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دور معل��م الرتبي��ة اخلا�ص��ة ومعلم الدع��م ومعلم الظ��ل فى تعليم 
الأطفال ذوي الإعاقات

اإعداد
اأ.د/ عادل عبداهلل ممد 

اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة 
كلية الرتبية، جامعة الزقازيق

مقدم���ة
     متث���ل ق�سي���ة اختي���ار معل���م الرتبي���ة اخلا�س���ة واإجازت���ه ملمار�س���ة املهن���ة اأمراً 
خط���رياً يف جمتمعاتن���ا العربي���ة نظ���راً لعدم وج���ود معايري معين���ة حتكمها مما 
�سم���ح للكثريين غ���ري املتخ�س�سني بالدخول اإىل املج���ال الأغرا�ص اأخرى ف�ساًل 
عن عدم توفر اأق�سام للرتبية اخلا�سة يف العديد من كليات الرتبية باجلامعات, 
اأو ع���دم تفعيله���ا, واأحياناً عدم توفر االأ�سات���ذة املتخ�س�سني فيها يف الوقت الذي 
ت�سهد فيه نظم التعليم العاملية املختلفة وجود معايري حمددة ت�سمن مبوجبها 
اأال يعمل كمعلم للرتبية اخلا�سة اإال من تنطبق عليه هذه املعايري وهو ما يعود 
بالفائ���دة عل���ى املتعلم���ني ذوي االإعاق���ات . وي�سري عادل عب���داهلل حممد )2011( 
اإىل اأن معل���م الرتبي���ة اخلا�سة يق���وم بدور اأ�سا�سي وفع���ال يف حياة الطالب ذوي 
االإعاقات اإذ يقوم بتعليمهم وتدريبهم وتاأهيلهم مبا ي�ساعدهم على االندماج يف 
املجتم���ع . ويلع���ب م�ساع���د املعل���م parateacher اأو ما يطلق علي���ه معلم الدعم 
دوراً هام���اً يف عملي���ة تعلي���م الط���الب ذوي االإعاق���ات, ويق���دم امل�ساع���دة والدع���م 
الالزم���ني للمعل���م حت���ى يتمك���ن م���ن اأداء دوره, ويهييء الط���الب ذوي االإعاقات 
لال�ستف���ادة مم���ا يقدمه املعلم لهم حت���ى يتمكنوا من حتقي���ق اال�ستفادة املرجوة 
من ذلك التعليم الذي يقدم لهم يف اإطار نظام دجمهم ال�سامل مبدار�ص التعليم 
الع���ام فيق���وم بدور هام وحي���وي يف خطط التعليم الفردي���ة . وميثل تعليم الظل 
اأحد االأ�سكال املتقدمة للم�ساعدة املقدمة للطفل كاأمر جوهري لكل من املدر�سة 
واالأ�سرة وهو ما يتطلب من معلم الظل اأن تكون لديه املعرفة والدراية الكاملة 
بحاج���ات الطفل و�سبل اإ�سباعها, وتعاونه مع معلم ال�سف العادي واالأخ�سائيني 

االآخرين ومعلم غرفة امل�سادر واالأ�سرة .
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 special education teacher   معلم الرتبية اخلا�سة

     ه���و ذل���ك ال�سخ����ص ال���ذي ي�سطل���ع بعملية تعلي���م وتدريب وتاأهي���ل الطالب 
ويوظ���ف  في�ستخ���دم  حدته���ا  وم�ست���وى  االإعاق���ة  فئ���ة  بح�س���ب  االإعاق���ات  ذوي 
اال�سرتاتيجي���ات واالأ�سالي���ب والفني���ات الرتبوي���ة ال�سحيحة لتلبي���ة احتياجات 
ه���وؤالء الط���الب مب���ا تت�سمن���ه م���ن اإج���راءات ت�سم���ن اأن يل���م بتفري���د التعلي���م, 
والتدري����ص يف جمموع���ات �سغ���رية, وحتدي���د وامل�ساع���دة يف اأداء التكليف���ات التي 
تتعل���ق بح���ل امل�س���كالت وفق���اً الإعاق���ة كل طال���ب ووفق���اً لكون���ه كمعل���م ع�سواً يف 
الفري���ق ال���ذي يقدم اخلدم���ات املرتبطة بالرتبي���ة اخلا�سة للطال���ب مما ي�سهم 
يف تغي���ري �سل���وك الطالب وحت�سينه, وجناح عملية دجمه���م باملدر�سة, واإعدادهم 
لالندم���اج يف املجتم���ع . وي�س���رتط يف ه���ذا ال�سخ�ص اأن يكون موؤه���اًل لذلك من 
الناحي���ة العلمي���ة والعملية, واأن يدرك املهام املرتبط���ة بدوره ويجيد اأداءها, واأن 

يتحلى بعدد من الكفايات املهنية التي ت�ساعده على اإجادة القيام بدوره . 

