.3320.3450.1330.1341.292**الدرجة الكلية لحب االستطالع
0.3330.3341.647**0.5390.603**أسلوب االستقالل عن المجال اإلدراكي

*دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.05     **دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.01

يت�س���ح م���ن اجل���دول)5( اأن اأغل���ب قي���م معام���الت االرتباط ب���ني متغريات 
الدرا�س���ة كان���ت دال���ة عن���د م�ستوي���ي)0٫05، و0٫01(. ورغ���م ذل���ك ظه���رت فروق 
قليل���ة ب���ني جمموعتي الدرا�سة؛ حيث  وج���دت فروق دالة اإح�سائياً فقط يف قيم 
معام���الت االرتب���اط بني ح���ب اال�ستط���الع ال�سكلي وكل من الطالق���ة والدرجة 
الكلي���ة للخي���ال االإبداعي ول�سال���ح املجموع���ة الفائقة حت�سيلي���اً. وبذلك ت�سري 
ه���ذه النتيج���ة اإىل حتق���ق فر����ص الدرا�س���ة الث���اين جزئي���اً؛ حي���ث ات�س���ح اأن اأثر 
امل�ست���وى التح�سيل���ي قد ظهر يف العالقة بني ح���ب اال�ستطالع ال�سكلي وكل من 
الطالق���ة والدرج���ة الكلية للخيال االإبداعي فق���ط ول�سالح جمموعة املرتفعني 

حت�سيلياً، ومل يظهر هذا االأثر يف بقية العالقات. 
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الفر�س الثالث، والذي ين�ص على:
يتنباأ كل من دافع حب اال�ستطالع)اال�ستجابي، ال�سكلي( واأ�سلوب اال�ستقالل 

عن املجال االإدراكي باخليال االإبداعي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.
الختب���ار �سح���ة الفر�ص ال�ساب���ق والذي يهدف للك�سف ع���ن داللة معامالت 
التنب���وؤ باخلي���ال االإبداع���ي من خالل كل م���ن دافع حب اال�ستط���الع االإ�ستجابي 
وال�سكل���ي، واأ�سل���وب اال�ستق���الل ع���ن املج���ال االإدراك���ي ل���دى تالمي���ذ املرحل���ة 
االبتدائية-عين���ة الدرا�سة-ا�ستخ���دم الباح���ث اأ�سل���وب حتليل االنح���دار اخلطي 
 Stepwise Multiple Regression Analysis(SMRA(املتعدد التدريج���ي
وذل���ك لعينة الدرا�سة ككل)ن=311 تلمي���ذاً( وجمموعتي الفائقني واملنخف�سني 
حت�سيلي���اً)ن=78 تلميذاً( على حده. وذلك بع���د التحقق من فر�سيات ا�ستخدام 
ه���ذا التحلي���ل؛ وذل���ك م���ن حي���ث حج���م العين���ة، امل�ساحب���ة اخلطي���ة املتع���ددة 
واالأحادي���ة، القيم املتطرفة، االعتدالي���ة، اخلطية، جتان�ص التباين، وا�ستقاللية 
البواق���ي(Stevens, 1996: 92-96)، وتو�س���ح اجلداول)م���ن6 اإىل 12( التالية 

نتائج هذه التحليالت:
اأولً، عينة الدرا�سة ككل:

جدول)6(
داللة منوذجي االنحدار املتعدد التدريجي من خالل حتليل التباين للمتغريات الداخلة يف 

معادلة االنحدار على اخليال االإبداعي لدي التالميذ عينة الدرا�صة)311 تلميذًا(.
قيمة متوسط المربعاتد.حمجموع المربعاتمصدر التباينالنموذج

)ف(
مستوى 
الداللة

معامل 
االرتباط 
المتعدد

نسبة 
اإلسهام

1

1921970.0211921970.0283.890.0010.4620.214االنحدار

7079757.3130922911.84الباقي

9001727.33310المجموع الكلي

2

2208379.6921104189.8450.060.0010.4950.240االنحدار

6793347.6530822056.32الباقي

9001727.34310المجموع الكلي

يت�س���ح م���ن اجلدول)6( وج���ود منوذجني لالنح���دار، ت�سم���ن االأول اأ�سلوب 
اال�ستق���الل ع���ن املجال االإدراك���ي مبعامل ارتباط متعدد ق���دره)0٫462( وبن�سبة 
اإ�سه���ام يف التباي���ن الكل���ي لدرج���ات اخلي���ال االإبداع���ي تبل���غ)21٫4%(. وت�سم���ن 
النموذج الثاين كل من اأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي، وحب اال�ستطالع 
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ال�سكل���ي مبعامل ارتباط متع���دد قدره)0٫495( وبن�سبة اإ�سه���ام يف التباين الكلي 
لدرج���ات اخلي���ال االإبداع���ي تبل���غ)24%(. واجل���دول)7( الت���ايل يو�س���ح دالل���ة 

املتغريات الداخلة يف معادلة االنحدار يف كلى النموذجني: 

جدول)7(
داللة معامالت التنبوؤ باخليال االإبداعي من خالل املتغريات لدى التالميذ عينة الدرا�صة 

)311 تلميذًا(.

المتغيراتالنموذج

المعامالت المعياريةالمعامالت غير المعيارية

مستوى قيمة )ت(
الداللة

معامل 
Bاالنحدار

الخطأ 
قيمة Betaالمعياري

1
309.5628.48الثابت

0.462

10.870.001

أسلوب االستقالل عن 
29.473.229.160.001المجال إلدراكي

2

99.1264.74الثابت

0.342

غير دالة1.53

أسلوب االستقالل عن 
21.823.815.740.001المجال إلدراكي

دافع حب 
8.582.380.2153.610.001االستطالع الشكلي

م���ن اجل���دول)7( وباعتماد النم���وذج الثاين الذي ا�ستمل عل���ى كل من اأ�سلوب 
اال�ستق���الل ع���ن املج���ال االإدراك���ي، وح���ب اال�ستط���الع ال�سكلي ذات اأك���رب معامل 
اخلي���ال  لدرج���ات  الكل���ي  التباي���ن  يف  اإ�سه���ام  ون�سب���ة  متع���دد)0٫495(  ارتب���اط 
االإبداعي)24%( لدى التالميذ عينة الدرا�سة ككل، وميكن التو�سل اإىل معادلة 

االنحدار التالية:

اخليال االإبداعي=99.12+21.82)اأ�صلوب اال�صتقالل عن املجال االإدراكي(+ 8.58)حب اال�صتطالع ال�صكلي(

باالإ�سافة اإىل املعادلة ال�سابقة ميكن التنبوؤ باخليال االإبداعي للتالميذ-عينة 
الدرا�سة ككل-من خالل كل من اأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي، وحب 

اال�ستطالع ال�سكلي مبعامالت تنبوؤ معيارية كما باملعادلة التالية:

اخليال االإبداعي=0.342)اأ�صلوب اال�صتقالل عن املجال االإدراكي(+ 0.215)حب اال�صتطالع ال�صكلي(
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ثانيًا، عينة الفائقني حت�سيليًا:
جدول)8(

داللة منوذج االنحدار االنحدار املتعدد التدريجي من خالل حتليل التباين للمتغريات 
الداخلة يف معادلة االنحدار على اخليال االإبداعي لدي التالميذ الفائقني حت�صيليًا- عينة 

الدرا�صة)78 تلميذًا(.
مجموع مصدر التباينالنموذج

متوسط د.حالمربعات
المربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

معامل 
االرتباط 
المتعدد

نسبة 
اإلسهام

1
712914.371712914.3731.110.0010.5390.290االنحدار

1741480.517622914.22الباقي

2454394.8877المجموع الكلي

اأ�سل���وب  ت�سم���ن  وج���ود من���وذج لالنح���دار،  اجل���دول)8(  م���ن  يت�س���ح 
اال�ستق���الل ع���ن املج���ال االإدراك���ي فق���ط مبعامل ارتب���اط متعدد ق���دره)0٫539( 
تبل���غ)%29(.  االإبداع���ي  اخلي���ال  لدرج���ات  الكل���ي  التباي���ن  يف  اإ�سه���ام  وبن�سب���ة 
واجل���دول)9( الت���ايل يو�س���ح دالل���ة املتغ���ري الداخ���ل يف معادل���ة االنح���دار لهذا 

النموذج: 
جدول)9(

داللة معامالت التنبوؤ باخليال االإبداعي من خالل املتغريات لدى التالميذ الفائقني 
حت�صيليًا- عينة الدرا�صة )78 تلميذًا(.

المتغيرالنموذج

قيمة المعامالت المعياريةالمعامالت غير المعيارية
)ت(

مستوى 
الداللة معامل 

Bاالنحدار
الخطأ 

قيمة Betaالمعياري

1
82.28110.25الثابت

0.539

غير دالة0.75

أسلوب االستقالل عن 
53.919.675.580.001المجال اإلدراكي

م���ن اجلدول)9( يت�سح اأن النم���وذج ا�ستمل على اأ�سلوب اال�ستقالل عن 
املج���ال االإدراك���ي فقط مبعامل ارتباط متع���دد)0٫539( ون�سبة اإ�سهام يف التباين 
الكلي لدرجات اخليال االإبداعي)29%( لدى التالميذ الفائقني حت�سيلياً-عينة 

الدرا�سة-وميكن التو�سل اإىل معادلة االنحدار التالية:

اخليال االإبداعي=82.28+53.91)اأ�صلوب اال�صتقالل عن املجال االإدراكي(



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 95 -

باالإ�ساف���ة اإىل املعادل���ة ال�سابق���ة ميك���ن التنب���وؤ باخلي���ال االإبداع���ي للتالمي���ذ 
الفائق���ني حت�سيلياً-عين���ة الدرا�سة-م���ن خ���الل اأ�سل���وب اال�ستقالل ع���ن املجال 

االإدراكي مبعامل تنبوؤ معياري كما باملعادلة التالية

اخليال االإبداعي=0.539)اأ�صلوب اال�صتقالل عن املجال االإدراكي(

ثالثًا، عينة املنخف�سني حت�سيليًا:

جدول)10(
 داللة منوذج االنحدار املتعدد التدريجي من خالل حتليل التباين للمتغريات الداخلة 
يف معادلة االنحدار على اخليال االإبداعي لدي التالميذ املنخف�صني حت�صيليًا- عينة 

الدرا�صة)78 تلميذًا(.

متوسط د.حمجموع المربعاتمصدر التباينالنموذج
المربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

معامل 
االرتباط 
المتعدد

نسبة 
اإلسهام

1

159364.801159364.809.450.010.3330.111االنحدار

1281922.387616867.40الباقي

1441287.1877المجموع الكلي

يت�سح من اجلدول)10( وجود منوذج لالنحدار، ت�سمن اأ�سلوب اال�ستقالل 
ع���ن املج���ال االإدراكي فقط مبعامل ارتباط متعدد ق���دره)0٫333( وبن�سبة اإ�سهام 
يف التباين الكلي لدرجات اخليال االإبداعي تبلغ)11٫1%(. واجلدول)11( التايل 

يو�سح داللة املتغريات الداخلة يف معادلة االنحدار لهذا النموذج:
جدول)11(

داللة معامالت التنبوؤ باخليال االإبداعي من خالل املتغريات لدى التالميذ املنخف�صني 
ح�صيليًا عينة الدرا�صة )78 تلميذًا(.

المتغيرالنموذج

المعامالت المعياريةالمعامالت غير المعيارية
قيمة 
)ت(

مستوى 
الداللة معامل 

Bاالنحدار
الخطأ 

قيمة Betaالمعياري

1
332.8240.09الثابت

0.333
8.300.001

أسلوب االستقالل عن 
17.955.843.070.01المجال اإلدراكي

من اجلدول)11( يت�سح اأن النموذج ا�ستمل على اأ�سلوب اال�ستقالل عن 
املج���ال االإدراك���ي فقط مبعامل ارتباط متع���دد)0٫333( ون�سبة اإ�سهام يف التباين 
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الكلي لدرجات اخليال االإبداعي)11٫1%( لدى التالميذ املنخف�سني حت�سيلياً-
عينة الدرا�سة- وميكن التو�سل اإىل معادلة االنحدار التالية:

اخليال االإبداعي=332.82+17.95)اأ�صلوب اال�صتقالل عن املجال االإدراكي(

باالإ�ساف���ة اإىل املعادل���ة ال�سابق���ة ميك���ن التنب���وؤ باخلي���ال االإبداع���ي للتالمي���ذ 
التالمي���ذ املنخف�س���ني حت�سيلياً-عينة الدرا�سة- من خ���الل اأ�سلوب اال�ستقالل 

عن املجال االإدراكي مبعامل تنبوؤ معيارية كما باملعادلة التالية:
اخليال االإبداعي=0.333)اأ�صلوب اال�صتقالل عن املجال االإدراكي(

وبذلك ت�سري النتائج الفرعية ال�سابقة اإىل حتقق فر�ص الدرا�سة الثالث جزئياً؛ 
حي���ث اأمك���ن التنبوؤ بالدرجة الكلي���ة للخيال االإبداع���ي للتالميذ-عينة الدرا�سة 
ككل-من خالل كل من اأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي، وحب اال�ستطالع 
ال�سكل���ي، وبن�سبة اإ�سهام يف التباين الكلي لدرجات اخليال االإبداعي تبلغ)%24(. 
اأم���ا يف حالتي التالمي���ذ الفائقني واملنخف�س���ني حت�سيلياً-عين���ة الدرا�سة-فقد 
اأمكن التنبوؤ بالدرجة الكلية للخيال االإبداعي للتالميذ يف احلالتني من خالل 
م���ن اأ�سل���وب اال�ستق���الل ع���ن املج���ال االإدراكي فق���ط وبن�سبتي اإ�سه���ام يف التباين 
الكلي لدرجات اخليال االإبداعي بلغتا)29%( و)11٫1%( للمرتفعني واملنخف�سني 

حت�سيلياً على الرتتيب.
ملخ�س نتائج الدرا�صة:

م���ن خالل حتلي���ل البيانات بالطرق واالأ�سالي���ب االإح�سائية املالئمة، اأمكن 
التو�سل اإىل النتائج االآتية:

وجود عالق���ات ارتباطيه موجبة دالة اإح�سائيا عند م�ستوى)0٫01( متباينة . 1
يف احلج���م ب���ني اخلي���ال االإبداعي)الطالق���ة، املرون���ة، االأ�سال���ة، احليوي���ة، 
والدرج���ة الكلي���ة( م���ن ناحي���ة، وكل م���ن داف���ع ح���ب اال�ستط���الع ال�سكل���ي 
والدرج���ة الكلي���ة لداف���ع ح���ب اال�ستط���الع واأ�سل���وب اال�ستق���الل ع���ن املجال 
االإدراكي من ناحية اأخرى. وبني االأ�سالة ودافع حب اال�ستطالع اال�ستجابي 
عن���د م�ستوى)0٫05( فقط لدى تالميذ املرحل���ة االبتدائية-عينة الدرا�سة- 

مبملكة البحرين.
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وج���ود ف���روق دال���ة اإح�سائي���ا عن���د م�ست���وى)0٫01( ب���ني جمموعت���ي البحث . 2
كل  ب���ني  االرتب���اط  معام���الت  قي���م  يف  املنخف�س���ني حت�سيلي���اً  و  الفائق���ني 
م���ن الطالق���ة والدرج���ة الكلي���ة للخي���ال االإبداع���ي، ودافع ح���ب اال�ستطالع 
ال�سكل���ي، ول�سال���ح جمموعة التالميذ فائقي التح�سي���ل. وعدم وجود فروق 
دال���ة اإح�سائي���ا ب���ني املجموعت���ني يف قي���م معام���الت االرتب���اط ب���ني اخلي���ال 
االإبداعي)الطالقة، املرونة، االأ�سالة، احليوية، والدرجة الكلية( من ناحية، 
واأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدركي من ناحية اأخرى؛ اأي ال اأثر للم�ستوى 

التح�سيلي يف هذه االرتباطات.
اأمك���ن التنب���وؤ بالدرج���ة الكلي���ة للخي���ال االإبداع���ي للتالميذ-بالن�سبة لعينة . 3

الدرا�س���ة الكلية-م���ن خ���الل كل من اأ�سل���وب اال�ستقالل عن املج���ال االإدراكي 
ودافع حب اال�ستطالع ال�سكلي، واللذان ي�سهما معاً ب�سبة)34%( من التباين 
الكلي لدرجات اخليال االإبداعي، مبعاملي تنبوؤ معياريني مقدراهما)0٫234( 
و)0٫215( على الرتتيب. بينما مت ا�ستبعاد دافع حب اال�ستطالع اال�ستجابي 
م���ن معادلة التنبوؤ. اأما بالن�سب���ة ملجموعتي التالميذ الفائقني واملنخف�سني 
للخي���ال  الكلي���ة  بالدرج���ة  التنب���وؤ  اأمك���ن  الدرا�سة-فق���د  حت�سيلياً-عين���ة 
االإبداع���ي للتالمي���ذ يف احلالت���ني م���ن خالل اأ�سل���وب اال�ستقالل ع���ن املجال 
االإدراك���ي فقط وبن�سبت���ي اإ�سهام يف التباين الكلي لدرج���ات اخليال االإبداعي 
ومبعامل���ي  حت�سيلي���ا،  واملنخف�س���ني  للمرتفع���ني  و)%11٫1(  بلغت���ا)%29( 
معياري���ني مقدارهما)0٫539( و)0٫333( على الرتتيب. ومت ا�ستبعاد كل من 

دافعي حب اال�ستطالع اال�ستجابي وال�سكلي.

تف�صري النتائج ومناق�صتها:

يح���اول الباح���ث يف هذا اجلزء تف�سري ومناق�س���ة ما ك�سفت عنه الدرا�سة احلالية 
من نتائج، وما تنطوي عليه هذه النتائج من دالالت ومعاٍن، مع حماولة ربطها 
بنتائ���ج الدرا�س���ات ال�سابق���ة، وذل���ك يف �سوء  االإط���ار النظري واأه���داف وفرو�ص 

الدرا�سة التي �سبق حتديدها كالتايل:
فق���د اأ�س���ارت نتيج���ة الفر����ص االأول اإىل وج���ود عالق���ات ارتباطي���ه موجب���ة 
دال���ة اإح�سائي���ا عن���د م�ست���وى)0٫01( متباينة يف احلج���م بني اخلي���ال االإبداعي
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)الطالق���ة، املرونة، االأ�سالة، احليوي���ة، والدرجة الكلية( من ناحية، ودافع حب 
اال�ستط���الع ال�سكلي والدرج���ة الكلية لدافع حب اال�ستط���الع من ناحية اأخرى، 
وب���ني االأ�سال���ة ودافع ح���ب اال�ستطالع اال�ستجاب���ي عند م�ست���وى)0٫05( فقط. 
وميك���ن تف�س���ري ه���ذا يف �س���وء طبيع���ة مفهوم���ي اخلي���ال االإبداع���ي وداف���ع حب 
اال�ستط���الع؛ حيث ي�سري هادي الهيت���ي)1986( اإىل اأن اخليال وحب اال�ستطالع 
عمليتان ت�سريان معاً يف طريق واحد عند االأطفال االأ�سوياء ولكنهما يتداخالن 
اأو يتقابالن عند االأطفال غري االأ�سوياء. ويتفق هذا مع ما يراه ح�سام اأبو �سيف 
)2003( م���ن اأن اخليال يتم من خ���الل م�سمون النمو العقلي لدى االإن�سان من 
حي���ث كون���ه عملي���ة عقلي���ة عليا، كما اأن ل���ه اأبع���اداً متعددة دلت علي���ه وت�سافرت 
حلدوث���ه، وهن���ا يكم���ن البع���د املع���ريف للمفه���وم م���ن حي���ث كون���ه جمموع���ه من 
العملي���ات املعرفي���ة: كاحلد����ص والتفكري واالإب���داع وحب اال�ستط���الع ويظهرون 
كمنظوم���ة واحدة متكامل���ة، وتتفق لينكمري (Linkemer, 2006) مع ما �سبق؛ 
حي���ث ت���رى اأن اخليال وحب اال�ستطالع وجه���ان لعملة واحدة. ويتفق هذا اأي�ساً 
م���ع م���ا اأ�سار اإليه اي���ربل (Eberle, 1997) يف منوذجه SCAMPER يف الوجه 
الثال���ث للنم���وذج من اأن ح���ب اال�ستطالع اح���د العمليات الوجداني���ة يف التفكري 

االإبداعي.

وه���ذا اإن دل عل���ى �س���ئ فاإن���ه يدل عل���ى اأن االإبداع  يظهر ل���دى االأفراد الذين 
يتواف���ر لديه���م الدافعي���ة وحب اال�ستط���الع واخليال كما يتجل���ى يف �سلوكياتهم 
مث���ل البح���ث واال�ستك�ساف واحلل���ول لالأ�سئلة، والتمتع بق���در كبري من االنفتاح 
على املجهول اأو اجلديد واالت�ساف باملرونة والالجماراة وعدم اجلمود والقدرة 
عل���ى التعب���ري عن الذات والتمتع باالأ�سالة. وي���رى الباحث اأن اخليال يوؤدي اإىل 
ت�سكي���ل �س���وراً جديدة من خ���الل دمج وتركيب ب���ني مكونات الذاك���رة واالإدراك 
الت���ي ت�سكل���ت من قبل. وه���ذا الت�سكيل اإمنا مت بف�سل كمي���ة املخزون من ال�سور 
واخل���ربات ال�سابقة الت���ي مت حت�سيلها عن طريق دافع ح���ب اال�ستطالع؛ وبهذا 
جن���د اأن التالمي���ذ االأكرث ف�سواًل ميتلكون خمزونا كبرياً من ال�سور واخلربات 
ال�سابق���ة الت���ي ت�ساعدهم يف ت�سكيل اأكرب قدراً من ال�سور اجلديدة من خالل ما 
ميتلك���ه م���ن ر�سي���د ي�ساهم يف رفع م�ست���وى الطالقة واملرونة الت���ي ت�سهم بقدر 

كبري يف وجود االأ�سالة لديه واملتمثلة يف املنتج اخليايل املتميز.
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كم���ا ميكن تف�س���ري ظه���ور دالالت اإح�سائية للعالقات بني اخلي���ال االإبداعي 
ومكوناته، وحب اال�ستطالع ال�سكلي يف �سوء حمتوى اأداتي القيا�ص لكل منهما؛ 
حيث اعتمدتا على التفكري الب�سري املتمثل يف االأ�سكال الغام�سة وغري املاألوفة. 
وه���ذا ق���د يك���ون م���ربراً لع���دم ظه���ور ه���ذه ال���دالالت يف حال���ة ح���ب اال�ستطالع 
اال�ستجابي)اللفظ���ي( فيما عدا مع ق���درة االأ�سالة والتي تعتمد  اجلدة والندرة 

االإح�سائية.

وتتف���ق النتائ���ج ال�سابق���ة م���ع نتائ���ج درا�س���ة كل م���ن توران�ص و �س���الح مراد 
،(Streeker1983(حمم���د  (Torrance&Mourad,1978)،�سرتيكر
 (Purcell,بر�سل ،)اإ�سماعيل)1984(، حممد �سعودي)1989(، اأحمد عبادة)1992
،(1993 عبداللطي���ف خليف���ة)1994(، جنج ه���ي،(Jinga-He, 1997) اإبراهيم 
ال�سافعي وعبد احلميد رجيعة)2000(، و�سالح مراد و فوزية هادي)2006(؛ من 
حي���ت تو�سلها اإىل وجود عالقات ارتباطيه دالة اإح�سائيا بني التفكري االإبداعي 
اأو اخلي���ال و داف���ع حب اال�ستطالع عل���ى عينات باملراحل التعلي���م املختلفة عامة 

والتعليم االبتدائي خا�سة.

 ومن ناحية اأخرى فقد اأ�سارت نتيجة الفر�ص االأول كذلك اإىل وجود عالقات 
ارتباطي���ه موجب���ة دال���ة اإح�سائيا عن���د م�ست���وى)0٫01( متباين���ة يف احلجم بني 
اخلي���ال االإبداعي)الطالق���ة، املرون���ة، االأ�سالة، احليوية، والدرج���ة الكلية( من 
ناحية، واأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراكي من ناحية اأخرى. وميكن تف�سري 
ه���ذا يف �سوء طبيع���ة مفهومي اخليال االإبداعي واأ�سل���وب اال�ستقالل عن املجال 
االإدراك���ي؛ فاخليال ميثل نقطة رئي�س���ة Crux يتقاطع ويتفاعل عندها االإدراك 
والذاك���رة وتولي���د االأفكار واالنفعال، وغري ذلك مما تت�سمنه حياتنا وفاعليتنا. 
واخلي���ال االإبداع���ي م���ا هو اإال ت�س���رف الفكر يف امل���دركات احل�سي���ة والوجدانية، 
وابت���داع �س���ور حديثة م���ن تاأليف تلك امل���دركات بع�سها اإىل بع����ص على هيئة ال 
مثال لها يف اخلارج.(Egan, 1992: 3) والتمثيل االإبداعي ي�ستمل على منظور 
زمن���ي متفتح؛ فخالل الن�س���اط اخليايل مُتزج �سور وخ���ربات وتوقعات االأزمنة 
الثالثة)املا�س���ي واحلا�س���ر وامل�ستقب���ل( وم���ن خالل ه���ذا االمت���زاج ينتج املركب 

اجلديد واملنتج اخليايل االإبداعي املتميز)�ساكر عبداحلميد، 1990: 634(.
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 وم���ن ث���م يلع���ب اخلي���ال دوراً اأ�سا�سي���اً يف عملياتن���ا املعرفي���ة ب�سف���ة عامة، ويف 
االإدراك ب�سف���ة خا�س���ة؛ وه���ذا االإدراك يت���م معاجلت���ه م���ن خ���الل االأ�سالي���ب 
املعرفي���ة، والت���ي تعرف على اأنها عادات تتعلق بط���رق تنظيم املدركات واخلربات 
وتناول املعلومات لدى الفرد. كما ُي�سار اإليها على اأنها األوان االأداء املف�سلة لدى 
الفرد لتنظيم ما يراه وما يدركه حوله ويف اأ�سلوب تنظيمه خلرباته يف الذاكرة، 
ويف اأ�سالي���ب ا�ستدع���اءه ملا هو خمتزن بالذاك���رة؛ اأي اأنها االختالفات الفردية يف 
اأ�سالي���ب االإدراك والتذك���ر والتخيل والتفكري. كم اأنها ترتبط بالفروق املوجودة 
ب���ني االأف���راد يف طريقته���م يف الفه���م واحلف���ظ والتحوي���ل وا�ستخ���دام املعلومات 
وفهم الذات)نادية �سريف، 1981: 125؛ Messick, 1984: 63(. ويرى الباحث 
اأن اخلي���ال ي���وؤدي اإىل ت�سكيل �سوراً جديدة من خالل دمج وتركيب بني مكونات 
الذاك���رة واالإدراك الت���ي ت�سكلت من قبل، وه���ذا الت�سكيل مت حت�سيله عن طريق 
االإدراك وم���ا يرتب���ط ب���ه م���ن عملي���ات معرفية؛ وبذل���ك يرتبط كل م���ن االإبداع 
واخلي���ال باالأ�سالي���ب املعرفي���ة عام���ة، واأ�سلوب اال�ستق���الل عن املج���ال االإدراكي 

خا�سة)حممود من�سي، 1981(.
 (Schmeidler, 1965)،وتتف���ق ه���ذه النتائج مع نتائ���ج درا�سة كل �سكمدل���ر
و فوري�س���ا (Forisha, 1983) والت���ي وم���ن �سم���ن م���ا تو�سلت���ا اإلي���ه م���ن نتائج 
عل���ى عين���ات من طلب���ة اجلامعة اإىل وج���ود عالقات دال���ة اإح�سائياً ب���ني االإبداع 
واخلي���ال، وب���ني االإب���داع والتحكم يف اخلي���ال. واأن اخليال واالإب���داع يتوقف على 
نوع االأ�سلوب املعريف امل�سيطر اأو ال�سائد، وموقع الفرد على هذين البعدين؛ فقد 
تبني من خالل حتليل املكونات االأ�سا�سية اأن االإبداع واخليال اليرتبطان بعامل 
نوع���ي واحد، ب���ل يرتبطان بالعديد من متغريات ال�سخ�سي���ة؛ فالعالقة بينهما 
تت�س���كل بالوظائف املختلفة لالأ�ساليب املعرفية. ودرا�سة حمد عبدالنبي)1998( 
والتي تو�سلت اإىل وجود تاأثري دال اإح�سائياً بالن�سبة لال�ستقالل االإدراكي على 
االأداء الفن���ي االإبداع���ي لعين���ة من طلب���ة الفرقة الرابعة ب�سعب���ة الرتبية الفنية 
م���ن كلي���ة الرتبي���ة النوعية بالفي���وم عند م�ست���وى دالل���ة)0٫05(. ودرا�سة �ساكر 
عبداحلمي���د)1999( والت���ي من �سمن ما تو�سلت اإليه وجود ارتباط موجب دال 
اإح�سائي���اً بني الطالق���ة وامل�ستوى املتو�سط من اال�ستقالل ع���ن املجال االإدراكي 
لدى عينة الذكور؛ وذلك �سمن عينة مكونة من)282( طالباً وطالبة من طالب 

كلية االآداب بجامعة القاهرة.
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اأم���ا فيم���ا يت�س���ل بنتيج���ة الفر����ص الث���اين، والت���ي متثل���ت يف ع���دم وج���ود 
ف���روق دال���ة اإح�سائي���اً يف ب���ني جمموعت���ي التالميذ-عين���ة الدرا�س���ة- الفائقني 
واملنخف�س���ني حت�سيلي���اً يف العالق���ات بني اخلي���ال االإبداعي)الطالق���ة، املرونة، 
االأ�سال���ة، احليوي���ة، والدرج���ة الكلي���ة( م���ن ناحي���ة، وم���ن كل م���ن داف���ع ح���ب 
اال�ستطالع)اال�ستجاب���ي، ال�سكل���ي، والدرج���ة الكلي���ة( واأ�سل���وب اال�ستق���الل عن 
املجال االدراكي من ناحية اأخرى، فيما عدا يف حالتي الطالقة والدرجة الكلية 
للخي���ال االإبداعي، وداف���ع حب اال�ستطالع ال�سكلي، ول�سالح جمموعة التالميذ 
فائق���ي التح�سيل. ف���اإن هذا يدل عل���ى اأن م�ستوى التح�سي���ل الدرا�سي)الفائق، 
املنخف����ص( اليعل���ب دوراً موؤث���راً ذو دالل���ة اإح�سائي���اً يف ه���ذه العالق���ات اإال بقدٍر 
قلي���ل متث���ل يف حالتي الطالقة والدرجة الكلي���ة للخيال االإبداعي مع دافع حب 
اال�ستطالع ال�سكلي؛ على الرغم من ظهور دالالت اإح�سائية الأعلب االرتباطات 
يف حالت���ي الفائق���ني واملنخف�سني حت�سيليا، ومل تظه���ر داللة اإح�سائية للفروق 
ب���ني هذه االرتباط���ات. وهذا يوؤكد طبيعة العالق���ات االرتباطية املوجبة بني كل 
م���ن اخلي���ال االإبداع���ي وكل م���ن دافع حب اال�ستط���الع واأ�سل���وب اال�ستقالل عن 

املجال االإدراكي ب�سرف النظر عن امل�ستوى التح�سيلي)الفائق، واملنخف�ص(.   

ويتف���ق هذا مع نتائج الفر�ص الثالث؛ والتي اأظهرت اإمكانية التنبوؤ باخليال 
االإبداع���ي م���ن خ���الل كل م���ن اأ�سل���وب اال�ستق���الل ع���ن املج���ال االإدراك���ي، وحب 
اال�ستط���الع ال�سكل���ي مبعام���ل ارتب���اط متع���دد ق���دره)0٫495( وبن�سب���ة اإ�سهام يف 
التباي���ن الكل���ي لدرج���ات اخلي���ال االإبداع���ي تبل���غ)24%(، وذل���ك بالن�سب���ة لعينة 
الدرا�س���ة الكلي���ة. اأم���ا يف حالت���ي املجموعت���ني فائق���ي ومنخف�س���ي التح�سي���ل 
املج���ال  ع���ن  اال�ستق���الل  اأ�سل���وب  اإال  االإبداع���ي  يتنب���اأ باخلي���ال  فل���م  الدرا�س���ي 
االإدراك���ي فق���ط وبن�سبت���ي اإ�سه���ام يف التباي���ن الكل���ي لدرج���ات اخلي���ال االإبداعي 
بلغت���ا)29%( و)11٫1%( للمرتفعني واملنخف�سني حت�سيليا، ومبعاملي معياريني 
دافع���ي  م���ن  كل  ا�ستبع���اد  ومت  الرتتي���ب.  عل���ى  و)0٫333(  مقدارهم���ا)0٫539( 
ح���ب اال�ستط���الع اال�ستجاب���ي وال�سكل���ي. وه���ذا ي���دل عل���ى اأن اخلي���ال االإبداعي 
يف جمموع���ات التح�سي���ل الطرفية)الفائق���ني، واملنخف�س���ني( يتاأث���ر باأ�سل���وب 
اال�ستق���الل االإدراك���ي فق���ط؛ وال���ذي ميكن التنبوؤ ب���ه من خالله، اأم���ا دافع حب 
اال�ستط���الع ب�سف���ة عامة ودافع ح���ب اال�ستطالع ال�سكلي ب�سف���ة خا�سة فيظهر 
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دوره���م يف التنبوؤ باخلي���ال االإبداعي بجانب اأ�سلوب اال�ستقالل االإدراكي يف حالة 
جمموع���ات التالمي���ذ العادي���ة واملتباين���ة حت�سيلي���اُ) الت���ي ت�ستمل عل���ى كل من 
الفائق���ون، املتو�سط���ون، واملنخف�س���ون(. وميك���ن تف�سري ذلك يف �س���وء ما تقرره 
 Crux ع���ن طبيع���ة اخلي���ال م���ن اأنه ميث���ل نقط���ة رئي�سة (Egan, 1992) اإج���ن
يتقاط���ع ويتفاع���ل عنده���ا االإدراك والذاك���رة وتولي���د االأف���كار واالنفع���ال، وغري 
ذل���ك مم���ا ت�سمن���ه حياتن���ا وفاعليتن���ا. واأن اخلي���ال االإبداعي ما ه���و اإال ت�سرف 
الفك���ر يف امل���دركات احل�سي���ة والوجدانية، وابت���داع �سور حديثة م���ن تاأليف تلك 
امل���دركات بع�سه���ا اإىل بع����ص على هيئ���ة ال مثال لها يف اخلارج. كم���ا يدل على اأن 
املتف���وق واملنخف�ص حت�سيلياً يعتمدون يف خيالهم على اأ�سلوبهم املعريف واملتمثل 
يف ه���ذه الدرا�س���ة يف اأ�سلوب اال�ستقالل عن املجال االإدراك���ي فقط؛ والذي يت�سم 

باال�ستقرار الن�سبي. بينما يختفي دافع حب اال�ستطالع بكل اأ�سكاله. 
  

تو�صيات الدرا�صة:

م���ن خ���الل م���ا تو�سل���ت اإلي���ه الدرا�س���ة م���ن نتائ���ج، وم���ن منطل���ق تف�سريات 
ومناق�سات الباحث لهذه النتائج، ميكن �سياغة التو�سيات يف املحاور التالية:

اأولً، يف جمال البيئة الأ�سرية:
ت�سجيع االأ�سرة على اإتاحة الفر�سة الأبنائها للتعبري عن اأفكارهم وم�ساعرهم . 1

بحرية.
تنظي���م واإج���راء ور�ص عم���ل ودورات تدريبي���ة للوالدي���ن باعتبارهم احلا�سن . 2

الرتب���وي االأول للطفل الإثراء وعيهم ومعرفته���م باأهمية تكوين ال�سخ�سية 
امل�ستقلة للطفل، وتنمية دافع حب اال�ستطالع، واإثارة االأ�سئلة لديه وحتفيز 

اخليال االإبداعي واالإيجابي.
ن�س���ر الثقاف���ة املعرفي���ة ل���دى الوالدي���ن ملعرفة ما تعبي���ه االأ�سالي���ب املعرفية . 3

ودوره يف عمليتي التعليم والتعلم؛ مبا ي�ساعدهم على توجيه واإر�ساد اأبناءهم 
نحو الدرا�سات االأكرث منا�سبة لهم.

تنمي���ة هواي���ات الطف���ل املختلفة وتوجيهها خ���الل مراحل درا�ست���ه املختلفة، . 4
وع���دم اقت�س���ار االهتمام ال�سديد عل���ى التح�سيل الدرا�سي فق���ط؛ فالهويات 
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تنم���ي ح���ب اجلمال والتذوق مبا ي���وؤدي اإىل اإ�سباع حاجاته���م اإىل اال�ستطالع 
واملعرفة وتنمية اخليال لديهم.

ثانيًا، يف جمال البيئة املدر�سية:   

تهيئ���ة البيئ���ة املدر�سي���ة لتك���ون جاذب���ة واأكرث اإث���ارة مب���ا توفره م���ن اإمكانات . 1
واأن�سط���ة تثري خي���ال التالميذ وحب ا�ستطالعهم، م���ع االأخذ يف االعتبار ما 

مييزهم من اأ�ساليب معرفية.
اإع���ادة النظ���ر يف حمتوي���ات املقررات الدرا�سي���ة، من خالل اإع���ادة �سياغتها يف . 2

�س���ورة م�س���كالت ومواق���ف معتمدي���ن يف ذل���ك عل���ى م���ا ميي���ز التالميذ من 
اأ�ساليب معرفية، وم�ساركتهم يف الو�سول اإىل احللول املختلفة مبا يوؤدي اإىل 

حت�سني احل�سا�سية للم�سكالت وحب اال�ستطالع لديهم.
ينبغ���ي اأن تت�س���م املناه���ج املدر�سي���ة بالتقب���ل والت�سجي���ع والدع���م وامل�سان���دة . 3

للتالمي���ذ مب���ا ي�ساعده���م يف التعب���ري بحري���ة وتلقائية ع���ن اأفكاره���م، حتى 
ي�سلوا اإىل خربات جديدة واإبداعية تنمي لديهم االجتاهات االيجابية  نحو 

حب اال�ستطالع والف�سول املعريف واخليال االإبداعي.
اإدخ���ال كل م���ن داف���ع ح���ب اال�ستط���الع واأ�سلوب)االعتماد-اال�ستق���الل( ع���ن . 4

املج���ال االإدراك���ي واخلي���ال االإبداع���ي، وتطبيقاته���م يف املمار�س���ات التعليمية 
مب���ا يوؤدي اإىل ت�سهيل عملية االكت�ساف لدى التالميذ عن طريق التخيل يف 

املواقف التعليمية-التعلمية.
التع���رف عل���ى االأ�سالي���ب املعرفي���ة عام���ة واأ�سلوب)االعتماد-اال�ستقالل( عن . 5

املج���ال االإدراك���ي خا�سة، واملميزة للتالميذ مما ي�ساعد على توجيهم لنوعية 
املواق���ف التعليمي���ة املنا�سب���ة له���م مب���ا ي���وؤدي اإىل ا�ستث���ارة االإب���داع واخلي���ال 

االإبداعي لديهم.
االهتم���ام باإع���داد الربام���ج التدريبي���ة وور����ص العم���ل للمعلم���ني قب���ل واأثناء . 6

اخلدم���ة به���دف اإك�سابه���م امله���ارات الت���ي تعم���ل عل���ى تكوي���ن ثقاف���ة تربوية 
ت�ساعده���م ومتكنه���م من تنمية اخلي���ال االإبداعي وحتفيز ح���ب اال�ستطالع، 
والتعرف على االأ�ساليب املعرفية املميزة لتالميذهم واالعتماد عليها يف بناء 

مواقف تعليمية-تعلمية.
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املناه���ج . 7 خ���ارج  جدي���دة  اإثرائي���ة  تعليمي���ة  املوازية)م���واد  املناه���ج  ا�ستخ���دام 
التقليدي���ة( يف املراح���ل التعليمية املختلفة يك���ون حمتواها قائم على اخليال 
واالإبداع احلر، مبا توفره من مثريات متعددة ومتنوعة للتالميذ حتى تتيح 
له���م اإمكاني���ة التعج���ب والت�س���اوؤل والتجري���ب والتفكري والبح���ث واالختبار 

واملالحظة مبا ي�ساعدهم على النمو املتكامل.

ثالث�ًا، يف جمال املجتمع)التفاعل بني الأ�س�رة واملدر�سة وموؤ�س�سات املجتمع 
الأخرى(:

توف���ري الفر����ص للتفاع���ل االيجاب���ي بني البيئت���ني االأ�سري���ة واملدر�سي���ة التي . 1
ت�ساع���د عل���ى توفري اأن�سط���ة وتدريبات موجه���ة ال�ستثارة اجلوان���ب املختلفة 
اخلا�س���ة ب���كل م���ن االإب���داع واخلي���ال االإبداعي وح���ب اال�ستط���الع؛ وذلك ال 
يك���ون ممكن���اً اإال من خ���الل اإيجاد بيئ���ة مدر�سية تدعم عملي���ات التعبري عن 
االهتمام���ات واملواهب، وبيئة منزلية تت�سم بال���دفء، وات�ساق املعايري وتعمل 
عل���ى توف���ري الظ���روف املنزلي���ة واملدر�سي���ة املنا�سب���ة لالأطف���ال لك���ي يع���ربوا 
ع���ن قدراته���م االإبداعي���ة واخليالي���ة واال�ستك�سافية املختلف���ة بطريقة تت�سم 

بااليجابية والفاعلية.
اإع���داد برام���ج تليفزيونية لالأطف���ال تكون قائمة على اخلي���ال واالإبداع وحب . 2

اال�ستط���الع تتناول املفاهيم العلمية واالأدبي���ة ب�سيء من الب�ساطة والو�سوح 
والتحدي وا�ستثارة قدرات االأطفال، وتكون مرتبطة مبيولهم واهتماماتهم. 
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احلاجات النف�صية الأ�صا�صية لطالب املرحلة الثانوية بدولة الكويت 
)درا�صة فارقة بني املتفوقني والعاديني والأدنى من العاديني(

اإعداد 
د / خلف غازي احلربي

ملخ�س الدرا�صة
هدف���ت الدرا�س���ة احلالي���ة التع���رف على الف���روق يف احلاج���ات النف�سي���ة االأ�سا�سي���ة للطلبة 
املتفوق���ني والعادي���ني واالأدن���ى م���ن العادي���ني ، كم���ا تهدف ه���ذه الدرا�س���ة اإىل التعرف على 

اختالف احلاجات لدى املجموعات الثالث باختالف اجلن�ص.
تكون���ت عين���ة الدرا�سة م���ن 300 طالبا وطالب���ة بواقع 100 طالبا وطالبة م���ن املتفوقني ، و 
100 طالبا وطالبة من العاديني ، و100 طالبا وطالبة من االأدنى من العاديني ، من طالب 
ال�س���ف احل���ادي ع�سر يف املدار����ص احلكومية العادي���ة بدولة الكويت وق���د مت اختيار العينة 

وفقا ملعايري الدرا�سة . وقد حاولت الدرا�سة االإجابة علي االأ�سئلة التالية :
1- ه���ل توجد فروق ب���ني جمموعات الدرا�سة )املتفوقني والعاديني واالأدنى من العاديني ( 
يف احلاجات النف�سية االأ�سا�سية لطالب املرحلة الثانوية ، وهل تختلف باختالف اجلن�ص ؟ 
2- ه���ل توجد فروق ب���ني جمموعات الدرا�سة )املتفوقني والعاديني واالأدنى من العاديني ( 

يف اأبعاد مقيا�ص احلاجات النف�سية االأ�سا�سية ، وهل تختلف باختالف اجلن�ص ؟
مت اتب���اع املنه���ج الو�سف���ي املق���ارن يف هذه الدرا�س���ة ملنا�سبت���ه لدرا�سة الف���روق يف احلاجات 

النف�سية االأ�سا�سية بني املجموعات الثالث .
ومت ا�ستخ���دام مقيا����ص احلاجات النف�سية االأ�سا�سية ، من اإعداد ) عو�ص ، 2000( ولالإجابة 
علي اأ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ، وحتليل التباين متعدد 
العوام���ل MANOVA ، وحتلي���ل التباي���ن ANOVA ، باالإ�ساف���ة اإىل اختب���ار بنف���روين 

التتبعي 
ومت التو�سل اإىل النتائج التالية :

- توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائي���ا ب���ني املتفوق���ني والعادي���ني واالأدن���ى م���ن العادي���ني ل�سالح 
املتفوقني وهذا يعنى اأن املتفوقني لديهم حاجات نف�سية اأ�سا�سية بدرجة اكرب من اإقرانهم 

العاديني واالأدنى من العاديني.
- ال يوج���د تفاع���ل دال ب���ني اجلن����ص واملجموعة ، وهذا يعن���ى اأن الفروق ب���ني   املجموعات 

الثالث ال تختلف باختالف اجلن�ص .
- توجد فروق دالة اإح�سائيا بني املتفوقني والعاديني واالأدنى من العاديني يف بع�ص اأبعاد 

احلاجات النف�سية االأ�سا�سية ل�سالح املتفوقني.
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مدخل اإىل الدرا�صة
مقدمة 

ال يعن���ي ك���ون الفرد املتفوق الذي ميتل���ك العديد من اخل�سائ�ص ال�سخ�سية 
والعقلية واالنفعالية واجل�سدية االإيجابية ، اأنه �سعيد دائما ، وال ميكن لكل من 
يعم���ل م���ع املتفوقني اأن يغفل وجود حاجات وم�سكالت خا�سة تت�سل بهذه الفئة 
كم���ا تت�س���ل مبحيطهم الثقايف واالجتماعي اأي�س���ا . لذلك تتكاتف جهود املربني 
م���ن علم���اء الرتبية من اأجل تهيئة الفر�ص املنا�سب���ة مل�ساعدة الطلبة وخ�سو�ساً 
املتفوقني على النحو ال�سامل املتكامل روحياً وعقلياً وفكرياً واجتماعياً وج�سمياً 
اإىل اأق�سى ما ت�سمح به ا�ستعداداتهم وامكاناتهم يف �سوء طبيعة املجتمع وفل�سفته 
واآماله وتطلعاته ، ويف �سوء مبادئ االإ�سالم والرتاث العربي ، والثقافة املعا�سرة 
مبا يكفل التوازن بني حتقيق املتفوقني لذواتهم واإعدادهم للم�ساركة البناءة يف 

تقدم املجتمع الكويتي خ�سو�ساً واملجتمع العربي عموماً.
ويتميز طلبة املرحلة الثانوية مبجموعة من احلاجات وامل�سكالت التي يوؤدي 
ا�سباعه���ا اإىل حال���ة من التوافق يف جم���االت النمو والتط���ور الرئي�سية واملتمثلة 
يف االأبع���اد اجل�سمي���ة والعقلي���ة واالنفعالية واالجتماعي���ة  . واإذا ما اأخفق ال�ساب 
يف ا�سب���اع ه���ذه احلاج���ات فاإنه يع���اين من اأزمة تنعك����ص اآثارها عل���ى نف�سه وعلى 
املجتمع ، وذلك من جراء حالة عدم التكيف اأو �سوء التوافق النا�سئ عن االخفاق 
يف اال�سباع. واأثار حالة عدم التكيف هذه ميكن اأن نالحظها فيما يبديه ال�سباب 

بعامة من مظاهر �سلوكية تعك�ص اإغرتابه عن ذاته وجمتمعه.)�سالح ، 1995(
واإذا كان���ت درا�س���ة احلاج���ات وامل�س���كالت �سروري���ة لالإن�سان ب�سكل ع���ام فاإنها 
تك���ون اأك���رث �سرورة للطالب املتفوق واملوهوب ب�سكل خا�ص، وذلك ملا لهذه الفئة 
م���ن خ�سائ����ص متيزها عن غريها يف نواٍح خمتلفة، ج�سمي���ة، وعقلية ، ونف�سية، 
واجتماعي���ة تنعك�ص اآثاره���ا يف تكوين �سخ�سية الطالب املتف���وق . هذا باالإ�سافة 

اإىل التوترات و�سعوبات التوافق التي يتعر�ص لها املتفوق.
وي�سته���دف البح���ث احل���ايل درا�س���ة احلاج���ات النف�سي���ة االأ�سا�سي���ة لط���الب 
املرحل���ة الثانوي���ة ، الأج���ل توجيهه���م ورعايته���م، والعم���ل عل���ى جتنيبه���م ما قد 
يعيقه���م وي�سبب لهم �س���وء التوافق وعدم حتقيق طموحاته���م، وذلك عن طريق 
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اإر�ساده���م واإعداده���م ملواجه���ة احلياة بواقعي���ة مما يحقق لهم النم���و املتكامل يف 
�سخ�سيته���م، والتكيف مع اأنف�سهم ومع جمتمعهم، وبالتايل يحقق لهم ال�سعادة 

واال�ستقرار مبا ينعك�ص ايجابياً على انتاجيتهم.
ولذل���ك ف���اإن م�ساع���دة الطلبة على فه���م اأنف�سهم وفه���م االإمكاني���ات البيئية 
والفر����ص املتاح���ة لديه���م �س���وف تك���ون عون���اً عل���ى اإ�سب���اع رغباته���م وحاجاته���م 

وا�ستغالل اإمكانياتهم وقدراتهم اإىل اأق�سى مدى.

م�صكلة الدرا�صة
لق���د اهتم���ت حرك���ة تعليم املتفوق���ني يف بداي���ة تاأ�سي�سها باحلاج���ات املعرفية 
للمتفوق���ني ومل يك���ن هن���اك انتب���اه للحاج���ات النف�سي���ة اال�سا�سي���ة، لذلك جند 
ب���اأن معظ���م الدرا�سات قد رك���زت على احلاجات وامل�س���كالت الرتبوية والتعليمية 
للطلب���ة املتفوق���ني ، اإال اأنها اأغفلت ب�سكل ملحوظ احلاج���ات النف�سية اال�سا�سية 
لنف����ص الفئ���ة، وعندم���ا ب���داأت حركة االهتم���ام بتعلي���م املوهوبني، اأ�س���ارت معظم 
الدرا�س���ات والكت���ب الرئي�سي���ة اإىل اأن املوهوب���ني يو�سفون بالق���درة على التكيف 

االنفعايل واالجتماعي املرتفع باملقارنة باأقرانهم ذوي القدرة املتو�سطة . 
يف مقاب���ل ذل���ك برز اجت���اه يقول اإن هناك ن�سب ال ي�سته���ان بها من املتفوقني 
واملوهوب���ني يواجه���ون م�سكالت انفعالية واجتماعي���ة ، الأنهم ال يكت�سفون ب�سكل 
جي���د وال يف الوق���ت املنا�س���ب وبالتايل ال ياأخ���ذون فر�سه���م يف الت�سجيع املنا�سب 
، لذل���ك ك���رثت الدع���وات ل�س���رورة انت�س���ار مراك���ز االإر�س���اد الت���ي تعن���ي به���وؤالء 

وباأ�سرهم . 
وق���د اأك���دت عل���ى ذل���ك درا�س���ة هولنجوورث)1923(حي���ث اأ�س���ارت ايل ن�س���ج 
انفع���ايل مبكر عند املتفوقني مقاب���ل �سعوبة يف التكيف االجتماعي ، ومعاناتهم 
اأحيان���ا م���ن �سعوب���ات له���ا عالق���ة يف اأهتمامه���م الزائ���د بامل�س���كالت الفل�سفي���ة.

) يف: ال�سرور ،1998 (
وق���د اأثبتت الدرا�س���ات اأي�سا اأن للطلبة املتفوقني حاجات خا�سة بهم تختلف 
ع���ن حاج���ات اأقرانه���م من الطلب���ة العاديني.وال �س���ك من اأن احلاج���ات النف�سية 
االأ�سا�سية تت�سابه اإىل حد ما بني االأفراد الذين جتمعهم �سفة معينة ، وتختلف 
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هذه احلاجات باختالف وتباين ال�سفات بينهم، فاحلالة الثقافية واالجتماعية 
واجلن����ص وم�ستوى ال���ذكاء والبيئة والزمالء وغريها من نواحي ميكن اأن توؤثر 

يف احلاجات وامل�سكالت لالأفراد ) عبد القوي وعوي�سه، 1994( .
ويف �س���وء م���ا تق���دم فاإنه ميكن حتدي���د م�سكلة الدرا�س���ة يف حماولة التعرف 
عل���ى الف���روق يف احلاج���ات النف�سية االأ�سا�سي���ة بني الطلبة املتفوق���ني والعاديني 

واالأدنى من العاديني ، وما اإذا كانت تلك الفروق تختلف باختالف اجلن�ص.

اأ�صئلة الدرا�صة 
من خالل عر�ص م�سكلة الدرا�سة فاإنه ميكن �سياغة اأ�سئلة الدرا�سة كالتايل :

1-ه���ل توجد فروق ب���ني جمموعات الدرا�سة )املتفوق���ني والعاديني واالأدنى من 
العاديني ( يف احلاجات النف�سية االأ�سا�سية طالب املرحلة الثانوية ، وهل تختلف 

باختالف اجلن�ص ؟ 
2- ه���ل توج���د فروق ب���ني جمموعات الدرا�س���ة )املتفوقني والعادي���ني واالأدنى من 
العاديني( يف اأبعاد احلاجات النف�سية االأ�سا�سية ، وهل تختلف باختالف اجلن�ص ؟

هدف الدرا�صة
ته���دف الدرا�س���ة احلالي���ة اإىل التع���رف عل���ى الف���روق يف احلاج���ات النف�سي���ة 
االأ�سا�سي���ة للط���الب املتفوق���ني والعادي���ني واالأدن���ى م���ن العادي���ني ، كم���ا ته���دف 
ه���ذه الدرا�س���ة اإىل التع���رف على م���دى االختالف يف حدة ظه���ور احلاجات لدى 

املجموعات الثالث باختالف اجلن�ص.

اأهمية الدرا�صة
تكم���ن اأهمية هذه الدرا�سة يف اأن فهمنا لطبيعة احلاجات النف�سية االأ�سا�سية 
املوؤث���رة والدافع���ة ل�سل���وك املتفوق���ني ب�سكل ع���ام، جتعلنا اأكرث قرب���اً من واقعهم 
النف�س���ي واالجتماع���ي وت�ساعدن���ا عل���ى اإيجاد واق���ع مو�سوعي يوف���ر لهم فر�ص 
ح���ل وع���الج ماق���د ينت���ج ع���ن ع���دم ا�سب���اع ه���ذة احلاج���ات ، وبالت���ايل ي�ساعدهم 
عل���ى  حتقي���ق ذواته���م مم���ا يدفعه���م الأداء دوره���م املجتمع���ي وامل�ستقبل���ي ب�س���كل 
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اأك���رث فعالي���ة. وتت�سح اأهمي���ة الدرا�سة اأي�سا م���ن خالل تناوله���ا للبعد النف�سي 
للطلب���ة املتفوق���ني، والذي اأغفله كثري من الباحثني ومل جند له �سدى كبري يف 
الدرا�سات الرتبوية، حيث كان اهتمامهم من�سب على البعد املعريف والتعليمي.

كم���ا اأن اأهمي���ة ه���ذه الدرا�س���ة ت���ربز من خ���الل ت�سليط ال�سوء عل���ى فئة من 
املجتمع ، هذه الفئة واإن كانت قليلة العدد اإال اأن انتاجاتها عظيمة وكبرية اإذا ما 
ح�سي���ت بالعناي���ة والرعاية فهي ت�سهم يف تقدم وتط���ور املجتمع ، واإذا ما اأهملت 
وواجه���ت ال�سغوط االنفعالية واالجتماعية قد تتعر�ص لالنحراف وهنا يظهر 

خطرها الكبري الذي قد يوؤدي اإىل تدمري قطاعات تنموية هائلة يف املجتمع.

الإطار النظري

 املقدمة

و�سيا�سي���ة  واجتماعي���ة  اإن�ساني���ة  حاج���ة  واملوهوب���ني  باملتفوق���ني  االهتم���ام 
واقت�سادي���ة فر�سته���ا جمموع���ة م���ن املتغ���ريات والعوامل ، حي���ث اأ�سبح االجتاه 
العامل���ي االآن اأك���رث اإيجابي���ة وبخا�س���ة بع���د قي���ام ح���ركات االإ�س���الح التعليمي يف 
جميع اأنحاء العامل ، والذي �سمل جميع الفئات اخلا�سة ، مبا فيها فئة املتفوقني 
واملوهوب���ني . لذل���ك يقا����ص تقدم اأي اأم���ة مبدى اهتمامها بقط���اع الطفولة اأواًل 
ورعايته���ا للمتفوق���ني م���ن اأبنائه���ا ، ومب���دى م���ا توف���ره له���م من فر����ص النمو 
والتط���ور ال�سلي���م م���ن خ���الل الرعاي���ة الرتبوي���ة والنف�سي���ة واالجتماعية حتى 
توج���ه ه���ذه الطاق���ات املبدع���ة اإىل طاق���ات بن���اءه خالق���ة ، ولك���ي ال تتح���ول اإىل 
طاق���ات تدمريي���ة ، وذلك الأن املتفوق ميثل حالة فري���دة اأكرث احتياجاً للتوجيه 
واالإر�س���اد والرعاي���ة . كما تت�ساب���ق االأمم وال�سعوب اإىل اجت���ذاب العقول املبدعة 
اأينم���ا وج���دت ، وكم من عقول هجرت بالدها بحثاً عن فر�ص حتقق من خاللها 
ذاته���ا وتك�س���ف ع���ن مكن���ون قدراته���ا ، ولالأ�س���ف ف���اإن ه���ذه الهج���رة م���ن الدول 
النامي���ة اإىل ال���دول املتقدمة ، مع اأن ال���دول النامية اأكرث احتياجاً لهذه العقول 
لك���ي تط���ور من حياته���ا وتنطلق بها اإىل اآف���اق التقدم باعتب���ار اأن املتفوقني رواد 

التطوير والتحديث يف عامل ال مكان فيه لغري املتفوقني املنتجني . 



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 121 -

لق���د اهتمت حرك���ة تعليم املتفوقني يف بداي���ة تاأ�سي�سها باحلاج���ات الرتبوية 
للمتفوق���ني ومل يك���ن هن���اك نف����ص امل�ست���وى م���ن االهتم���ام للحاج���ات النف�سي���ة 
واالجتماعي���ة . وفيم���ا بع���د ج���اء االهتم���ام بهذه احلاج���ات عن طري���ق االإهتمام 
بالعوام���ل املوؤث���رة يف النم���و والتطور . ثم توال���ت الدرا�سات بتناول ه���ذه االأبعاد 
بداي���ة بع���د درا�سة تريمان )1921-1945( والتي رك���زت على قدرة املتفوقني على 
التكيف يف �سن ال�سباب خا�سة ومتيزهم بعالمات �سخ�سية ثابتة ، وقدرتهم على 
ت�سكي���ل حي���اة اأ�سرية ناجحة ، اأما هولنج���وورث 1923 فاأ�سارت اإىل ن�سج انفعايل 
مبكر عند املتفوقني مقابل �سعوبة يف التكيف االجتماعي، ومعاناتهم اأحياناً من 

�سعوبات لها عالقة يف اهتمامهم الزائد بامل�سكالت الفل�سفية . 
وب�س���كل ع���ام فمعظ���م الدرا�سات القدمي���ة كانت ت�س���ري اإىل اأن املتفوقني اأكرث 
ن�سجاً واتزاناً من الناحية النف�سية االنفعالية ، وبع�سها ي�سري اإىل اأن املتفوقني 
بطبيعته���م منعزلون اجتماعياً ، اإىل جان���ب هذا كان هناك الكثري من املعتقدات 
اخلاطئ���ة حول خ�سائ�ص املتفوقني واملوهوب���ني ، الأن حركة االإهتمام باحلاجات 
االنفعالية واالجتماعية للمتفوقني بقيت بطيئة حتي اأواخر ال�سبعينيات وبداية 
الثمانينيات اإىل اأن جاءت البحوث لتوؤكد اأن هناك ن�سباً ال ي�ستهان بها من الطلبة 

املتفوقني يت�سربون من املدار�ص نتيجة لتدين حت�سيلهم.)ال�سرور،1998( 
ونتيج���ة حلاج���ات املتفوق���ني الت���ي ع���رب عنه���ا الباحث���ني واالأه���ايل ، تولدت 
امل�س���كالت وبرام���ج  هن���اك برام���ج وقائي���ة حلماي���ة املتفوق���ني م���ن الوق���وع يف 
اإر�سادي���ة وعالجي���ة ، فمنه���ا برام���ج عم���دت اإىل تدري���ب الطلب���ة عل���ى اأن�سط���ة 
هام���ة واأ�سا�سي���ة لتطورهم االجتماعي واالنفع���ايل وبرامج اعتمدت على املتابعة 
الطويل���ة للمتفوق���ني ع���رب مراحل تطوره���م امل�ستمرة مع الرتكي���ز على متابعة 
ثباته���م االنفع���ايل واالجتماع���ي ، واالأهتم���ام  بتطوره���م العقل���ي واالجتماع���ي 
. ودر�س���ت فرمي���ان جمموع���ة م���ن الطلب���ة املتفوق���ني يف بريطاني���ا م���ا ب���ني عام 
)1974-1985( حي���ث بحث���ت التط���ور االنفع���ايل �سم���ن العالق���ة ب���ني املدر�س���ة 
والبي���ت ، واأك���دت اأن م�سكالت املتفوقني ال تع���ود اإىل قدراتهم العقلية بالتحديد 
، ب���ل مرده���ا ا�سطرابات خمتلفة مث���ل �سراع االأهل والتوقع���ات العالية وغريها

  ( Freeman ,1991) .
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وجت���در االإ�س���ارة اأن معظ���م الدرا�س���ات ق���د رك���زت عل���ى احلاج���ات املعرفي���ة 
للمتفوق���ني عقلي���اً ، اإال اأنها اأغفلت ب�سكل ملحوظ احلاج���ات النف�سية اال�سا�سية 
لنف����ص الفئة ، لذل���ك كانت هذه الدرا�سة حماولة جادة لالقرتاب من املتفوقني 
بغر����ص التع���رف عل���ى م�ست���وى ظهور امل�س���كالت لديه���م كخطوة يف م�س���ار �سبل 

تقدمي الرعاية لهم . 

- مفهوم التفوق :

االهتم���ام باملتفوق���ني لي����ص باالأم���ر اجلديد بل ه���و وارد من���ذ اآالف ال�سنني ، 
اإال اأن املتفوق���ني وعل���ى م���ر الع�س���ور مل يج���دوا العناي���ة الكافي���ة ) التي وجدها 
املتخلف���ون عقلي���اً اأو املعوقون ج�سمي���اً( رغم حاجة املجتمع امللح���ة اإىل اإمكانيات 
هذه الفئة ؛ بل اإن ُمعظم رجال الرتبية اخلا�سة وحتى الن�سف االأول من القرن 
الع�سرين مل ي�سعوا يف اعتبارهم اأن جمال الرتبية اخلا�سة ميتد لي�سمل هوؤالء 

املتفوقني .
ويجد من يتتبع تاريخ الرتبية اخلا�سة اأن االأمريكيني مثاًل مل يهتموا بفئة 
املتفوق���ني ب�س���ورة جدي���ة اإال يف الن�سف الث���اين من القرن الع�سري���ن ، وبخا�سة 
عندم���ا اأدرك���وا اأن الرو����ص ق���د �سبقوه���م يف التق���دم العلمي وخا�س���ة فيما يتعلق 

مبجال الف�ساء . 
ولق���د م���ر م�سطلح التفوق مبراحل عديدة ، ففي الع�سر البدائي كان ُيطلق 
عل���ى ال�سي���اد املاهر اأن���ه متميز ، يف حني اأن املجتمعات االأك���رث تطوراً تطلق على 
“ الع���امل اجلي���د “ و” الطبي���ب املاه���ر” �سفة التف���وق . فمفهوم التفوق يتغري 
بتغري حاجات واهتمامات املجتمع،  فقيم كل جمتمع حتدد تعريفاً خا�ساً للتميز 
. وكل ثقافة لها فيما يبدو راأيها اخلا�ص وفكرتها اخلا�سة عن مكونات التفوق .

وهن���اك العدي���د م���ن التعريف���ات للمتفوقني ، منه���ا ما هو تقلي���دي ، َيح�سر 
مفه���وم التف���وق   ب���االأداء العقل���ي يف �سوء حمك واح���د كتعريف تريم���ان، الذي 
ي���رى اأن املتف���وق هو من يحقق عالمات عالي���ة يف اختبار �ستانفورد بينيه للذكاء  

)يف: زحلوق 1994( .
وهناك تعريف هام يعترب االأكرث ات�ساعاً و�سمولية ملفهوم التفوق والذي لقي 
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قب���واًل وانت�س���اراً وا�سع���اً ، وهو تعري���ف مكتب الرتبية االأمريكي ال���وارد يف تقرير 
مريالن���د  ع���ام 1972  وم���وؤداه اأن املتفوق���ني ه���م االأطف���ال الذين ميك���ن التّعرف 
عليهم بوا�سطة املخت�سني من خالل قدراتهم العالية والتي متكنهم من القيام 
ب���اأداء ع���ايل  والذي���ن يحتاجون اإىل خدم���ات اأو برامج تربوي���ة خا�سة وخمتلفة 
عم���ا يق���دم ع���ادة يف الربامج املدر�سي���ة العادي���ة ، ليتمكنوا من حتقي���ق اإ�سهامات 
متمي���زة لذواته���م وجمتمعاتهم ، وُهم االأطف���ال ذوي االأداء العايل يف التح�سيل 

و/اأو قدرات  يف اأٍي من اجلوانب التالية:
اأ- قدرة عقلية عامة .                      ب-ا�ستعداد اأكادميي خا�ص.    

ج- قدرة اإبداعية اأو التفكري املنتج                     د- قدرة قيادية .
ه�- قدرة يف الفنون االأدائية الب�سرية               و- قدرة نف�ص حركية .

ل هذا التعريف يف �سنة 1978م ، وُحذفت منه املهارات النف�ص حركية  وقد ُعدِّ
الأن هناك موؤ�س�سات خا�سة تعطيها حقها من االهتمام وحلدوث جدل حول هذا 

( Davis & Rimm, 1998 ) . اجلانب
خ�سائ�س املتفوقني :. 

مب���ا اأن الف���رد املتف���وق يفك���ر باأ�سل���وب خمتل���ف وممي���ز وي���درك م���ا ال يدركه 
االآخ���رون ويت�س���رف بطريقة اأ�سيلة وغري تقليدي���ة ، فمن ال�سروري اأن ميتلك 
جمموعة من اخل�سائ�ص وال�سمات ال�سخ�سية التي متيزه عن االآخرين وجتعله 
يفك���ر باأ�سل���وب خمتلف عنه���م ، لذا البد من التعرف عل���ى اخل�سائ�ص ال�سلوكية 
اأو باأخ���ر بامل�س���كالت الت���ي تواج���ه الطلب���ة املتفوق���ني وذل���ك لعالقته���ا ب�س���كل 

) حداد ، ال�سرور، 1999 ( .
املتفوق���ون  الت���ي يتمي���ز به���ا االأطف���ال  اأه���م ال�سف���ات االجتماعي���ة  اإن م���ن 
واملوهوب���ون ه���ي قدرتهم القيادية يف املدر�سة وخارجه���ا. فهم قادرون على قيادة 
الطلبة االآخرين ، وقادرون على حل امل�سكالت الناجمة عن التفاعل مع االآخرين 
، واإدارة احل���وار والنقا����ص والتفاو�ص ب�ساأن الق�ساي���ا احلياتية التي يتعر�ص لها 
زمالوؤهم االآخرون ، كما اأنهم حمبوبون من قبل اأقرانهم ) القريوتي واآخرون، 

. )1995
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اإن وج���ود اخل�سائ����ص االجتماعي���ة واالنفعالي���ة االإيجابي���ة ل���دى االأطف���ال 
املتفوق���ون املوهوب���ون ، ال يعن���ي اأنهم اأف���راد حم�سنون �سد امل�س���كالت التي رمبا 
يك���ون �سببه���ا تطرف قدرته���م العقلية ، وتعر�سهم بالت���ايل اإىل بع�ص ال�سغوط 
م���ن قب���ل اأقرانه���م اأو التحي���ز �سده���م اأو تعر�سه���م ل�سغ���وط لي����ص له���ا عالقة 

مبوهبتهم اأو تفوقهم. 
ه���ذا ، وميك���ن االإ�س���ارة هن���ا اإىل اأن الظ���روف االقت�سادي���ة واالجتماعية التي 
يعي�سها الطفل املوهوب واملتفوق واخل�سائ�ص اجل�سمية التي يتميز بها ميكن اأن 
توؤثر على اجلوانب االجتماعية اأو االنفعالية لهذا الطفل  ) اأبوجري�ص،1994 (.
لذل���ك يع���اين الطلب���ة املتفوق���ون واملوهوب���ون من م�س���كالت بع�سه���ا م�سابه 
مل���ا يعاني���ه اأقرانه���م العادي���ون ، وبع�سه���ا االآخ���ر قد ينب���ع م���ن خ�سائ�سهم التي 

يتميزون بها عن اأقرانهم ذوي القدرات املتو�سطة  
وهن���اك العدي���د م���ن الباحث���ني الذي���ن قام���وا بدرا�س���ات هدف���ت اإىل و�س���ف 
 Terman & خ�سائ����ص الطلب���ة املتفوق���ني ، حي���ث ب���نّي كلٌّ م���ن تريم���ان و اودن
Oden, 1951 اأن الطلب���ة املتفوق���ني يتمتع���ون بو�س���ع ج�سم���ي ، ولياق���ة بدني���ة 
اأف�س���ل من اأقرانهم. وكذلك يظهرون ق���درات عالية يف القراءة وا�ستخدام اللغة 
، وامله���ارات احل�سابي���ة ، والعلوم واالأدب ، والفن���ون والتهجئه ، ومعلومات واقعية 
يف التاريخ وال�سعوب. ولهم اهتماماتهم الذاتية ، فهم يتعلمون القراءة ب�سهولة 
، ويقراأون اأكرث ، ويكتبون اأف�سل من اأبناء جيلهم ، وميار�سون هوايات متعددة ، 
ويكت�سب���ون معلوم���ات كثرية . فهم واثقون باأنف�سهم حيث يح�سلون على درجات 

مرتفعة يف اختبارات ثبات ال�سخ�سية . )يف: ال�سرور 1998 (
 Tuttle& وم���ن قوائ���م اخل�سائ����ص ال�سلوكية م���ا اأورده الباحثان تت���ل وبيك

Becker,1983 يف و�سف املتفوق واملوهوب :

حمب لال�ستطالع ، مثابر يف متابعة اهتماماته وت�ساوؤالته .
م���درك ملحيط���ه ، واع مل���ا ي���دور حوله ، ناقد لذات���ه ولالآخري���ن ، يتمتع مب�ستوى 
رفي���ع من ح�ص الدعاب���ة ، وال �سيما اللفظية منها ، ح�سا�ص �سديد التاأثر بالظلم 

على كافة امل�ستويات .
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قي���ادي يف جم���االت متنوع���ة ، مي���ال لع���دم قب���ول االإجاب���ات اأو االأح���كام اأو التعب���ريات 
ال�سطحية 

يفه���م املب���ادئ و القوان���ني العامة ب�سهولة ، غالب���اً ما ي�ستجي���ب ملحيطه بو�سائل 
وطرق غري تقليدية 

يرى العالقات بني اأفكار تبدو متباعدة ، يولد اأفكاراً عديدة ملثري معني .

 نظرة تاريخية للحاجات النفعالية والجتماعية لدى املتفوقني
م���ن اجلدي���ر بالذكر اأنه منذ بداية االهتمام بالرتبي���ة املتفوقني واملوهوبني 
اهت���م الباحث���ون بالتعامل م���ع احلاجات الرتبوي���ة واملعرفية للطلب���ة املتفوقني 
واملوهوب���ني ، اإال اأن القلي���ل م���ن الرتكيز كان للحاجات وامل�س���كالت النف�سية عند 

هوؤالء الطلبة . 
وكان���ت حرك���ة االهتم���ام باملوهوبني واملتفوقني ق���د اأ�س���ارت اإىل اأن املوهوبني 
يت�سم���ون بالق���درة عل���ى التكيف والتالئ���م االجتماع���ي اإذا ما قورن���وا باالآخرين 
العادي���ني ، تل���ك هي الدرا�سات االأوىل يف االهتم���ام باملتفوقني واملوهوبني ، وظل 
االأم���ر كذل���ك اإىل اأن تطورت الدرا�سات واالأبحاث حت���ى اأثبتت بع�ص الدرا�سات ، 
ومنه���ا درا�س���ة هولنج���ورث Hollingowrht 1923 اأن االأطف���ال املتفوق���ني منذ 
�سغرهم يواجهون جمموعة م�سكالت اجتماعية وانفعالية ، وظلت بعدها حركة 
االهتمام بالنواحي التعليمية واملعرفية لهوؤالء االأفراد املوهوبني تتطور وتتقدم 
مقارن���ة بالنواح���ي االجتماعية واالنفعالية االأمر الذي جعل الباحثون  يهتمون 
باإر�ساد هوؤالء املوهوبني ، وذلك من خالل تاأ�سي�ص املعاهد الرتبوية التي تدر�ص 
ال�سل���وك االنفع���ايل للمتفوق���ني واملوهوب���ني وم���ن اأب���رز املعاهد الرتبوي���ة التي 
اأن�ساأت باإر�ساد الطلبة املوهوبني معهد جيفت�ص وكذلك معهد روثني بوا�سنطن . 
وتل���ي تل���ك الفرتة تطور اأكرب م�ساحة واأعلى قدراً ، ففي اأوائل العقد الثامن 
م���ن الق���رن املا�س���ي عمل القادة الرتبوي���ون على االهتمام ب�س���كل اأكرب واأعمق يف 

. ( Clark, 1992 ) درا�سة ال�سلوك االنفعايل واالجتماعي
وق���د كان���ت ف���ان تا�س���ل Van Tassel مدي���رة مرك���ز �سيكاغو لرتبي���ة وتعليم 
املوهوب���ني بالوالي���ات املتح���دة ، ق���د اأ�س���ارت اإىل اأن 45% م���ن الطلب���ة املوهوب���ني 
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والذي���ن تتج���اوز مع���دالت ذكائه���م “ IQ 130 “ عنده���م مع���دالت اأكادميي���ة 
منخف�س���ة يف ح���ني اأن 14% م���ن الطلب���ة الذي���ن ير�سب���ون يف املدار����ص الثانوي���ة 
لديهم معدالت ذكاء اأعلى من “ IQ 130 “ ومن خالل هذا يتم التو�سل اإىل اأن 
الطلبة املوهوبني ، لديهم م�سكالت غري امل�سكالت االأكادميية حتد من قدراتهم 

ومهاراتهم تلك امل�سكالت تتعلق باجلانب االجتماعي واالنفعايل .
وملا كانت النتائج وا�سحة وجلية زاد االهتمام اأكرث بعمل برامج اإر�سادية مطورة 
يت���م م���ن خاللها تق���دمي اخلدمات االإر�سادي���ة املتمثلة يف التوعي���ة والوقاية من 

امل�سكالت املختلفة التي تقف عائقاً اأمام قدرات املوهوبني واملتفوقني . 
ولعل برنامج » ويب » الذي اأعده لدعم احلاجات االنفعالية لدى املوهوبني كان 
م���ن اأبرز الربامج العالجية االإر�سادية لتل���ك امل�سكالت االنفعالية واالجتماعية 

لهوؤالء املتفوقني .
النف�سي���ة  احلاج���ات  تلب���ي  الت���ي  الرتبوي���ة  التعليمي���ة  الربام���ج  اأ�سه���ر  وم���ن 
 ، Treffinger واالجتماعي���ة للموهوب���ني ه���و برنام���ج ح���ل امل�سكل���ة لرتفنج���ر
وبرام���ج ديبون���و Debono لتعلي���م التفك���ري  وظل���ت حركة االهتم���ام والتطوير 
توؤت���ي ثماره���ا يف حل م�سكالت املتفوقني واملتفوق���ني  والعمل على تكيفهم داخل 

احلدود اخلارجية والداخلية للبيئة التي يعي�سون فيها ويتفاعلون معها . 
وم���ن خ���الل هذه الدرا�سات يت�سح لنا اأن املتفوقني واملوهوبني يكونون يف حاجة 

دائمة للم�سورة وامل�ساعدة من اأجل بلوغ التكيف االجتماعي واالنفعايل . 
وق���د اأظهرت معظ���م الدرا�سات اأن احلالة االجتماعية للطف���ل املتفوق اأو املتفوق 
تك���ون عالي���ة يف املراح���ل االأوىل م���ن تعليمه ، حي���ث يكون من�سجم اأف���راد عائلته 
واأ�سدقائه وزمالئه . اإىل اأن ي�سل للمرحلة الثانوية فتكرث امل�سكالت االنفعالية 
واالجتماعي���ة وم�س���اكل عدم التكي���ف مع من حوله ، وبهذا نك���ون قد و�سلنا اإىل 
درا�س���ة  رودي���ل (Roedel 1984) والتي تت�سم���ن نظرية عامة تقول باأنه : كلما 
كان الطفل متفوقاً كلما ازدادت عنده خماطر عدم التكيف مع االآخرين كما قد 
ح���دد ثم���ان ابعاد يجب اأن ن�سعها يف االعتبار وندركه���ا جيداً حتى جنتاز بهوؤالء 
املتفوق���ني واملتفوق���ني تلك امل�سكالت والعقبات . ه���ذه االبعاد التي اأوردها روديل 
Roedell ه���ي : الكمالي���ة واحل�سا�سي���ة املفرط���ة مفهوم الذات ، العزل���ة ، البيئة 

.( Clark, 1992 ) غري املنا�سبة  والتناق�سات الداخلية
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 �سن املراهقة والتطور النفعايل عند املتفوقني
يقل���د الطف���ل �سل���وك ومواق���ف الكبار وعندم���ا ي�س���ل اإىل �سن املراهق���ة يبداأ 
مب���زج ه���ذه املواقف مع اأقران���ه فاملراهقة هي وقت التعامل م���ع امل�سائل بطريقة 
�سادق���ة تن���م ع���ن التكوي���ن ال�سخ�سي وهن���ا ندعو احلاج���ة اإىل ال�سع���ور باالأنا يف 

و�سط عائلته وجمتمعه . 
وت���زداد حاجات هذه الفرتة يف الوقت احلا�س���ر الأن مراهقي اليوم يواجهون 

م�سكالت اأكرث عددا واأكرب حجماً من املراهقني يف االأزمنة الغابرة .
واجلدي���ر بالذك���ر اأن االإ�سالم اهتم بهذه املرحل���ة واعتربها بداية التكليف 
ال�سرع���ي ، ق���ال ر�س���ول اهلل �سل���ى اهلل علي���ه و�سل���م ) رفع القلم ع���ن ثالثة : عن 

النائم حتى ي�ستيقظ وعن ال�سغري حتى يحتلم وعن املجنون حتى يفيق ( . 
فنج���د اأن تكلي���ف البال���غ يف االإ�س���الم يتم يف ه���ذه املرحلة ) مرحل���ة املراهقة 
( الأنه���ا مرحل���ة انط���الق حلياة جدي���دة ي�سبح فيه���ا الفرد م�سئ���واًل فت�سند اإليه 
االأعم���ال مم���ا ي���وؤدي اإىل االإح�سا����ص بقيمت���ه كف���رد ، كم���ا يعت���رب مظه���راً لنم���و 
االإح�سا����ص بالكف���اءة واالقتدار يف فهم نف�سه ويحللها ويفهم ميوله وا�ستعداداته 

ونواحي نبوغه وق�سوره والفر�ص املتاحة له . )غندور ومو�سى ،1992( .
ويعت���رب �س���ن املراهق���ة مرحل���ة انتقالي���ة طويلة وممت���دة مير خالله���ا ج�سم 
الف���رد و�سخ�سيته وعالقات���ه ومهاراته مبراحل عديدة وذلك للو�سول للن�سج ، 
حي���ث تب���داأ من �سن )12-19 �سنة( ، وخل����ص بي�سر Buescher, 1991 احلاجات 

النف�ص اجتماعية التي تظهر لدى املراهقني املوهوبني واملتفوقني مبا يلي : 
احلاج���ة لتقب���ل الذات املوهوب���ة : فاملراهقون ب�سكل ع���ام واملوهوبون منهم . 1

ب�س���كل خا����ص تت�س���كل هويته���م من خ���الل اأهله���م واملدر�س���ة ورفاقهم ، ويف 
ه���ذه املرحلة ي�سبح���ون ناقدين لذاتهم واأكرث ح�سا�سية ومنا�سدة للكمال ، 
وتربز احلاجة هنا اأي�ساً ملعرفة الذات  التي تن�ساأ ب�سكل مبكر لديهم بحيث 

يعملون على التحليل املبكر للذات. 

بن���اء العالق���ة م���ع االآخري���ن : حي���ث تظه���ر لديه���م الرغب���ة باال�ستقاللية . 2
واالنف�سالي���ة مبقاب���ل االت�س���ال باأع�ساء العائلة واالآخري���ن املحيطني بهم 
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، وه���ذا التناق����ص موج���ود ل���دى املراهق���ني وب�س���كل اأعمق ل���دى املراهقني 
املتفوق���ني واملوهوبني ، ويتهم املراهق���ون املتفوقون واملوهوبون ب�سغوطات 
وهم���وم ال�سعور باأنهم خمتلف���ون ، وتعترب عملية التفرد واال�ستقاللية عن 
االآخري���ن اأ�سع���ب مهمة يف مرح�ل���ة املراهقة ، وتظهر اأي�س���اً لديهم الرغبة 
باالندم���اج م���ع االأ�سدق���اء واإن يكونوا مو�سع ثق���ة زمالئهم ، وكذلك تربز 
رغب���ة ل���دى معظم املراهقني يف ال�سيطرة واالنط���الق ، ويحتاجون يف هذه 

املرحلة اإىل حتقيق الذات واالألفة مع االآخرين.

التعام���ل م���ع املوهب���ة ومتطلباته���ا : فاملراهق���ون يت�سف���ون بع���دم ال�سرب ، . 3
وخا�س���ة املوهوب���ون منه���م ، فه���م يتوقع���ون روؤي���ة نتائ���ج فوري���ة الأعمالهم 
واكت�س���اب ثم���ن من جهودهم االأولي���ة ، وباملقابل فاإن عملي���ة تنمية املوهبة 

تتطلب وقتاً وجهوداً مطولة لتنميتها 

احلاج���ة للمغام���رة : وتظهر هذه احلاجة منذ الطفولة ، فهم قادرون على . 4
املوازن���ة ب���ني احل�سنات وال�سيئات ملختلف املواق���ف ، ويحبون ال�سيطرة على 

اأمور حياتهم ،  وهم تواقون للمغامرة والتحدى .

احلاج���ة لتحدي���د الهوي���ة : والتي تظهر مبكراً لدى ه���ذه الفئات واملتمثلة . 5
باحلاج���ة للو�سول لالإح�سا����ص املبكر بالهوية ، وهذا قد يعر�سهم لل�سغط 
(Colangelo & Davis, 1991: االجتماعي للو�سول اإىل الن�سج املبكر. )يف

 اأ�سباب ظهور احلاجات وم�سكلت عند املتفوقني :

اإن الطلبة املتفوقني كغريهم من الطلبة العاديني لديهم حاجات وم�سكالت 
فردية قد تكون �سلوكية اأو اجتماعية اأو تعليمية اأو �سحية اأو نف�سية اأو غريهما 
وملا كّنا نتحدث عن خ�سائ�سهم فقد كنا نتحدث عن خ�سائ�سهم كمجموعات اأما 
كاأف���راد ف���اإن لديهم م�سكالت كم�سكالت االأف���راد العاديني واحلقيقة اأن البدء يف 
عملي���ة رعاية املوهوبني جاء متاأخ���راًَ ولقد انطلقت بدايات االهتمام بهم عندما 
اأ�س���ارت املربية االأمريكية هولنجوورث (Hollingworth) اإىل �سرورة رعايتهم 
وتقدمي اخلدمات امل�ساندة لهم كفئة من فئات الرتبية اخلا�سة التي هي بحاجة 

اإىل خدمات من نوع خا�ص كاخلدمات االإر�سادية والرتبية. 



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 129 -

على العموم هناك  اأ�سباب عديدة وراء  ظهور امل�سكالت اخلا�سة باملتفوقني 
منه���ا ما يعود اإىل تعري���ف املجتمع ملفهوم التفوق ، فلكل جمتمع نظرته وفكرته 
اخلا�س���ة ع���ن املتفوق���ني ،  وللم���كان والزم���ان ال���ذي يح���دث فيه التف���وق دور يف 
تعريفه وحتديده وفهمه ، وتلعب امل�سادفة دور كبري يف هذا اجلانب   والظروف 

االأ�سرية واالجتماعية واالقت�سادية واالنفعالية املحيطة بالطفل .

حي���ث يرى الباحث���ون اأن احلرمان االقت�سادي والعزلة اجلغرافية هي من 
اأه���م اأ�سب���اب ظه���ور م�س���كالت عند االأطف���ال املتفوقني ، وه���ذا ي���وؤدي اإىل اإهمال 
االأطف���ال املوهوب���ني وبالتايل �سياع طاقاتهم ، اأو ظهور امل�سكالت لديهم . وترى 
ري����ص 1995م ، ان احلي���اة ال�سخ�سي���ة وعدم توفر الوقت م���ن االأ�سباب التي تعيق 
عملي���ة تط���ور االإجناز واملثابرة عن���د الن�ساء املتفوقات ، كذلك ف���اإن غياب الدعم 
االأ�سري والتوجيه املهني يوؤدي اإىل تعر�ص املتفوقني للم�سكالت . واأ�سارت بع�ص 
الدرا�س���ات مث���ل �سل���ي وه���اريف  1984 م  ، اإىل اأن 18% من ال�سب���اب الذين يكونون 
حمكوم���ني بجناي���ات ك���ربى ويحال���ون اإىل دور االأح���داث هم متمي���زون ، كذلك 
يت�س���م املتفوق���ون املنحرف���ون بق���درات ذكائي���ة متدفق���ة وه���ذه الق���درات تتط���ور 

بامل�سادفة .

وذكر  فو�سرت 1986م  اأن هناك مواهب تظهر واإجنازات خا�سة يف املجتمعات 
املدمرة ، ويعزى هذا الظهور لوجود معلم خمل�ص وداعم ، ويف حالة وجود هدف 

بعيد املدى وثقة عالية بالنف�ص عند الطفل املتفوق .

وتن���اول ك���ول اأجنل���و 1983 م ، دور االأ�س���رة الت���ي تق���وم بالرف����ص والتوبي���خ 
الأبنائها املتفوقني بحيث يوؤدي اإىل تدين حت�سيلهم ، كذلك اأكدت  ري�ص 1987 م  

، على ذلك )يف: ال�سرور 1998 (

كذلك فاأن االأ�سرة قد ت�ساهم يف ظهور م�سكالت عند اأبنائها املتفوقني من 
خ���الل دفعه���ا امل�ستمر الأبنائه���ا املتفوقني للنجاح واأنه من غ���ري املتوقع منهم اأن 
يواجهوا الف�سل يف اأي اإجناز ي�سعون لتحقيقه وكذلك افتخارهم الدائم باإجنازات 
ه���وؤالء االأبن���اء، وكذلك يف املدر�سة فالطلبة املتفوقني ه���م اأمل هذه املدر�سة واأي 
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ف�س���ل لبع�سه���م ق���د ال يعترب �س���يء طبيعي لتوق���ع النجاح الدائ���م منهم وب�سبب 
ح�سا�سي���ة هوؤالء الطلب���ة املتفوقني فهم يدركون ر�سالة االأ�س���رة واملدر�سة  والتي 
تتطل���ب منه���م االإجناز املتفوق يف كل مرة، وكذل���ك بالن�سبة للمجتمع فكثريا ما 
نالحظ اأن ال�سخ�ص البارز املتفوق يعترب حمط اأنظار املحيطني به واأن اأي ف�سل 
له يعترب اأمر غري طبيعي واأن عليه النجاح دائما.)احلوراين واآخرون ،2000( .

وُل بني الطلبة املتفوقني وبني اإر�ساء حاجاتهم  وبهذا فاإن العوائق التي حَتُ
، اأو رغباتهم  وتوؤدي بهم اإىل نوع من �سوء التكيف ، وهذا بدوره يوؤدي اإىل ظهور 
العديد من امل�سكالت ، حيث يعرف علماء االجتماع  وعلماء الرتبية وعلم النف�ص 
امل�سكلة باأنها عبارة عن » عقبة اأو عائق حتول بني االأفراد وبني اإر�ساء حاجاتهم« 
وميكن اأن تكون هذه امل�سكلة ذاتية )داخلية املن�ساأ( ، وهي التي تظهر مبدئيا من 
الف���رد نف�س���ة دون اأعتب���ار البيئة ،وهي نابعة م���ن �سخ�سية الطف���ل الذكي نف�سة 
وله���ا عالق���ة بطبيعت���ه ، كما ميك���ن اأن تكون بيئي���ة )خارجيةاملن�س���اأ(، وهي التي 
تتعل���ق باأ�سب���اب عائلية ، نا�سئة من اأ�سرة الطف���ل الذكي ، وهي ناجمة من تفاعل 

الطفل مع اأ�سرتة والبيئة املحيطة به ،كثقافة املجتمع وغريها ،  

وكث���رياً م���ا يخلط الباحثون بني مفهوم امل�سكلة ، ومفهوم احلاجة ، ومما ال �سك 
في���ه اأن مفه���وم امل�سكل���ة يرتب���ط مبفهوم احلاجة ف���ال توجد م�سكل���ة دون حاجة 
ومفهوم احلاجة كما عرفها العامل موراي Murray 1938  عبارة عن رغبة  لدى 
الكائن ، �سواء �سعر بها �ساحبها اأم مل ي�سعر بها ، وهي عبارة عن مركب اأو ت�سور 
فر�س���ي لتوت���ر ف�سيولوج���ي يط���راأ على الفرد ب�سب���ب نق�سان احلاج���ة ، واملوقف 
ال���ذي يث���ري ذلك قد يكون نف�سياً اأو اجتماعي���اً ، وهذا التوتر اإما اأن يكون منبعثاً 

من داخل الفرد اأو من خارجه) يف: الزراد 1997 ( . 
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درا�صات �صابقة

درا�سة بيومي )1989( : 
احلاجات النف�سية والقيم لدى املتفوقني درا�سيا .

تهدف هذه الدرا�سة اإىل التعرف على تنظيم احلاجات والقيم لدى الطلبة كما 
انه���ا حماولة للتعر�ص ب�س���كل ت�سخي�سي على بع�ص نواح���ي حياتهم ال�سخ�سية 
وامل�ست���وى االقت�س���ادي واالجتماعي وم�ستوى تعلي���م الوالدين ومهنة الوالدين 
وطموح���ات الوالدي���ن واالهتمام���ات الثقافي���ة لال�س���رة وغريه���ا وق���د اأجري���ت 
الدرا�س���ة يف م�س���ر مبدين���ة الزقازي���ق وتكون���ت عين���ة الدرا�س���ة م���ن 80 طالب���ا 
وطالب���ه، )40 ذك���ر و40 ان���اث ( يف املرحل���ة الثانوي���ة ومت اختي���ار العينة بطريقة 
مق�س���ودة وب�س���روط خا�سة هي:1- ان يكون الطال���ب او الطالبة متفوقا درا�سيا 
ط���وال �سن���ني الدرا�سة 2- اال يقل جمم���وع درجاته عن 90% يف ال�سهادات العامة.
وق���د ا�سف���رت الدا�س���ة ع���ن النتائ���ج التالي���ة: ترتي���ب احلاج���ات النف�سي���ة ل���دى 
1- التحم���ل 2- العط���ف 3- التغري 4- لوم ال���ذات 5- ال�سيطرة  املتفوقني: 

6- التح�سيل    7- املعا�سدة     8- االعتداء و التواد    9- التاأمل    10- النظام  
الغريي���ة. اجلن�سي���ة   -14 اال�ستعرا����ص   -13 اال�ستق���الل   -12 اخل�س���وع   -11

اما ترتيب القيم لدى املتفوقني هي كالتايل:
2- االجتماعية   3- النظرية   1- الدينية   
5- اجلمالية   6- ال�سيا�سية. 4- االقت�سادية  

درا�سة �سالح )1995( :
امل�س�كلت النف�سي�ة والجتماعي�ة لدى الطلب�ة املراهقني يف ف�رتة املراهقة بدولة 

الكويت 

هدف���ت هذه الدرا�س���ة اإىل درا�سة امل�س���كالت النف�سية واالجتماعي���ة لدى الطلبة 
املراهق���ني يف ف���رتة املراهق���ة والوق���وف على ن���وع ال�سلوك الطالب���ي وي�ستق�سي 
نوعي���ة ه���ذه امل�سكالت ويق���ف على اأ�سبابه���ا ودوافعها والنتائج الت���ي ترتبت على 
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�سيوعه���ا وتكون���ت العين���ة م���ن )1159( طالب���اً )651( ذك���ور و )508( اإن���اث م���ن 
املرحلت���ني املتو�سط���ة والثانوية وترتاوح اأعم���ار املرحلة املتو�سطة ما بني 11- 14 
واملرحل���ة الثانوي���ة ما بني 15-18 وقد اأ�سفرت الدرا�سة اإىل وجود ت�سابه بني اآراء 
غالبي���ة اأفراد العينة ح���ول امل�سكالت النف�سية واالجتماعي���ة يف املجال االنفعايل 
واالجتماع���ي الت���ي يعاين منه���ا املراهقون وتلك التي تع���اين منها املراهقات وان 

اختلفت يف ترتيبها ون�سبتها املئوية.

درا�سة الد�سوقي )1984( : 
العلقة بني احلاجات النف�سية والتح�سيل الدرا�سي لدي طلب اجلامعة . 

هدف���ت ملعرفة العالقة ب���ني احلاجات النف�سية والتح�سيل الدرا�سي لدى طالب 
اجلامع���ة وق���د تكون���ت عين���ة الدرا�س���ة م���ن 350 طالب���اً وطالبة من ط���الب كلية 
الرتبي���ة جامع���ة الزقازيق ، وق���د ا�ستخدم الباحث مقيا����ص التف�سيل ال�سخ�سي 
الدواردز ونقل���ه للعربي���ة جاب���ر عب���د احلمي���د. ويتاأل���ف املقيا����ص م���ن احلاج���ات 
التالي���ة الت���ي اقرتحها هرني موري وهي احلاجة للتح�سيل ، اخل�سوع ، النظام 
، اال�ستعرا����ص ، اال�ستق���الل ، التواد ، التاأم���ل الذاتي ،  املعا�سدة ، ال�سيطرة ، لوم 

الذات ، العطف ، التعبري ،التحمل ، العدوان .
وق���د اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اإىل وجود عالق���ة ذات داللة اإح�سائي���ة موجبة بني 
كل م���ن احلاج���ة للتح�سي���ل ، النظ���ام ، التحم���ل ، والتح�سي���ل الدرا�س���ي ل���دى 
عين���ة البن���ني ، وقد اأظه���رت الدرا�سة وجود عالقة �سلبية ب���ني متغري لوم الذات 
والتح�سي���ل لدى عين���ة الطالبات االأقل حت�سيليا وعالق���ة اإرتباطية �سلبية بني 

العطف والتح�سيل الدرا�سي وكذلك بني التعبري والتح�سيل الدرا�سي .

درا�سة ابوجري�س )1994 ( : 
الفروق يف امل�سكلت واحلاجات الإر�سادية بني الطلبة املتميزين وغري املتميزين

هدف���ت الدرا�س���ة اإىل التعرف عل���ى امل�سكالت واحلاج���ات االإر�سادي���ة بني الطلبة 
املتميزي���ن وغ���ري املتميزين وتكونت عينة الدرا�سة م���ن ) 327( طالبا وطالبة يف 
االأردن يف كل م���ن مدين���ة  عم���ان وال�سل���ط ، منه���م)162( طالب���ا و )165( طالبة 
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باالإ�سافة اإىل عينة من الطلبة غري املتميزين ، مكافئة ملجتمع الطلبة املتميزين 
وبذل���ك يك���ون العدد الكل���ي لعينة الدرا�سة )654( طالب���ا وطالبة .وقد مت قيا�ص 

احلاجات وامل�سكالت من خالل اأداة  مت تطويرها من قبل الباحثة .
 واأ�س���ارت النتائ���ج اإىل  ع���دم وجود ف���روق يف امل�سكالت واحلاج���ات االإر�سادية بني 
الطلب���ة املتميزي���ن وغ���ري املتميزين على الدرج���ة الكلية للمقيا����ص وعلى ابعاده 
، م���ا ع���دا بع���د امل�س���كالت الدرا�سية ، حيث تب���ني ان الطلبة غ���ري املتميزين تزيد 
م�سكالته���م الدرا�سي���ة ع���ن اأقرانه���م الطلب���ة املتميزي���ن ، كما ا�س���ارت اإىل وجود 
ف���روق يف امل�س���كالت االنفعالي���ة ب���ني الط���الب املتميزي���ن والطالب���ات املتمي���زات 

ل�سالح الطالبات املتميزات .
 كما ا�سارت النتائج اإىل وجود فروق يف امل�سكالت االأ�سرية بني الطالب املتميزين 

والطالبات املتميزات ل�سالح الطالب املتميزين .
واأي�س���اً وجود فروق يف امل�س���كالت االجتماعية بني الطلب���ة املتميزين والطالبات 

املتميزات ل�سالح الطالب املتميزين .
 - كما تبني اأن م�سكالت الن�ساطات واأوقات الفراغ لدى الطالبات املتميزات اكرث 

منها لدى الطالب املتميزين .
 واإ�س���ارات النتائ���ج اإىل ان امل�س���كالت االأ�سري���ة ل���دى طلبة مدر�س���ة اليوبيل اأعلى 

منها لدى املدر�سة الريادية .
وتبني اأي�سا عدم وجود فروق بني الطلبة املتميزين امللتحقني باملدر�سة الريادية 
) ال�سلط ( ، والطلبة املتميزين امللتحقني مبدر�سة اليوبيل ) عمان ( يف امل�سكالت 

الدرا�سية ، االنفعالية ، االجتماعية وم�سكالت الن�ساطات واأوقات الفراغ .

درا�سة اخلرينج )2001 ( : 
الف�روق يف اأبع�اد التواف�ق النف�س�ى ب�ني املتفوقات وغ�ري املتفوقات م�ن طالبات 

املرحلة املتو�سطة .

 هدفت الدرا�سة اإىل معرفة مدى واجتاه الفروق بني الطالبات املتفوقات وغري 
املتفوق���ات يف التواف���ق ال�سخ�سي واالجتماعي ، اأجري���ت الدرا�سية على عينة من 
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طالب���ات ال�س���ف الراب���ع يف املرحلة املتو�سط���ة بدولة الكويت حي���ث تاألفت العينة 
الكلي���ة م���ن ) 261( طالب���ة وبعد ف���رز العينة اأ�سبح عدده���ن ) 140( ، ق�سموا اإىل 
ث���الث جمموع���ات ، االويل و�سمت الطالبات املتفوقات وكان عددهن 30 طالبة ، 
واملجموعات الثانية و�سمت الطالبات العاديات وبلغ عددهن )93( ، اما املجموعة 

الثالثة ف�سمت الطالبات االأدنى من العاديات وكان عددهن )17( طالبة .
وق���د ا�ستخدم���ت الباحث���ة اختب���ار التواف���ق ال�سخ�س���ي واالجتماع���ي للمرحل���ة 
املتو�سط���ة والثانوي���ة : اإعداد حممود عطي���ة كاأداة للدرا�سة،وقد مت التو�سل اإىل 

النتائج التالية :-
- تف���وق الطالب���ات املتفوقات عل���ى نظرياتهن العاديات واالأدن���ى من العاديات يف 
التواف���ق ال�سخ�س���ي والتواف���ق االجتماع���ي ، باالإ�ساف���ة اإىل تف���وق العاديات على 

االأدنى من العاديات يف هذين املتغريين .
- تف���وق الطالب���ات املتفوق���ات عل���ى الطالبات العادي���ات واالأدنى م���ن العاديات يف 
جميع اأبعاد التوافق ال�سخ�سي ، بينما تفوقت العاديات على االأدنى من العاديات 
يف اأربعة اأبعاد من اأبعاد التوافق ال�سخ�سي ومل تظهر بينهما اختالف يف بعدين 
م���ن اأبع���اد التواف���ق ال�سخ�س���ي وهما البع���د الثالث وه���و �سعور املراه���ق بحريته 

والبعد اخلام�ص وهو حترر املراهق من امليل اإىل االنفراد .
- تف���وق الطالب���ات املتفوق���ات عل���ى الطالبات العادي���ات واالأدنى م���ن العاديات يف 
جميع اأبعاد التوافق االجتماعي ، كما تفوقت العاديات على االأدنى من العاديات 
يف جمي���ع اأبع���اد التواف���ق االجتماعي م���ا عدا البع���د االأول وهو اع���رتاف املراهق 
بامل�ستوي���ات االجتماعي���ة فلم يكن هناك اخت���الف بني هاتني املجموعتني يف هذا 

البعد .

درا�سة اآل م�سرف ) 2000 ( :
م�سكلت طلبة جامعة �سنعاء وحاجاتهم الإر�سادية .

هدف���ت ه���ذه الدرا�س���ة اإىل الك�س���ف ع���ن م�س���كالت ط���الب جامع���ة �سنع���اء يف 
اجلمهوري���ة اليمني���ة ، حي���ث ا�ستخدم���ت قائم���ة م�س���كالت الطال���ب اجلامع���ي 
وحاجات���ه االإر�سادي���ة ، وه���ي مكونة م���ن ثمانية جماالت ه���ي ) ال�سحي النف�سي 
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املعريف ، االنفعايل ، البيت واالأ�سرة ، املجتمع ، الدرا�سي واملجال االإر�سادي ( . 
طبقت الدرا�سة على عينة مكونة من 257 طالب وطالبة يف ال�سنة الدرا�سية االأوىل 
والرابع���ة ، وم���ن التخ�س�س���ات النظري���ة والعملي���ة واأو�سحت النتائ���ج اأن طالب 
جامعة �سنعاء ي�ساركون غريهم من طلبة اجلامعات يف الكثري من امل�سكالت ويف 
هذه الدرا�سة جاءت م�سكالت املجال االإر�سادي يف املقدمة ، يليها م�سكالت املجال 
الدرا�س���ي ، القيم���ي ، النف�سي املعريف ، االنفع���ايل ، املجتمع ، االجتماعي االأ�سري 
وكذل���ك ال�سح���ي . وك�سفت نتائ���ج الدرا�سة عن وجود ف���روق اإح�سائية دالة عند 
م�ست���وى ) 0٫01 ( يف متو�س���ط القائمة الكلية يف املجال االإر�سادي والدرا�سي تبعاً 
ملتغري التخ�س�ص فقط ، حيث اأت�سح اأن طالب التخ�س�سات العلمية يعانون من 
م�س���كالت اأك���رث من طالب التخ�س�س���ات النظرية . كما وجدت ف���روق اإح�سائية 
دال���ة عن���د م�ست���وى ) 0٫01 ( ب���ني الذك���ور واالإن���اث يف م�س���كالت املج���ال القيمي 

واالإر�سادي ، حيث يعاين الذكور من م�سكالت اأكرث من االإناث .

 : (Galbrainth, 1985) درا�سة جالربينث
امل�سكلت الجتماعية والنفعالية للمتفوقني 

 هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن امل�سكالت املتعلقة باالهتمامات االجتماعية       
و العاطفي���ة يف ج���و املدر�س���ة و االأ�سرة ل���دى عينه من 400 من ط���الب املتفوقني 
م���ن اجلن�س���ني  با�ستخدام ا�سلوب املقابل���ة (interview).و قد ك�سفت نتائج هذه 

الدرا�سة عن عدد من امل�سكالت التي يواجهها املتفوقون  وهي:
نق�ص املعلومات حول معنى املوهبة
�سعف ا�ستثارة التحدي يف املدر�سة 

ال�سعور بالقلق واالرتباك من توقعات االخرين منهم ، واملبالغ فيها.
التعر�ص ل�سخرية االآخرين ، لكونهم اأذكياء اأو موهوبني

قلة االأ�سدقاء املتفهمني مل�ساعرهم
ال�سعور بكونهم خمتلفني عن االآخرين ب�سبب موهبتهم

ال�سعور بالتوتر و االرتباك لتعدد الفر�ص املتاحة لهم
القلق فيما يت�سل مب�ساكل العامل ، و ال�سعور بالعجز عن اإيجاد حلول لها
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 : (Yewchuk & Jobagy 1992) درا�سة يو�سك وجوباجي
احلاجات النفعالية للطفال املوهوبني لدي القليات املهمله . 

هدف���ت للتعرف علي امل�سكالت واحلاج���ات االنفعالية ، لالطفال املوهوبني لدى 
هذه االقليات ، حيث ا�سارت نتائج درا�ستهما ، اإىل ان القلق الذي ي�سعر به هوؤالء 
املوهوب���ني ن���اجت عن التوقعات غري الواقعي���ة  املتوخاة من الطفل املوهوب ، التي 
ينتظره���ا االأُه���ل واملعلم���ون ، كذل���ك ن���اجت عن ع���دم التكيف االجتماع���ي ، وعدم 
تكي���ف الطف���ل مع اأقران���ه  وامللل الذى ي�سع���ر به هوؤالء املوهوب���ني ، وعدم وجود 

املكافاآت والت�سجيع والدعم من املدر�سة . 

 : (Hawkins,1993) درا�سة هوكنز
اخل�سائ��س  ال�سخ�سي�ة  املوؤث�رة  بتح�سي�ل  الطلب�ة  املوهوب�ني املنجزي�ن )ذوي 

التح�سيل  العايل( واملوهوبني ذوي التح�سيل املتدين  والطلب  العاديني . 

هدف���ت الدرا�س���ة اإيل مقارن���ة اخل�سائ����ص  ال�سخ�سي���ة  املوؤث���رة  بتح�سيله���م ، 
وقام���ت عل���ى عينة مكونة من )125( طالب و طالب���ة مق�سمني  اإىل موهوبني  و 
موهوبني ذوي حت�سيل  متدين و عاديني  ، و مت ا�ستخدام مقايي�ص  ادراك الذات  

و اختبارات  و مفهوم الذات والقلق ، و قد اأظهرت  النتائج اأن : 
1- املوهوب���ني ذوي التح�سي���ل  العايل لديهم ق���درات  عقلية و اإدراكية و معرفية 

اأعلى من املجموعات االأخرى.
2- ال توجد فروق ذات داللة بني املجموعات  الثالثة فيما يتعلق مبفهوم  الذات 

اأو اإدراك الذات لديهم .
3- هن���اك ف���روق  ذات دالل���ة بني املجموع���ات الثالث يف تقدير الكف���اءة املدر�سية 
و امل�سئولية  الذاتية يف النجاح و الف�سل ل�سالح املوهوبني ذوي التح�سيل املرتفع.
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 : (Lufting  & Nicolis, 1990) درا�سة ليفتج و نكول�س
مقارن�ة الو�س�ع الجتماع�ي للط�لب املوهوب�ني م�ع نظرائه�م يف العم�ر م�ن غ�ري 

املوهوبني.

هدف���ت ه���ذه الدرا�س���ة اإىل البح���ث يف احل���االت االجتماعي���ة له���وؤالء  االأطف���ال  
املوهوبني مع نظائرهم يف العمر غري املوهوبني  الذين ت�سملهم العينة ، وتكونت 
العين���ة م���ن )496( طال���ب و طالبة من ال�سف   ) 4-8( ، ي�س���كل املوهوبني منهم 
13% و ه���م م�سجل���ون �سمن برنامج اإثرائي للموهوبني حيث يتم اإخراجهم مدة 
�ساعة اأو �ساعتني من ال�سف النظامي ملمار�سة ن�ساطات خا�سة بتنمية مواهبهم 

،و باقي اليوم  يق�سونة يف ال�سف  النظامي مع اأقرانهم العاديني .

 و ق���د مت تعري���ف اأربع���ة  اأنواع من احلاالت االجتماعي���ة  و هي : ال�سائعون و هم  
املرغبون  اجتماعياً من قبل زمالئهم ، املرفو�سون واملهملون من قبل زمالئهم 
، وقد ا�ستخدمت املجموعات اداة الرت�سيح االجتماعي التي يقدرون من خاللها 
زمالئه���م املف�سل���ني لديه���م  حي���ث اأظه���رت النتائج وج���ود عالق���ة اإيجابية بني 
االأ�ستعداد االأكادميي والتكيف النف�سى واالجتماعي ، واأن االأوالد املوهوبني اأكرث 
�سعبي���ة م���ن االن���اث املوهوبات  وال توجد ف���روق جن�سية ذات دالل���ة بني الطالب 
غ���ري املوهوب���ني والطالبات غري املوهوبات  بدرجة ال�سعبية ، وكذلك فان االناث 
غ���ري املوهب���ات اأكرث �سعبية من االن���اث املوهوبات وال توجد فروق ذات داللة بني 

املجموعتني بالن�سبة للمرفو�سني واملهملني من قبل زمالئهم .
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منهج الدرا�صة واإجراءاتها

منهج الدرا�سة :

ي�سم���م املنه���ج الو�سفي  املق���ارن لتحديد وو�س���ف احلقائ���ق املتعلقة باملوقف 
الراه���ن ولتو�سي���ح جوان���ب االأم���ر الواق���ع وو�سفه���ا و�سف���ا تف�سريي���ا بدالئ���ل 

احلقائق املتوافرة . 
والدرا�س���ة احلالي���ة اعتم���دت عل���ي اأحد اأ�س���كال املنه���ج الو�سفي وه���و املقارن 
لتالئم���ه م���ع و�سعية الدرا�سة احلالي���ة ، فالدرا�سات املقارنة ته���دف اإىل الك�سف 
ع���ن م���دى تاأث���ري اأح���د املتغريي���ن يف االآخر بحي���ث يك���ون اأحدهما �سبب���ا واالآخر 
نتيج���ة له.)ع���ودة ومكاوي1992( وهذا ما تهدف له الدرا�سة احلالية يف التعرف 

علي م�ستوي ظهور احلاجات النف�سية اال�سا�سية بني ثالث جمموعات. 

متغريات الدرا�صة :
تتحدد متغريات الدرا�سة احلالية فيما يلي :

1- املتغريات  امل�ستقلة : 
      اأ - املجموعة : وهي املتمثلة يف املجموعات التالية :

1- الطلبة املتفوقني2- الطلبة العاديني 3-الطلبة االأدنى من العاديني    
     ب - اجلن�ص : وله نوعان : ) ذكور ، اإناث (

2- املتغريات التابعة : وهي احلاجات النف�سية االأ�سا�سية املتمثلةباالأبعاد  
1- احلاجة اإىل االأمن النف�سي )ف(  

2- احلاجة اإىل التقدير االجتماعي )د(  
3- احلجة اإىل توكيد الذات )و(  

4- احلاجة لالنتماء )ن(  
5- احلاجة اإىل تعلم املعايري ال�سلوكية )�ص(  

جمتمع الدرا�صة :
ي�س���م جمتم���ع ه���ذه الدرا�س���ة طلب���ة املرحل���ة الثانوي���ة امللتحق���ني باملدار����ص 

احلكومية التابعة لوزارة الرتبية بدولة الكويت.
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عينة الدرا�صة :
مت اختيار عينة الدرا�سة من 300 طالبا وطالبة بواقع 100 طالبا وطالبة من 
املتفوق���ني ، و 100 طالب���ا وطالبة من العادي���ني ، و100 طالبا وطالبة من االأدنى 
م���ن العادي���ني ، من ط���الب ال�سف احلادي ع�س���ر الثان���وي يف املدار�ص احلكومية 

العادية بدولة الكويت ، ومت اختيار العينة وفقا للمعايري التالية:
1- الطلبة املتفوقني: 

ه���و كل طال���ب يف ال�س���ف احل���ادي ع�س���ر الثان���وي ح�سل عل���ى درج���ات يف اختبار 
الذكاء والتح�سيل الدرا�سي يف نهاية العام ال�سابق اأعلى من متو�سط اأفراد عينة 

الدرا�سة باأكرث من واحد انحراف معياري. 
2-الطلبة العاديني : 

ه���و كل طال���ب يف ال�س���ف احل���ادي ع�س���ر الثان���وي ح�سل عل���ى درج���ات يف اختبار 
ال���ذكاء والتح�سي���ل الدرا�س���ي يف نهاي���ة الع���ام ال�ساب���ق تراوحت ب���ني + / - واحد 

انحراف معياري حول متو�سط اأفراد عينة الدرا�سة.
 3-الطلبة الأدنى من العاديني  :

هو كل طالب يف ال�سف احلادي ع�سر الثانوي ح�سل على درجات يف اختبار الذكاء 
والتح�سيل الدرا�سي يف نهاية العام ال�سابق باأقل من واحد انحراف معياري عن 

متو�سط اأفراد عينة الدرا�سة .

اأدوات الدرا�صة :

اأول : مقيا�س احلاجات النف�سية الأ�سا�سية ) عو�س، 2000(
و�سف املقيا�س:

مقيا�ص احلاجات النف�سية االأ�سا�سية يقي�ص اخلم�ص اأبعاد التالية: 
1- احلاجة لالأمن النف�سي) بعد ف(.

2- احلاجة اإىل التقدير االجتماعي )بعد د(.
3- احلاجة لتوكيد الذات)بعد و(.

4- احلاجة لالنتماء االجتماعي)بعد ن(.
5- احلاجة لتعليم املعايري ال�سلوكية )بعد �ص(.
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ال�سدق والثبات الأ�سلي للمقيا�س
�سدق املقيا�س

اأ- طب���ق املقايي����ص عل���ى عين���ة جتريبي���ة م���ن 200طالب���ة وطالب���ة )100طال���ب 
،100طالبة( من طلبة ال�سف الثالث املتو�سط حتى ال�سف الرابع الثانوي.

ث���م ح�سب���ت معامالت �سدق بن���ود املقايي�ص با�ستخراج معام���ل االرتباط بني كل 
بن���د والدرج���ة الكلية يف املقيا�ص حي���ث حولت معامالت االرتب���اط بعد ذلك اإىل 
معام���ل ف�س���ر )ز( ث���م ح�س���ب متو�س���ط معام���ل ف�سر ثم ح���ول ه���ذا املتو�سط اإىل 

معامل ارتباط واجلدول التايل يو�سح معامالت املقايي�ص:

جدول رقم)1(
يو�صح معامالت �صدق االبعاد الفرعية

الصدقالمقياسالصدقالمقياس

0.50الحاجة للشعور باالنتماء)ن(0.50الحاجة إلى األمن النفسي )ف(
0.56الحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية )س(0.52الحاجة إلى التقدير االجتماعي)د(

042الحاجة إلى تأكيد الذات)و(

ب-طريقة مقارنة طريف املقيا�ص.
حي���ث مت مقيا����ص درج���ات الثل���ث  االأعل���ى بدرجات الثل���ث االأدن���ى يف كل مقيا�ص 
با�ستخدام الداللة االإح�سائية للفرق بني املتو�سطني حيث ات�سح اأن هناك داللة 

اح�سائية وا�سحة للفرق بينهما مما يدل على �سدق املقايي�ص.

جدول رقم )2(
يو�صح داللة الفرق بني طريف يف كل بعد

داللة الفرققيمة)ت(المقياس
له داللة عن مستوى 1650.01الحاجة إلى األمن النفسي )ف(

له داللة عن مستوى 1690.01الحاجة إلى التقدير االجتماعي)د(
له داللة عن مستوى 1510.01الحاجة إلى تأكيد الذات)و(

له داللة عن مستوى 1580.01الحاجة للشعور باالنتماء )ن(
له داللة عن مستوى 1750.01الحاجة إلى تعليم المعايير السلوكية )س(
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 ثبات املقايي�س :

حل�ساب معامل ثبات املقايي�ص ا�ستخدم عدة طرق هي :
اأ - طريقة التجزئة الن�سفية:

حيث ات�سح اأن معامالت الثبات بهذه الطرقة كانت على النحو التايل:

جدول رقم )3(
يو�صح معامالت ثبات املقايي�س بطريقة التجزئة الن�صفية:

معامل الثباتالمقياس

0.92الحاجة إلى األمن النفسي )ف(

0.92الحاجة إلى التقدير االجتماعي)د(

0.81الحاجة إلى تأكيد الذات)و(

0.88الحاجة للشعور باالنتماء )ن(

0.92الحاجة إلى تعليم المعايير السلوكية )س(

ب-طريقة التنا�سق الداخلي:
وتعتمد فكرة هذه الطريقة على مدى ارتباط البنود مع بع�سها البع�ص 

داخل كل مقيا�ص وكذلك ارتباط درجات كل بند مع درجات املقيا�ص ككل وقد 
ا�ستخدمت معادلة األفا للبناء الداخلي للمقايي�ص لقيا�ص ثبات املقايي�ص حيث 

كانت النتائج على النحو التايل:

جدول رقم )4(
يو�صح معامالت ثبات املقايي�س با�صتخدام طريقة التنا�صق الداخلي )معامل األفا(

معامل ألفاالمقياس

0.78الحاجة إلى األمن النفسي )ف(

0.68الحاجة إلى التقدير االجتماعي)د(
0.64الحاجة إلى تأكيد الذات)و(

0.74الحاجة للشعور باالنتماء )ن(

0.66الحاجة إلى تعليم المعايير السلوكية )س(
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جدول رقم)5(
يو�صح توزيع عينة التقنني من الطلبة والطالبات ح�صب اجلن�س وال�صن

الجنس
السن

المجموع
من16إلى19شنةمن13إلى15سنة

359380739بنين
356430786بنات

7158101252المجموع

ال�سدق والثبات يف الدرا�سة احلالية :
    قام الباحث بالتحقق من �سدق االأداة وذلك بتطبيقها علي عينة اأ�ستطالعية 
قوامه���ا )100( طال���ب وطالب���ة يف املدار����ص احلكومية وغ���ري م�سمولني يف عينة 
الدرا�س���ة ، وذل���ك باإ�ستخ���دام �س���دق االإت�س���اق الداخل���ي وال���ذي يع���رب ع���ن مدى 

اإرتباط اأبعاد االأداة بالدرجة الكلية لالأداة . )عودة ومكاوي 1992 (
 وقد تراوحت معامالت االت�ساق الداخلي ملقيا�ص احلاجات النف�سية االأ�سا�سية 
ب���ني 0٫467 - 0٫971  وجميعه���ا معامالت اإت�س���اق تدل علي �سدق البناء الداخلي 
للمقيا�ص . واجلدول رقم )6( يبني معامالت االإت�ساق الداخلي الأبعاد املقيا�ص .

جدول ) 6 (
معامالت االت�صاق الداخلي ل�صدق اأبعاد مقيا�س احلاجات النف�صية االأ�صا�صية 

معامل االتساق الداخليالبعد
10.791- الحاجة إلى األمن النفسي )ف(

20.860- الحاجة إلى التقدير االجتماعي )د(
30.826- الحجة إلى توكيد الذات )و(

40.815- الحاجة لالنتماء )ن(
50.827- الحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية)س(

كذل���ك ق���ام الباح���ث بالتحق���ق م���ن ثب���ات االأداة با�ستخ���دام معادل���ة األف���ا 
كرونب���اخ باالإ�ساف���ة اإيل طريق���ة التجزئ���ة الن�سفية ، واللذان يع���ربان عن ثبات 
االداة ، وقد تراوح معامل ثبات األفا كرونباخ بني 0٫348 - 0٫932 ، وتراوح معامل 
ارتب���اط التجزئ���ة الن�سفية بني  0٫349 - 0٫934 ، اأما بالن�سبة لثبات كل بعد من 

اأبعاد احلاجات النف�سية االأ�سا�سية فيبينها اجلدول )7(  .
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جدول ) 7 (
معامالت ثبات األفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية لكل بعد من اأبعاد املقيا�س

التجزئة النصفيةألفا كرونباخالبعد

10.7210.586- الحاجة إلى األمن النفسي )ف(
20.7310.574- الحاجة إلى التقدير االجتماعي )د(

30.6170.654- الحاجة إلى توكيد الذات )و(
40.7680.756- الحاجة لالنتماء )ن(

50.7770.749- الحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية)س(

 يت�س���ح م���ن اجل���دول ال�ساب���ق اأن معظ���م اأبع���اد املقيا����ص لديه���ا معام���الت األف���ا
 ومعام���الت ارتب���اط التجزئ���ة الن�سفي���ة ع���ايل مما يدل عل���ي اأن املقيا����ص يتمتع

.بثبات عايل

 : ثانيا � اختبار الذكاء

اختبار امل�سفوفات املتتابعة، جلون رافن، من اإعداد فتحية عبد الرءوف)2006(.
يه���دف ه���ذا االختبار اإىل حتديد امل�ست���وى العقلي العام للمفحو�ص ، وهو يعترب 
من اأ�سهر اختبارات الذكاء املتحررة من اأثر الثقافة، الأنه ال يعتمد على النواحي 
اللفظي���ة يف قيا����ص الذكاء ، بل على االأ�سكال وهذا االختبار مالئم للتطبيق على 
املراح���ل الدرا�سي���ة الث���الث ) االبتدائي � املتو�سط � الثان���وي ( من �سن )9 – 18( 
�سنة . ويتكون االختبار من )48( م�سفوفة متدرجة ال�سعوبة من دقة املالحظة 
حت���ى الو�س���ول اإىل قيا�ص اإدراك العالقات العامة التي تت�سل باجلوانب العقلية 
العليا املجردة . ويعطي املفحو�ص درجة واحدة اإذا كانت اإجابته �سحيحة و�سفر 
اإذا كان���ت خطاأ. وق���د وجد اأن معامالت االرتباط بينه وبني االختبارات اللفظية 
مرتفع���ة ، وبينت اإحدى درا�سات التحلي���ل العاملي اأن هذا االختبار يقي�ص بع�ص 
مكونات اال�ستدالل ، وا�ستنتاج العالقات ، باالإ�سافة اإىل عنا�سر العوامل املكانية 

يف بع�ص الوحدات. 
ال�سدق والثبات ال�سلي للمقيا�س :

 :قامت معدة املقيا�ص بح�ساب ثبات االختبار بعدة طرق وهي
طريقة التطبيق، واإعادة التطبيق ، وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة 0٫87 ) 1
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طريقة التجزئة الن�سفية، وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة 0٫90) 2
طريقة االت�ساق الداخلي ، وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة 0٫98 ) 3

�سدق الختبار:

 :مت ح�ساب �سدق االختبار بطريقتني
1- ال�سدق التنبوؤي: 

مت ح�س���اب معام���ل االرتب���اط ب���ني اختب���ار امل�سفوف���ات املتتابع���ة وم�ست���وى 
التح�سي���ل الدرا�س���ي للطلب���ة، وبين���ت النتائ���ج اأن���ه يوج���د ارتب���اط موج���ب عند 
م�ستوى داللة )0٫61( وهذه النتيجة منطقية ، فهناك بع�ص احلاالت التي توؤثر 
فيه���ا احلال���ة العامة اأو الظروف االجتماعية للطالب على م�ستواه يف التح�سيل 
الدرا�س���ي ، وبالت���ايل ال يتوق���ع اأن يك���ون االرتب���اط مرتفع���اً اأك���رث م���ن ذلك بني 

درجته يف اختبار امل�سفوفات املتتابعة وبني درجته يف االختبارات املدر�سية.
 2- طريقة مقارنة طرفىالختبار: 

ا�ستخدم���ت ه���ذه الطريق���ة للتع���رف على ق���درة االختب���ار عل���ى التمييز بني 
احلا�سل���ني عل���ى اأعل���ى الدرج���ات يف االختب���ار ، واحلا�سلني على اأدن���ى الدرجات 
، وبح�س���اب الدالل���ة االإح�سائية للتعرف عل���ى الفروق بني املتو�سطني ، ات�سح اأن 
قيم���ة )ت = 39(، وه���ي دال���ة عن���د م�ست���وى )0٫001( ومما يوؤكد �س���دق االختبار

) فتحية عبد الرءوف، 2006(.

ثبات و�سدق الختبار على عينة الدرا�سة احلالية:

:يف الدرا�سة احلالية ا�ستخدم الباحث الطرق التالية يف ح�ساب الثبات
طريقة التطبيق، واإعادة التطبيق ، وقد بلغ معامل االرتباط بني التطبيقني ) 1

بفا�س���ل زمني اأ�سبوع���ني 0٫78 وهي قيمة مرتفعة ودالة عند م�ستوى داللة 
0٫01 وذلك على عينة قوامها )50 ( طالباً من العينة اال�ستطالعية.

طريق���ة التجزئ���ة الن�سفي���ة، وقد بل���غ معامل الثب���ات به���ذه الطريقة 0٫87 ) 2
با�ستخدام �سبريمان براون وبطريقة جيتمان بلغت 0٫86.

طريقة االت�ساق الداخلي ، وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة 0٫91 ) 3
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�سدق الختبار على عينة الدرا�سة احلالية :
 ويف الدرا�سة احلالية قام الباحث بح�ساب �سدق االختبار عن طريق

 ال�سدق التنبوؤي حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بني درجات الطالب
 التح�سيلية ودرجاتهم على مقيا�ص رافن 0٫52 وهي قيمة مرتفعة ودالة عند

.م�ستوى 0٫01

الأ�صاليب الإح�صائية
لالإجابة على اأ�سئلة الدرا�سة مت اإ�ستخدام االأ�ساليب االإح�سائية التالية:

1- للتع���رف عل���ى الف���روق ب���ني املجموع���ات يف عين���ة الدرا�س���ة . مت ا�ستخ���دام
) املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ( .

2- للتحق���ق من دالل���ة الفروق لدى متغريات الدرا�سة التي حتتوي على متغري 
. ) ANOVA تابع واحد . مت ا�ستخدام ) حتليل التباين

3- لبح���ث دالل���ة الف���روق ل���دى متغ���ريات الدرا�س���ة واملتمثله يف اأبع���اد احلاجات 
النف�سي���ة االأ�سا�سي���ة ، الت���ي حتت���وي عل���ى اأك���رث م���ن متغ���ري تاب���ع . مت ا�ستخدام

. ) MANOVA حتليل التباين متعدد املتغريات (
4- للتع���رف عل���ي دالل���ة الفروق بني اأزواج املجموع���ات يف املقارنات البعدية .  مت 

ا�ستخدام ) اختبار بنفروين  BONFERRONI التتبعي ( . 

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها

ال�سوؤال الأول :
-ه���ل توج���د فروق ب���ني جمموعات الدرا�س���ة )املتفوقني والعادي���ني واالأدنى من 
العاديني ( يف احلاجات النف�سية االأ�سا�سية طالب املرحلة الثانوية ، وهل تختلف 

باختالف اجلن�ص ؟ 
نتائج ال�سوؤال الأول :

لالإجاب���ة عل���ى ه���ذا ال�س���وؤال ق���ام الباح���ث با�ستخ���دام حتلي���ل التباي���ن بعامل���ني
(Two Way ANOVA) هم���ا عام���ل اجلن����ص وعام���ل املجموع���ة )املتفوق���ني 
والعادي���ني واالأدن���ى م���ن العاديني(  حي���ث اأن مثل هذا التحلي���ل ي�ستخدم عندما 
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يك���ون ع���دد املتغريات امل�ستقل���ة يف الدرا�سة اأكرث من متغري واح���د باالإ�سافة اإىل 
متغري تابع واحد وهي الدرجة الكلية ملقيا�ص احلاجات النف�سية االأ�سا�سية. 

يف البداية قام الباحث بح�ساب املتو�سطات واالنحرافات املعيارية للدرجة الكلية 
للمقيا�ص ح�سب املجموعات واجلن�ص ، واجلدول رقم ) 8 ( يبني هذه املتو�سطات 

واالنحرافات املعيارية .
جدول رقم ) 8 (

املتو�صطات واالنحرافات املعيارية للدرجة الكلية ملقيا�س احلاجات النف�صية االأ�صا�صية يف 
كل جمموعة من جمموعات الدرا�صة وذلك ح�صب اجلن�س واملجموعة

 المجموعة
الجنس

األدنى من عاديينالمتفوقينالعاديين
عمعمعم

251.142936.0933295.523845.7336256.904841.4547ذكور

255.937536.3805282.187538.6009252.687536.2308إناث

254.037735.9957287.471741.6665254.358538.0506مجموع

ويت�س���ح م���ن اجل���دول رق���م ) 8 ( اأن���ه توج���د ف���روق ب���ني املتو�سط���ات احل�سابي���ة 
للمجموع���ات املختلف���ة يف الدرا�س���ة عل���ى الدرج���ة الكلي���ة للحاج���ات النف�سي���ة 

االأ�سا�سية
وللتحقق من داللة الفروق املذكورة مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الثنائي 
)ANOVA( ب���ني املتو�سطات احل�سابية للمجموع���ات الثالث يف الدرجة الكلية 

ملقيا�ص احلاجات النف�سية االأ�سا�سية ح�سب اجلن�ص واملجموعة .
 وبني اجلدول )9( نتائج هذا التحليل .

جدول ) 9(
حتليل التباين الثنائي)ANOVA( للفروق بني جمموعات الدرا�صة يف احلاجات النف�صية 

االأ�صا�صية عمومًا ح�صب اجلن�س واملجموعة

مجموع المصدر
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
االحتمالقيمة )ف(المربعات

688.21688.020.4570.50الجنس

40722.5220361.2713.530.001المجموعة

2084.0621042.030.6930.502الجنس × المجموعة

--230169.21531504.37الخطأ
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يت�س���ح م���ن اجلدول )9( اأن���ه ال يوجد تفاعل دال بني اجلن����ص واملجموعة وذلك 
وفقاً احلاجات النف�سية االأ�سا�سية عموماً ، وهذا يعنى اأن الفروق بني املجموعات 
الثالث )املتفوقني والعاديني واالأدنى من العاديني ( ال تختلف باختالف اجلن�ص 
ونظراً لعدم وجود تفاعل دال بني اجلن�ص واملجموعة فاإنه ميكن النظر اإىل داللة 
الف���روق ح�س���ب املجموعة )املتفوق���ني والعادي���ني واالأدنى من العادي���ني ( بغ�ص 
النظ���ر ع���ن اجلن�ص . لذل���ك فقد اأظهر اجلدول )9( فروق���اً ذات داللة اإح�سائية 
عند م�ستوى 0٫001 بني املجموعات الثالث يف حدة احلاجات النف�سية االأ�سا�سية 
، وه���ذه النتيج���ة تعن���ى اأنه يوجد اختالف���اً يف حدة احلاجات النف�سي���ة االأ�سا�سية 
عموم���اً ب���ني املجموع���ات الث���الث  والنتيج���ة ال�سابق���ة تب���ني اأن هناك فرق���اً دااًل 
ب���ني جمموعتني عل���ي االأقل من املجموعات الثالث ، لذل���ك كان من ال�سروري 
فح�ص الفروق بني املجموعات وقد مت هذا عن طريق ا�ستخدام اختبار بنفرونى 

التتبعى للمقارنات البعدية ويبني اجلدول )10( نتائج هذا التحليل .
جدول )10(

اختبار بنفرونى التتبعى للمقارنات البعدية ، للفروق بني اأزواج املجموعات يف احلاجات 
النف�صية االأ�صا�صية عموما ً.

االدني من العاديينالمتفوقينالمصدر
33.430.320*العاديين

33.11*-المتفوقين

يت�س���ح من اجل���دول )10( انه توجد فروق دالة اإح�سائيا بني املتفوقني وكل من 
العاديني واالأدنى من العاديني ل�سالح املتفوقني وهذا يعنى اأن املتفوقني لديهم 
حاجات نف�سية اأ�سا�سية بدرجة اكرب من اأقرانهم العاديني واالأدنى من العاديني 
كم���ا اأن اجل���دول )10( اأظه���ر ع���دم وجود ف���روق دالة اإح�سائيا ب���ني العاديني 
واالدنى من العاديني مما يعنى عدم ظهور احلاجات النف�سية االأ�سا�سية لديهم.

مناق�سة نتائج ال�سوؤال االأول :
اأظه���رت النتائ���ج وج���ود فروق ذات دالل���ة اإح�سائية بني املجموع���ات الثالث عند 
م�ست���وى 0٫001 وكان���ت ه���ذه الف���روق ل�سال���ح الطلب���ة املتفوقني وه���ذا يعني اأن 
املتفوقني لديهم احلاجات النف�سية اال�سا�سية بدرجة اأكرب من اأقرانهم العاديني 

واالأدنى من العاديني .
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ويع���زوا الباح���ث ذل���ك اإىل اأن الطلب���ة ب�سكل ع���ام ، املتفوق���ني والعاديني واالدنى 
من العاديني ، يواجهون �سغوطاً خمتلفة يف حياتهم ، �سواء يف املدر�سة اأو البيت 
، اأو م���ع االأق���ران ، فالطلب���ة املتفوق���ون قد يعانون م���ن االإحب���اط ، وامللل ، وعدم 
اال�ست�س���ارة وخا�س���ة اإذا مل تت���ح لهم الفر�س���ة لتنمية قدراته���م ، وتاأكيد ذواتهم 
، و ع���دم اهتم���ام االأ�س���رة مبيوله���م وحاجاته���م ، اأو الغرور ، واأحيان���اً ، �سعوبة يف 
التعب���ري ع���ن اأحا�سي�سهم وم�ساعرهم مم���ا توؤدي ل�سغوط نف�سي���ة قد توؤثر على 
تكيفه���م . اإال اأن الطلب���ة العادي���ني واالدن���ى م���ن العاديني قد لب���ت بع�ص املناهج 
الدرا�سية والتي و�سعت من اأجلهم ولو جزء ب�سيط من احتياجاتهم وت�ساعدهم 
عل���ى جت���اوز بع����ص ال�سعوب���ات التي ق���د تواجهه���م الن معظ���م مناهجنا حتاكي 

قدرات الطالب املتو�سط )العادي(

اأم���ا الطلب���ة املتفوق���ني فيواجه���ون �سغوط���اً ق���د تك���ون خمتلف���ة قلي���اًل ع���ن 
تل���ك الت���ي يواجهها الطلبة العادي���ني ، فالغرية بني الطلب���ة العاديني واأقرانهم 
املتفوق���ني ، وك���رثة االهتمام واالنتب���اه من املدر�سة واالأه���ل ، للطلبة املتفوقني ، 
واإهمالهم للطلبة غري املتفوقني ، يوؤثر عليهم �سلباً ، لذلك يعانون من االإحباط 
، وع���دم الثق���ة بالنف����ص ، وميكن القول باأن الطلب���ة املتفوقني غري امللتحقني قد 
يواجه���ون اأحيان���اً �سغوطاً يف حياتهم ، وقد توؤدي بهم ، اإىل �سوء التكيف النف�سي 
، خ�سو�س���اً اأن الطلب���ة املتفوق���ني ال ي�س���ري ن�سجه���م االنفعايل عل���ى نف�ص م�سار 
ن�سجه���م العقل���ي لذل���ك تختلف م�سكالته���م االنفعالية عن اأقرانه���م العاديني ، 
وتتف���ق نتائ���ج هذه الدرا�سة مع درا�س���ة اآنواك ) Anolik ( التي كان من نتائجها 
، اأن املتفوق���ني وغ���ري املتفوق���ني لديه���م م�س���كالت خمتلف���ة ، وع���دم ا�ستق���رار 
نف�س���ي )يف :خال���د 1987( ، وكذل���ك تختل���ف م���ع درا�س���ة ديرفين�سك���ى وكومل���ان
 )Derevensky & colleman 1989 ) اإذ اأظه���رت نتائجه���ا اأن املخ���اوف لدى 

الطلبة املتفوقني وغري املتفوقني ، ت�سري ب�سكل ثابت مع م�ستوى منوهم .
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وكذلك الثقة الزائدة بالطالب وعدم التدرج يف توجيهه قد يدفعان االأ�سرة اإىل 
املبالغ���ة يف تقدي���ر الطال���ب واإىل دفعه اإىل مزيد من االإنتاجي���ة وتكليفه باأعمال 
ق���د تف���وق طاقات���ه اأو دفع���ه لنوع م���ن الدرا�س���ة اأو العمل ال ي�سعر مبي���ل ورغبته 

نحوها . 

اأ�سف اإىل ذلك امل�سكالت النابعة من جماعة الرفاق والزمالء يف املدر�سة نتيجة 
للتميز العقلي وال�سخ�سي جند اأن االأطفال االآخرين ي�سعرون ب�سيء من التهديد 
لذواتهم فيحاولون االبتعاد عنه وهناك م�سكالت نابعة من التفاعل مع املعلمني 
نتيج���ة للتمي���ز يف قدرات الطالب العقلية ونتيجة للتميز يف ال�سفات ال�سخ�سية 
واالجتماعي���ة جند اأن الطلبة املتفوقني يت�سمون باال�ستقاللية وبالثقة بالنف�ص 
بدرج���ة كب���رية ومبيلهم الزائد لال�ستطالع واال�ستك�س���اف ، وحبهم للمناق�سة .. 
كل هذه اخل�سائ�ص املتفوقة تعترب يف كثري من االأحيان م�سدر اإزعاج كبري لكثري 
م���ن املعلمني . وتتفق هذه النتيجة م���ع ما اأ�سارت اإليه هولنجوورث )1923( باأن 
الطال���ب املتف���وق لديه ن�سج انفعايل مبكر مقابل �سعوبة يف التكيف االجتماعي 
)يف:ال�سرور 1998 ( ب�سبب �سغر �سنه ، وميله للكتب ، فيكون بذلك عر�سة للنبذ 
االجتماع���ي يف الف�س���ل ، لذلك فاإن و�سع الطالب املتفوق يف ف�سل خا�ص يجعله 
يف جمموع���ة اأك���رث جتان�س���اً ، واأك���رث تقباًل . وتتف���ق اأي�سا ه���ذه النتيجة مع راأي 
اأحم���د زك���ي �سال���ح ) 1972( اإىل اأن املراه���ق يتعر����ص ل�س���راع انفع���ايل ب�سبب ما 
يعرت�س���ه م���ن عوائق اجتماعية ، مم���ا يجعل انفعاالته متاأرجح���ة بني التهور اأو 
التقهقر واال�ست�سالم .، ولكن ال تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة لودج، 
وكول���ن (Ludwig & Cullinan 1984) حي���ث اأ�س���ارت نتائجه���ا باأن احلاجات 
ال�سلوكي���ة للطلب���ة املوهوبني، اأقل منها لدى الطلب���ة غري املوهوبني. وكذلك ال 
تتف���ق م���ع نتائ���ج درا�س���ة ) اخلرينج 2001 ( حي���ث ت�سري نتائج ه���ذه الدرا�سة اإىل 
متيز الطالبات املتفوقات عن اأقرانهن العاديات واالأدنى من العاديات يف التوافق 

ال�سخ�سي واالجتماعي ، 



احلاجات النف�شية االأ�شا�شية لطلب املرحلة الثانويةد . خلف غازي احلربي

- 150 -

يت�س���ح لن���ا من نتائ���ج وتف�س���ري ومناق�سة ال�س���وؤال االأول اأن املتفوق���ني يواجهون 
اأ�سره���م وحميطهم االجتماعي  مب�س���كالت عديدة ، ب�سبب عدم ا�سباع حاجاتهم 
واهتماماته���م غري العادي���ة ، و�سرعة تعلمهم ، وف�سولهم العلمي الكبري وحبهم 
لال�ستط���الع واال�ستك�س���اف املع���ريف ، وذاكرته���م القوي���ة ج���دا ...ال���خ . وه���ذا م���ا 
يجعل االأ�سرة وكذلك املحيط االجتماعي �سعيدين به  لكنهم ي�سعرون يف مقابل 
ذل���ك بالع���بء الكب���ري ، وكاأن �سيئ���ا ثقي���ال ملقى عل���ي كاهله���م وال يعرفون كيف 
يتخل�س���ون من���ه )احل���وراين واآخ���رون 2000 ( ، لذل���ك كان االعتق���اد ال�سائ���د اأن 
الف���رد املتف���وق ال يواجه م�سكالت انفعالية اأو اجتماعي���ة واأنه اأكرث �سعادة واأكرث 
جناحا واأف�سل �سحة من االآخرين العاديني . يف مقابل ذلك برز اجتاه يقول اإن 
ح���وايل 50% من املتفوقني واملوهوبني يواجهون م�سكالت انفعالية واجتماعية ، 
الأنه���م ال ُيكت�سف���ون ب�سكل جيد ويف الوقت املنا�س���ب ، وبتايل ال ياأخذون فر�سهم 
يف الت�سجيع املنا�سب ، لذلك كرثت الدعوات ل�سرورة انت�سار مراكز االإر�ساد التي 

تعني بهوؤالء وباأ�سرهم ) ال�سرور1998 ،العزة 2000 ،احلوراين واآخرون 2000 (

ال�سوؤال الثاين:-

- ه���ل توج���د فروق بني جمموع���ات الدرا�سة )املتفوقني والعادي���ني واالأدنى من 
العاديني ( يف اأبعاد احلاجات النف�سية االأ�سا�سية ، وهل تختلف باختالف اجلن�ص ؟

نتائج ال�سوؤال الثاين :

بن���اًء علي نتائج ال�سوؤال االأول وال���ذي اأظهر وجود فروق بني املجموعات الثالث    
)املتفوق���ني والعادي���ني واالأدن���ى من العادي���ني ( يف احلاجات النف�سي���ة االأ�سا�سية 

ب�سكل عام ، االآن �سوف نتعرف على الفروق يف االأبعاد الفرعية للمقيا�ص
يف البداي���ة ق���ام الباح���ث بح�س���اب املتو�سط���ات واالنحراف���ات املعياري���ة لالأبع���اد 
الفرعية املكونة للمقيا�ص ح�سب املجموعات واجلن�ص، واجلدول رقم ) 11 ( يبني 

هذه املتو�سطات واالنحرافات املعيارية.
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جدول رقم ) 11 (
املتو�صطات واالنحرافات املعيارية لالأبعاد الفرعية املكونة للمقيا�س يف كل جمموعة من 

جمموعات الدرا�صة وذلك ح�صب اجلن�س واملجموعة
أبعاد الحاجات 

النفسية 
األساسية

الجنس
األدنى من العاديينالمتفوقينالعاديين

عمعمعم

الحاجة إلى األمن 
النفسي )ف(

27.38104.779930.33336.506426.33335.9273ذكور
26.62504.605427.87504.382926.09384.5391إناث

26.92454.644528.84915.404426.18875.0803مجموع

الحاجة 
إلى التقدير 

االجتماعي )د(

21.80955.240426.80956.177523.71435.3305ذكور

21.59385.173525.37505.851723.43755.5529إناث

21.67925.150725.94345.966023.54725.4157مجموع

الحجة إلى توكيد 
الذات )و(

23.47624.956029.52386.392325.14295.6061ذكور

23.81255.038226.84374.487323.31255.0060إناث

23.67924.960527.90575.428824.03775.2768مجموع

الحاجة لالنتماء 
)ن(

8.61902.729012.61903.041010.00003.0496ذكور
9.56252.651111.06252.81639.84383.3707إناث

9.18872.696611.67922.97929.90573.2181مجموع

الحاجة إلى تعلم 
المعايير السلوكية 

)س(

57.809510.939069.761914.145360.047611.7876ذكور

57.781310.808464.312510.393759.37509.7244إناث

57.792510.754966.471712.190259.641510.4846مجموع

للتع���رف عل���ي داللة الفروق ب���ني املجموعات الثالث يف اأبع���اد احلاجات النف�سية 
 (MANOVA) االأ�سا�سية قام الباحث با�ستخدام حتليل التباين متعدد املتغريات
. وقد بني هذا التحليل اأن التفاعل بني اجلن�ص واملجموعة غري دال )ف=1٫009 ، 
*د.ح للب�سط=6 ، د.ح للمقام=302 ، الداللة=0٫420 ( كما اأن الفروق بني اجلن�سني 
غ���ري دال���ة  )ف=0٫658 ، د.ح للب�س���ط=3 ، د.ح للمقام=151 ، الداللة=0٫579 ( اأما 
الفروق بني املجموعات فهي دالة عند م�ستوى 0٫001 )ف=4٫749 ، د.ح للب�سط=6 
، د.ح للمقام=302 ، الداللة=0٫000 ( ومبا اأن حتليل التباين متعدد املتغريات قد 
اأ�سار اإىل وجود فروق دالة بني املجموعات فقد انتقل الباحث اإىل فح�ص الفروق 
يف كل بع���د م���ن اأبعاد احلاج���ات النف�سي���ة االأ�سا�سية على ح���ده با�ستخدام حتليل 

التباين اأحادي املتغريات. ويبني اجلدول)12( نتائج هذا التحليل .

* تعنى درجات الحرية



احلاجات النف�شية االأ�شا�شية لطلب املرحلة الثانويةد . خلف غازي احلربي

- 152 -

جدول )12(
حتليل التباين (ANOVA) للفروق بني املجموعات الثالث يف كل بعد من اأبعاد 

املقيا�س وذلك ح�صب اجلن�س واملجموعة
مجموع المصدراألبعاد

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
االحتمال)ف(

الحاجة إلى األمن 
النفسي )ف(

50.42150.421.980.162الجنس
226.432113.224.440.013المجموعة
الجنسأ×أ
34.18217.090.670.513المجموعة

--389815325.48الخطأ

الحاجة إلى 
التقدير االجتماعي 

)د(

73.63173.632.730.10الجنس
618.702309.3511.470.001المجموعة
الجنسأ×أ
61.34230.671.130.323المجموعة

--4125.0115326.96الخطأ

الحجة إلى توكيد 
الذات )و(

15.70115.700.5080.477الجنس
492.342246.177.970.001المجموعة
الجنسأ×أ
11.9625.980.190.824المجموعة

--4727.815330.90الخطأ

الحاجة لالنتماء 
)ن(

2.5012.500.2870.593الجنس
201.772100.8911.560.000المجموعة
الجنسأ×أ
39.81219.912.280.106المجموعة

--1335.81538.73الخطأ

الحاجة إلى تعلم 
المعايير السلوكية 

)س(

159.861159.861.280.259الجنس
2413.321206.649.670.000المجموعة
الجنسأ×أ
222.42111.20.8920.412المجموعة

--19075.8153124.67الخطأ

يت�سح من اجلدول )12( اأنه ال يوجد تفاعل دال اإح�سائيا بني اجلن�ص واملجموعة 
بالن�سبة جلميع اأبعاد املقيا�ص 

وهذه النتيجة تعنى اأن الفروق بني املجموعات الثالث يف اأبعاد مقيا�ص احلجات 
النف�سية االأ�سا�سية ال تختلف لدى الذكور عنها لدى االإناث ، كما اأن الفروق بني 

الذكور واالإناث يف تلك االإبعاد ال تختلف باختالف املجموعة .
كذلك اأظهر التحليل يف اجلدول )12( اأنه ال توجد فروق بني الذكور واالإناث 

يف متغري احلاجات النف�سية االأ�سا�سية ويف االأبعاد الفرعية املكونة له  .
اأم���ا بالن�سب���ة للف���روق بني املجموعات فق���د اظهر التحلي���ل يف اجلدول )12( 
وج���ود ف���روق ذات دالله اإح�سائية عند م�ست���وى 0٫01 يف بعد )ف( وعند م�ستوى 

0٫001 يف باقي االبعاد .
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ونظ���راً لوج���ود اأك���رث م���ن م�ستوي���ني يف املتغ���ري امل�ستق���ل . فق���د ق���ام الباحث 
با�ستخ���دام اختب���ار بنفرون���ى التتبع���ى للمقارن���ات البعدي���ة وذل���ك للتعرف على 

الفروق بني اأزواج املجموعات . ويبني اجلدول )13( نتائج هذا التحليل
جدول)13(

اختبار بنفرونى للمقارنات البعدية للفروق بني اأزواج املجموعات
وذلك يف اأبعاد املقيا�س

األدنى من المتفوقينالمصدراألبعاد
العاديين

الحاجة إلى األمن النفسي )ف(
1.920.735العاديين

2.66*-المتفوقين

الحاجة إلى التقدير االجتماعي )د(
4.261.86*العاديين

2.39-المتفوقين

الحجة إلى توكيد الذات )و(
4.220.358*العاديين

3.87 *-المتفوقين

2.490.717*العاديينالحاجة لالنتماء )ن(
1.774*-المتفوقين

8.681.85*العاديينالحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية )س(
6.83*-المتفوقين

يت�س���ح م���ن اجل���دول )13( اأن���ه توجد ف���روق ذات دالله اإح�سائية ب���ني املتفوقني 
والعادي���ني يف االأبع���اد )د( ، )و( ، )ن( ، )����ص( ل�سال���ح املتفوقني ومل تظهر فروق 
ب���ني املجموعت���ني يف بع���د )ف( ، وه���ذه النتيج���ة ت���دل ع���ل ان املتفوق���ني لديه���م 
حاج���ات نف�سي���ة اأ�سا�سية متعلقة باالأبعاد التالية )د( ، )و( ، )ن( ، )�ص( بينما مل 

تظهر فروق فيما يتعلق بالبعد )ف( 
اأما بالن�سبة ملجموعتي العاديني وجمموعة االأدنى من العاديني فلم تظهر بينها 

فروق داله اإح�سائيا يف جميع االأبعاد .
كما اأن التحليل اأظهر يف اجلدول )13( اأنه توجد فروق ذات دالله اإح�سائية بني 
جمموعت���ي املتفوق���ني واالأدن���ى من العادي���ني يف االأبع���اد )ف( ، )و( ، )ن( ، )�ص(  

وذلك ل�سالح املتفوقني ومل تظهر فروق بني املجموعتني يف بعد )د( .
وه���ذه النتيج���ة تدل عل���ى اأن املتفوق���ني لديهم حاج���ات نف�سية اأ�سا�سي���ة متعلقة 
يف االأبع���اد )ف( ، )و( ، )ن( ، )����ص( اأك���رث من اأقرانه���م االأدنى من العاديني ، ومل 

تختلف الفروق بني جمموعتي املتفوقني واالأدنى من العاديني يف بعد )د(.
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مناق�سة نتائج ال�سوؤال الثاين :

اأظه���رت النتائ���ج فروق دالل���ة اإح�سائية عن���د م�ست���وى 0٫001 – 0٫01 يف االبعاد 
املكون���ة لقيا����ص احلاجات النف�سية اال�سا�سية ب�سكل ع���ام بني جمموعة املتفوقني 
وكل م���ن جمموع���ة العادي���ني وجمموع���ة االأدن���ى م���ن العادي���ني وذل���ك ل�سال���ح 

جمموعة املتفوقني.
بالن�سبة لبعد احلاجة اىل االمن النف�سي فقد اأظهرت النتائج فروق داله اإح�سائيا 
ب���ني جمموعة املتفوقني واالدنى من العاديني ل�سالح جمموعة املتفوقني بينما 

مل تظهر فروق بني جمموعتي املتفوقني والعاديني يف هذا البعد.
وق���د يعود ال�سب���ب يف هذه النتيجة اأي�سا اإىل اأن الطلبة املتفوقني لديهم النزعة 
نح���و الكم���ال وما قد ينتج عن ذلك من ال�سعور بالتوت���ر الدائم واخلوف الدائم 
من عدم الو�سول اإىل االإنتاج املتفوق وهذا التوتر واخلوف الدائم قد يوؤثر على 
تكيفه���م النف�س���ي فهم قد يطلب���ون من اأنف�سهم اأكرث مم���ا ي�ستطيعون حتقيقه ، 
ويلع���ب االأهل واملعلمني دورا كبري يف تعزيز التفكري وال�سلوك الكمايل ، فعندما 
ي���رى االأه���ل اأح���د اأبنائهم متمي���زاً بني اأ�سقائ���ه اأو يرى املعلم���ون بع�ص طالبهم 
متميزي���ن فه���م ق���د يطلبون م���ن هوؤالء االأف���راد املزيد دوم���ا ، وميك���ن اأن ت�سكل 
النزعة للكمال م�سكله عندما ت�سبح عامل اإحباط ومعوقاً لالإجناز وت�سبح هذه 
امل�سكل���ة اأك���رث حده عندما تكون النزع���ة للكمال مرتفعة ب�سكل غ���ري واقعي كاأن 
ي�س���ع لنف�س���ه معاي���ري لالإجن���از ال ي�ستطيع الو�س���ول اإليها . و تتف���ق نتائج هذه 
الدرا�سة مع درا�سة (Parker & Mills,1990) حيث مل تظهر فروق ذات دالله 

بني الطلبة العاديني واملتفوقني يف احلاجة اإىل االأمن النف�سي.
وميك���ن اأن يرج���ع ال�سبب اأي�س���ا اإىل اأن الطلب���ة املتفوقني يتاأث���رون باأقل االأمور 
والتفك���ري بعم���ق و�سفافية اأكرب باملقارنة باالآخرين اأكرث من اأقرانهم االأدنى من 
العاديني، لذلك فهم يتفاعلون بقوة مع احلوادث العادية ، وكذلك قد تعر�سهم 
مل�سكل���ة اإنه���م يفهمون االآخري���ن ولكن االآخرين ق���د ال يفهمونهم مما يوؤثر على 
قدرته���م عل���ى التكيف مع البيئة املحبطة .وهذا يدل علي اأن خا�سية احل�سا�سية 
املفرط���ة تظه���ر ل���دي الطلب���ة املتفوقني ب�س���كل وا�س���ح اإذا مل يكن هن���اك برامج 

وقائية واإر�سادية تقي هوؤالء املتفوقني من الوقوع يف مثل هذه امل�سكالت .
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بالن�سب���ة لبعد احلاجة اإىل التقدير االجتماع���ي فقد اأظهرت النتائج فروق داله 
اإح�سائي���ا بني جمموع���ة املتفوقني والعاديني ل�سالح جمموع���ة املتفوقني بينما 

مل تظهر فروق بني جمموعتي املتفوقني واالأدنى من العاديني يف هذا البعد.
 ويرج���ع ال�سب���ب اإىل اأن الوالدين كثرياً ما يح�سان الطالب املتفوق على التفوق 
على اأقرانه ، واأن يكون دائماً االأول على �سفه ، يوؤدي مثل هذا التحري�ص الزائد 
اإىل ب���ذل الطال���ب جلهود كث���رية تفوق اأحياناً قدراته وطاقات���ه ، ويكون م�سريه 
الف�س���ل والتق�س���ري ، ويق���ود ذلك يف ح���ال تكراره اإىل اإحباط���ات موؤذية توؤدي اإىل 
نف���ور الطال���ب املتفوق م���ن املدر�س���ة ، واإ�سابت���ه با�سطرابات �سلوكي���ة وانفعالية 
متع���ددة . وبذل���ك ي�سب���ح التوجي���ه غري املنا�سب للنج���اح والتمي���ز  واملبالغة فيه 
، ع���دواً لنم���و ق���درات املتف���وق عقلي���اً ، ب���دل اأن يكون مفي���داً لنموه���ا وتطورها . 
لذلك يجب اأن يحر�ص االأبوان يف توجيههما للطالب املتفوق نحو النجاح ، على 
معرفة م�ستوى قدرات اأبنائهم ، واأال يكلفوهم اأعلى مما ي�ستطيعون ، واأال ين�سوا 
باأن ن�سج الطالب املتفوق انفعالياً ال ي�سري دائماً على نف�ص م�سار ن�سجه العقلي 
..وهنا تلعب عملية توجيه االأ�سرة واإر�سادها دوراً هاماً.)احلوراين واآخرون 2000(

لذل���ك فوج���ود الطالب املتفوق يف بيئة اجتماعية تت�سم بانعدام احلرية الفردية 
وت�سجيع املتفوق فاإن هذا يوؤثر على اإنتاجيته وا�ستخدامه لقدراته ومواهبه . اأن 
البيئ���ة االجتماعية امل�سحونة بالقلق والتوتر والتخلف االقت�سادي واالجتماعي 
حت���د م���ن قدرة الفرد على التفوق النعدام اخلربات الفنية والعالقات الوا�سعة ، 
وتق���ود اإىل ال�سع���ور باالإحباط وامللل وعدم اال�ستثارة خا�سة اإذا مل تتح له فر�سة 
لتنمي���ة قدراته وتاأكيد ذاته وذل���ك نتيجة لعدم اهتمام االأ�سرة مبيوله وحاجاته 

ولعدم اإ�سباع املنهج واملدر�سة واملعلمني حلاجاته .
اأ�س���ف اإىل ذل���ك �سغ���ط االأخ���وة فغالباً م���ا ياأخذ الطال���ب املتفوق مكان���ه عائلية 
متمي���زة وي�سع���ر الوال���دان باأنه���م قريبون للطال���ب املتفوق ، وهذا م���ا يوؤدي اإىل 
حدوث م�سكالت بني االأخوة وخا�سة م�سكالت يف التكيف ، لذلك تظهر م�سكالت 
يف عالق���ات االأخ���وة وتاأخ���ذ هذه العالقة اأ�س���كال خمتلفة ، ف���اإذا كان اأحُد االأخوة 
موهوباً ومتميزاً قد يتعر�ص ملقارنة باأخوته دائماً وبا�ستمرار من قبل الوالدين 
، وذلك بهدف ت�سجيع االأبناء على رفع م�ستوى االإجناز اأ�سوة باالأخ املتفوق وهذا 
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ي�سج���ع عل���ى ن�سوء ج���وا تناف�سياً �سلبياً ب���ني هوؤالء االأخوة ،  مم���ا ي�سعرهم بعدم 
الكفاي���ة مقارن���ة باأخيه���م املتفوق وقد يولد ه���ذا اجتاهات عدائي���ة لديهم نحوه 

ويوؤدي بالتايل اإىل نوع من ال�سغط النف�سي على املتفوق.
بالن�سبة لبعد احلاجة اىل توكيد الذات فقد اأظهرت النتائج فروق داله اإح�سائيا 
بني جمموعة املتفوقني والعاديني واالأدنى من العاديني وذلك ل�سالح جمموعة 

املتفوقني.
 ويع���زوا الباح���ث هذه النتيج���ة اإىل خا�سية احل�سا�سية املفرط���ة والتي قد تن�سئ 
م�س���كالت يف مفه���وم ال���ذات لدى الف���رد ، فه���وؤالء الطلبة املتفوق���ني واملوهوبني 
يف�سرون اأي ت�سرف من منظار ح�سا�سيتهم املفرطة فهم يربطون قيمتهم بحكم 
االآخري���ن عليه���م وم���دى قبوله���م لهم وب�سب���ب عدم الت���وازن االنفع���ايل العقلي 
لديه���م ، فنموهم العقل���ي يجعلهم ي�ستطيعون روؤية املوق���ف الذي يتعر�سون له 
ب�سكل اأو�سح ولكن منوهم االنفعايل والذي ي�سري ب�سكل اأبطئ من النمو العقلي 
لديه���م ال يجعله���م مهيئني انفعالي���ا واجتماعيا للتعامل مع ه���ذا املوقف وتتفق 
 Chamrad, وم���ع درا�سة (Hawkins, 1993) ه���ذه النتيجة مع نتيج���ة درا�سة
Robinson, & Jamos, 1995 حيث تبني اأن الطلبة املتفوقون يف �سن املراهقة 
مييلوا ليكونوا �سعيفي التكيف والثقة بالنف�ص . وغالباً ما يطارد املوهوب �سعور 
بالنق����ص ، الأن���ه غ���ري ق���ادر عل���ى اأن يكون ع�س���واً كاالآخري���ن يف االألع���اب ، وذلك 
الأن���ه اأك���رث مياًل اإىل الن�ساط الثقايف ، ومل يتق���ن املهارات الالزمة للعب ، اأو الأن 
اأ�سحابه اأكرث ن�سجاً يف منوهم اجل�سمي وتوافقهم احلركي ، ) هذا اإذا اختار اأن 

يكون بني اأطفال اأكرب منه �سناً( .
بالن�سب���ة لبع���د احلاج���ة اإىل االنتم���اء فقد اأظه���رت النتائج فروق دال���ه اإح�سائيا 
بني جمموعة املتفوقني والعاديني واالأدنى من العاديني وذلك ل�سالح جمموعة 

املتفوقني.
ويرج���ع ال�سب���ب يف ذل���ك اإىل اأن الط���الب املتفوق���ني كث���رياً م���ا يحاول���ون اإظهار 
تفوقه���م وقدراته���م واآرائهم، والتي قد تتعار�ص مع ما يعتقد به االآخرون، �سواء 
اأقرانه���م اأو معلميه���م، وبالتايل ف���اإن هذا قد يوؤدي اإىل ن�س���وء توتر وت�سادم بني 
ه���وؤالء الطلب���ة ومعلميهم، اأومع من هم يف نف�ص جيله���م ، فمثاًل كثرياً ما يهتم 
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املعل���م بال�سيطرة على اجل���و ال�سفي، وعندما يحاول الطالب املتفوق طرح فكرة 
ق���د تتعار����ص م���ع م���ا يقوله املعل���م، اأو ت�سحي���ح لقوله ق���د ي�سعر املعلم ب���اأن هذا 
الطال���ب يتح���داه ويه���دد �سيطرت���ه يف ال�س���ف، وحت���ى عندم���ا يتح���دث الطالب 
املتف���وق م���ع اأقرانه من العاديني ، تظهر عليه ب�سرع���ة عالمات ال�سجر وفقدان 

ال�سرب ، الأن هوؤالء ال ي�ستطيعون تتبع اأفكاره وخواطره بال�سرعة املطلوبة .
وهكذا تتكون اجتاهات �سلبية �سد الطالب املتفوق من قبل اأقرانه حيث ينفرون 
من���ه  وي�سع���ر اأن اأغلبية ال�سف �س���ده ، ويرى نف�سه وحيداً منعزاًل ال يرغب اأحد 
يف التعام���ل مع���ه  وه���ذا م���ا ي���وؤدي اإىل اإعاقة النم���و العقلي لدي���ه ، ورمبا يدفعه 
ذل���ك اإىل الرتاخ���ي يف االإجن���از عن ق�سد ليقب���ل يف جماعة االأق���ران ، وكثرياً ما 
ينظر للطالب املتفوق نظرة غريبة من قبل زمالئه ، فهم ينظرون اإليه على اأنه 
خمتل���ف عنه���م ، كما اأن �سعور التالميذ االآخرين نحوه يك���ون م�سوباً بالكراهية 

لتميزه ، من هنا تن�ساأ م�سكالت بينه وبني زمالئه)احلوراين واآخرون ،2000(.
بالن�سب���ة لبع���د احلاج���ة اإىل تعلم املعاي���ري ال�سلوكية فقد اأظه���رت النتائج فروق 
دال���ه اإح�سائيا ب���ني جمموعة املتفوق���ني والعاديني واالأدنى م���ن العاديني وذلك 

ل�سالح جمموعة املتفوقني.
ويعتق���د الباح���ث اأن م���ن اأهم اأ�سباب ظه���ور احلاجة اإىل تعلم املعاي���ري ال�سلوكية 
لدى الطلبة املتفوقني اأكرث من اأقرانهم العاديني واالأدنى من العاديني تاأتي من 
�سلبي���ة موق���ف االأبوين من الطالب املتفوق عقلي���ا وجتاهلهم له ، وعدم اإعطائه 
م�سوؤولي���ات ومهم���ات تنا�سب قدراته ، وتقييد ت�سرفات���ه  وفقدان الثقة بقدراته 
يف االعتماد على نف�سه وحله للم�سكالت التي ت�سادفه مبفرده . وميكن اأن يكون 
�سب���ب امل�سكلة اأي�ساً عندما ال ت�ستطي���ع االأ�سرة حتديد م�ستوى القدرات العقلية 
الأبنائه���ا بدقة ، وتوجيه���ه با�ستمرار نحو النجاح اإىل درجة االإفراط يف التوجيه 
. ويرج���ع ال�سبب اأي�س���ا اإىل اأن الطلبة املتفوقني لديهم ميول تختلف عن ميول 
زمالئه���م ، اإذا كان���وا اأك���رب من���ه �سن���اً ، وال ي�سع���ر براح���ة م���ع الطلب���ة  العاديني ، 
الأن���ه مل تتواف���ر له خرباتهم االجتماعي���ة ، وتوقع الكبار اأكرث من الالزم لن�سج 
املوهوب وحت�سيله ، ينتج عنه �سعوره بالنق�ص ، وي�سبح غري قادر يف التغلب على 

قلقة دون توجيه الكبار وح�سن اإر�سادهم مع فهمهم للم�سكلة .
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اإن حم�سل���ة نتائ���ج ه���ذه الدرا�س���ة تلزمن���ا بالع���ودة اإىل الق�سي���ة الت���ي اأثريت يف 
بدايته���ا. ذل���ك اأن االهتم���ام باحلاج���ات املعرفي���ة وتنمي���ة الق���درات العقلي���ة ، و 
زي���ادة الكف���اءة االأكادميية فق���ط ، ال يحقق العائد املرجو م���ن رعاية املتفوقني و 
املوهوبني، وال يلبي كل احتياجاتهم؛ فالنجاح يف احلياة يتطلب. االهتمام ب�سكل 
اأك���رب للحاجات النف�سية االأ�سا�سية للطلب���ة املتفوقني وتقدمي الربامج الوقائية 
واالإر�سادي���ة والت���ي تقي هوؤالء املتفوق���ني من الوقوع يف امل�س���كالت وتر�سدهم يف 

حل م�سكالتهم. 

تو�صيات ودرا�صات مقرتحة

 تو�سيات الدرا�سة  :

بن���اء عل���ى ما تو�سل���ت اإليه نتائج هذه الدرا�سة والت���ي ك�سفت عن وجود اختالف 
يف حدة ظهور احلاجات النف�سية االأ�سا�سية بني املجموعات الثالث ، وعدم تاأثري 
متغ���ري اجلن����ص يف ارتف���اع اأو انخفا����ص م�ستوى ظه���ور هذه احلاج���ات النف�سية 
االأ�سا�سي���ة ، وم���ن خ���الل مناق�س���ة نتائجه���ا ، وكذلك ما ج���اء باالأدبي���ات املت�سلة 
بالدرا�س���ة ، ف���ان الباح���ث يقرتح بع�ص التو�سيات والتي ي���رى �سرورة لفت نظر 
الباحث���ني واملعلمني واملر�سدي���ن واأولياء االأمور ووزارة الرتبي���ة يف دولة الكويت 

اإليها:
1- التحقق ب�سكل اأكرب يف خ�سائ�ص الطلبة املتفوقني واملوهوبني وذلك لفهمهم 
ب�س���كل اأدق وبالت���ايل تلبي���ة حاجاته���م والوقاي���ة م���ن ح���دوث م�س���كالت لديه���م 

والتعامل مع ما قد يواجههم من م�سكالت .
2- العناي���ة باملتفوق���ني والعم���ل عل���ى تطبيعه���م عل���ى احلي���اة االجتماعية حيث 
ينم���و لديه���م االإح�سا����ص باالآخرين والعم���ل يف جو يزيد م���ن �سعورهم باالنتماء 
اإىل اأف���راد اجلماع���ة . واجلماعات املدر�سية مثال اأف�سل جمال لتحقيق منو هذه 

العالقات االجتماعية املبا�سرة .
3- اأن ي�ساع���د اأولي���اء االأم���ور اأبنائه���م املتفوق���ني عل���ى تنمي���ة قدراته���م �سم���ن 
اإمكاني���ات ه���وؤالء الطلبة الواقعية وعدم الطلب منه���م حتقيق ما قد ال يتنا�سب 
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م���ع م���ا يتوفر لديهم م���ن قدرات وطاقات واأن يكونوا اأك���رث وعي وقبول لقدرات 
اأبنائهم واالبتعاد عن املثالية .

4- توف���ري احل���ب والرعاي���ة ل���ذات املوه���وب وعدم اإ�سع���اره باأن م���ا يت�سف به من 
قدرات هي الباعث الفتخارهم وحمبتهم له .

5- ع���دم انته���اج اأ�سل���وب ال�سيط���رة م���ع الطلبة املتفوق���ني من ط���رف املعلمني اأو 
الوالدي���ن الأن���ه ق���د يح���ول دون رغبته���م يف اال�ستق���الل الذات���ي واأخ���ذ مكانتهم 
ك�سخ�سي���ات نا�سج���ة يف عاملهم وذلك اأن من نتائج تل���ك ال�سيطرة اأو الت�سلط اأن 

ي�ساب االأبناء باالإخفاق والف�سل وفقد الثقة بالنف�ص .
6- االبتع���اد ع���ن اأ�سل���وب التفرقة بني االأبن���اء وتف�سيل املتفوقني عل���ى اإخوانهم 
غري املتفوقني ، واإتاحة الفر�ص لهم جميعا مبا يتنا�سب مع قدراتهم اخلا�سة .

7- عق���د برام���ج اإر�سادي���ة تدريبي���ة م���ن قب���ل متخ�س�س���ني تربوي���ني ، لتاأهي���ل 
الوالدين واملعلمني يف كيفية التعامل مع االأبناء والطلبة املتفوقني .

درا�سات مقرتحة :

1- اإجراء درا�سة مماثلة للدرا�سة احلالية لطالب املرحلة املتو�سطة من اجلن�سني 
للك�سف عن اأوجه ال�سبه واالختالف بينهم .

2- اأث���ر ان�سح���اب الطال���ب املتف���وق من الربام���ج اخلا�سة على الناحي���ة النف�سية 
واالجتماعية 

3- اإجراء درا�سة للك�سف عن اأثر بع�ص املتغريات مثل : ) امل�ستوي الثقايف  امل�ستوي 
االقت�س���ادي ، املوؤهل ، العمر ( علي احلاجات وامل�سكالت االنفعالية واالجتماعية 

للطلبة املتفوقني .
4- اإجراء درا�سة جتريبية علي الطلبة املتفوقني تهدف اإىل خف�ص حدة امل�سكالت 

االنفعالية واالجتماعية لديهم وذلك عن طريق ا�ستخدام  برنامج اإر�سادي  .
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مدى مالءمة كفايات معلمي الطلبة املعاقني ب�صريا للمعايري الدولية 
فى مافظة جدة  من وجهة نظرهم

اإعداد

        د.  نايف بن عابد الزارع             د. احمد ممد بني ملحم
اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد     اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد  

كلية الرتبية جامعة امللك عبدالعزيز كلية الرتبية جامعة امللك عبدالعزيز 

د. جناتي احمد ح�صن يون�س
اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد

كلية الرتبية جامعة امللك عبدالعزيز

 امللخ�س :
 هدفت الدرا�سة احلالية اإىل تقييم مدى مالئمة كفايات معلمي الطلبة املعاقني 
ب�سرياً  للمعايري الدولية يف حمفظة جدة من وجهة نظرهم ، ودرا�سة اثر متغريات 

اجلن�ص،واملوؤهل العلمي،و�سنوات اخلربة، والعمر،وعدد الطلبة يف ال�سف. 
 اعتم���د الباحث���ون يف الدرا�س���ة احلالي���ة على املنه���ج امل�سحي.  حيث قام���وا باإعداد 
ا�ستبان���ة وذل���ك بع���د ا�ستخ���راج دالالت ال�س���دق والثب���ات املنا�سب���ة له���ا. وق���د تكون���ت 
اال�ستبان���ة م���ن )64( فق���رة موزع���ة عل���ى ع�س���رة جم���االت وه���ي : االأ�س����ص وتطوي���ر 
املتعلم���ني وخ�سائ�سه���م، والف���روق الفردي���ة يف التعل���م، واال�سرتاتيجي���ات التعليمية، 
وبيئ���ات التعلم والتفاعالت االجتماعية، والتخطي���ط التعليمي، والتقييم، واملمار�سة 
املهني���ة واالأخالقي���ة والتعاون. واأ�سارت النتائ���ج اإىل اأن جمال الفروق الفردية جاء يف 
املرتبة االأوىل من حيث مدى مالئمة كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�سرياً للمعايري 
الدولي���ة مبتو�س���ط ح�ساب���ي بل���غ )3٫20(، بينم���ا ج���اء جم���ال التخطي���ط التعليمي يف 
املرتب���ة االأخ���رية م���ن حي���ث م���دى مالئم���ة كف���اءة معلم���ي الطلب���ة املعاق���ني ب�سري���اً 
للمعاي���ري الدولية مبتو�سط ح�ساب���ي )3٫07(، و اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل عدم وجود 
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ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن����ص يف جميع جماالت الدرا�سة. واأ�سارت 
اأي�ساً النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�ص يف جميع 
املجاالت، واإىل عدم جود فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى ملتغري اخلربة. كما واأ�سارت 
النتائ���ج اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي ل�سالح ذوي 
موؤه���ل البكالوريو����ص وم���ا دون. واأ�س���ارت النتائج اإىل وجود ف���وق ذات داللة اإح�سائية 
ملتغ���ري ع���دد الطلب���ة يف ال�س���ف يف جم���ال االأ�س����ص والت�سريع���ات وجمال التع���اون بني 

املجموعة )1-6( و)اأكرث من 11( ل�سالح عدد الطلبة االأقل من )6-1(.
الكلمات املفتاحية: كفايات املعلمني ،االإعاقة الب�سرية، املعايري الدولية 

Appropriateness of Teachers’ Competencies of the 
visually impaired students in accordance with the 
international standards in Jeddah – their point of view

Abstract:
This study aimed to Appropriateness of Teachers’ 
Competencies of the visually impaired students in 
accordance with the international standards in Jeddah 
– their point of view. It also tackles variables of gender, 
academicأ qualification,أ experience,أ age,أ andأ numberأ ofأ
students in class.
The researchers adopted the survey method. They prepare 
a questionnaire after extracting the suitable validity and 
reliability referent which consists of 64 which, in turn, 
divided into ten areas: foundations, developing learners 
and their traits, individual discrepancies among learners, 
instructional strategies, learning environments, social 
interactions, educational planning, evaluation, professional 
and moral practices, and cooperation. The results show 
thatأtheأdomainأofأtheأindividualأdiscrepanciesأcomesأfirstأ
inأtermsأofأtheأsuitabilityأofأtheأefficiencyأofأteachersأofأ
visually impaired students with international standards 
with an average (3.20); while on the other hand the area 
of instructional planning was ranked last in terms of the 
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suitabilityأofأtheأefficiencyأofأteachersأofأvisuallyأimpairedأ
students with international standards with an average 
أ.(3.07) Theأ resultsأ indicateأ noأ significantأ discrepanciesأ
dueأtoأ theأvariableأofأgenderأ inأallأfieldأofأstudy.أItأalsoأ
pointedأnoأsignificantأdiscrepancyأdueأ toأ theأvariableأofأ
experience. The study also indicates the existence of a 
significantأdiscrepancyأdueأtoأtheأvariableأofأqualificationأ
in favor of BA holders   or less. The results also indicated 
theأexistenceأofأaأstatisticallyأsignificantأdiscrepanciesأdueأ
toأtheأvariableأofأstudents’أnumberأinأclassأinأtheأfieldأofأ
Bases and Legislation and the cooperation among groups 
(1 – 6) and (more than 11) in favor of the group with the 
least number of students ( 1 – 6) 

Keywords: Teachers’ Competencies, Visually Impaired, 
International Standards.   

املقدمة:
       يجت���از عاملن���ا الي���وم مرحل���ة انتقالي���ة بالغ���ة االأهمي���ة للو�س���ول اإىل مرحلة 
جدي���دة تتمي���ز مبتغ���ريات نوعي���ة غ���ري م�سبوق���ة جت�س���دت يف بع����ص التحديات 
الت���ي تواج���ه جمتمعن���ا كالعومل���ة والقري���ة الكونية وث���ورة االت�س���االت، مما اأدى 
اإىل تغ���ريات مت�سارع���ة يف الق���رن احل���ادي والع�سرين وكثري م���ن االإ�سالحات يف 
امليادي���ن الرتبوي���ة ب�س���كل ع���ام، ويف ميدان الرتبي���ة اخلا�سة ب�س���كل خا�ص وكان 
املح���رك االأ�سا�س���ي ه���و تقدمي اأف�سل اخلدم���ات للم�ستفيدين م���ن هذه املجاالت 
الرتبوي���ة ب�س���كل عام �سواء يف اإدارة املوؤ�س�س���ات الرتبوية اأو يف املمار�سات املرتبطة 
بها اأف�سل ترافق مع زيادة اأعداد املوؤ�س�سات واأعداد حمتاجي اخلدمات والرعاية 

زيادة يف م�ستوى اخلدمات املقدمة لهم.
 وت�س���كل عملي���ة تطوي���ر املعاي���ري اخلا�س���ة بالربام���ج الرتبوي���ة اأح���د اأه���م 
االأولوي���ات ل���دى الرتبوي���ني حي���ث ته���دف تل���ك االإج���راءات اإىل تاأم���ني ح�سول 
جمي���ع االأطف���ال وبال ا�ستثناء على التعليم املالئ���م والنوعي، وحتى يتحقق ذلك 
الب���د اأن تت�ساف���ر جه���ود جمي���ع املعني���ني يف العملي���ة التعليمي���ة، واالجتماعي���ة 
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وال�سحي���ة للعم���ل مع���اً وف���ق خطط عم���ل اإجرائية ومهني���ة ت�سمن بل���وغ اأف�سل 
االأه���داف وحتقيقها. وتتعاظم اأهمية هذا االأمر عند احلديث من فئات الرتبية 
اخلا�س���ة الت���ي تتزاي���د حاجاته���ا اإىل برام���ج ذات موا�سفات ال تق���ل عن الربامج 
املقدم���ة لنظرائه���م من الطلبة العاديني انطالقاً م���ن اأهمية تلبية االحتياجات 
التي تفر�سها طبيعة ال�سعوبات وامل�سكالت التي تتطلب عناية خا�سة وم�ساندة 
نف�سي���ة واجتماعية وا�سرتاتيجيات تعليمية تربوي���ة ذات موا�سفات جودة عالية 
ت���وؤدي اإىل خمرج���ات تتمثل مب�ساعدة ه���وؤالء االأفراد ليحقق���وا م�ستوى مقبواًل 
م���ن امله���ارات اال�ستقاللي���ة والدافعية، وتقدير ال���ذات، اأ�س���وة باأقرانهم العاديني 
ونتيج���ة للتح���والت والتط���ورات الكيفي���ة التي �سهدته���ا مهنة الرتبي���ة اخلا�سة 
فق���د اأ�سبح���ت العوام���ل املوؤثرة على التعلي���م حتظي باهتم���ام املعلمني واملهنيني 
واالخت�سا�س���ني الذي���ن ي�سرتك���ون يف املهم���ات وامل�سوؤولي���ات الت���ي ته���دف اإىل 

م�ساعدة الطلبة ذوي االإعاقة الب�سرية  على التعليم.
 ويتف���ق الرتبوي���ون على اأهمية و�س���رورة اإعداد الك���وادر التعليمية وتدريبها 
اأكادميي���اً ومهني���اً ومتكينه���ا م���ن اكت�ساب املع���ارف واملهارات يف خمتل���ف املجاالت 
العلمي���ة، الأداء االأدوار املختلف���ة والقي���ام بواجباته���م م���ع الطلب���ة عل���ى اختالف 
م�ستوياته���م .لذل���ك يتطل���ب تنمي���ة املعلم مهني���اً واإع���داده قبل اخلدم���ة واأثناء 
اخلدم���ة. ل���ذا ف���اإن املعلم هو اأح���د اهم مدخ���الت العملية التعليمي���ة وال بد من 
تطوي���ر مهارات���ه حتى ي�ستطيع  مالحقة التغ���ريات ال�سريعة يف املعرفة والتقدم 
التكنولوج���ي. لذا برزت احلاج���ة اإىل معرفة احتياجاته، وتوفري كافة اخلدمات 
الت���ى يتطلبه���ا. ويعت���رب معلم���وا الطلب���ة ذوي االحتياجات اخلا�س���ة ب�سكل عام، 
ومعلم���ي الطلب���ة املعاقني ب�سرياً ب�سكل خا�ص، من اأه���م ركائز العملية التعليمة 
الت���ي تق���دم خدمات التعلمي���ة لهوؤالء الطلب���ة. الأن االإعاقة الب�سري���ة لها تاأثري 
عل���ى مظاه���ر النم���و املختلفة بدرج���ات متفاوت���ة. لذلك، يعترب تدري����ص الطلبة 
ذوي االإعاق���ة الب�سري���ة باأنها االأكرث خ�سو�سية بني امليادين املختلفة. مما جعل 
احلاجة ما�سة لطرق بديلة الإعداد معلمي الرتبية اخلا�سة، وتطلب من  جمل�ص 
االأطف���ال غ���ري العادي���ني Council of Exceptional Children  (CEC)يف 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة و�سع املعاي���ري اخلا�سة بالعاملني م���ع هذه الفئة. 



مدى ملءمة كفايات معلمي الطلبة املعاقني ب�شرياًد . نايف بن عابد الزارع واآخرون

- 168 -

ويف حماول���ة فه���م و�س���ع اأف���راد غ���ري معدين ب�س���كل منا�س���ب يف مواق���ع تعليمية 
غ���ري مدعم���ة ب�سكل جيد يف برامج الرتبية اخلا�س���ة، والنتيجة كانت فتح الباب 
عل���ى م�سراعي���ة لك���ي مير اأف���راد غري موؤهل���ني اأو �سعيف���وا االإع���داد اإىل الغرف 
ال�سفية التي ي�سعرون فيها باالإحباط، وال�سغط ال�سديد، والتوتر، مما يدفعهم 
ل���رتك العم���ل بالرتبي���ة اخلا�سة.  واالأك���رث اأهمية يف ذلك ه���و اأن االأطفال ذوي 
(CEC, 2003). االحتياجات اخلا�سة يدفعون الثمن غالياً يف مثل هذه احلاالت
ول�سب���ط هذه امل�سكالت كانت الطريق���ة املثالية ل�سبط جودة االأداء، والتاأكد 
م���ن اأن جمي���ع االأطفال يح�سلون على املعلومات وامله���ارات ال�سرورية والالزمة 
 (Hoover & Patton, 2004; ًلتقدمه���م باحلي���اة امل�ستقبلي���ة وحت�سينها اأي�س���ا
مت  امل�س���اواة  فك���رة  وتعظي���م  امل�سوؤولي���ات،  ولتحدي���د   Zionts, et.al.2006) 
 (RMC Research Corporation, حتدي���د معاي���ري تربوي���ة ل���كل تخ�س����ص
 The Academy for Educational Development, and National
 Association of State Directors of Special Education, Inc.,
(2002 وب�س���كٍل ع���ام، ف���اإن املتوق���ع من وراء فك���رة التحديد هذه اأن���ه عندما يتم 
حتديد املعايري الأداء الطلبة، وتطوير اأنظمة قيا�ص تقي�ص اأداء الطالب يف �سوء 
ه���ذه املعايري، لتعطي املدار�ص املرونة التي حتتاجه���ا لتغيري املنهاج، والتدري�ص، 
وللتنظيم العام للمدر�سة ولتمكني الطلبة من حتقيق املعايري، وحتميل املدار�ص 
م�سوؤولي���ة متك���ني الطلب���ة م���ن الو�س���ول لها؛ ف���اإن حت�سي���ل الطال���ب وم�ستواه 

. (Quenemoen, et al., 2001)  سريتفعان�
وبن���اًء علي���ه مت ا�ستق���اق معايري يف كل جمال من املج���االت املتعلقة بالرتبية، 
فقد اعتمدت معايري يف اإجراءات اإجازة وترخي�ص املوؤ�س�سات الرتبوية التي تعنى 
باإع���داد املعلمني اأو مقدم���ي الرعاية ب�سكل عام، فمثاًل اعتمدت اأكرث من اأربعني 
والي���ة يف الواليات املتحدة االأمريكية والتزمت مبواءمة عمليات اإجازة املعلمني، 
ملعاي���ري جمل�ص ذوي االحتياج���ات اخلا�سة(CEC) ، وبناء عل���ى اآخر اإح�سائيات 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م االأمريكي���ة الت���ي ذك���رت اأن 90% م���ن �سه���ادات الرتبي���ة 
اخلا�س���ة الت���ي متن���ح �سنوي���اً تعتم���د وتلت���زم باملعايري املهني���ة للرتبي���ة اخلا�سة 
(U.S. Department of Education, 2003) ومع كل هذا االهتمام يف اإجازة 
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معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة فاإنه���م ح���ني يتخرج���ون من برنام���ج اإع���داد املعلمني 
امل�سم���م ب�س���كل جيد فاإن ه���وؤالء املربني املبتدئني يواجه���ون حتديات كبرية جداً 
يف تطبي���ق وتعمي���م املهارات املتعلمة يف بداية التعليم، فمهنة الرتبية اخلا�سة ال 

. (CEC, 2003) تختلف عن املهن االأخرى

م�صكلة الدرا�صة:
ال زال���ت احلاج���ة ملح���ة اإىل اإع���داد وتطوي���ر الربام���ج التدريبي���ة لتطوي���ر 
املمار�س���ات التعليمي���ة املنف���ذة م���ن قب���ل معلم���ي الطلب���ة املعاق���ني ب�سري���اً داخل 
فّي���ة، وذل���ك و�سواًل لتح�سني الكف���اءة التعليمي���ة وتطويرها ملعلمي  الغرف���ة ال�سّ
االإعاقة الب�سرية، ونظراً ل�سعوبة اإعداد املعلم لكل زمان ومكان؛ ب�سبب التطور 
التكنولوج���ي والعلم���ي، ومل���ا كان التدري���ب امل�ستم���ر عام���اًل من عوام���ل االرتقاء 
مبهنة التعليم؛ لذلك وجب التنظيم والتخطيط والتقييم املنا�سب للقيام بهذه 
العملي���ة، وم���ن ه���ذا املنطل���ق متثلت م�سكل���ة الدرا�س���ة احلالي���ة يف حتديد مدى 
مالئم���ة كفاي���ات معلم���ي الطلب���ة املعاق���ني ب�سري���اً يف حمافظ���ة ج���دة للمعايري 

الدولية من وجهة نظرهم .

ا�صئلة الدرا�صة :
�سوف حتاول الدرا�سة احلالية االإجابة عن االأ�سئلة التالية :

1. م���ا م���دى مالئم���ة كفاءة معلم���ي الطلبة املعاق���ني ب�سري���اً يف حمافظة جدة 
للمعايري الدولية من وجهة نظرهم ؟

2. ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائية عند م�ست���وى الداللة )α = 0٫05( يف 
م���دى مالئمة كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�سرياً يف حمافظة جدة للمعايري 

الدولية من وجهة نظرهم تعزى ملتغري  اجلن�ص ؟
3. ه���ل هن���اك ف���روق ذات داللة اإح�سائية عند م�ست���وى الداللة )α = 0٫05( يف 
م���دى مالئمة كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�سرياً يف حمافظة جدة للمعايري 

الدولية من وجهة نظرهم تعزى ملتغري املوؤهل العلمي ؟               
4. ه���ل هن���اك ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة عند م�ستوى الدالل���ة )α = 0٫05( يف 
م���دى مالئمة كفاءة معلم���ي الطلبة املعاقني ب�سرياً يف حمافظة جدة للمعايري 

الدولية من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اخلربة  ؟               
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اأهمية الدرا�صة واأهدافها:

اأ�سب���ح االهتم���ام يف الوقت احل���ايل باالإ�سالح الرتبوي معتم���داً على املعايري 
ب�سكل كبري جداً وذلك الأ�سباب تتعلق ب�سمان اجلودة، وحتديد امل�سوؤوليات.  وقد 

مت ا�ستقاق معايري للممار�سة املهنية يف جميع دول العامل املتقدمة.
 باالإ�ساف���ة لذل���ك، فقد �سرعت اململكة العربي���ة ال�سعودية  يف حتديد معايري 
تربوية يف املجاالت الرتبوية املختلفة وقد مت ت�سكيل فرق للتخ�س�سات املختلفة 
والعم���ل االآن قائ���م لتحديد املعايري اخلا�س���ة لكل تخ�س�ص.  وحيت اأن املفتاح يف 
حت�س���ني نوعي���ة املعلم ه���و التعرف على مدى توافق املعايري م���ع املمار�سة املهنية 

له، ال�ستحداث نظام متما�سك لرفع من م�ستوى اداء  املعلمني. 
 

م�صطلحات الدرا�صة:

املعايري الدولية:. 1
 وتع���رف اإجرائي���اً يف ه���ذه الدرا�س���ة مبق���دار الدرج���ة الت���ي يقدره���ا املعل���م على 
اال�ستبان���ه املتعلق���ة مب���دى مالئمة  معلم���ي الطلبة املعاقني ب�سري���ا مع املعايري 

الدولية من وجهة نظرهم.
معلمو الطلبة املعاقني ب�سريا :. 2

 ه���م املعلمون الذين يقومون بتدري�ص الطلبة املعاقني ب�سرياً يف برامج الرتبية 
اخلا�سة بوزارة الرتبية والتعليم  .

مددات الدرا�صة:
تتحدد الدرا�سة احلالية باملحددات التالية:

اأ�سلوب جمع البيانات: حيث يعتمد على اال�ستبانة وهي يف هذه احلالة اأداة ••
تقومي ذاتي للمعلمني و تعتمد على مدى �سدق املعلم نف�سه. 
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الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة :
 يبدو االآن وا�سحاً اأكرث من اأي وقت م�سى اأن قطاع التعليم يف اململكة العربية 
ال�سعودي���ة وبخا�س���ة التعليم اخلا�ص بحاجة اإىل اإعادة النظر باأهدافه وبراجمه 
وبهياكل���ه االإداري���ة والتنظيمي���ة يف �س���وء عالقت���ه م���ع القطاع���ات املجتمعي���ة 
االأخ���رى، مم���ا يعن���ي اأن قطاع التعليم مدع���و الأن يطور مهام���ه ووظائفه، وهذا 
يتطلب التجديد يف جمال تقومي اأداء القطاع التعليمي اخلا�ص، وذلك للو�سول 

مبخرجات تعليم مقبولة.
 لق���د �سغل���ت ق�سي���ة اإع���داد املعلم���ني واملعلم���ات يف جم���ال الرتبي���ة اخلا�س���ة 
واالهتم���ام بنموهم املهني حيزاً بارزاً من اهتم���ام الباحثني واملوؤ�س�سات البحثية، 
وق���د اأ�سف���رت تل���ك اجلهود ع���ن حقيقة موؤداه���ا اأن هذا املجال ما ي���زال يف حاجة 
ما�س���ة اإىل مزي���د من البحوث والدرا�سات حتى ميكن مواكبة الع�سر ومتغرياته 
 (Hoppensted, 1991) املت�سارعة )الكندري واآخرون،1998(، واأ�سارت هوبن�ستد
اإىل اأن املدار����ص ب���داأت تخ���رج طالباً متعلمني ال يلمون حت���ى باملهارات االأ�سا�سية 
من قراءة وكتابة وح�ساب، والق�سية يف �سوء ذلك تنح�سر يف اأن برامج الدرا�سة 
يف كليات الرتبية يف اجلامعات ال�سعودية وب�سكل خا�ص يف م�سار التوحد اإذا كانت 
ترج���و تخري���ج معل���م تربية خا�س���ة على قدر عال م���ن الكف���اءة يف التدري�ص فاإن 
ذلك يقت�سي االهتمام بالنواحي النظرية والعملية ب�سورة ميكن اأن جتعل املعلم 

متمكناً من كفاءات التدري�ص .
ويف الوق���ت الراه���ن ن�سهد تط���وراً وا�سحاً على م�ست���وى اخلدمات والربامج 
الرتبوي���ة املقدم���ة لالأف���راد ذوي ا�سط���راب التوح���د، وراف���ق ذلك تط���ور وتقدم 
يف امليادي���ن االأخ���رى وخ�سو�ساً عل���ى م�ستوى الت�سريع���ات والقوانني. فقد �سهد 
العق���دان االأخ���ريان تط���ورات هائل���ة يف جم���ال تعلي���م االأف���راد ذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة م���ع الرتكي���ز على م���ا يتعلق بكل م���ن الت�سريع���ات والقوان���ني اخلا�سة 
ب�سم���ان حق���وق ه���وؤالء االأفراد.وق���د ن�س���ت االتفاقي���ة الدولية حلماي���ة وتعزيز 
حق���وق االأ�سخا����ص املعوق���ني ال�س���ادرة ع���ن االأمم املتح���دة، واملتعلق���ة باحل���ق يف 
احل�س���ول عل���ى تعليم منا�س���ب: “على اأنه لالأ�سخا�ص املعاق���ني، ممن هم يف �سن 
املدر�سة، احلق يف تلقي تعليم منا�سب يلبي احتياجاتهم اخلا�سة، ويقّدم يف بيئة 



مدى ملءمة كفايات معلمي الطلبة املعاقني ب�شرياًد . نايف بن عابد الزارع واآخرون

- 172 -

مدر�سي���ة غ���ري معزول���ة اأو مقي���دة حيثم���ا اأمك���ن ذلك”)املجل�ص االأعل���ى ل�سوؤون 
االأ�سرة، 2008(. 

واإذا كان التق���ومي �س���رورة يف كل جم���االت احلياة والعم���ل، فهو اأكرث �سرورة 
واأ�س���د اإحلاح���اً يف جمال الرتبي���ة والتعليم وخ�سو�سا الرتبي���ة اخلا�سة ، والذي 
يع���د املج���ال امل�سوؤول ب�سكل مبا�سر عن التنمية الب�سرية التي تتحكم يف م�ستقبل 
املجتم���ع ككل، وم���ع ذلك فاإن برامج تطوير التعلي���م خ�سو�ساً يف جمال الرتبية 
اخلا�سة، ظلت تويل اهتمامها االأكرب ملكونات اأخرى من مكونات النظام الرتبوي 
كاملنه���اج والكت���ب والو�سائ���ل، يف ح���ني يت���م اإعطاء اهتم���ام اأقل لتق���ومي املعلمني، 
ومراقب���ة اأدائهم التدري�سي وحتديد املعايري املنا�سب���ة واالأدوات املالئمة لتقومي 
ه���ذا االأداء، وتطوي���ر الربام���ج التدريبية الالزمة لتطوي���ر اأداء املعلمني. وتربز 
اأهمي���ة تقومي املعل���م يف حت�سني اأدائه التدري�سي ويف تزوي���ده باخلربة التعليمية 
ويف ت�سجي���ع املمار�س���ات االإبداعي���ة يف عملي���ة التعلم، كما ميك���ن اأن ي�ستفيد منها 
املعلم���ون يف التعرف اإىل قدراتهم واإمكانياته���م التعليمية احلقيقية وتطويرها، 
ويف حت�س���ني ادائه���م التعليمي، ويف الو�س���ول اإىل اعرتاف بقدراته���م ومهاراتهم 

(Brown,2007) التعليمية

و�سيزداد و�سع الرتبية والتعليم يف البالد العربية، حرجاً خ�سو�ساً يف جمال 
الرتبي���ة اخلا�س���ة، اإذا مل جتدد الرتبية ذاته���ا، و فل�سفته���ا واأهدافها وحمتواها 
وو�سائله���ا وطرائقه���ا. ويف �سل���ب الرتبي���ة، ويف �سمي���م تطويره���ا، تطوي���ر اأداء 
املعلمني وتدريبهم. وتزويدهم مبا يلزمهم من الكفايات، واطالعهم على مهمات 
التعلي���م املتع���ددة. وهوؤالء املعلمون القدامى منهم وامل�ستجدون، هم االأمناء على 
حتقي���ق اأه���داف الرتبي���ة املختلف���ة، وه���وؤالء املعلم���ون يحتاجون من���ا مزيداً من 
االهتم���ام املتمث���ل بتدريبهم وتطوي���ر قدراته���م وتعريفهم مبهامه���م التعليمية 
وم�سوؤولياته���م واأدوارهم الهام���ة، ورفع م�ستوى كفاءته���م التعليمية. فاملعلمون 
القدامى بحاجة الأن يعاد تدريبهم من جديد واطالعهم على امل�ستجدات يف عامل 
الرتبية والتعليم. واأما املعلمون اجلدد فيحتاجون اإىل من ياأخذ باأيدهم يف بداية 
عمله���م اجلديد، اإنه���م يحتاجون اإىل معرفة ما يتوقع منه���م، ومعرفة تفا�سيل 
مهماتهم. ولي�ص التعليم باالأمر الي�سري، وال هو يولد بالفطرة مع االإن�سان، اإنه 
ف���ن ومهارات وعلوم يت���م اكت�سابها بالدرا�سة والبحث وامل���ران )حمادات، 2007(.
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ولق���د تط���ورت معايري الرتبية اخلا�س���ة لت�سبح ع�سرة معاي���ري ت�سف احلد 
االأدن���ى م���ن املعرفة وامله���ارات، واملعتق���دات امل�سرتكة لدى جمي���ع مربي الرتبية 
اخلا�س���ة، وبالت���ايل تزوي���د العاملني م���ن املعلم���ني، وغريهم باملعرف���ة واملهارات 
 (CEC, 2003 ; الت���ي يج���ب اأن يتقنوه���ا؛ لك���ي تكون ممار�ساته���م اآمنه وفعال���ة
(Editor, 2003.  وه���ذه املعاي���ري ه���ي: )االأ�س����ص، تطوي���ر خ�سائ����ص املتعلمني، 
الف���روق الفردية يف التعل���م، ا�سرتاتيجيات التدري�ص، بيئ���ات التعلم والتفاعالت 
املهني���ة  املمار�س���ات  التقيي���م،  االت�س���ال،  التعليم���ي،  التخطي���ط  االجتماعي���ة، 

واالأخالقية، التعاون وامل�ساركة(.