     وفيم���ا يتعل���ق بطبيع���ة عم���ل معل���م الرتبية اخلا�س���ة فاإنه عادة م���ا يعمل مع 
الط���الب الذي���ن يعان���ون من مدى كب���ري من االإعاق���ات العقلي���ة, واالنفعالية اأو 
ال�سلوكي���ة, واجل�سمي���ة, واإعاق���ات التعلم . وع���ادة ما ترتاوح حدة تل���ك االإعاقات 
الدرو����ص  بتكيي���ف  يق���وم  فاإن���ه  ولذل���ك   , واملتو�س���ط  الب�سي���ط  امل�ست���وى  ب���ني 
وا�سرتاتيجي���ات التدري����ص ك���ي تلب���ي احتياج���ات ه���وؤالء الط���الب, اأم���ا بالن�سب���ة 
لالأطف���ال ذوي االإعاق���ات ال�سدي���دة فاإنه يعمل عل���ى تعليمهم امله���ارات احلياتية 
امل�ستقل���ة, واأ�سا�سيات التوا�سل, والتثقي���ف فيما يتعلق مببادئ القراءة واحل�ساب 
. وع���ادة ما يعم���ل معلم الرتبية اخلا�سة يف املدار�ص احلكومية اأو اخلا�سة . واإذا 
كان معل���م الرتبية اخلا�سة ي�سهم يف تق���دمي خدمات الرتبية اخلا�سة التي يتم 
تقدميه���ا بع���دة اأ�ساليب ف���اإن بع�ص املعلمني يعملون يف ف�س���ول الرتبية اخلا�سة 
وه���ذه ت�س���م فق���ط طالب���اً يتلق���ون خط���ط تعلي���م فردية, ويج���ب عل���ى املعلم يف 
تل���ك الف�س���ول اأن يقوم بتخطيط واإع���داد وتقدمي الدرو����ص, وتكييفها اأو اإدخال 
املواءم���ات املختلف���ة عليها حتى تلبي احتياج���ات كل طالب . وهناك بيئات اأخرى 
داجم���ة ينتظم الطالب ذوو االإعاقات خالله���ا يف ف�سول التعليم العام, ويتلقون 
خدم���ات الرتبي���ة اخلا�س���ة, ويق�سي معلم الرتبي���ة اخلا�سة جزءاً م���ن اليوم يف 
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تعلي���م الط���الب بالف�سل متعاوناً مع معلمي التعليم العام حيث ي�سهم يف تقدمي 
املعلوم���ات بطريق���ة ي�سه���ل فهمه���ا من جان���ب الط���الب ذوي االإعاق���ات . كما اأنه 
يعم���ل اأي�س���اً كم�ست�سار ملعلمي التعلي���م العام ي�ساعدهم يف تكيي���ف الدرو�ص التي 
يك���ون م���ن �ساأنه���ا اأن تلبي احتياج���ات الط���الب ذوي االإعاق���ات يف الف�سول التي 

يقومون بالتدري�ص لها . 

     ويع���د معل���م الرتبي���ة اخلا�سة كما ي�سري باندي )Pandey )2011 هو امل�سئول 
ع���ن التاأك���د م���ن ح�سول الط���الب ذوي االإعاق���ات على اخلدمات الت���ي تت�سمنها 
خط���ة التعلي���م الفردي���ة . وعندم���ا يعم���ل هذا املعلم م���ع الط���الب ذوي �سعوبات 
التعلم فاإنه يجد اأن بع�سهم يحتاج اإىل امل�ساعدة فقط يف بع�ص املقررات الدرا�سية 
كالق���راءة اأو احل�س���اب عل���ى �سبي���ل املثال وهنا يج���ب اأن يك���ون متخ�س�ساً يف تلك 
املق���ررات عل���ى اأن يق���وم ب�سرح املق���ررات املختلف���ة مب�سطلحات وباأ�سل���وب ي�سهل 
عل���ى ه���وؤالء الطالب اأن يفهم���وه يف حني قد يحتاج بع�سهم االآخ���ر اإىل اأن يفهم 
تلك الكيفية التي ميكن اأن يتم التعلم بها, واإدخال بع�ص املواءمات على املهارات 
الدرا�سي���ة للط���الب واال�سرتاتيجي���ات الت���ي تلب���ي احتياجاته���م . ويعم���ل بع�ص 
معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة مع الط���الب ذوي االإعاقات اجل�سمي���ة كاأولئك الذين 
ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة, والطالب ذوي االإعاقات احل�سية �سواء ال�سمعية 
اأو الب�سرية, كما اأن بع�سهم االآخر قد يعمل مع االأطفال ذوي ا�سطراب التوحد 
اأو ذوي ا�سطراب���ات طيف التوحد, اأو م���ع الطالب ذوي اال�سطرابات االنفعالية 
كالقل���ق واالكتئ���اب . ويق���وم املعلم���ون الذين يعملون م���ع االأطف���ال االأ�سغر �سناً 
اأي االأق���ل م���ن ال�ساد�س���ة بامل�سارك���ة يف التدخل املبك���ر لهوؤالء االأطف���ال . وعندما 
يعم���ل معلم الرتبية اخلا�سة مع االأطفال ذوي االإعاقات ال�سديدة فاإنه يعمل يف 

االأ�سا�ص على اإك�سابهم املهارات الالزمة للحياة ب�سورة م�ستقلة .

     وي�سري هاالهان وكوفمان )Hallahan& Kauffman )2008 وبيايل وبور�ص 
)Bailey& Burch )2010 اإىل اأن هناك كفايات مهنية حمددة تتطلبها وظيفة 
معل���م الرتبي���ة اخلا�سة تتمثل يف املعرف���ة, واملهارات, والق���درات, واأ�سلوب االأداء, 
وال�سم���ات ال�سخ�سي���ة . فيج���ب اأن تكون لدي���ه املعرفة النظرية بفئ���ات االإعاقات 
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وخ�سائ�سه���ا, ومعرف���ة م���ا يج���ب اإدخال���ه عل���ى املناه���ج الدرا�سية م���ن مواءمات 
اأو تعدي���الت حت���ى تلب���ي احتياج���ات الط���الب ف�س���اًل ع���ن االإمل���ام با�سرتاجتيات 
وط���رق التدري�ص املنا�سبة له���م, واملعرفة بكيفية اإعداد وتنفيذ االأن�سطة ال�سفية 
والال�سفي���ة الالزم���ة, ومعرفة نظري���ات التعلم وتطبيقاتها يف جم���ال االإعاقة, 
ومعرف���ة مب���ادئ ال�سلوك واإدارته وتعديله . اأما امله���ارات فت�سم الدقة والتنظيم 
يف العم���ل, واملرون���ة وامله���ارة يف التدري����ص, ومه���ارات التوا�سل الفع���ال, واملهارات 
االجتماعية, ومهارات الكتابة واإعداد التقارير, ومهارات القيادة وحل امل�سكالت, 
واالحتفاظ بال�سجالت, ومهارات ا�ستخدام احلا�سب االآيل, ومهارة التعاون اجليد 
م���ع االأ�سر وفريق العم���ل, ومهارة ت�سخي�ص وتقييم احلاالت وتلبية االحتياجات 
واالإ�س���راف اجليد على الطالب . يف حني تت�سمن القدرات القدرة على التقدمي 
املبا�س���ر للخدمات املرتبط���ة بالرتبية اخلا�س���ة, واإدارة جمموعات من الطالب, 
وتنفي���ذ املهام املح���ددة بطريقة مقبولة, والتف�سري الدقي���ق للم�ستندات, واإعداد 
وتق���دمي ومتابعة خطط التعليم الفردية, وح���ل امل�سكالت العملية, وعقد واإدارة 

املوؤمترات الدورية الإدارة احلالة, والقدرة على العمل اجلماعي .

     وتتن���وع امل�ستوي���ات الت���ي ت�سه���د االأداء املهن���ي ملعل���م الرتبية اخلا�س���ة الفردي 
واجلماعي واال�ست�ساري والتكنولوجي والتي يجب اأن يت�سم  اأداوؤه خالل كل منها 
بالدق���ة, واأن يك���ون جيداً, بل ويجب اأن ي�سهد قدراً منا�سباً من االبتكارية فيعود 
بالفائدة املرجوة على طالبه ذوي االإعاقات . وهناك العديد من ال�سمات الهامة 
الت���ي يجب اأن يتحلى به���ا معلم الرتبية اخلا�سة كالتوا�سل الفعال, واالبتكارية 
اأو االإب���داع, والتفكري الناقد, واالأ�سل���وب الفعال يف التدري�ص, وال�سرب, والتعامل 
اجلي���د والفع���ال م���ع االآخري���ن, واإدارة امللف���ات, والتعامل اجليد م���ع الكمبيوتر, 

واإثارة دافعية الطالب للتعلم, وفهم حاجاتهم وقدراتهم واإمكاناتهم . 

 parateacher   م�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة
     يعرف���ه ع���ادل عبداهلل حممد )2011( باأنه معلم يعمل يف مدر�سة ت�سم طالباً 
ذوي اإعاق���ات, وتكون وظيفت���ه االأ�سا�سية تعليمية يف طبيعتها, كما اأنه يعمل على 
تقدمي خدمات مبا�سرة اأخرى للطالب ذوي االإعاقات اأو اأ�سرهم . كما اأنه يعمل 
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حتت اإ�سراف معلم ال�سف, اأو اأي �سخ�ص اآخر يف املدر�سة يكون م�سئواًل عن اإعداد 
وتنفي���ذ وتقيي���م الربنامج التعليم���ي اأو الرتبوي املقدم للط���الب ذوي االإعاقات 
واخلدم���ات املرتبط���ة به والتي تلزم لتحقيق التقدم م���ن جانبهم . وهو من هذا 
املنطل���ق معلم يعمل على تق���دمي الدعم وامل�ساعدة ملعلم الرتبية اخلا�سة, ولكنه 

مع ذلك ال ي�سطلع بامل�سئولية االأولية اأو االأ�سا�سية عن ال�سف .