 املعيار الأول :الأ�س�س 

 معلم���و الطلب���ة ذوي االإعاق���ة الب�سري���ة  يفهم���ون نظري���ة القيا����ص وميار�س���ون 
النتائ���ج،  املتعلق���ة بال�س���دق والثب���ات، واملعاي���ري، والتحي���ز، وتف�س���ري  الق�ساي���ا 
باالإ�سافة لذلك يتفهم معلمو معلمي الطلبة ذوي االإعاقة الب�سرية  اال�ستخدام 
ال�سحي���ح، واملح���ددات لالأن���واع املختلف���ة للقيا����ص ويتعاون���وا م���ع العائالت ومع 
املعلم���ني االآخري���ن؛ لكي يتجنب���وا التحيز ويتخذوا ق���رارات �سحيحة ذات معنى 

اأي اأنهم يجرون تقوميات �سكلية وغري املعيار االأول: االأ�س�ص:
 (CEC, 2003; Editor, 2003).

املعيار الثاين: تطور املتعلمني و خ�سائ�سهم:

يتعام���ل معلم���ي الطلبة ذوي االإعاقة الب�سرية  م���ع الطلبة باحرتام الأنهم ب�سر 
ول���كل منه���م خ�سائ�س���ه املميزة.وهم يفهم���ون الت�سابهات، واالختالف���ات بالنمو 
االإن�س���اين، والف���روق ب���ني االأف���راد العادي���ني وذوي االحتياجات اخلا�س���ة اإ�سافة 
لتفه���م هوؤالء املعلم���ني لكيفية تفاعل الظ���روف اال�ستثنائية م���ع جماالت النمو 
االإن�ساين، وي�ستخدمون هذه املعرفة لال�ستجابة وللقدرات وال�سلوكات املتغايرة 
له���وؤالء االأف���راد من ذوي االحتياجات اخلا�سة، ويفه���م معلمي الرتبية اخلا�سة 
كيف توؤثر خربات االأفراد ذوي احلاجات اخلا�سة على االأ�سر، كما اأنها توؤثر على 
قدراته���م الفردية للتعلم والتفاع���ل االجتماعي، كاأع�ساء م�ساهمني يف املجتمع. 

(Wise, 2004)
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املعيار الثالث: الفروق الفردية يف التعلم:

عل���ى معلم���ي الطلب���ة ذوي االإعاق���ة الب�سري���ة  اأن يتفهم���وا االآث���ار الناجت���ة عن 
و�س���ع الف���رد يف املدر�س���ة واأث���ر ذل���ك يف تعلم���ه الأن املعتق���دات والتقالي���د والقيم 
يف املجتمع���ات ق���د توؤث���ر عل���ى العالقات ب���ني الطلب���ة ، اإن هذه الف���روق الفردية 
وتفاعالتها املحتملة قد تكون االأ�سا�ص الذي عليه يبني معلمي الرتبية اخلا�سة 
تدري�سه���م بغي���ة توف���ري تعل���م ذي معن���ى وليتح���دي االأف���راد ذوي االحتياج���ات 

(Margaret, 2003) . اخلا�سة ظروفهم
املعيار الرابع: ا�سرتاتيجيات التدري�س:

ميتل���ك معلم���ي الطلب���ة ذوي االإعاق���ة الب�سرية  مع���ارف معتمدة عل���ى البيانات 
احلقيقية حول اال�سرتاتيجيات التدري�سية لكي يكون تدري�ص ذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة فردي���اً فه���م يخت���ارون، ويتبن���ون، وي�ستخدم���ون ه���ذه اال�سرتاتيجيات 
التدري�سي���ة لتح�س���ني نتائ���ج التعلم االيجاب���ي يف املناهج العام���ة واخلا�سة ،مثل 

 (CEC, 2003; Editor, 2003).    القراءة والكتابة بطريقة ابريل
املعيار اخلام�س: بيئات التعلم والتفاعلت الجتماعية:

ي�ستحدث معلمي الطلبة ذوي االإعاقة الب�سرية  بيئات لالأفراد ذوي االحتياجات 
وتفاعالته���م  واالآم���ن  االنفع���ايل،  الثق���ايف ومنوه���م  لي���زداد فهمه���م  اخلا�س���ة 
االجتماعي���ة االيجابي���ة، واإدارته���م الفعال���ة لالأفراد ذوي االحتياج���ات اخلا�سة، 
باالإ�ساف���ة لذل���ك يوؤك���د معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة عل���ى توف���ري بيئ���ات ُيح���رَتم 
فيه���ا التن���وع الكبري لكي يعي�س���وا بان�سجام واإنتاجية يف جمتم���ع متنوع الثقافة. 

(Murray, 2000)

املعيار ال�ساد�س  اللغة:

يفه���م معلم���ي الطلب���ة ذوي االإعاقة الب�سري���ة  تطور ومنو اللغ���ة الطبيعي  -
وغ���ري الطبيع���ي والطريق���ة الت���ي ميك���ن اأن تتفاعل فيها احل���االت اخلا�سة 

لتوؤثر على خربة االأفراد يف  ا�ستخدامات اللغة.
معلم���ي الطلب���ة ذوي االإعاقة الب�سرية  على معرف���ة بالتكنولوجيا امل�ساندة  -

والداعمة لتطوير التوا�سل لدى الأفراد ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�سة.



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 175 -

يطاب���ق معلم���ي الطلب���ة ذوي االإعاق���ة الب�سري���ة  طرقه���م يف التوا�س���ل م���ع  -
م�ستوى اإتقان الفرد للغة ويراعون االختالفات اللغوية والثقافية.

(Murray, 2000) 
املعيار ال�سابع : التخطيط التدري�سي:

تفري���د التعليم وتفريد القرار التعليمي يعترب املحور االأ�سا�سي ملمار�سة الرتبية 
اخلا�س���ة ويطور معلمي الطلبة ذوي االإعاقة الب�سرية  خططاً تدري�سية مفردة 
مرتبطة يف كال املنهاجني اخلا�ص والعام باالإ�سافة لذلك يرتجم هوؤالء املربون 
ه���ذه اخلط���ط املنف���ردة لبيئة التعل���م ولعامل اللغ���ة، اآخذين باالعتب���ار القدرات 
واحلاج���ات الفردي���ة لبيئ���ة التعل���م، والعوام���ل اللغوي���ة والثقافي���ة يف اخلط���ط 
التعليمي���ة الفردي���ة ترك���ز على النمذج���ة ال�سريح���ة واملمار�سة املوج���ه الفعالة، 

للتاأكد من االكت�ساب والطالقة من خالل عمليات التعميم.
.(CEC, 2003; Editor, 2003) 

املعيار الثامن : التقومي:

يعت���رب التق���ومي �سروري���اً التخ���اذ الق���رار التدري�س���ي يف مهنة الرتبي���ة اخلا�سة 
في�ستخ���دم معلم���ي الطلبة ذوي االإعاقة الب�سرية  اأنواع���اً متعددة من معلومات 
التق���ومي لينوع���وا يف القرار الرتب���وي وي�ستخدم معلمو الرتبي���ة اخلا�سة نتائج 
التقومي للم�ساعدة اأي�ساً يف حتديد حاجات االأفراد ويف تطوير وتنفيذ الربامج 
التدري�سي���ة الفردي���ة، ويف تنظيم التدري����ص كاإ�ستجابه للتط���ور التعلمي، كما اأن 
معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة يتفهم���ون ال�سيا�س���ات القانوني���ة واملب���ادئ االأخالقية 
للقيا����ص والتقومي، املرتبطة يف حتدي���د ذوي االحتياجات اخلا�سة ويف تخطيط 

(Wise, 2004).الربامج والتدري�ص وت�سنيف ذوي االحتياجات اخلا�سة
املعيار التا�سع :املمار�سة الأخلقية واملهنية:

معلم���ي الطلب���ة ذوي االإعاق���ة الب�سري���ة  موجهون يف معاي���ري التدري�ص املهنية، 
فه���م ميار�س���ون اأدواره���م املتع���ددة يف مواق���ف معق���دة، ويف اأعم���ار متباع���دة، ويف 
مواق���ف منائي���ة متغايرة، فممار�ساتهم ه���ذه حتتاج اإىل انتب���اه م�ستمر للق�سايا 

القانونية، وب�سكل متواٍز مع االعتبارات االأخالقية واملهنية لهم. .
(CEC, 2003; Editor, 2003(
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املعيار العا�سر : التعاون
يتع���اون معلم���ي الطلب���ة ذوي االإعاقة الب�سرية  ب�سكل فع���ال مع االأ�سر، واملربني 
االآخري���ن ومقدم���ي اخلدم���ة م���ن منظم���ات املجتم���ع االأخ���رى، بط���رق منا�سبة 
للثقاف���ة املحلي���ة، مث���ل ه���ذا التع���اون ي�سم���ن اأن احتياج���ات ذوي االحتياج���ات 
اخلا�سة قد اأخذت باالعتبار يف جميع املراحل املدر�سية.  باالإ�سافة لذلك يتقبل 
ويعتن���ق معلمو الرتبية اخلا�سة دوره���م كمدافعني عن حقوق ذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة الأنه���م يدعموا ويدافعوا عن التعلم وعن احلياة ال�سعيدة لالأفراد ذوي 

االحتياجات اخلا�سة ويف مدى وا�سع من خربات التعلم املختلفة.
(Margaret, 2003)

الدرا�صات ال�صابقة :
يت�سم���ن ه���ذا اجلزء عر�س���اً للدرا�سات ذات ال�سل���ة بالدرا�سة احلالي���ة والتي مت 
التو�س���ل اإليه���ا م���ن خ���الل مراجع���ة االأدب ال�ساب���ق املتعل���ق مبو�س���وع الدرا�س���ة 
احلالي���ة. ويتبني لنا اأن هن���اك العديد من الدرا�سات التي تناولت مدى مالئمة 
كفاي���ات معلم���ي الطلبة املعاقني ب�سريا للمعاي���ري الدولية ، كما ظهر عدد قليل 
من الدرا�سات التي تناولت كفايات معلمي الرتبية اخلا�سة يف فئات اأخرى ، واهم 
املعايري والكفايات التعليمية الالزمة للمعلمني يف جمال الرتبية اخلا�سة، كما 
تناولت بع�سها كفاءة املعلمني يف تدري�ص الطلبة وحت�سيلهم،. وقد تباينت هذه 
الدرا�سات من حيث اأهدافها واملنهجية امل�ستخدمة وطريقة تنفيذها واإجراءاتها، 
واالأدوات واملنه���ج امل�ستخ���دم. ورغم  االهتمام العاملي باملعاي���ري والكفايات ، اإال اأن 
ع���دد الدرا�س���ات يف الوط���ن العربي ال زال حم���دوداً جداً، وخ�سو�س���اً فيما يتعلق 
بتطوي���ر اجلوانب املختلفة للكفاءة التعليمي���ة ملعلمي االإعاقة الب�سرية. وب�سكل 
ع���ام �سيت���م ترتيب هذه الدرا�س���ات والبحوث التي جمعه���ا الباحثون – يف حدود 
معرفته���م ومب���ا توف���ر لديهم – بن���اء على مدى حداث���ة الدرا�س���ات، حيث رتبها 

الباحثون بدءاً بالدرا�سات االأحدث وانتهاء بالدرا�سات االأقل حداثة كما يلي .

اأجرى احلمد) 2010(، درا�سة هدفت اإىل حتديد مدى اأهمية املعايري املهنية 
املعتم���دة م���ن جمل�ص االأطفال غري العاديني من وجه���ة نظر املعلمني، والتعرف 
عل���ى م���دى اإمكاني���ة تطبيق املعاي���ري املهني���ة املعتمدة من جمل����ص االأطفال غري 
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العادي���ني يف برام���ج اإع���داد معلم���ي الرتبية اخلا�س���ة) اال�سطراب���ات االنفعالية 
وال�سلوكي���ة(، ودرا�سة اث���ر كل من املتغريات االآتية: املوؤه���ل العلمي، والتخ�س�ص 
الدقي���ق وع���دد �سنوات اخل���ربة يف مدى اأهمي���ة واإمكانية تطبي���ق املعايري املهنية 
للمعلم���ني يف م�س���ار اال�سطراب���ات االنفعالي���ة وال�سلوكي���ة .حي���ث ق���ام الباح���ث 
باإعداد ا�ستبانه اأهمية معايري اإعداد معلمي اال�سطرابات االنفعالية وال�سلوكية، 
وتكون���ت عين���ة الدرا�س���ة من 359 معلم وق���د مت ا�ستخدام االأ�سالي���ب االإح�سائية 
املنا�سب���ة ال�ستخ���راج النتائ���ج والت���ي اأثبت���ت اأهمية تطبي���ق املعاي���ري املعتمدة من 
جمل����ص االأطف���ال غري العادي���ني يف الواليات املتحدة االأمريكي���ة من وجهة نظر 
املعلم���ني واإمكاني���ة تطبيقه���ا ب�سهول���ة يف برام���ج اإع���داد معلم���ي اال�سطراب���ات 
االنفعالي���ة وال�سلوكي���ة، ولك���ن ه���ذه االأهمي���ة تختل���ف باالخت���الف التخ�س����ص 

الدقيق  ولكنها ال تختلف باختالف عدد �سنوات اخلربة.

وتن���اول ه���ارون )2010(، ت�سور مق���رتح للكفايات التعليمي���ة الالزمة الإعداد 
معلم الرتبية اخلا�سة يف جمال اإعداد وتنفيذ الربنامج الرتبوي الفردي حيث 
مت حتديد هذه الكفايات يف معرفة م�ستوى االأداء احلايل للطفل،وكتابة االأهداف 
ال�سنوي���ة والتعليمي���ة ق�س���رية امل���دى، وحتلي���ل االأه���داف التعليمي���ة وو�سعها يف 
ت�سل�س���ل ، وتقيي���م االأه���داف ال�سنوي���ة والتعليمي���ة ق�س���رية امل���دى، واخلدم���ات 
املت�سل���ة يف الربنام���ج الرتب���وي الفردي، وتفرع���ت منها جم���االت فرعية �سمت 
جمموع���ة م���ن الكفاي���ات الواج���ب ت�سمينها يف برام���ج اإعداد املعلم، كم���ا اأن هذه 
الكفايات عبارة عن جمموعة من االإجراءات التعليمية التي متكن معلم الرتبية 
اخلا�س���ة من اإعداد الربنامج الرتبوي الفردي وتنفيذه يف بيئات اقرب اإىل بيئة 
العادي���ني بق���در امل�ستط���اع، وقد تو�س���ل الباحث اإىل انه ميك���ن تخطيط وتنظيم 
برام���ج اإع���داد معلمي الرتبية اخلا�سة يف كليات الرتبي���ة باجلامعات العربية يف 
�س���وء الكفاي���ات التعليمية املوزعة على املحاور ال�سابق���ة والتي ت�سكل يف جمملها 
جمموع���ة االإج���راءات التعليمية التي متك���ن معلمي هوؤالء التالمي���ذ من اإعداد 
الربام���ج الرتبوي���ة الفردي���ة وتنفيذها يف بيئ���ات اقرب اإىل البيئ���ة العادية بقدر 

امل�ستطاع .
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 Erin, Halbork, واأج���رت كل م���ن ايرين وهالب���ورك و�سان�سبريي و�سوال���و 
االأمريكي���ة  املتح���دة  الوالي���ات  يف  درا�س���ة   Sanspree and swallo, 2009
هدف���ت اإىل التعرف على معايري االإع���داد املهني للمعلمني للح�سول على �سهادة 
تدري����ص الطلب���ة ذوي االإعاق���ة الب�سرية. وتكونت عين���ة الدرا�سة من 200 معلما 
اأمريكيا التحقوا بربنامج خا�ص لالإعداد اأثناء اخلدمة و200 معلم يدر�سون يف 
اجلامع���ات. وا�ستجاب اأف���راد عينة الدرا�سة لال�ستبانة التي اأعدت خ�سي�سا لهذا 
الغر����ص، حي���ث اأظه���رت نتائ���ج الدرا�سة مايلي: تدري���ب املعلمني اأثن���اء اخلدمة 
عل���ى مه���ارات متخ�س�سة جتمع بني االأطر النظرية للمهن���ة واأ�ساليب التدري�ص 
البكالوريو����ص  مناه���ج  وت�سم���ني  الب�سري���ة،  االإعاق���ة  ذوي  بالطلب���ة  اخلا�س���ة 
والدكت���وراه معايري التعام���ل مع ذوي االإعاقة الب�سري���ة، وتدريب املعلمني على 
خمتل���ف االأجهزة اخلا�سة بذوي االإعاقة الب�سرية مثل اأجهزة برايل وحوا�سيب 
للطلبة ذوي االإعاقة الب�سرية، باالإ�سافة اإىل اإك�ساب املعلمني مهارات الك�سف عن 
امل�ست���وى املعريف للطلب���ة ذوي االإعاقة الب�سرية من اج���ل اعدد خطط تدري�سية 

منا�سبة لهم.
 (Hae; Jung & Jong, 2008) كم���ا ق���ام كل م���ن هي���ي، وجن���ق، وجون���ق
بدرا�س���ة هدف���ت لتقييم كفاءة معلمي الطلبة املعاق���ني ب�سرياً للمعايري الدولية 
(CEC)، ا�ستخدم���وا فيه���ا ا�ستبانه جلمع املعلومات ع���ن معلمي املعاقني ب�سرياً 
يف كوري���ا اجلنوبي���ة، وتو�سل���ت الدرا�س���ة اإىل انه كف���اءة معلمي الطلب���ة املعاقني 
ب�سري���اً للمعاي���ري الدولية كانت يف بعد ا�سرتاتيجي���ات التدري�ص اأعلى �سيء، اأما 
بالن�سب���ة لبع���د االأ�س�ص فكان���ت النتائج متدنية بالن�سبة جلمي���ع االأبعاد، كما اأنها 
بين���ت ان���ه ال يوج���د عالق���ة ب���ني خلفيات املعلم���ني الرتبوي���ة وممار�ساته���م، كما 
ان���ه كان هن���اك اختالف ه���ام يف 1% يف االت�سال، واملمار�س���ات االأخالقية واملهنية، 
والتع���اون ب���ني معلمي املعاق���ني ب�سرياً يف ريا����ص االأطفال، واملرحل���ة االأ�سا�سية، 

واملرحلة الثانوية.  
واأج���رت احلدي���دي )2008( درا�س���ة هدف���ت اإىل مراجع���ة وحتلي���ل الربام���ج 
الرتبوي���ة للطلب���ة املكفوف���ني و�سع���اف الب�س���ر ،واىل تطوي���ر قائم���ة معاي���ري 
للممار�س���ة املهنية اجليدة يف االردن ،وا�ستخدم���ت الباحثة اداة يف حتليل الو�سع 
الراه���ن للربامج الرتبوية للطلبة املكفوفني و�سعاف الب�سر .وخرجت الباحثة 
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مبجموع���ة تو�سي���ات كان منه���ا ،�س���رورة تبنى معاي���ري وا�سح���ة التعريفات كف 
الب�سر، و ال�سعف الب�سري ،وهناك حاجة وا�سحة الإيجاد الية لتن�سيق خدامات 
الك�س���ف املبك���ر واالهتم���ام باإج���راءات االإحالة والتقيي���م والت�سخي����ص ، و�سرورة 

تفعيل م�ساركة اال�سرة، و�سرورة اأعداد وتاأهيل الكوادر العاملة معهم .
واأج���رت املومن���ي )2008( درا�س���ة ح���ول م���دى تواف���ق اأداء معلم���ي موؤ�س�س���ات 
الرتبي���ة اخلا�س���ة يف اململك���ة االأردني���ة الها�سمية مع املعاي���ري الدولية من وجهة 
نظره���م. ا�ستخدم���ت فيه���ا ا�ستبان���ه م�ستق���ة م���ن املعاي���ري الدولي���ة كاأداة جلمع 
البيان���ات، وتكون���ت ب�سكله���ا النهائي م���ن )96( فقرة موزعة عل���ى ت�سعة جماالت 
ا�ستملت على كل من: االأ�س�ص، وتطور املتعلمني وخ�سائ�سهم، والفروق الفردية 
يف التعل���م، واال�سرتاتيجيات التعليمية، وبيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية، 
والتخطيط التعليمي، والتقييم واملمار�سة املهنية واالأخالقية والتعاون. وتهدف 
اإىل م�ساع���دة االأف���راد عل���ى تنظي���م معارفهم ومهاراته���م يف جمموعات مرتبطة 
بع�سه���ا م���ع البع�ص. وقد اأ�سارت نتائج الدرا�س���ة اإىل اأن مدى توافق اأداء معلمي 
موؤ�س�سات الرتبية اخلا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية مع املعايري الدولية من 
وجه���ة نظره���م كان متو�سط���ا )3٫6 – 4٫5(. كم���ا بين���ت نتائج الدرا�س���ة اأي�ساً اأن 
بع�ص املتغريات اأحدثت اأثراً داال اإح�سائيا مثل اجلن�ص واملوؤهل العلمي واخلربة. 
 ويف درا�س���ة ال�سمايل���ه )2005( ح���ول كفاي���ات معلم���ي الطلب���ة ذوي �سعوبات 
التعل���م يف �س���وء معاي���ري املمار�سة املهني���ة. التي هدفت اإىل حتدي���د درجة اأهمية 
املهارات واملعارف املعتمدة من جمل�ص االأطفال ذوي احلاجات اخلا�سة. وحتديد 
درج���ة امتالك معلمي الطلبة ذوي �سعوب���ات التعلم للمهارات واملعارف املعتمدة 
من جمل�ص االأطفال ذوي احلاجات اخلا�سة، ودرا�سة اثر كل من متغري اخلربة 
التدري�سي���ة واملوؤه���ل العلمي، وحتديد واقع غرف امل�س���ادر واملمار�سات التعليمية 

املهنية املعتمدة من جمل�ص االأطفال ذوي احلاجات اخلا�سة.
ولتحقيق هذه االأهداف ا�ستخدمت الباحثة معايري املمار�سة املهنية املعتمدة 
م���ن جمل����ص االأطف���ال ذوي احلاجات اخلا�س���ة. وذلك بعد ترجمته���ا وا�ستخراج 
دالالت ال�س���دق املنا�سب���ة له���ا، حيث �سيغ���ت على �سكل مقيا�س���ني يقي�ص احدهما 
درج���ة اأهمي���ة هذه املعاي���ري بالن�سبة اإىل معلمي الطلب���ة ذوي �سعوبات التعلم يف 
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االأردن، ويقي����ص الث���اين درج���ة امتالك معلم���ي الطلبة ذوي �سعوب���ات التعلم يف 
االأردن له���ذه املعاي���ري، وبلغ���ت عين���ة الدرا�س���ة )68( معلم���اً ومعلمه م���ن معلمي 
املدار����ص احلكومي���ة يف االأردن. وقامت الباحث���ة مبقابلة)30( معلما ومعلمة من 
معلمي غرف امل�سادر يف االأردن، وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن اإدراك املعلمني 
الأهمي���ة معاي���ري املمار�س���ة املهني���ة كان مرتفع���اً عل���ى جمي���ع الفق���رات واالأبعاد. 
واأ�س���ارت النتائ���ج اإىل درج���ة امت���الك متو�سط���ه له���ذه املعايري عل���ى االأداة ككل . 
ودرجة امتالك مرتفعه على عدد من الفقرات املتعلقة باملعلومات النظرية حول 
�سعوب���ات التعل���م . يف حني اأظهرت النتائج اأثرا ذا دالله على بع�ص اأبعاد املقيا�ص 
تبع���اً ملتغ���ري املوؤه���ل العلمي ل�سال���ح املعلم���ني ذوي االخت�سا�ص، واأ�س���ار املعلمون 
اإىل ع���دة اقرتاح���ات لتح�س���ني عملهم يف غرف���ة امل�سادر، كما اتف���ق املعلمون على 
جمموعه من الكفايات املهنية التي البد من توافرها لدى معلم غرفة امل�سادر.

الطريقة والإجراءات:  

اعتم���د الباحث���ون يف الدرا�س���ة احلالي���ة على املنه���ج امل�سحي للتع���رف على  مدى 
مالءم���ة كفايات معلمي  الطلبة املعاق���ني ب�سريا للمعايري الدولية يف حمافظة 
ج���دة  م���ن وجه���ة نظره���م. حيث قام���وا باإع���داد ا�ستبانة بع���د ا�ستخ���راج دالالت 
ال�س���دق والثب���ات املنا�سبة لها، وقد تكونت اال�ستبانة من )64( فقرة موزعة على 
ع�سرة جماالت وهى: االأ�س�ص، وتطوير املتعلمني وخ�سائ�سهم، والفروق الفردية 
يف التعل���م، واال�سرتاتيجيات التعليمية، وبيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية، 

والتخطيط التعليمي، والتقييم، واملمار�سة املهنية واالأخالقية والتعاون. 

الأفراد امل�ساركني يف الدرا�سة: 

تكون���ت عين���ة الدرا�سة م���ن جميع معلمي الطلب���ة املعاقني ب�سري���اأ يف برامج 
العوق الب�سري يف الرتبية اخلا�سة يف وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة جدة 
وق���د بل���غ عدده���م )68( معلم���اً ومعلم���ة. واجل���دول رق���م )1( يبني توزي���ع اأفراد 
الدرا�س���ة ح�س���ب متغ���ريات اجلن����ص، واملوؤهل العلم���ي، والعمر، و�سن���وات اخلربة، 

وعدد الطلبة.
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جدول )1(
التكرارات والن�صب املئوية ح�صب متغريات الدرا�صة

النسبةالتكرارالفئات

الجنس
4363.2ذكر
2536.8أنثى

المؤهل العلمي
5783.8بكالوريوس فأقل

1116.2دراسات عليا

العمر
3754.4أقل من 40
3145.6 فأكثر 40

سنوات الخبرة
2739.7أقل من 11
17-121725.0

2435.3أكثر من 17

عدد الطلبة في الصف
6-13957.4

11-71623.5
1319.1أكثر من 11

68100.0المجموع 

ثبات اأداة الدرا�سة: 

عين���ة  عل���ى  الداخل���ي  االت�س���اق  ح�س���اب  مت  االأداة،  ثب���ات  م���ن  للتاأك���د   
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة عددها )10( معلمني ح�سب معادلة كرونباخ 
األف���ا، واجل���دول اأدناه يبني هذه املعامالت، واعتربت هذه الن�سب منا�سبة لغايات 

هذه الدرا�سة.
جدول )2(

معامل االت�صاق الداخلي كرونباخ الفا

االتساق الداخليالمجاالت

0.87األسس
0.82تطور خصائص المتعلمين المعاقين بصريا

0.84الفروق الفردية للتعلم
0.86استراتيجيات التدريس

0.85بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية
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االتساق الداخليالمجاالت

0.73االتصال
0.89التخطيط التعليمي

0.84التقييم
0.78الممارسات األخالقية

0.92التعاون والمشاركة
0.96الكلي

نتائج الدرا�صة:
ال�سوؤال الأول: »ما مدى مالئمة كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�سريا يف حمافظة 

جدة للمعايري الدولية من وجهة نظرهم؟
لالإجاب���ة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات 
املعياري���ة مل���دى مالئمة كف���اءة معلمي الطلبة املعاقني ب�سري���ا يف حمافظة جدة 

للمعايري الدولية من وجهة نظرهم، واجلدول اأدناه يو�سح ذلك.
جدول )3(

املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية ملدى مالئمة كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�صريا 
يف حمافظة جدة للمعايري الدولية من وجهة نظرهم مرتبة تنازليًا ح�صب املتو�صطات احل�صابية

 المتوسطالمجالالرقمالرتبة
الحسابي

 االنحراف
المستوىالمعياري

مرتفع3.20.62الفروق الفردية13
مرتفع3.16.64بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية25
مرتفع3.07.66التخطيط التعليمي37
مرتفع3.01.78االتصال46

متوسط2.85.78تطور خصائص المتعلمين المعاقين بصريا52

متوسط2.80.65الممارسات األخالقية69
متوسط2.78.89التعاون والمشاركة710
متوسط2.73.74استراتيجيات التدريس84
متوسط2.73.65التقييم88

متدني2.53.84االسس والتشريعات101
متوسط2.88.55الكلي
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يب���ني اجل���دول )3( اأن املتو�سط���ات احل�سابية قد تراوحت ماب���ني )3٫20-2٫53(، 
حي���ث ج���اء املجال الف���روق الفردية يف املرتبة االأوىل باأعل���ى متو�سط ح�سابي بلغ 
)3٫20(، ت���اله يف املرتب���ة الثاني���ة املج���ال بيئ���ات التعلم والتفاع���الت االجتماعية 
مبتو�سط ح�سابي بلغ )3٫16(، تاله يف املرتبة الثالثة املجال التخطيط التعليمي 
مبتو�س���ط ح�ساب���ي بلغ )3٫07(، بينما جاء جمال اال�س����ص والت�سريعات يف املرتبة 
االأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2٫53(، وبلغ املتو�سط احل�سابي الكلي )2٫88(.

ال�س�وؤال الث�اين: »ه���ل توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ) = 0٫05( يف م���دى 

مالئم���ة كف���اءة معلم���ي الطلب���ة املعاق���ني ب�سري���ا يف حمافظ���ة ج���دة للمعاي���ري 
الدولي���ة م���ن وجهة نظرهم تع���زى ملتغريات اجلن����ص، واملوؤهل العلم���ي، والعمر، 

و�سنوات اخلربة، وعدد الطلبة؟”

لالإجاب���ة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات 
املعياري���ة مل���دى مالئم���ة كف���اءة معلم���ي الطلب���ة املعاق���ني ب�سري���ا يف حمافظ���ة 
ج���دة للمعاي���ري الدولي���ة م���ن وجهة نظره���م ح�سب متغ���ريات اجلن����ص، واملوؤهل 
العلم���ي، والعم���ر، و�سن���وات اخلربة، وع���دد الطلب���ة، ولبيان الف���روق االإح�سائية 
ب���ني املتو�سط���ات احل�سابية مت ا�ستخ���دام اختبار “ت” للجن����ص، واملوؤهل العلمي، 
والعمر، كما مت ا�ستخدام حتليل التباين االأحادي ملتغريي �سنوات اخلربة، وعدد 

الطلبة، واجلداول اأدناه تو�سح ذلك.
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اأول: اجلن�س
جدول )4(

املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية واختبار “ت” الأثر اجلن�س على مدى مالئمة 
كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�صريا يف حمافظة جدة للمعايري الدولية من وجهة نظرهم

 المتوسطالعددالجنسالمجال
الحسابي

 االنحراف
المعياري

قيمة
“ت”

 درجات
الحرية

 الداللة
اإلحصائية

االسس والتشريعات
1.19166.238-432.44.922ذكر

252.69.671انثى

 تطور خصائص
 المتعلمين المعاقين

بصريا

1.52666.132-432.74.844ذكر

253.04.622انثى

الفروق الفردية للتعلم
77366.442.-433.15.688ذكر

253.27.496انثى

استراتيجيات التدريس
1.33566.186-432.64.796ذكر

1.433-252.88.608انثى

 بيئات التعلم
والتفاعالت االجتماعية

433.17.639.25666.798ذكر

253.13.645انثى

التخطيط التعليمي
45766.649.-433.04.708ذكر

253.12.583انثى

التقييم
54066.591.-432.70.739ذكر

252.79.485انثى

 الممارسات االخالقية
والمهنية

43166.668.-432.78.695ذكر

252.85.591انثى

التعاون
37766.708.-432.75.980ذكر

252.83.741انثى

86666.389.-432.84.623ذكرالكلي

252.96.380انثى

يتبني من اجلدول )4( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ) = 0٫05( تعزى 
الأثر اجلن�ص يف جميع املجاالت ويف االأداة ككل.
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ثانيا: املوؤهل العلمي
جدول )5(

املتو�صط��ات احل�صابي��ة واالنحرافات املعيارية واختبار “ت” الأث��ر املوؤهل العلمي على مدى 
مالئمة كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�صريا يف حمافظة جدة للمعايري الدولية من وجهة نظرهم

 المتوسطالعددالمؤهل العلميالمجال
الحسابي

 االنحراف
المعياري

قيمة
“ت”

 درجات
الحرية

 الداللة
اإلحصائية

االسس والتشريعات
572.54.87.01766.986بكالوريوس فأقل

112.53.71دراسات عليا

 تطور خصائص
 المتعلمين المعاقين

بصريا

1.54666.127-572.79.80بكالوريوس فأقل

113.18.62دراسات عليا

الفروق الفردية للتعلم
1.58866.117-573.15.64بكالوريوس فأقل

113.47.49دراسات عليا

استراتيجيات التدريس
93566.353.-572.69.74بكالوريوس فأقل

112.92.71دراسات عليا

 بيئات التعلم
والتفاعالت االجتماعية

87666.384.-573.13.65بكالوريوس فأقل

113.31.59دراسات عليا

التخطيط التعليمي
573.08.68.14366.887بكالوريوس فأقل

113.05.59دراسات عليا

التقييم
572.78.621.23466.222بكالوريوس فأقل

112.51.81دراسات عليا

 الممارسات االخالقية
والمهنية

572.84.701.16866.247بكالوريوس فأقل

112.59.33دراسات عليا

التعاون
572.88.782.17266.033بكالوريوس فأقل

112.261.27دراسات عليا

01966.985.-572.88.56بكالوريوس فأقلالكلي

112.88.47دراسات عليا

يتبني من اجلدول )5( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ) = 0٫05( تعزى 
الأث���ر املوؤه���ل العلم���ي يف جميع املج���االت ويف االأداة ككل با�ستثن���اء جمال التعاون 

وامل�ساركة وجاءت الفروق ل�سالح البكالوريو�ص فاأقل.
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ثالثا: العمر
جدول )6(

املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية واختبار “ت” الأثر العمر على مدى مالئمة 
كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�صريا يف حمافظة جدة للمعايري الدولية من وجهة نظرهم

 المتوسطالعددالعمرالمجال
الحسابي

 االنحراف
المعياري

قيمة
“ت”

 درجات
الحرية

 الداللة
اإلحصائية

االسس والتشريعات
372.60.86.73966.463اقل من 40 

312.45.83فأكثر 40

 تطور خصائص
 المتعلمين المعاقين

 بصريا

372.85.83.01366.990اقل من 40 

312.85.72فأكثر 40

 الفروق الفردية
 للتعلم

95766.342.-373.13.69اقل من 40 

313.28.53فأكثر 40

 استراتيجيات
 التدريس

372.78.81.67066.506اقل من 40 

312.66.65فأكثر 40

 بيئات التعلم
 والتفاعالت
االجتماعية

2.60966.011-372.98.70اقل من 40 

313.37.49فأكثر 40

التخطيط التعليمي
1.30666.196-372.98.73اقل من 40 

313.19.56فأكثر 40

التقييم
98166.330.-372.66.72اقل من 40 

312.82.57فأكثر 40

 الممارسات
االخالقية والمهنية

372.82.65.18966.851اقل من 40 

312.78.68فأكثر 40

 التعاون
77066.444.-372.70.90اقل من 40 

312.87.89فأكثر 40

 الكلي
69366.491.-372.84.59اقل من 40 

312.93.49فأكثر 40

 )0٫05 = ( ع���دم وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة  )يتب���ني م���ن اجل���دول )6
تعزى الأثر العمر يف جميع املجاالت ويف االأداة ككل با�ستثناء جمال بيئات التعلم 

والتفاعالت االجتماعية وجاءت الفروق ل�سالح فئة العمر 04 فاأكرث.
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رابعا: �سنوات اخلربة

جدول )7(
املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية ملدى مالئمة كفاءة معلمي الطلبة املعاقني 
ب�صريا يف حمافظة جدة للمعايري الدولية من وجهة نظرهم ح�صب متغري �صنوات اخلربة

المجال

سنوات الخبرة

المجموعاكثر من 1217-17اقل من 11

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
المعياري

2.54.862.51.902.54.812.53.84االسس

 تطور خصائص
 المتعلمين المعاقين

بصريا
2.79.853.04.782.80.702.85.78

 الفروق الفردية
3.13.713.29.603.21.553.20.62للتعلم

 استراتيجيات
2.66.762.78.832.77.662.73.74التدريس

 بيئات التعلم
 و التفاعالت
االجتماعية

2.95.623.21.713.36.543.16.64

3.00.712.94.923.06.783.01.78االتصال

3.00.563.01.863.19.613.07.66التخطيط التعليمي

2.66.562.66.842.86.612.73.65التقييم

 الممارسات
2.78.612.65.802.94.582.80.65األخالقية

2.70.842.601.003.00.872.78.89التعاون والمشاركة

2.81.492.87.702.98.502.88.55الكلي

يبني اجلدول )7( تبايناً ظاهرياً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية 
مل���دى مالئم���ة كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�سري���ا يف حمافظة جدة للمعايري 
الدولية من وجهة نظرهم ب�سبب اختالف فئات متغري �سنوات اخلربة )اأقل من 
11، م���ن 12-17، اأك���رث من 17(، ولبيان داللة الفروق االإح�سائية بني املتو�سطات 

احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين االأحادي ح�سب اجلدول )8(.
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جدول )8(
حتليل التباين االأحادي الأثر �سنوات اخلربة على مدى مالئمة كفاءة معلمي 
الطلبة املعاقني ب�سريا يف حمافظة جدة للمعايري الدولية من وجهة نظرهم

 مجموعالمصدرالمجال
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
المربعات

 قيمة
ف

 الداللة
اإلحصائية

 االسس
والتشريعات

0142.007.009.991.بين المجموعات
47.51765.731داخل المجوعات

47.53167الكلي

 تطور خصائص
 المتعلمين

المعاقين بصريًا

7572.378.617.543.بين المجموعات
39.85365.613داخل المجوعات

40.60967الكلي

 الفروق الفردية
للتعلم

2732.137.345.709.بين المجموعات
25.72865.396داخل المجوعات

26.00167الكلي

 استراتيجيات
التدريس

2222.111.199.820.بين المجموعات
36.20865.557داخل المجوعات

36.42967الكلي

 بيئات التعلم
 والتفاعالت
االجتماعية

2.19921.0992.864.064بين المجموعات
24.95065.384داخل المجوعات

27.14967الكلي

االتصال
1492.074.119.888.بين المجموعات
40.59765.625داخل المجوعات

40.74667الكلي

التخطيط التعليمي
5432.272.614.544.بين المجموعات
28.74865.442داخل المجوعات

29.29167الكلي

التقييم
6382.319.738.482.بين المجموعات
28.07865.432داخل المجوعات

28.71667الكلي

 الممارسات
 االخالقية
والمهنية

8652.4321.008.371.بين المجموعات
27.87265.429داخل المجوعات

28.73767الكلي

 التعاون
والمشاركة

1.9082.9541.200.308بين المجموعات
51.67265.795داخل المجوعات

53.58067الكلي
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 مجموعالمصدرالمجال
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
المربعات

 قيمة
ف

 الداللة
اإلحصائية

الكلي
3552.177.588.559.بين المجموعات
19.61965.302داخل المجوعات

19.97467الكلي

يتب���ني م���ن اجل���دول )8( ع���دم وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عند   
م�ستوى الداللة ) = 0٫05( تعزى ل�سنوات اخلربة يف جميع املجاالت ويف االأداة 

ككل.
خام�سا: عدد الطلبة يف ال�سف

جدول )9(
املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية ملدى مالئمة كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�صريا 
يف حمافظ��ة ج��دة للمعاي��ري الدولية من وجهة نظره��م ح�صب متغري ع��دد الطلبة يف ال�صف

المجال 

عدد الطلبة في الصف
المجموعاكثر من 6-111-711

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

2.74.792.53.771.94.852.53.84االسس

 تطور خصائص
 المتعلمين المعاقين

بصريا
2.90.803.05.662.48.772.85.78

 الفروق الفردية
3.19.683.26.513.13.623.20.62للتعلم

 استراتيجيات
2.68.713.13.562.37.822.73.74التدريس

 بيئات التعلم
 والتفاعالت
االجتماعية

3.13.613.45.512.88.763.16.64

3.10.722.91.712.851.033.01.78االتصال

3.15.623.27.502.60.773.07.66التخطيط التعليمي

2.74.622.90.682.51.732.73.65التقييم

 الممارسات
2.83.593.02.602.45.792.80.65األخالقية

2.95.812.81.942.23.912.78.89التعاون والمشاركة

2.93.523.06.452.53.622.88.55الكلي
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يبني اجلدول )9( تبايناً ظاهرياً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية 
مل���دى مالئم���ة كفاءة معلمي الطلبة املعاقني ب�سري���ا يف حمافظة جدة للمعايري 
الدولي���ة من وجه���ة نظرهم ب�سبب اختالف فئات متغري ع���دد الطلبة يف ال�سف 
)1- 6، 7-11، اأك���رث م���ن 11(، ولبي���ان داللة الفروق االإح�سائي���ة بني املتو�سطات 

احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين االأحادي ح�سب اجلدول )10(.

                                            جدول )10(
حتليل التباين االأحادي الأثر عدد الطلبة يف ال�صف على مدى مالئمة كفاءة معلمي الطلبة 

املعاقني ب�صريا يف حمافظة جدة للمعايري الدولية من وجهة نظرهم

مجموع المصدرالمجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

االسس والتشريعات

6.22723.1134.900.010بين المجموعات

41.30465.635داخل المجوعات

47.53167الكلي

 تطور خصائص
 المتعلمين المعاقين

بصريًا

2.53721.2682.165.123بين المجموعات

38.07365.586داخل المجوعات

40.60967الكلي

الفروق الفردية للتعلم

1172.058.147.864.بين المجموعات

25.88465.398داخل المجوعات

26.00167الكلي

استراتيجيات التدريس

4.37622.1884.437.016بين المجموعات

32.05365.493داخل المجوعات

36.42967الكلي

 بيئات التعلم
والتفاعالت االجتماعية

2.36921.1843.107.051بين المجموعات

24.78065.381داخل المجوعات

27.14967الكلي

االتصال

8552.427.696.502.بين المجموعات

39.89165.614داخل المجوعات

40.74667الكلي
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مجموع المصدرالمجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

التخطيط التعليمي

3.78521.8924.822.011بين المجموعات

25.50765.392داخل المجوعات

29.29167الكلي

التقييم

1.0892.5441.281.285بين المجموعات

27.62765.425داخل المجوعات

28.71667الكلي

 الممارسات االخالقية
والمهنية

2.41721.2092.985.058بين المجموعات

26.31965.405داخل المجوعات

28.73767الكلي

التعاون والمشاركة

5.04922.5243.381.040بين المجموعات

48.53265.747داخل المجوعات

53.58067الكلي

الكلي

2.17221.0863.965.024بين المجموعات

17.80265.274داخل المجوعات

19.97467الكلي

 
يتب���ني من اجل���دول )10( وجود ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة عند م�ستوى 
الدالل���ة ) = 0٫05( تع���زى لع���دد الطلبة يف ال�سف يف املج���االت )جمال اال�س�ص 
والت�سريع���ات، وجم���ال ا�سرتاتيجي���ات التدري����ص، وجمال التخطي���ط التعليمي، 
وجم���ال التع���اون وامل�سارك���ة( ويف االأداة ككل، بينم���ا مل تظه���ر ف���روق يف باق���ي 
املج���االت، ولبيان الفروق الزوجية الدالة اإح�سائيا بني املتو�سطات احل�سابية مت 

ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �سفيه كما هو مبني يف اجلدول )11(.
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جدول )11(
املقارنات البعدية بطريقة �صفية الأثر عدد الطلبة يف ال�صف

 المتوسطالفئاتالمجال
 اكثر من7-111-6الحسابي

11

االسس والتشريعات
6-12.74

11-72.53.20
80.60.*1.94اكثر من 11

استراتيجيات التدريس
6-12.68

11-73.13.45
76.*2.37.32اكثر من 11

التخطيط التعليمي
6-13.15

11-73.27.11
67.*55.*2.60اكثر من 11

التعاون والمشاركة
6-12.95

11-72.81.14
72.58.*2.23اكثر من 11

الكلي
6-12.93

11-73.06.13
53.*2.53.40اكثر من 11

.)0٫05 = ( دالة عند م�ستوى الداللة *
يتبني من اجلدول )11( االآتي:

-    وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ) = 0٫05(  ب���ني م���ن 1-6 واأك���رث م���ن 
11، وج���اءت الف���روق ل�سالح م���ن 1-6 يف املجالني )جمال اال�س����ص والت�سريعات، 

وجمال التعاون وامل�ساركة(.
-   وج���ود ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة ) = 0٫05(  بني من 7- 11 واأكرث من 11، 
وج���اءت الف���روق ل�سال���ح من 7-11 يف جم���ال ا�سرتاتيجيات التدري����ص ويف االأداة 

ككل.
-   وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ) = 0٫05(  بني اأكرث من 11 من جهة وكل 
م���ن 1-6 و7-11 م���ن جهة اأخرى، وجاءت الفروق ل�سالح كل من 1-6 ومن 11-7 

يف جمال التخطيط التعليمي
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مناق�صة النتائج 
هدف���ت الدرا�س���ة احلالي���ة لتقيي���م م���دى كف���اءة معلم���ي الطلب���ة املعاقني 
ب�سري���اً يف حمافظ���ة ج���دة للمعاي���ري الدولي���ة، ودرا�س���ة اث���ر متغ���ريات اجلن�ص، 

واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة، والعمر، وعدد الطلبة يف ال�سف.
ومن خالل األقاء ال�سوء على الدرا�سات ال�سابقة فقد وجد الباحثون اإن العديد 
م���ن الدرا�س���ات تناول���ت املعاي���ري العاملية التابع���ة ملجل�ص االأطفال غ���ري العاديني 
وق���د تناول���ت معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة ب�س���كل ع���ام كدرا�س���ة كل م���ن املومن���ي 
)2008(، واحلم���د )2010(،  وه���ارون )2010(، وال�سمايل���ة )2005(بحيث تناولت 
ه���ذه الدرا�س���ات بطريق���ة اأو باأخ���رى ا�ستخ���دام املعاي���ري عل���ى معلم���ي الرتبي���ة 
اخلا�سة يف مناطق خمتلفة متناولة يف ذلك العديد من االأبعاد فنجد اأن درا�سة 
احلم���د)2010( والت���ي اهتمت يف حتديد اأهمية املعاي���ري من وجهة نظر املعلمني 
ومدى تطبيق هذه املعايري يف برامج اإعداد معلمي الرتبية اخلا�سة معتمد على 
جمموع���ة م���ن املتغ���ريات التي تناوله���ا يف الدرا�سة وهي املوؤه���ل العلمي و�سنوات 
اخل���ربة والتخ�س����ص. وبالنظ���ر اإىل درا�س���ة ه���ارون )2010( والت���ي هدف���ت اإىل 
تطوي���ر الكفاي���ات التعليمي���ة الالزمة الإعداد معلم���ي الرتبية اخلا�س���ة وتنفيذ 
الربنام���ج الف���ردي وق���د خل�ست اإىل ان���ه ميكن تخطي���ط وتنظيم برام���ج اإعداد 
معلمي الرتبية اخلا�سة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية يف �سوء الكفايات 
التعليمي���ة املوزع���ة عل���ى املح���اور ال�سابق���ة والت���ي ت�س���كل يف جممله���ا جمموع���ة 
االإج���راءات التعليمي���ة الت���ي متك���ن معلمي ه���وؤالء التالميذ من اإع���داد الربامج 

الرتبوية الفردية وتنفيذها يف بيئات اقرب اإىل البيئة العادية بقدر امل�ستطاع .
اأم���ا املومن���ي )2008( ،فق���د تناول���ت املعاي���ري العاملي���ة لفئ���ات الرتبي���ة اخلا�س���ة 
ب�س���كل ع���ام والتي اأخذت بع���ني االعتبار جمموعة من املتغ���ريات والتي متثلت يف 
اخلربة واملوؤهل العلمي واجلن�ص وهذا يتفق مع الدرا�سة احلالية يف العديد من 

املتغريات.
اأم���ا ال�سمايلة )2005( فقد تناولت معاي���ري جمل�ص االأطفال غري العاديني لفئة 
�سعوب���ات التعل���م اإذ تطرق���ت اإىل متغ���ريات عدي���دة متثل���ت يف اجلن����ص واملوؤه���ل 
واخل���ربة وق���د جاءت درا�س���ة ال�سمايلة معتم���دة على املعاي���ري الع�سرة يف جمل�ص 
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االأطف���ال غ���ري العاددي���ن وتتف���ق ه���ذه الدرا�سة م���ع الدرا�س���ة احلالي���ة يف تناول 
املعايري واملتغريات. 

اأم���ا يف يخ����ص املعاي���ري العاملي���ة لفئة االإعاق���ة الب�سرية فنج���د اأن درا�سة كل من 
هي���ي، وجن���ق، وجون���ق (Hae; Jung & Jong, 2008(، ودرا�س���ة كل من  ايرين 
 (Erin, Halbork, Sanspree and swallo, وهالب���ورك و�سان�سبريي و�سوالو
(2009، ودرا�س���ة احلدي���د )2008(، ق���د تناول���ت املعاي���ري العاملي���ة التابعة ملجل�ص 
االأطف���ال غ���ري العاديني اآخذت بعني االعتبار العدي���د من املتغريات التي تناولت 
اأهمية املعايري والتي �سعت اإىل تطوير اأداء املعليمني وكفاياتهم من خالل توظيف 
ه���ذه املعاي���ري اأو من خالل اإعداد الربامج التدريبي���ة والتي تتالئم وم�ستجدات 
التطوي���ر املهن���ي ملعلمي االعاق���ة الب�سرية وهذا ما دلت علي���ه درا�سة ودرا�سة كل 
 Erin, Halbork, Sanspree and من  ايرين وهالبورك و�سان�سبريي و�سوالو
swallo, 2009، ودرا�سة احلديد )2008(.وتتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات 
) CEC(ال�سابقة يف تناول املعايري العاملية التابعة ملجل�ص االأطفال غري العاديني
ويف اأهمية اإعداد معلمي االإعاقة الب�سرية من خالل العديد من املتغريات التي 
تناولتها الدرا�سات ال�سابقة، وتختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف 
التط���رق اىل معاي���ري العاملية اآخذت بعني االعتب���ار بع�ص املتغريات اجلديد غري 

موجودة يف الدرا�سات ال�سابقة وعلى فئة وجمتمع خمتلف كليا.

وبالن�سبة لل�سوؤال االأول الذي ين�ص على:
مام�دى ملئم�ة كف�اءة معلمي الطلب�ة املعاقني ب�سري�ًا للمعاي�ري الدولية يف 

حمافظة جدة من وجهة نظرهم؟
تب���ني النتائ���ج املتعلق���ة بهذا ال�س���وؤال ان جمال الفرق الفردي���ة كان يف املرتبة 
االأوىل م���ن حيث مدى مالئمة كفاءة معلمي الطلبة املعاقينب ب�سرياً للمعايري 
الدولية مبتو�سط ح�سابي بلغ )3٫20(، بينما جاء جمال التخطيط التعليمي يف 
املرتب���ة االخ���رية من حيث مدى مالئم���ة كفاءة معلمي الطلب���ة املعاقني ب�سريا 
للمعاي���ري الدولية مبتو�سط ح�ساب���ي )3٫07( والدرا�سة احلالية تتفق مع درا�سة 
هيي، وجنق، وجونق (Hae; Jung & Jong, 2008) يف دور الكفايات واأهميتها 
يف تطوي���ر كف���اءة معلمي االإعاقة الب�سرية لكنها تختلف عن هذه الدرا�سة يف اأن 



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 195 -

بع���د ا�سرتاتيجي���ات التدري����ص  كان اأعلى �سيء، اأما بالن�سب���ة لبعد االأ�س�ص فكانت 
النتائ���ج متدني���ة بالن�سبة جلميع االأبعاد، كما اأنه���ا بينت انه ال يوجد عالقة بني 
خلفيات املعلمني الرتبوية وممار�ساتهم، كما انه كان هناك اختالف هام يف 1% يف 
االت�س���ال، واملمار�سات االأخالقية واملهني���ة، والتعاون بني معلمي املعاقني ب�سرياً 
يف ريا����ص االأطف���ال، واملرحلة االأ�سا�سي���ة، واملرحلة الثانوية. وه���ذا الدرا�سة ذات 
اأهمي���ة كبرية ملا تناولته م���ن اأبعاد ت�سمنت الكفاي���ات الرئي�سية ملجل�ص االأطفال 
غ���ري العادين وه���ذا يدل على وجود اتفاق وا�سح على �س���رورة ا�ستخدام املعايري 

لتطوير كفاية معلمي االإعاقة الب�سرية وهذا ما دلت عليه احلالية احلالية .  
وق���د يع���ود ال�سبب يف ارتف���اع مالئمة كفاءة معلم���ي الطلبة املعاق���ني ب�سرياً 
للمعاي���ر الدولي���ة يف جمال الفروق الفردي���ة اىل ان طبيعة مهنة معلمي الطلبة 
املعاق���ني ب�سري���اً تتطل���ب باب�س���رورة مراع���اة الف���روق الفردي���ة خ�سو�س���اً ب���اأن 
االعاق���ات تختل���ف نوع���اً و�سجة وه���ذا كلة يتطل���ب مراعاة الف���روق الفردية، وال 
ميك���ن الأي ممار����ص له���ذة املهن���ة اال ان ياأخذ باالعتب���ار بالف���روق الفردية وهذا 
 Gartin, Murdick, يتف���ق م���ع التوجه���ات احلديث���ة الت���ي ن���ادى املرب���ون به���ا
Lmbeau & Femer, 2002 ان تربية ذوي احلاجات تتطلب با�سرورة ا�ستخدام 
ا�سرتاتيجي���ات تاأخ���ذ باالعتب���ار موا�سي���ع الق���وة واملي���ول وامله���ارات وا�ستعدادات 
املعلم���ني والب���د ان يك���ون التدري�ص مف���رداً ومكثفاً وموجهاً نح���و االهداف املراد 

.Heward,2003 حتقيقها
ام���ا انخفا����ص مدى مالئمة كفاءة معلمي الطلب���ة املعاقني ب�سرياً للمعايري 
الدولي���ة على بعد التخطيط التعليمي .قد يعود اىل نق�ص تاأهيل العاملني قبل 
واثناء اخلدمة وعدم متابعة امل�ستجدات يف ميدان الرتبية اخلا�سة .  فاملعلمون 
ق���د ال تت���اح له���م الفر����ص الكافية لالط���الع على نتائ���ج البحث العلم���ي .  وهذة 
النتيج���ة لي�س���ت غريب���ة ، فف���ي  الواليات املتح���دة   على �سبيل املث���ال وجد بع�ص 
الباحث���ني ان الكث���ري م���ن املعلم���ني لديه���م ق���درات متو�سط���ة يف و�س���ع خط���ط 
للتعلي���م يف الرتبي���ة اخلا�سة مع انهم يعمل���ون يف  ظل نظام يتبنى نظام املعايري 
 Vohts, Landau, و ي���ربرون ذل���ك ان االم���ور يج���ب ان تتق���دم خط���وة خط���وة

Romands,2001
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مناق�سة ال�سوؤال الثاين الذي ين�ص على:
 م�ا اأثر املتغريات التالية )اجلن��س، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة، والعمر، 
وع�دد الطلبة يف ال�سف( على م�دى ملئمة كفاءة معلمي الطلب�ة املعاقني ب�سريا 

للمعايري الدولية؟

مناق�سة النتائج املتعلقة مبتغري اجلن�ص••
ا�س���ارت النتائ���ج كما يف اجلدول )4( اىل عدم وجود فروق ذات داللة تعزى ملتغري 
اجلن����ص يف جمي���ع جم���االت الدرا�س���ة. ق���د يع���ود ال�سب���ب اىل ان معلم���ي الطلبة 
املعاق���ني ب�سري���ا يف حمافظ���ة جدة م���ن كلى اجلن�س���ني لديهم مه���ارات وكفايات 
وميتلكون املعرفة الكافية باملعايري الدولية وهذا يوؤكد على ان النظام الرتبوي 
يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة يهت���م كث���رياً بتاأهيل الك���وادر العاملة م���ع الطلبة 

املعاقني ب�سرياً
مناق�سة النتائج املتعلقة مبتغري املوؤهل العلمي :••

ا�سارت النتائج كما يف اجلدول )5( اىل وجود فروق ذات داللة تعزى ملتغري املوؤهل 
العلمي  ل�سالح ذوي املوؤهل البكالوري�ص  فاأقل  وقد يرجع ال�سبب اإىل ان املعلمني 
ذوي املوؤه���ل االعل���ى غالبا يقل اهتمامهم ويرتك���ون العمل مع ذوي االحتياجات 

  (Frank and keith ,1984( اخلا�سة للبحث عن فر�ص العمل الف�سل
وبالتايل ال يهتمون فيما يطراأ من تطوارات حديثة يف جمال تخ�س�سهم وتتفق 
هذة النتيجة مع بع�ص االأبحاث مثل  (Mathew,2005)ودرا�سة املومني)2008( 

، واحلمد)2010(.
مناق�سة النتائج املتعلقة مبتغري العمر :••

ا�سارت النتائج كما يف اجلدول )6( اىل وجود فروق ذات داللة تعزى ملتغري العمر  
جاءت  ل�سالح فئة العمرية )40( فاأكرث وهذا قد يعود اىل ان لديهم خربة اكرث 
يف العم���ل مع ذوي االحتاج���ات اخلا�سة ولديهم قدرة على حتمل �سغوط العمل 

Barbar& Turner, 2007.   وال�سرب على التعامل معهم
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مناق�سة النتائج املتعلقة مبتغري اخلربة :••
ا�س���ارت النتائ���ج كم���ا يف اجلدول )7( اىل عدم جود ف���روق ذات داللة تعزى ملتغري 
اخلربة ، وهذه النتيجة غري متوقعة النه معظم الدرا�سات القريبة من املو�سوع 
اك���دت عل���ى وجود ف���روق ذات داللة ملتغ���ري اخلربة ل�سالح اخل���ربة االكرث. منها 
درا�س���ة )املومني،2008( التي هدف���ت اىل معرفة مدى مالئمة معلمي موؤ�س�سات 
الرتبي���ة اخلا�س���ة للمعاي���ري الدولية من وجهة نظرهم والت���ي اكدت على وجود 
ف���روق ذات دالل���ة ملتغري اخلربة لدي معلمي الرتبي���ة اخلا�سة يف االردن ل�سالح 

ذوي اخلربة ، وتتفق اأي�سا مع درا�سة احلمد)2010(.

مناق�سة النتائج املتعلقة مبتغري عدد الطلبة يف ال�سف••
 ا�س���ارت النتائ���ج كما يف اجلدول )11( اىل وجود ف���وق ذات داللة اح�سائية ملتغري 
ع���دد الطلب���ة يف ال�س���ف يف جم���ال اال�س����ص والت�سريع���ات وجم���ال التع���اون ب���ني 

املجموعة )1-6( و)اأكرث من 11( ل�سالح عدد الطلبة االأقل من )6-1(
كم���ا وتب���ني من اجلدول )11( اىل وج���ود فروق ذات دالل���ة اح�سائية ملتغري عدد 
الطلب���ة يف ال�س���ف يف حم���ال ا�سرتاتيجات التدري����ص ويف االأداة ككل بني املجوعة 

)7-11( و )اأكرث من 11( ل�سالح عدد الطلبة االأقل من )11-7(
كما وتبني فروق ذات داللة على متغري عدد الطلبة يف ال�سف يف جمال التخطيط 
التعليم���ي ب���ني اأك���رث م���ن 11 وكل م���ن )1-6( وب���ني )7-11( ل�سال���ح املجموع���ة 

)1-6( و )11-7(
تعترب هذه النتيجة منطقية جداً الن كلما كان عدد الطلبة اقل يكون اداء املعلم 
وتواف���ق م���ع املعاي���ري الدولية اعل���ى من خمتل���ف اجلوانب مثل مراع���اة الفروق 
الفردي���ة، والتنوي���ع با�سرتاتيجيات التدري�ص االأكرث كالئم���ة للمعاقني ب�سرياً، 

والتخطيط التدري�ص، والتعاون والتوا�سل مع االأ�سر وغريها.
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معوقات التدريب امليداين فى معاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة 
من وجهة نظر الطالب املعلمون

اإعداد
د. �صري ممد ر�صدي �صامل

اأ�صتاذ م�صارك بق�صم الرتبية اخلا�صة
كلية الرتبية جامعة امللك �صعود .

ملخ�س البحث :
وبرامج  مبعاهد  امليداين  التدريب  معوقات  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت       
الرتبية اخلا�سة من وجهة نظر الطالب ، وتكونت عينة الدرا�سة من )168( طالب 

من طالب التدريب امليداين ، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل ما يلي:
تعترب معوقات امل�سرف االأكادميي من اأكرث املعوقات التي تواجه طالب التدريب - 1

، ويليها املعيقات املرتبطة بامل�سرف  ، والتي ح�سلت على املرتبة االأوىل  امليداين 
باالأدوات  املرتبطة  املعوقات  ثم   ، الثانية  املرتبة  على  ح�سلت  والتي  الرتبوي 
واالأجهزة التعليمية والتي ح�سلت على املرتبة الثالثة ، واأخرياً املعيقات املرتبطة 

باإدارة املعهد اأو الربنامج والتي ح�سلت على املرتبة الرابعة .
املعلمني - 2 الطالب  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

واالأجهزة  واالأدوات  االأكادميي  وامل�سرف  الرتبوي  بامل�سرف  املتعلقة  االأبعاد  يف 
، وعدم وجود فروق بني متو�سطات درجات الطالب  الكلية  التعليمية والدرجة 

املعلمني فيما يتعلق باإدارة املعهد اأو الربنامج .
اإح�سائية بني متو�سطات درجات الطالب املعلمني يف - 3 ال توجد فروق ذات داللة 

خمتلف امل�سارات تعزى للمعدل الرتاكمي .
اإح�سائية بني متو�سطات درجات الطالب املعلمني فيما - 4 توجد فروق ذات داللة 

، وال توجد فروق  املعاهد  املعلمني يف  الطالب  الرتبوي ل�سالح  بامل�سرف  يتعلق 
ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات الطالب املعلمني باملعاهد والربامج 

يف االأبعاد االأخرى.
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Study Summary

       This study has aimed to identify obstacles of theأ fieldأ
training at special education institutes and programs from the 
students’أview.أThisأstudyأwasأappliedأonأ(168(أfieldأtraining 
students and it has shown:

أ.1 Inأ theأ firstأ position was the obstacles of the academic 
supervisor which were the most popular obstacles that faced the 
students, followed by obstacles of the educational supervisor 
in the second position, then obstacles that related to teaching 
tools came in the third position, at last was the obstacles which 
related to the administration of institute or program in the fourth 
position.  
2. Thereأ wereأ statisticأ significantأ differencesأ betweenأ fieldأ
training students in the manner of academic supervisor, 
educational supervisor, teaching tools, and the total score as 
well. But there were no differences betweenأ fieldأ trainingأ
students regarding the administration of institute or program.

أfieldأbetweenأdifferencesأsignificantأstatisticأnoأwereأThereأ.3
training students regarding cumulative average in all the lines. 

4. Thereأ wereأ statisticأ significantأ differencesأ betweenأ
fieldأ trainingأ studentsأ atأ institutes concerning educational 
supervisor,أ whereasأ thereأ wereأ noأ differencesأ betweenأ field 
training students at institutes and programs concerning the 
other features. 
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مقدمة :  
      يعد التدريب امليداين يف جمال الرتبية اخلا�سة  اجلانب الرئي�ص يف االإعداد 
الفعلية  التدري�سية  واالإجراءات  املهارات  اأثناءها  يكت�سب  حيث  للطالب  املهني 
الطالب  فيها  يوجه  التي  املعلم  اإعداد  برامج  املقررات يف  اأهم  اأحد  وتعد من   ،
توجيًها يتعرف من خالله على خ�سائ�ص مهنة التدري�ص ومهاراتها، ويكت�سب 
خالل  من  ،ذلك  والتقومي  التدري�ص  طرق  اأهم  الناجح،  التدري�ص  مقومات 
املواقف احلقيقية التي يتعر�ص لها من خالل عمله مع التالميذ ذوي االإعاقات 
واملوهوبني ،ويتوقف جناح املعلم على يف تدري�سه اإىل حد كبري على نوع االإعداد 
الذي يتلقاه ، فاالإعداد ال�سليم للطالب يجعله معلًما قادًرا على توظيف جميع 

املهارات والقدرات التدري�سية التي مت اكت�سابها من خالل هذا االإعداد. 
اإىل  اأدت التحوالت املت�سارعة التي ي�سهدها العامل يف خمتلف املجاالت      لقد 
تغريات يف غايات الرتبية ويف اأهدافها ، واإىل حتوالت يف دور املعلم الذي اأ�سبح 
التحوالت حتول  ، ووفق هذه  للمعرفة  اأكرث من كونه ملقناً  ومن�سطاً  موجهاً 
التعلم،  لعمليات  ومن�سق   ، والتعلم  املعرفة  م�سادر  نحو  مر�سد  اإىل  املعلم  دور 
وم�سحح الأخطاء التعلم ، ومقوم لنتائج التعلم ، وموجه اإىل ما ينا�سب قدرات 
كل متعلم وميوله، وهذا �ستلزم اإعداد معلم مالئم لالأهداف املحدثة ، وتدريباً 

م�ستمراً وتطوًرا ) املنظمة العربية للرتبية،1998(.
    اإن مفهوم التدريب امليداين كما تناوله العديد من الباحثني، ومنهم الربواين 
التي حددت يف  الزمنية  الفرتة  تلك  اإىل  ي�سري  �سعد)2000(   ، واآخرون)1997( 
اأن  املعلم  للطالب  تتيح  درا�سية  اأو وحدات  معينة  �ساعات  وفق  االإعداد  برنامج 
الواقع  يف  والتدري�سية  التعليمية  اخلربات  من  خمتلفة  اأمناط  على  يتدرب 
الأ�ساليب  االأ�سا�سية  املفاهيم  واإك�سابه  املهنية  معلوماته  زيادة  بهدف  امليداين 
التدري�ص املتنوعة،مع الرتكيز على كل ما يدور يف ال�سف من تفاعل ومواقف 
�سلوكية خمتلفة . وقد اأ�سار دري�سول وناجيل (Dricsoll&Nagel,1994) اإىل 
اأن هذه الفرتة الزمنية توفر الفر�ص للرتجمة الفعلية للتعليم االأكادميي من 
،والتي  املدر�سية  االأجواء  يف  املعلم  الطالب  ميار�سها  خمططة  اأن�سطة  خالل 
تهدف اإىل حت�سني اأدائه املهني وت�ساعده على رفع كفايته االإنتاجية يف اإعداده 

ملهنة التدري�ص .
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         وبناًء عليه فاإن التدريب امليداين يف جمال الرتبية اخلا�سة يعد ذو اأهمية 
، حيث يطبق الطالب املعلم املعلومات النظرية واملبادئ الرتبوية التي اكت�سبها 
النظرية  ويربط  التدريب،  مدر�سة  يف  الواقع  اأر�ص  على  ويطبقها  الكلية  يف 
الثقة  والتطوير، كما متنحه  للتقومي  الكافية  الفر�سة  بالتطبيق مما مينحه 
بالنف�ص والقدرة على اتخاذ القرارات التعليمية )ن�سر اهلل ،2001،�ص43(، مما 
دفع كليات الرتبية اإىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات وتقنيات تدريبية جديدة مثل: 
التفاعل  ،واأ�ساليب  املحاكاة  واأ�ساليب  التعليمية،  امل�سغر،واحلقائب  التدري�ص 
ال�سفي مما يعك�ص االهتمام باجلانب العملي احليوي يف اإعداد الطالب املعلم.

)ح�سان ،1992 ،�ص21(؛ فربنامج الرتبية امليدانية العملية يعد نظاًما مربجًما 
ي�سهم يف ت�سكيله مدخالت واإمكانات ب�سرية، واجتماعية، ومادية. ومن هنا فال 
اإذا طورت هذه املدخالت وتفاعلت بدرجة عالية  اإال  ميكن تطوير هذا النظام 

من الكفاية )خطايبة، 2002 ،�ص25(.
  ومبا اأن املعلم يعد اأ�سا�ص املنظومة التعليمية ، ومبقدار قدرته وكفاءته تكون 
فعالية التعليم، حيث تت�ساءل االإمكانات واملناهج املدر�سية يف غيبة املعلم الكفء. 
حيث يعد املعلم اأحد العنا�سر االأ�سا�سية للعملية الرتبوية الذي ينبغي اأن يعني 
وا�ستكمااًل   ، عاتقه  على  امللقاة  امل�سئولية  وحجم  يتالءم  مبا  وتاأهيله  باإعداده 
للجهود املبذولة ابتداًء من املراحل التعليمية االأولية مروراً باملرحلة اجلامعية 
باالأمانة  ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأولت  فقد  العليا  باملوؤهالت  وانتهاًء 
العامة للرتبية اخلا�سة جل اهتمامها وحر�سها على حت�سني وتطوير عملية 

التدريب امليداين الإعداد معلم الرتبية اخلا�سة )العتيبي  واآخرون،1425(. 
ت�سعى  التي  االأهداف  اأهمية  مدى  اإىل  امليداين  التدريب  اأهمية  وترجع     
اأنها  على  ؛ف�ساًل  والتطبيق  النظرية  بني  الفجوة  ت�سد  اأنها  كما   ، لتحقيقها 
وتدريبهم  املعلمني  اإعداد  عملية  يف  املعا�سرة  الرتبوية  التوجهات  مع  تن�سجم 
وال يعد موؤ�سراً كافياً ميكن احلكم من خالله على جناح الطالب املعلم يف مهنة 
امل�ستقبل فح�سب؛ واإمنا ال بد من التاأكد من قدرته على ممار�سة وتطبيق هذه 
وبذلك   ، اأدائي  واأ�سلوب  والنظريات بطريقة علمية  واملبادئ  واملفاهيم  املعارف 
ميكن القول اأن الطالب املعلم قد اكت�سب الكفايات التدري�سية التي متكنه من 

اأداء عمله)اأبو جابر ،1999،�ص 31(. 
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م�صكلة الدرا�صة:
   يعد التدريب امليداين يف جمال الرتبية اخلا�سة ذا اأهمية يف اإعداد الطالب 
اإعداًدا درا�سًيا ومهنياً وتربوياً لتنمية وتطوير املهارات الالزمة لعملهم الرتبوي 
، وهذا االإعداد لن يكون وافياً ما مل يوؤدي التدريب امليداين دوراً اأ�سا�سياً يف هذا 
امليداين يف جمال  التدريب  على طالب  الباحث  اإ�سراف  ومن خالل   ، االإعداد 
واال�ستف�سارات  الت�ساوؤالت  من  جمموعة  هناك  اأن  الحظ   ، اخلا�سة  الرتبية 
من قبل الطلبة عك�ست وجود بع�ص املعوقات التي حتول دون ا�ستفادة الطالب 
التدريب  تناول  اإىل  الباحث  دعا  مما  امليداين؛  التدريب  فرتة  من  الكاملة 
امليداين بالدرا�سة ملا له من اأهمية ينعك�ص تاأثريها بعد تخرج الطالب كمعلمني 

يف جمال الرتبية اخلا�سة .
   ومن هنا ظهرت م�سكلة الدرا�سة يف اأهمية التعرف على املعوقات التي تواجه 
التي قد ت�سهم  املعلومات  اإىل بع�ص  التو�سل  اأماًل يف  امليداين  التدريب  طالب 
التي  املعوقات  لتلك  حلول  واإيجاد   ، امليداين  التدريب  تطوير  يف  كبري  ب�سكل 
الت�ساوؤالت  الدرا�سة  م�سكلة  وتت�سمن   ، امليداين   التدريب  يف  الطالب  تواجه 

التالية :

ت�صاوؤلت الدرا�صة :
ما اأكرث املعوقات التي تواجه الطالب املعلمون يف التدريب امليداين مبعاهد - 1

وبرامج الرتبية اخلا�سة ؟ 
امليداين وجهة - 2 التدريب  اإح�سائية يف معوقات  هل توجد فروق ذات داللة 

– االإعاقة  ال�سمعية  االإعاقة   ( امل�سار  لنوع  تعزى  املعلمون  الطالب  نظر 
الفكرية – �سعوبات التعلم – التوحد( ؟

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف معيقات التدريب امليداين من وجهة - 3
نظر الطالب املعلمون تعزى للمعدل الدرا�سي الرتاكمي؟

من - 4 امليداين  التدريب  معوقات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   
 – )معهد  الرتبوي  الربنامج  لنوع  تعزى  املعلمون  الطالب  نظر  وجهة 

برنامج( الذي يتم التطبيق فيه؟
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اأهمية الدرا�صة:
      تكت�سب هذه الدرا�سة اأهميتها يف اأنها حتاول اإلقاء ال�سوء على جانب هام من 
اأمام الطالب  العملية التعليمية ، وهي التعرف على املعوقات التي تقف عقبة 
 ، اخلا�سة  الرتبية  وبرامج  معاهد  يف  امليداين  التدريب  جمال  يف  املعلمني 
وبالتايل حتول تلك العقبات دون ا�ستفادة الطالب املعلمون يف التدريب امليداين 
، حيث يعد التدريب امليداين مرحلة هامة لتهيئة الطالب املعلمني يف اإك�سابهم 
مهارات وطرق التدري�ص ، وكيفية التعامل مع تلك الفئات ،، ويرى الباحث اأنه 
الدرا�سة  نتائج هذه  االإعاقة من  تعليم ذوي  امل�سوؤولة عن  ت�ستفيد اجلهات  قد 
امليدانية التي �ستقدم ت�سوراً وا�سحاً مبني على اأ�س�ص علمية عن اأبرز املعوقات 
التي تواجه طالب التدريب امليداين يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة ، والتي 
للقائمني على  ، وبناًء عليه ميكن  امليداين  التدريب  اال�ستفادة من  حتول دون 
تربية وتعليم ذوي االإعاقة من اتخاذ االإجراءات الالزمة لتح�سني واقع التدريب 
امليداين من خالل تذليل تلك املعوقات التي تواجه طالب التدريب امليداين مما 

ي�سهم بال �سك يف االرتقاء بالعملية التعليمية لتلك الفئة .

اأهداف الدرا�صة:
   تهدف الدرا�سة احلالية اإىل ما يلي :

وبرامج - 1 معاهد  يف  امليداين  التدريب  طالب  تواجه  التي  املعوقات  حتديد 
الرتبية اخلا�سة مبدينة الريا�ص، واملتغريات املرتبطة بتلك املعوقات . 

يف - 2 املعلمون  الطالب  تواجه  التي  للمعوقات  حلول  اإىل  التو�سل  حماولة 
جمال التدريب امليداين ، والتي حتول دون اال�ستفادة منه .

رابعًا: م�صطلحات الدرا�صة:

تواجه  التي  امل�سكالت  اأو  ال�سعوبات  تلك  :هي  التدريب امليداين  معوقات   -1
الطالب املعلم يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة خالل فرتة التدريب امليداين، 

والتي حتول دون اال�ستفادة من هذا التدريب.
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 2- التدريب امليداين : هو مقرر يتكون من )12( وحدة درا�سية ياأخذه الطالب 
اأو برامج  اإحدى معاهد  الدرا�سي االأخري من درا�سته اجلامعية  يف  الف�سل  يف 

الرتبية اخلا�سة وفقاً مل�ساره .
3- معاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة :

- معاهد الرتبية اخلا�سة: هي مدار�ص داخلية اأو نهارية تخدم ذوي االحتياجات 
الرتبوية اخلا�سة فقط.

اخلا�سة  الرتبوية  االحتياجات  لذوي  برامج  هي   : اخلا�سة  الرتبية  برامج   -
املقدمة يف املدار�ص العادية اأو امللحقة مبعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة ) وزارة 

املعارف ،1423(.
4- الطلب املعلمون : هم الطالب امل�سجلون بامل�ستوى االأخري بق�سم الرتبية 
و�سعوبات  الفكرية  واالإعاقة  ال�سمعية  االإعاقة  املختلفة)  امل�سارات  يف  اخلا�سة 
التعلم والتوحد(، ويتم توزيعهم على برامج ومعاهد الرتبية اخلا�سة للتدريب 

امليداين.   

 الإطار النظري:
   �سعت الدول املتقدمة اإىل االهتمام بنظمها التعليمية يف اجلامعات من حيث 
املعايري  م�ستويات  اأعلى  وفق  وتدريبهم  الطلبة،  واإعداد  الدرا�سية،  براجمها 
العاملية، وذلك لالرتقاء بهم معرفًيا وعملًيا، واإعدادهم ملهن امل�ستقبل ملواجهة 
اإعداد  على  االهتمام  هذا  انعك�ص  مما  املهن،  مبتطلبات  امل�ستمرة  التغيريات 
الطلبة وتدريبهم يف كليات الرتبية ملهنة التعليم، اإذ اأولت اهتماًما كبرًيا للطلبة 
املتدربني من حيث برامج االإعداد والتدريب اإمياناً منها مب�سوؤوليتهم عن جناح 
اأو اإخفاق اأي نظام تعليمي فيها، وتدرك موؤ�س�سات التعليم اأنه ال ميكنها الو�سول 
ب�سخ�سية  العناية  دون  من  وظائفها  حتقيق  يف  النجاح  من  عاٍل  م�ستوى  اإىل 
املتعلم من جهة؛ واملناهج الدرا�سية من جهة اأخرى، ودون اإدراٍك منها الأهمية 

دور كل من املعلم واالإدارة املدر�سية يف حتقيق اأهداف النظام الرتبوي.

واإعداده وتدريبه باعتباره  املعلم  اأواًل على  اأن ين�سب       وهذا االهتمام ال بد 
 – اأهميتها  على  واالإمكانات-  املناهج  واأن  التعليمية  العملية  يف  الزاوية  حجر 
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تقل جدواها بدون املعلم الناجح يف عمله فالعملية التعليمية ت�سبح اأكرث ثراًء 
باملعلم الكفء اإملاماً كافياً مبادته وحاجاته وخ�سائ�ص تالميذه . واملعلم الذي 
اأي معلم فهو معلم يعد ليتعامل مع تالميذه ذوي خ�سائ�ص  نعنيه هنا لي�ص 
خ�سائ�ص  بفهم  مطالب  اإنه  وحيث   ، خا�سة  عقلية  وقدرات  نف�سية  وحاجات 
تختلف  والتي  واهتماماتهم  وميولهم  وحاجاتهم  و�سلوكهم  النف�سية  تالميذه 
التي  والطرق  باالأ�ساليب  ينا�سبهم  ما  بتقدمي  اأنه مطالب  كما   ، العاديني  عن 

تتم�سى مع م�ستوياتهم املتباينة.
اأن���ه  التعليمي���ة  العملي���ة  يف  املعل���م  مكان���ة  عل���ى  االهتم���ام  يوؤك���د  ومم���ا       
مهم���ا ا�ُستح���دث يف التعلي���م م���ن طرائ���ق واأ�سالي���ب، ومهم���ا اأ�سفن���ا اإلي���ه م���ن 
مو�سوع���ات جدي���دة، وطورن���ا يف مناهج���ه ور�سدن���ا ل���ه م���ن اأموال،و�سيدن���ا ل���ه 
املنا�س���ب؛ واالأث���اث  والتكنولوجي���ا  االأجه���زة  باأح���دث  وزودن���اه  املب���اين،   اأفخ���م 

فاإن ذلك كله لن يوؤتي اأكله اإال يف وجود املعلم الكفء املخل�ص. اإن تطوير م�ستوى 
املعلم �سيوؤدي اإىل منو تالميذه وتطورهم، فاالأطباء واملهند�سون ورجال االأعمال 
وغريه���م م���ن فئات املجتم���ع تتاأثر خلفياته���م املعرفية ومهاراته���م و�سلوكياتهم 
ب�سلوكيات معلميهم، ومبا يبذله هوؤالء املعلمون من جهد طوال �سنوات التعليم، 
االأم���ر ال���ذي يعك�ص املكانة العظيمة التي يتبووؤها املعلمون يف جمتمعاتهم )عبد 

ال�سالم، 2000 ؛ ح�سن، 2002 (.
     وقد الحظ الباحث من خالل خربته امليدانية، اأن جناح التدريب امليداين 
اأو  املعهد  اإدارة  مع  التكيف  على  املعلم  الطالب  بقدرة  كبري  حد  اإىل  مرتبط 
على  وتدريبه  والال�سفية،  ال�سفية  االأن�سطة  خمتلف  يف  وامل�ساركة  الربنامج، 
اخلا�سة  احلاجات  لذوي  املالئمة  التدري�ص  وطرق  اأ�ساليب  مهارات  اكت�ساب 
واملوهوبني،االأمر الذي  يتطلب اأن يكون الطالب املعلم ذو �سخ�سية قوية ذات 
يكت�سبها  اأن  ميكن  اأخرى،  ناحية  من  واجتماعية  ناحية،  من  تربوية  مهارات 
املدر�سة  داخل  تفاعله  خالل  من  اأو  اجلامعية  درا�سته  خالل  من  الطالب 
من  اجلهود  كل  تكاتف  ي�ستدعي  مما  فيها،  املختلفة  االأن�سطة  يف  واالنخراط 
خمتلف العنا�سر الب�سرية »االإدارة املدر�سية- امل�سرف الرتبوي- املعلم املتعاون« 

لتعزيز قدرات الطالب املعلم يف التخطيط والتنفيذ والتقومي.
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على  قادراً  متميزاً  اأردنا طالباً  اإذا  اأنه  اإىل  ،�ص26(  ال�سيلي )2000  وي�سري     
العلم،  مغاليق  له  يفتح  متميز  معلم  اإىل  بحاجة  فاإننا  امل�ستقبلية  وظيفته 
بالعلم،  اإال  بناء  وال  تقدم  ال  اإذ  للتعلم.  طاقاته  وي�ستحث  قدراته،  وي�ستنه�ص 
وال علم اإال بالتعلم، وال تعليم اإال مبعلم كفء موؤهل... وكل هذه االأطر �سل�سلة 
التقدم  خلدون:)اإن  ابن  قال  وكما  االآخر  عن  منها  اأحد  ينفك  ال  مرتابطة 
احل�ساري بحاجة اإىل العلم و اإن العلم بحاجة اإىل التعليم، ومن خالل التعليم 

تربز �سرورة احلاجة اإىل املعلم الكفء املوؤهل. 
امليداين  التدريب  اأن   (  Cheung-On & Yin-wah,2001,2  ) ويو�سح    
واملهارات  املعلومات  املعلم  الطالب  اإك�ساب  يف  ت�سهم  اأن�سطة  من  يت�سمنه  وما 
واالجتاهات الالزمة لي�سبح معلماً فاعاًل يف امل�ستقبل . ويف هذا ال�سدد يوؤكد 
تقرير” جمموعة هوملز” اأن املعلم ال ي�ستطيع اأن ميار�ص عمله ب�سكل مر�ص ما 
مل يق�ص وقتاً كافياً يف التدريب على التدري�ص حتت االإ�سراف الدقيق واملبا�سر 

) مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،1987، 27(.
اأكادميياً  اإعداداً  املعلم  الإعداد  احلثيثة  اجلهود  بذلت  فقد  االأهمية  ولهذه      
و�سلوكياً ، من خالل برامج متكاملة مير الطالب املعلم بجميع مراحلها ب�سكل 
منتظم ودقيق، حيث يتدرب على مهارات عملية حمددة ال ميكن اإتقانها اإال من 
خالل ممار�سة عملية يعك�ص من خاللها مدى �سلة امل�ساقات الدرا�سية النظرية 
يف مرحلة االإعداد يف الكلية بالكفايات التدري�سية العملية ، ويرى اأن كل كفاية 
امليدانية  الرتبية  مبراحل  مروره  خالل  من  نظري  اأ�سا�ص  اإىل  ت�ستند  اأدائية 
الرتبية  “اإن   Srafard يقول  ال�سدد  هذا  ويف  �ص2(  )بابكر2007،  العملية 
امليدانية العملية متثل قمة اخلربة يف اإعداد املعلمني، واأوجه الن�ساط يف االإعداد 

.(Srafard,1995) ”املهني قبل اخلدمة

الدرا�صات ال�صابقة:   
تواجه  التي  امل�سكالت  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2009( حرب  قام       
امل�سكالت،  لتلك  احللول  بع�ص  واقرتاح  نظره،  وجهة  من  املعلم  الطالب 
ومن  رفح،  حمافظة  من  وطالبة  طالب   )100( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
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جميع اجلامعات الفل�سطينية يف غزة ، واتبع الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، 
التدريب  اأثناء  املعلم  الطالب  تواجه  التي  امل�سكالت  لر�سد  ا�ستبانه  وا�ستخدم 
اأبعاد ثالثة هي:) م�سكالت ناجتة  امليداين مكونة من)36( فقرة موزعة على 
ناجتة  م�سكالت  املتعاون-  املعلم  عن  ناجتة  م�سكالت  الرتبوي-  امل�سرف  عن 
عن مدر�سة التدريب( ،  ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة اأن 
امل�سكالت املتعلقة بامل�سرف الرتبوي هي اأعلى الن�سب )71٫75%( يليها املتعلقة 
مبدر�سة التدريب )64٫64%( ثم املتعلقة باجلامعة   )56٫17%( ، واأو�ست الدرا�سة 
اجلامعات  وحث  بها،  املعمول  الرتبوي  االإ�سراف  باأ�ساليب  االهتمام  ب�سرورة 

بو�سع معايري كافية الختيار امل�سرف الرتبوي للتدريب امليداين .
اخلا�سة  الرتبية  اأهداف  تقومي  اإىل  بدرا�سة هدفت   )2007( الدو�سري  وقام    
وبرامج  معاهد  وم�سريف  معلمي  نظر  وجهة  من  ال�سعودية  العربية  باململكة 
، منهم  ، وتكونت عينة الدرا�سة من )545(  الرتبية اخلا�سة مبدينة الريا�ص 
املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت   ، اخلا�سة  للرتبية  م�سرفاً  و)21(  معلماً    )524(
الو�سفي ، وتو�سلت الدرا�سة يف نتائجها اإىل اأن جميع اأهداف الرتبية اخلا�سة 
وا�سحة بدرجة كبرية ،واأن اأهم العوامل التي حتول دون اإمكانية حتقيق اأهداف 
الرتبية اخلا�سة هي ندرة توفري الو�سائل التعليمية يف معاهد وبرامج الرتبية 
ال�سعودية،  البيئة  على  املقننة  واملقايي�ص  االختبارات  توفر  وقلة   ، اخلا�سة 
واملعاهد  الربامج  تزويد  وعدم   ، املبكر  التدخل  وخدمات  برامج  وحمدودية 

مبختربات ومعامل ، وقلة توفري اخلدمات امل�ساندة.
       وقام املخاليف ) 2005 ( بدرا�سة هدفت اإىل معرفة الواقع احلايل للرتبية 
العملية يف كلية الرتبية بجامعة اإب، وتقدمي برنامج مقرتح لتطويرها، وتكونت 
عينة الدرا�سة من ) 86 ( من طلبة الرتبية العملية. واأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن النظام املطبق حاليا للرتبية العملية يعاين من �سوء االإ�سراف واملتابعة من 
الكلية، وقلة املدة املحددة للرتبية العملية، غلبة اجلانب النظري على اجلانب 
ووجود  والرتبوي،  االأكادميي  اجلانبني  يف  املعلمني  الطلبة  اإعداد  يف  العملي 
والواقع  الكلية  يف  يدر�ص  الذي  والرتبوي  االأكادميي  املحتوى  بني  تعار�ص 

امليداين.
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اإىل  والتي هدفت  واأبو جامو�ص )2005(  ال�سمادي  بها  درا�سة قام  ويف 
يف  امل�سجلني  املعلمني  الطلبة  اكت�ساب  من  حتد  التي  املعيقات  على  التعرف 
م�ساقات الرتبية العملية يف جامعة الريموك ، وك�سفت نتائج الدرا�سة عن وجود 
امل�سكالت  هذه  اأهم  ومن   ، نظرهم  وجهة  من  املعلمني  الطلبة  لدى  م�سكالت 
ت�سدد اإدارة املدر�سة وامل�سرف االأكادميي يف توجيهاتهم للطلبة املعلمني ،و�سعف 
الو�سائل  وقلة   ، املدار�ص  واإدارات  العملية  الرتبية  برنامج  اإدارة  بني  التعاون 

التعليمية يف املدار�ص .
حمدان  قام  املعلمني  الطالب  لدى  الرتبوي  االإ�سراف  م�سكالت  وعن          
لدى  الرتبوي  االإ�سراف  م�سكالت  اأهم  حتديد  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2004(
الطلبة املعلمني يف جامعة االأق�سى من وجهة نظرهم باختالف تخ�س�ساتهم 
ومنطقة  واجلن�ص،  العلمي،  كاملوؤهل  املتغريات  ببع�ص  ذلك  عالقة  وبحث   ،
من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  واتبع  ال�سكن. 
)120( طالباً وطالبة م�ستخدماً الباحث ا�ستبانه مكونة مكون من)51( فقرة ، 
وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة جمموعة من امل�سكالت املتعلقة باالإ�سراف الرتبوي 
املعلمني،  الطلبة  من  العملية  الرتبية  م�سريف  لدى  االإ�سرافى  العبء  اأبرزها 
باالإ�سافة اإىل توزيع امل�سرفني على تخ�س�سات مغايرة لتخ�س�سهم. اأما بالن�سبة 
راأيه  املتعاون  املعلم  فر�ص  اأبرزها  فكان  املتعاون  باملعلم  املتعلقة  للم�سكالت 
اأو�ست  اأن يعطيه الفر�سة ليثق بنف�سه، وقد  واأ�سلوبه على الطالب املعلم دون 
الدرا�سة بخف�ص عدد الطلبة امل�سندين للم�سرف الرتبوي وعقد لقاءات ودورات 

للم�سرفني الرتبويني واملعلمني املتعاونني.
تواجه  التي  امل�سكالت  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2003( العايد  وقام 
معلمي غرف امل�سادر يف مديريات الرتبية والتعليم مبنطقة الو�سط باالأردن ، 
وتكونت عينة الدرا�سة من )150( معلماً ومعلمة ، وتو�سلت الدرا�سة يف نتائجها 
اإىل اأن هناك جمموعة من امل�سكالت التي تواجه معلمي الطلبة ذوي �سعوبات 
اأمور الطلبة واملجتمع  التعلم مرتبة ح�سبة االأهمية : م�سكالت تتعلق باأولياء 
ترتبط  م�سكالت  ثم  والتعليم  الرتبية  بفل�سفة  تتعلق  وم�سكالت   ، اخلارجي 
مبجتمع الدرا�سة ثم م�سكالت تتعلق مبدى دور املعلم وطبيعته ، ثم م�سكالت 
بالطلية ذوي  تتعلق  ، ثم م�سكالت  التعليمية  واملواد  والو�سائل  بامل�سادر  تتعلق 

�سعوبات التعلم.



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 213 -

على  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   (  Hartman,2003  ) هارمتان  وقام 
مدى معرفة وتطبيق معلمي التالميذ ذوي االحتياجات اخلا�سة اأثناء اخلدمة 
والرتبوية  التدري�سية  املمار�سات  الأف�سل  اخلدمة  ماقبل  املتدربني  واملعلمني 
يف  احتياجاتهم  وتلبية  اخلا�سة  احلاجات  ذوي  التالميذ  مع  التعامل  عند 
مدار�ص الدمج ، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن املعلمني ميلكون قاعدة معرفية 
جيدة عن اأف�سل املمار�سات التدري�سية ، كما ركزوا على اأهمية التعلم التعاوين 
، والتعاون بني املعلمني وبناء تعديل ال�سلوك كاأكرث املمار�سات فعالية ، واأ�سارت 
ذا  كان  املهنة  ممار�سة  قبل  اجلامعي  الرتبوي  االإعداد  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج 

تاأثري اإيجابي على فعالية التدري�ص .
وحاولت درا�سة بن طالب )2003( الك�سف عن مدى توفر التقنيات التعليمية، 
وا�ستخدامها، وحتديد املعوقات التي حتد من ا�ستخدام تلك التقنيات يف تدري�ص 
الرتبية الفنية مبعاهد الرتبية الفكرية يف اململكة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 
نتائج كان من اأهمها: ندرة ا�ستخدام املعلمني للتقنيات التعليمية، افتقار معاهد 
الفنية،  الرتبية  ملادة  املالئمة  التعليمية  للتقنيات  اململكة  يف  الفكرية  الرتبية 
وجود حاجة كبرية لتدريب املدر�سني يف جمال اإنتاج التقنيات التعليمية، افتقار 
الرتبية  ملادة  املالئمة  التعليمية  للتقنيات  اململكة  يف  الفكرية  الرتبية  معاهد 
الفنية، وجود حاجة كبرية لتدريب املدر�سني يف جمال اإنتاج التقنيات التعليمة ، 
ووجود عدد من املعوقات التي حتد من ا�ستخدام املدر�سني للتقنيات التعليمية، 
اأثناء  التعليمية  التقنيات  واإنتاج  ا�ستخدام  على  املعلم  تدريب  برامج  قلة  منها 
اخلدمة، وعدم توفر املواد اخلام الالزمة ل�سنع التقنيات التعليمية، و�سعوبة 

نقل االأجهزة اإىل الف�سول.
التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2003( وبا�سروان  كو�سة  من  كاًل  وقامت 
مكة  املعلمات يف  اإعداد  كلية  املتدربات يف  الطالبات  تواجه  التي  امل�سكالت  على 
املنهج  الباحثتان  اتبعت  وقد   ، امليدانية  العملية  الرتبية  فرتة  اأثناء  املكرمة 
الدرا�سة من )98( طالبة معلمة، واأظهرت  ، وتكونت عينة  التحليلي  الو�سفي 
نتائج الدرا�سة جمموعة من امل�سكالت التي تواجهها الطالبات املعلمات اأبرزها 
قلة زيارات امل�سرفات الرتبويات وتدخلهن اأثناء �سرح الطالبة املعلمة وبالتايل 
كثري  لدى  الثقة  عدم  اإىل  يوؤدي  مما  التلميذات  اأمام  املعلمة  الطالبة  اإحراج 
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اإعطائهن  وبالتايل عدم  املعلمة  الطالبة  بقدرة  التدريب  من مديرات مدار�ص 
املزيد من احل�س�ص خوفاً من انخفا�ص امل�ستوى التح�سيلي لتلميذات مدار�ص 

التدريب.
ويف درا�سة قام بها يا�سني )2002( والتي هدفت اإىل التعرف على م�سكالت 
املنهج  الباحث  واتبع   ، غزة  يف  الرتبية  كلية  طلبة  لدى  امليدانية  الرتبية 
الو�سفي التحليلي.ومعتمداً عينة �سملت )313( طالباً وطالبة ،  وقد ا�ستخدم 
اإىل مقيا�ص اجتاه  اإ�سافة  امليدانية  الرتبية  يتعلق مب�سكالت  ا�ستبياناً  الباحث 
اأن اأكرث امل�سكالت املتعلقة  نحو الرتبية امليدانية ، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة 
دون  املعلمني  الطلبة  من  مبجموعة  االهتمام  كانت  �سيوعاً  الرتبوي  بامل�سرف 
غريهم، اإ�سافة اإىل جماملة اإدارة مدر�سة التدريب على ح�ساب الطلبة املعلمني، 
اأقل امل�سكالت �سيوعاً كانت عدم التزام امل�سرف الرتبوي  اأن  كما بينت الدرا�سة 
اليومي  االإعداد  لكرا�ص  امل�سرف  وتدقيق  املعلم  للطالب  املقررة  الزيارات  بعدد 

للدرو�ص.
كما اأجرى املو�سى )2002( درا�سة كانت على م�ستوى دول اخلليج العربية 
يف  االآيل  واحلا�سب  املعلومات  تقنية  ا�ستخدام  مدى  عن  التعرف  اإىل  هدفت 
التي  ال�سعوبات  على  التعرف  االبتدائية” وكذلك  “املرحلة  االأ�سا�سي  التعليم 
تقف حائاًل اأمام تطبيق هذه التقنية يف التعليم. وقد جاءت اأهم نتائج الدرا�سة 
واأن  الدرا�سي،  التح�سيل  رفع وحت�سني م�ستوى  االآيل على  يف: قدرة احلا�سب 
اأهميته،  الرغم من  االآيل مازال ي�سري ببطء على  با�ستخدام احلا�سب  التعليم 
االبتدائية  املرحلة  يف  االآيل  باحلا�سب  خا�سة  مادة  االآن  حتى  توجد  ال  واأنه 
التعليم االبتدائي يف جميع الدول اخلا�سة بالدرا�سة،  اأهميتها يف  بالرغم من 
واأي�ساً خل�ست الدرا�سة اإىل اأن من اأهم واأكرب العوائق هو عدم تدريب املعلمني 
على ا�ستخدام احلا�سب االآيل وتوظيفه يف العملية التعليمية، واأي�ساً هناك عامل 

اآخر مهم وهو التكلفة املادية الباهظة لتوفري االأجهزة. 
واأجرى جيننجز( Jennings , 2002 ) درا�سة بعنوان امل�سكالت التي تواجه 
من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  كاليفورنيا  مبدينة  التعلم  �سعوبات  ذوي  معلمي 
) 120 ( معلماً ومعلمة ) 70 (منهم معلمني ) 50 ( معلمة من معلمي املدار�ص 
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كالرواتب  املالية  للم�سكالت  تاأثري  وجود  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  املتو�سطة 
املعلمون  منها  يعاين  م�سكالت  اإىل وجود  باالإ�سافة  املعلمني  اأداء  يف  واحلوافز 
تعود اإىل املوؤهالت والتدريب واملمار�سات التي حت�سن عملية تعليم الطلبة من 

ذوي �سعوبات التعلم .
الواقع  التعرف على  اإىل  والتي هدفت  بها جمال )2001(  قام  درا�سة   ويف 
احلايل لربامج اإعداد معلم ذوي االحتياجات اخلا�سة على امل�ستوى اجلامعي يف 
�سوء االجتاهات احلديثة من خالل التعرف على اآراء الطالب امللتحقني بتلك 
الربامج ، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي لو�سف واقع برامج اإعداد معلمي 
ذوي االحتياجات اخلا�سة من املعوقني يف م�سر ، وتو�سلت الدرا�سة يف نتائجها 
االحتياجات  ذوي  معلم  اإعداد  برامج  كل  يف  امل�سكالت  يف  ت�سابه  هناك  اأن  اإىل 
اخلا�سة ، وتركزت تلك امل�سكالت يف عدم وجود خطة متما�سكة للربامج و�سعف 
ال�سلة والرتابط بني النظرية والتطبيق يف املقررات ، وغياب التن�سيق والتعاون 
بني الكلية واملدر�سة واالأ�سرة وغريها من موؤ�س�سات املجتمع االأخرى ذات ال�سلة 

بتعليم ذوي االحتياجات اخلا�سة .
اأما الدرا�سة التي قام بها ( Gersten et al , 2001.  ) على عينة من )887( 
النتائج  اأظهرت  و �سوفيا،  فقد  �سيلرن  وي�سبون  تربية خا�سة من مدينة  معلم 
باأن هناك عدد من العوامل املعيقة يجب اأن توؤخذ بعني االعتبار لزيادة االلتزام 
واإبقاء املعلمني يف الرتبية اخلا�سة مرتبطني بعملهم،  فال�سغوط الناجتة عن 
طبيعة العمل ، واحلاجة اإىل التطور املعريف ب�سكل م�ستمر،  والدعم الذي يتلقاه 

هوؤالء املعلمني من قبل معلمني اآخرين يحتاج اإىل تطوير اأكرث.
ويف درا�سة قامت بها يو�سف )2001( والتي هدفت اإىل التعرف على احلاجات 
التدريبية على برجميات احلا�سب االآيل على عينة من معلمات الرتبية الفكرية 
واالإعاقة احلركية واالإعاقات املزدوجة “العقلية واحلركية” يف مدينة الريا�ص. 
اأجهزة احلا�سب االآيل يف مراكز ذوي  اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن قلة عدد  وقد 
وبرنامج  وورد،  املايكرو�سفت  برنامج  الرتبوية اخلا�سة، وح�سول  االحتياجات 
عن  اأما  املعلمات،  قبل  من  وا�ستخدام  موافقة  درجة  اأعلى  على  البوربوينت 
ال�سعوبات واملعوقات التي حتول دون ا�ستخدام برجميات احلا�سب االآيل ح�سب 
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وجهة نظر املعلمات فكانت: عدم توفر الدورات التدريبية، وعدم توفر اأجهزة 
عدم  العمل،  جهة  من  ت�سجيع  يوجد  ال  كما  الدرا�سة،  قاعة  يف  االآيل  احلا�سب 
وعدم  التعليمية،  الربجميات  توفر  وعدم  احلا�سب،  جمال  يف  املخت�ص  وجود 

وجود الوقت الكايف ال�ستخدام احلا�سب االآيل.
وقام كل من  (Agboola&Lee,2000) بدرا�سة حول دخول تقنية احلا�سب 
االآيل لل�سم يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية لتحديد مدى الفجوة بينهما، 
كما حتاول التعرف على املعوقات االأ�سا�سية التي حتد من دخول هذه التقنية، 
وقد ك�سفت الدرا�سة عن وجود فروق وا�سعة بني البلدان املتطورة والنامية من 
والكتابة، ومن  القراءة  ال�سم من  االآيل، ومدى متكن  امتالك احلا�سب  حيث 
ل�سالح  وا�سعة  الفجوة  كانت  حيث   ، ال�سم  وا�ستخدام  االنرتنت  دخول  حيث 
البالغني  اإىل  احل�سانة  مرحلة  بني  ما  ال�سم  جميع  واأن  املتقدمة،  البلدان 
املتقاعدين لديهم فر�سة الأن يتعلموا احلا�سب وي�ستخدموا االنرتنت، اأما من 
امل�سكالت  هو  اأهمها  فكان  النامية  البلدان  يف  احلا�سب  ا�ستخدام  عوائق  حيث 
االقت�سادية، ثم قلة التدريب اأو التعليم يف ا�ستخدام احلا�سبات االآلية، ثم تدين 
م�ستوى ال�سم يف القراءة والكتابة كما اأكدت الدرا�سة على اأن اأكرثية ال�سم يف 

البلدان النامية غري م�ستفيدين من التقنيات التعليمية. 
التقنيات  وا�ستخدام  “توافر  عن  بدرا�سة   (Ottolino,2000) قام  كما 
اإىل  ال�سمع” تهدف  و�سعاف  االأوائل  املهن  ومعلمي  التدريب  معلمي  بوا�سطة 
اإعداد املعلمني ومعلمي املهن  التقنيات يف برامج  الك�سف عن توافر وا�ستخدام 
االأمريكية،  املتحدة  بالواليات  الينوي  والية  يف  ال�سمع  و�سفات  لل�سم  االأوائل 
اأن  عن  النتائج  اأ�سفرت  وقد  التقنيات،  هذه  ا�ستخدام  متنع  التي  واملعوقات 
هناك ا�ستخداماً عالياً للطابعات واحلا�سب االآيل واالأقرا�ص املدجمة بوا�سطة 
الدرو�ص  والإعداد  بالدرا�سة  املتعلقة  االأعمال  الإكمال  امل�ستهدفة  املجموعة 
للمتعلمني، كما وجدت الدرا�سة اأن معوقات ا�ستخدام التقنيات تكمن يف �سعوبة 
احل�سول عليها، كما اأ�سارت الغالبية العظمى من اأفراد العينة اإىل اأنها وجدت 
تدر�ص يف  الكفايات مل  اأن هذه  اإال  للتدري�ص،  الكفايات مهمة  كفاية من   )20(
قد  منهم  العديد  واأن  العمل،  ور�ص  يف  توفريها  يتم  مل  كما  الدرا�سة  برامج 

تعلموا هذه الكفايات ب�سكل ذاتي. 
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    وعن واقع برامج اإعداد وتدريب الكوادر العاملة يف جمال االإعاقة يف الوطن 
احلايل  الواقع  على  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )1998( فراج  قام   ، العربي 
لربامج اإعداد وتدريب الكوادر العاملة يف جمال ذوي االحتياجات اخلا�سة يف 
الوطن العربي وو�سع ت�سور مقرتح لتفعيل ذلك يف القرن احلادي والع�سرين 
، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي ، وتو�سلت الدرا�سة يف نتائجها 
يف  االإعاقة  فئات  بع�ص  وتاأهيل  رعاية  لربامج  كامل  �سبه  غياب  هناك  اأن  اإىل 
ال  هذا  الق�سور  واأن  وغريها  التوحد  اإعاقة  مثل  العربية  الدول  من  الكثري 
اأي�ساً باجلانب الكيفي والذي  يقت�سر على اجلانب الكمي فقط ولكنه يرتبط 
يرتبط بدوره بوجود نق�ص كبري يف اإعداد الكوادر املتخ�س�سة القادرة على تلبية 
، واأو�ست  املتوفرة حالياً  اإطار العدد املحدود من الربامج  احتياجات العمل يف 
اجلامعي  التعليم  م�ستوى  على  لالإعداد  اإ�سرتاجتية  و�سع  ب�سرورة  الدرا�سة 

الإعداد الكوادر املطلوبة يف هذا املجال .
ويف درا�سة قام بها عمار )1997( والتي هدفت اإىل التعرف على واقع الرتبية 
العملية لطلبة دبلوم التاأهيل الرتبوي بجامعة دم�سق ، وقد مت اإعداد ا�ستبانة 
يواجهها  التي  ال�سعوبات  حماورها  اأحد  كان  العملية  الرتبية  برنامج  حول 
الطلبة يف الرتبية العملية ، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن اأهم ال�سعوبات التي 
تواجه الطلبة املعلمني �سعوبات تتعلق بامل�سرف االأكادميي من حيث عدم الدقة 

والتغيب ،وعدم توافق برنامج الدرا�سة يف الكلية مع برنامج الرتبية العملية .
    وقام البابطني ) 1995 ( يف درا�سته التي هدفت اإىل معرفة امل�سكالت االإدارية

التي تواجه طالب الرتبية امليدانية يف التخ�س�سات االأدبية، وعلم النف�ص يف كلية 
الرتبية بجامعة امللك �سعود. وتكونت عينة الدرا�سة من ) 215 ( طالًبا متدرًبا. 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأكرث امل�سكالت االإدارية هي عالقة الطالب املتدرب 
املتدرب من  الطالب  ا�ستفادة  واملتمثلة يف عدم  امليدانية  الرتبية  بامل�سرف على 
امل�سرف، وعدم متابعة امل�سرف للطالب املتدرب، وم�سكلة اختيار املدر�سة بالن�سبة 

للطالب املتدرب.
    ويف درا�سة قام بها كاًل من الفرا وحمدان )1994( والتي هدفت اإىل التعرف على 
املعوقات التي تواجه طالب التدريب امليداين يف كلية الرتبية بجامعة �سنعاء ، 
وكان من اأهم اأهداف الدرا�سة و�سع قائمة باأهم امل�ساكل التي يعاين منها طالب 
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التدريب امليداين وذلك عند قيامهم بالتدريب على مهارات التدري�ص يف املدار�ص 
، وحتديد وزن كل م�سكلة ، وحتديد اأثر كل من نظام االإعداد االأكادميي واملهني ، 
وطبيعة االإ�سراف ، وطبيعة املدار�ص املتعاونة يف اإعاقة برامج التدريب امليداين 
الباحثان  وا�ستخدم   ، و)70( طالبة  الدرا�سة من )120( طالباً  وتكونت عينة   ،
مقيا�ساً خا�ساً لهذا الغر�ص ، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن من اأهم امل�سكالت 
التي تلخ�ست يف عدم وجود اأجهزة تعليمية منا�سبة يف املدار�ص ، وافتقار املدار�ص 
املتعاونة لور�ص الو�سائل التعليمية ، وعدم قابلية ما در�سه الطلبة يف اجلامعة 
للتطبيق العملي ، كما انتقدت الدرا�سة النظام املتبع يف تنفيذ التدريب امليداين 
، حيث ال يزور الطالب يف املدر�سة اإال يوماً واحداً يف االأ�سبوع ملدة ق�سرية اأثناء 

الف�سل الدرا�سي .
ويف درا�سة قام بها �سرتا �سمري ( Strassmeier ,1992  ) حول ال�سغوط 
التي تواجه معلمي االأطفال  ذوي االإعاقة العقلية التي هدفت اإىل التعرف على 
ال�سغوط التي تواجه معلمي االأطفال ذوي االإعاقة  العقلية وعالقتها مبتغريات 
مع  والعالقة  بالر�سا  وال�سعور  والتوجهات  الذاتية  والكفاية  التعليم  م�ستوى 
االأطفال  مع  يعمل  اأخ�سائي   )  671( على  الدرا�سة  عينة  وا�ستملت   الزمالء 
اأن ) 12  %( من عينة الدرا�سة  اإىل  املعاقني عقلياأ واأ�سارت نتائج  هذه الدرا�سة 
 . النف�سي  لالحرتاف  ميل  ولديهم  ال�سغوط  من  عالية  م�ستويات  اأظهرت 
الذاتية وبالتوجهات  الكفاية  وات�سف هوؤالء مب�ستوي تعليم عال و�سعور بعدم 

ال�سلبية و�سعور عام بعدم الر�سا ومبل لعدم االتفاق مع الزمالء.
وقام عبد العظيم )1990( بدرا�سة هدفت اإىل التعرف على م�سكالت الرتبية 
العينة من )268(  وتكونت   ، ال�سعودية  العربية  باململكة  البنات  بكليات  العملي 
طريقة  عن  الطالبات  ر�سا  عدم  عن  الدرا�سة  وك�سفت   ، الرتبية  بكلية  طالبة 
التقييم ، وعن مدة التدريب ، و�سعف اإمكانيات التدريب ، وق�سر التقييم على 
على  امل�سرفات  بني  العمل  ا�سلوب  يف  واالختالف   ، املتدربة  اآداء  يف  ال�سلبيات 
التدريب ، وال تختلف هذه النتائج كثرياً عما ك�سفت عنه درا�سة اأخرى اأجراها 
بالبحرين على عينة مكونة من     )120( طالباً  اأديبي وبدر )1990(  كل من 
وطالبة بكلية الرتبية ، وك�سفت عن م�سكالت من اأهمها �سوء التقييم و�سعف 
املتابعة واالإ�سراف والتوجيه ، وعدم مالءمة االأن�سطة لالأهداف املراد حتقيقها 
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، وعدم اال�ستفادة من بع�ص املواد النظرية ، اإ�سافة اإىل م�سكالت اأخرى تتعلق 
باالإدارة املدر�سية واملمار�سة ال�سفية.

ويف درا�سة قام بها ها�سل وحممد )1990( والتي هدفت تقومي اأثر الرتبية 
العملية يف اإك�ساب الطالب املهارات االأ�سا�سية ، وتكونت عينة الدرا�سة من )566( 
الباحثان  وا�ستخدم   ، اجلامعة  وم�سرفني   ، املحليني  وامل�سرفني   ، الطلبة  من 
والثانية   ، العملية  الرتبية  امل�سجلني يف  الطلبة  على  االأوىل   ، ا�ستبانات  ثالث 
على م�سريف الطلبة ، والثالثة على خريجي كلية الرتبية العاملني يف املدار�ص 
اإك�ساب الطلبة  اأن برنامج الرتبية العملية جنح يف  ، واأو�سحت نتائج الدرا�سة 
اأن  اإال   ، التدري�ص  مهارات  ذلك  يف  ومبا  واملهنية  ال�سخ�سية  ال�سفات  جممل 
الربنامج مل ينجح يف اإك�ساب الطلبة �سفة املبادرة بتقدمي مقرتحات تفيد يف 
تطوير عملية التعليم ، وامل�ساركة يف االأن�سطة املدر�سية خارج الف�سل ، ويف جمال 
االإ�سراف ك�سفت الدرا�سة عن عدد من املعوقات ؛ مثل ت�ساهل امل�سرف اجلامعي 
االأعباء  ب�سبب كرثة  الطلبة  وان�سغاله عن متابعة   ، املعلمني  الطلبة  يف تقومي 
امللقاة على عاتقه ع�سواً يف الهيئة التدري�سية ؛ من حما�سرات ، واأبحاث ، وجلان 
وانت�سارهم يف  العملية  الرتبية  امل�سجلني يف  الطلبة  اإىل كرثة عدد  ،باالإ�سافة 
اإدارة  اأن ت�سدد  النتائج  اأو�سحت  مدار�ص متباعدة ، ويف جمال االإدارة املدر�سية 
املدر�سة املتعاونة يف التعامل مع الطلبة املعلمني ، وان�سغالها عن متابعة الطلبة 
من املعوقات التي تواجه الرتبية العملية ، ومن وجهة نظر االإدارة املدر�سية اأن 
الرتبية العملية غري مفيدة ، وخا�سة يف عدم ان�سباط الطلبة املعلمني وتقيدهم 
بالنظام املدر�سي ، وكثافة اأعداد الطلبة يف املدر�سة الواحدة ، باالإ�سافة اإىل فتور 

حما�ص الطلبة املعلمني ملهنة التعليم.

التعليق على الدرا�صات ال�صابقة:  
اأنه ال توجد درا�سة  اإن املتاأمل يف التعليق على الدرا�سات ال�سابقة يالحظ 
اخلا�سة  الرتبية  وبرامج  معاهد  يف  امليداين  التدريب  معوقات  تناولت  عربية 
من وجهة نظر الطالب املعلمني ، فهناك درا�سات تناولت امل�سكالت التي تواجه 
ودرا�سة   ،)2009( حرب  درا�سة  مثل  العام  التعليم  مدار�ص  يف  املعلم  الطالب 

حمدان )2004(، والعابد )2003(، وكو�سة وبا�سروان )2003(،ويا�سني )2002(.
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      هناك بع�ص الدرا�سات التي تناولت م�سكالت الرتبية اخلا�سة منها درا�سة 
جيننز (Jennings,2002) والتي تناولت امل�سكالت التي تواجه معلمي �سعوبات 
التعلم ، ودرا�سة جمال )2001( والتي تناولت الواقع احلايل لربامج اإعداد معلم 
ذوي االحتياجات اخلا�سة ، ودرا�سة ( Gersten et al ,2001 ) والتي معوقات 
على  التعرف  تناولت  والتي   )2001( يو�سف  ودرا�سة   ، اخلا�سة  الرتبية  معلم 
التدريبية على برجميات احلا�سب االآيل يف مراكز ذوي االحتياجات  احلاجات 
تقنية  معوقات  تناولت  التي   (  Agboola &Lee,2000  ) ودرا�سة   ، اخلا�سة 
احلا�سب االآيل لل�سم يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية لتحديد مدى الفجوة 
وا�ستخدام  توافر  مدى  تناولت  والتي   (  Ottolino,2000 ،ودرا�سة(  بينهما 
التقنية يف برامج اإعداد املعلمني ومعلمي ال�سم و�سعاف ال�سمع ، ودرا�سة فراج 
)1998( التي تناولت التعرف على واقع برامج اإعداد وتدريب الكوادر العاملة يف 

جمال ذوي االحتياجات اخلا�سة  . 
   ولذلك تعد هذه الدرا�سة فريدة من نوعها كونها اأنها تناولت معوقات التدريب 

امليداين يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة من وجهة نظر الطالب املعلمني .

فرو�س الدرا�صة:

يف - 1 املعلمني  الطالب  تواجه  التي  املعوقات  اأكرث  االأكادميي  اجلانب  يعترب 
التدريب امليداين مبعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة .

املعلمني - 2 الطالب  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
 – ال�سمعية  االإعاقة   ( امل�سار  لنوع  تعزى  امليداين  التدريب  معوقات  على 

االإعاقة الفكرية – �سعوبات التعلم – التوحد(.
املعلمني - 3 الطالب  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

على معوقات التدريب امليداين تعزى للمعدل الدرا�سي الرتاكمي.
املعلمني - 4 الطالب  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 – )معهد  الرتبوي  الربنامج  لنوع  تعزى  امليداين  التدريب  معوقات  على 
برنامج( الذي يتم التطبيق فيه.
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اإجراءات الدرا�صة :

اأولً: منهج الدرا�سة :

      ا�ستخدم الباحث يف الدرا�سة احلالية املنهج الو�سفي الذي يقوم على جمع 
على  وتبوب  ت�سنف  بحيث  الدرا�سة  مبو�سوع  اخلا�سة  والبيانات  املعلومات 
�سكل معلومات تت�سم بالو�سوح وتخ�سع للتحليل والتف�سري، وي�سعى املنهج اإىل 
ت�سخي�ص املعيقات التي تواجه الطالب املعلمني يف التدريب امليداين يف معاهد 

وبرامج الرتبية اخلا�سة مبدينة الريا�ص . 

ثانيًا :عينة الدرا�سة:

    تكونت عينة الدرا�سة من )180 ( طالباً من طالب التدريب امليداين يف معاهد 
وبرامج الرتبية اخلا�سة  مبدينة الريا�ص ، منهم )87( طالباً يف م�سار �سعوبات 
االإعاقة  ، )26( طالباً يف م�سار  الفكرية  االإعاقة  ، )48( طالباً يف م�سار  التعلم 

ال�سمعية ، )19( طالباً يف م�سار اال�سطرابات ال�سلوكية والتوحد .      

ثالثًا: اأداة الدرا�سة : 

اأعدت بهدف  التي  اأداة رئي�سة هي اال�ستبانة  الدرا�سة احلالية على     اعتمدت 
يف  امليداين  التدريب  يف  املعلمني  الطالب  تواجه  التي  املعيقات  على  التعرف 

معاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة، ومت اإعداد اال�ستبانة بناء على مايلي :
1- مراجعة االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة .

2- تطبيق ا�ستبيان مفتوح على عينة ع�سوائية من طالب ق�سم الرتبية اخلا�سة 
قوامها )30( طالباً من طالب التدريب امليداين للتعرف على اأهم املعوقات 
كل  درجة  بني  االرتباط  معامالت  بح�ساب  الباحث  وقام  تواجههم،  التي 
الكلية، كما هو مو�سح يف اجلدول  مفردة من مفردات اال�ستبانة والدرجة 

رقم ) 1 ( .
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جدول )1(
يو�صح معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية )ن=30(

 رقم
البند

 معامل
االرتباط

 رقم
البند

 معامل
االرتباط

 رقم
البند

 معامل
االرتباط

 رقم
البند

 معامل
االرتباط

1**0.4919**.5337** 0.5555**0.17

2**0.6220**.4538** 0.6856**0.49

3** 0.2221**.4739** 0.6557**0.57

4** 0.7522**.4440** 0.5758*0.28

5** 0.4723**.5341** 0.6359**0.44

6** 0.68240.6542**0.2260**0.67

7** 0.4425**0.2243** 0.6761**0.53

8** 0.5626**0.5544** 0.1762**0.53

9** 0.6127**0.4045** 0.5363*0.30

10** 0.6528**062.46** 0.5364**0.53

11** 0.6729**0.5147* 0.2865*0.28

12** 0.7130**0.5548* 0.3066**0.61

13** 0.7331**0.4249** 0.51670.47

14** 0.6132**0.4050** 0.6168**0.53

15** 0.4033*0.3051** 0.4669**0.65

16** 0.4234**0.5652** 0.6570**0.44

17** 0.4535**0.4553** 0.5671.00**0.71

18** 0.51360.6754**0.22

** دالة عند م�ستوى 0٫01                            * م�ستوى الداللة 0٫05

3- اإعداد اال�ستبانة يف �سورتها االأولية من )76( مفردة مت تق�سيمهم اإىل اأربعة 
اأبعاد بيانها كما يلي : 
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- البعد االأول : ما يتعلق بامل�سرف الرتبوي املقيم .
- البعد الثاين : ما يتعلق بامل�سرف االأكادميي اجلامعي .
- البعد الثالث : ما يتعلق باالأدوات واالأجهزة التعليمية.

- البعد الرابع : ما يتعلق باإدارة املعهد / الربنامج .
4- عر�ص اال�ستبانة يف �سورتها االأولية )76( مفردة على ال�سادة املحكمني من 

ق�سم الرتبية اخلا�سة .
5- مت اإجراء التعديالت املطلوبة والتي متركزت حول �سياغة بع�ص املفردات  ، 

ويف �سوء تلك التعديالت اأ�سبحت اال�ستبانة )71( مفردة .
 ،2  ، وتاأخذ درجات )3   ) نادراً   ، اأحياناً   ، اال�ستجابة )كثرياً  6- حتديد طريقة 
1( بالرتتيب ، وبالتايل ت�سبح اأعلى درجة لالإ�ستبانة هي )213( درجة ، واأكرب 

درجة متثل درجة املعوقات .

رابعًا : تقنني ال�ستبانة :

  مت تطبيق اال�ستبانة على عينة التقنني وقوامها ) 30( طالباً ، وفيما يلي بيان 
بطرق التقنني التي اتبعها الباحث

�سدق ال�ستبانة :

1- �سدق املحكمني :
املحكمني  ال�سادة  االأولية )76( مفردة على     مت عر�ص اال�ستبانة يف �سورتها 
من ق�سم الرتبية اخلا�سة، مت اإجراء التعديالت املطلوبة والتي متركزت حول 
 )71( اال�ستبانة  اأ�سبحت  التعديالت  تلك  �سوء  ويف   ، املفردات   بع�ص  �سياغة 

مفردة .
2- �سدق العبارات :

     قام الباحث باإجراء �سدق العبارات من خالل ح�ساب معامالت االرتباط بني 
درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي اإليه بعد حذف درجة العبارة يف كل 

مرة ، كما هو مو�سح يف جدول رقم )1(.
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جدول )2(
يو�صح �صدق العبارات من خالل ح�صاب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والبعد 

الذي تنتمي اإليه
 بعد األدوات واألجهزةالبعد األكاديميالبعد التربوي

التعليمية
 بعد إدارة المعهد /

البرنامج
 رقم

العبارة
 معامل

االرتباط
 رقم

العبارة
 معامل

االرتباط
 رقم

العبارة
 معامل

االرتباط
 رقم

العبارة
 معامل

االرتباط
1**0.54524**0.56151*0.31857*0.318
2**0.44425**0.44252**0.62258*0.553
3**0.46726*0.398530.35559*0.356
4**0.53327**0.55154**0.43160**0.580
5**0.44028**0.44055*0.39961**0.745
6**0.47929*0.399560.35462**0.844
7**0.62630**0.61863**0.758
8**0.51331**0.64464**0.799
9**0.43432**0.66365**0.542

10**0.58933**0.69266**0.762
11**0.42134**0.71467**0.683
120.35535**0.76268**0.616
130.34036**0.70569**0.471
14**0.42437**0.64870*0.391
15**0.72438**0.44971*0.355
16**0.81939**0.603
17**0.66340**0.748
18**0.70741**0.751
19**0.65342**0.821
20**0.63643**0.766
21**0.73444**0.553
22**0.88745**0.655
23**0.64146**0.737

47**0.767
48**0.782
49**0.789
50**0.607

يت�سح من جدول )1( اأن جميع مفردات اإ�ستبانة معوقات التدريب امليداين دالة 
اإح�سائياً مما يوؤكد متتع اال�ستبانة بدرجة عالية من االت�ساق الداخلي .
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3- �سدق الأبعاد :
قام الباحث بح�ساب �سدق االأبعاد من خالل ح�ساب معامالت االرتباط 
بني درجة كل بعد والدرجة الكلية لالإ�ستبانة بعد حذف  درجة البعد 
من الدرجة الكلية لال�ستبانة ، وكما هو مو�سح يف اجلدول رقم )3( .

جدول )3(
يو�صح معامالت االرتباط وبني درجة كل بعد والدرجة الكلية لالإ�صتبانة

الدرجة الكليةالبعد
0.605 **    التربوي
0.547**   األكاديمي

0.502**   األدوات واألجهزة التعليمية
0.430 **   إدارة المعهد / البرنامج

**  م�ستوى الداللة 0٫01

اأبعاد  اأن معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من  يت�سح من اجلدول 
ا�ستبانة معوقات التدريب امليداين والدرجة الكلية لال�ستبانة بعد حذف درجة 
البعد من الدرجة الكلية لال�ستبانة دالة عند م�ستوى 01، مما يدل على �سدق 

اأبعاد اال�ستبانة.
 

ثبات ال�ستبانة :
- ثبات الت�ساق الداخلى لل�ستبانة :

قام الباحث بح�ساب ثبات االت�ساق الداخلى من خالل معامل األفا ، وكانت 
النتائج على النحو التايل كما هو مو�سح يف جدول )  4  ( .

جدول )4(
يو�صح معامل األفا لكل بعد من االأبعاد والدرجة الكلية لالإ�صتبانة

معامل ألفاالبعد
0.7458المشرف التربوي
0.9447المشرف األكاديمي
0.66األدوات واألجهزة

0.8467إدارة المعهد / البرنامج
0.9297الدرجة الكلية لالستبانة
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من  مفردة  كل  درجة  بني  االرتباط  معامالت  اأن  اجلدول  من  يت�سح   
مفردات ا�ستبانة معوقات التدريب امليداين والدرجة الكلية للمقيا�ص دالة عند 

م�ستوى 01، مما يدل على ثبات مفردات اال�ستبانة.
التطبيق النهائي لل�ستبانة :

    مت توزيع اال�ستبانة على عينة الدرا�سة وعددهم ) 180( طالب من طالب 
الثاين  الدرا�سي  للف�سل  اخلا�سة  الرتبية  وبرامج  مبعاهد  امليداين  التدريب 
عام 1432/ 1433ه� وبطريقة مبا�سرة ومب�ساعدة اأع�ساء هيئة التدري�ص بالق�سم 
وامل�سرفني على التدريب امليداين ، ومت ا�سرتداد )168( ا�ستبانة فقط من العينة 

الكلية ،ومتثل ن�سبة 93٫3% من جملة اال�ستبانات املوزعة .  

خام�صًا :الأ�صاليب الإح�صائية :
   ا�ستخدم الباحث االأ�ساليب االإح�سائية التالية :

املتو�سطات واالنحرافات املعيارية .- 1
حتليل التباين االأحادي .- 2
االنحراف املعياري.- 3
4 -T.test . )اختبار )ت

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها :
الفر�س الأول  :

يف  املعلمني  الطالب  تواجه  التي  املعوقات  اأكرث  االأكادميي  اجلانب  يعترب    «   
التدريب امليداين مبعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة« ،وللتحقق من �سحة هذا 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  با�ستخدام  الباحث  قام  الفر�ص 
معاهد  يف  امليداين  التدريب  معوقات  ا�ستبانة  عبارات  على  الطالب  لدرجات 
تنتمي  التي  والعبارات  اال�ستبانة  الأبعاد  عر�ص  ثم   ، اخلا�سة  الرتبية  وبرامج 

اإليها ، وقد جاءت النتائج على النحو التايل:
معوقات - 1 ا�ستبانة  لعبارات  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 

جدول يلي  وفيما   ، اخلا�سة  الرتبية  وبرامج  معاهد  يف  امليداين  التدريب 
    )  5 ( لتو�سيح ذلك.
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جدول )5(
يو�صح املتو�صطات واالنحرافات لعبارات ا�صتبانة معوقات التدريب امليداين يف معاهد 

وبرامج الرتبية اخلا�صة )ن( 168
رقم

 االنحرافالمتوسطالعبارةالعبارة
البعد الذى تنتمى اليهالمعيارى

 معوقاتأالمشرف2.03570.69981اشعرأ	نأالمشرفأيكونأمتشددأفيأالتعاملأمعي1
التربوي

 اشعرأ	نأالمشرفأالتربويأالفنيأيتصيدأ	خطائي2
 معوقاتأالمشرف1.70830.72883	ثناءأحضورهألي.

التربوي

 اشعرأبالتوترأعندماأيزورنيأالمشرفأالتربوي3
 معوقاتأالمشرف170830.64143الفنيأبالصف

التربوي

 اشعرأ	نأأالمشرفأيتصيدأاخطائيأ	ثناءأحضوره4
 معوقاتأالمشرف1.50600.60928لي

التربوي

 معوقاتأالمشرف1.97620.84025المشرفأالذيأيزورنيأمنأنفسأالتخصص5
التربوي

 معوقاتأالمشرف2.43450.77103زياراتأالمشرفأالتربويأأالفنيأكافيةألتدريبي6
التربوي

 يحضرأالمشرفأالتربويأفيأالصفأطوالأالحصة7
 معوقاتأالمشرف2.39880.78259لمتابعةأجميعأمهاراتأالتدريس

التربوي

 يحضرأالمشرفأليأعددًاأكافيًاأمنأالدروسأالتي8
 معوقاتأالمشرف2.24400.74622	درسها

التربوي

9
 يساعدنيأالمشرفأفيأالتغلبأعلىأالصعوباتأالتي
 تواجهنيأداخلأالصفأوالتواصلأمعأ	ولياءأاألمور

لحلأالمشكالت.
 معوقاتأالمشرف2.41070.74805

التربوي

 يستجيبأالمشرفأالتربويأألسئلتيأويتفهمنيأعند10
 معوقاتأالمشرف2.60710.57945مراجعتيأله

التربوي

 يشجعنيأالمشرفأالتربويأعلىأاالعتمادأعلى11
 معوقاتأالمشرف2.66670.60602نفسي

التربوي

 يقاطعنيأالمشرفأالتربويأالفنيأعندماأ	خطئ12
 معوقاتأالمشرف2.14880.81630	ثناءأالدرس

التربوي

 يزودنيأالمشرفأالتربويأبالتوجيهأويوضحألي13
 معوقاتأالمشرف2.01190.81150نظامأالعملأفيأالصفأوالمدرسة.

التربوي

 يزودنيأالمشرفأالتربويأبالموادأالتعليمية14
 معوقاتأالمشرف2.49400.70070والمراجع.

التربوي

15
 يساعدنيأفيأاستخدامأاستراتجياتأتكييفأالمنهج
 الدراسيألكيأيتواءمأمعأقدراتأواحتياجاتأذوي

اإلعاقة.
 معوقاتأالمشرف2.48810.68332

التربوي

 معوقاتأالمشرف2.46430.73324يساعدنيأفيأتحقيقأ	هدافيأالتعليميةأ.16
التربوي

17
 يساعدنيأفيأتطويرأالخطةأحتىأ	تحملأتدريجيا

 المسئوليةأالكاملةأعنأتعليمأالتالميذأذوي
االحتياجاتأالخاصة.

 معوقاتأالمشرف2.58930.51714
التربوي
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رقم
 االنحرافالمتوسطالعبارةالعبارة

البعد الذى تنتمى اليهالمعيارى

 يساعدنيأالمشرفأالتربويأفيأتطويرأالخطة18
 معوقاتأالمشرف2.50600.65658ويمدنيأبالتغذيةأالراجعةأبشكلأمنتظم.

التربوي

 يقدمأالتغذيةأالراجعةأعنأخططأالدرسأقبلأتدريسه19
 معوقاتأالمشرف2.38690.70859بوقٍتأكاٍف.

التربوي

20
 يالحظأ	دائيأالتدريسيأويقدمأتغذيةأراجعةأشفهية
 عنأمهاراتيأفيأإدارةأالفصلألدرسأواحدأعلى

األقلأ	وأنشاطأواحدأكلأيوم.
 معوقاتأالمشرف2.43450.72293

التربوي

21
 يساعدنيأفيأحلأالمشكالتأاألكاديميةأوالسلوكية
 التيأتواجهنيأ	ثناءأالتدريسأمعأذويأاالحتياجات

الخاصة.
 معوقاتأالمشرف2.40480.76007

التربوي

 معوقاتأالمشرف2.66670.58593يوضحأللمتدر	أكيفيةأتقويمه.22
التربوي

23
 يتابعنيأالمشرفأالتربويأفيأعملأالخطةأالتربوية

 معوقاتأالمشرف2.42430.4236وإزالةأالعقباتأالتيأتواجهني..
التربوي

 يعقدأالمشرفأاألكاديميأاجتماعاتأدوريةأللطلبة24
 معوقاتأالمشرف2.69640.54453المعلمين.

األكاديمي

 يقومأالمشرفأاألكاديميأبالزيارةأ	سبوعيًا25
 معوقاتأالمشرف2.60710.67492 لمالحظتيأومقابلتي

األكاديمي

 يقومأالمشرفأاألكاديميأباستعراضأومراجعة26
 معوقاتأالمشرف2.77380.43365تخطيطيأللدرسأ.

األكاديمي

 يقومأالمشرفأاألكاديميأبمالحظتيأو	ناأأ	قوم27
 معوقاتأالمشرف2.76790.57880بالتدريسأفيأالصفأ.

األكاديمي

 يتحاورأمعيأالمشرفأاألكاديميأ	ثناءأكلأزيارةأو28
 معوقاتأالمشرف2.67860.57202يخططأمعيأللزياراتأالقادمة.

األكاديمي

 يناقشأمعيأالمشرفأاألكاديميأأتقييمهأليأكل29
 معوقاتأالمشرف2.69640.56610 	ربعةأ	سابيعأكماأيناقشأمعيأالتقييمأالنهائي.

األكاديمي

 يساعدنيأالمشرفأاألكاديميأأإذاأظهرتأحاجات30
 معوقاتأالمشرف2.60120.64872تعليميةأخاصةألبعضأالتالميذ.

األكاديمي

 يتفقأمعيأالمشرفأاألكاديميأومعأالمعلمأالمتعاون31
 معوقاتأالمشرف2.55360.69886علىأالجدولأالزمنيألتعلمأالتالميذ.

األكاديمي

 المشرفأاألكاديميأيهيئأمناخًاأمهنيًاأيدعم32
 معوقاتأالمشرف2.60120.60080 التواصلأالحرأوالحوارأوالمناقشة.

األكاديمي

33
 المشرفأاألكاديميأيتعرفأعلىأنقاطأالقوةألدى
 ويقدمأالنصائحأوأالتغذيةأالراجعةأالبناءةأبشكل

منتظم.
 معوقاتأالمشرف2.61310.65593

األكاديمي

34
 يشجعنيأالمشرفأاألكاديميأعلىأالتقدمأالمهني
 وتنميةأمهاراتأالتفكيرأالذاتيأكمعلمأفيأمرحلة

التدريب.
 معوقاتأالمشرف2.55360.71560

األكاديمي

35

 يساعدنيأالمشرفأاألكاديميأعلىأتفسيرأخططي
 وتوقعاتيأفيأضوءأالنظرياتأالتربويةأواألبحاث
 وماأيستجدأمنأالمعلوماتأو	فضلأالممارساتأالتي

تعلمتهاأفيأبرنامجي.

 معوقاتأالمشرف2.54760.68175
األكاديمي
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رقم
 االنحرافالمتوسطالعبارةالعبارة

البعد الذى تنتمى اليهالمعيارى

 يشجعنيأالمشرفأاألكاديميأعلىأالتفكيرأفي36
 معوقاتأالمشرف2.61900.67291خبراتي

األكاديمي

 يقدمأالتغذيةأالراجعةأالمستمرةأويساعدنيأعلى37
 معوقاتأالمشرف2.63100.60469مراجعةأ	هدافيأعندأالضرورة.

األكاديمي

 معوقاتأالمشرف2.67860.62216يتقبلأ	فكاريأوتأمالتيأبطريقةأإيجابيةأويعززهاأ.38
األكاديمي

39
 يساعدنيأفيأاستخدامأاستراتجياتأتعليميةأوطرق
 تدريسأمناسبةأتتالءمأمعأفئةأذويأاالحتياجات

الخاصة.
 معوقاتأالمشرف2.64880.64872

األكاديمي

 يزورنيأالمشرفأاألكاديميأأفيأالفصلأأويوضح40
 معوقاتأالمشرف2.49400.79668ليأنقاطأالضعفأوالقوةأبعدأاالنتهاءأمنأالحصة.

األكاديمي

 يتابعأالطلبةأالمعلمينأفيأإعدادأالخطةأالتربوية41
 معوقاتأالمشرف2.32140.76855الفرديةأ.

األكاديمي

 يساعدأالطلبةأالمعلمينأعلىأاالرتقاءأالمهنيأفي42
 معوقاتأالمشرف2.48210.73389عمليةأالتدريس.

األكاديمي

43
 يحيلنيأالمشرفأاألكاديميأإلىأمصادرأمتنوعة

 تساعدنيأفيأحلأماأيطر	أمنأمشكالتأتعليميةأعند
الضرورة

 معوقاتأالمشرف2.49400.73409
األكاديمي

  يظلأعلىأاتصالأبيأبينأالزياراتأويرحب44
 معوقاتأالمشرف2.53570.66470باتصاليأبهأفيأحالةأالطوارئ.

األكاديمي

 يهيئأمناخًاأمهنيًاأيدعمأالتواصلأالحرأوالحوار45
 معوقاتأالمشرف2.61310.65593 والمناقشة.

األكاديمي

 يحيلنيأإلىأمصادرأمتنوعةأتساعدنيأفيأحلأما46
 معوقاتأالمشرف2.55360.71560يطر	أمنأمشكالتأتعليميةأعندأالضرورة.

األكاديمي

47
 .أيقومأالمشرفأاألكاديميأبمناقشةأالدرسأوالطرق
 المقترحةأللتخطيطأللوحدةأالتيأيحتاجهاأبرنامجي

ويقدمأليأاألمثلةأحسبأالحاجة.
 معوقاتأالمشرف2.54760.68175

األكاديمي

 يزودنيأالمشرفأاألكاديميأبخططأالمقررات48
 معوقاتأالمشرف2.61900.67291مكتوبةأوالتيأتظهرأتلكأالتوقعاتأوالمتطلبات.

األكاديمي

 المشرفأاألكاديميأيناقشأمعيأمتطلباتأبرنامج49
 معوقاتأالمشرف2.50600.62589جامعةأالملكأسعودأللتدريبأالميداني.

األكاديمي

 يوضحأليأتوقعاتهأومتطلباتأالمقررأالمحددة50
 معوقاتأالمشرف2.57140.70559للخبرةأالتدريسيةأ.

األكاديمي

 تتوفرأ	دواتأو	جهزةأعرضأفيأالصفأ	وأغرفة51
 معوقاتأاألدوات2.63100.060496المصادر

واألجهزةأالتعليمية

 يتوفرأفيأالمعهدأ/أالبرنامجأوسائلأتعليميةأالزمة52
 معوقاتأاألدوات1.73210.80025للعمليةأالنعليمية.

واألجهزةأالتعليمية

 يوجدأفيأالمعهدأ/أالبرنامجأمكتبةأمجهزةأبالكتب53
 معوقاتأاألدوات1.38690.52398والدورياتأالخاصةأباإلعاقةألإلستفادةأمنها.

واألجهزةأالتعليمية



معوقات التدريب امليداين يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�شةد. �شرى حممد ر�شدى �شامل

- 230 -

رقم
 االنحرافالمتوسطالعبارةالعبارة

البعد الذى تنتمى اليهالمعيارى

 يتوفرألدىأالمعهد/البرنامجأمعاملأومختبرات54
 معوقاتأاألدوات2.60710.64776الزمةأللعمليةأالتعليمية.

واألجهزةأالتعليمية

 يتوفرألدىأالمعهدأ/البرنامجأ	جهزةأوتقنياتأحديثة55
 معوقاتأاألدوات1.60710.64776تساهمأفيأتعليمأذويأاالحتياجاتأالخاصة.

واألجهزةأالتعليمية

 تقومأإدارةأالمعهد/أالبرنامجأبتدريبكأعلىأاستخدام56
 معوقاتأاألدوات1.29170.50571وسائلأالتقنيةأالحديثةأفيأالصفأالدراسي.

واألجهزةأالتعليمية

 يبديأمديرأالمعهد/البرنامجأتعاونًاأمعأالطلبة75
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.19050.86829المعلمين.

/البرنامج

 إدارةأالمعهد/البرامجأتسندأإليأمهامأبعيدًاأعن85
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.26190.79095تخصصي.

/البرنامج

 إدارةأالمعهد/البرنامجأتعانيأمنأضعفأفيأمجال59
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.22020.72941اإلشرافأوالمتابعةأوالتفويم.

/البرنامج

 تشجعأإدارةأالمعهدأالمعهدأ/أالبرنامجأالطالب60
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.25600.84766المعلمأفيأاثارةأالدافعيةألهأنحوأالعمليةأالتعليمية.

/البرنامج

 إدارةأالمعهدأ/أالبرنامجأتشجعأالطالبأالمعلمأعلى61
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.48810.75809التجديدأوالتغيير.

/البرنامج

 إدارةأالمعهدأ/أالبرنامجأتشجعأالطالبأالمعلمأعلى62
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.57140.71403االرتقاءأالمهني.

/البرنامج

 تشجعأإدارةأالمعهدأ/أالبرنامجأالطالبأالمعلمأعلى63
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.60710.64776االشتراكأفيأاألنشطةأالمختلفة.

/البرنامج

 يقومأمديرأالمعهد/أالبرنامجأبعقدألقاءاتأدوريةأمع64
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.36900.85863الطلبةأالمعلمينألمناقشةأالمشكالتأالتيأتواجههم.

/البرنامج

 يتابعأمديرأالمعهد/البرنامجأحضورأالطلبة65
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.66070.61742المعلمينأوغيابهم.

/البرنامج

 يتعاونأمديرأالمعهد/البرنامجأفيأتوفيرأالوسائل66
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.31550.71040التعليميةأالتيأيحتاجها.

/البرنامج

 يشجعأمديرأالمعهد/البرنامجأالمعلمينأعلىأالتعاون67
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.42860.64345معأالطالبأالمعلم.

/البرنامج

 يكلفأمديرأالمعهد/البرنامجأالطالبأالمعلمأبأعمال68
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.26790.80025إدارية.

/البرنامج

69
 يوفرأمديرأالمعهد/البرنامجأمكانًاأخاصًاأللطلبة

 المعلمينأيلتقونأفيهأمعأالمشرفأللمناقشة
والتوجيه.

 معوقاتأإدارةأالمعهد2.35120.75137
/البرنامج

70
 تساعدنيأإدارةأالمعهد/البرنامجأبحلأالمشكالت
 التيأتواجهنيأداخلأالصفأوتؤثرأسلبًاأعلى

العمليةأالتعليمية.
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.42860.68841

/البرنامج

 توفرأإدارةأالمعهدأ/أالبرنامجأ	نشطةأوبرامج71
 معوقاتأإدارةأالمعهد2.29760.71393إذاعيةأعنأاإلعاقةأوالمعاقين.

/البرنامج

معوقات ب�سيطة   1 – 1٫67عوق••
       * معوقات متو�سطة  1٫68- 2٫34 

       * معوقات �سديدة   2٫53- 3
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يت�سح من اجلدول )5( مايلي:
اأن العبارات املرتبطة بامل�سرف االأكادميي ح�سلت على اأعلى ن�سبة يف املتو�سط - 1

مقارنة باملعوقات االأخرى.  
معوقات - 2 ا�ستبانة  الأبعاد  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 

التدريب امليداين يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة ، و�سوف يتم عر�سها على 
النحو التايل :

أ املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعبارات البعد الأول فيما يتعلق 	-
امل�سرف الرتبوي .

جدول )6( 
يو�صح املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية ملعوقات امل�صرف الرتبوي

 رقم
 االنحرافالمتوسطالعبارةالعبارة

المعياري

2.03570.69981اشعرأ	نأالمشرفأيكونأمتشددأفيأالتعاملأمعي1

 اشعرأ	نأالمشرفأالتربويأالفنيأيتصيدأ	خطائيأ	ثناءأحضوره2
1.70830.72883لي.

170830.64143اشعرأبالتوترأعندماأيزورنيأالمشرفأالتربويأالفنيأبالصف3

1.50600.60928اشعرأ	نأأالمشرفأيتصيدأاخطائيأ	ثناءأحضورهألي4

1.97620.84025المشرفأالذيأيزورنيأمنأنفسأالتخصص5

2.43450.77103زياراتأالمشرفأالتربويأأالفنيأكافيةألتدريبي6

 يحضرأالمشرفأالتربويأفيأالصفأطوالأالحصةألمتابعة7
2.39880.78259جميعأمهاراتأالتدريس

2.24400.74622يحضرأالمشرفأليأعددًاأكافيًاأمنأالدروسأالتيأ	درسها8

 يساعدنيأالمشرفأفيأالتغلبأعلىأالصعوباتأالتيأتواجهني9
2.41070.74805داخلأالصفأوالتواصلأمعأ	ولياءأاألمورألحلأالمشكالت.

2.60710.57945يستجيبأالمشرفأالتربويأألسئلتيأويتفهمنيأعندأمراجعتيأله10

2.66670.60602يشجعنيأالمشرفأالتربويأعلىأاالعتمادأعلىأنفسي11

2.14880.81630يقاطعنيأالمشرفأالتربويأالفنيأعندماأ	خطئأ	ثناءأالدرس12

 يزودنيأالمشرفأالتربويأبالتوجيهأويوضحأليأنظامأالعملأفي13
2.01190.81150الصفأوالمدرسة.
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 رقم
 االنحرافالمتوسطالعبارةالعبارة

المعياري

2.49400.70070يزودنيأالمشرفأالتربويأبالموادأالتعليميةأوالمراجع.14

 يساعدنيأفيأاستخدامأاستراتجياتأتكييفأالمنهجأالدراسيألكي15
2.48810.68332يتواءمأمعأقدراتأواحتياجاتأذويأاإلعاقة.

2.46430.73324يساعدنيأفيأتحقيقأ	هدافيأالتعليميةأ.16

 يساعدنيأفيأتطويرأالخطةأحتىأ	تحملأتدريجياأالمسئولية17
2.58930.51714الكاملةأعنأتعليمأالتالميذأذويأاالحتياجاتأالخاصة.

 يساعدنيأالمشرفأالتربويأفيأتطويرأالخطةأويمدنيأبالتغذية18
2.50600.65658الراجعةأبشكلأمنتظم.

2.38690.70859يقدمأالتغذيةأالراجعةأعنأخططأالدرسأقبلأتدريسهأبوقٍتأكاٍف.19

 يالحظأ	دائيأالتدريسيأويقدمأتغذيةأراجعةأشفهيةأعنأمهاراتي20
2.43450.72293فيأإدارةأالفصلألدرسأواحدأعلىأاألقلأ	وأنشاطأواحدأكلأيوم.

 يساعدنيأفيأحلأالمشكالتأاألكاديميةأوالسلوكيةأالتيأتواجهني21
2.40480.76007	ثناءأالتدريسأمعأذويأاالحتياجاتأالخاصة.

2.66670.58593يوضحأللمتدر	أكيفيةأتقويمه.22

 يتابعنيأالمشرفأالتربويأفيأعملأالخطةأالتربويةأوإزالة23
2.42430.4236العقباتأالتيأتواجهني..

الرتبوي  بامل�سرف  املتعلقة  املعيقات  اأكرث  من  اأن   )6( اجلدول  من  يت�سح     
واإزالة  امل�سرف الرتبوي يف عمل اخلطة الرتبوية  يتابعني   « العبارة )23(  هي 
العقبات التي تواجهني »  والتي جاءت يف املرتبة االأوىل مبتو�سط قدره 2٫6667 
وانحراف معياري يقدر 0٫58593 وهو متو�سط مرتفع ن�سبياً ويعرب عن اجتاه 
اأغلب طالب التدريب امليداين اإىل اعتبار هذا املعوق يعد من اأهم املعيقات التي 
امل�سرف  اأن   ا�سعر   « العبارة )4(  بينما جاءت   ، امليداين  التدريب  تعرت�سهم يف 
يت�سيد اأخطائي اأثناء ح�سوره يل » يف املرتبة االأخرية مبتو�سط قدره 1٫5060 
�سعيفة  موافقة  على  يدل  ما  وهو   0٫60928 بحوايل  يقدر  معياري  وانحراف 

ملعوقات طالب التدريب امليداين يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة.
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ب - املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملعوقات امل�سرف الأكادميي :

جدول )7(
يو�صح املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية ملعوقات امل�صرف االأكادميي

 رقم
 االنحرافالمتوسطالعبارةالعبارة

المعياري

2.69640.54453يعقدأالمشرفأاألكاديميأاجتماعاتأدوريةأللطلبةأالمعلمين.24

2.60710.67492يقومأالمشرفأاألكاديميأبالزيارةأ	سبوعيًاألمالحظتيأومقابلتي25

2.77380.43365يقومأالمشرفأاألكاديميأباستعراضأومراجعةأتخطيطيأللدرسأ.26

2.76790.57880يقومأالمشرفأاألكاديميأبمالحظتيأو	ناأأ	قومأبالتدريسأفيأالصف.27

 يتحاورأمعيأالمشرفأاألكاديميأ	ثناءأكلأزيارةأوأيخططأمعي28
2.67860.57202للزياراتأالقادمة.

 يناقشأمعيأالمشرفأاألكاديميأأتقييمهأليأكلأ	ربعةأ	سابيعأكما29
2.69640.56610يناقشأمعيأالتقييمأالنهائي.

 يساعدنيأالمشرفأاألكاديميأأإذاأظهرتأحاجاتأتعليميةأخاصة30
2.60120.64872لبعضأالتالميذ.

 يتفقأمعيأالمشرفأاألكاديميأومعأالمعلمأالمتعاونأعلىأالجدول31
2.55360.69866الزمنيألتعلمأالتالميذ.

 المشرفأاألكاديميأيهيئأمناخًاأمهنيًاأيدعمأالتواصلأالحرأوالحوار32
2.60120.60080والمناقشة.

 المشرفأاألكاديميأيتعرفأعلىأنقاطأالقوةألدىأويقدمأالنصائحأو33
2.64880.57011التغذيةأالراجعةأالبناءةأبشكلأمنتظم.

 يشجعنيأالمشرفأاألكاديميأعلىأالتقدمأالمهنيأوتنميةأمهارات34
2.52380.74184التفكيرأالذاتيأكمعلمأفيأمرحلةأالتدريب.

35
 يساعدنيأالمشرفأاألكاديميأعلىأتفسيرأخططيأوتوقعاتيأفي
 ضوءأالنظرياتأالتربويةأواألبحاثأوماأيستجدأمنأالمعلومات

و	فضلأالممارساتأالتيأتعلمتهاأفيأبرنامجي.
2.54170.57757

2.54760.62684يشجعنيأالمشرفأاألكاديميأعلىأالتفكيرأفيأخبراتي36

 يقدمأالتغذيةأالراجعةأالمستمرةأويساعدنيأعلىأمراجعةأ	هدافيأعند37
2.63100.60496الضرورة.

2.67860.62216يتقبلأ	فكاريأوتأمالتيأبطريقةأإيجابيةأويعززهاأ.38

 يساعدنيأفيأاستخدامأاستراتجياتأتعليميةأوطرقأتدريسأمناسبة39
2.64880.64872تتالءمأمعأفئةأذويأاالحتياجاتأالخاصة.
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 يزورنيأالمشرفأاألكاديميأأفيأالفصلأأويوضحأليأنقاطأالضعف40
2.49400.79668والقوةأبعدأاالنتهاءأمنأالحصة.

2.32140.76855يتابعأالطلبةأالمعلمينأفيأإعدادأالخطةأالتربويةأالفرديةأ.41

2.48210.73389يساعدأالطلبةأالمعلمينأعلىأاالرتقاءأالمهنيأفيأعمليةأالتدريس.42

 يحيلنيأالمشرفأاألكاديميأإلىأمصادرأمتنوعةأتساعدنيأفيأحلأما43
2.49400.73409يطر	أمنأمشكالتأتعليميةأعندأالضرورة

 يظلأعلىأاتصالأبيأبينأالزياراتأويرحبأأباتصاليأبهأفيأحالة44
2.53570.66470الطوارئ.

2.61310.65593يهيئأمناخًاأمهنيًاأيدعمأالتواصلأالحرأوالحوارأوالمناقشة.45

 يحيلنيأإلىأمصادرأمتنوعةأتساعدنيأفيأحلأماأيطر	أمنأمشكالت46
2.55360.71560تعليميةأعندأالضرورة.

47
 .أيقومأالمشرفأاألكاديميأبمناقشةأالدرسأوالطرقأالمقترحة

 للتخطيطأللوحدةأالتيأيحتاجهاأبرنامجيأويقدمأليأاألمثلةأحسب
الحاجة.

2.54760.68175

 يزودنيأالمشرفأاألكاديميأبخططأالمقرراتأمكتوبةأوالتيأتظهر48
2.61900.67291تلكأالتوقعاتأوالمتطلبات.

 المشرفأاألكاديميأيناقشأمعيأمتطلباتأبرنامجأجامعةأالملكأسعود49
2.50600.72589للتدريبأالميداني.

2.57140.70559يوضحأليأتوقعاتهأومتطلباتأالمقررأالمحددةأللخبرةأالتدريسيةأ.50

اأهم معوقات طالب التدريب امليداين فيما  اأن من     يت�سح من اجلدول )7( 
يتعلق بامل�سرف االأكادميي هي العبارة )27( » يقوم امل�سرف االأكادميي مبالحظتي 
االأوىل مبتو�سط قدره  املرتبة  »والتي جاءت يف  ال�سف  بالتدري�ص يف  اأقوم  واأنا 
2٫7679 وهو متو�سط مرتفع ن�سبياً ويعرب عن اأهم مع معوقات طالب التدريب 
امليداين ، بينما العبارة )24( يعقد امل�سرف االأكادميي اجتماعات دورية للطلبة 
املعلمني » والتي جاءت يف املرتبة الثانية من املعوقات مبتو�سط قدره 2٫6964 ، 
والعبارة )29( » يناق�ص معي امل�سرف االأكادميي تقييمه يل كل اأربعة اأ�سابيع كما 
الثالثة مبتو�سط قدره  املرتبة  » والتي جاءت يف  النهائي  التقييم  يناق�ص معي 
2٫6963، بينما العبارة  )41( » يتابع الطلبة املعلمني يف اإعداد اخلطة الرتبوية 
الفردية » يف املرتبة االأخرية مبتو�سط قدره 2٫3214 وهو ما يدل على املعوقات 
من  كانت  العبارات  وبقية   ، امليداين  التدريب  طالب  تواجه  التي  الب�سيطة 

املعوقات ال�سديدة ن�سبياً .
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ج- املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للأدوات والأجهزة التعليمية :

جدول )8(
  يو�صح املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية لالأدوات واالأجهزة التعليمية :

 رقم
 االنحرافالمتوسطالعبارةالعبارة

.المعياري

1.43450.64409تتوفر أدوات وأجهزة عرض في الصف أو غرفة المصادر51

 يتوفر في المعهد / البرنامج وسائل تعليمية الزمة للعملية52
2.63100.60496التعليمية.

 يوجد في المعهد / البرنامج مكتبة مجهزة بالكتب والدوريات53
1.38690.52398الخاصة باإلعاقة لالستفادة منها.

 يتوفر لدى المعهد/البرنامج معامل ومختبرات الزمة للعملية54
2.60710.64776التعليمية.

 يتوفر لدى المعهد /البرنامج أجهزة وتقنيات حديثة تساهم55
1.60710.64776في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.

 تقوم إدارة المعهد/ البرنامج بتدريبك على استخدام وسائل56
1.2917التقنية الحديثة في الصف الدراسي.

يت�سح من اجلدول )8( اأن املعوق الرئي�سي لطالب التدريب امليداين فيما يتعلق  
باإدارة املعهد / الربنامج هي العبارة )52( » يتوفر يف املعهد / الربنامج و�سائل 
مبتو�سط  االأوىل  املرتبة  يف  جاءت  والتي   « التعليمية  للعملية  الزمة  تعليمية 
امليداين يف  التدريب  راأي طالب  قدره 2٫6310 وهو متو�سط مرتفع يعرب عن 
اأهم املعوقات التي تواجههم يف التدريب امليداين ، بينما جاءت العبارة )56( » 
تقوم اإدارة املعهد/ الربنامج بتدريبك على ا�ستخدام و�سائل التقنية احلديثة يف 
ال�سف الدرا�سي » يف املرتبة االأخرية من بني املعوقات مبتو�سط قدره 0٫50571 
وهو ما يدل على موافقة متو�سطة على املعوقات التي تواجه طالب التدريب 

امليداين يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة .   
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باإدارة  املتعلقة  للمعيقات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  د- 
املعهد / الربنامج:

جدول )9(
يو�صح املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية ملعوقات اإدارة املعهد / الربنامج 

 رقم
 االنحرافالمتوسطالعبارةالعبارة

المعياري
2019050.86829يبديأمديرأالمعهد/البرنامجأتعاونًاأمعأالطلبةأالمعلمين.57
2.26190.79095إدارةأالمعهد/البرامجأتسندأإليأمهامأبعيدًاأعنأتخصصي.58

 إدارةأالمعهد/البرنامجأتعانيأمنأضعفأفيأمجالأاإلشراف59
2.22020.72941والمتابعةأوالتفويم.

 تشجعأإدارةأالمعهدأ/أالبرنامجأالطالبأالمعلمأفيأاثارةأالدافعيةأله60
2.25600.84766نحوأالعمليةأالتعليمية.

 إدارةأالمعهدأ/أالبرنامجأتشجعأالطالبأالمعلمأعلىأالتجديد61
2.48810.75809والتغيير.

 إدارةأالمعهدأ/أالبرنامجأتشجعأالطالبأالمعلمأعلىأاالرتقاء62
2.57140.71403المهني.

 تشجعأإدارةأالمعهدأ/أالبرنامجأالطالبأالمعلمأعلىأاالشتراكأفي63
2.60710.64776األنشطةأالمختلفة.

 يقومأمديرأالمعهد/أالبرنامجأبعقدألقاءاتأدوريةأمعأالطلبة64
2.36900.85863المعلمينألمناقشةأالمشكالتأالتيأتواجههم.

2.66070.61742يتابعأمديرأالمعهد/البرنامجأحضورأالطلبةأالمعلمينأوغيابهم.65

 يتعاونأمديرأالمعهد/البرنامجأفيأتوفيرأالوسائلأالتعليميةأالتي66
2.31550.71040يحتاجها.

 يشجعأمديرأالمعهد/البرنامجأالمعلمينأعلىأالتعاونأمعأالطالب67
2.42860.64345المعلم.

2.26790.80025يكلفأمديرأالمعهد/البرنامجأالطالبأالمعلمأبأعمالأإدارية.68

 يوفرأمديرأالمعهد/البرنامجأمكانًاأخاصًاأللطلبةأالمعلمينأيلتقون69
2.35120.75137فيهأمعأالمشرفأللمناقشةأوالتوجيه.

 تساعدنيأإدارةأالمعهد/البرنامجأبحلأالمشكالتأالتيأتواجهني70
2.42860.68841داخلأالصفأوتؤثرأسلبًاأعلىأالعمليةأالتعليمية.

 توفرأإدارةأالمعهدأ/أالبرنامجأ	نشطةأوبرامجأإذاعيةأعنأاإلعاقة71
2.29760.71393والمعاقين.

     يت�سح من اجلدول )9( اأن املعوق الرئي�سي من بني املعوقات املتعلقة باإدارة 
الطالب  املعهد/الربنامج  مدير  يكلف   «  )65  ( العبارة  هي  الربنامج   / املعهد 
 2٫6607 قدره  االأوىل مبتو�سط  املرتبة  والتي جاءت يف   ، اإدارية«  باأعمال  املعلم 
هذا  اأن  اعتبار  اإىل  الطالب  نظر  وجهة  عن  يعرب  ن�سبياً  مرتفع  متو�سط  وهو 
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اإدارة املعهد / الربنامج ، بينما  اأهم املعوقات التي تواجههم يف  املعوق يعد من 
جاءت العبارة ، بينما جاءت العبارة )63( »ت�سجع اإدارة املعهد / الربنامج الطالب 
الثانية مبتو�سط  املرتبة  املعلم على اال�سرتاك يف االأن�سطة املختلفة« جاءت يف 
قدره 2٫6071 وهو متو�سط مرتفع ، بينما العبارة )61( » اإدارة املعهد / الربنامج 
ت�سجع الطالب املعلم على التجديد والتغيري » جاءت يف املرتبة الثالثة ، بينما 
العبارة )67( » ي�سجع مدير املعهد/الربنامج املعلمني على التعاون مع الطالب 
املعلم » جاءت يف املرتبة الرابعة ، ويليها بقية العبارات ، اأما العبارات التي ح�سلت 
الربنامج   / املعهد  اإدارة   « العبارة )58(  املعوقات هي  درجة متو�سطة من  على 
املعهد/الربنامج  اإدارة   «  )59( والعبارة   « عن تخ�س�سي  بعيداً  اإيل مهام  ت�سند 
تعاين من �سعف يف جمال االإ�سراف واملتابعة والتقومي ، والعبارة )60( » ت�سجع 
اإدارة املعهد / الربنامج الطالب املعلم يف اإثارة الدافعية نحو العملية التعليمية 
» ، بينما العبارة )57( » يبدي مدير املعهد / الربنامج تعاوناً مع الطلبة املعلمني 
» فقد جاءت يف املرتبة االأخرية من املعوقات مبتو�سط قدره 2٫1905 وهو من 

املعوقات املتو�سطة ن�سبياً.
والعبارة )71(” توفر اإدارة املعهد / الربنامج اأن�سطة وبرامج اإذاعية عن االإعاقة 
واملعاقني” فقد جاءت يف املرتبة االأخرية مبتو�سط 2٫2976 وهو موافقة متو�سطة 

على معوقات طالب التدريب امليداين يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة .
ه� - الفروق بني متو�سطات درجات اأبعاد ال�ستبانة مرتبة ترتيبًا تنازليًا

جدول )10(
يو�صح الفروق بني متو�صطات درجات اأبعاد اال�صتبانة مرتبة تنازليًا

 عددالبعد
 االنحرافالمتوسط الكلياألفراد

المعياري
 متوسط
البعد

 الترتيب
حسب الشدة

16867.160710.5969602.581المشرف األكاديمي

16838.76796.112692.422المشرف التربوي

 إدارة المعهد /
16835.71346.149972.383البرنامج

 األدوات واألجهزة
1687.59521.646041.524التعليمية

-168149.238120.149222.41الكلي
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     يت�سح من اجلدول )10( اأن ترتيب االأبعاد االأكرث معوقات التدريب امليداين 
ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة هو ما يتعلق باجلانب االأكادميي ، والذي احتل 
، ويليه  الثانية  املرتبة  احتل  الرتبوي والذي  يليه اجلانب  ، ثم  االأوىل  املرتبة 
اإدارة املعهد / الربنامج والتي احتلت املرتبة الثالثة ، واأخرياً ما يتعلق باالأدوات 

واالأجهزة التعليمية التي احتلت املرتبة الرابعة .
  الفر�س الثاين:  

 » توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف معوقات التدريب امليداين من وجهة نظر 
 – – االإعاقة الفكرية  ال�سمعية  امل�سار ) االإعاقة  الطالب املعلمني تعزى لنوع 

�سعوبات التعلم – التوحد( ».
     وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص قام الباحث باإجراء حتليل التباين االأحادي 
معاهد  يف  امليداين  التدريب  معوقات  بني  فروق  وجود  على  للتعرف  ،وذلك 
وبرامج الرتبية اخلا�سة باختالف امل�سارات ، وجاءت النتائج كما يلي يف جدول 

.)11(
جدول )11( 

يو�صح حتليل التباين االأحادي بني م�صارات التخ�ص�س
 مجموعمصدرأالتباينالبعد

المربعات
 درجات
الحرية

 متوسط
 مستوىفالمربعات

االستنتاجالداللة

 المشرف
التربوي

927.9754.000داخلأالمجموعات
توجدأفروق5311.972163بينأالمجموعات

6239.946167الكلي

 المشرف
األكاديمي

1709.7144427.429231.994 داخلأالمجموعات
32.589

توجدأفروق7.119

16946.946163103.969بينأالمجموعات

18656.661167الكلي

 األدوات
 واألجهزة
التعليمية

7.35641.839داخلأالمجموعات
.673.611

 الأتوجد445.1201632.731بينأالمجموعات
فروق

452.476167الكلي

 إدارة
المعهد/
البرنامج

378.706494.6772.599.038داخلأالمجموعات
توجدأفروق5937.58016336.427بينأالمجموعات

6316.286167الكلي

الكلي
8269.25642067.3145.660.000داخلأالمجموعات
توجدأفروق59531.220163365.222بينأالمجموعات

67800.476167الكلي
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    يت�سح من اجلدول )11( وجود فروق بني الطالب املعلمني باختالف امل�سارت 
واالأجهزة  واالأدوات  االأكادميي  وامل�سرف  الرتبوي  بامل�سرف  املتعلقة  االأبعاد  يف 
التعليمية  والدرجة الكلية ،  وعدم وجود فروق بني متو�سط درجات الطالب 
فيما يتعلق باإدارة املعهد / الربنامج ، وملعرفة اجتاه هذه الفروق قام الباحث 

با�ستخدام اختبار �سيفيه ، وكانت النتائج كما يلي يف جدول )11(.
جدول )12(

يو�صح اختبار �صيفيه ملعرفة الفروق
مستوى الداللةفرق المتوسطالتخصص (J)التخصص (I)المتغير التابع

التربوي

ضعاف سمع
1.3254.991-صم

2.4877.594-صعوبات تعلم
001.(*)7.1111-إعاقة فكرية

صعوبات تعلم
1.1623.992صم

2.4877.594ضعاف سمع
001.(*)4.6235-إعاقة فكرية

صعوبات تعلماألكاديمي
6.3968.639صم

1.2222.995ضعاف سمع
050.(*)5.9571-إعاقة فكرية

الكلي

ضعاف سمع
8.3095.916-صم

11.8713.648-صعوبات تعلم
034.(*)25.4156-إعاقة فكرية

صعوبات تعلم
8.3095.916صم

3.5617.972-ضعاف سمع
041.(*)17.1061-إعاقة فكرية

صعوبات تعلم
11.8713.648صم

3.5617.972ضعاف سمع
008.(*)13.5443-إعاقة فكرية

الطالب  الرتبوي بني  البعد  اأن هناك فروق يف         يت�سح من جدول )12( 
املعلمني يف برامج �سعاف ال�سمع والطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية 
يف  فروق  توجد  واأي�ساً   ، الفكرية  املعاهد  يف  املعلمني  الطالب  ل�سالح  وذلك   ،
البعد الرتبوي بني الطالب املعلمني يف برامج �سعاف ال�سمع والطالب املعلمني 
املعلمني يف معاهد االإعاقة  يف معاهد االإعاقة الفكرية ،وذلك ل�سالح الطالب 
برامج  يف  املعلمني  الطالب  بني  الرتبوي  البعد  يف  فروق  وتوجد   ، الفكرية 
ل�سالح  وذلك  الفكرية  االإعاقة  معاهد  يف  املعلمني  والطالب  التعلم  �سعوبات 
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الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية ، وتوجد فروق يف البعد االأكادميي 
معاهد  يف  املعلمني  والطالب  التعلم  �سعوبات  برامج  يف  املعلمني  الطالب  بني 
 ، الفكرية  االإعاقة  معاهد  املعلمني يف  الطالب  ل�سالح  وذلك  الفكرية  االإعاقة 
وتوجد فروق يف الدرجة الكلية بني الطالب املعلمني يف معاهد ال�سم والطالب 
املعلمني يف معاهد  الفكرية وذلك ل�سالح الطالب  االإعاقة  املعلمني يف معاهد 
يف  املعلمني  الطالب  بني  الكلية  الدرجة  يف  فروق  وتوجد   ، الفكرية  االإعاقة 
برامج �سعاف ال�سمع والطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية وذلك ل�سالح 
الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية ، وتوجد فروق يف الدرجة الكلية 
معاهد  يف  املعلمني  والطالب  التعلم  �سعوبات  برامج  يف  املعلمني  الطالب  بني 

االإعاقة الفكرية وذلك ل�سالح الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية .
) اأ ( فيما يتعلق بامل�سرف الرتبوي :

ال�سم  معاهد  يف  املعلمني  الطالب  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد      
والطالب املعلمني يف برامج �سعاف ال�سمع ل�سالح الطالب املعلمني يف معاهد 
ال�سم ،وتوجد فروق بني الطالب املعلمني يف برامج �سعاف ال�سمع وبني الطالب 
املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية ل�سالح الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة 
، وتوجد فروق بني الطالب املعلمني يف برامج �سعوبات التعلم وبني  الفكرية 
الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية ل�سالح الطالب املعلمني يف معاهد 
االإعاقة الفكرية ، وعدم وجود فروق بني الطالب املعلمني يف م�سار التوحد وبني 

الطالب املعلمني يف امل�سارات االأخرى.  
 ) ب ( فيما يتعلق بامل�سرف الأكادميي : 

    توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات الطالب املعلمني 
يف برامج �سعوبات التعلم وبني الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية 

وذلك ل�سالح الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية . 
)ج( فيما يتعلق بالأدوات والأجهزة التعليمية :  

       ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني جميع طالب التدريب امليداين يف 
خمتلف امل�سارات . 

) د ( فيما يتعلق باإدارة املعهد / الربنامج :
     توجد فروق بني الطالب املعلمني يف م�سار االإعاقة ال�سمعية وبني الطالب 
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االإعاقة  م�سار  يف  املعلمني  الطالب  ل�سالح  الفكرية  االإعاقة  م�سار  يف  املعلمني 
والطالب  ال�سمع  �سعاف  برامج  يف  املعلمني  الطالب  بني  وفروق   ، الفكرية 
 ، الفكرية  االإعاقة  معاهد  طالب  ل�سالح  الفكرية  االإعاقة  معاهد  يف  املعلمني 
املعلمني يف  والطالب  التعلم  �سعوبات  برامج  املعلمني يف  الطالب  بني  وفروق 

معاهد االإعاقة الفكرية ل�سالح طالب معاهد االإعاقة الفكرية .
الفر�س الثالث :

  » توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني الطالب املعلمني يف معوقات التدريب 
امليداين من وجهة نظر الطالب املعلمني تعزى للمعدل الدرا�سي الرتاكمي« .

  وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص قام الباحث با�ستخدام حتليل التباين االأحادي 
، وذلك للتعرف على وجود فروق بني معيقات طالب التدريب امليداين باختالف 

امل�سارات تعزى للمعدل الرتاكمي ، وجاءت النتائج كما يلي يف جدول )13( .
جدول )13(

يو�صح حتليل التباين االأحادي بني طالب التدريب امليداين يف خمتلف امل�صارات وفقًا 
للمعدل الرتاكمي

 مصدرالبعد
التباين

 مجموع
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
 مستوىفالمربعات

االستنتاجالداللة

 المشرف
التربوي

2034.1335437.6691.012.469داخلي
 
 

ال توجد فروق

4205.81311337.220بيني
6239.946167كلي

 المشرف
األكاديمي

6666.82854123.4601.164.249داخلي
 
 

ال توجد فروق

11989.833113106.105بيني
18656.661167كلي

 األدوات
 واألجهزة
التعليمية

156.859542.9051.110.317داخلي
 
 

ال توجد فروق

295.6171132.616بيني
452.476167كلي

 إدارة
 المعهد /
البرنامج

1719.9635431.851.783.841داخلي
 
 

ال توجد فروق

4596.32311340.675بيني
6316.286167كلي

الكلي
23619.87854437.4051.119.305داخلي

 
 

ال توجد فروق

44180.598113390.979بيني
67800.476167كلي
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املعلمني يف جمال  الطالب  يت�سح من اجلدول )13( عدم وجود فروق بني     
التدريب امليداين يف خمتلف امل�سارات تعزى للمعدل الرتاكمي مما يوؤكد عدم 

�سحة هذا الفر�ص  .

الفر�س الرابع :

   »توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات الطالب املعلمني يف 
معوقات التدريب امليداين من وجهة نظر الطالب املعلمني تعزى لنوع الربنامج 

الرتبوي )معهد – برنامج( الذي يتم التطبيق فيه ».
     وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص قام الباحث با�ستخدام اختبار »ت« لعينتني 

م�ستقلتني ملعرفة اجتاه الفروق ، وجاءت النتائج كما يلي يف جدول )14(.
جدول )14(

يو�صح اختبار »ت« لعينتني م�صتقلتني للك�صف عن الفروق يف معوقات التدريب امليداين 
) معهد – برنامج (

 العددالمجموعةالبعد
 االنحرافالمتوسط)ن(

المعياري
 درجات
الحرية

 قيمة
»ت«

 مستوى
االستنتاجالداللة

 المشرف
التربوي

 توجدأفروق6140.47545.951491662.789.006معهد
لصالحأالمعاهد 10737.79446.01529166برنامج

 المشرف
األكاديمي

6168.114811.50956166.883.379معهد
الأتوجدأفروق

10766.616810.01004166برنامج

 األدوات
 واألجهزة
التعليمية

617.68851.43226166.553.581معهد
الأتوجدأفروق

1077.54211.76058166برنامج

 إدارة المعهد /
البرنامج

6136.08207.33552166.584.560معهد
الأتوجدأفروق

10735.50475.38582166برنامج

الكلي
61152.360722.840051661.523.130معهد

الأتوجدأفروق
107147.457918.31758166برنامج

يت�سح من جدول )14( وجود فروق بني الطالب املعلمني فيما يتعلق بامل�سرف 
الرتبوي فقط ل�سالح الطالب املعلمني يف املعاهد ، وعدم وجود فروق يف االأبعاد 

االأخرى بني املعاهد والربامج 
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  مناق�صة نتائج الدرا�صة :
    لقد اأ�سفرت التحليالت االإح�سائية عن النتائج التالية :

مناق�سة نتائج الفر�س الأول :
امل�سرف  مبعوقات  املرتبطة  العبارات  اأن  لنا  يت�سح   )5( جدول  اإىل  بالرجوع    
االأكادميي احتلت املرتبة االأوىل من بني املعوقات حيث ح�سلت على اأعلى ن�سبة 
بامل�سرف  املرتبطة  العبارات  يليها  ثم   ، االأخرى  باملعوقات  مقارنة  املتو�سط  يف 
الرتبوي والتي ح�سلت على املرتبة الثانية ، ثم يليها العبارات املرتبطة باإدارة 
الثالثة من بني معوقات طالب  املرتبة  على  والتي ح�سلت  الربنامج   / املعهد 
التدريب امليداين ، واأخرياً املعوقات املرتبطة باالأدوات واالأجهزة التعليمية التي 

احتلت املرتبة الرابعة .
   وميكن القول اأن املعوقات املرتبطة بامل�سرف االأكادميي كان لها تاأثريها املبا�سر 
امليداين يف جمال الرتبية اخلا�سة  التدريب  التي تواجه طالب  املعوقات  على 
بامل�سرف  املتعلقة  املعوقات  تلك  ال�سدارة يف  لها  كان  التي  العبارات  ، ومن بني 
اأقوم  واأنا  مبالحظتي  االأكادميي  امل�سرف  يقوم   «  )27( العبارة  هي  االأكادميي 
بالتدري�ص يف ال�سف »والتي جاءت يف املرتبة االأوىل مبتو�سط قدره 2٫7679 وهو 
متو�سط مرتفع ن�سبياً ويعرب عن اأهم معوقات طالب التدريب امليداين ، بينما 
العبارة )24( يعقد امل�سرف االأكادميي اجتماعات دورية للطلبة املعلمني » والتي 
جاءت يف املرتبة الثانية من املعوقات مبتو�سط قدره 2٫6964 ، والعبارة )29( » 
يناق�ص معي  اأ�سابيع كما  اأربعة  تقييمه يل كل  االأكادميي  امل�سرف  يناق�ص معي 
التقييم النهائي » والتي جاءت يف املرتبة الثالثة مبتو�سط قدره 2٫6963، بينما 
العبارة  )41( » يتابع الطلبة املعلمني يف اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية » جاءت 
يف املرتبة االأخرية مبتو�سط قدره 2٫3214 وهو ما يدل على املعوقات املتو�سطة 

التي تواجه طالب التدريب امليداين .
جتاه  االأكادميي  امل�سرف  جانب  من  بالق�سور  النتيجة  هذه  الباحث  ويف�سر    
امل�سرف  يعد  حيث  امليداين،  التدريب  طالب  على  االإ�سراف  يف  به  املنوط  دوره 
يوؤكد  ولذلك   . امليدانية  الرتبية  برنامج  تنفيذ  عن  االأول  امل�سئول  االأكادميي 
ال�سهراين )1993 ،93 ( على اأنه يجب الرتكيز على اجلانب االأكادميي والرتبوي 
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متنوعة،  وخربات  اأن�سطة  ا�ستخدام  على  املعلم  الطالب  وت�سجيع  االإعداد،  يف 
راجعة  تغذية  وتقدمي  ال�سعبة،  اإىل  ال�سهلة  واالأن�سطة  اخلربات  من  والتدرج 
املجتمع  يف  ومهامه  باأدائه  يتعلق  فيما  املعلم  للطالب  ومنتظم  م�ستمر  ب�سكل 

املدر�سي.
اإحداث  هي  االأكادميي  للم�سرف  االأ�سا�سية  املهمة  تكون  اأن  يجب  وبالتايل 
مل  ما  بذلك  القيام  ميكنه  وال  املعلم،  الطالب  لدى  فيها  جوهرية  تغيريات 
ي�سرف  معلم  طالب  كل  طبيعة  وعلى  التغيريات  هذه  طبيعة  على  يتعرف 
املتعلقة  املعيقات  ومن  التعليمي،  املوقف  املوؤثرة يف  العوامل  وعلى جميع  عليه 
املعلم  للطالب  يقدمها  التي  الراجعة  التغذية  كفاية  عدم  االأكادميي  بامل�سرف 
لتطوير اأدائه اأثناء التدريب والتي ت�سهم يف معرفتهم ملواطن القوة وال�سعف 
املهارات  بع�ص  واإك�سابهم   ، الربنامج  اأو  املعهد  داخل  التدريبية  ممار�ستهم  يف 
التي متكنهم القيام بالعملية التعليمية وم�ساعدتهم يف مواجهة امل�سكالت التي 
وكيفية  ومتغرياته  التعليم  واقع  مع  التكيف  على  قادرين  جلعلهم  تعرت�سهم 

التعامل مع فئة ذوي االحتياجات اخلا�سة.
اإىل زيادة اأعداد املتدربني لدى امل�سرف   ويعزى الباحث هذه النتيجة اأي�ساً 
االأكادميي يف الربنامج اأو املعهد، والنق�ص يف كفاءة بع�ص امل�سرفني وخا�سة اإذا 
اأحد  يف  امليداين  التدريب  طالب  على  باالإ�سراف  يقوم  االأكادميي  امل�سرف  كان 
االهتمام  ي�ستدعي  الذي  االأمر   ، تخ�س�سه  نطاق  يف  لي�ص  الربامج  اأو  املعاهد 
بتزويدهم باملهارات العملية الالزمة للقيام مبهام االإ�سراف على عملية التدريب 

امليداين .
    وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة املخاليف )2005( اإىل اأن النظام 
املطبق حالياً يف التدريب امليداين يعاين من �سوء االإ�سراف واملتابعة من الكلية 
يف  املعلمني  الطلبة  اإعداد  يف  العملي  اجلانب  على  النظري  اجلانب  وغلبة   ،

اجلانبني االأكادميي والرتبوي
    وتتفق هذه النتيجة اأي�ساً مع ما تو�سلت اإليه درا�سة ها�سل وحممد )1990( 
والتي ك�سفت عن عدد من املعوقات التي تواجه طالب التدريب امليداين ومنها 
متابعة  عن  وان�سغاله   ، املعلمني  الطلبة  تقومي  يف  اجلامعي  امل�سرف  ت�ساهل 
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الطلبة ب�سبب كرثة االأعباء امللقاة على عاتقه ع�سواً يف الهيئة التدري�سية؛ من 
حما�سرات ، واأبحاث ، وجلان باالإ�سافة اإىل اإ�سرافه على عدد كبري من الطالب 

املتدربني.
مناق�سة نتائج الفر�س الثاين:

   بالرجوع اإىل جدول )11( يت�سح لنا ما يلي : 
 ) اأ ( فيما يتعلق بامل�سرف الرتبوي :

    توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات الطالب املعلمني يف 
املعلمني يف  ال�سم  ل�سالح الطالب  املعلمني يف برامج  ال�سم والطالب  معاهد 
الطالب  وبني  ال�سمع  �سعاف  برامج  يف  املعلمني  الطالب  بني  ،وفروق  املعاهد 
املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية ل�سالح الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة 
الفكرية ، وفروق بني الطالب املعلمني يف برامج �سعوبات التعلم وبني الطالب 
املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية ل�سالح الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة 
الفكرية ، وعدم وجود فروق بني الطالب املعلمني يف م�سار التوحد وبني الطالب 

املعلمني يف امل�سارات االأخرى.   
 ، املعاهد  ل�سالح  امل�سارات  خمتلف  بني  فروق  وجود  لنا  يت�سح  �سبق  مما 
ويرجع ذلك اإىل الق�سور الوا�سح من امل�سرفني على طالب التدريب امليداين 
يف معاهد الرتبية اخلا�سة يف م�ساعدتهم وتنمية مهاراتهم وحل امل�سكالت التي 
املعاهد  يف  التالميذ  اأن  وخا�سة  وتقوميهم،  لهم  ال�سفية  وزيارتهم  تواجههم 
االإعاقة لديهم  ب�سبب طبيعة ودرجة  الربامج  تختلف يف نوعيتها عن تالميذ 
تختلف  �سديدة   معوقات  يواجهون  امليداين  التدريب  طالب  فاإن  وبالتايل   ،
يف  تختلف  املعوقات  وهذه  امليداين،  التدريب  طالب  تواجه  التي  املعوقات  عن 
املعيقات  هناك  املثال  �سبيل  وعلى  املختلفة  ت�سنيفاتها  وفق  وطبيعتها  حدتها 
يكلف  حيث  الرتبوي  امل�سرف  على  والرتبوية  االإدارية  االأعباء  كتعدد  االإدارية 
امل�سرف الرتبوي بزيارة عدد من املدر�سني يفوق الن�ساب املقرر واأحياناً ي�سل 
اإىل ال�سعف كما ت�سند اإليه اأعمال اإدارية حتد من ن�ساطه امليداين، م�سرياً اإىل 
والندوات  الن�سرات  اإعداد  يف  ون�ساطه  عطائه  على  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  هذا  اأّن 

والربامج التدريبية واملتابعة الفعلية ملهامه االأ�سا�سية. 
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يواجهون  الفكرية  االإعاقة  معاهد  يف  املعلمني  الطالب  اأن  املالحظ  ومن      
هذه  طبيعة  اإىل  ذلك  يرجع  وقد   ، االأخرى  باملعاهد  مقارنة  �سديدة  معوقات 
االإعاقة وما تخلفه من اآثار �سلبية على الفرد ، وهذا ما ذكره القريطي )2005، 
هو  فكرياً  املعاقني  منها  يعاين  التي  وال�سعوبات  امل�سكالت  اأهم  من  اأن   )215
 ، لغتهم  على  الطفويل  الطابع  وغلبة   ، النطق  يف  والتاأخر  اللغوي  الق�سور 
وا�سطراب التلفظ كاحلذف والتحريف واالإبدال وا�سطرابات ال�سوت والكالم 
اأو النطق . باالإ�سافة اإىل بع�ص امل�سكالت االأخرى منها ال�سلوك التكيفي لدى 
املعاقني فكرياً ، اإلخ ،اإن هذه امل�سكالت بطبيعة احلال توؤثر ب�سكل �سلبي على اأداء 

الطالب املعلمني يف القيام بعملهم على اأكمل وجه .
)ب( فيما يتعلق بامل�سرف الأكادميي:

يت�سح لنا وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني الطالب املعلمني يف برامج 
�سعوبات التعلم وبني الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية وذلك ل�سالح 

الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية .
معاهد  يف  امليداين  التدريب  طالب  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  يعزى 
االإعاقة الفكرية يواجهون معوقات �سديدة مقارنة بالربامج االأخرى ، حيث اأن 
تلك املعاهد حتتاج من الطالب املعلمني بذل اجلهد يف اإك�ساب املهارات الالزمة 
 ، التالميذ   مع  التعامل  وكيفية  التعليمية  بالعملية  القيام  يف  متكنهم  والتي 
خا�سة اأن هوؤالء التالميذ يعانون من اإعاقة �سديدة ، وامل�سرف االأكادميي يقع 
واالأخذ  املعلمني  الطالب  هوؤالء  بجانب  الوقوف  يف  االأكرب  العبء  عاتقه  على 
بيدهم باالتفاق مع امل�سرف الرتبوي باملعهد يف م�ساعدتهم والقيام بالزيارات 
ال�سفية لهم ، الإر�سادهم وتوجيههم وتب�سريهم بنقاط القوة وال�سعف لديهم ، 
وعقد االجتماعات ب�سفة م�ستمرة للوقوف على املعيقات التي تعرت�سهم للعمل 
يف  التطبيقي  واجلانب  النظري  اجلانب  بني  الربط  وحماولة   ، اإزالتها  على 
املقررات التي يقوم بتدري�سها، ولكن قد يوجد تق�سري من قبل بع�ص م�سريف 
معاهد الرتبية الفكرية يف القيام مبثل هذه املهام املكلف بها نتيجة قلة الزيارات 
اأو زيادة عدد املتدربني لديه والذي ميثل عائق اأمامه ، باالإ�سافة اإىل ذلك عدم 
خطة  وجود  وعدم   ، باملعهد  القائم  وامل�سرف  االأكادميي  امل�سرف  بني  التن�سيق 
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وا�سحة لدى امل�سرف االأكادميي ، واأن دوره كان دون امل�ستوى املطلوب ، وكذلك 
عدم الدقة والتغيب يف عمل امل�سرف االأكادميي ،االأمر الذي اأدى وجود معيقات 
لدى الطلبة املعلمون تعلقت مبجال امل�سرف االأكادميي، وتتفق هذه النتيجة مع 
ما تو�سلت اإليه درا�سة )عمار،1997( والتي اأ�سارت نتائجها اإىل اأن غياب العالقة 
املبا�سرة والتفاعل والتوا�سل بني امل�سرف اجلامعي والطلبة املعلمني متثل اأهم 

املعيقات التي عرب عنها الطلبة املعلمون .
)ج( فيما يتعلق بالأدوات والأجهزة التعليمية :

      يت�سح لنا عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني جميع طالب التدريب 
امليداين يف خمتلف امل�سارات . 

    ويف�سر البحث هذه النتيجة اإىل اأن جميع طالب التدريب امليداين يدركون 
ذوي  مع  وخا�سة  التعليمية  العملية  يف  التعليمية  الو�سائل  اأهمية  مدى 
االحتياجات اخلا�سة �سواء كانت هذه الو�سائل متوفرة لدى املعهد/ الربنامج 
اأو يقوم طالب التدريب امليداين بتوفريها ، ويلعب امل�سرف الرتبوي دوراً هاماً 
اأو�سحت  وقد  التعليمية،  الو�سائل  ا�ستخدام  على  املعلمني  الطالب  تدريب  يف 
الدرا�سات واالأبحاث اأن الو�سائل التعليمية تلعب دوراً جوهرياً يف اإثراء التعليم 
من خالل اإ�سافة اأبعاد وموؤثرات خا�سة وبرامج متميزة. اإن هذا الدور للو�سائل 
التعليمية  الو�سائل  اأهمية  حول  االأبحاث  نتائج  على  التاأكيد  يعيد  التعليمية 
اجلغرافية  احلدود  وتخطي  املفاهيم،  بناء  وتي�سري  املتعلم  خربات  تو�سيع  يف 
التقنية  التطورات  ب�سبب  حالياً  ت�ساعف  الدور  هذا  اأن  ريب  وال  والطبيعية، 
الأ�ساليب  حتدياً  ت�سكل  باملدر�سة  املحيطة  البيئة  من  جعلت  التي  املتالحقة 
متنوعة  ات�سال  و�سائل  البيئة من  به هذه  تزخر  ملا  املدر�سية،  والتعلم  التعليم 
جميع  ا�سرتاك  اأّن  كما  وجذابة،  وم�سرقة  مثرية  باأ�ساليب  الر�سائل  تعر�ص 
احلوا�ص يف عمليات التعليم يوؤدي اإىل تر�سيخ وتعميق هذا التعّلم، وتلعب هذه 
الو�سائل دوراً هاماً مع التالميذ ال�سم اأو املعوقني ب�سرياً تعوي�ساً عن احلا�سة 
املفقودة ، وهي بذلك ت�ساعد على اإيجاد عالقات را�سخة وطيدة بني ما تعلمه 

التلميذ مما يرتتب عليه بقاء اأثر التعلم.
   ولكن من الوا�سح اأن بع�ص معاهد الرتبية اخلا�سة اأو برامج الدمج تفتقر مثل 
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هذه الو�سائل اأو التقنيات التعليمية مما يعوق الطالب املعلمني على اال�ستفادة 
منها والتدريب عليها ، وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة بن 
طالب )2003( ، واملو�سى )2002( ، ويو�سف )2001( والتي ك�سفت نتائجها عن 
افتقار معاهد الرتبية اخلا�سة التقنيات التعليمية، وعدم توفر اأجهزة احلا�سب 

االآيل يف قاعة الدرا�سة وعدم توفر الربجميات التعليمية .
         ومن هنا ميكن القول باأن التكنولوجيا التعليمية تت�سع لت�سمل مفهوم الو�سائل 
 ، التعليمية  واملواد   ، واالأدوات   ، االأجهزة  هي  التعليمية  فالو�سائل   ، التعليمية 
والطرق التي تنقل بها املعرفة اإىل املتعلمني، اأما التكنولوجيا التعليمية فاإنها 
تعليمية  ملواقف  وتقومياً  وتطبيقاً،  تخطيطاً،  املعرفة،  نقل  جانب  اإىل  ت�سمل 
�ساحلة وميكنها حتقيق االأهداف التعليمية باأف�سل الطرق لتعديل بيئة املتعلم 
اأ�سبح من  اأن الو�سائل التعليمية جزء فقط من تكنولوجيا التعليم التي  اأي   ،
تنفيذ  مب�ستوى  واالرتفاع  بالكامل،  التعليمي  االأداء  تطوير  الرئي�سة  مهامها 
وتنفيذ  تخطيط  من  ذلك  يتطلبه  وما  الرتبوي  التطبيق  وتعهد  الدر�ص، 
ا�ستخدام  على  املعلم  الطالب  تدريب  برامج  قلة  ذلك  اإىل  باالإ�سافة   ، وتقومي 
واإنتاج التقنيات التعليمية ، حيث اأن افتقار مثل هذه االإمكانات ميكن اأن يوؤثر 

على اأداء الطلبة املعلمني ون�ساطهم وقدراتهم اأثناء فرتة التدريب.
)د( فيما يتعلق باإدارة املعهد اأو الربنامج :

الطالب  وبني   « �سم  »معهد  ال�سمعية  االإعاقة  بني  فروق  لنا وجود  يت�سح      
املعلمني يف م�سار االإعاقة الفكرية ل�سالح الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة 
والطالب  ال�سمع  �سعاف  برامج  يف  املعلمني  الطالب  بني  وفروق   ، الفكرية 
املعلمني يف معاهد االإعاقة الفكرية ل�سالح الطالب املعلمني يف معاهد االإعاقة 
والطالب  التعلم  �سعوبات  برامج  يف  املعلمني  الطالب  بني  وفروق   ، الفكرية 
 ، الفكرية  االإعاقة  معاهد  طالب  ل�سالح  الفكرية  االإعاقة  معاهد  يف  املعلمني 

وميكن تف�سري ذلك على النحو التايل :
بالن�سبة للفروق بني االإعاقة ال�سمعية »معهد �سم » وبني الطالب املعلمني - 1

يف م�سار االإعاقة الفكرية ل�سالح الطالب املعلمني يف م�سار االإعاقة الفكرية. 
معاهد  يف  امليداين  التدريب  طالب  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  يعزى 
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االإعاقة الفكرية يواجهون معوقات �سديدة عن طالب التدريب امليداين يف 
�سديد  �سلبي  تاأثري  لها  الفكرية  االإعاقة  طبيعة  الأن  وذلك   ، ال�سم  معاهد 
على العملية التعليمية نظراً ملا يعانيه التلميذ من ق�سور يف اجلانب العقلي 
.. االأمر الذي يحتاج اإىل تدريب طالب التدريب امليداين وم�ساعدتهم على 
 ، املنا�سبة  التدري�ص  واأ�ساليب  وطرق   ، التالميذ  هوؤالء  مع  التعامل  كيفية 
وتلعب اإدارة املعهد دوراً هاماً يف م�ساندة طالب التدريب امليداين يف مواجهة 
التي  التعليمية  الو�سائل  كافة  وتوفري   ، تعرت�سهم  التي  املعوقات  تلك 
الرتبوي  امل�سرف  وتكليف   ، الدر�ص  قاعة  داخل  املعلمني  الطالب  يحتاجها 
وال�سعف  القوة  نقاط  على  والوقوف  م�سكالتهم  ملناق�سة  ملتابعتهم  املقيم 

لديهم .  
اإبراهيم  درا�سة   ،)2003( العابد  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق 
عدم  يف  تتمثل  املدر�سية  باالإدارة  تتعلق  التي  املعوقات  اأهم  اأن  اإىل   )2002(
االأماكن  منا�سبة  وعدم   ، التالميذ  احتياجات  تلبية  على  املدر�سة  قدرة 
ونق�ص   ، اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  التالميذ  بها  يتواجد  التي  الالزمة 
االأجهزة واالإمكانيات ، عدم توفري حجرة ذات تقنية عالية ، ونق�ص االأجهزة 

واالإمكانات . 
بالن�سبة للفروق بني طالب م�سار �سعوبات التعلم »برامج« وطالب   التدريب - 2

امليداين يف م�سار االإعاقة الفكرية » معاهد« ل�سالح طالب التدريب امليداين 
يف معاهد االإعاقة الفكرية .