     ويتع���ني اأن يح�س���ل الفرد على درجة البكالوريو�ص يف الرتبية اأو اأي تخ�س�ص 
يف الدرا�س���ات االإن�ساني���ة عل���ى االأق���ل وذلك من اإح���دى الكليات الت���ي مي�سي بها 
اأرب���ع �سن���وات درا�سي���ة, واأن يح�سل على خربة عملي���ة يف العمل مبدار�ص الرتبية 
اخلا�سة اأو ف�سول الدمج حتت االإ�سراف املبا�سر من معلم الرتبية اخلا�سة ملدة 
ع���ام عل���ى االأق���ل كي ي�سبح م�ساعداً ملعل���م الرتبية اخلا�س���ة, اإال اأن االأمر يف دول 
اأوربا والواليات املتحدة االأمريكية يتطلب اأن يح�سل م�ساعد املعلم على رخ�سة 
ملزاول���ة املهنة حتى يتمكن من ممار�س���ة مهنته . وهناك العديد من امل�سطلحات 
 parateacher, paraeducator, االإجنليزية التي ت�ستخدم للداللة عليه مثل
 paraprofessional, educational aide, instructional aide, teacher
aide, classroom assistant, classroom aide  . ويعم���ل م�ساع���د معل���م 
الرتبي���ة اخلا�سة حتت اإ�سراف معلم الرتبي���ة اخلا�سة اأو اأي اأخ�سائي اآخر وفقاً 
للخدمة التي يتم تقدميها اإذ ي�سهم يف تقدمي اخلدمات التعليمية التي ي�سعب 
اأن يت���م تقدميه���ا من جان���ب اأي �سخ�ص اآخر, ولذلك فه���و ي�ساعد معلم الرتبية 
اخلا�سة يف التغلب على العقبات التي ميكن اأن يواجهها يف �سبيل تقدمي خدمات 
الرتبي���ة اخلا�سة التي يتم تقدميه���ا بعدة اأ�ساليب, ويعمل كاأحد اأع�ساء الفريق 
املكلف بتنفيذ خطط التعليم الفردية, كما يقوم مب�ساعدة معلم الرتبية اخلا�سة 
يف تخطيط واإعداد وتقدمي الدرو�ص . ويق�سي جزءاً من اليوم يف تعليم الطالب 
بال�س���ف, واإدارة وتعدي���ل �سلوكه���م متعاون���اً م���ع بع����ص االأخ�سائي���ني االآخري���ن 
باملدر�س���ة, كم���ا يالحظ �سلوكهم يف املواقف املدر�سية . وقد اأ�سحى م�ساعد املعلم 
اأو معل���م الدع���م �سخ�ساً �سروري���اً وعلى قدر كبري من االأهمي���ة يف تلك الربامج 
املقدم���ة يف اإط���ار الربام���ج املقدمة له���م والت���ي ازدادت كماً وكيف���اً حيث ي�سطلع 
بتق���دمي خدم���ات تعليمية لهم يف املدار����ص الريفية ال�سغ���رية, اأو يقدم امل�ساعدة 
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الالزم���ة لالأطفال ذوي االإعاقات يف غرف���ة امل�سادر, اأو يف ف�سول الدمج ال�سامل 
مبدار�ص التعليم العام . 

     وتتمث���ل املهم���ة االأ�سا�سي���ة مل�ساع���د املعل���م يف اإط���ار ن�س���ق الرتبي���ة اخلا�س���ة يف 
م�ساعدة معلم الرتبية اخلا�سة يف تقدمي االأن�سطة الرتبوية والتعليمية, واملهام 
غ���ري التدري�سي���ة . ومع ذلك فهو ال يك���ون م�سئواًل عن الربنامج التعليمي الذي 
يت���م تقدمي���ه للطالب ذوي االإعاقات, و�سمان تقدمي م���ا يرتبط به من خدمات 
حي���ث ع���ادة م���ا يك���ون ال�سخ����ص امل�سئول ع���ن ذلك هو معل���م الرتبي���ة اخلا�سة . 
وم���ن جان���ب اآخر ف���اإن معل���م الرتبية اخلا�س���ة عادة ما يق���وم بالت�س���اور امل�ستمر 
م���ع م�ساع���د املعل���م اأو ما يع���رف مبعلم الدعم ح���ول تلك امل�سئولي���ات التي توكل 
اإلي���ه يف اإط���ار خطط تربوية فردية حمددة IEPS يتوىل معلم الرتبية اخلا�سة 
اإعداده���ا, و�سياغته���ا, وتوجيهه���ا, واالإ�س���راف على تنفيذها . وم���ن املالحظ اأنه 
عند العمل يف املدار�ص التي تقع يف مناطق ريفية تكاد تكون منعزلة, اأو يف ف�سول 
الدمج ال�سامل مبدار�ص التعليم العام تقع م�سئولية تقدمي تلك اخلدمات التي 

ترتبط باخلطة الرتبوية الفردية على عاتق املعلم امل�ساعد . 

     وتت�سمن طبيعة الوظيفة التي يوؤديها م�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة ودوره 
مه���ام وواجب���ات الوظيف���ة الت���ي ميار�سه���ا, وم�سئوليات���ه كم�ساعد ملعل���م الرتبية 
اخلا�س���ة ف���اأدواره تن�س���ب يف اأ�سا�سه���ا عل���ى م�ساع���دة املعل���م يف حتقي���ق االأهداف 
الت���ي يك���ون ق���د حددها للطف���ل ذي االإعاق���ة ومت ت�سمينها يف اخلط���ة الرتبوية 
الفردي���ة الت���ي يعدها املعلم له حيث تع���د اخلطة الرتبوية الفردي���ة بالن�سبة له 
هي املنهج الذي يجب عليه اأن يلتزم به . وهو ع�سو يف الفريق الذي يعمل حتت 
اإ�س���راف معل���م الرتبية اخلا�سة منفرداً, اأو حت���ت اإ�سراف يتم بالتعاون بني معلم 
الرتبي���ة اخلا�س���ة ومعلم التعليم الع���ام يف ف�سول الدمج, وقد يت���وىل م�سئولية 
تعلي���م االأطف���ال ذوي االإعاق���ة ب���داًل من معل���م الرتبية اخلا�س���ة يف بع�ص اأجزاء 
م���ن الربنام���ج ب�سرط اأن يتم ذلك حتت االإ�سراف املبا�س���ر عليه من جانب معلم 
الرتبي���ة اخلا�س���ة, وي�ساع���د يف تنفيذ الربامج واخلطط الرتبوي���ة التي يرتبط 
عمل���ه ب�س���كل مبا�س���ر بها حيث يتمث���ل دوره االأ�سا�س���ي يف تنفيذ اخلط���ة, وتنفيذ 