يف�سر الباحث هذه النتيجة باأن طالب التدريب امليداين يف معاهد االإعاقة 
الفكرية يواجهون معوقات �سديدة مقارنة بطالب التدريب امليداين يف م�سار 
�سعوبات التعلم ، حيث اأن معاهد االإعاقة الفكرية تعاين من معوقات خا�سة 
باإدارة املعهد يف عدم التعاون مع الطالب املعلمني يف مواجهة امل�سكالت التي 
تعرت�سهم ، وعدم توفر الو�سائل واالإمكانيات التي ت�ساعدهم على العملية 
 .. املعلمني  الطالب  املتعاونني مع هوؤالء  املعلمني  تعاون  ، وعدم  التعليمية 
االأمر الذي ميثل �سغوط عديدة لدى الطالب املعلمني يف التدريب امليداين 
مما يجعلهم ي�سعرون بخيبة االأمل ،وهذا ما اأكدت عليه درا�سة �سرتا �سمري 
الفكرية  االإعاقة  االأطفال  ذوي  معلمي  اأن  اإىل   (  Strassmeier ,1992  )
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يواجهون  �سغوط ذات م�ستويات عالية  ولديهم ميل لالحرتاف النف�سي، 
وات�سف هوؤالء مب�ستوي تعليم عال و�سعور بعدم الكفاية الذاتية وبالتوجهات 

ال�سلبية و�سعور عام بعدم الر�سا ومبل لعدم االتفاق مع الزمالء.
مناق�سة نتائج الفر�س الثالث : 

      بالرجوع اإىل جدول )13( يت�سح لنا عدم وجود فروق بني الطالب املعلمني 
يف حتديدهم للمعوقات التي تواجههم تبعاً للمعدل الدرا�سي ، ويف�سر الباحث 
هذه النتيجة باأن املعدل الدرا�سي لي�ص له دور يف حتديد املعوقات ، والدليل على ذلك اأن 
جميع الطالب املعلمني يتفقون فيما بينهم على املعوقات التي تواجههم بغ�ص النظر 
عن املعدل الدرا�سي الذي ح�سل عليه يف درا�سته اجلامعية ، وهذا يدل على اأن طبيعة 
هذه املعيقات هي معوقات عامة وخارجة عن اإطار كفاءة الطالب املعلم وفقاً للمعدل 
الدرا�سي، وبالتايل فاإن  املعدل الدرا�سي الذي ح�سل عليه الطالب املعلم لي�ص له دور 
يف حتديد تلك املعيقات ، وهذا ما يتفق مع درا�سة اإدجر (Ediger,1994 ) والتي 
، لتكون لديهم  املعلمني  دعت اجلامعات لتحمل م�سوؤوليتها يف توجيه الطلبة 
خربات �سفية نوعية وحتقيق اأق�سى ما لديهم من اإمكانيات ،وثمة �سبب اآخر 
قد يعزى اإىل اأن الطلبة باختالف معدالتهم الرتاكمية قد ينتمون اإىل بيئات 
اجتماعية واقت�سادية مت�سابهة ، االأمر الذي اأدى اإىل عدم وجود فروق بينهما . 

مناق�سة نتائج الفر�س الرابع :

    بالرجوع اإىل جدول )14( يت�سح لنا وجود فروق يف اجلانب الرتبوي فقط 
ل�سالح املعاهد ، وعدم وجود فروق يف االأبعاد االأخرى بني املعاهد والربامج .

ويف�سر الباحث هذه النتيجة باأن الطالب املعلمني يف معاهد الرتبية اخلا�سة 
يحتاجون  فهم  ولذلك   ، الدمج  بربامج  مقارنة  �سديدة  معوقات  يواجهون 
وكيفية  املعاهد  تلك  يف  العمل  اآلية  لهم  ويو�سح  وير�سدهم  يوجههم  من  اإىل 
الرتبوي  امل�سرف  جانب  من  ق�سور  هناك  اأن  ويبدو   ، التالميذ  مع  التعامل 
، ومتابعته  التعليمية  االأهداف  املعلمني وم�ساعدتهم يف حتقيق  الطالب  جتاه 
من خالل الزيارات ال�سفية ، وعقد اجتماعات دورية وتب�سريهم بجوانب القوة 
ال�سف  التي تعرت�سهم �سواء داخل  امل�سكالت  ، ومناق�ستهم يف بع�ص  وال�سعف 
ا�ستخدام  على  ،وم�ساعدتهم  املنا�سبة  التعليمية  باملواد  وتزويدهم   ، خارجه  اأو 
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االأدوات  ،وتوفري  بتدري�سها  يقوم  التي  الفئة  لتلك  املالئمة  التدري�ص  طرق 
والو�سائل التعليمية الالزمة التي يحتاجها الطالب املعلمني ، وي�ساعدهم على 
ا�ستخدام ا�سرتاجتيات تكييف املنهج الدرا�سي لكي يتواءم مع قدرات واحتياجات 
ذوي االإعاقة ، ومن ال�سروري اأن يكون لديه دليل اأو كتب اإر�سادية تو�سح اآلية 
متابعة الطلبة املعلمني، وتقوميهم ب�سورة توحد توجهاتهم جتاه الطلبة، حتى 
ال يحدث اختالف يف وجهات نظرهم وتباعد يف تقديراتهم على ح�ساب الطلبة 
املعلمني، وينبغي عقد ور�سة عمل للطالب املعلمني ل�سرح اآليات تعبئة التقارير 
التقوميية، وعدد الزيارات ال�سفية املطلوبة، واآليات تنفيذ هذه الزيارات وكيفية 

متابعة اإجنازات اأو اأعمال الطلبة املعلمني الكتابية املتنوعة.
     ولذلك فاإن جناح التدريب امليداين يتطلب اهتماما وم�ساركة فاعلة من جميع 
وم�سرف  الكلية،  وم�سرف   ، اخلا�سة   الرتبية  )ق�سم  فيها  امل�ساركني  االأع�ساء 
والتنفيذ  التدريب،  ملناهج  اجليد  فالتخطيط  التدريب(  وطالب  املوؤ�س�سة، 
ال�سليم، والتعاون البناء بني الق�سم واملوؤ�س�سات، ومتابعة الق�سم املخت�ص لعملية 
اأهم العوامل املوؤثرة يف ت�سكيل وبناء طالب ق�سم  التدريب امليداين تعترب من 
الرتبية اخلا�سة ، وينبغي اأن ترتكز جهود االأق�سام املخت�سة يف عمليات اختيار 
املوؤ�س�سات املنا�سبة، وامل�سرفني املوؤهلني، وتنظيم اللقاءات التمهيدية التي تعرف 

الطالب بالتدريب امليداين واأهميته.
التو�صيات :

يو�سي الباحث مبا يلي :
1-  حتديد مهام كافة العنا�سر امل�ساركة يف عملية تقومي الطالب املعلم – مدير 
عليهم،  وتوزيعها   - املتعاون  املعلم  االأكادميي،  امل�سرف  الربنامج،  اأو  املعهد 

والتاأكد من تنفيذها من قبل ق�سم الرتبية اخلا�سة .
اأو  املعاهد  2-  عقد اجتماع يف بداية كل ف�سل درا�سي يح�سره كل من مديري 
برامج الدمج واملعلمني املتعاونني، وامل�سرفني االأكادمييني والطالب املعلمني 

يتم فيه تو�سيح اأهمية التدريب امليداين .
3-  �سرورة و�سع منوذج تقييم ي�سمل جميع املهارات املطلوب من الطالب املعلم 

تاأديتها اأثناء التدريب امليداين .
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4-  �سرورة تعاون اإدارة املعهد اأو الربنامج وامل�سرف االأكادميي وامل�سرف الرتبوي 
مع الطالب املعلم ملواجهة امل�سكالت التي تعرت�سه ، وتوفري كافة الو�سائل 

واالأجهزة التعليمية التي ت�ساعدهم يف العملية التعليمية.
5-  �سرورة تكثيف جهود امل�سرف االأكادميي يف القيام بالزيارات  امليدانية ب�سفة 
م�ستمرة خا�سة يف بداية الف�سل الدرا�سي وتب�سريهم مبتطلبات التدريب 
التدري�ص  اأ�ساليب  اأف�سل  وا�ستخدام   ، املهنية  مهاراتهم  وتنمية   ، امليداين 

املتنوعة التي تتالءم مع طبيعة الفئة التي يتعامل معها ودرجة االإعاقة .
لتب�سريهم  املعلمني  للطالب  عمل  ور�ص  اأو  خا�سة  تدريبية  دورات  6-  اإقامة 
بطبيعة العمل مع الفئة التي �سوف يتعامل معها ،وخ�سائ�ص هذه الفئة ، 
حيث اأن كل مرحلة عمرية خ�سائ�ص معينة يجب على املعلم معرفتها  حتى 

ال يتعر�ص لالإحباط اأو االحرتاق املهني فيما بعد .   
وبرامج  معاهد  جميع  يف  اخلا�سة  التعليمية  التقنيات  توفري  على  7-  العمل 
الرتبية اخلا�سة، متع الرتكيز واحلر�ص على توفى التقنيات احلديثة التي 

تراعي �سهولة اال�ستخدام وفعالية االأداء. 
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فعالية برنامج قائم على العالج بالفن فى خف�س ا�صطراب العناد 
املتحدى لدى الأطفال ذوى �صعوبات التعلم 

اإعداد
د/ ح�صن حمدى اأحمد ممد                               

اأ�صتاذ م�صاعد بق�صم الرتبية اخلا�صة                                         
كلية الرتبية - جامعة امللك �صعود                             

ملخ�س الدرا�صة : 
ا�ستهدفت الدرا�سة التعرف على فعالية برنامج اإر�سادي قائم على الفن خلف�ص 
ا�سطراب العناد املتحدى لدى االأطفال ذوى �سعوبات التعلم، وتكونت عينة  الدرا�سة 
م���ن )12( طفاًل بريا�ص االأطفال ممن ت���رتاوح اأعمارهم الزمنية مابني )6-9(عاًما، 
مت تق�سيمه���م اإىل جمموعت���ني مت�ساويت���ني عددًي���ا ومتجان�ست���ني م���ن حي���ث العم���ر 
الزمن���ي، ومعام���ل الذكاء، وامل�ست���وى االجتماعي االقت�سادي اإع���داد وتطبيق مقيا�ص 
لقيا����ص التعل���م ا�سط���راب العن���اد املتح���دى ل���دى االأطف���ال ذوى �سعوب���ات وتو�سل���ت 

الدرا�سة اإىل النتائج  التالية:
)1( توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائي���ا عن���د م�ست���وى )0،01( ب���ني رت���ب درج���ات اأطف���ال 
املجموعة التجريبية ورتب درجات اأطفال املجموعة ال�سابطة على مقيا�ص ا�سطراب 
العن���اد املتح���دى لدى االأطف���ال ذوى �سعوب���ات يف القيا�ص البع���دى ل�سالح املجموعة 

التجريبية.
)2( توجد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى )0،01( بني رتب درجات اأطفال املجموعة 
التجريبية  يف  القيا�سني القبلي والبعدى على مقيا�ص تقدير املعلم ال�سطراب العناد 

املتحدى لدى االأطفال ذوى �سعوبات لدى اأطفال ل�سالح القيا�ص البعدى.  
)3( توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائي���ا عن���د م�ست���وى )0،01(  ب���ني رت���ب درج���ات اأطف���ال 
املجموع���ة التجريبي���ة  يف  القيا�سني البعدى )بعد الربنامج مبا�سرة( والتتبعى )بعد 
�ستة اأ�سهر من انتهاء الربنامج ( على مقيا�ص تقدير املعلم ال�سطراب العناد املتحدى 

لدى االأطفال ذوى �سعوبات ل�سالح القيا�ص التتبعى.
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مقدمة:
تع���د �سعوب���ات التعلم حالة حم���رية، اإذ يعد الط���الب ذوي �سعوبات التعلم 
متو�سطي الذكاء ويتعلمون بع�ص االأ�سياء ب�سهولة، ومع ذلك وب�سبب الق�سور يف 
االنتب���اه، واالإدراك والذاكرة، ي�ستطيع هوؤالء الط���الب اكت�ساب املهارات االأخرى 
فق���ط ولك���ن ب�سعوب���ة بالغة. وقد يقوم الط���الب ذوي �سعوب���ات التعلم بالقراءة 
ب�سورة جيدة مع تهجي �سعيف، اأو قد يف�سلون يف االختبارات التحريرية لكنهم 
ي�ستطيعون االإجابة عن كل �سوؤال بطريقة �سحيحة يف االختبار اللفظي، وغالًبا 
ما يكون الطالب ذوي �سعوبات التعلم اأع�ساء يف �سفوف التعليم العام وميكنهم 
امل�سارك���ة بنج���اح ما اإذا مت اإجراء التعدي���الت التعليمية )لوي�ص ر. ب. ،  ودورالج، 

ب. ه�.، 2011(.
ولك���ن االأطف���ال �سعوب���ات التعلم، ح���ني يعجزوا ع���ن مواجه���ة االإحباطات 
امل�ستم���رة يف تعامل���ه م���ع العادي���ني وتتاأج���ج  م�ساعر ال�س���ك والغ���رية والكراهية 
وتنام���ي م�ساعر عن���اد املتحدى جتاه االآخرين تارة وجتاه ذات���ه تارة اأخرى، تلك 
امل�ساع���ر ال�سلبي���ة الت���ي ته���دف اإىل اله���دم والتدمري، مم���ا يجعل اندم���اج هوؤالء 
االأطف���ال يف جمتم���ع العاديني والعي�ص يف �سالم مع النف�ص ومع االآخرين ق�سية 
حمفوف���ة باملعوق���ات، وي�س���ري الباحث���ون والعاملون م���ع االأطف���ال ذوي �سعوبات 
التعل���م اإىل انت�سار عدد من امل�سكالت ال�سلوكية واأمناط ال�سلوك العناد املتحدى 
(ODD(أDefiantأDefiantأOppositional ب���ني ه���وؤالء االأطف���ال مم���ا يعوق 
تقدمه���م يف برام���ج التعل���م والتدري���ب والتاأهي���ل وم���ن ث���م يح���ول دون منوه���م 

ال�سخ�سي والرتبوي واالجتماعي )عفاف عوي�ص، 2006، �ص 52(.
ويع���د ا�سط���راب العناد املتحدى اأحد اال�سطراب���ات ال�سلوكية املنت�سرة بني 
االأطف���ال، والت���ي تظه���ر  يف  املن���زل، اأو يف املدر�سة، اأو كليهم���ا ويودى اإىل اختالل  
يف  االأداء الوظيف���ي للطف���ل، كم���ا اأن اأعرا�س���ه م���ن مترد وحت���د و�سلوك عدواين 
و�سلب���ي توج���ه نحو اأمناط ال�سلط���ة متمثلة  يف  الوالدين واملدر�ص؛ لذا فان هذا 
اال�سط���راب ميثل م�سكلة خطرية ال تقت�س���ر فقط على الطفل بل متتد لت�سمل 
الوالدي���ن واالإخ���وة باملنزل واملعلم واالأقران باملدر�س���ة. حيث ك�سفت نتائج درا�سة 
زوت���ل Zutell, (2005)  اإىل اأن الطف���ل ذا ا�سط���راب العن���اد املتح���دى يف املن���زل 
يفتق���ر اإىل امله���ارات االجتماعي���ة ويج���ادل م���ع الكب���ار، ويزعجهم ع���ن عمد، وال 
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يتحم���ل م�سئولي���ة اأخطائ���ه، وال ي�سيطر عل���ى غ�سبه، اأما  يف  املدر�س���ة فاإن اأداءه 
االأكادميي منخف�ص، كما انه �سارد الذهن، وال يكون �سدقات ب�سهولة.

كم���ا يوؤك���د كل م���ن مكين���ى ورين���ك Mckinney & Renk, (2006) اأن 
العالق���ة ب���ني �سلوك العن���اد املتحدى لدى االأطفال والظ���روف االأ�سرية ال�سعبة 
اأم���ر مه���م يف معظ���م ط���رق الع���الج ال�سائع���ة ال�سطراب العن���اد املتح���دى، والتي 
تت�سم���ن العم���ل م���ع االآب���اء بنف����ص ق���در االأبن���اء م���ع الرتكيز عل���ى تعلي���م االآباء 

التعزيز الفوري وامل�ستمر لل�سلوك االيجابي والتجاهل لل�سلوك  غري املرغوب.
وتنطل���ق خط���ورة مرحلة الطفولة من كونها اأه���م مراحل النمو االإن�ساين 
يف تكوين �سخ�سية الفرد – واإن مل تكن اأهمها جميًعا – من حيث كونها مرحلة 
تكوي���ن واإع���داد، فيه���ا تر�س���م مالم���ح �سخ�سي���ة الف���رد م�ستقباًل، وفيه���ا تت�سكل 
الع���ادات واالجتاه���ات وتنم���و املي���ول واال�ستع���دادات وتن�س���ج امله���ارات وتتك�س���ف 
ا يتح���دد م�سار النمو اجل�سم���ي، والعقلي والنف�سي  الطاق���ات، وم���ن خاللها اأي�سً

واالجتماعي والوجداين واخللقي للطفل )عثمان فراج، 1993، �ص 167(.
اإن الع���الج بالف���ن يق���وم بتطوي���ع االأن�سط���ة الفني���ة اخلطي���ة والت�سكيلي���ة 
وتوظيفه���ا باأ�سل���وب منظ���م وخمط���ط لتحقي���ق اأغرا����ص ت�سخي�سي���ة وعالجية 
وتنموي���ة ونف�سية عن طريق ا�ستخدام الو�سائط الفنية املمكنة يف اأن�سطة فردية 
وجماعي���ة مقي���دة وحرة وذلك وفًقا الأهداف اخلطة العالجية وتطور مراحلها، 
واأغرا����ص كل م���ن املعالج وحاج���ات العميل ذاته ) عبد املطل���ب القريطي، 1995، 

�ص 240(.  
 ونظ���را مل���ا �سبق اأنه م���ن االأهمية اأن ن���ويل اهتماًما كبرًيا باإع���داد الربامج 
املختلف���ة لتعدي���ل ال�سل���وك التي ميكن ا�ستخدامه���ا مع االأطف���ال ذوى �سعوبات 
التعل���م، وق���د اهتم الباح���ث باإ�س���راك القائمني عل���ى رعاية الطف���ل ذا ا�سطراب 
العن���اد املتح���دى يف برام���ج تعديل �سلوك ابنها، ويليها املعلم���ة  يف  الرو�سة حيث 
اأن املدر�سة تعد مبثابة موؤ�س�سة لتعديل �سلوك االأطفال ذوى �سعوبات التعلم يف 
الربامج احلديثة عن طريق فنيات تعديل ال�سلوك املختلفة املعتمدة على املنحى 

ال�سلوكي واالإر�ساد اجلماعي امل�سهود له بالكفاءة والفعالية.
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وال �س���ك اأن قي���ام كال من االأ�سرة واملدر�سة بدور فع���ال بعد اإعادة تاأهيلهما 
وتدريبهما على برامج اإر�سادية م�سممة خ�سي�سا لتعديل ال�سلوك لدى طفلهما 
ذوى ال�سعوب���ات التعل���م. من �ساأنه اأن ينمي ق���درة الطفل على التوافق واكت�ساب 
اأ�سالي���ب �سلوكية  وجدانية ايجابية متكنه من اإ�سباع حاجاته وحتقيق اإمكانياته 
(Webster- Stratton, Reid & Hammond, 2004). والتوافق مع املجتمع

وق���د اأك���دت العدي���د م���ن الدرا�س���ات االأجنبي���ة اأن  االأطف���ال ذوي �سعوب���ات 
التعل���م يعان���ون م���ن العديد من امل�س���كالت ال�سلوكية م���ن بينها العن���اد املتحدى 
ومن هنا جاءت الدرا�سة احلالية يف حماولة منها ملعرفة فعالية برنامج اإر�سادي 
قائ���م عل���ى العالج بالف���ن خلف�ص العن���اد املتحدى لدى عينة م���ن االأطفال ذوي 

�سعوبات التعلم.

م�صكلة الدرا�صة:
يعد وجود طفل ذوي �سعوبات التعلم يف االأ�سرة من اأهم امل�سكالت النف�سية 
واالجتماعي���ة الت���ي تواجهها تلك االأ�سرة، والطفل عبء على كاهل اأ�سرته ؛ الأنه 
يحتاج اإىل رعاية خا�سة فهو  يعانى من م�سكالت �سلوكية يجد معها �سعوبة يف 

تكيفه مع نف�سه ومع اأفراد جمتمعه. 
اإن انت�س���ار ال�سلوكي���ات العن���اد املتح���دى لالأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعل���م 
وخا�س���ة يف وق���ت مبك���ر من العم���ر يعد عام���اًل منبًئ���ا بال�سلوك الع���دواين فيما 
بع���د، وه���و ما اأ�س���ار اإليه ب���اول واآخ���رون Powell, et al (1996) وي���رى دافنزو 
واآخرون اأن هناك حاجة اإىل مزيد من البحث يف م�سكالت ال�سلوك احلادة لدى 
ه���وؤالء االأطف���ال، الأنها من اأكرث امل�سكالت ال�سلوكية ح���دة يف املعاهد واملوؤ�س��س�ات 
اخلا�س���ة برعايتهم.  ويوؤكد كثري من العلم���اء والباحثني �سيوع تلك ال�سلوكيات 
بني هوؤالء االأطفال باالإ�سافة اإىل �سلوك التمرد والع�سيان، من هذه الدرا�سات،  
املنع���م  عب���د  وعف���اف   (Matson, (1990 مات�س���ون  درا�س���ة  م���ن:  كل  درا�س����ة 
 ،Powell,et al (1996) وب���اول واآخ���رون Wehby, (1994) 1991 (، وويب���ي(
 Blum،et al وبلي���م واآخ���رون ،Mcgraw,et al (1996) وميج���رو واآخ���رون
)1996(، ودافيد�س���ون واآخ���رون ،(1996(أalأDavidson,et وول�س���ون واآخ���رون 
Wilson,et al (1996)،ودرا�س����ة  فريوواآخ���رون Ferro,et al (1996)، وما �ص 
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 Davanzo, ودرا�س���ة دافين���زو واآخرون Mash, & Barkely,(1998) وباركل���ى
 Heyden, et هيدن واآخرون ،Hall,et al(2001) وهال واآخرون،et al(1998)

Einfeld, et al (2001). واإنفيلد واآخرون al2001(أ)،
امل�س���كالت  اأهمي���ة تقدي���ر  اإىل  وت�س���ري في���وال البب���الوى )1990، ����ص55( 
ال�سلوكي���ة عن���د االأطف���ال لبن���اء ا�سرتاتيجي���ات وبرام���ج التدخل املبك���ر ملواجهة 
وع���الج تل���ك امل�سكالت يف الطفولة، حي���ث اإن تلك املرحلة من العمر اأكرث قابلية 

ومرونة للتعلم، ومن ثم ا�ستجابة لتعديل �سلوكياتهم.  
ويف ا�ستعرا����ص الأبح���اث املوجه اإىل عالج اال�سطراب���ات ال�سلوكية املختلفة 
ومنه���ا العن���اد املتح���دى ل���دى االأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعلم ت���رتاوح اأعمارهم 
الزمنية من )6-9( �سنة،  تو�سلت الدرا�سة اإىل فعالية تدريب املعلمني والوالدين 
يف خف����ص ا�سط���راب العناد املتح���دى، واحلاجة اإىل مزيد م���ن االأبحاث لدرا�سة 
فعالية اإ�سرتاتيجية اإر�سادية القائم على العالج بالفن خلف�ص ا�سطراب العناد 
املتح���دى لدى الفئ���ة العمرية، مما يزيد من تفاقم امل�سكل���ة ارتفاع ن�سبة انت�سار 
ا�سط���راب العن���اد املتح���دى لت�سل م���ن )2-16%( تقريبا م���ن الكثاف���ة ال�سكانية 

العامة )فوقية ح�سن، 2003، �ص 85(.
ومن خالل املقابالت امليدانية للباحث لبع�ص  مدر�سني مدار�ص االبتدائي 
ب�سف���ة عام���ة والرو�س���ة ب�سف���ة خا�س���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة مبدين���ة 
الريا����ص، وج���د اأن هن���اك الكث���ري م���ن االأطف���ال يعان���ون م���ن بع����ص امل�س���كالت 
ال�سلوكي���ة كا�سط���راب العن���اد املتح���دى، مم���ا جع���ل الباح���ث ي�ساأل ع���ن االأ�سباب 
املوؤدية اإيل هذا النوع من اال�سطراب،  وهذا ما دفع الباحث اإىل القيام بالدرا�سة 
احلالية والذي يحاول االإجابة عن الت�ساوؤل الرئي�سي االآتي : ما فعالية برنامج 
اإر�س���ادي قائم عل���ى العالج بالفن خلف�ص العناد املتح���دي لدى عينة من اأطفال 

ذوي �سعوبات التعلم ترتاوح اأعمارهم الزمنية من )6-9( عاًما ؟ 
وتكمن م�سكلة الدرا�سة احلالية يف اأنها حاولت االإجابة عن  الت�ساوؤالت 

االآتية : 
ه���ل توج���د ف���روق ب���ني متو�سط���ات درج���ات اأف���راد املجموع���ة التجريبي���ة  - 1

واملجموعة ال�سابطة على مقيا�ص العناد املتحدي بعد تطبيق برنامج قائم 
على العالج بالفن ؟
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ه���ل توجد فروق ب���ني متو�سطات درج���ات اأفراد املجموع���ة التجريبية على  - 2
مقيا�ص العناد املتحدي قبل وبعد تطبيق برنامج قائم على العالج بالفن؟ 

ه���ل توج���د فروق ب���ني متو�سط���ات درجات اأف���راد املجموع���ة ال�سابطة على  - 3
مقيا�ص العناد املتحدي قبل وبعد تطبيق برنامج قائم على العالج بالفن؟ 

ه���ل توجد فروق ب���ني متو�سطات درج���ات اأفراد املجموع���ة التجريبية على  - 4
مقيا�ص العناد املتحدي  يف التطبيق البعدى ودرجاتهم يف التطبيق ما بعد 

فرتة املتابعة؟ 
اأهداف الدرا�صة : 

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل : 
اإع���داد برنام���ج اإر�س���ادي مق���رتح قائ���م عل���ى الع���الج بالفن خلف����ص العناد - 1

املتح���دى ل���دى االأطفال وتنمي���ة بع�ص املهارات الفنية ل���دى االأطفال ذوى 
�سعوبات التعلم ترتاوح اأعمارهم الزمنية من )6-9( عاًما.  

التع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج اإر�س���ادي قائ���م عل���ى الف���ن خلف����ص العن���اد - 2
املتحدى لدى االأطفال ذوى �سعوبات التعلم ترتاوح اأعمارهم الزمنية من 

)6-9( عاًما.  
اإع���داد مقيا����ص لقيا����ص ا�سط���راب العن���اد املتح���دى ل���دى االأطف���ال ذوى - 3

�سعوبات التعلم ترتاوح اأعمارهم الزمنية من )6-9( عاًما.  
اأهمية الدرا�صة : 

تتحدد اأهمية الدرا�سة احلالية فيما ياأتي : 
اأ – الأهمية النظرية : 

ت�سع���ى ه���ذه الدرا�سة اإىل اإع���داد برنامج اإر�سادي مق���رتح قائم على العالج - 1
بالف���ن خلف�ص العناد املتحدى لدى االأطفال وتنمية بع�ص املهارات الفنية 
ل���دى االأطف���ال ذوى �سعوبات التعلم ترتاوح اأعماره���م الزمنية من )9-6( 
عاًم���ا، حي���ث ت�ساع���د هذه الربام���ج يف حت�سني ال�سح���ة النف�سي���ة، ومن ثم 
ي�ستطي���ع هوؤالء االأطف���ال مواجهة اال�سطرابات املختلفة، خا�سة وقد قدم 
ال���رتاث ال�سيكولوجي م���ا يوؤكد حاجة االأطفال ذوى ال�سعوبات التعلم اإىل 

مثل هذه الربامج التنموية.  
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تع���د ه���ذه الدرا�س���ة )يف ح���دود عل���م الباحث( ه���ي اأول درا�س���ة عربية تهتم - 2
اإع���داد برنام���ج اإر�س���ادي مق���رتح قائ���م عل���ى الع���الج بالفن خلف����ص العناد 
املتح���دى ل���دى االأطفال وتنمي���ة بع�ص املهارات الفنية ل���دى االأطفال ذوى 

�سعوبات التعلم ترتاوح اأعمارهم الزمنية من )6-9( عاًما.  
تتن���اول ه���ذه الدرا�سة فئة االأطفال ذوي �سعوب���ات التعلم، حيث متثل هذه - 3

الفئ���ة اأك���رب فئ���ات التالمي���ذ ذوي االإعاقات، حي���ث يرى يو�س���ف القريوتي 
واآخرون )2001( اأن ن�سبة ذوي �سعوبات التعلم يف جمتمعاتنا العربية تبلغ 
م���ا ب���ني 3 – 6%، وت���رى درا�س���ات اأخ���رى اأن حوايل 13٫79 % م���ن التالميذ 

يعانون من �سعوبات تعلم.
ب – الأهمية التطبيقية : 

اإع���داد اأداة ت�سخي�سي���ة لتقومي اأداء االأطف���ال ذوى �سعوبات التعلم ترتاوح - 1
للمكتب���ة  اإث���راء  ذل���ك  يع���د  عاًم���ا، حي���ث  م���ن )9-6(  الزمني���ة  اأعماره���م 
االأدوات  ن���درة  للباح���ث  تب���ني  بعدم���ا  خا�س���ة  العربي���ة  ال�سيكولوجي���ة 
ال�سيكومرتي���ة الت���ي عني���ت بقيا����ص العناد املتح���دى لالأطف���ال ال�سعوبات 

التعلم.
اإع���داد مقيا����ص تقدي���ر املعل���م ال�سط���راب العن���اد املتح���دى ل���دى االأطفال - 2

�سعوبات التعلم ومن ثم اال�ستفادة منه يف الت�سخي�ص.  
اإعداد برنامج مقرتح قائم على العالج بالفن خلف�ص العناد املتحدى لدى - 3

االأطف���ال وتنمية بع�ص املهارات الفنية لدى االأطفال ذوى �سعوبات التعلم 
ت���رتاوح اأعماره���م الزمني���ة من )6-9( عاًم���ا، ومعتمًدا عل���ى فنيات العالج 

املعريف ال�سلوكي. 
م�ساع���دة امل�سئولني م���ن وا�سعي وخمططي الربامج الرتبوي���ة االإر�سادية - 4

عل���ى اأن ي�سع���وا يف احل�سب���ان ا�ستخ���دام  اأ�سل���وب الع���الج بالف���ن يف خف����ص 
العناد املتحدي.

ميك���ن اال�ستف���ادة من نتائج ه���ذا البح���ث يف ت�سميم الربام���ج االإر�سادية و - 5
التدريبي���ة املنا�سب���ة للتعام���ل مع اأطف���ال املرحلة الطفول���ة  ذوى �سعوبات 
التعل���م للتخفيف من ح���دة هذه ال�سعوبات التي يعان���ون منها، اأو حماولة 

عالجها.
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تق���دمي التو�سي���ات واملقرتح���ات املنا�سب���ة لتوعي���ة لالآب���اء واملعلم���ني الت���ي - 6
ت�ساعده���م يف و�س���ع اخلط���ط املختلفة، مما ي�سهم ب�س���كل فاعل يف م�ساعدة 
املجتمع على اال�ستفادة من الطاقات الب�سرية املعطلة ب�سبب تداعيات هذه 

ذوى �سعوبات التعلم.
 

م�صطلحات الدرا�صة : 

learning disabilities : سعوبات التعلم�
�سعوب���ات التعلم هي ا�سطرابات يف واح���دة، اأو اأكرث من العمليات النف�سية 
االأ�سا�سي���ة التي تت�سمن فه���م وا�ستخدام اللغة املكتوبة، اأو اللغة املنطوقة، والتي 
تب���دو يف ا�سطرابات اال�ستم���اع والتفكري والكالم، والق���راءة، والكتابة )االإمالء، 
والتعبري، واخلط(، والريا�سيات والتي ال تعود اإىل اأ�سباب تتعلق بالعوق العقلي، 
اأو ال�سمعي، اأو الب�سري، اأو غريها من اأنواع العوق، اأو ظروف التعلم، اأو الرعاية 

االأ�سرية )االإدارة العامة للرتبية اخلا�سة، 2002، �ص2(.
ويع���رف الباح���ث االأطف���ال �سعوب���ات التعل���م اإجرائًي���ا هم الذي���ن يظهرون 
���ا يف االأداء عل���ى مقيا����ص تقدي���ر العن���اد املتح���دى للمعل���م امل�ستخ���دم يف  انخفا�سً
الدرا�س���ة، وال يعان���ون م���ن اأية اإعاقات ح�سية، اأو ع�سوي���ة وا�سحة، اأو اأي حرمان 
ثق���ايف، اأو اجتماع���ي، ودرجاته���م على اختب���ار امل�سفوفات املتتابع���ة لرافن للذكاء 
ت�س���اوى، اأو تزي���د ع���ن قيم���ة املئين���ى ) 50 ( وذل���ك بالن�سب���ة للمعاي���ري املئيني���ة 

لالختبار والذي ميثل امل�ستوى املتو�سط، اأو االأعلى يف القدرة العقلية.

 )ODD( Oppositional Defiant Defiant :ا�سطراب العناد املتحدي
يع���رف ا�سطراب العناد املتحدى طبقا لتعريف اجلمعية االأمريكية للطب 
النف�سي يف االإ�سدار الرابع املعدل من دليل الت�سخي�سي االإح�سائي لال�سطرابات 
العقلي���ة DSM-IV-TR باأن���ه: من���ط متك���رر م���ن التم���رد والتح���دي وال�سلوك 
ال�سلب���ي والعدائي نح���و اأمناط ال�سلطة.وفيه البد اأن حت���دث ال�سلوكيات بتكرار 
اأكرث من تالحظ ك�سفة فردية لعمر معني، اأو مرحلة منائية معينة،  ودائما ما 

يتم علية قبل �سن الثامنة ونادرا ما يتاأخر بعد املراهقة املبكرة.
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وي�سخ�ص ال�سلوك على انه ا�سطراب العناد املتحدى عندما:
–  غالبا ما يبدي الطفل اأربعة اأعرا�ص على االأقل من االأعرا�ص التالية وملدة  اأ 

ال تقل عن �ستة اأ�سهر :
غالبا ما يفقد مزاحه.- 
غالبا ما يجادل مع الكبار.- 
غالبا ما يتحدي ويرف�ص االمتثال اإىل قواعد وتعليمات الكبار.- 
غالبا ما يزعج االآخرين عن عمد.- 
غالبا ما يلوم االآخرين على اأخطائه و�سوء �سلوكه.- 
غالبا ما يكون �سريع الغ�سب واالنزعاج من االآخرين.- 
غالبا ما يكون م�ستاء وغا�سبا.- 
غالبا ما يكون حقودا وحبا لالنتقام.- 

–  اإن ي���وؤدى اال�سط���راب اإىل خل���ل يف الوظائف االجتماعية، اأو االأكادميية، اأو  ب 
املهنية.

ج–  اإال يحدث خالل فرتة الذهان، اأو ا�سطراب احلالة املزاحية.
 (American امل�سل���ك  ا�سط���راب  معاي���ري  املفحو����ص  عل���ى  ينطب���ق  ال  د– 
ه���ذا  الباح���ث  يتبن���ى   Psychiatric Association,2000 p.100)  

التعريف االإجرائي للدرا�سة احلالية.
الربنامج القائم على العلج بالفن: 

يعرفه الباحث اإجرائًيا باأنه : ذلك الربنامج املنظم واملخطط والذي يقوم 
فيه االأطفال ذوي �سعوبات التعلم مبمار�سة بع�ص االأعمال التعبري الفني اخلطي 
والت�سكيل���ي ب�س���ورة )ح���رة - وموجهة( لعم���ل مناذج الأ�س���كال خمتلفة م�سطحة 
وجم�سم���ة اخلام���ات املتوف���رة يف البيئة املحلي���ة الزراعي���ة، اأو امل�سنعة،امل�ستهلكة، 
وللع���ب بامل�س���رح وي���رتك الباح���ث  – يف معظ���م اجلل�س���ات- لالأطف���ال  حري���ة 
اختي���ار اخلام���ة واملو�س���وع الفني ال���ذي يقوموا بتنفي���ذه الأن املق�س���ود بالتنمية 
هن���ا ه���و اإط���الق احلرية الكامل���ة يف املمار�س���ة، ويت�سمن ه���ذا الربنامج خطوات 
وجل�س���ات متتابع���ة لتحقي���ق الهدف الرئي�ص م���ن الربنام���ج: اأي انه  )جمموعة 
م���ن اخلطوات املحددة واملنظم���ة التي يتم التدريب عليها ملجموعة من االأطفال 
ذوى ال�سعوبات التعلم بهدف اإك�سابهم االأن�سطة بع�ص فنيات تفعالية حتى ين�ساأ 
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هوؤالء االأطفال وي�سبوا على ما حتمله هذه املهارات من دالالت �سلوكية اإيجابية 
توؤثر ب�سكل مبا�سر علي اأفعالهم يف تعديل �سلوكياتهم(. 

الإطار النظري للدرا�صة :
�سعوبات التعلم :

�سه���د مفه���وم �سعوب���ات التعل���م تطورات مهمة خ���الل الق���رن التا�سع ع�سر 
والثال���ث االأول م���ن القرن الع�سري���ن يعد التعريف الفي���درايل ل�سعوبات التعلم 
ال���وارد يف قان���ون تربية جميع االأطفال املعوق���ني عام 1975، والذي ت�سمنه اأي�سا 
  the Individuals with 2004 قان���ون الرتبي���ة  لالأف���راد املعوقني املط���ور ع���ام
Disabilities Education Improvement Act (IDEA, 2004)، االأك���رث 
ا�ستخدام���ا  واالأو�سع انت�سارا عند حتديد االأهلية eligibility خلدمات الرتبية 

اخلا�سة. فهذا القانون يعرف م�سطلح �سعوبات التعلم على النحو التايل : 
1 - ع���ام : ا�سط���راب يف واح���دة، اأو اأك���رث من العمليات النف�سي���ة االأ�سا�سية والتي 
ت�ستم���ل ا�ستخ���دام، اأو فهم اللغة، املنطوق���ة ، اأو املكتوبة، والتي قد تظهر يف 
ع���دم ق���درة الفرد التام���ة على ان ي�ستم���ع، اأو يفكر، اأو يتح���دث، اأو يقراأ، اأو 

يكتب، اأو يجري عمليات ح�سابية.
2 - ي�ستم���ل امل�سطل���ح : ح���االت مث���ل �سعوب���ات يف االإدراك  واالإ�ساب���ة املخي���ة 
الب�سيطة و انخفا�ص االأداء الوظيفي، وع�سر القراءة، واحلب�سة الكالمية.

3 - ال ي�ستم���ل امل�سطل���ح : م�سكالت التعلم التي تعود اأ�سا�سا اإىل اأعاقات ب�سرية، 
اأو �سمعي���ة، اأو حركي���ة، اأو فكرية، اأو اقت�سادي���ة، اأو  انفعالية، اأو اإىل ظروف 
  National Research Center on( غ���ري مالئم���ة  ثقافي���ة  اأو  بيئي���ة، 

Learning Disabilities(NRCLD), 2007).

اأم���ا تعري���ف �سعوبات التعلم يف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة فهو م�ستق من 
التعريف اأعاله ومييل اإىل االإجرائية وي�ستمل على اخلم�سة عنا�سر  التالية : 

–  اال�سطراب يف عملية، اأو اأكرث من العمليات النف�سية.  1
–   اال�سطراب يف فهم وا�ستخدام اللغة املنطوقة.  2

–  اال�سطراب يف اال�ستماع، التفكري، الكالم.  3
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–  اال�سطراب يف القراءة، اأو االإمالء، اأو احل�ساب.  4
–  اأن ال تك���ون االإعاق���ات االأخ���رى كالعوق العقل���ي، اأو ال�سمعي، اأو الب�سري، اأو   5

غريها �سبًبا يف ذلك )االأمانة العامة للرتبية اخلا�سة، 1422(.
فنج���اح الف���رد يف مواجه���ة امل�س���كالت احلياتية يعتمد بدرج���ة كبرية علي 
املعلوم���ات واملع���ارف الت���ي ق���ام بتخزينه���ا يف ذاكرت���ه م���ن اأج���ل ا�سرتجاعها عند 
الطل���ب، ويف الواق���ع فاإن املتعلم يحتاج اإيل كث���ري من املعلومات التي خزنها اأثناء 
درا�ست���ه لت�ساع���ده علي الفه���م وا�ستيعاب املعلومات اجلديدة م���ن خالل عمليات 
الرب���ط داخ���ل الذاكرة، ولك���ي تكون جاهزة عن���د ا�ستدعائها لالإجاب���ة عن اأ�سئلة 
االمتح���ان، وبالت���ايل فعملية التذكر عملية �سرورية ل���كل فرد حتى ي�ستطيع اأن 

ميار�ص حياته ب�سكل طبيعي.

ا�سطراب العناد :
يواج���ه االآب���اء واملرب���ني م�سكل���ة عن���اد االأطف���ال يف مرحل���ة منوه���م املبكرة 
وال�سيما بني ال�سنة الثانية والرابعة، ويعد العلماء اأن �سلوك العناد �سيء طبيعي 
يف مرحل���ة احل�سان���ة اإذ يبداأ الطفل فيها بتاأكيد ذات���ه ورف�سه �سيطرة االآخرين 
وت�سلطه���م وكتبه���م لرغباته، وتوؤكد الدرا�سات اأن خلو ه���ذه املرحلة من مراحل 
من���و الطفل م���ن �سلوك العناد قد يوؤدي اإىل �سع���ف االإرادة واخل�سوع يف املراحل 

التالية من النمو.
ويهت���م الطف���ل يف ريا����ص االأطف���ال ودور احل�سان���ة، بنف�س���ه فه���و ال يهت���م 
باأق���وال االآخري���ن واأفعالهم اإال اإذا كانت مرتبطة بذات���ه، ويهتم الطفل مبحاكاة 
الكبار واللعب، وتزداد حركته، وتعد هذه الفرتة منو القدرات املختلفة اجل�سمية 
واحل�سية والعقلية اإذ تنمو �سخ�سية الطفل واهتماماته بالعامل اخلارجي، ومنو 

االأنا لديه والوعي والرغبة يف االعتماد على الذات.
اأم���ا االإ�س���دار الرابع م���ن الدلي���ل الت�سخي�س���ي االإح�سائ���ي لال�سطرابات 
العقلي���ة فتمث���ل التعديل يف حذف املعيار الت�سخي�سي اخلا�ص بال�سب وا�ستخدام 
لغ���ة بذيئ���ة الرتباط���ه ال�سعي���ف با�سط���راب العن���اد املتح���دي، وزي���ادة االأعرا�ص 
الت�سخي�سي���ة اإىل اأربع���ة اأعرا����ص م���ن اإجم���ايل ثماني���ة اأعرا����ص، والتاأكي���د على 
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تك���رار ح���دوث ال�سل���وك اأك���رث من اأن يالح���ظ ك�سف���ة ملرحلة عمري���ة، اأو منائية 
 Pardini &Lochman,2006 pp.43-45.معني

االإح�سائ���ي  الت�سخي�س���ي  الدلي���ل  م���ن  املع���دل  الراب���ع  االإ�س���دار  يف  اأم���ا 
لال�سطراب���ات العقلي���ة ف���كان التعديل ب�سيًط���ا ؛ حيث اأ�سي���ف اأن ن�سبة االنت�سار 
الع���ام ال�سط���راب العن���اد املتح���دي ت���رتاوح ما ب���ني 2-16% وه���ذا باالعتماد على 
 (American Academy of Child and Adolescent طريقة القيا�ص املتبعة

Psychiatry,2007)

 (Christophersen & Mortweet,ويعرف �سري�ستوفري�سني ومورتويت
 (2001ا�سط���راب العن���اد املتح���دي باأنه : منط دائم م���ن ال�سلوك غري التعاوين 

العدائي واملتحدي نحو اأمناط ال�سلطة بدون انتهاكات اجتماعية اأ�سا�سية. 
ويعرف���ه بو�سك���ي (Boesky,2002)  باأن���ه : ا�سط���راب نف�س���ي يب���دى في���ه 

الطفل عدم االلتزام نحو اأمناط ال�سلطة.  
وتع���رف منظم���ة ال�سحة العاملية ا�سطراب العناد املتحدي باأنه : ا�سطراب 
امل�سلك الذي يحدث لدى االأطفال ال�سغار ويت�سم بالتحدي والع�سيان وال�سلوك 
اله���دام لكن ال يت�سمن اأفعال جانح���ة، اأو اأ�سكال خطرة من العدوانية وال�سلوك 
غ���ري االجتماع���ي.  ويج���ب احل���ذر عن���د ت�سخي����ص ه���ذا اال�سطراب م���ع املراهق 
الأن���ه يف ه���ذه احلال���ة �سي���الزم االأعرا����ص دائما �سل���وك غري اجتماع���ي وعدواين 
 (World Health Organization, 2006, .يتجاوز جمرد التحدي والع�سيان

pp.275-276)

ويف�س���ر يونغ العناد باأنه عب���ارة عن ردود الفعل التي يقوم بها الطفل جتاه 
موق���ف اجتماع���ي للحف���اظ عل���ى �سخ�سيته من الواق���ع املوؤمل. وميك���ن اأن يكون 

العناد رد فعل ملواقف اجتماعية معينة )ريان بدير، واآخرن، 2007، �ص 89(.
ويع���رف العن���اد باأن���ه: “ا�سطراب �سلوك���ي �سائع يحدث لف���رتة وجيزة من 
عمر الطفل. ورمبا ياأخذ منًطا متوا�ساًل و�سفه ثابتة يف �سلوكه. وي�سنف �سمن 
النزع���ات العدواني���ة عن���د االأطف���ال. ويع���د حم�سل���ة لت�سادم رغب���ات وطموحات 

الطفل ورغبات ونواهي الكبار واأوامرهم” )حممد ملحم، 2002، �ص 320(.
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   فم���ن املع���روف اأن �سلوك الطف���ل يف ال�سنتني الثالث���ة والرابعة من العمر 
يتمي���ز بالتمرك���ز حول الذات فهو ال يهت���م باأقوال واأفعال االآخري���ن اإال اإذا كانت 
مرتبط���ة بذات���ه ولكن مع التق���دم يف العمر وتفاعله مع البيئ���ة املحيطة به، فاإن 
ه���ذا ال�سل���وك يخ���ف تدريجًي���ا ويب���داأ بالتعام���ل مع الع���امل املحيط ب�س���كل اأكرث 

مو�سوعية )كلري فهيم،2007(.
يت�سح من العر�ص ال�سابق اأن ا�سطراب العناد املتحدي هو �سلوك ميار�سه 
الطف���ل نح���و الوالدي���ن، اأو املعل���م، اأو االأق���ران ويت�س���م باملجادل���ة، وع���دم تقب���ل 

التوجيه، واحل�سا�سية الزائدة، و�سرعة الغ�سب واالنزعاج، واإلقاء.
وق���د دل���ت بع�ص البحوث العلمي���ة على اأنه كلما كانت �س���ن الطفل �سغرية 
)2-5( �سن���وات كلما اجتهت االأعرا����ص اإىل االختفاء مبرور الوقت اأي كلما تقدم 
يف ال�س���ن، ولك���ن اإذا كان���ت االأعرا����ص ال ت���زال م�ستم���رة بعد �سن اخلام�س���ة فاإنها 
تتج���ه اإىل الثب���ات وت�سب���ح م�سكلة �سلوكية، ولذلك فاإنه ميكنن���ا اأن نغ�ص النظر 
ع���ن ه���ذه االأعرا�ص االنفعالية ل�سغار االأطف���ال دون اخلام�سة )مالك جرج�ص، 

1982، �ص 100(.
اأ�سكال العناد  املتحدي للأطفال :

تق���در ن�سب���ة انت�س���ار ا�سط���راب العن���اد املتح���دي بح���وايل م���ن )%16-2( 
معتم���دة عل���ى طبيعة العينة وطريقة القيا�ص، وجنده اأك���رث انت�ساًرا بني الذكور 
 (American  .عن���ه يف االإن���اث قبل �سن البلوغ وتت�س���اوى الن�سبة بعد �سن البلوغ
.(Psychiatric Association, 2000, p. 101  ويختل���ف انت�س���ار ا�سط���راب 
العناد املتحدي باختالف العمر الزمني حيث تبلغ ن�سبة انت�ساره من )4-9%( يف 
�سن���وات ما قبل املدر�سة،اأم���ا يف اأطفال املدر�سة االبتدائية فن�سبة انت�ساره ترتاوح 
 (Silverthorn,2001,  يف مرحل���ة املراهق���ة )%ب���ني )6-12%(، وتزي���د ع���ن )15
 .(p.41 كم���ا جن���د اأن 36% م���ن االإناث،و46%م���ن الذك���ور ذوي ا�سط���راب العناد 
املتحدي لديهم ا�سطرابات اأخرى.  يف حني اأن 35% ممن لديهم ا�سطراب العناد 
املتح���دي يتطور اإىل ا�سطرابات انفعالية،20% اإىل ا�سطرابات مزاجية،15% اإىل 
 (Tennessee Department of Mental Health ال�سخ�سي���ة   ا�سطراب���ات 

and Developmental Disabilities,2008, p.60)
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وتو�سل���ت درا�س���ة ماثيو واآخرين Matthew et al., (2007)  اإىل اأن ن�سبة 
انت�سار ا�سطراب العناد املتحدي بني االأطفال تبلغ 10،2% حيث تبلغ ن�سبة %11،2 

بني الذكور، 9،2% بني االإناث.  
وترتاوح ن�سبة انت�سار ا�سطراب العناد املتحدي بني اأطفال الواليات املتحدة 
 (American Psychological Association,  .%16-2 االأمريكي���ة م���ا ب���ني

2008, p.33)

كم���ا ت�س���ل ن�سب���ة انت�س���ار ا�سط���راب العن���اد املتح���دي ب���ني اأطف���ال املدار�ص 
Ersan et al., 2004).( %11٫5 االبتدائية برتكيا اإىل

وتو�سل���ت درا�س���ة اآين وكاتري���ن Anne&Kathryn, 2008 اإىل اأن ن�سب���ة 
انت�س���ار ا�سط���راب العن���اد املتح���دي ت�س���ل اإىل 3% ب���ني اأطف���ال موؤ�س�س���ة تيني����ص 
للخدمات الطبية والعالجية والذين ترتاوح اأعمارهم ما بني )3- 17( �سنة.          

جدول )1(
ن�صب انت�صار ا�صطراب العناد املتحدي يف الدرا�صات املختلفة

نسبة االنتشارالفئة المستهدفةالسنةالباحثم

2-16%عيناتأالمجتمع2000تقريرأالجمعيةأاألمريكيةأللطبأالنفسي1

2Silverthornماأقبلأالمدرسة2001دراسةأسيلفيرثورنأ
مرحلةأاالبتدائي

%9-4
%12-6

1-6%	طفالأنيوزيالندا2002تقريرأقسمأخدماتأالطفلأواألسرة3

4Ersan etalطفالأتركيا2004دراسةأايرسانأوآخرينأ	11.5%

5Stancin22%نزالءأالمصحات2005دراسةأستانسينأ

6Loeber etal2.6-15.6%عيناتأالمجتمع2007دراسةألوبيرأوآخرينأ

7Matthew etal10.2%األطفال2007دراسةأماثيوأواخرينأ

8Fraser etalطفالأاستراليا2008دراسةأفراسترأوآخرين	16%

2-16%	طفالأ	مريكا2008تقريرأالجمعيةأالنفسيةأاألمريكية9

10Anne & Kathrynطفالأمؤسسةأتينيس2008دراسةأآنيأوكاترينأ	3%

8.9%األطفالأمنأ(9-12)2009محمودأ	بوأالمجدأحسنأبمدينةأقنا11
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تتلخ�س اأ�سكال العناد املتحدى يف الأتي :
العن���اد كا�سطراب �سلوك���ي: يتجلى هذا ال�سكل من العناد على �سكل اإ�سرار - 1

الطف���ل عل���ى العن���اد ومقاوم���ة �سلبي���ة متوا�سل���ة نح���و مواق���ف وحاج���ات. 
فالطف���ل يف ه���ذه احلالة ينزع نحو معار�سة االآخرين وم�ساك�ستهم، ويكون 
يف حالة تذمر و�سكوى م�ستمرة من اأوامر االآخرين )الوالدين، اأو غريهم( 

)اأحمد الزغبي، 2001 ،  �ص140(.
التحدي الظاهر: ويكون هذا العناد على �سكل اإ�سرار الطفل على ا�ستكمال - 2

م���ا يري���ده )مثل م�ساه���دة فيل���م تلفزيوين( بالرغ���م من اإقن���اع والدته له 
بالن���وم م���ن اأج���ل اال�ستيق���اظ مبك���ًرا للذه���اب اإىل املدر�س���ة. ويك���ون عناده 
عل���ى �س���كل رف�ص ملا يطلب منه، ويك���ون م�ستعًدا لتوجيه اإ�س���اءة لفظية، اأو 

االنفجار يف ثورة غ�سب للدفاع عن موقفه. 
العن���اد احلاق���د: يتمث���ل هذا العن���اد يف قيام الطف���ل بعك�ص م���ا يطلب منه، - 3

فالطفل الذي يطلب منه اأن يهداأ ي�سرح ب�سوت عال، والذي يطلب منه اأن 
ياأكل يرف�ص الطعام بالرغم من حاجته اإليه ) كلري فهيم،2007(.

ت�سخي�س ا�سطراب العناد املتحدي:

يت���م ت�سخي����ص اال�سطراب العناد املتحدي من خ���الل اأخذ التاريخ املر�سي 
والتط���وري والفح����ص النف�سي، ومقارن���ة �سلوك الطفل ب�سل���وك من هم يف مثل 

عمره العقلي، ومراعاة اأن يكون ال�سلوك كثرًيا من املعتاد.
من���ط م���ن �سل���وك ال�سلبي���ة العدائية، واجل���راأة، ي�ستم���ر على االأق���ل ملدة )6( - 1

�سهور، والتي يظهر خاللها اأربعة، اأو اأكرث من ال�سمات التالية:
	.فقد االأع�ساب غالًبا
	.جدال مع الكبار غالًبا
	.غالًبا ما يعار�ص، اأو يرف�ص اأن ي�ستجيب ملطالب، اأو اأوامر الكبار
	.غالًبا ما يتعمد م�سايقة النا�ص
	.غالًبا ما يلوم على اأخطائه، اأو �سلوكه ال�سيئ
	.غالًبا ما يكون �سديد احل�سا�سية، اأو يت�سايق ب�سهولة من االآخرين
	.غالًبا ما يكون غا�سًبا و�سريع االمتعا�ص
	.غالًبا ما يكون حاقًدا
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يح���دث اال�سط���راب �سعًف���ا وا�سًح���ا يف النواح���ي االجتماعي���ة واالأكادميي���ة - 2
واملهنية )حممد ملحم، 2002، �ص 323(.

ال حتدث ال�سلوكيات ب�سورة وحيدة )منفردة( اأثناء اال�سطرابات الع�سابية، - 3
اأو املزاجية، ويتميز ا�سطراب العناد والتحدي ح�سب درجة �سدته اإىل:

خفي���ف : حيث تك���ون االأعرا�ص قليلة تفي بالت�سخي����ص، واالإعاقة النا�سئة - 
عن اال�سطراب طفيفة.

متو�س���ط )معت���دل(: وهو الو�سط ب���ني ال�سديد واخلفيف م���ن حيث درجة - 
اال�سطراب واالإعاقة.

�سدي���د )حاد(: حيث توجد اأعرا�ص عديدة، واالإعاقة تكون م�سوهة لالأداء - 
املدر�سي واالجتماعي: مع الكبار والرفاق.
خ�سائ�س الطفل ذي ا�سطراب العناد املتحدي :

اأ-     التفكري الرجعي وال�سلب الذي ي�سعب معه التكيف يف املواقف اجلديدة. 
ب-   الغ�سب والت�سرفات ال�سلبية.

ج�-   احل�سا�سية الزائدة التي توؤدي اإىل ال�سيق والغ�سب واالنزعاج.
د-    �سعوبة فهم وترجمة امل�ساعر واملواقف االجتماعية.  

ه�-   التفكري ال�سطحي غري املتاأين.  
 (Dengangi & Kendell,2008 p.111) .و-    ات�سام الطفل باأنه �سلبي وغري متعاون
 بينم���ا ي���رى باركل���ي وبينت���ون (Barkley&Benton,1998) اأن���ه يالحظ على 

الطفل ذي ا�سطراب العناد املتحدي اخل�سائ�ص التالية : 
يتغ���ري من ال�سعادة اإىل الغ�س���ب يف ثانية،يحارب ويرف�ص االأمور احلتمية - 

)كالذه���اب اإىل املدر�س���ة، اأو الن���وم(، ي�س���ر عل���ى اأن ت�س���ري اأم���ور العم���ل، اأو 
اللع���ب م���ع االأقران وف���ق طريقته وه���واه، يجادل يف االأم���ور التافهة متاًما 
كما يف االأمور املهمة، ويكذب ويخدع للهروب من حتمل امل�سئولية، ويتعمد 
ع�سيان الوالدين، ياأهمل التعليمات واالأوامر،ال يتبع القواعد والتعليمات، 

ي�سايق االآخرين وي�سخر منهم.
   يقاطع حديث االآخرين، ال ي�ستطيع التحكم يف انفعاالته ومزاجه باملقارنة - 

مب���ن يف نف����ص عم���ره، ق���د يحط���م االأ�سي���اء عندم���ا يث���ور، قلي���ل االح���رتام 
 (Barkley&Benton,1998, pp.10-11).  والتقدير لوالديه،�سهل اال�ستثارة
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من العر�ص ال�سابق خل�سائ�ص الطفل ذي ا�سطراب العناد املتحدي يت�سح 
مدى املعاناة التي ميكن اأن يتكبدها االآباء، اأو املعلمني جراء �سلوك هذا الطفل، 
ل���ذا كان م���ن ال�س���روري تق���دمي عالج خلف����ص هذا اال�سط���راب ولرف���ع املعاناة 

عنهم.  
اأ�سباب ا�سطراب العناد املتحدي :

هناك العديد من العوامل واالأ�سباب التي توؤدي اإىل ظهور ا�سطراب العناد 
املتح���دي ل���دى االأطف���ال، ومعرفة ه���ذه العوام���ل ي�ساعد على اتخ���اذ االإجراءات 
الكفيل���ة لتجن���ب ولتقليل احتمال حدوث هذا اال�سط���راب باالإ�سافة اإىل تقدمي 
العالج والرعاية املنا�سبة للطفل يف الوقت املنا�سب مبا يكفل عدم تدهور حالته 

اإىل ا�سطراب امل�سلك، اأو اجلنوح، اأو االإدمان.
وتنق�سم العوامل امل�سببة ل�سطراب العناد املتحدي اإىل: 

اأ-العوام�ل البيولوجي�ة : وللعوام���ل البيولوجية اخلارجية مثل تن���اول ال�سموم، 
اأو التدخ���ني ونق����ص التغذي���ة والفيتامين���ات تاأث���ريات اأي�سا ولكنها غ���ري ثابتة.

 .(American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,2007)
ه���ذا باالإ�ساف���ة اإىل تغ���ري مع���دل اإف���رازات بع�ص الهرمون���ات مث���ل الكورتيزول، 
م���ن  الكظري���ة  الغ���دة  اإف���راز  ي���زداد  حي���ث  ؛  واالأدرينال���ني  والتي�ستو�سي���رتون، 
هرم���ون االأدرينال���ني لدى االأطفال ذوي ا�سطراب العن���اد املتحدي عن االأطفال 
الطبيعي���ني، كم���ا اأن للعوامل الف�سيولوجي���ة الداخلية يف مرحلة ما قبل الوالدة 

لها تاأثريها على ا�سطراب العناد املتحدي
  (Alvarez&Ollendick, 2003, pp.101).

كم���ا اأن العوام���ل الفردي���ة لدى الطفل � متمثلة يف املي���ول واحلالة املزاجية 
واحل�سا�سي���ة البالغ���ة و التقلب���ات االنفعالي���ة والقلق املتوا�س���ل وال�سلبية ونق�ص 
االنتب���اه � ترتب���ط بالعوام���ل البيولوجية وخا�س���ة اال�ستعداد الفط���ري الوراثي، 
وهذه العوامل من دورها اأن توؤثر يف طريقة تفاعل الطفل لي�ص فقط مع بيئته 
ولك���ن اأي�سا مع االآخرين ومن ثم فه���ذه العوامل قد تتدخل يف ظهور ا�سطراب 

 (Capaldi & Eddy, 2005, pp.287-290). العناد املتحدي
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ب-العوامل البيئية والجتماعية : ال يرتبط ا�سطراب العناد املتحدي بخ�سائ�ص 
االأ�س���رة فق���ط ولكن���ه يرتب���ط اأي�س���ا بخ�سائ����ص البيئ���ة املحيط���ة بالطف���ل مثل 
املدر�س���ة والرفاق واجلريان واحلي باأكمله؛ فالعوامل االجتماعية واالقت�سادية 
له���ذه البيئ���ات مث���ل الفق���ر واالفتق���ار اإىل التنظي���م، وعن���ف اجلماع���ة، وزي���ادة 
مع���دالت اجلرمية، وعدم التجان�ص العرق���ي وكرثة التنقل بني االأحياء، واأجهزة 
االإعالم واحل�سر والريف وخ�سائ�ص الرفاق من عنف وعدوان و�سلوك اإجرامي 
وانتم���اءات عرقي���ة لها اأكرب االأث���ر يف ظهور العديد م���ن اال�سطرابات ال�سلوكية 

   (Gorman-smith,2003, pp.117-120). املختلفة
اإال اأن العدي���د م���ن الدرا�س���ات توؤي���د اأنه من امل�ستبعد اأن يك���ون هناك عامل 
رئي�س���ي وحي���د وراء ا�سط���راب العن���اد املتح���دي ؛ فال���راأي االأكرث �سيوع���ا هو اأنه 
يظه���ر نتيجة خلليط معقد من العوام���ل الوراثية واالجتماعية والنف�سية لدى 
 Webster-Stratton,1996; Rey etal., 2000; Burt etal.,( االأف���راد. 

2001; Delaunay etal., 2005; Dick etal., 2005).

ج���� -العوام�ل الأ�سري�ة : وقل���ة االإ�س���راف الوالدي���ن وقل���ة التفاع���الت االإيجابية 
واالعت���داء عل���ى االأطف���ال والتعليم���ات املتناق�س���ة والطب���اع ال���و الدي���ة احل���ادة 
واخلالفات الزوجية وكرثة النزاع وال�سجار االأ�سري وا�ستخدام العقاب اجل�سدي 
واملعنوي،هذا باالإ�سافة اإىل تاأثري كل من انخفا�ص امل�ستوى التعليمي للوالدين 
وم�ست���وى دخ���ل االأ�سرة وقلة الدفء االأ�سري على ظهور وتطور ا�سطراب العناد 

  (Pardini & Lochman,2006, pp.46-47)..املتحدي لدى االأطفال
وم���ن مظاهر هذا اال�سط���راب العناد املتحدى تتمث���ل يف:)االأب واالأم مثل 
امل�س���كالت الزوجية، والنزاع وال�سراع على ال�سلط���ة االأ�سرية، الطفل والوالدين 
مث���ل اال�ستي���اء م���ن االهتمام الزائ���د، واخلوف م���ن العقاب، وال�سك���وى من عدم 
امل�ساواة واملحاباة بني االإخوة، الطفل واأخيه مثل الغرية، الوالدين والطفل مثل 

م�ساعر الرف�ص متمثلة يف قلة االهتمام بالطفل واملعاملة القا�سية والتوبيخ.
(Herbert&wookey,2004, p.44) .
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 ال�سورة الإكلينيكية ل�سطراب العناد املتحدي:

ال يع���د ت�سخي����ص ا�سط���راب العن���اد املتح���دي يف حال���ة ظه���ور مث���ل ه���ذه 
االأعرا�ص فقط يف حاالت ا�سطراب الذهان، اأو ا�سطراب املزاج، اأو يكون ال�سلوك 
املح���دد ج���زًءا م���ن مرحل���ة تطور ومن���و الطف���ل )مثل الف���رتة م���ن 2-3 �سنوات، 
ويف مرحل���ة املراهق���ة املبك���رة(، اأو تك���ون اأكرث خط���ورة مقارنة بال�سل���وك املتوقع 
له���ذه املرحل���ة الأن يف ه���ذه احلال���ة ميث���ل ال�سل���وك ا�سطراًب���ا اأكرث خط���ورة من 
ا�سط���راب العن���اد املتح���دي. وت�سخي�ص اال�سطراب غري حم���دد مبرحلة عمرية 
معين���ة ولكن���ه من ال�سائع ظهوره يف نهاية مرحلة ما قبل املدر�سة، اأو بداية عمر 
 (American Academy of Child and Adolescent .املدر�س���ة االبتدائ���ي

Psychiatry,2007)

ال ميك���ن اأن ي�سخ����ص االأطف���ال بعم���ر م���ن 18-36 �سهًرا با�سط���راب العناد 
املتحدي حيث يعد ال�سلوك امل�سابه له اأمر طبيعي ؛ فمثال بالرغم من اأن نوبات 
الغ�سب هي اأحد اأعرا�ص ا�سطراب العناد املتحدي اإال اأنها تعد �سلوًكا �سائًعا لدى 
االأطف���ال ما بني 2-3 �سنوات، اأم���ا بعد الثالثة في�سبح الطفل قادًرا على التعبري 
ع���ن اإحباط���ه بط���رق مقبول���ة اجتماعًيا، ل���ذا من االأف�س���ل ت�سخي����ص ا�سطراب 
 (Tennessee Department of العن���اد املتح���دي يف مرحلة الطفول���ة املتاأخ���رة

Mental Health and Developmental Disabilities, 2008, p.60)

وميكن عر�س التطور العام ل�سطراب العناد املتحدي كالتايل :

أ مرحل�ة الر�ساع�ة : م���ن امل�ستحي���ل اإج���راء ت�سخي����ص و ال ميك���ن اعتب���ار ه���ذه 	-
االأعرا�ص ا�سطراب.

مرحل�ة الطفول�ة املبك�رة : ي�سب���ح الطف���ل متحدي���ا ج���دا، يرف�ص اإجن���از ما       	-أ
يطلب منه، ويظهر نوبات غ�سب.

 مرحل�ة الطفول�ة املتاأخ�رة : ي�سب���ح الطف���ل عا�سًي���ا، يرف����ص االمتث���ال اإىل ت-أ
التعليمات، يجادل كثريا، يزعج االآخرين عن عمد.

كم���ا ا�ستف���اد الباح���ث من ذل���ك يف ا�ستبع���اد التقديرات الذاتي���ة واملالحظة 
كطري���ق لقيا����ص ا�سطراب العناد املتحدي، وذل���ك الأن الطفل ذوى ال�سعوبات ال 
يظه���ر هذا اال�سط���راب اأثناء فح�سه اإكلينيكًيا، واإمن���ا يظهره يف حميط االأفراد 
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الذي���ن يعرفه���م �سواء يف الرو�س���ة واملدر�سة، اأو االأ�سرة، ل���ذا اختار الباحث املعلم 
لي�ستويف مقيا�ص تقدير املعلم ال�سطراب العناد املتحدي لدى االأطفال.

العلج بالفن :
الع���الج بالفن يعد اأ�سلوب عالجي ناجح مع التالميذ، كما يرى اأن العالج 
النف�س���ي يقوم اأ�سا�سا على حوار يتم بني طرفني )مري�ص - معالج(، هذا احلوار 
يت���م غالبا من خالل تبادل الكلم���ات، اأي ين�ساأ حوار لفظي بني املري�ص واملعالج، 
حي���ث يطل���ق املري�ص العن���ان لل�سانه كي يع���رب عما يجول بخاط���ره من ذكريات 
واأح���داث وم�ساع���ر وانفع���االت كاأول خط���وة نح���و حتقي���ق اال�ستب�س���ار بطبيع���ة 
م�سكالت���ه والتع���رف عل���ى اأ�سبابه���ا متقدما نح���و ال�سفاء، غري اأن���ه  يف  كثري من 
االأحي���ان جن���د املر�س���ى يتوقفون ع���ن احلوار اللفظ���ي ويل���وذون بال�سمت طوال 
اجلل�س���ة العالجي���ة، وبالرغ���م مم���ا  يف  ال�سم���ت من لغ���ة، فاإن ال�سم���ت الطويل 
خ���الل اجلل�سات املتعددة اإمنا يه���دد عملية العالج النف�سي ويحول دون تقدمها، 
ا ال  ب���ل ق���د يوؤدى اإىل ف�سلها، كذلك فاإن ذوي �سعوبات التعلم من التالميذ اأي�سً
متكنه���م اللغة م���ن اإقامة حوار يعك�سون من خالله طبيع���ة م�سكالتهم ومن ثم 
جل���اأ املعاجل���ون النف�سيون اإىل و�سائل اأخرى ميك���ن اال�ستعانة بها الإقامة احلوار 
وحتقي���ق التوا�س���ل معه���م وخا�سة مع التالميذ لع���ل اأهمها  يف  راأين���ا ا�ستخدام 
الر�سم  يف  العالج النف�سي، �سواء كعامل م�ساعد، اأو رئي�سي يف العملية العالجية 

)عو�ص مبارك، 2001(.
ويع���د الر�س���م عم���ل فن���ي تعبريي يقوم ب���ه التلمي���ذ، وهو بديل ع���ن اللغة، 
وه���و �سكل م���ن اأ�سكال التوا�سل غري اللفظي، واأي�سا �س���كل من اأ�سكال التنفي�ص، 
فالتالمي���ذ ع���ن طري���ق الر�س���م يعك�س���ون م�ساعره���م احلقيقي���ة جت���اه اأنف�سه���م 
واالآخري���ن، وم���ن ثم كان���ت الر�سوم و�سيلة ممت���ازة لفهم العوام���ل النف�سية وراء 
ال�سلوك امل�سكل، وقد اأثبتت الدرا�سات النف�سية التحليلية للتالميذ اأننا ن�ستطيع 
من خالل الر�سم احلر الذي يقوم به التلميذ اأن ن�سل راأ�ًسا اإىل ال�سعور، والتعرف 
عل���ى م�سكالت���ه وم���ا يعاني���ه، وكذل���ك التع���رف عل���ى ميول���ه واجتاهات���ه وم���دى 
اهتمام���ه مبو�سوع���ات معين���ة  يف  البيئة الت���ي يعي�ص فيها، وعالقت���ه باالآخرين 

�سواء  يف  االأ�سرة، اأو الرفاق، اأو الكبار ) عفاف اأحمد،نهى ح�سن،2004(.
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ومن ثم فقد جلاأ املعاجلون اإىل ا�ستخدام الر�سوم كو�سيلة ميكن من خاللها 
حتقيق التوا�سل مع الذين قد ال يح�سنون التحدث باللغة املنطوقة، على اعتبار 
اأن الر�س���م اإمن���ا ه���و لغ���ة ميكن من خالله���ا اإقامة ج�س���ر للتوا�سل ب���ني املري�ص 
واملعال���ج لتبادل االأفكار واملعاين فيم���ا بينهما، والك�سف عن ال�سراعات الداخلية 
لدى املري�ص. اإذ اأن لدى االإن�سان القدرة على اأن يحول االأفكار اإىل �سور بالقدر 

الذي ميكن فيه اأن يحول ال�سور اإىل اأفكار وكلمات ) عو�ص مبارك،2001(.
وطبيع���ي اأن يك���ون ا�ستخ���دام تكنيك الر�سم غ���ري مقت�سر عل���ى التالميذ، 
واإمن���ا ميكن ا�ستخدامه اأي�سا مع الرا�سدي���ن كاأ�سلوب للعالج النف�سي، وبخا�سة 
اأولئ���ك الذي���ن ال يرغب���ون  يف  احلدي���ث املبا�س���ر ع���ن م�سكالته���م وكذل���ك م���ع 
االأ�سخا����ص اخلجول���ني، وعل���ى ه���ذا يك���ون الر�س���م اأداة منا�سب���ة الإقام���ة احلوار 
وحتقي���ق التوا�س���ل م���ع كل االأ�سخا����ص عل���ى ح���د �س���واء، حت���ى اأولئ���ك الذين ال 
يجي���دون الر�س���م، ل���ذا يو�سى بع�ص علم���اء النف�ص برتك كرا�س���ة ر�سم اإىل جوار 

املري�ص  يف  اجلل�سات العالجية )علي الغامدي،1427(.
التالميذ ال�سغار يظهرون مياًل طبيعًيا نحو الفن اإذا ما توافرت الفر�ص 
الفني���ة يف بيئته���م، والف���ن، مث���ل اللغ���ة -  و�سيلة ات�س���ال، وو�سيل���ة للتعبري، وهو 
مرئي اأكرث منه لفظي فهو يت�سمن عنا�سر اخلط وال�سكل واللون وامللم�ص بدال 
م���ن الكلم���ات، والأن التالمي���ذ لديه���م دافع فط���رى نحو التوا�سل فه���م يعملون 
با�ستم���رار عل���ى تنمية هذه الفط���رة يف كل املنا�سبات املمكن���ة، والتالميذ ال�سغار 
اإذا م���ا اأعط���وا خام���ات متنوع���ة باالإ�سافة اإىل احلري���ة والوقت ال���كايف الكت�ساف 
كي���ف تعم���ل ه���ذه اخلامات، فاأنه���م �سوف يعلم���ون اأنف�سهم مه���ارات الفنون التي 

يحتاجونها لكي ي�سلوا اإىل ما يريدون اأن ينقلوه.
 The American Art Therapy عرفّته اجلمعية االأمريكية للعالج بالفن
ا�ستك�سافي���ة  ���ا  فر�سً يق���دم  االإن�ساني���ة  للخدم���ة  جم���ال  باأن���ه:   Association
للم�س���كالت ال�سخ�سي���ة من خالل التعب���ري اللفظي، ويّنمي اخل���ربات اجل�سمية 
واالنفعالي���ة والتعليمية من خالل ممار�سة الن�ساطات الفنية العالجية )عو�ص 

مبارك، 2001، �ص 18(.
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وتعرف���ه اجلمعي���ة الربيطاني���ة للمعاجل���ني بالف���ن باأن���ه: نوع م���ن العالج 
يعتم���د ع���ل االأ�س���كال الب�سري���ة )الت�سوي���ر الت�سكيل���ي، والر�س���م، والتج�سي���م، 
وغ���ريه( كاأداة ي�ستعمله���ا اخت�سا�س���ي الع���الج بالف���ن املوؤه���ل لي�ساع���د املري����ص 
ع���ل اإب���راز االأف���كار وامل�ساعر الت���ي ال ي�ستطي���ع املري�ص التعبري عنه���ا باأي طريق 
اآخ���ر. وق���د ُت�ستعم���ل تلك االأ�س���كال يف الت�سخي����ص والعالج وم���ن خاللها يتوفر 
للمري����ص واملعالج �سجالت عالجية تفي���د يف االحتفاظ بتلك اخلربات وت�ساعد 
على معرفة مدى احلاجة لال�ستمرار يف العالج. وقد ي�ستعمل املعالج يف العالج 
بالفن طريقة التحويل (Transference) التي حتتوي على م�ساعر من ما�سي 
املري����ص يو�سله���ا اإىل املعال���ج ع���ن طري���ق العم���ل الفن���ي يف اجلل�س���ة العالجي���ة 
وحتت���وي االأعم���ال الفنية عادة على امل�ساع���ر واالأحا�سي�ص، والت���ي اإذا ما و�سحت 

بداأت من خاللها العملية العالجية )عو�ص مبارك،2001، �ص 21(.
فالع���الج بالف���ن Art Therapy باعتب���اره جم���ال اأكادميي اإن�س���اين له دور 
اأ�سا�سي حيث ي�سهم يف رعاية وتقومي كثري من حاالت ذوي االإعاقات �سواء كانت 
ه���ذه احل���االت نف�سي���ة، اأو عقلي���ة، اأو ع�سوي���ة، اأو ح�سي���ة مث���ل �سعوب���ات التعلم، 
ويك���ون ذل���ك بتوظي���ف الف���ن الإع���ادة تهيئ���ة التلميذ ودجم���ه يف احلي���اة العامة، 
 Ulman, A. 1974 ودفع جوانب التنمية املتكاملة لديه، وحتدد األينور األومان
املعاجل���ة بالف���ن دور كل م���ن الف���ن والع���الج النف�س���ي قائل���ة اأن الف���ن ه���و املوقع 
الطبيع���ي لتالقي خربات االإن�سان بعامله الداخلي واخلارجي اأما العالج النف�سي 
فهدف���ه التغي���ري اجلوه���ري اإىل االأف�س���ل يف �سخ�سية االإن�س���ان ويف حياته بوجه 
عام، وهذا ما ُيرجى من جل�سات العالج بالفن وممار�سته  )عايدة عبد احلميد، 

1990، �ص 121(.
كم���ا ت�ستن���د عملية الع���الج بالفن على مبداأ وهو اأن م�ساع���ر الفرد واأفكاره 
الال�سعوري���ة، يع���رب عنه���ا يف  �س���كل �س���ور اأكرث مما يع���رب عنها يف �س���ورة كلمات 
واألف���اظ واأن ل���دى الف���رد طاق���ة كافي���ة الإ�سق���اط �سراعات���ه الداخلي���ة يف �س���ور 
ب�سرية، ومع تقدم الفرد يف ت�سوير خرباته الداخلية تزداد قدرته على التعبري 
ع���ن ذات���ه و�سراعاته من خ���الل ممار�سته للف���ن واإنتاجه الفن���ي )لوي�ص مليكه، 

1986، �ص 215(.



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 279 -

وفل�سفة العالج بالفن تقوم على االإميان الكامل بالقدرة الكامنة لالإن�سان 
يف التعبري عن نف�سه تلقائًيا وال �سعورًيا عن طريق الفن، ولهذا اهتم املعاجلون 
بالف���ن باإط���الق احلري���ة يف التعب���ري ل���الإدالء مبحتوي���ات الال�سع���ور االإن�س���اين 
ويتمن���ى حتقيق���ه يف الواق���ع، فه���ي جت���د طريقه���ا الطبيع���ي م���ن خ���الل و�سائل 
التعب���ري الفني لتطفو هذه املحتويات عل���ى ال�سطح ال�سعوري لالإن�سان بداًل من 
كبته���ا يف الال�سع���ور فيتمك���ن م���ن مواجهتها واإيج���اد احللول املقرتح���ة الواعية 
والتوافقي���ة له���ا ومن ث���م يتحقق التوافق والعالج )عاي���دة حممد عبد احلميد، 

1990، �ص 121(.

وق���د ع���رف  Dale G. Cleaver حيث قال: لق���د كان الفن دائًما اأكرب من 
كل التعريف���ات الت���ي فر�س���ت علي���ه، غ���ري اأننا هنا ميك���ن اأن نع���ّرف العمل الفني 
باأن���ه �س���يء، اأو حدث يتم ابتداعه، اأو اختياره ملقدرته على التعبري وعلى حتريك 
اخل���ربة يف اإط���ار نظ���ام حمدد. )حمم���د عبد املجيد ف�س���ل، 1424ه����،   3(،اأما اذا 
حاولن���ا تعريف���ه بطريق���ة موج���زة فيمكن القول ب���اأن الفن ه���و النظام. )حممد 
عبد املجيد ف�سل، 1424ه�، 5(،وقد اختلف املخت�سون يف الفنون من حيث تق�سيم 
جم���االت الف���ن الت���ي ميك���ن ا�ستعرا�سه���ا عل���ى النح���و التايل:الر�س���م الت�سوير 
– الت�سمي���م – الطباع���ة – اأ�سغ���ال الن�سي���ج – اأ�سغال اخل���زف وال�سل�سال – 
اأ�سغ���ال الزج���اج – اأ�سغال املعادن – اأ�سغال النج���ارة- الت�سكيل باخلامات البيئية 

وامل�ستهلكة )علي الغامدي، 1427،  �ص 15(.

واإذا اأردنا تلخي�س اأهمية الفن للفرد واملجتمع، كما يقول )حممد ف�سل، 1416( 
يف النقاط التالية:

الفن و�سيلة لدرا�سة الرتاث احل�ساري وتذوقه.- 
الفن و�سيلة الإدراك وتاأمل البيئة املحيطة بالفرد.- 
الفن و�سيلة للتعبري عن النف�ص وتكامل ال�سخ�سية.- 
الفن و�سيلة من اأهم و�سائل �سغل اأوقات الفراغ وهواية مريحة.- 
الفن و�سيلة لتدعيم اجلانب االقت�سادي.- 
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  واإذا اأردن�ا تلخي��س مب�ادئ اأ�سا�سي�ة لتق�دمي اخلدم�ات النتقالي�ة للأطف�ال ذوي 
ال�سعوبات:

 يع���د االإن�س���ان بغ����ص النظر ع���ن اإعاقته �سان���ع للح�سارة وبذل���ك ينبغي اأن - 
يكون هدف مبا�سر ملجاالت التنمية ال�ساملة من خالل جهودها املتنوعة.  

 الطفل ذوى ال�سعوبات يعد فرًدا قادًرا على امل�ساركة يف جهود التنمية ومن - 
حق���ه اال�ستمت���اع بثمراته���ا، اإذا ما اأُتيحت ل���ه الفر����ص واالأ�ساليب الالزمة 

لذلك.  
 الطف���ل ذوى ال�سعوب���ات مهم���ا بلغ���ت درج���ة عنادهم واختلف���ت فئاتهم فاإن - 

لديه���م قابلية وقدرات ودواف���ع لتعلم والنمو واالندم���اج يف احلياة العادية 
يف املجتمع.  

 تع���د املعرف���ة العلمية والفنية والتكنولوجية اأ�سا�ًس���ا هاًما للت�سدي حلاالت - 
الطفل ذوى ال�سعوبات والوقاية منها والعناية ب�سوؤون العنا ديون.

 تعد عملية العالج حق للطفل ذوى ال�سعوبات يف جمال امل�ساواة مع غريهم - 
من املواطنني وذلك لتوفري فر�ص العي�ص الكرمي لهم.

 تع���د التنمي���ة ال�ساملة من خالل العالج بالف���ن جزء منها وما تتطلبه هذه - 
التنمي���ة من تطوي���ر يف الهياكل والبني���ة االقت�سادي���ة واالجتماعية ركيزة 
اأ�سا�سي���ة يف الق�س���اء على اأ�سباب العن���اد مبختلف �سورها وذل���ك باعتبارها 

اإ�سرتاتيجية وقائية للحد من انت�سار ظاهرة العناد املتحدى.
الأ�س�س التي ي�ستند اإليها العلج بالفن :

 ت�ستن���د ن�ساأة العالج بالفن اإىل جمموع���ة من االأ�س�ص، حددتها نومربج )1987( 
على النحو التايل :

اإن امل�ساع���ر واالأف���كار الال�سعورية ي�سهل التعبري عنه���ا تلقائًيا يف �سور اأكرث - 
مما يعد عنها يف كلمات. )عايدة حممد عبد احلميد، 1990(.

اإن اإ�سق���اط �سراع���ات الفرد الداخلية يف �س���ورة ب�سرية ال يحتاج اإىل مهارة، - 
اأو تدريب فني.

اإن التعب���ري الفن���ي املنت���ج يف الع���الج بالف���ن يج�س���د امل���واد الال�سعوري���ة مثل - 
االأح���الم وال�سراع���ات، والذكري���ات الطفول���ة، واملخ���اوف... وغريه���ا )علي 

الغامدي، 1427، �ص 15(.
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يعم���ل اإ�سقاط ال�سراعات واملخاوف الداخلية يف �سورة ب�سرية على بلورتها - 
يف �سكل ملمو�ص ثابت يقاوم الن�سيان، ويكون دلياًل على انطالق ال�سراعات 
م���ن الال�سع���ور، فيب���داأ املري����ص يف االنف�س���ال ع���ن �سراعاته، ال�س���يء الذي 
يجعل���ه ق���ادًرا عل���ى فح�ص م�سكالت���ه مبو�سوعية متزاي���دة )عو�ص مبارك، 

2001، �ص 18(.
يوؤدي �سرح الطفل الإنتاجه الفني لفظًيا اإىل التداعي احلر حول اإ�سقاطاته - 

الفني���ة، مما يزي���د قدرته على التعبري اللفظي خا�س���ة لدى الذين يجدون 
�سعوبة يف التعبري عن اأنف�سهم لفظًيا، ويتم ت�سجيع ذاتية عن طريق قدرته 
املتزاي���دة عل���ى اال�س���رتاك يف التف�س���ري اللفظ���ي الإنتاج���ه الفن���ي، وي�ستبدل 
تدريجًي���ا اعتم���اده ال�سابق على املعال���ج ب�سحنة انفعالية جت���اه فنه، ويتحرر 

الطفل تدريجًيا من االعتماد الزائد على املعالج. 

اإجراءات تنفيذ ن�ساط تعليم املهارة الفنية بطريق م�ستقلة: 
• التق���دمي للمه���ارة: ويف تل���ك املرحل���ة يو�س���ح املعل���م ن���وع امله���ارة الت���ي يت���م •

تدري�سها )املالحظة، الت�سنيف، التحليل....( والهدف من تعلمها.
• تو�سي���ح كيفي���ة اأداء امله���ارة: ويعر����ص هن���ا املعلم الأمثل���ة تو�سح كيفي���ة اأداء •

املهارة يف �سكل خطوات متتابعة )مها ال�سليمان، 2006(.
• مراجع���ة خطوات اأداء امله���ارة: وهنا يتاأكد املعلم م���ن ا�ستيعاب الطالب لكل •

خطوة من خطوات املهارة.
• املمار�سة املوجهة للمهارة: وت�ستهدف هذه املرحلة تدريب الطالب على اأداء •

امله���ارة حت���ت اإ�سراف املعلم وتوجيهه وذلك من خ���الل تكليف الطالب باأداء 
مهام حمددة )نهى البابطني، 2004( .

• تطبي���ق املهارة: وتهدف هذه املرحلة اإىل اإتقان الطالب الأداء املهارة وتنمية •
قدراتهم على ا�ستخدامها يف مواقف جديدة.

• املراجع���ة اخلتامي���ة: ويف تل���ك املرحلة يقوم املعلم مبراجع���ة خطوات تنفيذ •
امله���ارة، واملجاالت املالئمة لتطبيقها، وحتدي���د العالقة بني املهارة مو�سوع 
الدر����ص وامله���ارات االأخ���رى الت���ي �سب���ق تعلمه���ا، ه���ذا وميكن تعل���م مهارات 
التفك���ري بطرق���ة م�ستقلة من خ���الل عدد من الربامج املع���دة لهذا الغر�ص 
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وم���ن اأ�سهرها: برنامج الكورت، وبرنامج ب���ريدو لتنمية التفكري اأالبتكاري، 
وبرنام���ج التفكري املنت���ج، وبرنامج فكر حول. وغريها م���ن الربامج و�سوف 

نتحدث عنها الحقا )اإبراهيم اأبو نيان،2001(.

اإجراءات تنفيذ الأن�سطة تعليم املهارة بطريق  مدجمة : 
• التق���دمي للن�س���اط: ويت���م يف ه���ذه املرحل���ة تهيئ���ة االأطف���ال لتعل���م كل م���ن •

حمتوى الدر�ص املعتاد ومهارة التفكري حمل التعليم.
• عر����ص املهارة: وهنا يق���وم املعلم بعر�ص عملي يو�سح من خالله كيفية اأداء •

املهارة باال�ستعانة باالأ�سئلة املر�سدة وخارطة مهارات التفكري.
• التفك���ري الن�س���ط: ويت���م هن���ا عر�ص حمت���وى الدر�ص ث���م بيان �سل���ة املهارة •

املعني���ة )التحليل، الت�سنيف، املقارنة...( مع حمت���وى الدر�ص )فردو�ص اأبو 
القا�سم، 1428(.

• التفك���ري يف التفك���ري: ويف ه���ذه املرحل���ة ينخ���رط الطالب يف ن�س���اط تاأملي •
يقوم���ون في���ه بتقييم عملهم وذلك مب�ساعدة واإر�س���اد من املعلم ومن خالل 

ما يطرحه عليهم من اأ�سئلة.
• التطبي���ق: وت�ستهدف هذه املرحلة نقل اآث���ار تعلم الطالب للمهارة وتو�سيع •

نطاق تطبيقها اإىل مواقف جديدة.
• التق���ومي: ويف ه���ذه املرحلة يوجه الطالب للقي���ام باأن�سطة فردية ت�ستهدف •

تق���ومي اأدائه���م مله���ارة التفك���ري حم���ل التعلي���م، ه���ذا وت�ستخ���دم اأك���رث م���ن 
اإ�سرتاتيجي���ة االأن�سط���ة يف تعلي���م مه���ارات التفك���ري املدجمة مث���ل: الع�سف 
الذهن���ي، ح���ل امل�س���كالت، االكت�س���اف وغريه���ا والت���ي �سوف نذكره���ا الحقا. 

)بدر عبدالعزيز،1426(

الإ�سرتاتيجيات التي يتبعها املعلم مع الطفل ذي ا�سطراب العناد املتحدي:
توجيه اأ�سئلة اإىل الطفل تت�سمن دائما اختيار من بدائل مقبولة.  - 
اإعادة توجيه �سلوك التلميذ عند ت�سحيح �سلوك الطفل ذي ا�سطراب العناد - 

املتح���دي يج���ب توجي���ه �سلوكه ب���دال من اإمالء م���ا يجب علي���ه اأن يفعله، اأو 
اأمره بالكف عما يفعل.  
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م�ساعدت���ه يف تنظي���م وا�ستغ���الل الوقت حيث اإن الطفل ع���ادة ثائر وغا�سب - 
وقد يزيد انتهاء الوقت دون تنفيذ املهام املكلف بها من حدة ثورته وغ�سبه، 
ل���ذا يج���ب اإر�س���اده اإىل مواعي���د ا�ست���الم االأعم���ال املنتهي���ة، وك���م يتبقي من 

الوقت، وميكن تنظيم جدول مهام له، اأو ا�ستعمال ر�سائل تذكري.  
جتن���ب التغ���ريات املفاجئة حيث يت�س���م الطفل ذو ا�سط���راب العناد املتحدي - 

بالغ�س���ب واالنزع���اج واحل�سا�سي���ة الزائ���دة وه���ذه ال�سف���ات ت���زداد حدة عند 
التغ���ريات املفاجئ���ة وغ���ري املتوقع���ة يف االأح���داث ل���ذا يج���ب بق���در االإم���كان 

التمهيد للتغريات التي قد حتدث.  
ترق���ب املوؤ�س���رات واالأعرا����ص االأولية الت���ي تظهر على الطف���ل عند الغ�سب - 

واالنزعاج والعمل جاهدا على تهدئته قبل اأن تزداد االأمور �سوًءا.  
تكوي���ن عالق���ة طيب���ة م���ع الطفل حي���ث يفتقر الطف���ل ذو ا�سط���راب العناد - 

املتحدي للعالقات االإيجابية مع الرا�سدين،وميكن تكوين هذه العالقة من 
خ���الل الرتحيب بالطفل، مقابلت���ه بابت�سامة وب�سا�س���ة، االهتمام بحاجاته، 

االهتمام ال�سخ�سي به ومب�سكالته.  
التلمي���ذ يف�س���ل بع�ص امل���واد عن االأخرى ل���ذا يجب بق���در امل�ستطاع ترتيب - 

اجلدول الدرا�سي مبا يتالءم معه.
مراع���اة م�ست���وى قدرات الطفل الأن تقدمي م���ا هو اأعلي من م�ستوى قدرات - 

التلميذ ي�سيبه باالإحباط ويزيد من م�سكالته.
(Boynton,2005, pp.147-152)  

ويج���ب اأن يتعامل املعل���م مع ا�سطراب العناد املتحدي ل���دى االأطفال بثبات 
وفعالي���ة مما يزي���د من فر�ص خف�ص هذا اال�سطراب ويت���درج هذا التعامل من 
التدخ���ل غ���ري اللفظ���ي مث���ل االإهم���ال والتجاه���ل، ال�سم���ت، النظر ث���م التدخل 
اللفظي مثل مناداة التلميذ با�سمه، توجيه �سوؤال ثم الطلب من التلميذ االلتزام 

(Boynton,2005 pp.131-132). واأخريا العقاب
وحتى يحقق العالج اأهدافه املن�سودة كان البد من ت�سمني املعلم يف الربنامج 
العالج���ي، وم���ن ث���م الب���د اأال تقت�س���ر جل�س���ات املعل���م عل���ى م���ا يتعل���ق بالعملية 
التعليمي���ة فق���ط، واإمن���ا يج���ب اأن تت�سم���ن اال�سرتاتيجي���ات التي يتبعه���ا املعلم 
م���ع الطف���ل ذي ا�سط���راب العن���اد املتحدي تكوي���ن عالقات اإيجابي���ة مع الطفل، 
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م���ع االهتم���ام باملديح والثن���اء والتعزي���ز لل�سلوك املرغ���وب  وا�ستخ���دام االإق�ساء 
والتجاهل يف خف�ص ال�سلوك غري املنا�سب.  

فاملعل���م ه���و مفتاح �سع���ادة الطفل وفاعليته داخل املدر�سة ل���ذا يجب عليه اأن 
يعمل على:

* اإقامة بيئة مدر�سية مرغوبة وحمفزة وذلك من خلل : 
• اإب���داء املعل���م االنتب���اه للطف���ل واالهتم���ام، مع العم���ل على اإ�سع���ار التلميذ •

بقدرته على النجاح.
• التكلم بهدوء مع االأطفال.•
• جتنب ال�سياح والتهديد وال�سخرية من االأطفال. •
• تكوين �سداقات مع االأطفال على اأ�سا�ص من احلب واالحرتام.•
• ال�سماح بدرجة من احلرية االأطفال.•

* اإجراءات الن�سباط والعقاب الفعالة وذلك عن طريق :
• توجيه االأطفال لكيفية اتخاذ القرارات ال�سليمة.   •
• العمل على زيادة ال�سلوك املرغوب من خالل التعزيز والثناء واملدح. •
• العم���ل عل���ى خف�ص ال�سل���وك غري املرغوب م���ن خالل الع���زل والتجاهل، •

(Herbert&Wookey,2004, pp.31-34). وتكلفة اال�ستجابة
• جتن���ب العق���اب الب���دين، والعق���اب هو رد فع���ل �سلبي يتب���ع اأي �سلوك غري •

مرغ���وب فيقلل من حدوث���ه )زكريا ال�سربيني، ي�سريه �سادق،2003 ،  �ص 
.)256

وم���ن ثم فقد ت�سمنت جل�سات املعلم فني���ات خا�سة ب�سري العملية التعليمية 
داخ���ل الرو�س���ة، واأخ���رى خلف�ص ال�سل���وك غري املنا�س���ب، واأخرًيا فني���ات لزيادة 

ال�سلوك املرغوب.
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درا�صات �صابقة :
الحظ الباحث ندرة الدرا�سات العربية ذات االرتباط املبا�سر مبو�سوع البحث 
مما دفعة اإىل الرتكيز على الدرا�سات االأجنبية وبع�ص الدرا�سات العربية،لذلك 
مت ا�ستق�س���اء جمموع���ة من الدرا�سات ال�سابقة ذات العالق���ة بالدرا�سة احلالية، 

وذلك على النحو االآتي :
ا�ستهدف���ت درا�سة وب�سرت �سرتات���ون Webster-Stratton, (1996) التعرف 
عل���ى العالق���ة بني متغري النوع )ذكور– اإناث( و�س���دة ا�سطراب العناد املتحدي، 
وتكون���ت العينة من )64( بنًت���ا و)158( ولًدا باأعمار زمنية ترتاوح ما بني )7-4( 
�سن���وات لديه���م ا�سطراب العناد املتحدي، اأو بوادر ا�سطراب امل�سلك ، اأو كالهما.  
وا�ستخدم���ت الدرا�س���ة تقدي���ر املعل���م ل�سل���وك الطف���ل، واملالحظ���ة.  وتو�سل���ت 
الدرا�س���ة اإىل وج���ود فروق دال���ة اإح�سائيا بني الذكور واالإن���اث يف �سدة ا�سطراب 

العناد املتحدي ل�سالح الذكور.
 Marshall et al, (1997( بينم���ا ا�ستهدف���ت درا�س���ة مار�س���ال واآخ���رون
التعرف على العالقة بني �سعوبات االنتباه والتح�سيل يف مادة الريا�سيات، ويرى 
الباحث���ون ب���اأن �سعوبات االنتباه لدى هوؤالء الطالب تتعار�ص مع قدراتهم على 
تكوي���ن اأنظمة رمزية خمت�س���رة خا�سة الكت�ساب مه���ارات الريا�سيات االأ�سا�سية 
يف ال�سف���وف االبتدائي���ة، ويب���دو ب���اأن التالميذ الذي���ن يعانون م���ن م�سكالت يف 
االنتب���اه فق���ط، حني يكون���ون يف �سن مبك���ر، ال تظهر عادة ه���ذه امل�سكلة وا�سحة 
لديه���م لعدم ارتباطها مب�سكالت �سلوكية، مما قد ال ي�سرتعي االهتمام لتقدمي 
متابع���ة خا�س���ة لهم، لذا فاإن هوؤالء التالميذ قد ال يتمكنوا من اكت�ساب املهارات 
االأ�سا�سي���ة الالزمة مل���ادة الريا�سيات والت���ي يحتاجونها ملراح���ل الحقة، وتقرتح 
ه���ذه الدرا�س���ة توجيه االنتباه للتالميذ الذين يبدون اأداء اأكادميي منخف�ص يف 
مهارات الريا�سيات واإجراء اختبارات مبكرة للوظائف االأكادميية لتلك املهارات،  

لتجنب ال�سعوبات االأكادميية التي قد تواجهه الحًقا.
يف حني ا�ستهدفت درا�سة جرين واآخرين  (Greene et al., 2002) ت�سخي�ص 
ا�سطراب العناد املتحدي م�ستقاًل عن اقرتانه با�سطراب امل�سلك، وتكونت عينة 
الدرا�س���ة م���ن)643( طف���اًل م���ن ذوي ا�سط���راب العن���اد املتحدي فق���ط، و)262( 



فعالية برنامج قائم على العلج بالفن يف خف�س ا�شطراب العناد د/ ح�شن حمدى اأحمد حممد

- 286 -

طف���اًل من ذوي ا�سط���راب العناد املتحدي وا�سطراب امل�سلك وجمموعة �سابطة 
تتك���ون م���ن)695( طف���اًل ال يظهرون اأي من اال�سطرابني، وبل���غ متو�سط العمر 
الزمن���ي للعين���ة )10( �سنوات، ا�ستخدمت الدرا�سة املعاي���ري الت�سخي�سية للدليل 
 (DSM-III-R)، الت�سخي�س���ي االإح�سائي الثالث املعدل لال�سطراب���ات العقلية
مقيا����ص التكيف االجتماع���ي لالأطفال، مقيا�ص اال�سطرابات العاطفية، مقيا�ص 
البيئ���ة االأ�سري���ة م���ع اإج���راء مقارن���ة اإكلينيكية يف التفاع���ل العائل���ي، والوظائف 
االجتماعي���ة.  وتو�سلت الدار�س���ة اإىل اأن االأطفال ذوي ا�سطراب العناد املتحدي 
مع، اأو بدون ا�سطراب امل�سلك لديهم ن�سب اأعلى من اال�سطرابات النف�سية ومن 
اخلل���ل االجتماعي واالأ�س���ري مقارنة باملجموعة ال�سابطة ؛ حيث كان ا�سطراب 
العن���اد املتحدي متالزمة هامة مع ال�سلوكي���ات االجتماعية واالأ�سرية الال�سوية 
عندم���ا يتم �سب���ط ا�سطراب امل�سلك،لذا تدعم ه���ذه النتائج �سالحية ت�سخي�ص 

العناد املتحدي ككيان اإكلينيكي م�ستقل عن ا�سطراب امل�سلك.
Reid, Webster- وهامون���د   �سرتت���ون،  وويب�ست���ري  ري���د،  درا�س���ة  اأم���ا 
Stratton, & Hammond., (2003)  فق���د ا�ستهدف���ت متابع���ة عين���ة مكون���ة 
م���ن)159( طف���اًل ذوي ا�سط���راب العناد املتح���دي ملدة عامني، ت���رتاوح اأعمارهم 
زمنية ما بني )4-7( �سنوات، وُق�سمت ع�سوائًيا اإىل جمموعات تدريب الوالدين، 
وتدري���ب الوالدي���ن واملعل���م، وتدريب الطف���ل، وتدريب الطف���ل واملعلم، وتدريب 
الطف���ل والوالدي���ن واملعل���م وا�ستخدم���ت الدرا�س���ة قائم���ة تقدير �سل���وك الطفل 
وتو�سل���ت الدرا�س���ة اإىل اأن���ه : يف �سن���ة املتابع���ة االأوىل ن�سب���ة )75%( من االأطفال 
حت�س���ن اأداوؤه���م اإىل الو�س���ع الطبيع���ي طبق���ا لتقاري���ر الوالدي���ن واملعل���م، واأم���ا 
ن�سب���ة )25%( من االأطفال فكانوا غ���ري م�ستجيبني للعالج يف املنزل، اأو املدر�سة،  
اأدي تدري���ب املعل���م اإىل حت�س���ني نتائج الع���الج، االأطفال الذي���ن لديهم م�سكالت 
مدر�سي���ة واأ�سرية وتكرث امل�ساجرات ب���ني والديهم يف املنزل لهم ا�ستجابة �سئيلة 
للعالج يف املنزل يف �سنة املتابعة الثانية،  تبني اأن ن�سبة )80%( من االأطفال غري 
م�ستجيب���ني للع���الج يف املدر�سة يف ال�سنة الثاني���ة للمتابعة وذلك لتلقى اأمهاتهم 

لربامج عالجية لالكتئاب والقلق.  
  (Sprague &Thyer, 2003 ( بينم���ا ا�ستهدف���ت درا�س���ة �سرباج���و وث���ري
و�س���ف نتائ���ج الدرا�س���ات العالجي���ة لالأطف���ال واملراهقني ذوي ا�سط���راب العناد 
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املتحدي با�ستخدام حتليل البيانات، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأنه بالرغم من ندرة 
برام���ج الع���الج النف�س���ي االجتماع���ي امل�سمم���ة لالأطف���ال ذوي ا�سط���راب العناد 
املتح���دي، اإال اأن الدرا�س���ات التي قدم���ت برامج عالج تت�سم���ن تدريب ال�سيطرة 
عل���ى الغ�س���ب، والع���الج العق���الين االنفع���ايل، والعالج متع���دد االأنظم���ة اأثبتت 

فعاليتها يف خف�ص هذا اال�سطراب.
اأم���ا درا�س���ة قحط���ان الظاه���ر)2005( فق���د ا�ستهدف���ت اختب���ار فعالية لعب 
ال���دور يف حت�س���ني ا�سطراب االنتباه لدى االأطف���ال ذوي �سعوبات التعلم تكونت 
العين���ة م���ن ثالث���ة تالميذ بن���ت وولدين البن���ت والول���د االأول يف ال�سف الثالث 
االبتدائ���ي والولد الثاين يف ال�سف الث���اين االبتدائي من مدر�ستني اإحداهما يف 
ال�سل���ط واالأخ���رى يف عم���ان، وكانوا م�سخ�س���ني ر�سميا على اأنه���م ذوي �سعوبات 
تعل���م، ويعان���ون من نق�ص وا�سح يف االنتباه. اأ�ستخدم الباحث الت�سميم العك�سي 
(ABAB) )اأ+ ب+ ج�+ د( الذي يعد اأحد ت�ساميم درا�سة احلالة الواحدة، كانت 
م���دة الربنام���ج اأ�سبوعني بواقع ع�س���رة اأيام تدريبية. اأظه���رت النتائج حت�سًنا يف 

اجلانب االأكادميي مما يدل على فعالية اأ�سلوب لعب الدور يف حت�سني االنتباه.
بينما ا�ستهدفت درا�سة ديك واآخرين Dick et al., (2005)  التعرف على 
اأ�سب���اب اال�سطراب���ات ال�سائعة يف الطفولة وهي ا�سط���راب العناد املتحدي، عجز 
االنتب���اه امل�سحوب بالن�س���اط احلركي الزائد، ا�سطراب امل�سل���ك، وتكونت العينة 
م���ن )600( تواأم فنلندي، بعمر زمن���ي)14( �سنة ومت ا�ستخدام املقابالت وحتليل 
البيان���ات.  وتو�سل���ت الدرا�س���ة اإىل اأن اأ�سب���اب ا�سط���راب العناد املتح���دي، وعجز 
االنتب���اه امل�سح���وب بالن�س���اط احلرك���ي الزائ���د، وا�سط���راب امل�سل���ك ه���ي عوامل 

وراثية مع م�ساهمة التاأثريات البيئية.  
فيم���ا ا�ستهدف���ت درا�س���ة زوت���ل  Zutell, (2005) بح���ث طبيع���ة واأ�سب���اب 
واأف�س���ل ا�سرتاتيجي���ات عالج االأطف���ال ذوي ا�سطراب العن���اد املتحدي، وتكونت 
العين���ة م���ن ط���الب باأعم���ار خمتلف���ة ذوي ا�سط���راب العن���اد املتح���دي وتو�سلت 
الدرا�س���ة اإىل اأن :طبيع���ة ا�سطراب العناد املتحدي هي اإبداء االأطفال ل�سلوكيات 
مث���ل : املجادل���ة مع االآخرين، واإزعاج االآخرين عن عمد، وعدم حتمل امل�سئولية، 
كم���ا تظه���ر يف املدر�س���ة يف �س���ورة �سعوبة يف االنتب���اه ويف تكوي���ن ال�سداقات ويف 
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متابع���ة العمل،�سب���ب ا�سطراب العن���اد املتحدي هو مزيج م���ن العوامل الوراثية 
والبيئي���ة، املعاجل���ة الفعال���ة للتالمي���ذ ذوي ا�سط���راب العناد املتح���دي ت�سمنت 
تدري���ب االآباء،والتدخ���الت ال�سفي���ة، والع���الج االأ�سري، والتدري���ب على املهارات 

االجتماعية، والعالج ال�سلوك املعريف واملراقبة الذاتية.
اأم���ا درا�س���ة رون���ني  Ronen, (2005) ا�ستهدفت الدرا�س���ة عالج ا�سطراب 
العن���اد املتح���دي با�ستخدام التدريب عل���ى مهارات �سبط النف����ص، وتكونت عينة 
الدرا�س���ة م���ن )8( جمموع���ات م���ن االأطف���ال ذوي ا�سط���راب العن���اد املتح���دي 
ت�س���م كل جمموع���ة م���ن )5-6( اأطفال،وا�ستخدم���ت الدرا�س���ة قائم���ة امل�سكالت 
 Ronen, Rahav( ال�سلوكي���ة للطف���ل اإع���داد : رون���ني وره���اف ومولداو�سك���ي
،(2003أ,Moldawsky& مقيا����ص الن�س���اط الزائ���د وال�سل���وك املندفع كونريز 
،(Conners,1969( التقاري���ر الذاتي���ة.  وتو�سل���ت الدرا�سة اإىل فعالية ال�سبط 
الذات���ي يف خف����ص ا�سط���راب العن���اد املتح���دي وخف����ص ح���دة م�س���كالت الطف���ل 

ال�سلوكية.   
اأم���ا درا�س���ة جو�ست����ص Gustis, (2006) فق���د ا�ستهدف���ت الدرا�س���ة معرفة 
فعالي���ة تدري���ب الوالدي���ن وتوجي���ه تعليم���ات مبا�س���رة وتق���دمي اأوام���ر فعالة يف 
خف����ص ا�سط���راب العن���اد املتحدي ل���دى جمموعة من االأطف���ال يتلقون برنامج 
رعاي���ة وتكون���ت العينة من )50( من اآباء االأطفال ذوي ا�سطراب العناد املتحدي 
 (Barkley, وا�ستخدم���ت الدرا�س���ة ا�ستبي���ان املواق���ف املنزلي���ة اإع���داد : باركل���ي
(1997، وتو�سل���ت الدرا�سة اإىل فعالي���ة تدريب االآباء يف خف�ص ا�سطراب العناد 

املتحدى وزيادة التزام االأطفال يف تنفيذ تعليمات االآباء.
 Kazdin, Whitley&  يف حني ا�ستهدفت درا�سة كازدين، وويتلي، وماركينو
Marciano, (2006)معرف���ة تاأث���ري اجلمع بني عالج الطف���ل وعالج الوالدين 
يف ع���الج االأطف���ال ذوي ا�سط���راب العن���اد املتح���دي والع���دوان وال�سل���وك غ���ري 
االجتماع���ي، وتكون���ت العينة م���ن )19( بنًتا،)58( ولًدا باأعم���ار زمنية ترتاوح ما 
ب���ني )6-14( �سن���ة، وتو�سل���ت الدرا�س���ة اإىل اأن اجلم���ع بني ع���الج الطفل وعالج 

الوالدين ي�سمن خف�ص ا�سطراب العناد املتحدي ويزيد من فعالية العالج.  



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 289 -

اأم���ا درا�سة ماثي���و واآخري���ن Matthew et al., (2007) ا�ستهدفت معرفة 
انت�س���ار ا�سط���راب العن���اد املتح���دي، وعالقته مبراح���ل العمر الزمن���ي املختلفة، 
وتكون���ت العينة م���ن )3199( طف���اًل وا�ستخدمت الدرا�سة املعاي���ري الت�سخي�سية 
للدلي���ل الت�سخي�سي االإح�سائ���ي الرابع لال�سطرابات العقلية ال�سطراب العناد 
املتح���دي و)18( ا�سط���راب اآخ���ر، والتقاري���ر االأولي���ة ملراح���ل العم���ر املختلف���ة.  
اإىل  ت�س���ل  االأطف���ال  ب���ني  العام���ة  االنت�س���ار  ن�سب���ة  اأن  اإىل  الدرا�س���ة  وتو�سل���ت 
)10٫2%(،وت�سل اإىل )11٫2%( بني الذكور، بينما ت�سل اإىل )9٫2 %( بني االإناث، 
واأن ا�سط���راب العن���اد املتحدي يظهر عند �سن )8( �سنوات ويكون موؤ�سًرا اأ�سا�سًيا 
ال�سطراب���ات الحق���ة يف مرحلة املراهقة املبكرة وهي ا�سطرابات احلالة املزاجية 

والقلق واالإدمان يف مرحلة املراهقة املبكرة.   
  Costin&Chambers, (2007) وت�سامبري����ص  كو�س���ن  درا�س���ة  بينم���ا 
ا�ستهدفت الدرا�سة التحقق من فعالية اإ�سرتاتيجية تدريب االآباء على االإدارة يف 
خف�ص ا�سطراب العناد املتحدي لدى اأطفال املرحلة االبتدائية، وتكونت العينة 
م���ن )94( اأًب���ا الأطفال ذوي ا�سطراب العناد املتح���دي، وا�ستمر الربنامج لثماين 
جل�س���ات، وا�ستخدمت الدرا�سة قائمة �سل���وك الطفل، قائمة ال�سغوط الوالدية، 
وتو�سل���ت الدرا�سة اإىل فعالية اإ�سرتاتيجي���ة تدريب االآباء على االإدارة يف خف�ص 
ا�سط���راب العن���اد املتحدي وا�ستمرار فعالية الربنامج بع���د )5( اأ�سهر من انتهاء 

الربنامج.
فيم���ا ا�ستهدف���ت درا�س���ة ج���روف واآخري���ن Grove et al., (2008)حتليل 
البيانات لعدد )45( درا�سة لتقييم فعالية الربامج العالجية يف خف�ص ا�سطراب 
العن���اد املتحدي يف القيا�ص التتبعي بعد )6( اأ�سهر من العالج،وتو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن معظم الربامج العالجية ذات فعالية اإيجابية �سغرية يف القيا�ص التتبعي 

بعد )6( اأ�سهر من انتهاء العالج 
اأم���ا درا�س���ة هامام���ا ورون���ني Hamama & Ronen,(2009)  ا�ستهدف���ت 
الدرا�س���ة التحق���ق من فعالي���ة الر�سم يف تقييم وعالج ا�سط���راب العناد املتحدي 
ل���دى )3( اأطف���ال بعمر زمني من )10-11( �سنة حي���ث تلقى التالميذ معلومات 
ع���ن م���ا هي���ة ال�سل���وك ؟ وكي���ف يرتبط بكل م���ن التفك���ري والعواط���ف ؟ وما هي 
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ا�سرتاتيجي���ات تعدي���ل ال�سل���وك ؟ ث���م طل���ب منه���م ر�س���م ت�سوراتهم ع���ن عاملهم 
و�سلوكه���م قب���ل وبع���د الع���الج. وتو�سل���ت الدرا�س���ة اإىل فعالية الر�س���م يف تقييم 
ا�سط���راب العن���اد املتح���دي، كنوع م���ن التقرير الذاتي ميد مبعلوم���ات عن قدرة 
الطف���ل عل���ى اإدراك العالق���ة ب���ني التفك���ري والعواط���ف وال�سل���وك، وتك�س���ف عن 
عملية التغيري، واأي�سا فعالية الر�سم يف خف�ص ا�سطراب العناد املتحدي وتعديل 

ال�سلوك العدواين وحت�سني مهارة �سبط النف�ص.  
 Loeber, Burke & بينم���ا ا�ستهدف���ت درا�س���ة لوب���ري، وب���ورك، وباردين���ي
Pardini, (2009)  اإىل مراجع���ة و�سفي���ة للدرا�س���ات الت���ي تناول���ت ا�سط���راب 
العناد املتحدي وا�سطراب امل�سلك والتخلف العقلي ملعرفة اأف�سل ا�سرتاتيجيات 
الع���الج الفعال���ة له���ذه اال�سطراب���ات.  وتو�سل���ت الدرا�س���ة اإىل اأن ط���رق الع���الج 
الفعالة يف خف�ص ا�سطراب العناد املتحدي هي العالج املعريف ال�سلوكي، تدريب 
االآب���اء عل���ى االإدارة، الع���الج متع���دد االأنظم���ة ال���ذي يت�سمن الطف���ل والوالدين 
���ا اإىل اأن ا�سطراب العناد املتحدي لي�ص فقط  واملدر�س���ة واالأقران، وتو�سلت اأي�سً
موؤ�س���ر اإىل ا�سط���راب امل�سل���ك وال�سخ�سي���ة امل�سادة للمجتمع ولك���ن اأي�سا للقلق 

واال�سطرابات املزاجية.

التعقيب على الدرا�سات املرتبطة :

ال توج���د درا�س���ة عربي���ة - على ح���د علم الباح���ث - تناولت ا�سط���راب العناد - 
املتح���دي �س���واء ب�س���ورة و�سفي���ة، اأو ت�سخي�سي���ة، اأو عالجي���ة للطف���ل ذوى 

ال�سعوبات التعلم. 
يف ظل تكليف االأطفال ذوي �سعوبات التعلم بالواجبات بدون وجود تعديالت - 

تربوي���ه وفني���ة مالئم���ة ق���د جتع���ل عملية جن���اح ه���وؤالء االأطف���ال وتقدمهم 
درا�سيا اأمرا يكتنفه الغمو�ص والعناد املتحدى.  

يوج���د اهتم���ام كبري مب�س���كالت اال�سطراب���ات ال�سلوكية ل���دى االأطفال ذوي - 
االحتياج���ات الرتبوية اخلا�سة يف بيئة الدمج الرتبوي من جانب الباحثني 

يف الدول الغربية.
تع���د اإ�س���كال العناد ممار�سة �سائعة ومك���ون اأ�سا�سي يف العملية الرتبوية يكرث - 

حدوثها يف العمل املدر�سي كم�سدر لالإثبات الذات.   
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 ل���ذا ت�س���ري معظ���م الدرا�س���ات اإىل اأن اأ�سباب ا�سطراب العن���اد املتحدي ترجع - 
اإىل عوام���ل وراثي���ة واأخ���رى بيئي���ة وهذا ما تو�سل���ت اإليه الدرا�س���ة التالية : 
 (Webster-Stratton,1996; Rey et al., 2000; Burt et al., 2001;

 Dick et al., 2005).
 - (Frick, 1992 ; Delaunay, Purper-Ouakil & درا�س���ات  تو�سل���ت 

(Mouren, 2005 اإىل وج���ود تاأث���ريات هام���ة الأ�سالي���ب املعامل���ة الوالدي���ة 
الال�سوي���ة م���ن �سلط���ة الوالدي���ن و االإ�س���رار عل���ى االن�سب���اط، وا�سطرابات 
ال�سخ�سية امل�سادة للمجتمع،واالهتمام الزائد علي ا�سطراب العناد املتحدي، 

وا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات حيث ت�سمن الو�سف للدور االأ�سرة.  
 - (Greene et al.,2002 ; Delaunay, Purper-Ouakilتو�سل���ت درا�س���ات

ا�سط���راب  اأن  اإىل   & Mouren,2005; Matthew et al., 2007)
العن���اد املتح���دي ي���وؤدي اإىل العدي���د م���ن ال�سلوكي���ات االجتماعي���ة واالأ�سرية 
الغ�س���ب  اإىل  باالإ�ساف���ة  والقل���ق،  املزاجي���ة  الال�سوية،وا�سطراب���ات احلال���ة 
والعن���ف وال�سل���وك العدائي نح���و الوالدين واملعلم واالأ�سق���اء واالأقران، ومن 
هن���ا ا�ستف���اد الباحث من هذه الدرا�سات يف �س���رورة التدخل الفنى االر�سادى 

قبل البدء مبرحلة الطفولة املتاأخرة.
تو�س���ح معظم الدرا�سات اأن اأعم���ار العينة ترتاوح ما بني )4-12( �سنة كما يف - 

 (Frick, 1992 ; Burt et al., 2001 ; Greene etal., 2002 ; درا�س���ات
( Delaunay,  Purper-Ouakil & Mouren., 2005، وا�ستف���اد الباح���ث 
من هذه الدرا�سات يف اختيار العينة؛ حيث وجد اأن املرحلة العمرية املنا�سبة 

للدرا�سة هي من )6-9( �سنة.
ت�س���ري الدرا�س���ات اإىل تن���وع املقايي����ص امل�ستخدم���ة لتقدي���ر ا�سط���راب العناد - 

املتح���دي لدى االأطف���ال ما بني تقديرات الوالدي���ن، اأو املعلم ل�سلوك الطفل 
الت�سخي�سي���ة الأح���د  ا�ستخدامه���ا للمعاي���ري  اأنه���ا ت�س���رتك معظمه���ا يف  اإال 
اإ�س���دارات الدليل الت�سخي�س���ي واالإح�سائي لال�سطرابات العقلية ومن هذه 
 (Webster-Stratton,1996; Basten & Digo, 1999; Rey الدرا�س���ات
 et al., 2000 ; Greene et al., 2002; Reid, Webster-Stratton,
 & Hammond, 2003 ; Costin et al., 2004 ; Dick et al., 2005
ونتيج���ة  أ,Chambers&أCostinأ;  أetأMatthewأ;2007 al.,أ 2007)،
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لع���دم اتف���اق الدرا�س���ات على مقيا����ص واحد حم���دد، ونتيجة لتن���وع املقايي�ص 
وتعدده���ا والأن جميعه���ا اأجنبي���ة ؛ ل���ذا ح���اول الباح���ث بن���اء مقيا����ص عرب���ي 
لتقدي���ر املعل���م ال�سط���راب العن���اد املتح���دي ل���دى االأطف���ال ذوى ال�سعوبات 
واو�س���ت الدرا�س���ات اإىل  فعالي���ة الع���الج ومنه���ا القائ���م على الف���ن يف خف�ص 
 (Sprague &Thyer,2003 ا�سط���راب العناد املتحدي لدى االأطفال ومنها
 ; Ronen,2004 ; Webster- Stratton, Reid &  Hammond,2004
(Loeber, Burke & Pardini, 2009 ;  حي���ث ا�ستف���اد الباح���ث م���ن ه���ذه 

الدرا�سات يف اختيارفنيات العالج خلف�ص ا�سطراب العناد املتحدي.   
تو�سل���ت معظ���م الدرا�سات اإىل اأن ط���رق العالج الفعالة م���ع ا�سطراب العناد - 

املتحدي هي العالج ال�سلوكي املعريف، املراقبة الذاتية، ومن هذه الدرا�سات : 
 (Bastien,2000 ; Reid, Webster-Stratton, & Hammond, 2003
،(2005أ,Zutellأ;Greene etal., 2004 ; Costin et al., 2004 ; حي���ث 
ا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات يف توظيف هذه اال�سرتاتيجيات العالجية 
ودجمه���ا وتكامله���ا مع���ا يف برنامج ار�س���ادي موجه نحو الطف���ل واملعلم  ذوى 

ال�سعوبات التعلم.  
م���ن ط���رق العالج الفعالة مع ا�سطراب العناد املتحدي ال�سبط الذاتي وهذا - 

 (Hoff & Dupaul,1998 ; Ronen, 2004 ;:م���ا اأ�س���ارت اإلي���ه درا�س���ات
(Ronen, 2005; Palermo et al., 2006، وم���ن ث���م ا�ستف���اد الباحث منها 

يف تخ�سي�ص عدد من جل�سات الربنامج لتعليم الطفل ال�سبط الذاتي.
ت�سري الدرا�سات اإىل اأهمية تدريب االآباء يف خف�ص ا�سطراب العناد املتحدي، - 

واأن اجلمع بني عالج له دور كبري يف تعديل ال�سلوك وخف�ص ا�سطراب العناد 
 ( Bastien, 2000 ; Din&Marilyn,2001; : املتح���دي ومنه���ا درا�س���ات
 Greene et al., 2004; Costin  et al., 2004 ; Webster- Stratton et
(al., 2004; Kazdin, Whitley& Marciano, 2006 حي���ث قام الباحث 

بتقدمي برنامج اإر�سادي مل�ساعدتهم يف خف�ص ا�سطراب العناد املتحدي. 
تو�سل���ت العدي���د من الدرا�سات اإىل اأن تدريب املعلم يزيد من فعالية العالج، - 

وح���اول الباح���ث اال�ستف���ادة منه���ا حيث ت�سم���ن الربنامج العالج���ي جل�سات 
للمعلمني ومنها :
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 (Din & Marilyn, 2001; Reid, Webster-Stratton & Hammond,  
2003; Webster- Stratton,  Reid &  Hammond,2004 )

م���ن طرق العالج احلديثة ال�سط���راب العناد املتحدي العالج بالفن كالر�سم - 
 (Palermo et والع���الج باالأن�سط���ة الرتوحي���ة وهذا ما اأ�س���ارت اإليه درا�س���ات

al., 2006;Hamama & Ronen,2009)

يف �س�وء ا�ستعرا��س الدرا�س�ات ال�سابق�ة ونتائج البحوث ميك�ن �سياغة 
فرو�س البحث على النحو التايل :

توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني رت���ب درج���ات اأطف���ال املجموع���ة ) 1(
ال�سابط���ة واملجموع���ة التجريبية عل���ى مقيا�ص تقدير املعل���م ال�سطراب 
العن���اد املتحدي لدى االأطفال ذوي ال�سعوبات يف القيا�ص البعدي ل�سالح 

املجموعة التجريبية.
توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني رتب درجات اأطفال ذوي ال�سعوبات ) 2(

املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�سني القبلي والبعدي عل���ى مقيا�ص تقدير 
املعلم ال�سطراب العناد املتحدي لدى االأطفال ل�سالح القيا�ص البعدي.

توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني رتب درجات اأطفال ذوي ال�سعوبات ) 3(
املجموعة التجريبية على مقيا�ص تقدير املعلم ال�سطراب العناد املتحدي 
ل���دى االأطف���ال يف القيا�ص البعدي بعد انتهاء الربنامج مبا�سرًة والقيا�ص 

التتبعي بعد )3( اأ�سهر من انتهاء الربنامج ل�سالح القيا�ص التتبعي.  

اإجراءات البحث :
العين���ة اال�ستطالعي���ة  البح���ث م���ن حي���ث  اإج���راءات  م���ن خ���الل عر����ص 
واالأ�سا�سي���ة للبحث، وعر����ص منهج البحث امل�ستخدم، م���ع عر�ص الأدوات البحث 
وكيفي���ة اإع���داد هذه االأدوات ث���م عر�ص خلطوات البح���ث واالأ�ساليب االإح�سائية 

امل�ستخدمة يف البحث للتحقق من �سحة الفرو�ص.

عينة الدرا�صة  : 
  العين���ة االأ�سا�سي���ة فتكونت من )12( طفاًل من عينة كلية بلغ قوامها )37( ) 1(

طف���اًل ت���رتاوح اأعماره���م الزمني���ة من )6-9( �سن���ة ، تتكون عين���ة الدرا�سة 
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احلالية من االأطفال امللتحقني بربامج �سعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية 
مبدر�س���ة عب���د اهلل ب���ن عم���ر ومدر�س���ة واالإم���ام حممد ب���ن �سع���ود مبدينة 
الريا�ص خالل  الف�سل الدرا�سي الثاين من  العام الدرا�سي 1431-1432ه�

اإحداهم���ا جتريبي���ة ) 2(  : اإىل جمموعت���ني  االأ�سا�سي���ة  العين���ة  تق�سيمه���م   مت 
واالأخ���رى �سابط���ة، وذل���ك متهي���ًدا لتطبي���ق الربنام���ج التدريب���ي املقرتح 
القائم على العالج بالفن على املجموعة التجريبية دون ال�سابطة خلف�ص 

العناد املتحدى والتقليل من حدة ال�سعوبات التي يواجهونها.  

اأدوات البحث : 
ا�ستخدم الباحث االأدوات التالية :

اأول :مقيا��س تقدي�ر املعلم ل�سطراب العناد املتحدي ل�دى الأطفال. )اإعداد : 
الباحث ( 

جتميع عبارات املقيا�س :مت حتديد عبارات املقيا�س من خلل :أ- 
مراجع���ة ع���دد من الدرا�س���ات املرتبطة با�سطراب العن���اد املتحدي من حيث - 

اأ�سكاله وقيا�سه وخ�سائ�سه واأ�سبابه وطرق عالجه.
مراجع���ة ع���دد م���ن املراج���ع االأجنبي���ة اخلا�سة باأ�سب���اب وخ�سائ����ص وعالج - 

ا�سطراب العناد املتحدي ومراجعة عدد من القوائم واملقايي�ص ذات العالقة 
با�سطراب العناد املتحدي ومنها:

• 	 )Parentأ/أTeacher  .مقيا����ص تقدي���ر الوالد / املعل���م لل�سلوك الفو�س���وي
DBD Rating Scale). (Barkley & Murphy 1998 )

• املعاي���ري الت�سخي�سي���ة يف الدلي���ل الت�سخي�س���ي االإح�سائ���ي الراب���ع املراج���ع 	
 (DSM-IV-TR  .لالأمرا����ص العقلية الأعرا����ص ا�سطراب العناد املتح���دي

ODD Symptoms).(APA,2000)
• 	 (Conners Rating.مقيا����ص تقدي���ر كون���ريز ال�سط���راب العن���اد املتح���دي

Scale Oppositional Items). (CRS)  (Conners, 2001)
• 	 (Child Behavior Checklist.)18-6( قائم���ة �سل���وك الطفل بعم���ر م���ن

for Ages 6-18).  (CBCL) (Achenbach, 2001)
• 	 )Oppositionalأ Defiantأ Behavior.املتح���دي العن���اد  �سل���وك  قائم���ة 

Inventory).  (Harada etal., 2004)
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• 	 (Swanson, Nolan  .الن�سخ���ة الرابعة م���ن مقيا�ص تقدير الوالد واملعل���م
 and Pelham Teacher and Parent Rating Scale). (Snap-IV)

  (Swanson etal., 2007)
• مقيا����ص تقدي���ر الوالدي���ن ال�سط���راب عج���ز االنتب���اه امل�سح���وب بالن�س���اط 	

 (Vanderbilt ADHD Diagnostic لفنديربيل���ت.   الزائ���د  احلرك���ي 
 Parent Rating Scale). (Wolraich,  2007)

• 	 )Conflictأ Behavior.املعار����ص ال�سل���وك  ع���ن  الوالدي���ن  ا�ستبي���ان 
 Questionnaire for Parents). (Robin.,2008)

• مقيا�ص العناد املتحدى االأطفال.  )حممود اأبو املجد،2009(	
• اختبار امل�سفوفات املتتابعة لرافن Raven  للذكاء.	

ج�- �سياغة عبارات املقيا�س :
ح���اول الباح���ث اال�ستف���ادة م���ن الدرا�س���ات املرتبط���ة واملقايي����ص والقوائ���م 
ال�سابق���ة ؛ حي���ث قام برتجم���ة عباراته���ا وت�سمينها يف املقيا����ص احلايل، وكذلك 
ا�ستف���ادة منه���ا يف كيفية ت�سحي���ح املقيا�ص،وبذلك قام الباح���ث ب�سياغة ال�سورة 
االأولي���ة من املقيا�ص حيث ا�ستمل���ت على )46( عبارة راعى فيها الباحث اأن تكون 
العبارات وا�سحة وب�سيطة، تعرب كل عبارة عن �سلوك واحد، تكون العبارة جازمة 

ال حتتمل التاأويل.  
د- التحقق من الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س.

�سدق املقيا�س :
�س���دق املحكم���ني : مت عر����ص املقيا����ص يف �سورت���ه االأولي���ة عل���ى جمموع���ة من 
املحكم���ني املتخ�س�س���ني يف جم���ال ال�سحة النف�سي���ة الإبداء الراأي فيم���ا اإذا كانت 
العبارات تقي�ص ما و�سعت من اأجله،ثم مت تعديل �سياغة بع�ص العبارات، وحذف 
)4( عبارات واالإبقاء على )32( عبارة التي حازت على ن�سبة اتفاق 80% فاأكرث.   

ال�س���دق التكوين���ي: ي���وؤدي فح�ص االت�س���اق الداخلي اإىل احل�س���ول على تقدير 
ال�س���دق التكوين���ي )م�سطف���ي  ح�س���ن، حممود عب���د الفت���اح، 2001 :31(، وذلك 
م���ن خ���الل ح�ساب معامالت االرتب���اط لكل عبارة من عب���ارات املقيا�ص بالدرجة 

الكلية.
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يت�س���ح اأن معامالت االرتباط بني كل عب���ارة من عبارات املقيا�ص والدرجة 
الكلية بعد حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية كلها معامالت مرتفعة ودالة 
اإح�سائيا عند م�ستوى داللة 0٫01 فيما عدا العبارات رقم )11، 16، 24، 32 ( مما 

يدل على االت�ساق الداخلي لعبارات املقيا�ص وجتان�سها فيما بينها.   
ثبات املقيا�س :

طريقة التجزئة الن�سفية : ا�ستخدم الباحث حل�ساب ثبات املقيا�ص طريقة 
التجزئ���ة الن�سفي���ة بع���د ح���ذف العب���ارات رق���م )11، 16، 24، 32( حي���ث اإنها غري 
دالة،عل���ى عين���ة قدرها )109( تلميذ با�ستخدام معام���ل ارتباط بري�سون ؛ حيث 
بلغ���ت قيم���ة معام���ل االرتباط 0٫68 ث���م ح�ساب قيم���ة معامل الثب���ات من خالل 
معادل���ة �سبريم���ان براون،وج���د اأن معام���ل الثب���ات ي�س���اوي 0٫81 وه���ي دالة عند 

م�ستوى داللة 0٫01 مما يوؤكد ثبات االختبار.
    ال�س���ورة النهائي���ة للمقيا����ص :بلغ���ت ع���دد عب���ارات املقيا�ص يف �سورت���ه االأولية 
)39( عب���ارة، مت ح���ذف )6( عب���ارات بن���اء عل���ى راأي ال�س���ادة املحكم���ني، ثم حذف 
)5( عب���ارات غ���ري دال���ة اإح�سائيا وبذلك اأ�سب���ح عدد عب���ارات املقيا�ص يف �سورته 

النهائية )28( عبارة.
و- ت�سحي�ح املقيا�س :يعتمد ت�سحي���ح املقيا�ص احلايل على و�سع املحكم عالمة 
R اأم���ام اأح���د اخليارات املنا�سبة مل���دى تكرار ال�سلوك عند الطف���ل لكل عبارة من 
عبارات املقيا�ص، وهذه اخليارات هي ) ال يحدث اأبدا، يحدث نادرا، يحدث اأحيانا، 
يحدث دائما ( والتي تقابل الدرجات ) 0، 1، 2، 3 (، ويف النهاية جتمع درجات كل 
عمود من االأعمدة االأربعة وت�سرب يف وزن العمود وجتمع هذه الدرجات ليكون 
جمموعه���ا درجة الطفل على مقيا�ص تقدي���ر الوالدين/املعلم ال�سطراب العناد 

املتحدي، ويرتاوح مدى درجات املقيا�ص من )�سفر – 84 (.  

ثاني�ا: ا�ستمارة متابعة �سل�وك الطفل ذي ا�سطراب العناد املتحدي : )اإعداد 
الباحث( 

���ن �سل���وك الطف���ل ذوى  ���دم وحت�سُّ اله���دف م���ن ه���ذه اال�ستم���ارة متابع���ة تقُّ
ا�سط���راب العن���اد املتح���دي اأثن���اء تطبي���ق جل�س���ات الربنامج للتاأك���د من حتقيق 

اأهداف اجلل�سات واإال اإعادتها اإذا تطلب االأمر.
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وت�ستم���ل ه���ذه اال�ستم���ارة عل���ى جمموع���ة م���ن ال�سلوكي���ات االجتماعي���ة 
االإيجابي���ة امل�ساغة يف �س���ورة مواقف وتتم املالحظة عن طريق املعلم يف مواقف 

داخل الف�سل ويف املدر�سة طوال اأيام الدرا�سة وتتكون من )40( عبارة.  
وق���د مت ت�سمي���م ا�ستم���ارة متابع���ة �سل���وك الطف���ل ذي ا�سط���راب العن���اد 
املتح���دي ع���ن طري���ق ت�سمينه���ا ل�سلوكي���ات اإيجابي���ة م���راد اإك�سابه���ا للطفل من 

خالل الربنامج املتعدد االأنظمة خلف�ص ا�سطراب العناد املتحدي.  
كم���ا يت���م ا�ستخ���دام اال�ستمارة يف متابع���ة ال�سلوك من خ���الل و�سع عالمة 
R اأم���ام كل �سل���وك اإيجابي ي�سدر ع���ن الطفل اأثناء مدة املالحظة، ويف نهاية كل 
اأ�سبوع يتم جمع عدد العالمات التي ح�سل عليها الطفل، ومن خالل جمموعها 

ميكن احلكم على مدى حت�سن �سلوك الطفل اأثناء تطبيق الربنامج.  
  

 ثالثا: اختبار امل�سفوفات املتتابعة لرافن Raven  للذكاء :
 اعتمد الباحث  يف  هذه البحث على اختبار امل�سفوفات املتتابعة لرافن من 

اأجل حتديد امل�ستوى العقلي العام الطفال.
 ،L. Penrose وعامل الوراثة برنوز  Raven وق���د اأعد هذا االختب���ار رافن
ويعد من اأكرث مقايي�ص الذكاء غري اللفظية �سيوًعا وا�ستخداًما يف قيا�ص القدرة 
العقلي���ة العام���ة، ويعد هذا االختبار من النوع الذي يطلق عليه االختبارات غري 
املتحي���زة للثقاف���ة culture-fair Tests واله���دف من���ه اإتاح���ة فر����ص متكافئ���ة 
لالأف���راد م���ن ثقاف���ات خمتلف���ة  يف  اإجابته���م عل���ى االختبار. وه���و يتمتع بدرجة 
ثب���ات و�س���دق عالي���ة، حي���ث مت ا�ستخدامه يف درا�س���ات كثرية وكله���ا توؤكد �سدق 

وثبات املقيا�ص.                                 
 

رابع�ا: برنام�ج الإر�س�ادي املق�رتح القائ�م عل�ى الع�لج بالفن خلف��س العناد 
املتحدي ذوي �سعوبات التعلم )اإعداد الباحث (.

يق�س���د الباح���ث بالربنام���ج  االإر�سادي القائم على الف���ن ممار�سة االأطفال 
ذوي �سعوب���ات التعل���م للتعب���ري الفن���ي للملم�ص اللوين وبع�ص خام���ات الت�سكيل 
ب�سورة منظمة وحرة واأن يقوم االأطفال بتحديد ما يرغبون يف عمله مب�ساعدة 

الباحث.
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واعتم���د الباح���ث  يف تطبيق الربنامج على اإطالق احلرية الكاملة واإعطاء 
الفر�سة كاملة لالأطفال ذوي �سعوبات التعلم يف املمار�سة، واختيار الفنيات التي 
يقوم���ون بتنفي���ذه فالباح���ث يف ه���ذا الربنامج ال يهتم���ون بالن���اجت الفني، بقدر 
اهتمامه���م باجلان���ب الرتب���وي، لذلك يتيح الباحث  الفر�س���ة من خالل تق�سيم 
املجموع���ة التجريبية اإىل جمموعات فرعي���ة تقوم على مبداأ املناف�سة اجلماعية 
ب���ني املجموع���ات، والتعاون بني اأع�س���اء اجلماعة الواح���دة، وي�ساركون يف اختيار 
املو�سوعات الفنية مما ينمي داخل اجلماعة االإح�سا�ص بامل�سئولية جتاه اجلماعة، 
باالإ�ساف���ة اإىل اإط���الق احلرية فالبد من تنمي���ة روح الفريق ودعم اتخاذ القرار 
وحتم���ل امل�سئولي���ة واخل�س���وع ملعاي���ري اجلماعة اأثن���اء ممار�سة االأن�سط���ة الفنية 
التي توؤدي اإىل تنمية املهارات الفنية منًوا تلقائًيا طبيعًيا خالًيا من القيود التي 
تفر�ص على االأطفال يف ممار�سة االأن�سطة الفنية، وهذا ما يوؤدى يف النهاية اإىل 

التخفيف من حدة اال�سطرابات ال�سلوكية من خف�ص العناد املتحدي لديهم.

 الهدف العام من الربنامج:
يه���دف الربنام���ج اإىل خف����ص ا�سط���راب العن���اد املتح���دي ل���دى االأطف���ال 
با�ستخ���دام الع���الج القائ���م عل���ى الفن ال���ذي يتعامل م���ع كل من الطف���ل واملعلم 
معتم���دا على بع�ص فني���ات تعديل ال�سلوك يف �سوء معطي���ات نظرية اال�سرتاط 
االإجرائ���ي والنظرية املعرفي���ة ال�سلوكية ونظرية التعل���م االجتماعي، باالإ�سافة 
اإىل تنمي���ة مهارات ال�سب���ط الذاتي وحل امل�سكالت وبع����ص ال�سلوكيات التكيفية 

لديهم. 

 م�سادر بناء الربنامج :
 وهى كالتايل : 

1- االإط���الع عل���ى العدي���د م���ن الكتاب���ات املتعلق���ة بخ�سائ����ص النم���و اخلا�س���ة    
بطف���ل مرحل���ة الطفول���ة املتاأخ���رة مثل: النم���و العقل���ي، واللغ���وي، واالنفعايل، 

واالجتماعي، واجل�سمي )حامد زهران، 2005(.
مراجع���ة م���ا كت���ب  يف  ال���رتاث ال�سيكولوجي ع���ن من حيث مفهوم���ة العناد،   -2

اأ�سبابه، اأ�سكاله، اأ�ساليب عالجه.  
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االإطالع على الكتابات املختلفة  يف  جمال العالج بالفن.  -3
االإط���الع عل���ى بع����ص برام���ج الع���الج بالف���ن الت���ي ا�ستهدف���ت خف����ص بع�ص   -4

ال�سلوكيات لدى االأطفال.

الأدوات امل�ستخدمة يف الربنامج : 
تنق�س���م االأدوات امل�ستخدم���ة يف الربنام���ج اإىل اأدوات ا�ستعان بها الباحث يف 
مرحل���ة ت�سميم وبن���اء الربنامج ومنه���ا الكمبيوتر وبع�ص الربام���ج التطبيقية 
أ.MakerأMovieأ،PointأPowerأ،Flash وبرام���ج ت�ستخ���دم يف اأثن���اء  مث���ل 
جل�س���ات الربنامج ومنه���ا الكمبيوتر، األواح ر�سم، األوان، جمموعة ق�س�ص...اإلخ، 
مع مراعاة اأن تكون االأدوات اآمنه، واأي�سا متنوعة جلذب انتباه الطفل ول�سمان 

التفاعل امل�ستمر مع الربنامج.

الفئة امل�ستهدفة من الربنامج : 
مت و�س���ع الربنام���ج احلايل ملجموع���ة من االأطفال املرحل���ة الطفولة  ذوي 
�سعوب���ات التعل���م التي ترتاوح اأعمارهم الزمنية ما ب���ني )6 -9( �سنة، ويظهرون 

م�ستوى عايل من العناد املتحدي.
مدة الربنامج :

يتح���دد هذا الربنام���ج زمنًيا بثالثة �سهور، وع���دد جل�ساته )39( جل�سة  يف  
)9( اأ�سب���وع بواقع ثالث جل�سات اأ�سبوعًي���ا، وت�ستغرق اجلل�سة الواحدة )1:30 – 

2:30( �ساعات.

 مكان الربنامج )التحديد اجلغرافى للربنامج( :

     مت تنفي���ذ ه���ذا الربنام���ج مبدر�س���ة عب���د اهلل بن عمر ومدر�س���ة واالإمام 
حمم���د ب���ن �سعود مبدين���ة الريا�ص، ومت اختي���ار االأطفال ذوي �سعوب���ات التعلم 

والذين يعانون من ارتفاع م�ستوى العناد املتحدي.
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اأهمية الربنامج :

تت�سم���ن اأهمي���ة الربنام���ج احلايل يف حموري���ن، اأهميته بالن�سب���ة للطفل، 
واأهميته بالن�سبة للعملية التعليمية، على النحو التايل :

اإن خف����ص العن���اد ل���ذوي �سعوب���ات التعل���م يجعل���ه اأك���رث توافًق���ا م���ع نف�سه - 1
واالآخرين.

العم���ل على خف����ص العديد من ال�سلوكيات غري املرغوبة التي تكون ناجتة - 2
عن قيام التلميذ بالعناد املتحدى.

العمل على اإك�ساب الطفل العديد من ال�سلوكيات املقبولة.- 3
جتن���ب تده���ور حال���ة الطف���ل م�ستقباًل بقيام���ة ب�سلوكيات غ���ري مقبول يف - 4

العملي���ة التعليمي���ة، وع���دم قدرته على اال�ستف���ادة من الربام���ج التعليمية 
العادية، وقد يحتاج اإىل برامج تربوية خا�سة، اأو فردية.

امل�ساع���دة يف حتقي���ق االأه���داف املرج���وة م���ن العملي���ة التعليمي���ة ب���دال من - 5
اإ�ساعة الوقت واجلهد يف تعديل ال�سلوكيات الالتكيفية.  

الت���زام االأطف���ال بالقواعد العام���ة للمدر�سة وبتعليم���ات املعلم مما ي�سمن - 6
ح�سن �سري العملية التعليمية داخل املوؤ�س�سات التعليمية.  

رف���ع االأداء االأكادمي���ي للطف���ل ذي ا�سطراب العن���اد املتح���دي واأي�سا باقي - 7
اأطف���ال الف�س���ل وذل���ك بخف�ص ا�سطراب العن���اد املتحدي ال���ذي يوؤدي اإىل 

ت�ستت االنتباه داخل الف�سل.
 اأهميته بالن�سبة للطفل:

•  خف����ص ا�سط���راب العن���اد املتحدي ل���دى االأطفال مب���ا يحقق له���م التوافق 	
النف�سي واالأ�سري والتقدم االأكادميي.  

•  تنمية مهارات ال�سبط الذاتي وحل امل�سكالت لدى االأطفال.	
•  جتن���ب تده���ور حالة االأطفال اإىل ا�سطراب���ات اأخرى مثل ا�سطراب امل�سلك 	

والتدخني واالإدمان.  
•  م�ساع���دة االأطفال عل���ى اكت�ساب وتعلم بع�ص ال�سلوكي���ات التكيفية احل�سنة 	

الت���ي ت�ساعده���م عل���ى زي���ادة الثق���ة بالنف����ص وحتم���ل امل�سئولية،م�ساع���دة 
االأطف���ال عل���ى التخل����ص م���ن اأمن���اط ال�سل���وك غ���ري املرغوب مث���ل الكذب 

واحلقد والغ�سب  وحب االنتقام
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اأهمية بالن�سبة للعملية التعليمية : 

 اأ - تقدمي امل�ساعدة للقائمني على العملية التعليمية وذلك عن طريق حتقيق اأهداف 
   العملي���ة التعليمي���ة وع���دم اإ�ساعة الوق���ت واجلهد  يف  تعدي���ل ال�سلوكيات غري 

مرغوبة.
ب - تقلي���ل الفائ���دة من التعليم عن طريق ترك املدر�سة، اأو الهروب منها ب�سبب 
ع���دم الق���درة عل���ى اال�ستف���ادة من عملي���ة التعل���م نتيجة ارتف���اع م�ست���وى العناد 

املتحدي لديهم، وبالتايل عزوفهم عن الرو�سة.
ج - عند خف�ص م�ستوى العناد املتحدي لدى الطفل ت�سبح البيئة املدر�سية بيئة 
اآمن���ة وبالتايل ي�ستطيع القائمون بالتعليم القيام بواجبهم الرتبوي والتعليمي 
عل���ى الوج���ه االأكمل، كما ي�ستطي���ع الطفل حت�سني م�ست���وى االأكادميي ومتابعة 

املهام التعليمية املختلفة.

الأ�س�س العلمية التي ي�ستند عليها الربنامج احلايل :

1 - ال�سلوكي���ات االإن�ساني���ة متعلم���ة وال�سل���وك �س���اذا كان اأم �سوًي���ا اإذا مت تعزي���زه 
�سيقوى واإذا متت معاقبته �سي�سعف.

2 - اأن معظ���م ال�سلوكي���ات واالنفع���االت نتيج���ة للعملي���ات املعرفي���ة، ومن املمكن 
تغريه���ا م���ن خالل ت�سحيح املعتقدات امل�سطرب���ة وم�ساعدة العمالء  يف  تطوير 

اأمناط معرفية و�سلوكية جديدة.
3 - اأن الع���الج بالف���ن ل���ه ممي���زات االقت�س���اد  يف  الوقت واملال كم���ا اأنه يزيد من 
فه���م الف���رد لنف�س���ه وتقبله لالآخرين وتدع���م م�ساعر امل�ساركة مم���ا يعود بالنفع 

على الفرد.
4-  االطالع على العديد من الربامج العالجية التي ت�ستهدف خف�ص ا�سطراب 
  Benton,1998 ; Silverthorn, 2001 ; العن���اد املتح���دي لدى االأطفال ومنها
 Borduin, Schaeffer& Ronis, 2003 ; Barkley,  Hall & Hall,2003 ;
 Commonwealth of Virginia, 2008 ;  Dengangi& Kendell, 2008
5-  االط���الع عل���ى العديد م���ن برامج تدريب االآباء واملعلم���ني يف كيفية التعامل 
 (wookey,2004 ; Zutell, م���ع االأطفال ذوي ا�سط���راب العناد املتحدي ومنها

 2005; Herbert, Costin, & Chambers, 2007 )
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6-االطالع على العديد من الكتابات املتعلقة باال�سطرابات ال�سلوكية وا�سطراب 
العن���اد املتح���دي وخ�سائ�س���ه واأ�سبابه ومنها )حمم���ود اأبو املج���د،2009، وفوقية 

ح�سن، 2003،  وعبد املطلب القريطي، 2003،  وعو�ص مبارك 2007(

الأهداف الإجرائية للربنامج للطفل : 

• التعارف بني الباحث واالأطفال.  	
• توطيد العالقة بني الباحث واالأطفال.  	
• تنمية االإح�سا�ص بالذنب لدى االأطفال بعد اإ�ساءة الت�سرف.	
• اعتذار الطفل عند اخلطاأ.	
• تعويد االأطفال على النظام واإتباع االآداب العامة.  	
• تدريب االأطفال على اتباع توجيهات املعلم.	
• تقدير االأطفال للمعلم واحرتامه.	
• جتنب االأطفال الإزعاج االآخرين وم�سايقتهم.	
• تدريب االأطفال على ال�سيطرة عند الغ�سب.	
• حتكم الطفل يف اأع�سابه وانفعاالته.	
• تدريب االأطفال على التعليمات الذاتية )احلديث الذاتي (.	
• تنمية قيم ال�سكر والعرفان باجلميل لدى االأطفال.	
• تعاطف الطفل مع االآخرين وعدم الق�سوة عليهم.	
• اإك�ساب االأطفال قيمة التعاون.	
• تدريب االأطفال على �سياغة امل�سكلة وحتديد اأ�سبابها وخ�سائ�سها.   	
• تدريب االأطفال على التفكري يف عدة بدائل واقرتاح احللول املمكنة.	
• تدريب االأطفال على النظر يف مميزات وعيوب كل حل مقرتح للم�سكلة.  	
• تقومي الطفل يف خطوات اإ�سرتاتيجية حل امل�سكالت.	
• تدريب الطفل على التفكري وعدم االندفاع والت�سرع.  	
• طاعة الطفل لالآخرين وعدم االإ�سرار على تنفيذ طلباته.	
• تدريب االأطفال على حتمل امل�سئولية.	
• اإك�ساب االأطفال مهارة تكوين �سداقات.	
• فهم االأطفال للقواعد وتقبل التوجيه.  	
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• جتنب االأطفال للغ�ص واخلداع.	
• تنمية قيمة ال�سدق وجتنب الكذب لدى االأطفال.	
• تدريب االأطفال على مراعاة م�ساعر االآخرين.	
• م�ساعدة االأطفال لالآخرين.  	
• جتنب االأطفال اجلدال مع املعلم والكبار.	
• تدريب االأطفال على �سعة ال�سدر وعدم االنزعاج من االآخرين.	
• جتنب الطفل االنتقام من االآخرين.	
• ابتعاد االأطفال عن امل�سكالت وتدبري املكائد.	
• اإك�ساب االأطفال قيم االإيثار والبعد عن احلقد.	
• تعامل االأطفال مع االآخرين باحرتام وجتنب ال�سب.	
• تدريب االأطفال على اإ�سرتاتيجية �سبط النف�ص ) ال�سبط الذاتي (.	
• تدريب االأطفال على املراقبة الذاتية.	
• تدريب االأطفال على التعزيز الذاتي.	

 املبادئ والعتبارات الرتبوية التي يقوم عليها الربنامج :

1• اأن تكون التعليمات امل�ستخدمة  يف  الربنامج وا�سحة وب�سيطة مع تكرارها .
من وقت الآخر 

2• �سرورة تخلل جل�سات الربنامج لفرتات راحة حتى ال ي�سعر التلميذ بامللل .
واالإجهاد.  

3• �س���رورة مراع���اة الفروق الفردية بني االأطف���ال وو�سع ميولهم املختلفة يف .
احل�سبان.

4• �س���رورة و�س���ع اخل�سائ����ص اجل�سمية والعقلي���ة واالنفعالي���ة واالجتماعية .
للطفل يف االعتبار عند تنفيذ جل�سات الربنامج.

5• توظي���ف اأك���رث م���ن حا�سة من حوا����ص الطف���ل يف اجلل�سة ع���ن طريق تنوع .
املثريات حتى تكون عملية التعلم اأبقى اأثًرا.
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التوزيع الزمني جلل�سات الربنامج : 

يتك���ون الربنام���ج احلايل من )39( جل�سة، بواقع ثالث جل�سات يف االأ�سبوع 
الواح���د، مل���دة)9( اأ�سبوًعا، يرتاوح زمن اجلل�سة الواح���دة ما بني )1:30 - 2:30( 
�ساع���ة، ح�س���ب م�سمون كل جل�سة وما يتخللها من فرتات راحة، وح�سب ظروف 
العين���ة ومدى تفاعلها م���ع اأن�سطة اجلل�سة، واجلدول الت���ايل يو�سح التخطيط 

العام للربنامج احلايل : 

جدول )2(
التخطيط العام لربنامج العالج  بالفن

 المجموعة
التجريبية

 المجموعة
التجريبية

 المواد
المستخدمة

 عدد
 الجلسات
الكلية

  عدد الجلسات
في  األسبوع

 مدة البرنامج
الزمنية

 مدة الجلسة
الواحدة

 خاماتن=6ن=أ6
مختلفة

(39) 
جلسة

(3) 
جلسات

(9) 
	سبوعا

منأ(1:30-
2:30(أساعة

 
جل�سات الربنامج وحمتواها : 

مت حتدي���د االأه���داف االإجرائي���ة جلل�س���ات الربنامج، وكذل���ك اختيار املواد 
الفني املنا�سبة لكل جل�سة لتحقيق الهدف، واالأدوات امل�ستخدمة  يف اجلل�سة كما 
مت حتدي���د االأن�سط���ة امل�ستخدم���ة  يف  كل جل�س���ة من جل�س���ات الربنامج احلايل.  

ا موجًزا جلل�سات الربنامج.   واجلدول التايل يو�سح عر�سً
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جدول )3(
جل�صات الربنامج

فنياتأالجلسةأوأإجراءاتها	هدافأالجلسةالجلسةاألسبوع

األول

األولىأ
والثانية

1أ–أالتعرفأعلىأ	طفالأ
المجموعةأالتجريبية.

2أ-أإقامةأعالقةأإرشاديةأطيبةأ
بينأالمشاركينأفيأالبرنامجأ
اإلرشاديأسواءأبينأبعضهمأ

البعض،أ	وأبينهمأوبينأالباحثين.
3أ-أالتعرفأعلىأاإلطارأالعامأ
للبرنامجأاإلرشاديأمنأحيثأ

(	هدافه،أمدته،أمواعيدأالجلساتأ
وقواعدهاأو	خالقياتها(.

باإلضافةأإلىأكسرأحاجزأالخوفأ
بينأ	عضاءأالجماعة.

4أ–أالتعرفأعلىأالفوائدأ
المرجوةأمنأالبرنامج.

القراءةأاألفكارأالرئيسيةأفيأالمقابلة،أالمحاضرة،أ
فنياتأالعالجية.

الترحيبأبالمفحوصينأوالسؤالأعنهمأ	فضلأ
المعززاتأمنأثماأ:

-أتطبيقأمقياسيأالعنادأالمتحديأعلىأالعينة.
يوجهأالباحثأالشكرأللمعلمينأوينهيأالجلسةأبعدأ

عمليةأالتقويمأمنأخاللأمناقشةأالمعلمينأفيأمحتوىأ
الجلسة.

الثالثةأ
والرابعة

1أ-أتعريفأ	عضاءأالجماعةأ
التجريبيةأبالخاماتأواألدواتأ
التيأسوفأيستخدمونهاأ	ثناءأ

البرنامجأو	نأتختارأكلأمجموعةأ
اسًماألهاأوذلكأبعدأتقسيمأالجماعةأ

الكليةأإلىأثالثأمجموعات.

1أ-أتعريفأاألطفالأبالخاماتأواألدواتأالمستخدمةأ
فيأالبرنامجأوهىأ(الطينأوالصلصالأوالكرتونأ
والخيوطأالملونةأوورقأاألشجارأوالقماشأوورقأ

الرسمأو	قالمأرصاصأواأللوان(.
2أ-أكتابةأ	سماءأهذهأالخاماتأعلىأبطاقاتأبخطأ

واضحأواالتفاقأعلىأاإلشاراتأالخاصةأبكلأخامةأ
ووضعأالبطاقاتأعلىأالترابيزةأ	مامأكلأخامة.

الثاني

الخامسةأوأ
السادسة

1أ-أالتعرفأعلىأالمشكلةأ
(تعريفأاضطرا	أالعنادأ
المتحديأوتشخيصهأ(.

2أ-أتدريبأاألطفالأعلىأاالنتباهأ
إلىأاألشياءأوتفاصيلهاأوذلكأمنأ
خاللأالتشجيعأوالتدعيمأللقيامأ

بالعملأالمطلو	.

يرحبأالباحثأبالمعلمينأويشكرهمأعلىأالحضور.
باالستعانةأبالعروضأالتوضيحيةأوالنشراتأاالرشاديةأ*أ

يوضحأالباحثأللمعلمينأالمشكلةأمنأخاللأ:
-أتعريفأاضطرا	أالعنادأالمتحدي.

-أتأثيرأاضطرا	أالعنادأالمتحديأعلىأالعمليةأ
التعليميةأداخلأالمدرسة.

-أيطلبأالباحثأمنأاألطفالأعملأنماذجأمنأخامةأ
الطينأوالصلصالأألشكالأمختلفةأبعدأالتعرفأعلىأ

	ساليبأالضغطأوتنفيسأاالنفعالي

السابعةأوأ
الثامنة

تدريبأالمعلمينأعلىأتوفيرأبيئةأ
الفصلأالمرغوبةأوالمحفزة.

لتنميةأالحافزأللعملأالمطلو	أ
واإلحساسأالفنيأوأبالمسئوليةأ
وإكسا	أاألعضاءأالمهاراتأ
الفنيةأوكيفيةأالتعاملأمعأخامةأ

الطينأوالصلصال.

-أتجنبأالمعلمألبعضأالسلوكياتأممارسةأالمعلمأ
لبعضأالسلوكيات.

-أتدريبأالمعلمينأعلىأتعزيزأالسلوكأاإليجابي.
ويطلبأالباحثأاستكمالأالعملأالسابقأمنأخاللأ

إنتاجأنماذجأمحببةأوذكرأ	سماءهاأولهمأحريةأاختيارأ
نوعأاألعمالأولكنأالمسئوليةأتقعأعلىأعاتقأالجميعأأ
فيأأنجاحأجميعأاألعضاءأأفيأأإنجازأالعملأالمطلو	أ
حتىأيحصلواأعلىأمكافأةأوضعأاألسماءأأفيأألوحةأ

الشرف،أ	وأتعزيزأماديألألطفال

أ**النشراتأاإلرشاديةأعبارةأعنأمطويةأتضمأتعريفأاضطرا	أالعنادأالمتحدي،أ	سبابه،أخصائصأالطفلأ
ذيأاضطرا	أالعنادأالمتحديأاستخلصهاأالباحثأمنأاإلطارأالنظريأللدراسةأالحالية.
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التاسعةأوأالثانى
العاشرة

1أ-أيستخدمأ	عضاءأالجماعةأ
األدواتأالمتاحةأفيأعملأشكلأ

إنسانيأكماأيرونهأوإسقاطأ
اتجاهاتهمأنحوهأوالتعبيرأعماأ

يدورأبداخلهمأمنأمشاعرأو	فكارأ
وعدوانأورفضألهذاأالشكلأ

اإلنساني.
2أ–أ	نأيالحظأاألطفالأاألشكالأ

المختلفةأوالفروقأبينه.

1أ-أيسترجعأمعأالمعلمينأكيفيةأتوفيرأبيئةأتعليميةأ
محفزةأومرغوبة.

2أ-أيقدمأالباحثأعرًضاأتوضيحًياأللمعلمينأيوضحأ
كيفيةأتنميةأالسلوكأاإليجابيأوذلكأمنأخاللأ:

-أعرضألفنياتأتعديلأالسلوك.
-أتعريفأالتعزيزأوكيفيةأاستخدامه.

-أعرضأ	نواعأالتعزيز.
-أتوضيحأالعواملأالتيأتزيدأمنأفعاليةأالتعزيز.

استخدامأالتعزيزأغيرأالمباشرأ(أالهمسأللتلميذ،أتقديمأ
تعليقأسريعأدونأإعطاءأفرصةأللجدالأ(

العملأالمطلو	أإنتاجأنماذجأمنأالطينأوالصلصالأ
للشكلأاإلنساني.

الثالث

الحاديةأ
عشرأ
والثانيةأ
عشر

	نأيستخدمأ	فرادأالعينةأالموادأ
الفنيةأالمتاحةأفيأعملأتصورأ
لشكلأإنسانيأللجنسأاآلخر.

عملأنماذجأللشكلأاإلنسانيأولكنأهذهأالمرةأللجنسأ
اآلخرأمنأخاللأاستخدامأخاماتأواألشجارأوالزهورأ
لحاءأاألشجارأالطريأوالصلصالأوالستانأالملون.
يوجهأالباحثأالشكرأللمعلمينأوينهيأالجلسةأبعدأ

عمليةأالتقويم.

الثالثةأعشر

تدريبأالمعلمينأعلىأمساعدةأ
األطفال.

تدريبأألطفالأعلىأكيفيةأ
التركيزأإشكالأالعنادألمعرفةأ
المتشابهاتأالموجودةأأفيأأ
الصورأوعرضأتوضيحي.

يتلخصأالنشاطأالتدريبيأإرشاديأأفيأأعملأوإنتاجأ
	قنعةأبشكلأجماعيأومنأالخاماتأواألدواتأالتيأ
استخدمتأفيأهذهأالجلسةأوهيأ(الكرتونأ–أالفومأ

الملونأ–أالخيوطأ–أالقماش-أالبوص(.أوإدراكأ	وجهأ
الشبهأواالختالفأبينها.

يوجهأالباحثأالشكرأللمعلمينأوينهيأالجلسةأبعدأ
عمليةأالتقويم.

الرابعةأ
عشروأ
الخامسةأ
عشر

يقدمأالباحثأعرضأتوضيحيأ
للمعلمينأيوضحأكيفأيمكنأ

مساعدةأاالطفالأداخلأالفصلأ
وذلكأمنأخالل:-

تصحيحأسلوكأالتلميذأعلىأ	نأ
يأخذأصورةأالطلبأوليسأاألمر.

المساعدةأفيأتنظيمأالوقتأ
وترتيبأجدوله.

-أتجنبأالتغييراتأالمفاجأةأ(أقدمأ
إنذاًراأمبدئًياأعندأالتغييراتأ(

َحدََّثَناأُمَسدٌَّدأَقاَلأَحدََّثَناأَيْحَيىأَعْنأُشْعَبَةأَعْنأَقَتاَدَةأَعْنأ
أصلىأاهللأعليهأ َ	َنٍسأ-أرضىأاهللأعنهأ-أَعِنأالنَِّبىِّ

وسلم.أأَوَعْنأُحَسْيٍنأاْلُمَعلِِّمأَقاَلأَحدََّثَناأَقَتاَدُةأَعْنأَ	َنٍسأ
أصلىأاهللأعليهأوسلمأَقاَلأ:أ»أالأُيْؤِمُنأ َعِنأالنَِّبىِّ

أِلَنْفِسِهأ« أأَلِخيِهأَماأُيِحبُّ َ	َحُدُكْمأَحتَّىأُيِحبَّ
عملأنموذجأفنيةأمنأخاللأخاماتأالستانأ–أمادةأ
الصقةأ–أالكرتونأ–أاألكياسأالفارغةأللبسكويتأ
الستخدامهاأأفيأأالزينةأ–أمقصأمرآةأوصورأ

فوتوغرافية.
يوجهأالباحثأالشكرأللمعلمينأوينهيأالجلسةأبعدأ

عمليةأالتقويم.

السادسةأالرابع
عشر

-أتدريبأاألطفالأعلىأالتركيزأ
العقليأفيأاألتي:

-أتكوينأعالقةأطيبةأمعهأ(أإلقاءأ
التحية،أمناداتهأباسمه،أاالهتمامأ

الشخصيأبهأ(
-أمراعاةأقدراتهأوإمكانياتهأ

األكاديمية.
-أتوجيهأاألطفالألكيفيةأاختيارأ
األصدقاءأوالبعدأعنأرفاقأ

السوء.

أَقاَلأ ْهِرىِّ َحدََّثَناأَ	ُبوأاْلَيَماِنأَ	ْخَبَرَناأُشَعْيٌبأَعِنأالزُّ
أَرُسوَلأ َحدََّثِنىأَ	َنُسأْبُنأَماِلٍكأ-أرضىأاهللأعنهأ-أَ	نَّ
اهللَِّأصلىأاهللأعليهأوسلمأَقاَلأ:أ»أاَلأَتَباَغُضوا،أَواَلأ
َتَحاَسُدوا،أَواَلأَتَداَبُروا،أَوُكوُنواأِعَباَدأاهللَِّأِإْخَواًنا،أَواَلأ

أِلُمْسِلٍمأَ	ْنأَيْهُجَرأَ	َخاُهأَفْوَقأَثاَلَثِةأَ	يَّاٍمأ«. َيِحلُّ
-عملأمعرضأفنيأللبعضأاإلعمالأالفنيةأالمعدةأ
سابقاأمنأخاللأاختيارأإفرادأالمجموعةأوتوزيعأ

األدوارأوعملأإلخراجأفنيألإلعمالأثمأعرضهاأأفيأأ
األماكنأالمخصصة.

يوجهأالباحثأالشكرأللمعلمينأوينهيأالجلسةأبعدأ
عمليةأالتقويم.
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السابعةأالرابع
عشر

تدريبأالمعلمينأعلىأفنيتيأ
اإلقصاءأوتكلفةأاالستجابة

يرحبأالباحثأبالمعلمينأويشكرهمأعلىأالحضور.
يسترجعأمعأالمعلمينأكيفيةأمساعدةأاالطفالأفيأ

الفصل.
يقدمأالباحثأعرًضاأتوضيحًياأللمعلمينأعنأفنيتيأ

اإلقصاءأوتكلفةأاالستجابةأيتناولأ:
-أتعريفأاإلقصاء.
-أ	نواعأاإلقصاء.

-أمواصفاتأغرفةأاإلقصاء
-أتعريفأتكلفةأاالستجابة.

يناقشأالباحثأالمعلمينأفيأبعضأاألمثلةأعلىأكيفيةأ
استخدامأتلكأالفنياتأ(كسرأشباكأالفصل،أإتالفأ

	دواتأزميله...(
يوجهأالباحثأالشكرأللمعلمينأوينهيأالجلسةأبعدأ
عمليةأالتقويمأباإلضافةأإلىأإرشاداتأالباحثأ

والمدربين.أوأتركيزأانتباههمأللفروقأبينأالفنياتأ
المختلفة

الخامس

الثامنةأ
عشر

تدريبأاألطفالأعلىأالبحثأعنأ
األشياءأالمفيدةأوالتعاونأمعأ

اإلقران

َحدََّثَناأَعْبُدأاهللَِّأْبُنأُيوُسَفأَ	ْخَبَرَناأَماِلٌكأَعِنأاْبِنأِشَهاٍ	أ
َعْنأَسِعيِدأْبِنأاْلُمَسيَِّبأَعْنأَ	ِبىأُهَرْيَرَةأ-أرضىأاهللأ

أَرُسوَلأاهللَِّأصلىأاهللأعليهأوسلمأَقاَلأ:أ»أَلْيَسأ عنه-أَ	نَّ
ِديُدأالَِّذىأَيْمِلُكأَنْفَسُهأِعْنَدأ َرَعِة،أِإنََّماأالشَّ ِديُدأِبالصُّ الشَّ

اْلَغَضِبأ«.
َحدََّثِنىأَيْحَيىأْبُنأُيوُسَفأَ	ْخَبَرَناأَ	ُبوأَبْكٍرأ-أُهَوأاْبُنأ
َعيَّاٍشأ-َعْنأَ	ِبىأَحِصيٍنأَعْنأَ	ِبىأَصاِلٍحأَعْنأَ	ِبىأ

أصلىأ أَرُجاًلأَقاَلأِللنَِّبىِّ ُهَرْيَرَةأ-أرضىأاهللأعنهأ-أَ	نَّ
اهللأعليهأوسلمأ:أَ	ْوِصِنى.أأَقاَلأ:أ»اَلأَتْغَضْبأ«.أأَفَردََّدأ

ِمَراًرا،أَقاَلأ:»أاَلأَتْغَضْبأ«.
يستخدمأاألعضاءأالمشاركونأأفيأأإعدادأبرنامجأ
خامة(أالنشا(أوذلكألعملأ	شياءأومالمسأتعبرأعنأ

بعضأالمفاهيمأتتكاملأوالبرامجأالتعلمأالعام

التاسعةأ
عشر

تدريبأاألطفالأعلىأالحيوية،أ	وأ
النشاطية

عملأنماذجأمفيدةأأفيأأالحياةأمنأ(الطينأ–أ
الصلصالأ–أالورقأواأللوانأ–أالبوص...	لخ(.أ

مفيدةأيمكنأاستخدامهاأأفيأأالحياةأالعامةأمثلأ	دواتأ
الزينة-أالعرائسأوالدمىأومقلمةأمنأالكرتون....أإلخأ
وشرحأالباحثأالعملأالمطلو	ألكلأمجموعةأفرعية.

العشرون
تدريبأالمعلمينألألطفالأعلىأ

تحديدأالطلباتأوإعطاءأتعليماتأ
فعالة

يقدمأالباحثأعرضأتوضيحيأللمعلمينأعنأتحديدأ
الطلباتأوإعطاءأتعليماتأواضحةأفعالةأويتناولأ:
-أماأالذيأيجبأ	نأيتجنبهأالمعلمأعندأتقديمأتعليماتأ

للتلميذأ؟
-أكيفأيمكنأللمعلمأإعطاءأتعليماتأفعالةأللتلميذأ؟

يناقشأالباحثأالمعلمينأفيأبعضأاألمثلةأعلىأكيفيةأ
استخدامأتلكأالفنياتأ(ماذاأتفعلألتطلبأمنأالتلميذأ

االلتزامأبالهدوءأ(
يستمعأالباحثأالستجاباتأالمعلمينأويثنيأعليهاأثمأ

يلخصهاأفيأنقاطأمحددة
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السادس

الحاديةأ
والعشرون
الثانيةأ
والعشرون

تدريبأالتالميذأعلىأالجهدأ
والمثابرة

النشاطأالمطلو	أهوأتصميمأمفارشأمنأقطعأالقماشأ
والرسمأو	نأيكونأالعملأجماعيأويتمأتحديدأواختيارأ
األشكالأالتيأيتمأبهاأتزيينأهذهأالمفارشأمنأخاللأ

ر	ىأالجماعةأومنأالوسائلأالمعينةأالقماشأوالكرتونأ
واأللوانأوالخيوطأالقطنيةأوالصوفأواألشكالأ

الهندسية.

الثالثةأ
تدريبأالتالميذأعلىأاالختياروالعشرون

استكمالأتنفيذأالعملأالمطلو	أأفيأأالجلسةأالسابقةأ
وهوأتصميمأمفارشأوتزيينهاأبالرسومأالمختلفةأ

واستخدامأنفسأالخامات.

الرابعةأ
والعشرونأ
الخامسأ
والعشرون

التدريبأعلىأإستراتيجيةأحلأ
المشكالت

يرحبأالباحثأبالمعلمينأويشكرهمأعلىأالحضور.
يناقشأمعأالمعلمينأموضوعأالجلسةأالسابقةأوهوأ

كيفيةأإعطاءأتعليماتأواضحةأوفعالة.
يقدمأالباحثأعرًضاأتوضيحًياأللمعلمينأعنأخطواتأ

حلأالمشكالت
يشجعأالمعلمينأعلىأاستخدامهاألحلأمشكالتهمأ

الحياتية.
يشجعأالمعلمينأعلىأتدريبأالتالميذأعلىأاستخدامأ

مهاراتأحلأالمشكالتأفيأمواجهةأمشكالتهمأ
الشخصية.أأ(أذلكأمنأخاللأاقتراحأمشكلةأماأويطلبأ

منأالتالميذأتحديدأالمشكلة،أووضعأ	هدافألها،أ
واقتراحأالحلولأالمناسبة...(

يناقشأالباحثأالمعلمينأفيأبعضأاألمثلةأعلىأكيفيةأ
استخدامأتلكأالفنيةأمثلأ(أرفضأالطفلألتعليماتأ

والديه،أ	وأمعلمهأ(

السابع

السادسةأ
والعشرون
السابعأ
والعشرون

تدريبأالمعلمينأاألطفالأعلىأ
إستراتيجيةأضبطأالنفس

يرحبأالباحثأبالمعلمينأويشكرهمأعلىأالحضور.
يناقشأمعأالمعلمينأموضوعأالجلسةأالسابقةأوهوأ

كيفيةأإعطاءأتعليماتأواضحةأوفعالة.
يقدمأالباحثأعرًضاأتوضيحًياأللمعلمينأعنأخطواتأ

ضبطأالنفس.
يشجعأالمعلمينأعلىأاستخدامأضبطأالنفسأفيأحلأ

مشكالتهمأالحياتية.
يشجعأالمعلمينأعلىأتدريبأالتالميذأعلىأاستخدامأ

مهاراتأضبطأالنفسأفيأمواجهةأمشكالتهمأ
الشخصية،وأذلكأمنأخاللأاقتراحأموقفأماأ(محاولةأ

عدمأالشتمأوالسب،أااللتزامأوالطاعةأللمعلم،أ	وأ
الوالدينأ(أويطلبأمنأالتالميذأتحديدأكيفيةأالمراقبةأ
الذاتيةألهذاأالسلوك،أوماأهيأالتعليماتأالذاتيةأالتيأ

يمكنأ	نأيوجههاأالتلميذألنفسهأمنأخاللأذلكأالموقفأ
و	يضاأكيفيةأالتقويمأوالتدعيمأالذاتي

النشاطأالمطلو	أاستكمالأالعملأالسابقأبإبرازأ
الرسومأمنأخاللأالمرورأعليهاأبالخيوطأالقطنيةأ

والصوفأحتىأتظهرأالرسوم.
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السابع

الثامنةأ
والتاسعةأ
والعشرون

تدريبأاألطفالأعلىأاالنتباهأ
اإلراديأوالتعاون

َحدََّثَناأُعْثَماُنأْبُنأَ	ِبىأَشْيَبَةأَحدََّثَناأَجِريٌرأَعْنأَمْنُصوٍرأ
َعْنأَ	ِبىأَواِئٍلأَعْنأَعْبِدأاهللَِّأ-أرضىأاهللأعنهأ-أَعِنأ

ْدَقأَيْهِدىأ أالصِّ أصلىأاهللأعليهأوسلمأَقاَلأ:أ»أِإنَّ النَِّبىِّ
ُجَلأ أالرَّ أَيْهِدىأإلىأاْلَجنَِّة،أَوِإنَّ أاْلِبرَّ ،أَوِإنَّ إلىأاْلِبرِّ
أاْلَكِذَ	أَيْهِدىأإلىأ َلَيْصُدُقأَحتَّىأَيُكوَنأِصدِّيًقا،أَوِإنَّ
ُجَلأ أالرَّ أاْلُفُجوَرأَيْهِدىأإلىأالنَّاِر،أَوِإنَّ اْلُفُجوِر،أَوِإنَّ

َلَيْكِذُ	،أَحتَّىأُيْكَتَبأِعْنَدأاهللَِّأَكذَّاًباأ«
النشاطأالمطلو	أاستكمالأالعملأالسابقأوهوأتصميمأ

عرائسأاإلصبعأبإشكالأو	لوانأوإحجامأمختلفة

الثالثون
وأالحاديةأ
والثالثون

تعريفأاألطفالأبالنشاطأالتدريبأ
علىأسماعيأالمسرحيةأوتحريكأ
األصابعأمنأخاللأقالبأمسرحيأ

يفيدأقصةأصغيرةأعنأالعناد

ُدأْبُنأَجْعَفٍرأَحدََّثَناأ ُدأْبُنأاْلَوِليِدأَحدََّثَناأُمَحمَّ َحدََّثِنىأُمَحمَّ
ُشْعَبُةأَقاَلأَحدََّثِنىأُعَبْيُدأاهللَِّأْبُنأَ	ِبىأَبْكٍرأَقاَلأَسِمْعُتأ
َ	َنَسأْبَنأَماِلٍكأ-أرضىأاهللأعنهأ-أَقاَلأ:أَذَكَرأَرُسوُلأ
اهللَِّأصلىأاهللأعليهأوسلمأاْلَكَباِئَر،أ	وأُسِئَلأَعِنأاْلَكَباِئِرأ
ْرُكأِباهللَِّ،أَوَقْتُلأالنَّْفِس،أَوُعُقوُقأاْلَواِلَدْيِنأ َفَقاَلأ:»أالشِّ

وِرأ «.أأَفَقاَلأ:»أَ	اَلأُ	َنبُِّئُكْمأِبَأْكَبِرأاْلَكَباِئِرأ-أَقاَل-أَقْوُلأالزُّ
وِرأ«.أأَقاَلأُشْعَبُةأ:أَوَ	ْكَثُرأَظنِّىأ -،أ	وأَقاَلأ-أَشَهاَدُةأالزُّ

وِرأ« َ	نَُّهأَقاَلأ:»أَشَهاَدُةأالزُّ
اقتصرأالنشاطأالتدريبيأأفيأأهذهأالمرةأعلىأالمناقشةأ

الحرةأواختيارأقائدألكلأجماعةأفرعية.

الثامن

الثانيةأ
والثالثون
الثالثةأ
والثالثون

تدريبأاألطفالأعلىأعدمأ
اإلفراطأفيأالحركةأإثناءأ

العروضأالمسرحية.

}َوَقَضىأَربَُّكأَ	الَّأَتْعُبُدوْاأِإالَّأِإيَّاُهأَوِباْلَواِلَدْيِنأِإْحَساًناأ
أِعنَدَكأاْلِكَبَرأَ	َحُدُهَما،أ	وأِكاَلُهَماأَفاَلأَتُقلأ اأَيْبُلَغنَّ ِإمَّ
أَواَلأَتْنَهْرُهَماأَوُقلألَُّهَماأَقْواًلأَكِريًما{أسورةأ لَُّهَماأُ	فٍّ

اإلسراءأاآليةأ(23).
يناقشأالباحثأالمعلمينأفيأبعضأاألمثلةأعلىأكيفيةأ
استخدامأتلكأالفنيةأمثلأ(أرفضأالتلميذألتعليماتأ

والديه،أ	وأمعلمهأ(
يستمعأالباحثأالستجاباتأالمعلمينأويثنيأعليهاأثمأ

يلخصهاأفيأنقاطأمحددة.
يناقشأالباحثأالمعلمينأفيأمحتوىأالجلسةأكنوعأمنأ
التقويمأأأأأباإلضافةأإلىأإرشاداتأالباحثأوالمدربين.
-أعدمأالحركةأ	ثناءأالنشاطأحتىأينتهيأمنأالعملأ

المكلفأبه.

الرابعةأ
والثالثون

تدريبأاألطفالأعلىأالتركيزأ
واالنتباهألتعابيرأالوجهأوقسماتأ

الوجهأ	ثناءأالرسم.

استخدامأاألدواتأالمتاحةألعملأ	شكالأمختلفة.
مقارنةأتعابيرأهذهأاألشكالأوماأتعنيهأبالنسبةألهم.

الخامسةأ
والثالثون

تدريبأاألطفالأعلىأتعاقبأ
المهامأواألداء

استكمالأالعملأالسابقأوهوأتصميمأمفرشأوتزيينهأ
علىأ	نأيكونأاألداءأبشكلأجماعي.

السادسةأالتاسع
والثالثون

تدريبأاألطفالأعلىأالترويأ
وعدمأاالندفاعية.

استكمالأوإنهاءأالعملأالسابقأوهوأتنميةأالقدرةأعلىأ
العملأواإلنتاجأمنأخاللأابتكارأخاماتأمنأالبيئةأ

والتعرفأعلىأمدىأقدرةأاألعضاءأعلىأالتغيرأأفيأأ
البيئةأمنأحولهم.
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التاسع

السابعةأ
والثالثون

تدريبأاألطفالأعلىأالتركيزأ
واالنتباهأعلىأطريقةأيتبعهاأفيأ

انجازأالعمل

تنميةأالقدرةأعلىأالعملأواإلنتاجأحيثأ	نأقدرةأالفردأ
علىأالعملأوإحداثأالتغييرأأفيأأالخاماتأيعدأمنأ
مظاهرأاالنتباهأالجيد،أوأيحددأالكيفأطريقةأمعينةأ
يتبعهاأفيأتنفيذأاألشكالأواألعمالأواألنشطةأالفنية.

الثامنة
والتاسعةأ
والثالثون

التعرفأعلىأماأتمأتحقيقهأمنأ
خاللأهذاأالبرنامجأوماأتمأ

االستفادةأمنهأومدىأالتقدمأالذيأ
	حرزهأاألطفالأعلىأالمستوىأ
تعلمأبعضأالمهاراتأالفنيةأ
وانخفاضأمشكالتأالتالميذأ

المرتبطةأالعنادأداخلأالمدرسة،أ
	وأالمنزلأوتدعيمأالسلوكياتأ

اإليجابيةأالتيأتمأتحقيقهاأ
وتعميمهاأأفيأأالحياةأخارجأ

مكانأتطبيقأالبرنامج.

النشاطأالمطلو	أتنفيذهأ	يأعملأبصورةأحرةأمنأ
خاللأاستخدامأ	ىأخاماتأاستكمااًلأللجلسةأالسابقة.أ
تطبيقأمقياسيأالدراسةأللقياسأ	لبعديأللبرنامج.

-أتقديمأالشكرأوالثناءألألعضاءألمشاركتهمأأفيأأهذاأ
البرنامجأواختتامأجلساتأالبرنامجأوإنهاءه

 خطة تطبيق الربنامج واأهداف اجلل�سات
- كفاءة الربنامج :

مت حتكيم الربنامج  املقرتح من قبل جمموعة من ذوي اخلربة واالخت�سا�ص يف 
تخ�س�ص علم النف�ص، ومن عدد من امل�سرفني الرتبويني واملعلمني املتخ�س�سني 
يف تدري����ص الرتبي���ة الفني���ة يف التعليم العام وب�سكل خا����ص يف املرحلة الطفولة، 
حي���ث مت بنائ���ه يف �سوء اأ�س�ص العالج النف�س���ي القائم على الفن مع مراعاة اأثناء 
بن���اء وت�سمي���م حمت���وى الربنام���ج اأن يه���دف اإىل االرتق���اء مب�ست���وى الدافعي���ة 

للتعلم لدى االأطفال.
- تقومي الربنامج

وذلك عن طريق : 
تق�ومي مبدئ�ى : وذل���ك بعر�س���ه على جمموع���ة من املحكم���ني كما �سب���ق القول، 
والقي���ام بدرا�س���ة ا�ستطالعي���ة للربنامج، قيا����ص قبلي للمجموعت���ني ال�سابطة 

والتجريبية.  
تق�ومي تكوين�ى : وذل���ك بتطبيق مقيا����ص  العناد املتح���دى بعد اجلل�س���ة الثالثة 
ع�س���رة، والع�س���رون والع�س���رون عل���ى تالميذ املجموع���ة التجريبي���ة لبيان مدى 

التح�سن.  
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تق�ومي نهائ�ى : وذلك بتطبيق مقيا�ص  العناد املتح���دى بعد االنتهاء من تطبيق 
الربنامج مبا�سرة.

تق�ومي تتبع�ى : وذلك للوقوف على م���دى ا�ستمرار فعالي���ة الربنامج امل�ستخدم 
وذل���ك ع���ن طرق قيا�ص م�ست���وى العناد املتحدى لدى املجموع���ة التجريبية بعد 

االنتهاء من تطبيق الربنامج ب�ستة اأ�سهر.  
الأ�ساليب الإح�سائية : 

لتقنني اأدوات الدرا�سة مت ا�ستخدام االأ�ساليب االإح�سائية التالية:
�سدق االت�ساق الداخلي	 
معادلة األفا كرونباخ	 
التجزئة الن�سفية	 
معامل االرتباط بطريقة اإعادة التطبيق	 

والختبار �سحة فرو�ص الدرا�سة مت ا�ستخدام االأ�ساليب االإح�سائية التالية:
1 - اختب���ار ويلكوك�س���ون ل���الأزواج غ���ري امل�ستقل���ة ذات االإ�س���ارة للرت���ب.  )زكري���ا 

ال�سربينى، 2001 : 279 –288 ( 
2 - اختبار مان – ويتنى.  )حجاج غامن، 2008 : 457 –476 ؛ زكريا ال�سربيني، 

) 253 - 247 ،2001
خطوات ال�سري يف الدرا�سة :  

�سارت الدرا�سة احلالية  يف اخلطوات التالية :
االط���الع على بع����ص الكتابات اللغوي���ة والرتبوية يف جم���ال العالج بالفن - 1

واأهميت���ه يف احل���د من اال�سطراب���ات ال�سلوكية وكذل���ك الكتابات يف جمال 
العن���اد املتح���دى باالإ�ساف���ة اإىل كيفي���ة االرتق���اء به���ا ل���دى اأطف���ال املرحلة 

الرو�سة ذوي �سعوبات التعلم  وب�سفة خا�سة يف التدخل املبكر.
مت اإع���داد مقيا����ص العناد املتحدى لر�سد وحتدي���د اال�سطرابات ال�سلوكية - 2

ل���دى اأطف���ال حت���ى يتم التخفي���ف منها واحل���د منها من خ���الل الربنامج 
االإر�سادي املقرتح.

مت  اإع���داد مقيا�ص ا�سطراب االنتب���اه ملعرفة م�ستوي االنتباه لدى تالميذ - 3
ال�س���ف الثال���ث االبتدائ���ي  حت���ى يت���م حت�سين���ه واالرتق���اء ب���ه م���ن خ���الل 

الربنامج االإر�سادي املقرتح.
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 اإع���داد الربنام���ج االإر�سادي املق���رتح وذلك من خالل االإط���الع على بع�ص - 4
البحوث والدرا�سات ال�سابقة والربامج التدريبية  يف  جمال العناد املتحدى  
با�ستخ���دام اأ�سلوب العالج القائم على الف���ن لدى لالأطفال، والتعرف على 
اأراء املتخ�س�س���ني من اأ�ساتذة علم النف�ص من كليات الرتبية يف جمال علم 
النف����ص والرتبية اخلا�سة وطرق تدري����ص ومناهج الرتبية الفنية وخرباء 

وموجهي ومعلمي الرتبية الفنية يف الربنامج االر�سادى املقرتح.
مت اإج���راء درا�س���ة ا�ستطالعية على جمموعة م���ن اأطفال مبدر�سة عبد اهلل - 5

ب���ن عم���ر ومدر�س���ة واالإمام حمم���د بن �سع���ود باملرحل���ة االبتدائية مبدينة 
الريا����ص خ���الل  الف�سل الدرا�سي الثاين من الع���ام الدرا�سي 1433-1432، 
وذل���ك للتحق���ق م���ن كف���اءة كل م���ن مقيا����ص العن���اد املتح���دى، والربنام���ج 
االإر�س���ادي املق���رتح، وم���ن خالل هذه اخلط���وة مت التاأكد م���ن �سدق وثبات 
املقايي�ص واالختبارات امل�ستخدمة ومن مدى مالئمة الربنامج االإر�سادي.

مت تطبي���ق القيا����ص القبل���ي الأف���راد املجموعت���ني : التجريبي���ة وال�سابطة - 6
وذل���ك بتطبي���ق مقيا����ص العن���اد املتح���دى، وذلك به���دف اأن تعط���ى ت�سوًرا 

لنقطة البداية عند اأطفال املجموعتني التجريبية وال�سابطة.
مت تطبيق الربنامج االإر�سادي املقرتح خلف�ص العناد املتحدى على اأطفال - 7

املجموعة التجريبية.
مت تطبيق القيا�ص البعدي الأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة وذلك - 8

بتطبيق مقيا�ص العناد املتحدى وذلك بعد تطبيق الربنامج االإر�سادي على 
اأطفال املجموعة التجريبية.  

مت عم���ل املقارن���ة بني اأداء املجموع���ة التجريبي���ة واأداء املجموعة ال�سابطة - 9
عل���ى مقيا����ص العناد املتح���دى االنتباه بعد تطبي���ق الربنامج للوقوف على 

مدى فعالية الربنامج االإر�سادي املقرتح.
مت اإج���راء قيا����ص بع���دى ث���اين الأف���راد املجموع���ة التجريبي���ة بع���د انق�ساء - 10

)45( يوًم���ا م���ن تاري���خ تطبي���ق القيا����ص البع���دى االأول، وذل���ك للتاأكد من 
مدى احلف���اظ على ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات واالأن�سطة وتعميمها الأفراد 
املجموعة التجريبية.  والتعرف على مدى ا�ستمرارية الربنامج يف خف�ص 

العناد املتحدى لدى االأطفال ذوي �سعوبات التعلم.
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مت التو�سل للنتائج ومعاجلتها اإح�سائًيا ومناق�ستها وتف�سريها.- 11
التقدم بالتو�سيات واملقرتحات.  - 12

نتائج الدرا�صة وتف�صريها : 
   نتائج الفر�س الأول وتف�سريها : 

ين����ص الفر����ص االأول على اأنه :  توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني رتب 
درج���ات اأطف���ال املجموعة ال�سابط���ة واملجموعة التجريبية عل���ى مقيا�ص تقدير 
املعل���م ال�سط���راب العن���اد املتح���دي ل���دى االأطف���ال ذوي ال�سعوب���ات يف القيا����ص 

البعدي ل�سالح املجموعة التجريبية. 
ق���د ح���اول الباحث التاأكد من التكافوؤ ب���ني جمموعتي الدرا�سة التجريبية 
وال�سابط���ة بق���در االإمكان  يف بع�ص املتغريات، والتي قد توؤثر على نتائج البحث  
مثل العمر الزمني والذكاء ومتغريات الدرا�سة احلالية،وذلك عن طريق ح�ساب 
الف���روق ب���ني متو�سطي درج���ات املجموعت���ني، وذل���ك با�ستخدام طريق���ة مان – 

ويتني ويبني اجلدول )4( مدى تكافوؤ املجموعتني.
جدول )4(

 داللة الفروق بني درجات املجموعة التجريبية وال�صابطة يف متغري البحث )ن1=ن2=6(

المتغير
 المجموعة
التجريبية

 المجموعة
 (U)قيمةالضابطة

الصغرى
 (U)قيمة
الجدولية

 مستوى
الداللة

U2نU12ن1

 اضطراب العناد
30.01صفر63660المتحدي

يت�س���ح م���ن اجل���دول ال�ساب���ق اأن قيم���ة )U( ال�سغ���رى وامل�ساوي���ة )�سفر( 
اأ�سغر من قيمة )U( اجلدولية وامل�ساوية )3( واخلا�سة باختبار مان ويتني عند 
)ن1=ن2=6، م�ست���وى دالل���ة 0٫01، داللة الطرف الواح���د( وهذا يعني اأنه توجد 
فروق ذات داللة اإح�سائية بني اأطفال املجموعة ال�سابطة واملجموعة التجريبية 
يف القيا����ص البعدي ل�سالح املجموعة التجريبية، الأن قيمة )U( ال�سغرى تكون 
ذات دالل���ة اإح�سائي���ة اإذا كان���ت اأق���ل م���ن، اأو م�ساوي���ة اإىل قيم���ة )U( اجلدولية، 

وبالتايل فهذا يعني �سحة هذا الفر�ص.  
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ومل���ا كانت املجموعة ال�سابطة التي مل تتعر�ص للربنامج القائم على الفن 
احلايل مل حترز اأي انخفا�ص يف �سدة ا�سطراب العناد املتحدي، بينما املجموعة 
التجريبي���ة الت���ي تعر�س���ت للربنامج القائم على الفن خلف����ص ا�سطراب العناد 
���ا ملحوًظا يف ه���ذا اال�سطراب، لذا ميك���ن اإرجاع هذا  املتح���دي اأح���رزت انخفا�سً
االنخفا����ص اإىل فعالي���ة الربنام���ج امل�ستخ���دم يف خف�ص اال�سط���راب امل�ستهدف. 
وج���اءت ه���ذه النتيج���ة متفق���ة مع ما تو�سل���ت اإليه العدي���د من الدرا�س���ات التي 
 (Bastien,2000 ا�ستخدم���ت فنيات تعدي���ل ال�سلوك ب�سفة عامة ومنه���ا درا�سة
 ; Reid, Webster-Stratton, & Hammond, 2003 ; Greene etal.,
،(2004 حممود اأبو املجد ح�سن، اأو امل�ستخدمة للعالج با�ستخدام اأنظمة ومنها 
القائ���م عل���ى الفن حتدي���دا يف خف����ص ا�سطراب العن���اد املتحدي ل���دى االأطفال 
 (Sprague &Thyer,2003 ; Ronen, 2004 ; Webster- : ومنه���ا درا�س���ة
 Stratton, Reid &  Hammond, 2004 ; Loeber, Burke & Pardini,

 2009)
ا�ستخ���دم الباح���ث يف الربنامج القائم على الف���ن يف البحث احلايل العديد 
م���ن الفنيات مثل  التعزيز، النمذجة، تكلفة اال�ستجابة والتي اأثبتت العديد من 
الدرا�س���ات فاعليته���ا يف خف�ص ا�سط���راب العناد املتحدى ل���دى االأطفال،  لذلك 
جن���د اأن الربنامج امل�ستخ���دم يف هذا البحث ي�ساعد الطفل على  خف�ص ال�سلوك 
غ���ري املرغ���وب فيه، وتنمي���ة ال�سلوك املرغوب فيه، مع اإك�ساب���ه العديد من القيم 
الديني���ة واالجتماعي���ة، والتدريب عل���ى ال�سبط الذاتي ومه���ارات حل امل�سكالت 
وذلك للعمل على تنمية جميع جوانب الطفل املعرفية وال�سلوكية واالجتماعية، 
ومن ثم خف�ص ا�سطراب العناد املتحدي، وذلك من خالل العرو�ص التو�سيحية 

واالأن�سطة الفنية والق�س�ص، وبيان عملي للبع�ص اخلامات البيئية.   

نتائج الفر�س الثاين وتف�سريها : 
ين����ص الفر����ص الثاين على اأنه  توجد ف���روق ذات داللة اإح�سائية بني رتب 
درج���ات اأطفال املجموعة التجريبية يف القيا�س���ني القبلي والبعدي على مقيا�ص 
تقدير املعلم ال�سطراب العناد املتحدي لدى االأطفال ل�سالح القيا�ص البعدي   

للتحقق من �سحة هذا الفر�ص قام الباحث با�ستخدام اختبار ويلكوك�سون 
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للفرق بني رتب قيم مرتبطة. ويو�سح ال�سكل التايل الفروق بني درجات اأطفال 
املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني القبل���ي والبعدي على مقيا����ص تقدير املعلم 

ال�سطراب العناد املتحدي لدى االأطفال.
جدول ) 5 (

الفروق بني درجات اأطفال املجموعة التجريبية يف القيا�صني القبلي والبعدي على مقيا�س 
تقدير املعلم ال�صطراب العناد املتحدي لدى االأطفال

 أفراد
العينة

 القياس
القبلي

 القياس
 الفروقالفروقالبعدي

المطلقة
رتب الفروق المطلقة

(+)(-)
162.50+422216أ
162.50+422616ب
2150+422121ج
2660+431626د
2040+402020هـ
1510+371815و

 T2 0= T1 =21المجموع

يت�س���ح م���ن اجل���دول ال�ساب���ق اأن القيم���ة ال�سغ���رى ملجم���وع رت���ب الف���روق 
)T1( وامل�س���اوي )�سفر( اأ�سغر من القيمة اجلدولية )T( التي ت�ساوي )2( عند 
الرج���وع اإىل ج���دول القي���م احلرجة اخلا�سة باختب���ار ويلكوك�س���ون عند )ن= 6، 
م�ست���وى دالل���ة 0٫05، دالل���ة الط���رف الواحد( وه���ذا يعني اأنه توج���د فروق ذات 
دالل���ة اإح�سائي���ة بني اأطفال املجموعة التجريبي���ة يف القيا�سني القبلي والبعدي 

ل�سالح القيا�ص البعدي وبذلك ميكن قبول الفر�ص احلايل.  
ونظ���ًرا الأن املدار����ص الت���ى متثل جمتم���ع الدرا�س���ة �سمن املدار����ص التابعة 
الإدارة التعليم بالريا�ص، وجميعها تقع  يف  بيئة ح�سارية واحدة ومت�سابهة حيث 
ي�سك���ن معظ���م التالمي���ذ  يف  مناط���ق حميطة وقريب���ة من الف�س���ول التعليمية، 
فاإن���ه ميك���ن القول اأن احلال���ة االقت�سادية واالجتماعية متقارب���ة اإىل حد كبري، 
وق���د ح�س���ل الباح���ث عل���ى املعلوم���ات املتعلق���ة بظ���روف التالمي���ذ االقت�سادي���ة 

واالجتماعية من امل�سرفني واملعلمني والتالميذ اأنف�سهم.
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ومل���ا كان م���ن مبادئ الربنامج اأن���ه ي�ستهدف ت�سل�سل ال�سل���وك غري املنا�سب 
�سم���ن وب���ني ومه���ارات متع���ددة التي ق���د تبقي عل���ى امل�سكل���ة، لذا جن���د الباحث 
ب���داأ م���ع ا�سط���راب العناد املتحدي م���ن الطفل ذات���ه وذلك من خ���الل الق�س�ص 
واالأن�سط���ة الفنية واملواقف التعليمية وحمتوى اجلل�سات املختلفة التي منها ما 
يخاطب اجلانب املعريف والتفكري لديه، ومنها ما يغر�ص فيه القيم االجتماعية 
والديني���ة، ومنه���ا يعلم���ه ال�سب���ط الذات���ي وكيفية حتم���ل امل�سئولي���ة وال�سيطرة 
عل���ى الغ�سب، كما تعامل مع املدر�سة م���ن خالل املعلمني الذين يق�سون فرتات 
طويل���ة م���ع الطف���ل، واالأخ�سائي االجتماع���ي ليكون مبثابة مرج���ع يتم اللجوء 
اإلي���ه عن���د حاج���ة املعلم، اأو الطفل، اأو الوالد �سواء اأثن���اء تنفيذ الربنامج، اأو بعد 
انتهائه، وحتقيقا ل�سرورة منا�سبة العالج والفنيات امل�ستخدمة حلاجات الطفل 
ومراح���ل من���وه كاأح���د مب���ادئ الع���الج القائ���م على الف���ن جند حمت���وى جل�سات 
الطف���ل يتدرج من املح�سو�ص اإىل املجرد ويتنوع ما بني اأن�سطة ق�س�سية وفيديو 
واأغ���اين ومنذج���ة م�س���ورة واأخ���رى لفظي���ة مبا يت���الءم مع الطف���ل ويعمل على 
ج���ذب انتباه���ه، كما مت ا�ستخدام املع���ززات الغذائية املحببة له يف بداية اجلل�سات 
ثم اجلمع بني املادي واالجتماعي،اإىل اأن انتهى االأمر بالتعزيز االجتماعي فقط 
يف نهاية الربنامج وكل هذا من خالل جداول التعزيز امل�ستمر والتعزيز املتقطع 

ذا الن�سبة الثابتة والن�سبة املتغرية.
ومن العر�ص ال�سابق يت�سح مدى التح�سن الذي طراأ على اأطفال املجموعة 
التجريبي���ة، وم���دى فعالي���ة العالج القائم على الفن يف خف����ص ا�سطراب العناد 

املتحدي لدى االأطفال.  
نتائج الفر�س الثالث وتف�سريها : 

ين����ص الفر����ص الثال���ث عل���ى اأن���ه  توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة بني 
رت���ب درجات اأطف���ال املجموعة التجريبية على مقيا����ص تقدير املعلم ال�سطراب 
العن���اد املتح���دي لدى االأطفال يف القيا�ص البعدي بع���د انتهاء الربنامج مبا�سرًة 
والقيا����ص التتبع���ي بعد )3( اأ�سه���ر من انتهاء الربنامج ل�سال���ح القيا�ص التتبعي  
واجل���دول الت���ايل يو�س���ح الف���روق بني درج���ات اأطف���ال املجموع���ة التجريبية يف 
القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�ص تقدير املعلم ال�سطراب العناد املتحدي 

لدى االأطفال.