االأن�سطة اليومية, وتقدمي الدعم وامل�ساندة الالزمة لالأخ�سائيني االآخرين . 
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      وهن���اك العدي���د م���ن الواجب���ات الت���ي تقع عل���ى عاتق معل���م الرتبية اخلا�سة 
امل�ساعد والتي ت�سهم ب�سكل مبا�سر يف اإكمال دور معلم الرتبية اخلا�سة, وجناحه 
يف حتقي���ق االأه���داف التي يق���وم باإعدادها للط���الب ويعمل عل���ى حتقيقها, وهي 
تعلي���م الط���الب ذوي االإعاقات فردياً يف مواقف واحد اإىل واحد اأو يف جمموعات 
�سغ���رية وفق���اً مل���ا هو م���دون يف اخلط���ة الرتبوي���ة الفردي���ة وذلك حت���ت اإ�سراف 
معل���م الرتبي���ة اخلا�سة, وتق���دمي امل�ساعدة الالزم���ة ال�ستخدام امل���واد املت�سمنة 
يف الربنام���ج الف���ردي للطف���ل, وم�ساع���دة الط���الب يف اأداء االأن�سط���ة الرتبوي���ة 
اجلماعي���ة, وتنفي���ذ اأن�سط���ة التدري���ب الت���ي ي�سممه���ا املعل���م والت���ي تت�سمنه���ا 
خط���ة التعلي���م الفردية, ومراقبة واالإ�س���راف على االأعم���ال االإ�سافية والدرا�سة 
امل�ستقل���ة للط���الب, ومناق�س���ة املعل���م يف االأه���داف الت���ي تت�سمنها خط���ة التعليم 
الفردي���ة, واال�سرتاك معه يف التخطيط لها, واإدخال التعديالت الالزمة عليها, 
واإع���داد اجل���داول اخلا�سة بال�سف, وم�ساعدة املعل���م يف اإدارة ال�سلوك وامل�سكالت 
ال�سلوكي���ة, واإعداد وجتهيز بيئ���ة ال�سف الأداء اأن�سطة التعلم, وتقدمي امل�ساعدات 
الالزم���ة للط���الب ذوي االإعاق���ة اجل�سمية كاأن ي�ساعدهم يف دخ���ول التواليت, اأو 
تن���اول الطع���ام مث���اًل, واحلفاظ على نظ���ام الف�سل, واالإ�سراف عل���ى االأطفال يف 
الف�سح���ة والطابور وقاع���ة الطعام وامللعب, واإعداد �سج���الت الطالب, وت�سحيح 

االختبارات املو�سوعية . 

     وميث���ل االإ�س���راف والتقيي���م اجلان���ب الثال���ث م���ن عمله ويعم���ل م�ساعد معلم 
الرتبي���ة اخلا�سة حتت اإ�سراف معلم الرتبية اخلا�سة اأو اأي ع�سو اآخر من اإدارة 
املدر�س���ة م���ن املتخ�س�س���ني يف الرتبية اخلا�سة ال���ذي يكون هو امل�سئ���ول املبا�سر 
ع���ن الربنامج ال���ذي يتم تقدميه للط���الب ذوي االإعاقات . وتتوق���ف م�سئوليته 
عم���ا يق���وم به على معلم الرتبية اخلا�سة الذي يقوم بالتاأكد من حتقيق اأهداف 
واأغرا����ص خط���ة التعلي���م الفردي���ة, وحتدي���د ال�ساع���ات املخ�س�س���ة به���ا للتعلي���م 
اخلا����ص, واإدخال التعديالت واملواءم���ات التي يتم تقدميها من خالل اخلدمات 
غ���ري املبا�س���رة, وتقيي���م م���دى التق���دم ال���ذي يح���رزه الطال���ب, وم���دى مالءمة 
التجهي���زات املتوفرة, واملواءمات اأو التعديالت الت���ي يتم اإدخالها عليها, وماهية 

امل�سكالت التي تواجه املعلم يف �سبيل تطبيق ذلك . 
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  shadow teacher معل��م الظ��ل
     يعد معلم الظل مبثابة م�ساعد تربوي يعمل ب�سكل مبا�سر مع طفل واحد من 
االأطف���ال ذوي االحتياجات اخلا�سة خ���الل �سنوات الرو�سة واملرحلة االبتدائية, 
ويق���دم ل���ه ما يحتاجه م���ن م�ساعدات يف اإطار ن�سق م�ساع���دة اإ�سايف . كذلك فاإن 
عليه اأن يفهم االإعاقة التي يتعامل معها ب�سورة جيدة, وكيفية التعامل ال�سحيح 
واملثم���ر م���ع الطفل . ويعترب وجود معلم الظل �سروري حتى يتمكن الطفل من 
احل�سور للمدر�سة واالنتظام يف ال�سف حيث يتلقى االنتباه الذي يعد يف حاجة 
اإلي���ه . وع���ادة م���ا يكون معل���م الظل موؤهاًل ك���ي ي�ساعد الطفل عل���ى التفاعل مع 
االآخرين ف�ساًل عن م�ساعدته على اأداء االأعمال املدر�سية التي يتم تكليفه بها .  
     ويق���وم معل���م الظ���ل مب�ساحب���ة الطف���ل داخ���ل ال�سف خ���الل الي���وم الدرا�سي 
ك���ي يق���دم له الدع���م وامل�سان���دة وامل�ساع���دة الالزم���ة, وي�ساعده عل���ى اأن يبقى يف 
مكان���ه داخل ال�سف, واأن يتكيف م���ع البيئة املدر�سية م�ستخدماً اال�سرتاتيجيات 
واالأ�سالي���ب املختلفة الت���ي تعمل على تقدمه . ولذلك فقد ي�سار اإىل معلم الظل 
على اأنه معلم ماهر يعمل اإىل جانب املعلم داخل نف�ص ال�سف كي يقدم امل�ساندة 
االأكادميي���ة, واالجتماعية, وال�سلوكي���ة, واالنفعالية الالزمة للطفل ذي االإعاقة 
املوج���ود داخ���ل ال�س���ف والذي يع���د معلم الظل م�سئ���واًل عنه, وبذل���ك فهو يقدم 
للطفل خدمات جوهرية ت�ساعده على حتقيق قدر منا�سب من التكيف مع ذلك 

ال�سف وبيئة املدر�سة . 

 paraprofessional, وهناك من ي�سري اإىل معلم الظل على اأنه م�ساعد للمعلم     
 student اأو معل���م التلميذ  student aide اأو م�ساع���د للتلمي���ذ teacher aide
tutor  مع اأن م�ساعد املعلم له اأدوار اأخرى غري ذلك حيث يتم تعيينه يف االأ�سا�ص 
م���ن قبل املدر�سة, ويتعامل م���ع االأطفال جميعهم بحيث يقدم امل�ساعدة لكل من 
يحتاجها, وعادة ما يقف يف موؤخر ال�سف لريى من يحتاج امل�ساعدة فيقدمها له 
على الفور, اأو ي�ساعدهم على القيام باملمار�سات العملية واأداء التدريبات يف �سوء 
ما ي�سرحه املعلم, وبالتايل فهو يتعاون مع املعلم يف حينه بينما يعمل معلم الظل 
م���ع طف���ل واح���د, وق���د تختاره االأ�س���رة للتعامل م���ع طفلها . ولك���ن اإذا مل يوجد 
م�ساعد للمعلم ميكن اأن يقوم معلم الظل بدوره اأي�ساً اإىل جانب دوره االأ�سا�سي 
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. ويجب اأن يراعي معلم الظل عمر الطفل, وم�ستواه الدرا�سي, وم�ستوى ال�سف 
الدرا�س���ي, وخلفي���ة الطف���ل, وم�ست���وى من���وه االجتماع���ي االنفع���ايل, وم�ستوى 
قدرات���ه, واأ�سلوب���ه يف التعلم حتى يقرر ما ميك���ن اأن ي�ستخدمه معه من اأ�ساليب 

وا�سرتاتيجيات متكنه من حتقيق اأهدافه والنجاح يف عمله . 

      ويعم���ل معل���م الظ���ل على م�ساعدة املعلم كي يفه���م اإعاقة الطفل حتى يراعي 
تل���ك الظ���روف عند التعامل مع���ه . ولذلك تعترب اخلدمات الت���ي يقدمها معلم 
الظ���ل ذات اأهمي���ة كبرية اإذ ت�سه���م يف تعلم الطفل ذي االإعاقة حيث ي�ساعده على 
الرتكي���ز والتوا�س���ل وامل�ساركة يف ال�سف, وي�سهم يف تن�سئته االجتماعية, ويظهر 
املجامل���ة لالآخري���ن, وي�سيطر على �سلوك الطف���ل . واإذا كان معلم الظل ي�ساعد 
معل���م ال�س���ف الع���ادي وذلك يف تو�سيل الدر�ص الذي يت���م �سرحه اإىل الطفل ذي 
االإعاق���ة ف���اإن هذا املعلم مل يتل���ق ذات التدريب الذي يكون ق���د تلقاه معلم الظل 
. ويعم���ل معل���م الظ���ل على م�ساع���دة الطفل عل���ى اال�ستمرار يف بقائ���ه يف ال�سف 
الع���ادي مع تدعيم اال�ستقالل من جانب الطفل, وت�سجيعه على التعلم, وحتمل 
م�سئوليت���ه يف ه���ذا االأم���ر . وع���ادة م���ا تتحم���ل االأ�س���رة م�سئولي���ة احل�سول على 
معلم الظل وما يرتتب على ذلك من اأمور حتى يقوم بتقدمي امل�ساعدة الالزمة 

للطفل يف املدر�سة . 