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 317 -

جدول ) 6(
الفروق بني درجات اأطفال املجموعة التجريبية يف القيا�صني البعدي والتتبعي على مقيا�س 

تقدير املعلم ال�صطراب العناد املتحدي لدى االأطفال
 أفراد
العينة

 القياس
البعدي

 القياس
 الفروقالفروقالتتبعي

المطلقة
رتب الفروق المطلقة

(+)(-)
730+24177أ
1260+251312ب
520+21165ج
101-17181د
740+22157هـ
850+19118و

 T2 1= T1 =20المجموع

 )T1( يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن القيمة ال�سغرى ملجموع رتب الفروق
وامل�ساوي )1( اأ�سغر من القيمة اجلدولية )T( التي ت�ساوي )2( عند الرجوع اإىل 
ج���دول القيم احلرج���ة اخلا�سة باختبار ويلكوك�سون عن���د )ن=6، م�ستوى داللة 
0٫05، دالل���ة الط���رف الواح���د ( وهذا يعني اأنه توجد ف���روق ذات داللة اإح�سائية 
ب���ني اأطفال املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي ل�سالح القيا�ص 

التتبعي وبذلك يتم قبول الفر�ص احلايل.  
ويت�س���ح م���ن هذا اجل���دول االنخفا����ص امللح���وظ يف �سدة ا�سط���راب العناد 
املتحدي عند اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�ص القبلي والبعدي والتتبعي.

كم���ا يرج���ع الباحث اأي�س���ا ا�ستمرار فعالي���ة الربنامج القائ���م على الفن يف 
ن االآباء واالأطفال  خف�ص ا�سطراب العناد املتحدي حتى بعد التوقف اإىل اأنه ميَكّ
م���ن الق���درة على مواجه���ة امل�س���كالت االأكادميي���ة واالجتماعية الت���ي قد حتدث 
الحق���ا وذل���ك من خالل مه���ارات الت�سكي���ل وا�سبط ال�سلوك وح���ل م�سكل العناد 
واتخ���اذ الق���رار، ه���ذا باالإ�ساف���ة اإىل م�ساع���دة املعل���م، اأو االأخ�سائ���ي االجتماعي 

الذي ميكن الرجوع اإليه يف اأي وقت عند احلاجة.    
وميكن تف�سري ذلك اأن الربنامج االإر�سادي القائم على العالج بالفن جعل 
اأطف���ال يف املجموع���ة التجريبية ينهمكون يف االأن�سطة الفني���ة املختلفة وجعلهم 
يوجه���ون انتباهه���م اإىل تفا�سي���ل م���ا يقوم���ون ب���ه،  كم���ا جعله���م اأق���ل اندفاعية 



فعالية برنامج قائم على العلج بالفن يف خف�س ا�شطراب العناد د/ ح�شن حمدى اأحمد حممد

- 318 -

وجعله���م يرك���زون على ما يفعلون ب���ل على وعي بكل تفا�سي���ل االأ�سياء واالنتباه 
اإىل املث���ريات املختلف���ة يف املوقف ملا متثله بالن�سب���ة لهم. كما اأن اأطفال املجموعة 
ال�سابط���ة مل يتعر�س���وا جلل�س���ات الربنام���ج، وبالت���ايل ف���اإن التغ���ري يف العن���اد 
وحت�سن���ه لدى اأف���راد املجموعة التجريبية يعود اإىل الربنام���ج االإر�سادي القائم 

على العالج بالفن.
وترج���ع ه���ذه النتيج���ة اإىل ا�ستمرار تاأث���ري الربنامج على اأف���راد املجموعة 
التجريبي���ة، حيث اأنه���م قاموا بعمل بع�ص الواجبات املنزلية التي تلي كل جل�سة 
م���ن جل�سات الربنام���ج، وتطبيق بع�ص الفنيات التي تعلموه���ا،  وممار�سة بع�ص 
االأن�سط���ة الفني���ة الت���ي قللت م���ن فر�ص ممار�س���ة ا�سطراب العن���اد، مما جعلهم 
يرك���زون بع�ص الل���وان يف هذه االأن�سطة الفنية وع���دم ان�سغالهم باأي مو�سوعات 

اأخرى وبالتايل ح�سنت من ا�سطراب العناد لديهم. 
وكذل���ك يع���زي الباح���ث ا�ستم���رار فعالي���ة الربنام���ج اإىل تكام���ل الفني���ات 
املختلف���ة لتعديل ال�سلوك مع���ا خلف�ص اال�سط���راب، واإىل ت�سافر جهود الطفل 
ا  واملدر�س���ة ملواجه���ة ه���ذا اال�سط���راب وغريه من امل�س���كالت التي ق���د تعرت�ص اأيًّ
منه���م، وباالإ�ساف���ة اإىل مرون���ة الربنامج وتطبيق���ه يف املحي���ط الطبيعي الأفراد 

العينة.  

التو�صيات :
   يف �سوء نتائج هذه الدرا�سة، يو�سى الباحث مبا يلي :

•  دم���ج وتكام���ل فنيات العالج املختلف���ة امل�ستخدمة يف كل نظ���ام من االأنظمة 	
املحيط���ة باالأطف���ال ذوي اال�سطراب���ات ال�سلوكي���ة مبا يحق���ق اأف�سل نتائج 
يف الع���الج ؛ حي���ث اإن دم���ج الفني���ات املختلفة يف حزمة عالجي���ة يعمل على 

االإ�سراع يف خف�ص ال�سلوك امل�ستهدف.
•   زيادة االهتمام با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة مثل الكمبيوتر واالنرتنت 	

واأجه���زة العر����ص يف تق���دمي اأن�سط���ة ق�س�سية، اأو م�سورة مب���ا ي�ساعد على 
تنمي���ة ال�سل���وك االإيجاب���ي وخف����ص ال�سل���وك غ���ري املنا�سب ل���دى االأطفال 

حيث جندها اأكرث تاأثرًيا يف الطفل وجذبا النتباهه.   
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•  ت�سم���ني االآب���اء واملعلم���ني يف الربنام���ج العالج���ي ي�سمن حت�س���ني اأ�ساليب 	
تعامله���م م���ع الطفل مبا ي�سمن ت�سافر اجله���ود خلف�ص اال�سطراب بدال 

من اأن يكونوا عقبًة يف حتقيق اأهداف العالج.
•  ل�سم���ان ا�ستمراري���ة فعالية الربنامج العالجي بعد ف���رتة ان�سحاب العالج 	

الب���د من تدريب االآب���اء واملعلم���ني واالأخ�سائي االجتماع���ي والنف�سي على 
كيفية اإدارة ومواجهة م�سكالته ال�سخ�سية، اأو م�سكالت الطفل ال�سلوكية.  

•  يجب عدم اإهمال اجلوانب املعرفية عند التعامل مع اال�سطرابات ال�سلوكية 	
ل���ذا م���ن املفيد اأن تت�سم���ن الربامج العالجية التدريب عل���ى اإ�سرتاتيجية 

حل امل�سكالت.
•  يج���ب اأن تت�سم���ن الربام���ج العالجي���ة املقدم���ة للطف���ل قيًم���ا اجتماعي���ة 	

واأخالقية ومواعظ وُمُثاًل دينية حتث الطفل على التغيري والتح�سني من 
�سلوكه وتنمي لديه الوازع الديني واخلوف من اهلل والعمل على طاعته.

وق�د اأورد ) حمم�ود اأب�و املجد،2009( ع�ددا من الن�سائ�ح الرتبوية للمرب�ني والآباء 
ملواجهة م�سكلة العناد عند الأطفال :

عدم التدخل املبالغ فيه يف حياة االأبناء.- 1
يج���ب اأن يقل���ع االآب���اء ع���ن ع�سبيته���م وثورتهم الأتف���ه االأمور اأم���ام االأبناء - 2

و�سبط النف�ص قدر االإمكان حتى ال يقلدونهم.
اأال يك���رث االآب���اء من نقد الطفل، اأو ال�سخرية منه خا�سة اأمام االآخرين، اأو - 3

ال�سدة معه الإرغامه على الطاعة.
احرتام ممتلكات الطفل وعدم حرمانه منها ملجرد الغ�سب منه.- 4
اأال يظه���ر اأح���د الوالدين ال�سعف، اأو الرتاخ���ي، اأو االإهمال، ويظهر االآخر - 5

ال�سدة والت�سلط، واأن تكون ال�سيا�سة مع االأطفال ثابتة ومرنة.
اأن ي�سود االأ�سرة روح التعاون والود والت�سامح واال�ستقرار والهدوء النف�سي.- 6
م�ساع���دة الطف���ل عل���ى االأخ���ذ والعط���اء حت���ى يكف ع���ن اأ�ساليب���ه الطفلية - 7

االأوىل التي تتميز بالغ�سب والعناد.
�سغ���ل اأوق���ات ف���راغ الطف���ل ت�سجيع���ه عل���ى االخت���الط باالأق���ران ال�ستنفاذ - 8

الطاقة الزائدة.
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م�ساع���دة االأطف���ال عل���ى ح���ل م�سكالته���م باأنف�سه���م وا�ستخ���دام التوجي���ه - 9
والن�سج الهادئ دون حتيز لطفل.

اأال يك���ون االآب���اء �سب���ب عن���اد الطف���ل - باحل���زم املبال���غ في���ه واإرغامهم على - 10
الطاعة العمياء، اأو ثورتهم يف املنزل الأتفه االأ�سباب.

حتل���ي االآب���اء باحلكم���ة وال�سرب وع���دم الياأ����ص واال�ست�سالم لالأم���ر الواقع   - 11
بحجة عناد الطفل.

عدم اللجوء اإىل القول باأن الطفل عنيد اأمامه، اأو مقارنته باأطفال اآخرين - 12
لي�سوا عنيدين مثله.

اللجوء اإىل دفء املعاملة واملرونة يف املواقف.- 13
احلوار الدافئ املقنع غري املوؤجل عند ظهور موقف العناد.- 14
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اأثر برنامج تدريبي لتنمية مهارات الوعي ال�صوتي فى التعرف على 
الكلمات لدى التالميذ ذوى �صعوبات التعلم

اإعـــــداد 
جمدى ممد احمد ال�صحات

اأ�صتاذ علم النف�س الرتبوي امل�صاعد
كلية الرتبية ببنها- علم النف�س الرتبوي

ملخ�س الدرا�صة
هدفت الدرا�سة اإىل بحث فاعلية التدريب على مهارات الوعى ال�سوتى   
ف���ى التع���رف عل���ى الكلم���ات ل���دى التالمي���ذ ذوى �سعوب���ات التعل���م �س���ارك ف���ى 
ه���ذه الدرا�س���ة )25( تلمي���ذاً ذوى �سعوب���ات التعلم مت ت�سخي�سه���م وفق حمكات 
الت�سخي�ص امل�ستخدمة فى حتديد التالميذ ذوى �سعوبات التعلم و)25( تلميذاً 
م���ن العادي���ني، وتعر�ست جمموع���ة التالميذ ذوى �سعوبات التعل���م اإىل برنامج 
تدريب���ى ف���ى مهارات الوعى ال�سوت���ى ملدة )14( جل�سة تدريبي���ة وقي�ست الفروق 

بني متو�سط درجات القيا�سني القبلى والبعدى. 

وق���د اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة  اإىل وجود فروق ذات دالل���ة اإح�سائية عند   
م�ست���وى ب���ني 0٫01 ب���ني التالمي���ذ العادي���ني وذوى �سعوب���ات التعلم ف���ى الوعى 
ال�سوت���ى ل�سال���ح التالمي���ذ العاديني كما اأ�س���ارت الدرا�سة اإىل وج���ود فروق ذات 
داللة اإح�سائية عند م�ستوى 0٫01 بني التالميذ العاديني وذوى �سعوبات التعلم 
ف���ى التعرف على الكلم���ات ل�سالح التالميذ العاديني، كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة 
اإىل وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية عند م�ستوى 0٫01 ب���ني درجات القيا�سني 
القبل���ى والبع���دى للمجموعة ذوى �سعوبات التعلم ل�سال���ح القيا�ص البعدى فى 

الوعى ال�سوتى والتعرف على الكلمات. 
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THE EFFECT OF A TRAINING PROGRAM ON 
DEVELOPING THE PHONOLOGICAL AWARENESS 

SKILLS IN WORD RECOGNITION AMONG THE 
PUPILS WITH LEARNING DISABILITIES

Abstract 
The present study aimed at examining the effect of a 

training program on developing the phonological awareness 
skills in word recognition among the pupils with learning 
disabilities. The study sample consisted of 25 pupils with 
learning disabilities and 25 normal pupils. The group of pupils 
with learning disabilities participated in a training pgroam 
in the phonological awareness skills for 14 sessions. The 
differences between their scores on the pre-testing and the 
post-testingأwereأmeasured.أTheأ studyأfindingsأ revealedأ thatأ
there were statisticallyأ significantأ differencesأ atأ أ0.01 levelأ
between the normal pupils and those with learning disabilities 
in the phonological awareness in favour of the former. There 
wereأstatisticallyأsignificantأdiffrencesأat01.أ level between the 
normal pupils and those with learning disabilities in the word 
recognition in favour of the former. There were also statistically 
significantأdifferencesأatأ0.01أlevelأbetweenأthe pre-testing and 
the post testing of the pupils with learning disabilities in the 
phonological awareness and word recognition in favour of the 
latter.

مقدمــــة: 
حتظ���ى الق���راءة باأهمية كبرية على م�ستوى التعليم والبحث العلمي –   
وه���و م���ا مل يت���اأت الأي مه���ارة لغوية –ملا لها من دور يف عمليت���ي التعليم والتعلم 
،وبالرغ���م م���ن االهتم���ام ال���ذي يتنا�سب م���ع تلك االأهمي���ة اإال اأن تدن���ى م�ستوى 
املتعلم���ني يف مه���ارات الق���راءة اأم���ر ي�سغ���ل ب���ال املهتم���ني باللغة ،وت���زداد �سعوبة 
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امل�سكل���ة يف االآث���ار الناجمة من هذا التدين نظرا الرتباط القراءة ببقية املهارات 
اللغوية من زاوية ،وباملواد الدرا�سية من زاوية ثانية واأ�سبح وجود فئة ال جتيد 
الق���راءة يف كل ف�س���ل يف مراح���ل التعليم االأوىل م���ن االأم���ور ال�سائعة.فاأ�سبحنا 
جن���د ن�سب���ة كبرية من االأطفال يف عم���ر املدر�سة يعانون من �سعوبات يف اكت�ساب 
مه���ارات الق���راءة الكافي���ة على الرغم من الذكاء الع���ادي والتدري�ص يف غياب اأى 
ق�سور ح�سي  ومازال االأ�سا�ص الع�سبي لهذه ال�سعوبة يف القراءة املعروفة با�سم 

الع�سر القرائي dyslexia مو�سوعا للمناق�سة.
وتتع���دد االأ�سباب التي يعزى اإليه���ا ال�سعف يف القراءة ،وميكن اإجمالها   
يف املعاجل���ات التدري�سي���ة للقراءة.وافتقاد معلم القراءة لفه���م القاعدة الهيكلية 
للغ���ة ،ومنه���ج الق���راءة نف�س���ه وط���رق التق���ومي، وع���دم التكافوؤ ب���ني املتعلمني يف 
برامج االإعداد القرائي .وقد اأفرزت هذه اجلوانب هبوطا يف قراءة اأعداد كبرية 
من املتعلمني متثل يف �سعف قدراتهم على متييز اأ�سوات الكلمة وربط االأ�سوات 

بالرموز والنطق اخلاطئ للكلمات )حممود جالل الدين �سليمان 2006:136 (
وم���ن اأه���م م���ا يحتاج���ه املتعلم���ون يف تعل���م الق���راءة الوع���ي بال�س���ورة   
ال�سوتية للوحدات اللغوية كامال،واإ�سدارا لالأحكام حول اخل�سائ�ص ال�سوتية 
كم���ا  اخلطي���ة  وال�س���ور  ال�سوتي���ة  ال�س���ور  ب���ني  التطابق���ات  للمفردات،وتعل���م 
يحت���اج اإىل االألف���ة بالتهج���ي ،ومتيي���ز الكلم���ات وتعرفه���ا وفه���م املقروء)ر�سدي 

طعيمة:115:1998(.
ولع���ل املان���ع االأك���رث �سيوع���ا يف اكت�ساب امله���ارات االأ�سا�سي���ة للقراءة هي   
الق�سور يف مهارات الوعي ال�سوتي الذي يعوق بدوره مهارات  القراءة اإن م�ساكل 
الوع���ي ال�سوتي اأح���د االأ�سباب الرئي�سية ل�سعوبات الق���راءة  وذلك الن الق�سور 
يف الوع���ي ال�سوت���ي يعوق مه���ارات القراءة .وهن���اك �سبه اتفاق ح���ول دور الوعي 
ال�سوتي  كق�سور ا�سا�سى للع�سر القرائي.وت�سري الدرا�سات التي اأجريت  يف هذا 
ال�س���اأن اإىل اأن ق�سور  مهارات الوع���ي ال�سوتي املختلفة ت�ساحب الع�سر القرائي 
وتوجد عالقة موثقة بني االأداء يف املهام ال�سوتية ومهارات القراءة وكلما كانت 
معرف���ة االأطف���ال لالأ�سوات امل�سكلة للكلمات اأكرب كلما مالوا اإىل القراءة ب�سورة 

.(Bednarek etal.,2009 :274)اأف�سل



اأثر برنامج تدريبي لتنمية مهارات الوعي ال�شوتي اأ.  جمدى حممد احمد ال�شحات

- 334 -

وي�سريجيدنوروك واآخرون ) Jednorog2010,et al:244) اأن االأفراد   
ذوى الع�س���ر القرائ���ي لديهم ق�سور اأو خلل يف الوعي ال�سوتي والذي يتكون من 
القدرة ال�سعيفة على معاجلة ال�سوت الذي ي�سكل اللغة ال�سفهية  يظهر مبكرا 

يف احلياة ويعد متنباأ ثابت ب�سعوبات القراءة التي حتدث فيما بعد.

اأن  درا�سةدي�سرو�سي���ه(Desroches .etal.,2006:33)اإىل  وت�س���ري 
االأف���راد ذوى الع�س���ر القرائ���ي يظه���رون فرتات اأبط���اأ يف التعرف عل���ى االأ�سوات 
وذلك الأنهم ال ي�سفرون عالقات القافية وي�ستخدمون مدلوالت ت�سابه القافية 
يف الق���راءة بدرج���ة اق���ل م���ن القراء العادي���ن  كما يج���دون �سعوب���ات يف اكت�ساب 
مه���ارات القراءة عل���ى الرغم من الرب وفي���الت املعرفية واالنفعالي���ة والع�سبية 

العادية ب�سورة وا�سحة.
وكما يذكر دي�سرو�سي���ه (Desroches .etal.,2006:34) هناك اإجماع 
يف ال���راأي متزاي���د باأن ال�سعوب���ات ال�سوتية لها دور رئي�س���ي يف م�سكالت القراءة 
عن���د االأطف���ال  ذوى الع�س���ر القرائ���ي وترك���ز الدرا�س���ات عل���ى الوع���ي ال�سوت���ي 
والق���درة عل���ى حتديد ومعاجل���ة الفونيمات )الوح���دات ال�سوتي���ة( حيث يعتمد 
تعل���م الق���راءة بدرجة كب���رية على ترجمة الكلمات املطبوع���ة اإىل اأ�سوات وبذلك 

فان �سعف مهارات الوعي ال�سوتي ي�ساهم يف �سعف النمو القرائي.

م�صكلة الدرا�صة:
تعد عملية القراءة من اأعقد الوظائف االإن�سانية التي يوؤديها االإن�سان،   
فه���ي مهارة معق���دة مبنية علىاإتقان عملياتي الرتمي���ز Decodingاأى التعرف 
عل���ى احل���روف واال�ستيع���اب Comprehension ال���ذي يتطل���ب طرق���ا معرفية 
وتفاع���ل م���ع اخل���ربات الذاتي���ة للق���ارئ وا�ستخال����ص النتائج من خ���الل الن�ص 
واإيج���اد العالق���ات.و الق���راءة م���ن اأه���م امله���ارات اللغوي���ة االأ�سا�سي���ة لالأطف���ال، 
ويعان���ى ن�سبة80% م���ن التالميذ  ذوى �سعوبات التعلم م���ن �سعوبات يف القراءة 
مم���ا يرتت���ب عليه م�ساكل اأخرى يف باقي امل���واد الدرا�سية التي تعتمد اأ�سال على 
الق���راءة كم���ا ت�س���ري الدرا�س���ات اإىل خ���روج طالب م���ن بني كل ثالث���ة طالب من 
املدر�س���ة الثانوي���ة يف الوالي���ات املتحدة ب�س���ب �سعف حت�سيله���م الدرا�سي)نا�سر 

خطاب 68:2006(.
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وقد تلقى الوعي ال�سوتي اهتماما كبريا ب�سب ارتباطه القوى والثابت   
وااليجاب���ي بالتع���رف عل���ى الكلم���ات Word recognition فاالأطف���ال الذي���ن 
يظه���رون م�ست���وى ع���ايل م���ن الوع���ي ال�سوتي هم ع���ادة نف����ص االأطف���ال الذين 
يتعرفون على الكلمات املطبوعة بدقة وب�سرعة وبالتايل ي�سبحون قراء ماهرين 
(Juel,1988:438).وقد اأ�سارت العديد من الدرا�سات  يف جمال �سعوبات التعلم 
اإىل اأن �سعوبات القراءة والتي تعد اأكرث ال�سعوبات انت�ساراً بني التالميذ ترجع 
 (Bird يف االأ�سا�ص اإىل عجز يف مهارات الوعي ال�سوتي . فقد اأ�سارت  نتائج درا�سة
(Bishop &Freeman 1995اإىل اأن ال�سعوبات القرائية تنبع من ف�سل حتليل 
املقاط���ع اإىل وح���دات نطقي���ة وان االأوالد ذوى ال�سعوب���ات النطقي���ة ال�سديدة يف 
ال�سن���وات الدرا�سية االأوىل يواجهون اأمامهم م�سكلة �سعوبات قرائية واإمالئية.

ويذك���ر بون���ت وبلوم���ريت(Bonte&Blomert,2004:361) اأن الع�سر القرائي  
يعتم���د عل���ى التجهي���ز ال�سوت���ي فنم���و التجهي���ز الفع���ال والبن���اء ال�سوت���ي للغة 
ي�س���كالن متطلب���ا هام���ا الكت�ساب الق���راءة بطالقة كما اأن الف�س���ل يف تنمية هذه 

املهارات ال�سوتية بدرجة كافية قد ي�سب �سعوبات يف القراءة اأو التهجئة  .
كما اأ�سارت درا�سة اآدم(Adams1990)اإىل اأن ما ن�سبته 15%من املجتمع   
الطالبي لديهم �سعوبات يف القراءة ب�سب الف�سل يف الوعي ال�سوتي ومن ثم فهم 
(Leitao. بحاج���ة ما�سة للتدريب على الوعي ال�سوتي.وقد اأ�سارت نتائج درا�سة
(et al.,1997 اإىل اأن االأطف���ال ذوو �سعوب���ات التعل���م يعان���ون م���ن م�س���كالت يف 
الوعي ال�سوتي. وانه من االأهمية التي ت�ستوجب اأن يخ�س�ص لتدريباته الوقت 
،وان يب���ذل جهداً مق�سوداً م���ن اجل اإجناح اأن�سطته  تخطيطا وتنفيذا وتقوميا،  

واأن تتاح للمبتدئني فر�سا للعمل والن�ساط ملمار�سة مهاراته.
 وهن���اك �سبه اتفاق لدى الباحثني عام���ة يف جمال ال�سعوبات القرائية 
عل���ى اأن الوع���ي الفونولوج���ي ميك���ن تطوي���ره ل���دى الطف���ل اإذا م���ا مت تخطيط 
برام���ج واأن�سطة وتدريبات منا�سب���ة . ومن هنا جاءت فكرة الدرا�سة للتحقق من 

فعالية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات الوعي ال�سوتي
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.وتتحد م�سكلة الدرا�سة يف الت�ساوؤلت التالية:
ه���ل تختل���ف مهارات الوع���ي ال�سوتي عن���د االأطفال ذوى �سعوب���ات التعلم - 1

عنها عند االأطفال العاديني؟ 
ه���ل تختل���ف مهارات التع���رف القرائي عند االأطف���ال ذوى �سعوبات التعلم - 2

عنها عند االأطفال العاديني؟
ه���ل يوج���د اثر للربنامج التدريبي يف تنمية مه���ارات الوعي ال�سوتي لدى - 3

التالميذ عينة الدرا�سة؟ 
ه���ل يوجد اثر للربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التعرف القرائي لدى - 4

التالميذ عينة الدرا�سة؟

م�صطلحات الدرا�صة :-
1- الربنامج التدريبي : 

تق���دم  الت���ي  املنظم���ة  الرتبوي���ة  اخل���ربات  م���ن  جمموع���ة  الربنام���ج   
بطريق���ة تتابعيه م�ستمرة ومتكاملة،ويت�سمن االأهداف واملفاهيم واالإطار العام 
وا�سرتاجتي���ات التدري����ص واالأن�سط���ة والو�سائ���ل التعليمي���ة والتق���ومي. )اأحم���د 

اللقانى،على اجلمل 1996:53(

2- الوعي ال�سوتي : 
يع���رف الوع���ي ال�سوت���ي باأن���ه الق���درة عل���ى تعري���ف ومعاجل���ة البني���ة   

(Layton&Deeny,2002:38)ال�سوتية للغة ال�سفهية
ويعرف يف الدرا�سة احلالية اإجرائيا باأنه جمموعة من االأن�سطة والتي   
ت�سمل التعرف على القافية،حذف الفونيم  ويقا�ص بالدرجة التي يح�سل عليها 

التلميذ ذو �سعوبات القراءة على مقيا�ص الوعي ال�سوتي

3- التلميذ ذوو �سعوبات التعلم : 
التالمي���ذ ذوو �سعوب���ات التعل���م هم التالمي���ذ الذين يظه���رون تباعدا   
وا�سح���ا ب���ني اأدائه���م الفعلي كم���ا يقا����ص باختب���ارات التح�سيل  واأدائه���م املتوقع 
كم���ا يقا����ص باختبارات التح�سيل وي�ستثنى من ذل���ك االأطفال الذين يعانون من 
م�سكالت �سحية واجتماعية وا�سطراب انفعايل .)جمدى حممد ال�سحات1999: 18(
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4- التعرف القرائي : 
ه���و اإدراك احلروف والكلم���ات واجلمل اإدراكا ب�سري���ا �سحيحا والنطق   
بها نطقا �سحيحا اأى تعرف ب�سري �سوتي كما يقا�ص باختبار التعرف القرائي

اأهداف الدرا�صة:

ته���دف الدرا�س���ة احلالي���ة اإىل التحق���ق م���ن فعالية برنام���ج تدريبي يف   
تنمي���ة مهارات الوعي ال�سوت���ي لدى االأطفال ذوى �سعوب���ات التعلم.كما تهدف 

الدرا�سة احلالية اإىل اإعداد اختبار لت�سخي�ص الق�سور يف الوعي ال�سوتي. 

اأهمية الدرا�صة:-

ترج���ع اأهمي���ة الدرا�س���ة احلالية اإىل تناوله���ا متغري الوعي ال�سوت���ي الذي تندر 
فيه الدرا�سات على امل�ستوى العربي

كما ترجع اأهمية الدرا�سة اإىل تناولها فئة من االأفراد ذوى االحتياجات - 1
اخلا�س���ة اأال وه���ى فئ���ة التالمي���ذ ذوى �سعوبات التعل���م الذين ميثلون 

20%من جمتمع تالميذ املدار�ص
كم���ا ترج���ع اأهمية الدرا�س���ة يف تقدميها ملقيا�ص جدي���د للوعي ال�سوتي - 2

يكون مبثابة اإ�سافة ملكتبة املقايي�ص العربية

الإطار النظري للدرا�صة:
مقدمة:

حتت���ل الق���راءة يف مدار�سن���ا مكان���ة متمي���زة فله���ا كتبه���ا اخلا�سة،وق���د   
خ�س����ص له���ا ح�س����ص م�ستقلة يف خطة الدرا�س���ة يف املرحل���ة االبتدائية ة ونظرا 
الأهمي���ة التمك���ن من عملية القراءة والكتابة يف املرحل���ة االبتدائية ومن منطلق 
كونه���ا تتبل���ور وتتطور خالل �سن���وات التعلم املدر�سية،فهن���اك دور حا�سم ملرحلة 
التدري����ص االأوىل يف حي���اة الطال���ب ملا لها من تاأثري عل���ى حت�سيله يف امل�ستقبل . 
فف���ي املرحل���ة االأوىل تنمو لدى الطفل تدريجيا – ذخرية من املفردات للتفاهم 
والتح���دث وم���ع مرور الوق���ت ي�ستطيع اأن يفهم اجلم���ل وي�ستخدمها ا�ستخداما 
�سحيح���ا وم���ع ا�ستمرار هذه العملية تتكون ل���دى الطفل جمموعة خمتلفة من 
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املفاهيم واإذا ا�ستطاع اأن يكت�سب عددا كبريا من املفاهيم الوا�سحة واأن ي�ستخدم 
اللغة ويفهمها بدرجة منا�سبة عندها يكون لديه ا�ستعداد وا�سح لتعلم القراءة.

ويعانى ن�سبة كبرية من التالميذ من �سعوبات يف القراءة،وكثرياً منهم 
يتكرر ر�سوبهم يف القراءة حيث ت�سري الدرا�سات التي اأجريت على تالميذ املرحلة 
االبتدائي���ة واالإعدادية اأن هناك حوايل 9% من هوؤالء التالميذ لديهم �سعوبات 
قرائية فهم يرتكبون اأخطاء اأكرث ب�سورة دالة من االأطفال ذوى القدرة العادية 
يف الق���راءة  وذل���ك عن���د ق���راءة اجلم���ل الق�سرية ب�سوت ع���ال ،باالإ�ساف���ة اإىل اأن  
�سرعته���م وطالقته���م  يف القراءة التي قي�ست بعدد الوقفات كانت اأ�سعف ب�سورة 

. (Seki,etal,2008:180) دالة

ولع���ل تزاي���د �سيوع �سعوب���ات القراءة  وال�سعف الوا�س���ح فيها اأكرث من 
ال�سعوب���ات االأكادميي���ة االأخ���رى يرج���ع اإىل  طبيعة عملية الق���راءة وما تتطلبه 
من عمليات ومهارات  وهى مبنية على اإتقان عمليتني رئي�سيتني هما )الرتميز 
اى التعرف على احلروف واال�ستيعاب (الذي يتطلب طرقا معرفية وتفاعل مع 
اخلربات الذاتية للقارئ وا�ستخال�ص النتائج من خالل الن�ص واإيجاد العالقات 

)نا�سر خطاب: 2006:68(.

وقد بداأ االهتمام العلمي ب�سعوبات القراءة �سنة 1887 الأول مرة من قبل 
طبيب  عيون املانى  لو�سف �سعوبات القراءة التي يظهرها مر�ساه الكبار الذين 
 Mordan تعر�س���وا الإ�ساب���ة خمي���ة ،وكان طبي���ب االأطفال االإجنلي���زي مورجان
1899 اأول من اأطلق و�سف دي�سلك�سيا على االأطفال الذين ال ي�ستطيعون القراءة 
حي���ث �سم���ى ذلك بعم���ى الكلمات ث���م جاء طبيب العي���ون اال�سكتلن���دي هون�سلود 
وو�س���ف العدي���د م���ن احل���االت الت���ي تعانى م���ن �سعوب���ات الق���راءة وكان لديهم 
ذكاء طبيعي���ا وع���زى هذه ال�سعوبات اإىل حالة مر�سية مرتبطة مبراكز الذاكرة 

الب�سرية يف الدماغ)نا�سر خطاب: 2006:68(.
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موؤ�سرات ال�سعوبات القرائية : 

توجد عالمات وموؤ�سرات كثرية ت�ساعد املعلم اأو القائم بالت�سخي�ص يف   
التعرف على التالميذ الذين يعانون من ال�سعوبات القرائية وت�سري  

) ن�س���رة جلج���ل، 1994(  اأن االأطف���ال ذوى �سعوب���ات التعلم تظه���ر عليهم بع�ص 
االأعرا�ص التالية :-

حت�سيله���م القرائ���ي اأقل ب�س���ورة كبرية عما ه���و متوق���ع بالن�سبة لعمرهم  -
العقلي وغالبا اأقل من حت�سيلهم يف احل�ساب

معلوم���ات ه���وؤالء االأطفال تعتمد على التخم���ني والذاكرة  اأكرث من مهارة  -
تف�سري وفك الرموز املر�سومة 

يظه���رون �سعوب���ة كب���رية يف تذك���ر من���اذج الكلمة كامل���ة وه���م ال يتعلمون  -
ب�سهولة عن طريق الطريقة الب�سرية للقراءة 

غالب���ا م���ا يظه���رون تاأخرهم اأو عيوب���ا يف واحدة اأو اأكرث م���ن جوانب اللغة  -
لديهم حديث غري تام اأو مفردات �سفهية �سعيفة.

كما ق���دم كرت�سلى (Critchley,1981:2) جمموعة من االأعرا�ص التي 
تظهر يف �سلوك املع�سرين قرائيا منها:

بطء يف االأداء القرائي وهذا البطء يظهر يف التلعثم اأو الرتدد حينما يقوم  -
التلميذ بقراءة كلمات غري ماألوفة ، اأو متعددة املقاطع.

ح���ذف الكلم���ات الق�سرية ’كحروف اجلر واال�ستفه���ام ،واالأ�سماء املو�سولة  -
وال�سمائر والظروف

ح���ذف بع����ص احلروف من الكلم���ات الطويلة مما ي���وؤدى اإىل ت�سويه املعنى  -
املراد منها 

االعتماد الزائد على احلروف االأوىل من الكلمات كموؤ�سرات للتعرف عليها -

ويعت���رب الع�سر القرائي ال�سوت���ي من ا�سطرابات القراءة املكت�سبة التي   
تتمي���ز ب�سع���ف �سديد يف ق���راءة الكلمات وفى ع���ام 1950 ن�سرت رون���دا فريدمان 
مراجع���ة هام���ة لع���دة ح���االت م���ن الع�س���ر القرائي ال�سوت���ي يف جمل���ة كورتك�ص 
Cortex وبن���اء عل���ى ه���ذه املراجعة ح���ددت فريدمان اأمناط الوع���ي ال�سوتي يف 

االتى:-
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- التعرف على القافية                                  
- تطبيق القافية                

- تق�سيم املقاطع اإىل فونيميات               
- تق�سيم الكلمات اإىل اأ�سوات                             

(Jeremy2008 : 686).تق�سيم املقاطع اإىل كلمات -

وتوؤك���د الدرا�س���ات اإىل اأن هن���اك عالق���ة ب���ني الوع���ي ال�سوت���ي وبداي���ة 
اكت�س���اب الق���راءة والكتابة حيث ي�ساهم الوعي ال�سوتي يف تعلم القراءة والكتابة 
ويط���ور اكت�سابها.م���ع اأن الوع���ي ال�سوتي مه���ارة منف�سلة ع���ن معرفة احلروف 
ومعرف���ة الق���راءة والكتابة ،ف���ان معرفة احل���روف وحماوالت الق���راءة  والكتابة 
ل���دى االأطف���ال  ت�ساهم يف تطوير وعيهم الفونيمى ب�سكل �سليم ومن اأجل اإعداد 
الطف���ل للق���راءة والكتابة يجب تنمي���ة الوعي ال�سوتي لديه���م مبكرا وذلك من 
خ���الل االأغان���ى واالألع���اب املختلف���ة والكلم���ات املقف���اة ع���ن طري���ق اإنت���اج كلم���ات 
مقف���اة ومقارن���ة �سفهي���ة ب���ني االأ�س���وات االأوىل واالأخ���رية له���ذه الكلم���ات .وقد 
رك���زت البحوث  عل���ى درا�سة العالقة بني الوعي ال�سوت���ي والقراءة حيث اأ�سارت 
الدرا�س���ات اإىل وج���ود ثالث فرو�ص �سببية عن طبيعة تلك  العالقة فقد ت�ساعد 
مه���ارات الوع���ي ال�سوتي االأطفال على تعلم القراءة اأو قد تنمو وتتح�سن نتيجة 
(Wagner,Torgesلتعل���م القراءة اأو تكون عالقة متبادلة بني هاتني القدرتني

en,1987:193)

وعل���ى الرغ���م من البحوث الكث���رية التي تناولت �سعوب���ات القراءة فان   
ع���دد قليل من الدرا�سات هو الذي بح���ث اإمكانية تدري�ص مهارات �سوتية معينة 
قبل تدري�ص القراءة لالأطفال وذلك عن طريق التدريب على معاجلات �سوتية 
معينة واختبارها مع جمموعة من االأطفال ال�سغار الذين قد يتوقع اأن يجدوا 
وق���د اأظه���رت االأدل���ة التجريبي���ة بو�س���وح اأن الوع���ي  �سعوبة يف تعلم القراءة. 
ال�سوت���ي يعت���رب �سرط���ا اأ�سا�سي���ا لتعل���م الق���راءة وب�سف���ة خا�سة ي�ساع���د الوعي 
ال�سوت���ي االأطف���ال عل���ى تخطيط االأ�س���وات اإىل رموز وعلى جت���زئ الكلمات اإىل 

اأ�سواتها الفردية وتعترب كلتا املهارتني اأ�سا�سيتان لتعلم القراءة 
(Bhat,et al 2003:74)
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وقد تلقى الوعي ال�سوتي اهتماما كبريا ب�سب ارتباطه القوى والثابت   
وااليجاب���ي بالتعرف عل���ى الكلمات word recognition  فق���د اأكدت الدرا�سات 
عل���ى اأن االأطف���ال الذي���ن يظه���رون م�ستوى عالي���ا من الوعي ال�سوت���ي هم عادة 
نف����ص االأطف���ال الذين يتعرفون على الكلمات املطبوع���ة بدقة وب�سرعة وبالتايل 
ي�سبح���ون ق���راء ماهرين،كم���ا اأن االأطف���ال ال�سغ���ار ذوى امل�ست���وى املرتف���ع م���ن 
الوع���ي ال�سوت���ي م���ن املحتم���ل اأن ي�سبح���وا الق���راء االأف�س���ل يف ال�سف���ني االأول 

.(Bhat,et al 2003:75)والثاين

الوع���ي  يف  الق�س���ور  اأن   (stanovich&siegel,1994:26)ويذك���ر
ال�سوت���ي �س���وف يرتبط مب�سكالت الق���راءة الن الوعي ال�سوت���ي يرتبط ارتباطا 
قوي���ا بالنجاح يف القراءة ،وفى الواق���ع يظهر االأطفال الذين لديهم �سعوبات يف 
ق���راءة الكلمات ق�س���ورا �سوتيا يف الغالب ،ويعترب تعلم مه���ارات الوعي ال�سوتي 
)مث���ل التجمي���ع والتج���زئ( حتديا لالأطف���ال ذوى الق�س���ور ال�سوت���ي الأن تعلم 
االرتب���اط ب���ني ال�س���وت واحل���رف يف ه���ذه احلال���ة يك���ون �سعب���ا للغاي���ة ،كم���ا اأن 
ال�سعوبات يف ربط احلروف واالأ�سوات ميكن اأن تقلل القدرة على فهم الرتكيب 

ال�سوتي للكلمات ومن ثم توؤدى اإىل �سعوبة يف التعرف على الكلمات.

وق���د ق���ام العدي���د م���ن الباحث���ني الذين در�س���وا فعالي���ة التدري���ب على   
الوع���ي ال�سوت���ي بتطوير تدخالت ميك���ن تعديلها بحيث ت�ستخ���دم مع االأطفال 
يف املرحل���ة االبتدائي���ة .فق���د رك���زت بع�ص الدرا�س���ات على التدريب عل���ى االإيقاع 
ال�سوت���ي  اأو القافي���ة فق���ط بينما رك���زت درا�سات اأخرى عل���ى التجميع والتجزئ 
عند م�ستوى الفونيم، وقد قدمت كل الدرا�سات التي اأجريت على التدريب على 
الوع���ي ال�سوت���ي اأدلة على اأن الوعي ال�سوتي ميك���ن تعليمه وان االأطفال الذين 
لديه���م ق�س���ور يف هذا املجال ي�ستفيدون من ذل���ك التعليم ،وب�سفة خا�سة اظهر 
االأطفال الذين دربوا على الوعي ال�سوتي حت�سنا يف مهارات الوعي ال�سوتي مثل 
جتمي���ع الفونيمي���ات وجتزئتها كما اأظهروا حت�سنا يف قراءة الكلمات  وتهجئتها، 
وباالإ�ساف���ة اإىل ذلك اأظهرت درا�سات التدريب التي ت�سمنت عن�سر املتابعة اأدلة 
عل���ى اأن مه���ارات الوع���ي ال�سوتي متي���ل اإىل اأن يواظب عليها لف���رتة طويلة من 

(Mcguinness,et al,1995:832) الوقت من �ست اإىل ثمانية �سهور
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تعريف الوعي ال�سوتي  : 
الوع���ي ال�سوت���ي ه���و املعرف���ة اخلا�سة باأ�س���وات اللغة ومبناه���ا وت�سمل   
املعرفة بوعي تركيبات الكلمة،القدرة على التحكم باأجزائها والقدرة على اإدخال 
التغي���ريات املختلف���ة على الكلم���ة املرادة ،االأم���ر الذي يتطلب ف�س���ل الكلمة عن 
معناها وعن املرجع الذي متثله ،واعتبارها قالبا مركبا من عدة اأجزاء :مقاطع 

واأ�سوات )غامن يعقوبى واآخرون 2002:595(.

 Language والوعي ال�سوتي جزء من قدرة عامة تعرف بالوعي اللغوي  
awareness وهى ت�سمل مركبات خمتلفة اأخرى باالإ�سافة اإىل الوعي ال�سوتي 
ومنه���ا ق���درة الوع���ي ال�سريف – الوعي الداليل –الوعي العملي ومن بني جميع 
مركب���ات الوع���ي اللغوي يحتل الوع���ي ال�سوتي  مكانه هام���ه ويوؤثر ب�سكل كبري 
يف عملي���ة اكت�س���اب القراءة حيث يوؤكد عدد كبري م���ن العلماء والباحثني على اأن 
النجاح يف املهام املتعلقة بالوعي ال�سوتي هو املوؤ�سر االأف�سل للقدرة على اكت�ساب 

القراءة يف املراحل االأوىل)غامن يعقوبى واآخرون 2002:595(

وقد عرفت الهيئة القومية للقراءة الوعي ال�سوتي على اأنه القدرة على 
الرتكيز على الكلمات املنطوقة ومعاجلتها . وقد اأظهر التحليل البعدى للهيئة 
القومي���ة  للقراءة اأن تعليم االأطفال كيفي���ة معاجلة االأ�سوات يف اللغة �ساعدهم 
على القراءة ب�سورة اأف�سل و�ساعد تدري�ص الوعي ال�سوتي االأطفال على حت�سني 
قراءتهم �سواء كانوا قراء اأ�سوياء اأو اأطفال معر�سني خلطر م�سكالت م�ستقبلية 
يف الق���راءة اأو تالمي���ذ ذوى �سعوب���ات التعل���م باالإ�ساف���ة اإىل ذلك يعت���رب التعود 
عل���ى احل���روف واحل�سا�سي���ة نحو البن���اء ال�سوتي للغ���ة ال�سفهي���ة متنبئات قوية 
بالتح�سي���ل القرائ���ي اأقوي من ن�سبة الذكاء بالن�سب���ة للقراء ال�سغار. كما ي�سري 
الوع���ي ال�سوت���ي اإىل معرفة الف���رد ال�سريحة بالرتكيب ال�سوت���ي للغة وتهدف 
اختب���ارات الوع���ي ال�سوت���ي اإىل قيا����ص القدرة عل���ى اإ�سدار اأحكام ع���ن الرتكيب 
ال�سوتي للكلمات اأو معاجلته وتقرتح مالحظات االأطفال الطبيعيني اأن الوعي 
الفونيمى اأو الوعي ال�سوتي يظهر عادة عند عمر خم�ص اإىل �ست �سنوات عندما 
يتعل���م االأطف���ال الق���راءة والتهجئة بينما يف�س���ل االأطف���ال ذوو �سعوبات القراءة 
يف مه���ام الوع���ي ال�سوتي ووجد اأن الوعي ال�سعي���ف بالوحدات ال�سوتية يرتبط 
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بق�س���ور و�سع���ف الذاك���رة ال�سمعي���ة ق�س���رية امل���دى لديه���م وبالق���درة ال�سعيف 
.(Fletcher&Buckley2008:12)لديهم على القراءة

مهارات الوعي ال�سوتي : 
  وق���د و�سف اأدام���ز (Adams,1990)خم�ص م�ستوي���ات للوعي ال�سوتي 
ت���رتاوح م���ن الوعي باالإيقاع الواح���د )القافية( اإىل القدرة عل���ى تغيري اأو اإبدال 
املكون���ات يف الكلم���ات وحت�س���ن الق���درة عل���ى القراءة الوع���ي ال�سوت���ي اأي�سا على 
الرغ���م م���ن اأن الوع���ي ال�سوتي يوؤث���ر على الق���درة املبكرة على الق���راءة ،ويعانى 
العدي���د م���ن االأطف���ال ذوى �سعوبات التعلم م���ن ق�سور يف قدرته���م على جتهيز 
ومعاجل���ة املعلوم���ات ال�سوتية.ولذل���ك فاأنه���م ال يربط���ون احل���روف الهجائي���ة 
باأ�س���وات اللغ���ة وم���ن ثم فه���م يف حاجة ما�س���ة اأن يعلم���وا ويدربوا عل���ى عمليات 

الوعي ال�سوتي التي ت�سمل الوعي الفونيمى.

ويذك���ر(Stanovich,. 1994:580)  اأن مهارات الوعي ال�سوتي تتمثل   
يف حذف الفونيم )ماهى الكلمة املتبقية اإذا حذفنا / م/ من جمدى ؟(  ومطابقة 
الكلم���ة بالكلم���ة )ه���ل كلمة من�سور ومغ���رور يبداأن بنف����ص ال�سوت؟(والتجميع 
)ماه���ى الكلم���ة الت���ي �سنح�س���ل عليه���ا اإذا جمعن���ا االأ�س���وات معا: )����ص-م-ك(؟ 
وجت���زئ الفونيمي���ات )ماه���ى االأ�س���وات الت���ي ت�سمعه���ا يف كلم���ة كت���ب؟( وع���د 
الفونيمي���ات )ما ع���دد االأ�سوات التي ت�سمعها يف كلمة كعكة؟ واالإيقاع الواحد اأو 
اإنت���اج القافي���ة )اخربين بكل الكلمات التي تعرفه���ا ولها نف�ص االإيقاع اأو القافية 

مع كلمة )عهد( ؟(
ي�س���ري الوع���ي ال�سوتي ايل املعرف���ة اخلا�سة باأ�سوات اللغ���ة وت�سمل هذه املعرفة 
وع���ى تركيب���ات الكلم���ة ‘الق���درة عل���ى التحك���م باأجزائه���ا والق���درة عل���ى اإدخ���ال 
التغي���ريات املختلف���ة عل���ى الكلم���ة املر اده االأم���ر الذي يتطلب ف�س���ل الكلمة عن 
معناها وعن املرجع الذي متثله وقد اأكدت الدرا�سات اأن التالميذ ذوى �سعوبات 
التعل���م يعان���ون م���ن ق�سور يف مهارات الوع���ي ال�سوتي ومن ث���م فاأنهم يف حاجة 
ما�س���ة و�سرورية ايل التدري���ب على مهارات الوعي ال�سوتي حيث ت�سمل اأن�سطة 
التدري���ب عل���ى رواية الق�س����ص وتبادل الكت���ب امل�سورة والتدري���ب ال�سفوي على 
اللغ���ة –التفاعل مع الن�سو�ص –التدري���ب ال�سفوي والن�سي- والغناء واالألعاب 
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الغنائي���ة وم���ن خ���الل اال�س���رتاك يف ه���ذه االأن�سطة ينم���و الوع���ي ال�سوتي لدى 
االأطفال وتوؤكد الدرا�سات اأن الربامج املقدمة لالأطفال الذين يعانون من ق�سور 
يف مه���ارات الوع���ي ال�سوت���ي قد حققت جناح���ا ملحوظا عندم���ا تفاعل الطالب 
م���ع الن����ص املوجود مع �س���رورة توف���ري الن�سو�ص املطبوعة بق���در كبري- توفري 
االأن�سط���ة اللغوي���ة  الت���ي تركز عل���ى �سيغة وم�سم���ون اللغة املكتوب���ة واملنطوقة 
–توف���ري الفر����ص اأمام التالميذ ملمار�سة القراءة والكتابة الأ�سباب حقيقية يف 

البيئات املختلفة.

كم���ا توؤك���د الدرا�سات عل���ى اأهمية عدم الف�سل ب���ني �سعوبات القراءة يف   
ال�سنوات االأوىل والتوافق الدرا�سي  حيث يعانى التالميذ ذوو ال�سعوبات القرائية 
م���ن ق�سور يف التوافق الدرا�سي وانخفا�ص م�ستويات القبول االجتماعي والنبذ 

(Mcguinness,et al,1995:832)من االأقران وم�سكلة تكوين االأ�سدقاء

والوع���ي ال�سوت���ي )الفونيم���ى( ه���و »ح�سا�سية الف���رد اأو وعي���ه الظاهر   
التج���زئ  ويعت���رب  الف���رد  لغ���ة   يف  الكلم���ات  ]اأ�س���وات[  ال�سوت���ي  بالرتكي���ب 
segmentatio والرتكي���ب اأو التجمي���ع Synthesis من امله���ام النموذجية التي 
تعط���ى للو�س���ول اإىل مه���ارات الوع���ي الفونيمى ل���دى الطفل، وم���ن اأمثلة مهام 
التج���زئ اأن تطل���ب من االأطفال جتزئ الكلم���ات اإىل مقاطع )مثال : ُيطلب من 
الطف���ل اأن ُي�سف ع���دد االأ�سوات يف كلم���ة )hamburger)، اأو يطلب من الطفل 
اأن يجزئ الكلمة اإىل فونيميات )مثال : قول جزء �سغري من كلمة  (Pete)مما 
يوؤدى اإىل ال�سوت P وتقا�ص نف�ص املهارة يف جتزئ الكلمة اإىل فونيميات يف مهمة 
تطل���ب م���ن الطفل اأن يحدد م���كان كلمة من بني ثالث اأو اأرب���ع كلمات تبتدئ اأو 
 ،Leg تنتهي بنف�ص ال�سوت باعتبارها الكلمة املفرت�سة )مثال : بافرتا�ص كلمة
 Leg فاإن���ه عل���ى الطفل اأن يح���دد �سورة الكلمة التي تبتدئ بنف����ص ال�سوت مثل
م���ن اختي���ار من ثالث �سور )fishأ,handأ,Lamp(  وبالتبادل فاإنه على الطفل 
اأن يح���دد �س���ورة الكلمة التي يكون �سوتها االأول خمتلف���اً عن الكلمة املفرت�سة، 
وعل���ى �سبي���ل املث���ال باإعط���اء اأربع���ة �س���ور Shirt, Foot)(Fan fork فاإن���ه عل���ى 
 (Shirt) الطف���ل اأن يخت���ار الكلم���ة التي تبداأ ب�س���وت خمتلف عن باق���ي الكلمات
وتعت���رب مهم���ة احل���ذف deletion task �سورة خمتلفة منمهم���ة التجزئ حيث 
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يطل���ب م���ن الطف���ل قول الكلمة مع ح���ذف حرف معني، وعلى �سبي���ل املثال : قل 
.(Torgesen et al., 1994, P. 276) (D) بدون Dog

اأما التجميع اأو الرتكيب Synthesis فهو عك�ص التجزئة، حيث يعطى   
الطف���ل جمموع���ة من االأ�س���وات ويطلب منه اأن يقراأ الكلم���ة، وعلى �سبيل املثال 
: يعط���ى الطف���ل  (m-a-t)ويتوق���ع منه اأن يق���ول mat، وعل���ى الرغم من وجود 
�س���ور خمتلف���ة مله���ام التجزئ���ة والتجمي���ع يف الدرا�س���ات البحثي���ة الت���ي اأجري���ت 
ع���ن التجهي���ز ال�سوت���ي فاإنها جميع���اً تت�سم���ن نف�ص املب���ادئ واالأ�س����ص املوجودة 
يف االأمثل���ة الت���ي قدمته���ا، واملب���داأ الرئي�س���ي ال���ذي ي�س���كل اأ�سا�ص مه���ام التجزئة 
والتجمي���ع ه���و اكت�ساف ما اإذا كان لدى الطفل وعى فونيمى وتعترب هذه ال�سمة 
مله���ارات التجهي���ز ال�سوتي يف غاي���ة االأهمية لكي يتعلم الطف���ل ال�سغري القراءة 

.(Fox&Rowth1975:332)

اأهمية الوعي الفونيمى يف اكت�ساب الطفل للقراءة : 
يرتبط الوعي ال�سوتي بالقدرة على القراءة فقد تو�سلت درا�سة واجرن   
وتورج�س���ني(Wagner&Torgesen 1987:192-212)اإىل اأن الوع���ي ال�سوتي 
يوؤثر يف االأداء القرائي لالأطفال  حيث يرتبط الوعي ال�سوتي بالبنية ال�سوتية 
للغ���ة املنطوق���ة وان الوعي بالبنية الفونولوجي���ة للكلمة ي�ساعد على اأن ي�ستبني 

العالقات بني ال�سكل املنطوق للكلمة ومتثيلها الكتابي 

ويظهر االأطفال البالغون من العمر �ست �سنوات متكناً مذهاًل من اللغة   
وم���ن ا�ستخدامه���ا، وبالن�سبة لهم تعترب اللغة هي اأداة التوا�سل، ولكن يف ال�سف 
االأول عندم���ا يب���داأ التعليم الر�سمي للقراءة فاإنه���م �سوف يتعلمون �سمة جمردة 
للغ���ة بدرجة كب���رية، وب�سفة خا�سة �س���وف يتعلم االأطفال االإ�سغ���اء اإىل اأ�سوات 
متنوعة يف الكلمات واالنتباه اإىل تعلم جتزئة االأ�سوات الفردية يف الكلمات �سواء 
يف املوا�س���ع االأوىل اأو االأخ���رية، ونحن ن�ساهد معلمي ال�سف االأول وهم يجعلون 
االأطف���ال ينتبه���ون اإىل �سوت مع���ني وليكن حرف (b) يف بداي���ة �سل�سلة من اأربع 
كلمات (,bat, boat, boy , ball)جندهم يطيلوا الرتكيز على ال�سوت امل�ستهدف 
بطريق���ة م�س���ددة الإف���ادة االأطف���ال، ويغر����ص معلم���و ال�س���ف االأول يف االأطف���ال 
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الوع���ي االأو�سح باالأ�سوات املكونة للكلمات من خالل الطرق التعليمية املختلفة 
الت���ي ت�سم���ل مترين التمييز ال�سمع���ي ال�سابق واأن�سطة االإيق���اع الواحد )اأن�سطة 
القافي���ة( rhyming activities ...اإل���خ، ويقود هذا الوع���ي الوا�سح اأو ال�سريح 
االأطفال اإىل اإدراك )اأ( اأن الكلمة تتكون من اأ�سوات )ب( اأنهم ي�ستطيعون جتزئ 
الكلم���ة اإىل االأ�س���وات املكونة له���ا –على االأقل يف اأغلب الوقت – وجتميعها مرة 
اأخ���رى اإىل كلماته���ا االأ�سلية، وف���ى نف�ص الوقت يتعلم االأطف���ال اأن كل �سوت له 
م���ا ميثله يف احل���روف ال�ستة والع�سري���ن باالأبجدية االإجنليزي���ة، وعندما ينمى 
االأطفال هذا الوعي الوا�سح باأن )اأ( الكلمات تتكون من اأ�سوات منظمة برتتيب 
معني و )ب( كل �سوت ميثله حرف معني يف االأبجدية االإجنليزية فاإنهم يكونون 
ق���د اكت�سب���وا ال�سمة االأكرث جتري���داً للغة التي ا�سطلح الباحث���ون على ت�سميتها 

 (Mann, 1993:260) Phoneme awareness ”الفونيمى “الوعي 
و ُيعت���رب الوع���ي الفونيمى ذا اأهمية كبرية لك���ي يتعلم االأطفال القراءة 
، فالق���راءة تت�سم���ن تكوي���ن معنى اأو الفهم مل���ا نقروؤه ،  ويتطلب تك���ون املعنى اأو 
فه���م م���ا نقراءه اأن نك���ون قادريًن على حل �سفرة اأي كلم���ة يقف نظرنا عليها اى 
ربط ال�سوت ال�سحيح باحلرف ال�سحيح وفى الواقع �سوف يكون بناوؤنا للمعنى 
�سف���راً اأو ال �س���ئ اإذا ف�سلن���ا يف حل �سفرة كل الكلم���ات التي توجد يف اجلملة التي 
نقراأه���ا ولذل���ك لن يكون فهمن���ا دقيقاً اإذا ف�سلنا يف حل �سف���رة بع�ص الكلمات يف 
اجلمل���ة الت���ي نقروؤه���ا0 ويت�سم���ن حل ال�سف���رة حتقي���ق الوع���ي الفونيمى، وفى 
عملي���ة ح���ل ال�سف���رة يج���ب عل���ى الطف���ل اأن يرب���ط ال�س���وت ال�سحي���ح باحلرف 
ال�سحي���ح اأثن���اء معاجلت���ه للكلم���ة على التوايل م���ن الي�س���ار اإىل اليمني، وبذلك 
يك���ون الطف���ل قد فهم اأن الكلمة تتكون من اأ�س���وات ميكن ف�سلها واأن كل �سوت 
جم���زاأ اأو مف�س���واًل له متثيله الهجائي، وهذا ه���و ال�سبب يف اأن للوعي الفونيمى 
اأهمي���ة كب���رية لكي يتعلم االأطف���ال القراءة0 ولذلك ال يب���دو مده�ساً اأن جند اأن 
هناك بيانات بحثية كثرية تعلن اأهمية الوعي الفونيمى يف تعلم االأطفالللقراءة 
(Mann, 1993:261) ووج���د اأن االأطف���ال الذي���ن ال ينم���ون الوع���ي الفونيم���ى 
يك���ون لديه���م �سعوبات يف القراءة فيما بعد، وقد ذكر العديد من الباحثني هذه 
النتيجة واالأكرث اأهمية اأن التدخالت التي ت�سمنت الوعي الفونيمى والطريقة 
ال�سوتي���ة كانت ناجحة مع االأطف���ال املعر�سني للخطر واالأطفال ذوى �سعوبات 

.(Torgesen , et al., 1994) القراءة
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بناًء على ذلك ركزت النتائج البحثية احلالية عن االأطفال ذوى �سعوبات 
التعل���م على و�س���ف م�سكالت التجهيز ال�سوتي، وقد نتج���ت اأهمية هذا الو�سف 
اإىل حد ما من كم النتائج البحثية املتقاربة التي امتدت ملدة ع�سرين عاماً ومن 
و�سع النظريات الرئي�سية كما يوؤثر التعليم بو�سوح على منو العمليات ال�سوتية 
ل���دى االأطف���ال، وم���ن الوا�س���ح اأن تعليم الق���راءة يع���زز النمو الكام���ل للعمليات 
ال�سوتي���ة والوع���ي الفونيمى لدى االأطفال، ومن ث���م توجد عالقة متبادلة بني 
العمليات ال�سوتية وتعليم القراءة حيث يوؤثر كل منهما على منو االآخر ويعززه 
فهناك  تاأثري للمواد املطبوعة على منو العلميات ال�سوتية والوعي ال�سوتى0 » 

(Ehri, 1979:65)

واالأطف���ال ذوى �سعوب���ات التعلم يواجه���ون �سعوبات يف اكت�س���اب اللغة ومهارات 
الق���راءة وذل���ك الأنه���م ي�ستخدم���ون اإ�سرتاجتي���ة لوجرافي���ة )ح���رف اأو رم���ز اأو 
عالم���ة متثل كلمة كاملة( يف القراءة بدال من االإ�سرتاجتية الهجائية ال�سوتية 
يف الق���راءة  ويظ���ل االأطف���ال ذوو �سعوب���ات التعل���م متم�سك���ني ومعتمدي���ن عل���ى 
اإ�سرتاجتيته���م لف���رتة طويل���ة وعل���ى نح���و ا�ستثنائ���ي واق���رتح اأنه���م  ميكنهم اأن 
يتعلموا القراءة با�ستخدام ا�سرتاجتيات خمتلفة عن التي ت�ستخدم مع اأقرانهم 

(Byrne,1993:286)العاديني

الوعي ال�سوتي ودوره يف علج ال�سعوبات القرائية : 
للوعي ال�سوتي دور يف عالج ال�سعوبات القرائية ويعد مركزا اأ�سا�سيا يف   
 (Reid 51:1997) برام���ج وم�ساريع عالج ال�سعوبات القرائية حي���ث يوؤكد ريد
عل���ى اأن برام���ج التدخ���ل لع���الج الق�سور يف �سعوب���ات القراءة الب���د وان تت�سمن 
التدري���ب عل���ى الوعي ال�سوتي .و�سرورة االعتماد عليه كمدخل لعالج �سعوبات 
الق���راءة وذل���ك الن من�ساأ ال�سعوب���ة يبداأ بعدم اإدراك املتعل���م اأن الكلمة املنطوقة 

تتكون من اأ�سوات فردية منف�سلة .
والتدري���ب على الوعي ال�سوتي من عوامل النجاح يف القراءة ال�سامتة 
فالتدري���ب عل���ى االأ�سوات –ا�ستماعا ونطقا وجم���اراة ومعاجلة –عامل ا�سا�سى 
يف تع���رف الكلم���ة فهو يلعب دورا �سبب���ا يف التحليل القرائي املبكر،كما اأن اخلربة 
بن�ساط���ات الوع���ي ال�سوت���ي لها تاأثري اإيجاب���ي يف القراءة والتهجئ���ة خا�سة عند 
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ربط الوحدات ال�سوتية والرموز التي متثل هذه الوحدات والنمو البطئ يف هذا 
املج���ال يوؤخر ظه���ور التقدم يف جتزئة الرموز  وي�سعب يف غياب الوعي ال�سوتي 

(Stanovich1993:339) .فهم العالقات بني احلروف واأ�سواتها
وقد اأكدت درا�سة(Mcguinness,et al,1995:832) اأن التالميذ ذوى   
�سعوب���ات التعل���م لديهم ق�سور يف املهارات الرئي�سية  يف القراءة حددها املعلمون  
ف���ى ال�سعوب���ات ال�سوتية متمثل���ة يف اإ�سافة الفونيم وح���ذف الفونيم وا�ستبدال 
الفونيم وعك�ص الفونيم000وميكن اأن تلعب ال�سعوبات دورا يف م�سكالت القراءة 

التي مير بها هوؤالء الطالب يف ف�سولهم .
ويذك���ر )احم���د زينهم اأبو حج���اج، 28:2001(اأنه عل���ى الرغم من اأهمية 
الوع���ي ال�سوتي كعن�سر له ارتباطه الوا�سح بالقراءة ومت�سيا مع ما انتهت األيه 
الدرا�س���ات ب���ان هن���اك عالقة وا�سح���ة بني الوع���ي ال�سوتي والنج���اح يف القراءة 
وعل���ى الرغ���م مم���ا يبدو م���ن اأهمية الوع���ي الفونيمى مل���ا يلعبه م���ن دور مهم يف 
اكت�س���اب امله���ارات االأولية يف القراءة، فان تدريبات تنميته نادرا ما تدمج اأو تقدم 
�سم���ن الربام���ج التدري�سية يف ال�سفوف االأوىل ، وهو م���ا يوؤكد وجود فجوة بني 
ما تتو�سل اإلية الدرا�سات من نتائج ،وما ميكن اأن يوظف من تلك النتائج داخل 

الف�سول يف �سكل تدريبات فعلية.
وق���د اأك���دت العدي���د من الدرا�س���ات العالجي���ة اأن التدريب عل���ى الوعي 
ال�سوت���ي ل���ه اث���ر ايجابي عل���ى مهارات الق���راءة االأولي���ة ومه���ارات التهجي فقد 
تو�س���ل ب���رادىل وبريان���ت(Brdley&Bryant,1983) اإىل اأن هناك عالقة دالة 
بني اأداء التالميذ يف مهام الوعي ال�سوتي واأدائهم يف كل من القراءة والتهجي.

وق���د اأ�سارت نتائج درا�سة لندب���رج واآخرون )Lundberg ,et.,al 1988( اإىل انه 
ميكن تنمية الوعي ال�سوتي لدى االأطفال قبل تعليمهم القراءة والكتابة ودون 

تدري�ص للحروف االلفبائية .

تدري�س الوعي ال�سوتي :

يذك���ر)Kameenui,et.al.,1994 : 373(اأن تدري����ص الوع���ي ال�سوتي   
يبداأ بتو�سيح عالقات االأجزاء بالكل ،ثم منذج )و�سح مناذج( وو�سح كيف جتزئ 
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اجلمل الق�سرية اإىل كلمات فردية مبينا كيف تتكون اجلمل من كلمات،وا�ستخدم 
ال�سرائ���ح اأو الو�سائل اليدوية االأخ���رى لتمثيل عدد الكلمات يف اجلملة ،وعندما 
يفه���م التالمي���ذ عالقات اجل���زء /الكل عند م�ستوى اجلمل���ة انتقل اإىل م�ستوى 
الكلم���ة وق���دم الكلم���ات متعددة املقاطع وجزئه���ا اإىل مقاطع ،واأخ���ريا انتقل اإىل 
مه���ام الفونيمي���ات عن طري���ق منذجة ال�سوت اخلا�ص واطل���ب من التالميذ اأن 
يقولوا هذا ال�سوت مبفرده وفى جمموعة خمتلفة من الكلمات واملقاطع. ومن 
االأف�س���ل الب���دء بالكلم���ات ال�سهلة وان ننتقل بع���د ذلك اإىل كلم���ات اأ�سعب وثمة 

خم�ص �سمات جتعل الكلمة اأ�سهل اأو اأ�سعب
حج���م الوح���دة ال�سوتي���ة )عل���ى �سبي���ل املثال:يعت���رب جتزيئ���ى اجلمل اإىل - 1

كلمات والكلمات اإىل مقاطع اأ�سهل من جتزئ املقاطع اإىل فونيميات(.
عدد الفونيميات اأو الوحدات ال�سوتية يف الكلمة )على �سبيل املثال :يعترب - 2

جتزيءالكلم���ات الق�س���رية اإىل فونيمي���ات مث���ل  ع���م- نار- ج���د اأ�سهل من 
الكلمات الطويلة املدر�سة-الدميقراطية(

مو�س���ع اأو م���كان الفونيم يف الكلم���ات )على �سبيل املثال احل���روف ال�ساكنة - 3
االأوىل اأ�سه���ل من احلروف ال�ساكنة االأخ���رية واحلروف ال�ساكنة املتو�سطة 

تعترب اأكرث �سعوبة(
اخل�سائ����ص ال�سوتي���ة  للكلم���ات  واحلروف )على �سبيل املث���ال ال�سوت باء - 4

اأ�سهل من �ساد(
حتدي���ات اأو �سعوبات الوعي ال�سوتي )على �سبيل املثال :االإيقاع الواحد اأو - 5

القافية وحتديد الفونيم االأول اأ�سهل من التجمع والتجزئة( 

والتالمي���ذ  املبتدئ���ني  الق���راء  اأن   (Torjesen,1985:351) ويذك���ر 
ذوى �سعوب���ات التعل���م يحتاج���ون اإىل تعزي���ز ودعم تعليمي مبا�س���ر من املعلمني 
يف املراح���ل االأوىل م���ن التدري����ص فه���م يف حاج���ة اإىل اأن ينمذج املعل���م ال�سوت اأو 
االإ�سرتاجتي���ة لتكوي���ن ال�س���وت ويجع���ل االأطف���ال ي�ستخدم���ون االإ�سرتاجتي���ة 
الإح���داث االأ�سوات ،وي���وؤدى ذلك با�ستخدام اأمثلة عديدة لكل بعد ولكل م�ستوى 
م���ن اإبع���اد وم�ستويات ال�سعوب���ة وي�سجع االأطف���ال على ا�ستخ���دام االإ�سرتاجتية 
اأثناء املمار�سة املوجهة كما يقدم اأمثلة اأكرث �سعوبة مع اإتاحة الفر�سة للتالميذ 

لال�سرتاك يف اأن�سطة الوعي ال�سوتي .
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الوع���ي  اأن   (Ball&Blackman,1988) وبالكم���ان  ب���ول  اأ�س���ار  وق���د   
الفونيم���ى ميك���ن اأن ينم���ى من خالل التدري����ص يف الف�سول املعت���ادة .وقد قدما 

خم�ص خطوات للتدري�ص وفقا لهذا املدخل وتتمثل فيما يلي:
التدريب على املطابقة بني ال�سوت والرمز.- 
تدري���ب التالميذ على جت���زئ الفونيميات ثم دجمها ،ثم التدريب على - 

ا�ستبدال الفونيميات لتكوين كلمات جديدة 
تنمي���ة مه���ارات ال�سرع���ة والتلقائي���ة يف عملي���ة التع���رف باالإ�ساف���ة اإىل - 

تو�سيع معجم الكلمات الب�سرية.
قراءة ن�ص اأو مو�سوع كامل.- 
اإم���الء التالمي���ذ الكلم���ات واجلم���ل امل�ستخدم���ة يف اخلط���وات الث���الث - 

االأوىل من الدر�ص.

كم���ا ق���دم ) احم���د زينه���م اأب���و حج���اج ،2001-36-35  ( مق���رتح نظ���ري   
ملجموع���ة م���ن التدريبات التي ميكن اأن ت�سهم يف تنمي���ة الوعي باعتباره بعدا له 

اأهمية يف تنمية مهارات التعرف القرائي ي�سمل على التايل
التدريب على التمييز بني القوافى- 
تكوين الكلمات عن طريق دمج املقاطع         - 
تق�سيم اجلمل اإىل كلمات                    - 
تق�سيم الكلمات اإىل مقاطع- 
تق�سيم الكلمات اإىل اأ�سوات- 
حذف ال�سوت االأول من الكلمة          - 
تركيب الكلمات من االأ�سوات املكونة لها.- 

التعرف القرائي : 

تنط���وي عملي���ة الق���راءة عل���ى مهارتني اأ�سا�سيت���ني هما مه���ارة التعرف   
ومه���ارة الفه���م  ويق�سد بالتع���رف االإدراك بح�س���ه من احلوا����ص اخلم�سة ،نقول 

عرف ال�سئ اى اأدركه بحا�سة من احلوا�ص)على مدكور 1987:129(.
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ويذك���ر (Samuels,1987:312) اأن مه���ارة التع���رف يف القراءة  يق�سد 
اإدراكا ب�سري���ا �سحيح���ا والنط���ق به���ا نطق���ا  اأو الكلم���ات  اإدراك احل���روف  به���ا 
�سحيحا،وه���ى ت�سم���ل عل���ى عن�سرين اأ�سا�س���ني االأول التعرف الكلم���ة ومتييزها 
بدقة،وه���و م���ا ي�سم���ى بالتع���رف عل���ى الكلم���ة اأم���ا العن�س���ر االأخ���ر فيتمث���ل يف 
االتوماتكي���ة اأو االآلي���ة ،ويق�سد بها ال�سهولة اأو ال�سرعة يف التعرف على الكلمات 
،اأو ما ميكننا اأن نطلق علية التلقائية واالن�سيابية يف القراءة دون تلعثم وحتديق 

طويل يف الكلمات .

ويذك���ر (Honig,1996:17) ان���ه لك���ي يت���م ا�ستق���اق املعنى ف���ال بد من 
التع���رف االأتوماتيك���ى عل���ى كل كلمة مكتوب���ة، فالتع���رف االتوماتيكى هو مفتاح 
ف���ك املعن���ى ل���دى القارئ والتع���رف على الكلمة يت���م من خ���الل ال�سرعة والدقة 
وا�ستكم���ال التع���رف الب�س���ري على احل���روف ونظ���ام احل���روف يف الكلمة ويحث 

العقل على البحث عن املعنى املالئم يف الذاكرة طويلة املدى .

وي�س���ري )حمم���د ريا����ص احمد-حمم���د جاب���ر قا�س���م ( انه لك���ي يتمكن 
التلمي���ذ م���ن مهارة الفه���م القرائي فالب���د اأن يتمكن من التع���رف ال�سريع على 
الكلمات .واالإخفاق يف تعلم مهارة التعرف ال�سريع على الكلمات �سوف يقود اإىل 
�سع���ف وا�س���ح يف عملي���ة الفه���م القرائي، حي���ث اأن ال�سعف يف ه���ذه املهارة �سوف 

يقود اإىل �سعف يف مهارة الفهم القرائي.
وي�س���ري (Bowey1994) اإىل اأن هن���اك عالق���ة ب���ني الوع���ي ال�سوت���ي   
وبينالتعرف القرائي  حيث اأن الق�سور يف الوعي ال�سوتي ،اأواملعاجلات ال�سوتية 
الت���ي ل���دى ذوى الع�سر القرائي ميك���ن اأن توؤثر عل���ى ا�سرتاجتياتهم يف التعرف 

القرائي .

ويذكر )احمد زينهم اأبو حجاج  28:2001( اأن امل�سكالت املبكرة يف الوعي   
ال�سوت���ي تنعك����ص ب�س���ورة وا�سحة عل���ى عدم ق���درة الطفل على جت���زئ الرموز، 
ويت�س���ح ذل���ك يف �سع���ف التالميذ يف تع���رف الكلم���ات واإن التدري���ب على الوعي 
ال�سوتي من �سانه اأن يح�سن مهارات التعرف على الكلمات واملطابقة بينها وبني 

ما ميثلها من حروف .
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تعليق على الإطار النظري : 

هن���اك عالق���ة وا�سح���ة ب���ني الوعي ال�سوت���ي والق���راءة ويب���دو اأنها عالقة - 1
تبادلي���ة متث���ل قدرة وعى �سوتي �سابقة للقراءة ت���وؤدى اإىل نتائج اأف�سل يف 
اكت�سابه���ا بينما ت���وؤدى القراءة من جهة اأخ���رى اإىل حت�سني وتطوير قدرة 

الوعي ال�سوتي.
م���ن ال�س���روري اإع���داد اأداة تقي����ص الوع���ي ال�سوتي بدقة متكنن���ا فيما بعد - 2

من حتديد التالميذ الذين يعانون من ق�سور يف الوعي ال�سوتي ومن ثم 
اإمكانية اإيجاد التدريب املنا�سب.

يرتب���ط الوعي ال�سوت���ي بالتمييز ال�سمعي اجليد فاالأطفال الذين ي�سعب - 3
عليهم التمييز ال�سمعي اأو لديهم م�ساكل يف املجال ال�سمعي ،ي�سعب عليهم 
اأي�س���ا تطوي���ر الوع���ي ال�سوتي م���ع العلم ب���ان التمييز ال�سمع���ي ال�سليم ال 

ي�سمن تطوير �سليم للوعي ال�سوتي.
على الرغم من الدور الرئي�سي الذي تلعبه القدرة على القراءة يف اكت�ساب - 4

اال�ستقالل ال�سخ�سي فاإن االأبحاث التي تدر�ص هذه القدرات عند االأطفال 
ذوى �سعوب���ات التعل���م مازال���ت حت���ى االآن ته���دف اإىل حتدي���د االكت�س���اب 

التعليمي اأو التاأهيلى.  
تت�س���اءل فعالي���ة العالج اإىل ح���د كبري مع تاأخر الت�سخي����ص وبالتايل يعد - 5

العالج م�سيعة للوقت واجلهد ،بل قد ياأتي بنتائج �سلبية.
ت�ستنفذ �سعوبات التعلم جزءاً من طاقة الطفل العقلية واالنفعالية وت�سبب - 6

ل���ه ا�سطراب���ات انفعالي���ة ت���رتك ب�سماته���ا عل���ى جمم���ل �سخ�سي���ة الطفل 
فتبدو عليه مظاهر �سوء التوافق ال�سخ�سي واالنفعايل واالجتماعي.

الدرا�صات والبحوث ال�صابقة : 

هدف���ت درا�سة روالن���دا واآخ���رون (Rollanda,etal 1993) بحث تاأثري   
الوع���ي ال�سوتي لالأطفال ال�سغار ذوى �سعوبات التعلم .�سارك يف هذه الدرا�سة 
47 طف���ل وكان���ت اأعماره���م ت���رتاوح م���ن )4-6( �سنوات مت اختياره���م من بني 55 
طف���اًل لديه���م من���و متاأخ���ر م�سجل���ني يف الرو�س���ة يف وح���دة التعلي���م التجريبي 
بجامع���ة وا�سنط���ن وكان لدى 80%من االأطف���ال تاأخر وا�سح يف اللغة ق�سموا اإىل 
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جمموعت���ني طب���ق عليهم مقايي����ص الق���درة املعرفية-والوعي ال�سوت���ي واختبار 
التع���رف عل���ى احلروف ب�س���ورة فردي���ة .وتلقت املجموع���ة التجريبي���ة التدريب 
عل���ى الوع���ي ال�سوتي والذي ا�ستمل على تدريبات على)معرفة القافية- معرفة 
االإيقاع-مه���ام التجميع-التجزيء(يف حني �سارك اأطفال املجموعة ال�سابطة يف 
اأن�سطة الرو�سة الروتينية مثل اال�ستماع اإىل الق�س�ص التي يقروؤها املعلمون اأو 
ممار�س���ة االأن�سطة اللغوية ال�سفوي���ة وت�سري نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات 
دالل���ة اإح�سائية ب���ني متو�سط درجات اأفراد املجموع���ة التجريبية وال�سابطة يف 
االأداء على مقيا�ص الوعي ال�سوتي ل�سالح متو�سط درجات املجموعة التجريبية.

كما هدفت درا�سة بريد واآخرون (Bird,et.al 1995) الك�سف عن مهارات الوعي 
ال�سوت���ي  لدى التالميذ ذوى ال�سعوبات ال�سوتية �سارك يف هذه الدرا�سة )31(  
تلمي���ذا تراوح���ت اأعماره���م من 7�سن���وات اإىل 11�سنة  وقد اأ�س���ارت نتائج الدرا�سة 
اإىل اأن ه���والء االأطف���ال يعانون من ق�سور يف مهارات الوعي ال�سوتي ف�سال عن 
انخفا����ص حت�سيله���م ع���ن اأقرانه���م العادي���ني .وقد ا�ستنت���ج الباحث���ون من هذه 
الدرا�س���ة اأن ال�سعوب���ات الكالمية ترجع اإىل الف�سل يف حتلي���ل املقاطع ال�سوتية 
اإىل وح���دات نطقي���ة وان االأوالد ذوى ال�سعوب���ات النطقي���ة ال�سديدة يف ال�سنوات 

الدرا�سية االأوىل يواجهون اأمامهم م�سكالت و�سعوبات قرائية واإمالئية.

وا�ستهدف���ت درا�س���ة واج���رن واآخري���ن (wagner,etal.,1997) معرف���ة   
ب���ني بع����ص العملي���ات ال�سوتي���ة واكت�س���اب الق���راءة  �س���ارك يف ه���ذه  العالق���ة 
الدرا�س���ة)216( طالب���ا م���ن مراح���ل درا�سي���ة خمتلف���ة رو�س���ة وتالمي���ذ املدر�سة 
االبتدائي���ة  ق���ام الباحثون باإجراء التجان�ص بني اأفراد العينة يف الذكاء والطبقة 
االجتماعي���ة وامل�ستوى القرائي وبع���د تطبيق اأدوات الدرا�سة على اإفراد الدرا�سة 
اأ�سارت النتائج اإىل هناك عالقة بني التمكن من مهارة الوعي ال�سوتي والقدرة 

على القراءة يف املراحل الدرا�سية املختلفة .

وهدف���ت درا�س���ة )غ���امن يعقوبى و اآخري���ن 2002( فح����ص تاأثري الوعي   
ال�سوت���ي يف اكت�س���اب امله���ارات االأ�سا�سي���ة )الق���راءة والكتاب���ة( يف اللغ���ة العربي���ة 
�س���ارك يف ه���ذه الدرا�س���ة )52(  تلميذا ترتاوح اأعمارهم م���ن 3٫4اىل  8٫8 �سنوات  
طبق عليهم اأداة الدرا�سة الرئي�سية وهى اختبار الوعي ال�سوتي  اإعداد الباحثون 
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وت�س���ري نتائ���ج الدرا�سة اإىل اأن هناك تطور طبيعي لقدرات الوعي ال�سوتي لدى 
االأوالد مع التقدم يف ال�سن مما يدل على وجود نواه لقدرات �سوتية اأولية لدى 
االأوالد وعل���ى م���ا يبدو بداأت يف التكوين يف �سن �سابق���ة كما ت�سري نتائج الدرا�سة 

اإىل وجود تاأثري للوعي ال�سوتي على القدرة القرائية والكتابية لالأطفال.

كم���ا ا�ستهدفت درا�س���ة بات واآخري���ن (Baht et al2003)  بحث فاعلية   
التدري���ب على مه���ارات الوعي الفونولوجي لدى ط���الب املرحلة املتو�سطة ذوى 
�سعوب���ات التعل���م وامل�سنف���ني اأن لديهم ق�س���وراً يف الوعي ال�سوت���ي واأثر ذلك يف 
مه���ارات التع���رف عل���ى الكلمة �سارك يف ه���ذه الدرا�سة )40( تلمي���ذا من تالميذ 
املرحلة املتو�سطة ذوى �سعوبات التعلم  مت تق�سيمهم اإىل جمموعتني  جمموعة 
جتريبية قوامها ع�سرون تلميذا وجمموعة اأخرى �سابطة ومت تقدمي الربنامج 
التدريب���ي للمجموع���ة التجريبي���ة وت�س���ري نتائ���ج الدرا�سة اإىل وج���ود فروق ذات 
دالل���ة اإح�سائي���ة يف القيا����ص البع���دى ل�سال���ح املجموع���ة التجريبي���ة مم���ا يعنى 

فعالية الربنامج التدريبي

بينم���ا ا�ستهدفت درا�سة �سارا(Sara2003)بحث فعالية برنامج تدريبي   
لتنمي���ة الوعي الفونولوجي لدى اأطف���ال الرو�سة �سارك يف هذه الدرا�سة  )21( 
طف���اًل مت تق�سيمه���م اإىل جمموعت���ني بعد التحقق من التكاف���وؤ بني املجموعتني 
اأحداهم���ا جتريبي���ة )11( واالأخ���رى �سابط���ة)10( طب���ق عليه���م اختب���ار الوع���ي 
ال�سوت���ي وتلقت املجموع���ة التجريبية الربنامج التدريب���ي خم�سة ع�سرة جل�سة 
تدريبي���ة   مل���دة خم�س���ة اأ�سابيع بواقع ث���الث جل�سات يف االأ�سب���وع الواحد مدة كل 
جل�سة ع�سرون دقيقة وبعد تطبيق الربنامج اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق ذات 
داللة اإح�سائية بني املجموعة التجريبية وال�سابطة يف مهارات الوعي ال�سوتي 
ل�سال���ح املجموع���ة التجريبي���ة كما اأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�سة اإىل وج���ود فروق ذات 

داللة اإح�سائية يف دقة التعرف على الكلمات ل�سالح املجموعة التجريبية 

(Betancu et al., 2005) اإىل بح���ث م�س���كالت  كم���ا هدف���ت درا�س���ة   
الوع���ي ال�سوتي عن���د االأطفال ذوى ا�سطراب االنتباه م���ع فرط الن�ساط �سارك 
يف هذه الدرا�سة )97( طفل من كال اجلن�سني باإحدى املدار�ص مبدينة ميديلني 
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بكولومبي���ا ،و�سنف���ت العينة اإىل ثالث جمموع���ات من )32( م�سرتك  جمموعة 
ا�سطراب االنتباه مع فرط الن�ساط وجمموعة الطالب ذوى ا�سطراب االنتباه 
ب���دون ف���رط الن�س���اط واملجموع���ة ال�سابط���ة ومت تطبي���ق اأدوات الدرا�س���ة عل���ى 
الث���الث جمموع���ات وت�س���ري نتائج الدرا�س���ة بعد مقارن���ة املجموع���ات الثالث يف 
مه���ام الوعي ال�سوت���ي )التمييز ال�سمعي والتع���رف –االإدراك الب�سري-التكرار 
املت�سل�سل-التجزئة ال�سفوية – وكتابة الكلمات املت�سابهة وقراءة وكتابة الكلمات 
الزائف���ة( اإىل ع���دم وج���ود فروق ذات دالل���ه اإح�سائية ب���ني املجموعات الثالث يف 

مهام الوعي ال�سوتي.

هدف���ت درا�س���ة وى ه�س���ني (Wei Hsin 2007)اإىل بح���ث اثر التدريب   
عل���ى الوع���ي ال�سوتي فى حت�سني مهارات دمج وجتزئة وق���راءة الفونيمات لدى 
اأطفال الرو�سة املعر�سني خلطر �سعوبات القراءة �سارك  يف هذه الدرا�سة ثالثة 
اأطفال رو�سة معر�سني خلطر �سعوبات القراءة واأخذوا اأثناء فرتة اللعب احلر 
بالف�س���ل وتلق���وا خم����ص ع�س���رة دقيقة م���ن التدري�ص مل���دة خم�سة اأي���ام وا�ستملت 
التدريب���ات عل���ى دمج الفوني���م ،جتزئة الفونيم ،وق���راءة الكلم���ات  وت�سري نتائج 
الدرا�س���ة اإىل فاعلي���ة الربنام���ج يف تنمية مه���ارات الوعي ال�سوت���ي حيث وجدت 
ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة بني القيا�س���ني القبلي والبع���دى يف كال من جتميع 
ودم���ج الفونيميات وجتزئة الفونيميات قراءة الفونيميات بعد تطبيق الربنامج 

ل�سالح القيا�ص البعدى.

وهدف���ت درا�س���ة )م���راد عل���ى عي�س���ى 2007( اإىل بح���ث فاعلي���ة برنام���ج   
تدريب���ي للوع���ي الفونولوج���ي ف���ى حت�س���ني بع����ص امله���ارات القرائي���ة يف اللغ���ة 
االجنليزية ذوى �سعوبات القراءة تكونت عينة الدرا�سة يف �سورتها النهائية من 
)60 ( تلمي���ذا م���ن اجلن�سني من تالميذ ال�س���ف ال�ساد�ص االبتدائي وقد �سحبت 
هذه العينة من عينة كلية عددها)820( تلميذا من اجلن�سني مت تطبيق مقيا�ص 
الوعي ال�سوتي ومت تق�سيمهم اإىل جمموعتني جتريبية واأخرى �سابطة  ومتت 
املجان�س���ة ب���ني املجموعت���ني يف متغريات العم���ر الزمني ،ن�سبة ال���ذكاء ،ومهارات 
الوع���ي ال�سوت���ي القيا����ص القبل���ي  وبعد تطبي���ق الربنامج التدريب���ي على اأفراد 
اإىل وج���ود ف���روق  ذات دالل���ة  اأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�س���ة   املجموع���ة التجريبي���ة 
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اإح�سائي���ة عند م�ستوى 0،01ب���ني متو�سطات املجموعة التجريبية وال�سابطة يف 
القيا����ص البع���دى على مقيا�ص اختب���ارات الوعي الفونولوج���ي ل�سالح املجموعة 

التجريبية.

وهدف���ت درا�س���ة بي���د ن���ارك واآخري���ن (Bednarek etal.,2009) اإىل   
مقارن���ة الق���درات الب�سرية وال�سوتية عن���د االأوالد والبنات ذوى الع�سر القرائي 
�سارك يف هذه الدرا�سة )43( طفال 21 طفل ذوى ع�سر قرائي و22 طفل عاديني 
وطبق���ت عليهم مهام التمييز والوعي ال�سوتي ومهام اإدراك احلركة وقد اأ�سارت 
نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة بني جمموع���ة االأطفال 
العادي���ني وجمموع���ة االأطف���ال ذوى �سعوبات التعل���م يف مهام التميي���ز ال�سوتي  
ل�سال���ح العادي���ني  فق���د واجه االأطف���ال ذوو �سعوبات التعل���م  م�سكالت كبرية يف 

التمييز ال�سوتي للكلمات.

  وهدفت درا�سة (Smedt ,B&Boets,B., 2010 ) دور الوعي ال�سوتي 
يف تذكر احلقائقاحل�سابية  �سارك يف هذه الدرا�سة )50( طالب وطالبة  25طالبا 
وطالب���ة م���ن ذوى الع�س���ر القرائي النمائ���ى و25من العاديني وبع���د عر�ص مهام 
الدرا�س���ة عل���ى املجموعت���ني اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اإىل اأن الط���الب ذوى الع�سر 
القرائي تذكروا حقائق ح�سابية من الذاكرة اأقل واإنهم كانوا اأقل كفاءة يف القيام 
بذلك، وفى نف�ص الوقت اظهروا ق�سورا يف التجهيز ال�سوتي كما ارتبط الوعي 
ال�سوتي بتذكر احلقائق احل�سابية وكانت هذه العالقة وا�سحة ب�سفة خا�سة يف 

عملية ال�سرب.

كم���ا هدف���ت درا�س���ة )جمي���ل �سري���ف اأحم���د- احم���د ع���واد 2010( بحث   
فاعلي���ة برنام���ج تدريب���ي يف تنمي���ة الوع���ي ال�سوت���ي واأثرهف���ي حت�س���ني �سرع���ة 
الق���راءة ل���دى طلبة �سعوب���ات التعلم يف املرحلة االأ�سا�سي���ة بدولة قطر �سارك يف 
ه���ذه الدرا�س���ة �سارك يف هذه الدرا�سة )31( تلمي���ذا وتلميذه من تالميذ ال�سف 
الراب���ع االبتدائ���ي م���ن مدر�س���ة بالل بن رب���اح امل�ستقل���ة النموذجي���ة بقطر ومن 
املحول���ني اإىل غرف���ة امل�سادر بن���اء على ت�سخي�سهم يف املدر�س���ة على اأنهم يعانون 
م���ن �سعوبات يف الق���راءة مت تق�سيمهم اإىل جمموعت���ني جتريبه و�سابطة  طبق 
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عليه���م اختب���ار الوع���ي ال�سوتي املكون م���ن  اختبار حذف املقاط���ع –اختبار دمج 
االأ�س���وات  اإع���داد ج���اد احل���ريى واآخ���رون  2010 وبع���د تطبيق الربنام���ج اأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سط اأداء الطلبة يف 
املجموعت���ني التجريبية وال�سابطة على اختبار الوعي ال�سوتي بفرعيه) حذف 
االأ�س���وات ،ودمج االأ�س���وات( واختبار �سرعة القراءة ،وذل���ك يف التطبيق البعدى 
وكانت الفروق ل�سالح طلبة املجموعة التجريبية. كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل 
انه ال توجد فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سط درجات اأفراد املجموعة التجريبية 
عل���ى اختبار الوعي ال�سوتي بفرعيه )حذف االأ�سوات ،ودمج االأ�سوات( واختبار 
�سرعة القراءة وذلك بعد التطبيق البعدى واملتابعة بعد م�سى �سهر على تطبيق 

الربنامج التدريبي.

وهدف���ت درا�س���ة )هاجر جمال احمد 2010( تنمية بع�ص مهارات الوعي   
ال�سوت���ي للغ���ة االجنليزية كلغ���ة اأجنبية لدى اأطفال الرو�س���ة من خالل قيا�ص 
فعالي���ة وح���دة مقرتح���ة قائمة عل���ى التدري����ص املبا�سر يف تنمية مه���ارات الوعي 
ال�سوت���ي وتكون���ت عين���ة الدرا�س���ة م���ن ثماني���ة ع�س���ر طفال م���ن ال�س���ف الثاين 
للرو�سة مبدر�سة الري�سة التجريبية املتميزة للغات بالعري�ص ومت تطبيق اأدوات 
الدرا�سة  والوحدة الدرا�سية املكونة من �ست درو�ص مت تدري�سها يف اأربع وع�سرون 
ح�س���ة درا�سي���ة واأو�سح���ت نتائج الدرا�سة وج���ود فروق ذات دالل���ة اإح�سائية عند 
م�ست���وى 1..، ب���ني درجات االأطفال يف التطبيق القبلي والبعدى الختبار مهارات 

الوعي ال�سوتي ل�سالح التطبيق البعدى. 

وا�ستهدفت درا�سة )على �سعد جاب اهلل واآخرين 2012( اإىل بحث فاعلية   
التدري���ب على اأن�سطة الوعي ال�سوت���ي يف تنمية بع�ص مهارات القراءة اجلهرية 
لدى تالميذ املرحلة االبتدائية �سارك يف هذه الدرا�سة )60( تلميذا ق�سموا اإىل 
جمموعت���ني اأحداهم���ا جتريبي���ة در�ست با�ستخ���دام اإ�سرتاجتية الوع���ي ال�سوتي 
واالأخرى در�ست بالطريقة املعتادة وكان عدد كل منهما )30( تلميذا من تالميذ 
ال�سف الربع االبتدائي ومت تطبيق اختبار القراءة اجلهرية قبليا وبعديا وذلك 
بع���د تدريبه���م عل���ى كيفية ا�ستخ���دام اإ�سرتاجتي���ة الوعي ال�سوت���ي وت�سري نتائج 
الدرا�س���ة اإىل وج���ود فروق ذات داللة اإح�سائي���ة عند م�ستوى0٫01 بني متو�سطي 
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درج���ات تالميذ املجموعة التجريبي���ة واملجموعة ال�سابطة يف التطبيق البعدى 
الختبار مهارات القراءة اجلهرية ككل ل�سالح تالميذ املجموعة التجريبية كما 
ت�س���ري نتائج الدرا�سة اإىل وج���ود روق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 0٫01بني 
متو�س���ط درج���ات املجموعة التجريبي���ة وال�سابطة يف التطبي���ق البعدى ملهارات 
النط���ق ال�سحيح لالأ�س���وات ومتيزها )ككل( وفى كل مه���ارة من مهارات النطق 
ال�سحي���ح لالأ�س���وات ومتيزه���ا كل على حده الختب���ار القراءة اجلهري���ة ل�سالح 
املجموع���ة التجريبية كم���ا اأكدت الدرا�سة على وجود ف���روق ذات داللة اإح�سائية 
عن���د م�ست���وى 0٫01 ب���ني متو�س���ط درج���ات املجموع���ة التجريبي���ة وال�سابطة يف 

مهارات ال�سرعة القرائية ككل ل�سالح املجموعة ال�سابطة.

تعليق الدرا�صات  على الدرا�صات ال�صابقة : 

مه���ارات الوع���ي ال�سوت���ي توؤث���ر بدوره���ا على الق���راءة حيث ي�س���كل الوعي - 1
ال�سوتي موؤ�سرا جيدا يف اكت�ساب القراءة.