     وينبغ���ي ملعل���م الظل احل�س���ول على درجة البكالوريو�ص يف العلوم والرتبية اأو 
االآداب والرتبية ق�سم التعليم االأ�سا�سي اأو الطفولة, اأو بكالوريو�ص الطفولة, اأو 
بكالوريو�ص الرتبية اخلا�سة مع خربة يف التدري�ص ملدة عام على  االأقل . ويتطلب 
معلم الظل كذلك احل�سول على دورات تدريبية معينة متده باملعلومات الالزمة 
عن خمتلف االإعاقات, وكيفية التعامل معها . كما يعرف من خالل التدريب عن 
تل���ك الكيفي���ة الت���ي ميكن اأن يتعل���م بها خمتلف االأف���راد ذوي االإعاق���ات اعتماداً 
عل���ى االإعاق���ة الت���ي يعانون منها, وبذلك ي�سبح موؤه���اًل وذي خربة .    ومن اأهم 
االأدوار املنوط���ة مبعل���م الظ���ل اأن يكون م�سئواًل عن طف���ل واحد يعاين من اإعاقة 
معين���ة, واأن يعم���ل عل���ى اإ�سب���اع حاجات���ه, واأن ي�ساعده على اال�ستم���رار يف ال�سف 
الع���ام, واحل�سول على التعليم داخل ال�س���ف العادي, وحتقيق اال�ستقالل الالزم 
ل���ه داخ���ل ال�س���ف, ويف حتقيق القدر املنا�س���ب من التحكم يف ذات���ه و�سلوكه داخل 
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ال�س���ف, وتدعي���م حدوث التفاع���ل االإيجابي داخ���ل ال�سف بني الطف���ل واأقرانه, 
والرتكي���ز عل���ى املفاهي���م الهام���ة واالأ�سا�سي���ة, وعلى تنمي���ة مهارات���ه االأكادميية 
واالجتماعي���ة, وتق���دمي الدع���م االإ�سايف ال���الزم للطفل نف�سي���اً واأكادميياً خالل 
الي���وم الدرا�س���ي, وتقيي���م الطف���ل وحتدي���د نقاط قوت���ه وجوانب �سعف���ه لتكون 
اأ�سا�ساً لتعامله معه, كما اأن عليه اأن يعلم الطفل اأن يخربه اإذا مل يفهم �سيئاً مما 
يت���م تقدميه للط���الب داخل ال�سف, واأن ي�ساعده على اأن يطلب امل�ساعدة عندما 
يحت���اج اإليه���ا, وعلى اأن ي�س���رتك باإيجابية يف اأداء املهام املختلف���ة, ويتيح الفر�ص 
املتكافئ���ة اأمام���ه للتعلم كغ���ريه من الطالب داخل ال�س���ف, واأن يتعاون مع املعلم 
وم�ساع���د املعل���م ومعلم غرفة امل�س���ادر واملعلمني واالأخ�سائي���ني االآخرين الذين 
ي�سمه���م الفري���ق امل�سئ���ول ع���ن الطف���ل لتحقيق م�سلح���ة الطف���ل, واأن يتوا�سل 
بفعالية مع اأ�سرة الطفل . وميكن ت�سنيف اأدوار معلم الظل وم�سئولياته يف اإطار 
خم����ص وظائف رئي�سية هي امل�ساركة يف تخطيط املنهج وتنفيذه بكفاءة, وتقدمي 
التعليم الالزم لطفل حمدد داخل ال�سف العادي, واإدارة �سلوك الطفل وتعديله, 

وتنمية املهارات االجتماعية للطفل, والتعاون والعمل اجلماعي .

     وفيم���ا يتعل���ق بكفايات���ه املهنية فاإن���ه يلزمه توفر املعارف وامله���ارات والقدرات 
ومنه���ا املعرف���ة اجلي���دة باحلاج���ات املح���ددة للطف���ل ومن���وه, ومعرف���ة اأ�سا�سيات 
وا�سرتاتيجي���ات تعدي���ل واإدارة ال�سل���وك, واالألف���ة بالتدري����ص يف الرو�س���ة وم���ا 
قبله���ا واملرحلة االبتدائية, واملعرفة بكيفية التعامل الودود مع االأطفال, واالإملام 
باأ�سالي���ب رعاي���ة االأطفال وخا�س���ة من يحتاجون رعاية خا�س���ة, ومهارات جيدة 
للتوا�س���ل اللفظ���ي والكتاب���ي, وتف�س���ري املالحظ���ات, وا�ستخ���دام اأدوات القيا����ص, 
واإع���داد وحف���ظ وتطوي���ر واإدارة امللف���ات, وامله���ارة يف اإ�سب���اع حاج���ات االأطف���ال, 
وم�ساعدت���ه عل���ى اإدارة ذات���ه وحتقي���ق ا�ستقالله الذات���ي, وامله���ارة يف التعاون مع 
االآخرين لتحقيق م�سلحة الطفل, والقدرة على التوقع اجليد لتوقيت التدخل 
وتق���دمي امل�ساعدة, والقيام بالتقيي���م الدقيق للطفل, والقدرة على حتقيق جناح 
عملي���ة دم���ج الطف���ل مع اأقران���ه داخل ال�سف, والق���درة على اال�ستخ���دام الفعال 
لال�سرتاتيجي���ات املختلف���ة لتعدي���ل ال�سلوك, والقدرة على ح���ث واإقناع االأطفال 