الق���ارئ اجلي���د ي�ستطيع ف���ك رموز احل���روف وا�ستيعاب املق���روؤ بدون جهد - 2
مما يعنى اأن العالقة بني الوعي ال�سوتي والقراءة  عالقة تفاعلية.

بالرغم من اأهمية مهارة الوعي ال�سوتي اإال اأن هناك القليل من الدرا�سات  - 3
الت���ي تناولت ه���ذا املتغري يف البيئة العربية ف�سال ع���ن اقت�سار بع�ص هذه 
الدرا�س���ات عل���ى تن���اول مه���ارة واح���دة  اأو مهارتني  على اأح�س���ن تقدير من 
مهارات الوعي ال�سوتي مثل درا�سة  جميل �سريف واحمد عواد 2010 التي 

اأجريت يف دولة قطر.

فرو�س الدرا�صة : 

يف �س���وء االإط���ار النظ���ري والدرا�س���ات ال�سابق���ة ميكن �سياغ���ة فرو�ص   
الدرا�سة على النحو التايل:-

توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة عند م�ستوى0٫01 ب���ني متو�سط درجات - 1
التالمي���ذ العادي���ني وذوى �سعوب���ات التعل���م يف االأداء عل���ى مقيا����ص الوعي 

ال�سوتي ل�سالح التالميذ العاديني.؟
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توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائيةعن���د م�ستوى0٫01 ب���ني متو�سط درجات - 2
التالمي���ذ العادي���ني وذوى �سعوب���ات التعلم يف االأداء عل���ى مقيا�ص التعرف 

على الكلمات ل�سالح التالميذ العاديني؟
توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائيةعن���د م�ستوى0٫01 ب���ني متو�سط درجات - 3

تالمي���ذ املجموع���ة التجريبي���ة  )عين���ة البح���ث( يف التطبيق���ني القبل���ي 
والبعدى ل�سالح التطبيق والبعدى يف اختبار الوعي ال�سوتي.؟

توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة عند م�ستوى 0٫01ب���ني متو�سط درجات - 4
تالمي���ذ املجموع���ة التجريبي���ة  )عين���ة البح���ث( يف التطبيق���ني القبل���ي 

والبعدى ل�سالح التطبيق والبعدى يف اختبار التعرف على الكلمات.؟

اإجراءات الدرا�صة:

1- عينة الدرا�سة:

تكون���ت عين���ة الدرا�س���ة النهائية م���ن )38( تلميذا م���ن ال�سف اخلام�ص   
االبتدائ���ي م���ن ث���الث مدار����ص ابتدائي���ة حكومي���ة مبدين���ة الهف���وف باملنطق���ة 
ال�سرقي���ة يف الف�س���ل الدرا�سي االأول للعام اجلامع���ي 2011-2012م  وهى مدر�سة 
على بن اأبى طالب االبتدائية ،مدر�سة عمار بن يا�سر ،مدر�سة عبد اهلل بن عبا�ص 
االبتدائي���ة  طل���ب الباح���ث من معلم �سعوب���ات التعلم املوج���ود باملدار�ص الثالث 
ح�س���ر اأع���داد التالميذ الذين يظهرون �سعوبات يف الق���راءة واملحولني من قبل 
معلم���ني الف�س���ول عل���ى اأنه���م لديه���م م�سكالت قرائي���ة من وجه���ة نظرهم وفق 
جواب االإحالة مل يوافق اأربعة من اأولياء االأمور على تطبيق اختبار الذكاء على 
اأبنائهم وقد بلغ التالميذ عدد وفق هذا االإجراء)34( قام الباحث بتطبيق اختبار 
ال���ذكاء امل�س���ور عليه���م اإعداد اأحم���د ذكى �سالح وق���د مت ا�ستبعاد ع���دد) 5 (وفقا 
له���ذا االإجراء ، كما ق���ام الباحث بتطبيق اختبار بندر ج�سطلت لتحديد التوافق 
ال�سخ�س���ي واالجتماع���ي وبع���د تطبيق ه���ذا االإجراء مت ا�ستبع���اد )2( تلميذا من 
العينة وللتاأكد من �سدق الت�سخي�ص واأنهم يعانون من �سعوبات تعلم مت اإعطاء 
املدر�س���ني يف الف�سول مقيا����ص مايكلب�ست لتقدير �سل���وك التلميذ )لفرز حاالت 
�سعوبات التعلم( اإعداد م�سطفى حممد كامل 1990وقد قام الباحث بت�سحيحه 
ومت ا�ستبع���اد عدد )2(تلميذا وبع���د ذلك مت تطبيق مقيا�ص الوعي ال�سوتي على 
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التالمي���ذ وبذل���ك اأ�سبحت العين���ة النهائي���ة)25( تلميذاً ذوى �سعوب���ات التعلم 
و)25( تلميذاً من العاديني، واجلدول التايل يو�سح ذلك.

جدول )1(
 اأفراد العينة النهائية

المجموعةالعدداسمأالمدرسة

عاديينأ125-أمدرسةأعلىأبنأ	بىأطالبأاالبتدائية

ذوىأصعوبةأ214-أمدرسةأعمارأبنأياسر

ذوىأصعوبةأ311-أمدرسةأعبدأاهللأبنأعباسأاالبتدائية

2- اأدوات الدرا�سة: 
اأ- مقيا�س الوعي ال�سوتي، اإعداد الباحث 

الهدف من املقيا�ص 
يهدف املقيا�ص اإىل قيا�ص مهارات الوعي ال�سوتي يف اللغة العربية لدى   

تالميذ ال�سف اخلام�ص االبتدائي  ذوى �سعوبات التعلم  .

خطوات اإعداد املقيا�س : 
ق���ام الباح���ث بالرج���وع اإىل املقايي����ص االأجنبية املوج���ودة لقيا�ص الوعي   
ال�سوتي مثل مقيا�ص(Cassady etal2002) ,(Cassady etal2005) وما هو 
متوف���ر يف البيئ���ة العربي���ة فق���د ح�سل الباحث عل���ى اختبار) معاجل���ة االأ�سوات 
املق���ن لالأطف���ال ( جل���اد البح���ريى واآخ���رون 2010 وا�ستط���اع الباح���ث باإع���داد 

مقيا�ص للوعي الفونولوجي.

و�سف املقيا�س : 
يتكون املقيا�ص من )13(اختبار فرعى يقي�ص املهارات التالية:-  

حتديد ال�سجع اأو القافية- 1
تاأليف ال�سجع اأو القافية- 2
دمج املقاطع الهجائية- 3
جتزئة املقاطع الهجائية- 4
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حذف املقاطع الهجائية- 5
ف�سل الفونيم االأول- 6
ف�سل الفونيم االأخري- 7
دمج الفونيميات- 8
جتزئة الفونيم- 9

قراءة الكلمة بدون الفونيم االأخري- 10
اإ�سافة فونيم يف اأول الكلمة- 11
ا�ستبدال الفونيم- 12

كل اختب���ار فرع���ى يتك���ون م���ن )10( بن���ود تعط���ى درج���ة 1 لال�ستجاب���ة   
ال�سحيح���ة و�سف���ر لال�ستجاب���ة اخلاطئ���ة وم���ن ث���م تك���ون الدرج���ة الكلية على 

االختبار )130–�سفر( والدرجة الكلية على كل اختبار فرعى 10)- �سفر(
الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س:

�سدق املقيا�س
مت التحق���ق من �سدق املقيا����ص عن طريق �سدق املحتوى وذلك بعر�ص   
املقيا����ص عل���ى )10( حمكم���ني من اأ�سات���ذة علم النف����ص واملناهج وط���رق تدري�ص 
اللغ���ة العربي���ة وموجهي اللغة العربية . وقد تراوحت ن�سب اتفاق اأراء املحكمني 
عل���ى بنود املقيا�ص ماب���ني )90%( اإىل )100%( مما ي�سري اإىل �سدق بنود املقيا�ص 
فيما تقي�سه.كما مت ح�ساب �سدق املقيا�ص عن طريق ح�ساب االرتباط بينه وبني 
اختبار الوعي ال�سوتي لالأطفال )جاد البحريى واآخرون 2010( الذي ي�ستخدم 
يف مرك���ز تق���ومي وتعليم الطفل بدولة الكويت،وهى نف�ص البيئة اخلليجية  وقد 

بلغ معامل االرتباط بني االختبارين ) 0٫88(

ثبات املقيا�س : 
مت التاأك���د م���ن ثب���ات اختب���ار الوع���ي ال�سوت���ي  وذل���ك بطريق���ة اإع���ادة   
تطبي���ق االختب���ار بفارق زمني ب���ني التطبيقني مقداره اأ�سبوع���ني على عينة بلغ 
عدد اأفرادها )40( طالبا بال�سف اخلام�ص مبدر�سة على بن اأبى طالب من خارج 

اأفراد عينة  الدرا�سة وقد بلغ معامل الثبات )  0٫89( مما يوؤكد ثبات االختبار.
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ب - اختبار التعرف القرائي : 

هدف الختبار: 
يه���دف االختب���ار اإىل قيا����ص مه���ارة التعرف القرائ���ي  باإبع���اده املختلفة   
)التعرف على احلروف- التعرف على الكلمة- التعرف على اجلملة( من خالل 

القراءة ال�سامتة عند تالميذ ال�سف اخلام�ص.

و�سف الختبار : 
يتكون االختبار من ثالثة اأجزاء كل جزء يقي�ص بعدا من اأبعاد التعرف   
القرائ���ي وه���ى )التع���رف عل���ى احل���روف- التع���رف على الكلم���ة- التع���رف على 
اجلمل���ة (ويطب���ق االختبار ب�س���ورة فردية اأو جماعية وم���دة تطبيق االختبار 20 
دقيق���ة ومت تقن���ني الزم���ن املحدد لتطبي���ق االختبار على عين���ة ا�ستطالعية من 
ب���ني ط���الب مدر�س���ة على بن اأبى طالب والنهاية العظم���ى لالختبار 45 درجة  و 

االأ�سئلة موزعة على النحو التايل:

1- التعرف على احلروف وينق�سم اإىل : 
      اأ- يطل���ب م���ن التلمي���ذ اأن ي�س���ع خط���ا حتت الكلمة التي تب���داأ بحرف ما بني  

جمموعة من الكلمات مكتوبة اأمامه.
    ب- يطل���ب م���ن التلمي���ذ اأن ي�سع خطا حتت الكلمة التي تنتهي بحرف ما بني 

جمموعةمن الكلمات مكتوبة اأمامه.
2- التعرف على الكلمة وينق�سم اإىل 

      اأ- يطل���ب م���ن التالمي���ذ يف كل فق���رة اأن يكون���وا كلم���ة م���ن جمموع���ة م���ن 
احلروف املوجودة اأمامهم 

    ب- يطلب من التالميذ اأن ي�سعوا حرفا ناق�سا يف بداية الكلمة لتكوين كلمة
    ج- يطلب من التالميذ اأن يتعرفوا على الكلمات املت�سابهة من بني جمموعة 

كلمات
3- التعرف على اجلملة وينق�سم اإىل 

اأ- �سوؤال مزاوجة حيث يطلب من التالميذ ان ي�سلوا  العمود اأ مبا ينا�سبه  من 
العم.



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 363 -

تقدير الدرجات:
يتم اإعطاء درجة واحدة فقط لكل اإجابة �سحيحة يجيب عنها التلميذ   

وبذلك تكون الدرجة الكلية لالختبار هي درجة ) 45(

�سدق الختبار : 
للتاأك���د م���ن �س���دق االختب���ار مت االعتم���اد عل���ى �سدق املحكم���ني الذين   
اأكدوا اأن االختبار يقي�ص الهدف املو�سوع من اأجله .كما مت ح�ساب االرتباط بني 
درج���ات خم�س���ة ع�سرة تلميذ فى الق���راءة ودرجاتهم يف اختب���ار التعرف القرائي  

وكان معامل االرتباط 0٫78 

ثبات الختيار : 
مت ح�س���اب ثب���ات االختبار عن طريق اإع���ادة تطبيق االختبار بعد 15 يوم   
م���ن التطبيق االأول ثم ح�ساب االرتباط بني درجات التالميذ يف التطبيق االأول 
لالختب���ار ودرجاته���م يف التطبي���ق الث���اين وقد وج���د معامل ارتب���اط 0٫79 وهو 
دال اإح�سائي���ا عن���د م�ستوى 0٫01 مما ي�س���ري اإىل اأن االختبار له درجة عالية من 

الثبات وميكن  االعتماد عليه.

3- برنامج الدرا�صة
اأ- اأهداف الربنامج : 

 الهدف العام للربنامج : 
يه���دف الربنامج احل���ايل اإىل تنمية مهارات الوع���ي ال�سوتي للتالميذ   

ذوى �سعوبات التعلم.

الأهداف الفرعية : 
يهدف هذا الربنامج اإىل حت�سني مهارات الوعي الفونولوجي للتالميذ   

ذوى �سعوبات التعلم.
تنمية مهارات التعرف القرائي لدى التالميذ ذوى �سعوبات التعلم.- 
حت�سني االأداء القرائي للتالميذ ذوى �سعوبات التعلم.- 
تنمية ثقة التالميذ ذوى �سعوبات التعلم باأنف�سهم.- 
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خطوات اإعداد الربنامج

الإعداد الربنامج التدريبي فقد مر الربنامج باخلطوات االآتية:-
حتليل الدرا�سات التي تناولت الوعي ال�سوتي- 
حتديد مكونات الوعي ال�سوتي - 
درا�سة خ�سائ�ص التالميذ ذوى �سعوبات التعلم- 
التعرف على اأوجه الق�سور يف الوعي ال�سوتي- 
االطالع على العديد من الربامج يف جمال الوعي ال�سوتي- 

اأ�س�س بناء الربنامج

يقوم الربنامج التدريبي احلايل على جمموعة من االأ�س�ص منها:-
التالميذ ذوو �سعوبات التعلم ميتلكون قدرة عقلية عامة متمثلة يف الذكاء  -

توؤهلهم للتعلم.
التالمي���ذ ذوو �سعوب���ات التعلم متعلمني ايجابي���ني غري فاعلني يف املوقف  -

التعليمي.
التالمي���ذ ذوو �سعوب���ات التعل���م ميكنه���م التن���ازل ع���ن االأخط���اء املوج���ودة  -

لديهم واكت�ساب مهارات جديدة عند يح�سن تدريبهم.
هن���اك ق�س���ور يف مه���ارات الوع���ي ال�سوت���ي عن���د التالمي���ذ ذوى �سعوب���ات  -

التعلم.
التدري���ب ي�سري م���ن ال�سهل اإىل ال�سعب مع التعزي���ز الفوري لال�ستجابات  -

ال�سحيحة.
جن���اح التدريب بالن�سبة لالأفراد العادي���ني ي�سجع التدريب لالأطفال ذوى  -

ال�سعوبة حيث اأنهم ميلكون القدرة على التعلم.

زمن الربنامج وعدد اجلل�سات : 
تك���ون ه���ذا الربنامج م���ن )14( جل�سة تدريبية كل جل�س���ة مدتها �ساعة   
وبذل���ك يك���ون عدد �ساعات الربنام���ج 14 �ساعة مبعدل جل�ست���ني كل اأ�سبوع ومن 

ثم ا�ستغرق تطبيق الربنامج �سهراً وثالثة اأ�سابيع .
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�سدق الربنامج : 
للتاأك���د م���ن �س���دق الربنام���ج وم���ن التدريب���ات املقدمة فق���د مت عر�ص   
الربنام���ج عل���ى جمموع���ة من ال�س���ادة املحكم���ني اأع�س���اء هيئة التدري����ص بق�سم 
الرتبي���ة اخلا�سة وق�س���م املناهج وطرق تدري�ص اللغة العربي���ة للتاأكد من �سدق 
الربنامج وقد مت اأخذ مالحظات ال�سادة املحكمني يف ال�سورة النهائية للربنامج 
مث���ل تقلي���ل زم���ن كل جل�سة من �ساع���ة ون�س���ف اإىل �ساعة على اعتب���ار اأن هوؤالء 
التالميذ ذوى �سعوبة يف التعلم ومن ثم فاإن مداهم االنتباهى �سعيف- �سرورة 
اأخ���ذ املرحل���ة النمائي���ة يف االعتب���ار وخ�سو�سا حمتوى التدريب يج���ب اأال تكون 

الكلمات املعطاة لهم فوق م�ستوى منوهم املعريف ومن قامو�ص الطفل اللغوي.
التجربة اال�ستطالعية : 

  ق���ام الباح���ث بعر����ص الربنامج التدريبي على جمموع���ة من التالميذ 
خ���ارج نط���اق عين���ة التطبي���ق عدده���ا)10( تالمي���ذ وذل���ك للوقوف عل���ى الزمن 
الالزم لتطبيق الربنامج – حتديد طبيعة امل�سكالت التي من املمكن اأن تعرت�ص 

الباحث اأثناء التطبيق وحماولة التغلب عليها.

نتائج الدرا�صـــة:

ين����ص الفر����ص االأول عل���ى: توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د   
م�ست���وى0٫01 بني متو�سط درجات التالمي���ذ العاديني وذوى �سعوبات التعلم يف 

االأداء على مقيا�ص الوعي ال�سوتي ل�سالح التالميذ العاديني.؟

وللتاك���د م���ن �سح���ة ه���ذا الفر����ص ق���ام الباح���ث بح�س���اب الف���روق بني 
متو�سط درجات التالميذ العاديني وذوى �سعوبات التعلم فى االداءعلى مقيا�ص 

الوعى ال�سوتى
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جدول )2(
 اجتاه وداللة الفروق بني بني متو�صط درجات التالميذ العاديني وذوى 

ال�سعوبة فى االأداء على مقيا�ص الوعى ال�سوتى

تعمنأالمجموعةأالمؤشراتأاإلحصائيةأ
مستوىأ
الداللةأ

2585.00016.66مجموعةأالعاديين

3.550.01 2574.76015.40ذوىأالصعوبة

ويت�س���ح م���ن ج���دول رق���م)2( وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د   
م�ستوى 0٫01 بني التالميذ ذوى �سعوبات التعلم والعاديني يف االأداء على مقيا�ص 
الوع���ي ال�سوتي ل�سالح العاديني وميكن تف�سري هذه النتيجة اأن التالميذ ذوى 
�سعوب���ات التعل���م لديهم ق�سور يف مهارات الوع���ي ال�سوتي فهم ينق�سهم الوعي 
باجلوان���ب ال�سوتية للكلمات وعمليات حتلي���ل وتركيب الوحدات ال�سوتية .كما 
لديه���م عدم األف���ة بالتهجي ومتييز الكلم���ات وتعرفها كما توؤك���د الدرا�سات على 
اأن التالمي���ذ  ذوى �سعوب���ات التعل���م اق���ل تط���ور يف ق���درة الوع���ي ال�سوت���ي فهم 
ي�ستخدمون عمليات خمتلفة نوعيا عما ي�ستخدمه االأفراد العاديني ف�سال على 
عدم القدرة على اإدراك الفونيميات مما ي�سبب �سعف يف القراءة خ�سو�سا عندما 
يواج���ه التالمي���ذ كلم���ات جدي���دة  بينما كان االأف���راد العاديون لديه���م تطابقات 
متنوعة بني احلروف و�سورها ال�سوتية .واملعرفة بان الكلمات تتكون من �سور 
�سوتيه وقد كانوا قادرين على حتليل الكلمات اإىل مقاطع ودمج اأكرث من �سوت 
يف وح���دة نطقية واالإتيان بكلمات لها نف�ص املقطع ال�سوتي وتتفق هذه النتيجة 

 (Bednarek etal.,2009)مع  درا�سة
ين����ص الفر����ص الث���اين: عل���ى توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د   
م�ست���وى0٫01 بني متو�سط درجات التالمي���ذ العاديني وذوى �سعوبات التعلم يف 

االأداء على مقيا�ص التعرف على الكلمات ل�سالح التالميذ العاديني؟

وللتاك���د م���ن �سح���ة ه���ذا الفر����ص ق���ام الباح���ث بح�س���اب الف���روق بني   
متو�سط درجات التالميذ العاديني وذوى �سعوبات التعلم فى االداءعلى مقيا�ص 

التعرف على الكلمات.
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 جدول )3(
 اجتاه وداللة الفروق بني بني متو�صط درجات التالميذ العاديني وذوى 

ال�صعوبة فى االأداء على مقيا�س التعرف

تعمنأالمجموعةأالمؤشراتأاإلحصائيةأ
مستوىأ
الداللةأ

2535.2005.69مجموعةأالعاديين

7.00750.01 2523.0406.54ذوىأالصعوبة

ويت�سح من جدول )3(وجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى0٫01   
ب���ني متو�س���ط درج���ات التالمي���ذ العادي���ني وذوى �سعوبات التعل���م يف االأداء على 
مقيا����ص التع���رف على الكلم���ات ل�سال���ح التالمي���ذ العاديينوميك���ن تف�سري هذه 
النتيج���ة ب���اأن الق�س���ور يف مه���ارات الوعي ال�سوت���ي يوؤدى اإىل ق�س���ور يف مهارات 
التع���رف القرائ���ي فالوع���ي ال�سوتي لدى الطف���ل ي�سهل عليه التع���رف القرائي 
حي���ث يتط���ور لدى الطف���ل الوع���ي بالقافية ب�س���كل تلقائي وطبيع���ي وذلك عند 
بلوغ���ه �س���ن الثالثة مم���ا ي�ساعده على التميي���ز بني االأ�س���وات –الرمز الب�سري 
)احل���رف( وهذه مهارة اأ�سا�سية يف تعلم التعرف القرائي كما اأن الوعي بالقافية 
ت�سه���ل على الطف���ل معرفة الكلم���ات ذات االأ�سوات املت�سابه���ة واالأحرف املتتالية 
املت�سابه���ة .فالق���درة عل���ى الق���راءة والفه���م يتوقف عل���ى التع���رف االىل ال�سريع 
وف���ك رموز كلمات مفرده وهو يعتم���د على تق�سيم الكلمات واملقاطع اإىل اأ�سوات 
فالوع���ي ال�سوت���ي بعنا�س���ره ومكونات���ه املختلف���ة يعت���رب قاع���دة مهم���ة يف تعل���م 
الق���راءة واكت�س���اب امله���ارات املرتبطة بها .كما اأن االأطف���ال  ذوى �سعوبات التعلم 
ي�ستخدم���ون عملي���ات خمتلفة نوعي���ا عما ي�ستخدم���ه االأطف���ال العاديون وذلك 
عن���د التع���رف على الكلمات فالتالمي���ذ العاديني املبتدئني يف الق���راءة يعتمدون 
عل���ى املعلوم���ات ال�سوتية يف تعرف الكلمات وامله���رة منهم يتجهون اإىل ا�ستخدام 
العملي���ات الب�سري���ة للتعرف على الكلمات املاألوف���ة بينما يتعرفون على الكلمات 
ذات التكرار املنخف�ص بناء على املعلومات ال�سوتية ويقل اعتمادهم على املطابقة 
ب���ني ال�س���وت والرمز تدريجيا وذل���ك للتزاي���د امل�ستمر يف عدد الكلم���ات املاألوفة 
ومنوه���م املطرد فى مهارات القراءة بينما ذوى �سعوبات التعلم فاأنهم ال يتعدوا 
النم���ط النمائى يف مهارات القراءة نظ���را لعدم قدرتهم على ا�ستخدام املعاجلات 
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ال�سوتية فى التعرف على الكلمات. 

ين����ص الفر����ص الثالث عل���ى : “توجد ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية عند   
م�ست���وى0٫01 بني متو�سطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف التطبيقني 
القبل���ي والبع���دى ل�سالح التطبيق البعدى يف اختب���ار الوعي ال�سوتي واجلدول 

التايل يو�سح ذلك”.

وللتاأك���د م���ن �سح���ة ه���ذا الفر����ص ق���ام الباح���ث بح�س���اب الف���روق بني   
متو�س���ط درج���ات التطبيقني القبلى والع���دى للمجموعة التجريبي���ة فى االداء 

على مقيا�ص الوعى ال�سوتى

جدول )4(
 اجتاه وداللة الفروق بني بني متو�صط درجات القيا�صني القبلى والبعدى للمجموعة 

التجريبية فى االداء على مقيا�س الوعى ال�صوتى
مجموعةأالتالميذأذوىأالمؤشراتأاإلحصائيةأ

مستوىأتعمنأصعوباتأالتعلم
الداللةأ

2565.20011.48القياسأالقبلى
6.8470.01 2588.60012.65القياسأالبعدىأ

عن���د  اإح�سائي���ة  دالل���ة  ذات  ف���روق  )4(وج���ود  ج���دول  م���ن  ويت�س���ح   
م�ست���وى0٫01 بني متو�سطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف التطبيقني 
القبل���ي والبع���دى ل�سال���ح التطبي���ق البع���دى يف اختب���ار الوع���ي ال�سوتيوميك���ن 
تف�س���ري ه���ذه النتيج���ة  اأن الربنامج التدريب���ي قد ا�ستمل عل���ى جمموعة كبرية 
ومتنوع���ة من التدريب���ات واالأن�سطة الفردية واجلماعية والتي �سارت وفق خطة 
مدرو�س���ة ت�سمح للتلمي���ذ بالتدريب عليها واإعادتها وتكراره���ا حتى يتمكن منها  
.ف�س���ال ع���ن امل�ساركة االيجابي���ة للتالميذ اأثناء فرتة تطبي���ق الربنامج املقرتح 
والت���ي منح���ت التالميذ ال�سعور بالثقة وحرية التعبري وقد اأ�سفر هذا التغري يف 
االأداء ل���دى التالمي���ذ عن التمكن من النط���ق ال�سحيح لالأ�سوات والتمييز بني 
مقاطع الكلمة وتق�سيم الكلمة اإىل فونيميات ودمج الوحدات ال�سوتية .كما كان 
للتعزي���ز امل�ستم���ر م���ن قب���ل الباحث اثر يف تقدمه���م خا�سة بع���د معرفة الباحث 
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للمع���ززات التي يف�سلونها .وقد تلق���ت املجموعة التجريبية جمموعة من املهام 
واالأن�سط���ة  الت���ي ت���دور ح���ول جتمي���ع االأ�س���وات املختلفة وق���د مار����ص االأطفال 
جتميع الكلمات الطويلة التي تبداأ باأ�سوات مت�سلة ومار�سوا نظام القافية اإنتاج 
الكلم���ات التي لها نف�ص القافية اأو االإيق���اع الواحد،وخالل التدريب قام الباحث 
بتق���دمي من���اذج لالإجابات  وخالل التدريب علم االأطف���ال اأن يجمعوا فونيميات 
مقدمة كاأ�سوات مت�سلة  على �سبيل املثال كان الباحث يقول لهم)�ساأقول بطريق 
بطيئ���ة ولكنك���م �ستقولونه���ا ب�سرعة) ك   ت  ب( ماهى الكلم���ة ؟ويقول االأطفال 
كتب كما ا�ستمل التدريب على مراجعة على املو�سوعات التي مت تدريبهم عليها  

ين����ص الفر����ص الراب���ع على:توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د 
م�ستوى 0٫01بني متو�سط درجات تالميذ املجموعة التجريبية  )عينة البحث( 
يف التطبيق���ني القبل���ي والبع���دى ل�سال���ح التطبي���ق والبعدى يف اختب���ار التعرف 

على الكلمات.؟

وللتاك���د م���ن �سح���ة ه���ذا الفر����ص ق���ام الباح���ث بح�س���اب الف���روق بني 
متو�س���ط درج���ات التطبيقني القبلى والع���دى للمجموعة التجريبي���ة فى االداء 

على مقيا�ص التعرف.

جدول )5( 
اجتاه وداللة الفروق بني بني متو�صط درجات القيا�صني القبلى والبعدى للمجموعة 

التجريبية فى االداء على مقيا�س التعرف

مستوىأتعمنأالمجموعةالتجريبيةالمؤشراتأاإلحصائيةأ
الداللةأ

2523.0406.54القياسأالقبلى
9.3020.01 2537.0803.75القياسأالبعدىأ

ويت�س���ح من جدول )5(وج���ود فروق ذات دالل���ة اإح�سائية عند م�ستوى   
0٫01ب���ني متو�س���ط درج���ات تالمي���ذ املجموع���ة التجريبي���ة )ذوى ال�سعوب���ة( يف 
التطبيق���ني القبل���ي والبعدى ل�سالح التطبيق والبع���دى يف اختبار التعرف على 
الكلماتوميك���ن تف�س���ري ه���ذه النتيج���ةيف �سوءاإج���راءات التدري���ب حي���ث يعر�ص 
التدريب على الوعي ال�سوتي املتعلم ملدى وا�سع من االإدراك ال�سليم مع الرتكيز 
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عل���ى الوحدات ال�سوتية وتبايناتها وكيف تدمج واالختالفات الناجتة عن تغري 
ال�س���وت االأول اأو االأخ���ري اأو الزي���ادة الت���ي تط���راأ عل���ى الكلم���ة مم���ا ي�ساعد على 
حت�س���ن االأداء القرائ���ي للط���الب تعرفا ونطقا كم���ا كان لالأن�سط���ة التي تعر�ص 
على االأطفال والتي كانت تقوم على التقومي واملتابعة بحيث كانت هناك متابعة 
م���ن قب���ل الباح���ث للتالمي���ذ مم���ا اأدى اإىل فه���م طبيع���ة العالقات ب���ني الكلمات 
و�سوال للمعنى العام للجملة.ف�سال عن تركيز الربنامج على جوانب القوة عند 
التالميذ كما كان لتدرج الربنامج من ال�سهل اإىل ال�سعب واإعطاء متارين على 
كل مهارة للتالميذ اثر عليهم يف املرور بخربات جناح وعزز من ثقتهم باأنف�سهم 
وهذا يتما�سى مع ما اأوردة بع�ص الباحثني ب�سرورة تهيئة مواقف التعلم بالن�سبة 
للتالميذ ذوى �سعوبات التعلم ليمروا بخربات جناح  كما كان لرتكيز الربنامج 
عل���ى امل�ساركة االإيجابي���ة للتالميذ اأثناء فرتة التطبيق اأث���ر يف نفو�ص التالميذ 
واأخريا فاإن التدريب على الوعي ال�سوتي يقدم للمتعلم اأدوات تي�سر له التعامل 
مع كلمات مل ي�سبق له روؤيتها وتو�سع من دائرة ر�سيده اللغوي وجتعل الكلمات 
ماألوف���ة ل���ه �سمعيا مم���ا يي�سر له قراءته���ا وهجاءها والتع���رف عليها مما يحول 

بينه وبني ال�سعوبة.

تو�سيات الدرا�سة: 

تو�سى الدرا�سة احلالية باالتي:-  
باإن�س���اء ف�س���ول للتالمي���ذ ذوى �سعوب���ات التعل���م يف كل مدر�س���ة )غرف���ة   - 1

للم�سادر( يتم فيها ممار�سة االأن�سطة والربامج العالجية اخلا�سة بهوؤالء 
التالميذ.

عم���ل جمموع���ات تقوي���ة داخ���ل املدار����ص للتالمي���ذ ذوى �سعوب���ات التعلم - 2
ي�سارك فيها معلمني اللغة العربية وذلك لعالج �سعوبات القراءة.

�س���رورة معرف���ة املعلم���ني باأن���واع املع���ززات الت���ي يف�سله���ا التالمي���ذ ذوى - 3
�سعوب���ات التعل���م فق���د وج���د الباح���ث اإثن���اء تطبي���ق الربنام���ج اأن هن���اك 

تف�سيالت خمتلفة للمعززات
اأن ت�ستم���ل مناهج اللغة العربية عل���ى تدريبات الهدف منها تنمية مهارات - 4

الوع���ي ال�سوت���ي ل���دى الطلب���ة بوجه ع���ام والط���الب ذوى ال�سعوبة بوجه 
خا�ص .
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اال�ستف���ادة م���ن التكنولوجي���ا احلديث���ة يف تنمية مه���ارات الوع���ي ال�سوتي - 5
لدى االأطفال ذوى �سعوبات التعلم كاأجهزة احلا�سب وغريها. 

البحوث املقرتحة:

يف �س���وء م���ا اأ�سف���رت عن���ة الدرا�س���ة م���ن نتائ���ج يق���دم الباح���ث بع����ص   
املقرتحات البحثية التي ميكن اإجراوؤها يف امل�ستقبل وذلك على النحو التايل :-

اإج���راء برنام���ج تدريبي لتنمية الوعي الفونولوج���ي لدى اأطفال متالزمة - 1
داون

تقيي���م برنام���ج تدريب���ي للوع���ي الفونولوج���ي الأطف���ال م���ا قب���ل املدر�س���ة - 2
املعر�سني خلطر �سعوبات التعلم

درا�س���ة منائي���ة مله���ارات الوع���ي الفونولوجي ل���دى التالميذ وه���ل تختلف - 3
باختالف التخ�س�ص.
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فعالية برنامج معرفى �صلوكي فى اإدارة الغ�صب للمراهقني ذوي 
الإعاقة الفكرية*

اأ.د. اإميان فوؤاد كا�سف*                         د. ابت�سام اإ�سماعيل حممد*
اأ. ر�سا اإبراهيم حممد االأ�سرم 

  امللخ�س
ته���دف ه���ذه الدرا�س���ة اإىل التع���رف على م���دى فعالية برنامج قائ���م على املنحى 
املع���ريف ال�سلوك���ي يف حت�س���ني اإدارة الغ�س���ب للمراهق���ني ذوي االإعاق���ة الفكرية. 
و�سّم���ت الدرا�س���ة جمموعت���ني م���ن املراهق���ني ذوي االإعاق���ة الفكري���ة ق���وام كل 
منهما ع�سرة مراهقني ترتاوح اأعمارهم بني )14 – 18( �سنة، ون�سب ذكائهم بني 
)50 – 70(، وجميعه���م يعي�س���ون يف املجتمع وم�ستواه���م االجتماعي االقت�سادي 
الثق���ايف دون املتو�س���ط. وكان���ت اإح���دى هات���ني املجموعتني جتريبي���ة، وهي التي 
تعر�س���ت لربنام���ج اإدارة الغ�س���ب املعريف ال�سلوك���ي مل���دة )16( اأ�سبوًعا، واالأخرى 
�سابط���ة مل تخ�س���ع الأي اإجراء جتريب���ي. اأما جمموعة االأمه���ات واملعلمني فقد 
ت�سّمن���ت اأمه���ات ومعلم���ي املراهق���ني اأع�س���اء املجموع���ة التجريبي���ة فق���ط وقد 
خ�سع���وا لربنام���ج اإر�س���ادي تدريب���ي به���دف متابع���ة تدري���ب ه���وؤالء املراهق���ني 
يف اإط���ار االأ�س���رة واملدر�س���ة عل���ى ا�ستخ���دام الفني���ات املعرفي���ة ال�سلوكي���ة يف اإدارة 
الغ�س���ب. ومّت ا�ستخ���دام مقيا����ص �ستنافورد  – بينيه لل���ذكاء )ال�سورة الرابعة(، 
تعري���ب لوي�ص مليك���ة )1998(، ومقيا�ص اإدارة الغ�س���ب للمراهقني ذوي االإعاقة 
الفكري���ة والذي اأع���ده الباحث، اإىل جانب برنامج اإدارة الغ�سب املعريف ال�سلوكي 
���ا ومّت تطبيق���ه عل���ى اأع�س���اء املجموع���ة التجريبي���ة.  ال���ذي اأع���ده الباح���ث اأي�سً
وُت�سري النتائج اإىل اأن التدريب على اإدارة الغ�سب مفيد مع هذه الفئة من ذوي 
االإعاق���ة، حيُث اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن فعالية الربنامج امل�ستخدم يف حت�سني 
م�ستوى اإدارة الغ�سب للمراهقني ذوي االإعاقة الفكرية حيث ُوجدت فروق دالة 

*أأبحثأُمستلأمنأُ	طروحةأدكتوراهأللباحثأالثالثأالتيأسيتمأمناقشتهاأمستقباًلأفيأقسمأالصحةأالنفسية،أكليةأالتربية،أ
جامعةأالزقازيق.

*أأ	ستاذأالصحةأالنفسيةأومديرأمركزأالمعلوماتأالتربويةأوالنفسيةأوالبيئية،أكليةأالتربية،أجامعةأالزقازيق.
*أأُمدرسأالصحةأالنفسية،أكليةأالتربية،أجامعةأالزقازيق
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اإح�سائًي���ا بني متو�سطات درجات املجموعت���ني التجريبية وال�سابطة يف القيا�ص 
البع���دي مل�ست���وى اإدارة الغ�س���ب ل�سالح املجموعة التجريبي���ة. كما ُوجدت فروق 
دال���ة اإح�سائًي���ا بني املجموعة التجريبي���ة يف القيا�سني القبل���ي والبعدي ل�سالح 
القيا����ص البع���دي. بينم���ا مل توجد ف���روق دالة بني متو�سطات درج���ات املجموعة 
ال�سابط���ة يف القيا�س���ني القبلي والبع���دي، وال بني متو�سط���ات درجات املجموعة 
التجريبي���ة يف القيا�س���ني البع���دي والتتبع���ي يف اأح���د اأبع���اد اإدارة الغ�س���ب وه���و 
ال�سعي للم�ساندة االجتماعية، يف حني ُوجدت فروق دالة بني متو�سطات درجات 
املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني البع���دي والتتبع���ي يف اإدارة الغ�س���ب الكلية، 
االأم���ر ال���ذي ُي�سري اإىل اأنه مل ت�ستمر فعالية الربنام���ج يف املتابعة التي ا�ستمرت 
)3( اأ�سه���ر. وُتو�س���ي الدرا�سة باإج���راء املزيد من البح���وث با�ستخدام التدخالت 

املعرفية ال�سلوكية مع ذوي االإعاقة الفكرية. 
الكلمات: اإدارة الغ�سب، الربنامج املعريف ال�سلوكي، االإعاقة الفكرية.

مقدمة: 
بالرغ���م م���ن اأن الغ�س���ب انفع���ال طبيع���ي، اإال اأن���ه ميكن اأن ي�سب���ح م�سكاًل 
اإذا ُع���رّب عن���ه على نح���ٍو غري مالئم، اأو اإذا ُج���ّرب يف اأ�سكال ُمطّول���ة اأو �سديدة اأو 

مفرطة، واإذا اأّدى اإىل ال�سعف يف التوظيف ال�سخ�سي. 
وغالًب���ا م���ا يرتب���ط الغ�س���ب مبجموع���ة وا�سع���ة م���ن االأمرا����ص النف�سي���ة 
يف البيئ���ات املوؤ�س�سي���ة واملجتمعي���ة عل���ى حٍد �س���واء، وُيظهر االأف���راد ذوي االإعاقة 
 (Novaco, 2010, 467). الفكري���ة وبدون االإعاقة الفكرية، الغ�سب والعدوان
ولك���ن القلي���ل ه���و املعروف عن ال�سم���ات االنفعالية حلي���اة االأف���راد ذوي االإعاقة 
الفكرية، وهناك العديد من االأ�سباب لهذا، اأبرزها قلة مقايي�ص التقييم الثابتة 
وال�ساّدق���ة .(Taylor, 2002, 57) وعل���ى الرغ���م م���ن اأن االأبح���اث مل ُت�ِسر عادة 
اإىل ن�سب���ة انت�س���ار الغ�سب لدى االأف���راد ذوي االإعاقة الفكري���ة، ُت�سري الدرا�سات 
ب���ني 35% و %38،2  ت���رتاوح  الع���دوان  انت�س���ار  اأن م�ستوي���ات  اإىل  اال�ستق�سائي���ة 
 (Novaco & Taylor, 2004, 42; املجتم���ع  17% يف  و  و%9،7  املوؤ�س�س���ات  يف 
.(Taylor, 2002, 59 ويج���ّد كث���ري م���ن االأف���راد ذوي االإعاق���ة الفكرية �سعوبة 
يف اإدارة غ�سبه���م، فق���د ُذكر اأن اأكرث م���ن 60% من العمالء ذوي االإعاقة الفكرية 
ممن اأحيلوا اإىل خدمة املجتمع املحلي ب�سبب ال�سلوكيات امل�سكلة واملخالفة؛ كان 
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 (Willner et al., 2002, 225).لديه���م م�سكالت غ�سب كبرية ودالة اإكلينيكًيا
فالغ�س���ب م�سكل���ة كب���رية لكث���ري م���ن االأف���راد ذوي االإعاق���ة الفكري���ة، ويرتب���ط 
 (Novaco, 1994, 33; Taylor et al., ارتباًط���ا قوًي���ا بال�سل���وك الع���دواين 

 2005, 368; Willner et al., 2005, 329).

واملنح���ى ال�سائ���د يف اإدارة الغ�س���ب ل���دى االأف���راد ذوي االإعاق���ة الفكري���ة 
نوفاك���و  اقرتح���ه  ال���ذي  ال�سلوك���ي  املع���ريف  النم���وذج  ب���ني  الدم���ج  عل���ى  قائ���م 
،(1979أ,1975(أangerأofأNovaco’s model ومن���وذج ميت�سينب���وم )1985( 
Meichenbaum الإدارة الغ�سب، الذي ينظر للغ�سب كانفعاٍل بثالثة مكّونات: 
ف�سيولوجي���ة و�سلوكي���ة ومعرفي���ة، وُتعال���ج على الت���وايل: باال�سرتخ���اء وخف�ص 
اال�ستث���ارة، والتدريب على مهارات املواجهة ال�سلوكية، واإعادة البناء املعريف، كما 
ُينظ���ر اإىل اإدارة الغ�س���ب على اأنها مدخل ترب���وي نف�سي اأقل تركيًزا من معاجلة 
 (Rose et al., 2000, 171; Willner et al., 2005, 330; Taylor الغ�س���ب
 et al., 2005, 368; Willner & Tomlinson, 2007, 553; Jones et al.,
.(38 ,2007 ُتقدم تلك الدرا�سات دلياًل على اأن برامج اإدارة الغ�سب، التي يتعّلم 
امل�سارك���ون فيه���ا فنيات التعامل مع املواقف املثرية للغ�سب، تكون فعالة ومفيدة 

يف خف�ص التعبري عن الغ�سب لدى العمالء ذوي االإعاقة الفكرية.
وبناًء على البيانات املذكورة، ثبت اأن االأفراد ذوي االإعاقة الفكرية الب�سيطة 
ق���ادرون عل���ى اال�ستفادة م���ن نهج مب�س���ط الإدارة الغ�سب؛ ولذل���ك �سعى الباحث 
-م���ن خ���الل ه���ذه الدرا�س���ة- لتقييم فعالي���ة برنام���ج اإدارة الغ�س���ب - اجلماعي 
النف�س���ي الرتبوي- للتدريب عل���ى اإدارة الغ�سب با�ستخدام فنيات العالج املعريف 
ال�سلوكي للمراهقني ذوي االإعاقة الفكرية الب�سيطة الذين يعي�سون يف املجتمع.

م�صكلة الدرا�صة:
مُتّث���ل ال�سعوب���ة يف ال�سيط���رة عل���ى الغ�س���ب م�سكلًة كب���رية بالن�سبة لذوي 
 (Borsay, االإعاق���ة الفكري���ة وكثرًيا ما ميك���ن اأن ُيعرّب عنه بال�سلوك الع���دواين
.(1 ,2012 وُيعتق���د اأن م�س���كالت الغ�س���ب �سائع���ة ب���ني االأف���راد ذوي االإعاق���ة 
الفكري���ة حي���ث اأن 30% من االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة الفكرية ممن متت اإحالتهم 
اإىل عيادات ال�سحة النف�سية يرجع مل�سكالت �سبط الذات Self-Control، وهذا 
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ال يدعو لال�ستغراب، حيث ترتبط م�سكالت �سبط الغ�سب غالباً بفقدان تقدير 
 (King et al., الذات، وميكن اأن توؤدي اإىل تفاقم اأّي م�سكالت اجتماعية اأو مهنية
(19 ,1999. وعلى الرغم من اأن االأبحاث ُتظهر اأن االأطفال وال�سباب والبالغني 
ذوي االإعاق���ة الفكري���ة لديه���م اأعل���ى مع���دل م���ن امل�س���كالت ال�سحي���ة )النف�سية 
والعقلي���ة( - حي���ث اأن 36% من االأطفال واملراهقني ذوي االإعاقة الفكرية لديهم 
ا�سط���راب نف�س���ي قاب���ل للت�سخي�ص- مقارن���ة ب� 8% من االأطف���ال واملراهقني من 
ا كيف اأن احلياة االنفعالية لالأ�سخا�ص  عام���ة ال�سكان، وقد اأب���رزت االأبحاث اأي�سً

 (Andrews et al., 2010, 32). ذوي االإعاقة الفكرية غالًبا ما اأُهملت
ويذكر ويلنري وزمالوؤه )Willner et al )2011. اأنه بينما تقدير االنت�سار 
مل�سكالت �سبط الغ�سب يف االأفراد ذوي االإعاقة الفكرية مقارنة مع االأفراد بدون 
اإعاقة مل ُيوؤ�ّس�ص بحزم، هناك دليل باأّن االأفراد ذوي االإعاقة الفكرية لديهم ن�سب 
اأعل���ى م���ن الغ�س���ب مقارنة مع االأف���راد بدون اإعاق���ة، وتختلف تقدي���رات انت�سار 
 (Willner %27 الغ�س���ب امل�س���كل يف عامة االأفراد ذوي االإعاقة الفكرية بني 11 و
(et al., 2011, 2. ويف درا�سة حديثة ذكرت بور�ساي )Borsay )2012 اأن واحًدا 
م���ن كل اأربع���ة اأ�سخا����ص م���ن ذوي االإعاق���ة الفكري���ة الذين يعي�س���ون يف املجتمع 
يجّد �سعوبة يف اإدارة غ�سبه، وهذا ميكن اأن يجعل احلياة �سعبة بالن�سبة لهوؤالء 
الذي���ن يدعمونه���م. وهذا ال�سلوك الغا�س���ب اأو العدواين ل���ه انعكا�سات خطرية، 
مب���ا يف ذلك فقدان االأماكن الداخلية اأو النهارية، ودخول امل�ست�سفى، وانخفا�ص 
ج���ودة احلي���اة، باالإ�ساف���ة اإىل التاأّثر النف�س���ي ملقدمي الرعاي���ة ال�سحية - �سواء 

 (Borsay, 2012, 1). باأجر اأو االأ�سر- �سلّبا
بع���د اأن عرفن���ا اأّن الغ�سب ميكن اأن مُيّثل م�سكلة كبرية لبع�ص االأفراد ذوي 

االإعاقة الفكرية، تتحدد م�سكلة الدرا�سة يف الت�ساوؤالت التالية:  
هل توجد فروق بني متو�سطي رتب درجات املراهقني ذوي االإعاقة الفكرية - 1

يف املجموعت���ني التجريبي���ة وال�سابط���ة يف القيا����ص البع���دي الإدارة الغ�سب 
واأبعاده؟

هل توجد فروق بني متو�سطي رتب درجات املراهقني ذوي االإعاقة الفكرية - 2
يف املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني القبل���ي والبع���دي الإدارة الغ�س���ب 

واأبعاده؟ 
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هل توجد فروق بني متو�سطي رتب درجات املراهقني ذوي االإعاقة الفكرية - 3
يف املجموعة ال�سابطة يف القيا�سني القبلي والبعدي الإدارة الغ�سب واأبعاده؟

هل توجد فروق بني متو�سطي رتب درجات املراهقني ذوي االإعاقة الفكرية - 4
يف املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني البع���دي والتتبع���ي الإدارة الغ�س���ب 

واأبعاده؟

اأهداف الدرا�صة:
ته���دف الدرا�س���ة الراهن���ة اإىل تق���دمي برنام���ج تدريب���ي قائم عل���ى فنيات 
الفكري���ة  االإعاق���ة  الغ�س���ب للمراهق���ني ذوي  ال�سلوك���ي الإدارة  املع���ريف  الع���الج 
الب�سيط���ة الذي���ن يعان���ون م���ن م�س���كالت يف اإدارة الغ�س���ب، وتقيي���م فعالي���ة هذا 

الربنامج.

اأهمية الدرا�صة:
هن���اك اهتمام متزاي���د بانفعال الغ�سب، وتقييمه وفهم���ه ومعاجلته، وما 
يرتت���ب عل���ى ذلك من امل�س���كالت الناجمة ع���ن ال�سعوبات واالخت���الل الوظيفي 
dysfunction للغ�س���ب (Lindsay et al., 2004, 256). ومب���ا اأن الغ�س���ب 
عن�س���ر م���ن عنا�س���ر اال�سط���راب االنفع���ايل يف حي���اة ذوي االإعاق���ات النمائي���ة 
 (Novaco وغريه���م من املر�سى، ينبغي اأن يكون اأولوي���ة عالية للعالج النف�سي
(Taylor, 2008, 391 &. وهن���اك ن���درة البحوث يف جم���ال اإدارة الغ�سب، على 
الرغ���م م���ن الوج���ود املطل���ق لالنفعال، لي�ص م���ن امل�ستغ���رب اأن االأدب اإىل حٍد ما 
اأك���رث تطوًرا ل�سالح االأفراد البالغني منه لالأطفال واملراهقني، وت�سري البحوث 
ذات ال�سل���ة -حت���ى االآن- اإىل اأن���ه ينبغ���ي معاجل���ة املي���ول للغ�سب يف وق���ٍت �سابق 
ولي�ص يف وقٍت الحق، ومُيّثل االأطفال واملراهقون الذين يعانون من م�سكالت يف 
اإدارة الغ�س���ب فئ���ة غري متجان�سة مع العديد من امل�سكالت االأ�سا�سية التي غالًبا 
م���ا ي�سع���ب متييزها، وبدون مناف���ذ انفعالية اأو التدريب على امله���ارات املنا�سبة، 
مُيكن التعبري عن الغ�سب بطرق غري �سحية ومدمرة، من َثّم هناك حاجة اإىل 
اإدارة الغ�س���ب لالأطف���ال واملراهقني الذين ال ي�ستطيعون �سبط غ�سبهم وفهمه 

 (Flanagan et al., 2010, 88). على نحٍو فعال
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وبالرغ���م م���ن اأن املراهق���ني ذوي االإعاق���ة الفكري���ة غالًب���ا م���ا ُيظه���رون 
م�سكالت يف اإدارة الغ�سب، قد اأُجريت بحوث قليلة على تطوير وتقييم مردودية 

ة.  برامج التدريب على اإدارة الغ�سب لهذه الفئة خا�سّ
م�صطلحات الدرا�صة:

Intellectual Disability الإعاقة الفكرية

 (AAIDD) ُت�س���ري اجلمعي���ة االأمريكي���ة لالإعاق���ات الفكري���ة والنمائي���ة
اإىل اأن���ه باالإ�ساف���ة اإىل اأوج���ه الق�سور االأ�سا�سي���ة التي ي�سهده���ا االأداء الوظيفي 
العقل���ي دون املتو�س���ط، يالح���ظ احل���دود املالزمة يف اثن���ني اأو اأكرث من جماالت 
امله���ارات التكيفي���ة، وه���ذه املجاالت ه���ي: )التوا�س���ل، والعناية بال���ذات، واحلياة 
املنزلي���ة، وامله���ارات االجتماعي���ة، وا�ستغالل امل�س���ادر املجتمعي���ة، وتوجيه الذات، 
وال�سح���ة واالأم���ان، واالأداء الوظيف���ي االأكادمي���ي، وق�ساء وقت الف���راغ والعمل( 
 .(Schalock et al., 2007, 118) ويطرح اال�سطراب نف�سه قبل �سن 18 عاًما
لذل���ك لدرا�سة االإعاقة الفكرية، وفًقا ل���� اجلمعية االأمريكية لالإعاقات الفكرية 
والنمائي���ة، يجب النظر يف خم�سة اأبعاد هي: الكفاءة العقلية، وم�ستوى التكيف، 

وامل�ساركة والتفاعل واالأدوار االجتماعية، وال�سحة، وال�سياق االجتماعي.
 Cognitive Behavioral Program الربنامج املعريف ال�سلوكي

واالإج���راءات  االأ�سالي���ب  م���ن  باأن���ه: جمموع���ة  اإجرائًي���ا  ميك���ن تعريف���ه 
والفني���ات التي جتمع بني املهارات ال�سلوكية والعمليات املعرفية التي تهدف اإىل 
اإك�س���اب املراهق���ني ذوي االإعاقة الفكري���ة بع�ص املهارات الالزم���ة الإدارة الغ�سب 
با�ستخ���دام االأن�سطة واجلل�س���ات اجلماعية لهوؤالء امل�سارك���ني، ويتكامل ذلك مع 

اإر�ساد اأمهات ومعلمي امل�ساركني با�ستخدام اأ�ساليب اإر�سادية متعددة.  
 Anger الغ�سب

عرف قامو�ص ويب�سرت )Webster’s Dictionary )1993: الغ�سب باأنه 
انفع���ال ق���وي اأو انفع���ال اال�ستياء اأو اخل�سوم���ة يثار بجرح فعل���ي اأو مفرت�ص اأو 
اإهان���ة لل���ذات اأو االآخرين، اأو نية للقيام بهذا ال�س���رر، والغ�سب �سعور باال�ستياء 
ال�سدي���د )ع���ادة م���ع الرغبة يف املعاقب���ة( ملا نعتربه خط���اأ نحو اأنف�سن���ا اأو غرينا، 
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(Merriam- وقد يكون مفرًطا اأو يف غري حمله، ولكن لي�ص بال�سرورة اإجرامًيا
Webster’s collegiate dictionary, 1993, 82)

كحال���ة  الغ�س���ب  ب���ني   Spielberger  )1999( �سبيلبريج���ر  ومي���ز 
و�سم���ة، وق���د ع���رف الغ�س���ب كحال���ة (S-Anger) باأنه حال���ة نف����ص- بيولوجية 
psychobiological اأو ظ���رف ي�سم���ل امل�ساع���ر الذاتية الت���ي تختلف يف حدتها، 
م���ن التهي���ج Irritation الب�سي���ط اأو االنزع���اج Annoyance للهي���اج والغي���ظ 
Fury ال�سدي���د والث���وران Rage، مع ما ي�ساحب ذلك من تفعيل اأو اإثارة زاهجلا 
الع�سب���ي امل�ستق���ل ال���الاإرادي، وع���رف الغ�س���ب ك�سم���ة (T-Anger) م���ن حي���ث 
الف���روق الفردي���ة يف التكرار الذي كان الغ�سب ك�سم���ة يواجه مبرور الوقت على 
افرتا����ص اأن االأ�سخا����ص ذوي امل�ست���وى الع���ايل يف الغ�سب ك�سم���ة يدركون مدى 

 (P. 19). وا�سًعا من املواقف كمثرية للغ�سب
Anger Management اإدارة الغ�سب

psycho- النف�سي���ة  الرتبوي���ة  بالتدخ���الت  الغ�س���ب  اإدارة  وتع���رف 
educational الت���ي تهدف اإىل تعليم العم���الء التعبري عن م�ساعرهم الغا�سبة 
باأ�سلوٍب اأف�سل ولتغيري ال�سلوك عن طريق زيادة املعرفة، وتقدمي منظور جديد، 
واإعط���اء العمالء الفر�سة لتعّلم وممار�سة اأدوات وا�سرتاتيجيات حمددة، وتعني 
اإدارة الغ�سب الذكية اأن الفرد ميكن اأن )اأ( يعّدل االإثارة الف�سيولوجية املفرطة، 
و)ب( ُيغ���رّي االإدراك العدائي الالعق���الين، و)ج( ينق�ص املحفزات البيئية، و)د( 
 (Thomas, 2001, يع���ّدل ال�سلوكي���ات الالتكيفية التي ال توؤدي اإىل حل امل�سكلة

 42).
كم���ا ُتع���رف اإدارة الغ�س���ب باأنه���ا خط���ة وبرنام���ج معاجل���ة، اأو جمموع���ة 
م���ن الفني���ات الت���ي ت�ساعد الفرد عل���ى ال�سيطرة عل���ى الغ�سب وجتن���ب العدوان 
.(Nickerson, 2003, 18) وذك���ر �سك���وت(Scott, 2003, 5)  اأن اإدارة الغ�س���ب 
ته���دف اإىل م�ساع���دة املراهقني امل�سطربني على تعّل���م طرق بناءة الإدارة الغ�سب 
والتعام���ل م���ع م�ساع���ر الغ�س���ب بطريق���ة مقبول���ة اجتماعًيا. و�سب���ط الغ�سب: 
ه���و “طريق���ة اإيجابية ُت�ستخدم للحّد من اإثارة الغ�س���ب وتطبيق ا�سرتاتيجيات 

.(Burney, 2006, 36) ”املواجهة االإيجابية الإدارة مثريات الغ�سب
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مم���ا �سب���ق مُيك���ن تعِرّي���ف اإدارة الغ�س���ب باأنه���ا: جمموع���ة م���ن الفني���ات 
واال�سرتاتيجي���ات واملهارات التي ت�ساعد املراه���ق ذي االإعاقة الفكرية على احلّد 
م���ن امل�ساع���ر واالإث���ارة االنفعالي���ة والف�سيولوجي���ة املرتبط���ة بالغ�س���ب، به���دف 
التعب���ري ع���ن الغ�س���ب والتعامل مع املواق���ف املثرية للغ�سب بالط���رق االإيجابية 

املقبولة اجتماعًيا بعيًدا عن العدوان.
فرو�س الدرا�صة: 

توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي رتب درجات املراهقني ذوي . 1
االإعاق���ة الفكرية يف املجموعتني التجريبي���ة وال�سابطة يف القيا�ص البعدي 
الإدارة الغ�سب واأبعاده )يف االجتاه االأف�سل( ل�سالح املجموعة التجريبية.

توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي رتب درجات املراهقني ذوي . 2
االإعاق���ة الفكري���ة يف املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني القبل���ي والبعدي 

الإدارة الغ�سب واأبعاده )يف االجتاه االأف�سل( ل�سالح القيا�ص البعدي.
ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية بني متو�سطي رت���ب درجات املراهقني . 3

ذوي االإعاق���ة الفكرية يف املجموعة ال�سابطة يف القيا�سني القبلي والبعدي 
الإدارة الغ�سب واأبعاده.

ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية بني متو�سطي رت���ب درجات املراهقني . 4
ذوي االإعاقة الفكرية يف املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي 

الإدارة الغ�سب واأبعاده.
اإجراءات الدرا�صة: 
1- منهج الدرا�سة: 

  تعتمد الدرا�سة احلالية على املنهج التجريبي بهدف تقييم فعالية برنامج قائم 
على ا�ستخدام فنيات العالج املعريف ال�سلوكي )كمتغري م�ستقل( يف اإدارة الغ�سب 

)كمتغري تابع(، وت�سميم املجموعتني املتكافئتني )جتريبية – �سابطة(.
2- امل�ساركون:

�سارك يف الدرا�سة احلالية )20( مراهًقا من ذوي االإعاقة الفكرية امللتحقني 
مبدر�س���ة الرتبي���ة الفكري���ة باأج���ا مبحافظ���ة الدقهلي���ة، مت تق�سيمه���م بطريقة 
ع�سوائي���ة اإىل جمموعت���ني مت�ساويتني، ق���وام كل منهما ع�سرة اأف���راد. املجموعة 
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االأوىل جتريبي���ة مت تطبي���ق الربنام���ج املُ�ستخ���دم عل���ى اأع�سائه���ا، واملجموع���ة 
الثاني���ة �سابط���ة ومل تخ�سع الأي اإجراء جتريبي. وقد تراوحت اأعمار امل�ساركني 
الزمني���ة ب���ني )14-18( �سن���ة، مبتو�س���ط عم���ري 16،75 �سنة، وانح���راف معياري 
– 70(، مبتو�س���ط 57،50 وانح���راف  ب���ني )50  1،48، وتراوح���ت ن�س���ب ذكائه���م 

معياري 4،44.
هذا وقد مّتت املجان�سة بني جمموعتي الدرا�سة يف متغريات العمر الزمني، 
ون�سب���ة ال���ذكاء، اإىل جان���ب الدرج���ة عل���ى مقيا����ص اإدارة الغ�س���ب، كم���ا يعك�سه���ا 

متو�سطي درجاتهم يف التطبيق القبلي للمقيا�ص امل�ستخدم.

3- اأدوات الدرا�سة: 
ا�ستملت الدرا�سة على االأدوات االآتية:

مقيا����ص �ستانفورد - بينيه للذكاء ال�سورة الرابعة )اإعداد وتقنني: لوي�ص - 1
كامل مليكة، 1998(. 

مقيا�ص اإدارة الغ�سب للمراهقني ذوي االإعاقة الفكرية )اإعداد: الباحث(.- 2
الربنامج املعريف ال�سلوكي الإدارة الغ�سب )اإعداد: الباحث(.- 3

4-     االأ�ساليب االإح�سائية: 
متثلت االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة يف:

1 (Mann-Whitney (U). اختبار مان– ويتني
2 (Wilcoxon (W). اختبار ويلكوك�سون
3 (.Z قيمة

النتائج: 
وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سطي رت���ب درج���ات املجموعتني . 1

التجريبية وال�سابطة يف القيا�ص البعدي على مقيا�ص اإدارة الغ�سب )الدرجة 
الكلية واالأبعاد( ل�سالح املجموعة التجريبية.

وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ي رت���ب درج���ات املجموع���ة . 2
التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�ص اإدارة الغ�سب )الدرجة 

الكلية واالأبعاد( ل�سالح القيا�ص البعدي. 
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ع���دم وج���ود فروق ذات دالل���ة اإح�سائية بني متو�سطي رت���ب درجات املجموعة . 3
ال�سابط���ة يف القيا�سني القبلي والبع���دي على مقيا�ص اإدارة الغ�سب )الدرجة 

الكلية واالأبعاد(. 
وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ي رت���ب درج���ات املجموع���ة . 4

التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�ص اإدارة الغ�سب )الدرجة 
الكلية واالأبعاد( ل�سالح القيا�ص البعدي. 

التو�صيــــات:
يف �سوء ما اأ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة احلالية نقرتح التو�سيات التالية:

االهتم���ام با�ستخدام برامج تربوي���ة نف�سية خمتلفة ت�سهم يف تنمية مهارات - 1
اإدارة الغ�سب للمراهقني ذوي االإعاقة الفكرية.

�سرورة تنظيم دورات تدريبية داخل املدار�ص ليتعّلم املعلمون واالأخ�سائيون - 2
كيفي���ة اال�ستفادة من برامج اإدارة الغ�س���ب يف تعليم املراهقني ذوي االإعاقة 
الفكري���ة، باالإ�ساف���ة اإىل �س���رورة اإر�س���اد وتدري���ب الوالدين عل���ى مثل هذه 

الربامج ال�ستخدامها مع اأبنائهم يف املنزل.

ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية فقط مقيا�ص اإدارة الغ�سب املقدر من املعلمني - 3
لقيا����ص م�ستوي���ات اإدارة الغ�س���ب، وُتوح���ي النتائ���ج -بجان���ب نتائ���ج بع����ص 
الدرا�سات االأخرى- اأن التقييم االأكرث دقة للحاالت االنفعالية لدى االأفراد 
ذوي االإعاق���ة الفكري���ة ميك���ن اأن ين�س���اأ من جمموع���ة من اأ�سالي���ب التقييم 
املختلف���ة؛ م���ن ث���م ينبغي اأن ت�سته���دف البحوث امل�ستقبلي���ة قيا�ص الغ�سب، 

واإدارة الغ�سب، با�ستخدام مزيج من اأ�ساليب التقييم.
�س���رورة اإع���داد مقايي�ص ذات �س���دق وثبات مرتف���ع لقيا�ص الغ�س���ب، واإدارة - 4

الغ�سب لدى فئة االإعاقة الفكرية كمقيا�ص لفعالية الربنامج امل�ستخدم.
�س���رورة ا�ستخ���دام الفني���ات املعرفي���ة ال�سلوكي���ة يف اإك�س���اب املراهق���ني ذوي - 5

االإعاقة الفكرية �سلوكيات مرغوبة اجتماعًيا، واحلد من بع�ص ال�سلوكيات 
غري املرغوبة اجتماعًيا التي ت�سدر عن اأولئك املراهقني.
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short supply. For teachers, it gives them the opportunity to circulate 
and correct individual pupil’s work and enables them to tailor a range 
of tasks more appropriately to children’s needs and abilities. It has 
been shown that group work is more useful for pupils themselves. 
It is also more enjoyable and interesting for both classroom teacher 
and pupils. On the other hand, giving pupils opportunities to co-
operate can be lost if bad behaviour becomes common. The practical 
pedagogical issue facing the class teacher is that, given that he or she 
has limited andأfiniteأresourcesأofأattention,أtime,أandأenergy,أhowأ
can he or she best organise the class so as to balance the requirement 
to sustain and manage order in the classroom and at the same time, 
attend to promoting children’s learning, and do so in the light of his 
or her own educational standards and beliefs. Moreover, group work 
requires a lot of effort and attention from the classroom teacher.

The study considered group work as a primary phase that should 
be taken for mainstreaming special needs children in mainstream 
schools.
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group work skill if they are to learn effectively in groups. It can 
never be assumed that it is enough to divide the class up, announce 
the activity, and leave the individuals with the group to interact 
purposefully.

Conclusion
This study has explored one of the major kinds of grouping in the 

primary schools, this is group work. 
There are some characteristics of group work, which should be 

understood by teachers before using group work. An understanding 
of these characteristics make it easier for teachers to be able to 
decide when to use group work, and with which pupils they should 
use group work. 

Group work uses the interactions between pupils as part of the 
learning process.أInأgroupأwork,أpupilsأareأencouragedأtoأreflectأon,أ
and perhaps articulate, what is happening in the group and how they 
feel about it Even where the group is tackling a practical task the 
feelingsأandأreflectionsأofأtheأmembers are explored.

Group work is not always appropriate for each classroom pupil. 
Each teacher has to decide when and where it makes sense to try it. 
Moreover, when the classroom teachers want to create group work in 
the classrooms, theyأmayأfaceأsomeأproblemsأorأdifficultiesأwhichأ
may make them think twice about group work. 

The study argued that group work allows children to learn from 
each other and removes the stigma and failure from special needs 
children, such as, slow learners. It teaches pupils to be self reliant 
and not teacher-dependent, and gives them a chance to work at their 
own pace. It allows more children access to apparatus which is in 
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be hurt by exposure to this appraisal. On the other hand, other 
children who see a pupil being rewarded for a limited outcome 
consider their own treatment unfair unless they understand the 
rationale behind the teacher’s judgement.

•• The most common form of class grouping is homogeneous groups 
formed on the basis of some index of ability. Thus children in 
mixed ability classes, which may have been formed in order 
to overcome the divisive effects of streaming, are, in effect, 
streamed with the class. Such a move does not disguise the effects 
of grouping according to ability and children are well aware of 
whether they are in ‘higher’, or ‘lower’ groups. Indeed, the status 
of able children is likely to be enhanced within mixed ability 
classroom organised into groups because less able children can 
turn to them for advice when the teacher’s attention is elsewhere. 

•• To organise the groups according to one measure of ability 
does not ensure homogeneity for the learning process. Children 
grouped according to, say, their reading ability may well differ in 
terms of other criteria such as mathematical ability or motivation.

•• When children are grouped for one educational purpose, such as 
to form homogeneous ability groups or co-operative friendship 
groups, it is possible or likely that the groups so formed confound 
attempts to attain other worthwhile goals or expose the teacher to 
charges of partiality or discrimination. This is because the groups 
may well be similar in terms of social class background, ethnicity, 
or gender.

•• The teacher cannot organise children into groups and assume that 
the groups will work productively and harmoniously. It may be 
necessary to prepare and train children and provide them with 
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ing on the demands which close collaboration makes on pupils, 
group workأhelpsأtoأrefineأsuchأpersonalأqualitiesأas:أreceptivity,أ
self-expression, objectivity, empathy, validation, encouragement, 
confidentiality,أtrust.

•• Teaches pupils to be self-reliant not teacher-dependent. It has also 
gives pupils a chance to work at their own pace.

•• Allows more children access to apparatus which is in short sup-
ply.

•• Enables teachers to tailor a range of tasks more appropriately to 
children’s needs and abilities.

Group Work Disadvantages 
•• Giving pupils opportunities to co-operate can be lost if bad 

behaviour becomes common. As the teacher is in a less dominant 
position in these circumstances, it is often hoped that teacher-
pupil relationships will be improved. Too often, however, there is 
a bad effect on the teacher-pupil relationship, as the teacher turns 
into a wandering nagger, constantly hurrying groups along, rarely 
able to teach and thus losing satisfaction as the pupils lose their 
contact with him.

•• Teachers attempt to give the pupil individual ownership of their 
ideas while at the same time minimising any sense of personal 
failure. In most situations, teachers will have an understanding of 
the individual child’s capability, based upon past experience, and 
will, therefore, attempt to set them realistic goals. As a result of 
this some children will be rewarded for doing less amounts of work 
than others because it is the teacher’s judgement that this accords 
with their capabilities. A teacher is naturally reluctant to make 
public these considerations lest the slower learning pupils should 
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•• Group work is a semi-safe environment in which pupils can ex-
periment with roles and take a chance on expressing ideas and 
feelings. It is safe because the pupil is among peers and protected 
by the possible intervention of the teacher. Their remains, how-
ever, the risk of some ridicule, or a delaying effect in the progress 
of the group. Learning how to accept the feelings of others is as 
important as buildingأupأtheأconfidenceأtoأexpressأtheirأown,أandأ
group work can be the setting for this type of learning.

•• Teachers and pupils can learn through group work situations 
when to intervene and to keep out of the way of good progress. 
Equally they can learn when to ask for help with a good chance 
of getting it, because they can appeal not just to the teacher but to 
anyone who seems to be appropriate.

•• Monitoring the progress of individuals, and the programme in 
general, is likely to be easier in a group work situation than in 
formal whole class session because the teacher is free to circulate 
and concentrate on the monitoring progress. Indeed, group work 
being based on feedback is a self-monitoring educational process.

•• Pupils can learn to distinguish between their real and imagined 
selves. There are myths about who each person is and what each 
is capable of doing. Some of these myths are undermining. Group 
work can progressively put these myths to the test without totally 
undermining the sense of identity.

•• Improves individual pupil’s self-image in that by working in 
groups the children come to respect each other’s strengths and 
weaknesses.

•• It is appropriate for social education because it enhances inter-
personal skills which are so basic to social education. By focus-
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•• Allows teachers to concentrate their time on a group which 
requires support while other groups work on a consolidation 
project which needs less constant attention.

•• Distributes the responsibility for learning among the pupils.
•• In group work several groups are working at the same time, 

the teacher is able to circulate and has a good chance of sitting 
alongsideأ aأ significant number of pupils without hindering 
general progress.

•• Helps pupils to work together co-operatively and allows them to 
help each other and learn from each other, thus removing that 
stigma of failure for slow learners 

•• Pupils are given a chance to work at their own pace, and become 
less teacher-dependent.

•• In group work, communication throughout is paramount. This is 
true of practical as well as discussion groups. Even though there 
is a lot of chatter, not all of it will be on the task, but most of it 
will be useful. Pupils will be explaining things to each other in 
their own language. Some of the information may have originated 
from the teacher, but it will be translated by the pupils.

•• In group work a free exchange of ideas is possible. Pupils can 
express thoughts, feelings, attitudes and information. They can 
witness the way other pupils are tackling or clarifying problems 
and learn from this.

•• In order to proceed, groups have to regulate their interactions. In-
dividuals have to learn to adopt helpful roles. They have to learn 
to listen, to express ideas clearly, to settle disputes and reach con-
sensus. They have to learn how to give and receive support. They 
may have to learn some formal roles.
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8. Grouping by Interest

Most teachers provide some opportunity for choices of 
interests in the course of the day or week, and this may involve 
allowing children to choose a group working at a particular topic 
(Dean, 1992).

In this strategy, children should be grouped according to the 
interests they show, and they must be given time to get to know 
each other’s interests and to group themselves accordingly. There 
is an overlap here with grouping by friendship, since there is some 
evidence to suggest (Allen, 1971) that many teachers will themselves 
have observed that the interests pupils have outside the school seem 
to prove stronger than those developed in school and that friendship 
plays an important part in choice of activity and interest in any kind 
of project (Kelly, 1978).

Advantages and Disadvantages of Group Work
Although group work considered as a reasonable technique 

because it introduces an educational solution for pupils’ educational 
problems, but it can disappoint theses pupils if all the advantages 
and disadvantages are not considered. Some of these advantages and 
disadvantages have been set out by different authors and researchers 
such as Dean (1992), DES (1978), Collins (1986), Rogers & 
Kutnick (1990),  Kerry & Sands (1982), Marland (1993), Galton & 
Williamson (1992), Mc Namara & Waugh (1993), Alexander et al 
:has been summarised as followأfindingأwhoseأ(1991(
Group Work Advantages 
•• Enables teachers to provide work of an appropriate level of 

difficultyأforأpupils.
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7. Friendship Groups

Most of the pupils like to work with their friends and there 
will be occasions where friendship groups work well. There are two 
caveats, however. There is also the problem of the child whom no 
one wants and the group where one dominant child does all the work 
.There are also ethnic questions for the teacher to solve. A teacher 
may need to do some engineering in such cases. Thus a teacher needs 
to use a mixture of groupings, sometimes forming ability groups 
or groups at the same stage of learning, sometimes deliberately 
structuring groups, so that children learn from one another, and 
sometimes using friendship groups. This enables children to gain 
from the different contributions of other children (Dean, 1992).

This approach is favoured by many teachers who encourage 
the grouping of pupils according to friendship patterns within the 
class or more strictly speaking, allow pupils to group themselves 
according to friendship patterns. Friendship is a more important 
factor in school than many teachers realise. In particular, it has an 
important bearing on behaviour. It is unwise for teachers to ignore 
such friendship patterns, therefore, but whether they should go to 
the other extreme and use them as only basis for grouping pupils is 
questionable (Kelly, 1978).

This grouping is not recommended for special needs children 
who suffer from low self-esteem. However, it is useful when 
used with noisy special needs children who disturb others in the 
classroom. This grouping can be used as a treatment for them for 
good behaviour.



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 402 -

If children are tested in order to group them, problems arise 
when some children gain unexpectedly high or low results, perhaps 
dueأ toأ externalأ influences.أ Choosingأ theأ testsأ isأ problematic,أ
and if several different tests are used, then there are inevitably 
difficultiesأ inأ assessingأ theأmark.أ Borderlineأ cases,أ equalأ scores,أ
and the limitations on the practical sizes of groups all add to the 
complications (Rathbone, 1988).

In the classroom where ability groups are maintained 
throughoutأ theأ year,أ competitionأ canأ beأ fierce, not only amongst 
children, but also amongst parents. Parent pressure is often brought 
to bear on children, the school and teachers and this can sometimes 
affect the social atmosphere of the classroom. The implications of 
ability groupings in a mixed age class can give even greater cause 
for concern. If children of a certain age are put into lower ability 
group than younger children, it can affect the children’s self image 
and result in behavioural problems (Rathbone, 1988).

Where work is differentiated according to the abilities of 
pupils, a quieter working atmosphere tends to prevail. Introductions 
to lessons are mostly orderly and children are attentive. However, 
seating arrangements oftenأmakeأ itأdifficultأ forأallأchildrenأ toأseeأ
the teacher or the chalkboard and in such cases some children do 
not pay attention and are occasionally disruptive (Mc Namara and 
Waugh, 1993).

The quality of children’s work varies, in the main, according 
to ability although some pupils produce poor work when seated near 
to disruptive colleagues or when they themselves are misbehaving, 
(Mc Namara and Waugh, 1993).
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has the opportunity to re-group for different activities, however, and 
this will help to prevent some children assuming that they are in 
the bottom group for everything and poor at all school work (Dean, 
1992).

The advantages of such an arrangement is that it provides the 
teacher with relatively homogenous groups to work with avoiding 
some,أifأnotأall,أofأtheأsocialأdifficultiesأassociatedأwithأstreaming 
on a large scale. Furthermore, it is relatively easy for such a grouping 
to be changed for different subjects or to allow for the different rates 
of progress of individual children. Thus, it would be claimed that a 
pupil can be working with fellow pupils of roughly equivalent ability 
in all subjects where this kind of approach is felt to be relevant and 
can be readily moved ‘up’ or ‘down’ as his position changes in 
relation to the others (Kelly, 1978). 

Rathbone (1988) claims that the problem with ability 
grouping is that the children in the lower ability groups are made 
to feel inferior. To avoid this, teachers can vary the ‘end-product’ 
of a piece of work. Children with lower ability can often speak well 
and are able to hold their own in a discussion. If the children have 
to write up a discussion, a group who are poor at writing may not be 
able to produce a piece of work to compare with the efforts of other 
higher ability groups (Rathbone, 1988).

Methods of choosing groups of children by ability are often 
criticised. If teachers rely on their own intuitive for knowledge of 
children, an unconscious bias is likely to appear, knowledge of 
the children’s parents, home background, accent, dialect, brothers 
andأsisters,أetc,أmayأallأinfluence the teacher’s opinions of a child 
(Rathbone, 1988).
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Ability grouping is preferable for some mathematics work 
where further progress is entirely dependent on the understanding of 
previous work. A group of children should not be working together 
at the same level if they are at different levels of understanding. In 
these cases, it might be better if the children worked individually. 
Ifأ childrenأ areأ groupedأ specificallyأ toأ giveأ themأ extraأ helpأ in a 
particular area of the curriculum, perhaps because they are having 
difficulties,أorأbecauseأspecialأprovisionsأareأbeingأgivenأ to those 
whoأmayأbeأclassifiedأasأ‘gifted’,أitأisأobviously better to group the 
children according to their ability (Rathbone, 1988).

The attitudes and expectations of the teacher and the school 
make all the difference to the way children view ability grouping and 
to its value as a form of organisation. A good teacher can make each 
group feel that they are special and deserving of the best attention 
or that the children in some groups are failures, although few 
teachers deliberately reinforce failure. It is important that the school 
encourages more able groups to be sympathetic towards the less able 
pupils, who having been withdrawn into a less able group may also 
draw conclusions about themselves from the accommodation, books 
and materials provided for them which demonstrate the value placed 
on them by the school and the teacher. A group which meets in poor 
accommodation with ancient books and materials, possibly designed 
for younger children, draw their own conclusions. Withdrawal 
grouping becomes more acceptable if the very able are sometimes 
withdrawn and if other groups formed with different criteria, 
are also withdrawn from to time. What is true of ability grouping 
within the school will also be true within the classroom, especially 
of grouping which tends to be permanent. The classroom teacher 
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Conversely, a teacher might consider the developmental 
stages of a group of children and deliberately mix the stages, so that 
the immature might be learn from the more mature. This might be a 
useful thing to do in drama for example (Dean, 1992).
4. Grouping by Learning Needs

There will be occasions when a teacher selects a group which 
are at about the same stage to work with, perhaps introducing new 
work, checking or consolidating past work or drawing together the 
work of a previous session. Grouping by learning needs allows groups 
to vary from day-to-day and week-to-week as children progress and 
their needs change. It also makes evident the value of analysing the 
needs of individuals (Dean, 1992).
5. Social Learning Groups

Children need to acquire the skills of working with others .A 
particularأ individualأmayأalsoأbenefitأ fromأworkingأwithأchildrenأ
who provide good models by virtue of being older or good workers 
orأgoodأgroupأmembersأorأjustأaأgoodأinfluence (Dean, 1992). Such 
a group might contain a slow learner or a disabled child who can be 
supported by the other children.
6. Ability Grouping

In mixed-ability classes, teachers group the pupils according 
to their abilities (Barker, 1970). Pupils will be grouped according to 
their previous achievements in the subject concerned and can then 
be pushed on at a rate that is right for their level of attainment in a 
group with others whose pace of working is roughly similar. In this 
kind of situation, the teacher prepares not one class lesson but four 
orأfiveأgroupأlessons,أand thus covers the content of the course at a 
rate appropriate to each group (Kelly, 1978).



العدد ) 1 ( اأكتوبر 2012 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 406 -

Mortimore et alأ(1988(أfoundأthatأteachersأareأnotأsufficientlyأ
aware of age differences among children within the same class 
and make little allowance for this. Younger children are generally 
regarded as less able even though they make normal progress but 
from an earlier starting point. A child’s date of birth may have all 
sorts of consequences for his or her education. A child who is among 
the oldest in the class may appear to do well and this in turn may be 
motivating. A child who looks mature may be treated as older and 
is thus encouraged to behave in more mature ways. A child who is 
one of the youngest may be stimulated to emulate the older children 
and may thus make good progress. On the other hand such a child 
may become depressed about doing less well than older children 
and develop a self-image which suggests a person who is not very 
competent and consequently may cease to try very hard. A child who 
is young within the class may also be under-estimated, especially 
a child who is small and immature. Teachers and others will speak 
to the child as a younger child and their expectations may be lower 
thanأtheأchild’sأabilityأjustifies. Teachers need to be aware of their 
tendency to treat children as being the age they appear to be and the 
effect of this (Dean, 1992).

3. Development Groups
The teacher is concerned to achieve a measure of homogeneity 

not by grouping for age or ability but by grouping according to the 
stage of development. This is most likely to be relevant in practical 
work like physical education, but might be used in other areas (Dean, 
1992). This setting has been very common in secondary schools, but 
less used in primary schools.
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The Formation of Groups
Different kinds of grouping are needed for different activities. 

Children should have the opportunity to be part of different groups 
andأthatأgroupingأshouldأbeأflexible and varied. Group composition 
should be a conscious decision on the part of the teacher. Groups 
may be formed as follows:

1. Grouping for Class Management
There are many situations where the teacher needs to divide a 

class in order to undertake particular activities. This kind of grouping 
is veryأ commonأ inأ physicalأ educationأ andأ inأ art/craftأ activitiesأ
because there is a limited amount of space and equipment which 
has to be shared. It is also necessary to group children from time to 
timeأforأtheأteacher’sأbenefit to make work easier. For example, if a 
teacher wishes to demonstrate or show children something it cannot 
be seen properly if the group is too large (Dean, 1992).

2. Grouping by Age
The majority of primary schools group children into classes 

by age when they can, although an age group may represent a wide 
ability group. There is evidence from the HMI Primary Survey 
(1978) that so far as junior age children are concerned, children in 
classes with a single age group tend to achieve more than those in 
classes of mixed age.

Classes of mixed ages may be the better solution, especially 
if the teacher involved considers the children as individuals and is 
concerned to extend the thinking and achievement of the older and 
more able children as well as that of the younger children (Dean, 
1992).
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However, the work station method of organisation has the 
disadvantageأthatأclassأteachingأisأdifficultأunless a large space can 
be created away from work bays. Children will need to have drawers 
separated from tables if they are to reach pencils, rulers and so forth 
without disturbing others (Mc Namara and Waugh, 1993).

7.   Large Groups
A large group can be from a full class group to the whole school, 

for example, in the daily assembly. A large group does not lend 
itself to discussion as easily as a smaller group and it is much easier 
for a child to opt out in a large group. On the other hand, there are 
activities, such as some aspects of music and dance, where the large 
group provides an experience of involvement and participation 
which is very valuable. Large groups require much more detailed 
preparation than small groups. It may be more possible to group 
children according to the needs of future development.

Working in groups of six, children often waste time arguing 
over professional standards and disturbing each other. In such 
classrooms the teacher spends much time demanding a lower noise 
level. Although children sit at tables of six, they are rarely required 
to work co-operatively as a group of six and most commonly work 
as individuals (Mc Namara and Waugh, 1993).
 However, in this method, Children may work better when a 
variety of approaches are employed, especially when teachers have 
given thought to devising the method most suited to the task. Those 
classrooms in which resources are readily available, and in which 
childrenأcanأeasilyأfind materials without reference to the teacher, are 
generally the most productive and the least disrupted (Mc Namara 
and Waugh, 1993).
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6.   Work Bays
This strategy can also be called a ‘work station’, a method of 

organising children in the classroom, is that of developing work bays 
in which children work individually, in pairs, or in small groups, 
according to the task in which they are engaged. A classroom might 
include the following:
•• An art bay where up to six children can work.
•• A craft and technology bay for up to six children.
•• A writing area for up to four children.
•• A carpeted reading area for up to eight children.
•• An investigations table at which two children can work.
•• A reference corner for children to visit throughout the day and for 

two children to work in as a lesson.
•• A mathematics area with equipment at hand to be used in the area 

or taken to a work situation.
This method has the following advantages:
 The teacher can concern him-herself most with the children 

undertaking tasks which require a lot of teacher input, while 
others are working on projects which require little assistance.

 The use of bays usually involves having some tables placed 
against walls and this releases space in the rest of the class-
room.

 Children learn to focus upon discrete subject areas in line 
with some current thinking on curriculum delivery.

 Theأ judiciousأspacingأofأchildrenأreducesأpossibleأconflict 
between pupils.

 Materials can be readily available for each activity and can 
easily be located by pupils, saving time at the beginning of 
lessons.
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in higher education, and which is being introduced into some 
primary schools, namely the ‘square’ or ‘horseshoe’ model. Desks 
are arranged around the edge of the classroom with children facing 
into the middle of the room (Mc Namara and Waugh, 1993). This 
method also has been discussed by (Moyles, 1993). This method has 
the following advantages:
•• Allows every child to see the teacher during the class lessons.
•• Children can see each other and they are more inclined to listen 

to each other’s contributions than when they are seated in rows 
with their backs to colleagues, or in groups where eye contact and 
visibilityأareأtheأdifficulty.

•• A large space is available in the middle of the room for stories, 
large pieces of artwork, etc.

•• Children are able, when required, to work in pairs or groups of 
three which are productive and unlikely to exclude people.

•• The teacher can see, at a glance, what every child is doing and 
reach those with problems quickly.

•• Thisأstrategyأallowsأflexibility and enables a variety of teaching 
methods to be employed (Mc Namara and Waugh, 1993).

5.   Pairs and Trios
This form of grouping has a good deal to offer and probably 

isأinsufficientlyأused.أAأpairأofأchildrenأtacklingأaأmathematical or 
scientificأproblemأmayأbenefitأconsiderablyأfromأtalkingأitأthrough. 
This also applies to the situation in which one child teaches another.

This method not only helps the mathematical orأ scientificأ
learning by making different aspects of the problem explicit, but it 
makes demands on each child’s language ability (Dean, 1992).
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‘on-task’, seating arrangements may vary (Mc Namara and Waugh, 
1993). This strategy has been discussed also by Campbell J. (1995) 
and Campbell R. (1991).

However, where all children are given the same task, noise 
level andأdisruptiveأbehaviourأmayأincreaseأasأsomeأchildrenأfinishأ
work before others, although many teachers hand prepared additional 
work for such pupils (Mc Namara and Waugh, 1993).

3.   Single Class Integrated Day
 In this strategy, children are organised into groups and each 
group given a different task. Often children work individually within 
the groups, although some tasks demand co-operation between 
children.

Classrooms tend to be very lively and often noisy and 
disrupted. Children who attempting to produce, for instance written 
work are particularly hampered in their efforts by the distraction of 
working near others who are undertaking particular activities. 

The method has the advantage that limited resources can be 
used almost constantly and that the planning for a series of activities, 
once prepared, can be adapted in the light of the experience of the 
firstأgroupأtoأattemptingأthem.أ

However, written work and tasks requiring concentration are 
frequently poorly done and many children achieve very little during 
lengthy work sessions. For example after 75 minutes working on 
writing a letter,أtwoأpupilsأinأaأgroupأofأfiveأinأoneأclass have not 
completedأtheأfirstأsentenceأandأnoأchildأhasأfinishedأthatأletterأ)Mcأ
Namara and Waugh,1993).

4.   The ‘Square’ or ‘Horseshoe’ 
This is another strategy of organisation which is typically found 
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1.   Individual Work
This term can be used to describe a situation where children work 

on individual tasks which may be chosen by the children or by the 
teacher. These tasks could arise from topic work or a class activity or 
be a development of the child’s own ideas. 

Individual work also can be used to describe children who work 
at their own pace through a structured scheme. This may mean that 
every one is doing English or Mathematics at the same time, but the 
actual work each child is doing is different.

Individual work would seem to be most appropriate for a situation 
in which there is a range of ability within the group, but a common 
theme. For example, an environmental study might involve a variety 
of different questions and working plans so that the work could 
be matched to the ability of the class learning which needs to be 
done step-by-step. Such aspects of work which are concerned with 
individual understanding and practice learning which is matched 
to individual need, and differentiates children according to their 
ability, stage of development and the stage they have reached in the 
work in hand and in the classroom curriculum providing individual 
opportunities for creative and practical work, though this may 
contribute to a common goal (Dean, 1992).

2.   Whole Class Teaching
This usually involves the teacher in introducing a lesson to the 

whole class who then complete tasks which are sometimes the same 
for all children and are sometimes differentiated according to the 
abilities of the children. The method is associated with a traditional 
classroom and the children generally spend a good deal of time 
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5. Adjourning
Thisأfinalأ stage refers to the phase when the group comes 

to an end. Without this phase being completed satisfactorily, the 
experience willأseemأunfinishedأandأawkwardأinأsomeأway.أGroupsأ
need to look back over their time together and forward to the next step. 
There is often a great reluctance to part and this may be expressed 
in plans to meet again. Endings are particularly hard for some pupils 
and these difficultأ feelingsأmayأ beأ shownأ throughأ behaviourأ thatأ
seems to push the group apart.

These stages are experienced by all groups regardless of the 
length of their existence. A short -lived group will spend less time at 
each stage, whereas a longer- running group will not only draw out 
the stages, but also have more chance to return and recycle.

However,أ someأ groupsأ canأ becomeأ labelledأ asأ ‘difficult’.أ
This would appear to happen because they have got stuck at one of 
the earlier stages, and cannot pass on to the productivity stage. If this 
isأunderstood,أandأtheأproblemأidentified,أthen it is possible to help 
a group overcome such difficulties.أThereأisأnoأsuchأthingأasأaأbadأ
group, just problematic group dynamics.

Group Work Strategies 
In the primary school classroom, children can be organised 

for learning in groups of many kinds, varying in size, composition 
and permanency. Each kind of grouping has its advantages and 
disadvantages for particular activities and particular children and a 
strong case can be made for doing some work on an individual basis, 
some in a variety of different groups and some on a traditional class 
basis. These strategies are considered below:
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this means trying to make it work in ways which seem familiar, it 
usually follows that each person behaves in the way they have learnt 
to react in their best known group. Obviously this is no easy task and 
it can seem impossible that those pupils will ever come together as a 
group. At the same time the group will beأstrugglingأtoأfindأitsأownأ
feet. After the former dependency stage, this can feel particularly 
difficultأ toأ thoseأ inأ leadership roles. After appearing to have been 
needed by everyone, the leader now feels that it is all falling apart 
and that the group would rather that he or she went away. This stage 
may be judged to be the teacher’s fault. One way in which this model 
is helpful is in bringing about a realisation that all healthy groups 
need to go through this stage in order to work well together. 
3. Norming

This is the third stage which comes about as the group begins 
to work out how it will behave. The patterns of behaviour become the 
‘norm’ for that group. Each group will make its own norm, although 
there will of course be similarities between groups. In doing this, 
the formation of a successful group seems possible again. This stage 
leads into fourth stage.
4. Performing

‘Performing’, is where the task of the group is achieved. In 
school, the task of the group might be said to be learning. In this 
way, the model seems to start at one end and work smoothly and 
continuously through to the other. The group will need to return 
to earlier stages at times because it is not possible, for instance, to 
dealأwithأallأtheأconflictأtheأfirstأtimeأthrough. A new task or a new 
project may set off a mini-version cycle again.
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collaborative group work for cases where all pupils in the group are 
expected to work together to produce a single outcome (Galton and 
Williamson,1992).

Stages of Group Work
There are natural stages in the development of a group. All groups 

go through stages and knowledge of these stages can be a great help 
to a teacher. These stages are highlighted by Thacker et al (1992):
1. Forming

Formingأisأtheأfirstأstageأwhenأaأgroupأfirstأcomesأtogether.أInأaأ
room there may be a group of strangers, or people who know some 
people but not everyone. What they have in common is that they are 
to become a group. At this stage, it is not know whether they will 
become a group which is merely so in name only, or one which will 
work well together. What is likely, however, is that there will be lot 
of anxiety since those coming together are not sure what will be 
asked of them and how they will be treated or how they will treat 
each other. At this point the group is very dependent on the leader 
because it wants to know where the boundaries are, and what types 
of behaviour are permissible. This is a familiar situation for teachers 
at the start of the year. Although they are in the leadership position, 
most teachers are also feeling anxious. They are asking themselves 
whether they will get on with these children, how the class will seem, 
what standards and rules to impose this year and so on.

2. Storming
This is the next stage, which is also familiar to teachers. In this 

stage each member is trying to make the group comfortable. Since 
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is attending to one group of children the other pupils are expected 
to continue to collaborate with each other. The task is organised in 
such a way that individual pupils within the group contribute to the 
joint outcome. Thus, children may be asked to discuss how to plan 
aأ scientificأ experimentأ together,أmakingأ certainأ thatأ the testing is 
fair and deciding how best to record their observations. On another 
occasion, children might be asked to compose a mime which would 
then be performed in front of the rest of the class. This arrangement 
calls, a ‘co-operative group’. They distinguished between two 
situations of group work: 

Theأ firstأ situationأ theyأ calledأ ‘co-operativeأ groupأ work’أ
as the situation where pupils work on the same task but each have 
individual assignments which eventually are put together to form 
a joint outcome. One extended example of this kind of activity 
involved the children in planning a day trip for the class within a 
limited budget. Within this objective, matters such as the location, 
transport, food and activities had to be decided upon and planned 
for. Each pupil took responsibility for different aspects of the task 
(Galton and Williamson, 1992).

The second situation of group work is ‘collaborative group 
work’. This involves all children contributing to a single outcome 
and often involves problem-solving activities, particularly in cases 
where the group has to debate a social or moral issue and produce 
an agreed solution or recommendations. However, the distinction 
between co-operative and collaborative group work is not always 
clear-cut. In planning the outing, for example, the teacher may decide 
that the pupils should work in pairs. We shall, however, always refer 
to such cases as co-operative group work and reserve the term, 



DR.Salwa Mostafa khusheim GROUP WORK IN THE PRIMARY SCHOOLS

- 417 -

The study will explore group work in the primary classroom 
and will examine the characteristics of group work; the stages of 
group and its development, group work strategies including the 
formation of groups and the advantages and disadvantages of 
group work for special needs pupils and mainstream pupils in the 
mainstream schools.

Definition of Group Work
Group work encompasses knowledge, attitudes and skills 

which, when put into effect, allow a group of whatever age to work 
together constructively, achieving their tasks in a way with which 
everyone is happy. The curriculum, with its rich variety of tasks 
performed by children in small and large groups, is precisely the 
kind of work programme enhanced and facilitated by effective group 
work Just as with other educational tools, such as writing (Thacker 
et al, 1992).

Collins (1986) used the term, group work, to refer to teaching 
approaches which are based around pupils working together 
collaboratively, and paying as much attention to the process by which 
the task is undertaken as they pay to the task itself. When a teacher 
subdivides a class into small groups as a strategy for classroom 
management this does not necessarily mean that this teacher is 
going to employ a group work approach. The teacher might choose 
to address each group formally or set individual assignments within 
groups (Collins, 1986).

However,أGaltonأandأWilliamsonأ(1992(أdefinedأgroupأworkأ
as a kind of grouping which seeks to make more effective use of the 
time teachers have for contact with pupils. Moreover, when the teacher 
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Theأ studyأ wasأ basedأ inأ thisأ fieldأ onأ theأ experience of 
developed countries such as the United State and the United 
Kingdom. 

The study considered that group work is a primary phase 
that should be taken for mainstreaming special needs children in 
mainstream schools.

Introduction
Groups play a large and important part in the lives of all of 

us. We are all members of a number of small groups; the family, the 
officeأorأdepartment,أandأourأmembershipأofأthese groups is perhaps 
the single most important factor in our lives. Certainly, it is through 
membership of these groups that our lives and attitudes are shaped 
andأmodifiedأandأit is to these groups that we owe our most easily 
recognisable loyalty. It is easier to see ourselves as members of small 
groups of this kind than of society as a whole.

Most of us spend our lives living and working with groups 
of other people. We are born into families, which are small groups 
and we continue to develop and live or work in groups, large and 
small, for the rest of our lives. However, one of the most familiar 
and important groupings, is that used by the teacher with his or her 
class in the primary or junior stage of education that is “group work“ 
(Thacker et al, 1992).

Group work requires effort from the classroom teacher. It is 
useful for the pupils themselves and enjoyable and interesting for 
both the classroom teacher and the pupils.
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DR . Salwa Mostafa Khusheim

م�صتخل�س الدرا�صة                                                                                                                                                                          
هو  و  االإبتدائية،  املدر�سة  لتنظيم  نة  املكوِّ اجلوانب  اهم  اأحد  الدرا�سة  تتناول 

العمل اجلماعي يف �سفوف املرحلة االإبتدائية. 
و تبحث الدرا�سة العمل اجلماعي يف ال�سف االإبتدائي، بحيث تتناول خ�سائ�ص 
العمل اجلماعي، و مراحل تكوين املجموعة و تطورها، و طرق العمل اجلماعي. 
كما تبحث الدرا�سة مميزات و م�ساوئ العمل اجلماعي لكل من االأطفال العاديني 

و االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة الذين يدر�سون يف املدار�ص العادية.  
وا�ستندت الدرا�سة بتجربة الدول املتقدمة يف هذا املجال و هي الواليات املتحدة 

االأمريكية و اململكة املتحدة من خالل االأبحاث و الدرا�سات ال�سابقة.
اتخاذها  يجب  اولية  مرحلة  هو  اجلماعي  العمل  باأن  الدرا�سة  اعتربت  قد  و 

لدمج االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة يف مدار�ص الدمج.

Abstract
This study will explore one of the most important structural 

aspects in the organisation of the primary school, this is: group work 
in the primary classroom. 

The study will explore group work in the primary classroom 
and will examine the characteristics of group work; the stages of 
group and its development, group work strategies including the 
formation of groups.

This study will examine the advantages and disadvantages of 
working in groups for special needs pupils and mainstream pupils in 
the ordinary schools.