غري املعاقني على م�ساعدة قرينهم ذي االإعاقة على اأن يندمج معهم . 
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     بينم���ا تت�سم���ن �سم���ات ال�سخ�سية املثابرة, والتع���اون, واإبداء احلب لالأطفال, 
وتق���دمي الرعاية الوالدية الالزمة للطف���ل, والطاقة واحليوية, وال�سرب و�سعة 
االأف���ق, والتحل���ي بالب�سا�س���ة والتف���اوؤل, وااللت���زام بتعليم���ات املدر�س���ة والعم���ل 
عل���ى حتقي���ق اأهدافه���ا, والرتكي���ز امل�ستمر يف العم���ل, وم�ساعدة الط���الب يف اأداء 
واجباتهم املنزلية, والتوا�سل امل�ستمر مع اأ�سرهم, واملالحظة الدقيقة ملا يحرزه 
الطف���ل من تقدم, والدق���ة يف كتابة التقارير الدوري���ة, واالهتمام بالنمو الذاتي 
اأو ال�سخ�س���ي, والقدرة عل���ى التحمل, والثبات االنفع���ايل, والتحكم يف انفعاالته 

واأفكاره و�سلوكياته ف�ساًل عن ال�سدق, وال�سرية واالأمانة .
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اأمهات الأطفال ذوى ا�صطراب التوحد  اإ�صرتاتيجية مقرتحة لدعم 
ملواجهة ال�صغوط والحتياجات الأ�صرية

اإعداد
اأ.د/ اميان فوؤاد كا�صف
اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة

كلية الرتبية، جامعة الزقازيق

مقدمة الدرا�صة:
ا�سطراب  ان  االأمريكية)1998(  الطبى مبدينة ديرتويت  املركز  اأعلن   
احلياة  مدى  ي�ستمر  وهو  داون  متالزمة  من  �سيوعاً  اأكرث  )االأوتيزم(  التوحد 
اإ�سابة الذكور  اآالف طفاًل وتبلغ ن�سبة  اأطفال لكل 10000  وي�سيب من)4- 5( 
4 اأو 3 اأ�سعاف االإناث )وفاء ال�سامى, 2004, 25( وتواجه اأ�سر الطفل االأوتيزم 
العديد من امل�سكالت, منها ما يتعلق باخل�سائ�ص واالحتياجات املتفرده للطفل, 
ومنها ما يتعلق باحتياجات وخ�سائ�ص الوالدين النف�سيه و االجتماعية وطبيعة 
الدرا�سات  العديد من  التى ركزت عليها  امل�سكالت  اأهم  اأدوارهم احلياتية ومن 
 Ekase, et al.,)2009)  ال�سغوط النف�سيه الأمهات اأطفال االأوتيزم  مثل درا�سة
ودرا�سة )2009(Phetrasuwan & Miles ودرا�سة )Shivers )2002 وترتبط 
لل�سغوط  اأ�سا�سياً  النف�سيه باالحتياجات االأ�سرية حيث تعد م�سدراً  ال�سغوط 
النف�سيه , فاالأمهات تتحمل العبء االأكرب فى رعاية الطفل دون اأن تعرف �سئ عن 
هذا اال�سطراب, وتتحمل اأي�سا م�سئولية رعاية الزوج واالأبناء االآخرين. وهذه 
التى  واالجتماعية  والنف�سيه  املادية  االحتياجات  من  بالعديد  ترتبط  االأعباء 
حتتاج اإليها االأم )اإميان كا�سف, 2000, 2010( باال�سافه اإىل االأعباء التعليمية 
واملجتمعية. وعندما تعجز االأم عن تلبية هذه االحتياجات والتى تزيد من ال�سعور 
بال�سغوط يجب اأن يقدم املخت�سني يد العون لالأ�سرة وخا�سة االأم فى حماولة 
االأ�سرية. االحتياجات  تلبية  فى  وامل�ساعدة  النف�سيه  ال�سغوط  هذه  خلف�ص 
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م�صكلة الدرا�صة:

اأكدت نتائج بع�ص الدرا�سات اأن اأمهات االأطفال ذوى ا�سطراب التوحد   
 )Tomanik et al., االأوتيزم( يعانني من ال�سعور الوا�سح بال�سغوط النف�سيه(
االأوتيزم  اأطفال  اأمهات  اأن  اأخرى  لدرا�سات  النتائج  بع�ص  اأظهرت  كما   2004)
اأكرث اح�سا�ساً بال�سغط من اأمهات االأطفال ذوى االإعاقات االأخرى مثل درا�سة 
)Alexandra et al., 2004( وفى هذه الدرا�سة نحاول مناق�سة ما �سبق من 

خالل ثالثة حماور رئي�سية وهى:
1- نوعية ال�سغوط النف�سيه التى تعانى منها اأمهات االأطفال االأوتيزم .

2- االحتياجات الرتبوية وال�سحية واالجتماعية الأ�سرة الطفل .
3- كيفية دعم اال�سرة ملواجهة ال�سغوط واالحتياجات االأ�سرية .

اأهداف الدرا�صة واأهميتها:-

تهدف الدرا�سة اإىل التعرف على اأهم م�سادر ال�سغوط النف�سيه لدى   
االأ�سرية  االحتياجات  اأهم  على  التعرف  اإىل  تهدف  كما  االأوتيزم,  طفل  اأمهات 
والتى تعد م�سادر لل�سغوط , ثم تقرتح منوذج ار�سادى خلف�ص هذه ال�سغوط 

لدى االأمهات الأطفال ا�سطراب التوحد )االأوتيزم( .
علم  حدود  فى  القليلة  الدرا�سات  من  اإنها  من  الدرا�سة  اأهمية  وتاأتى   
االأمهات  منها  تعانى  التى  النف�سيه  ال�سغوط  على  ال�سوء  تلقى  التى  الباحثة 
الأطفال االأوتيزم وهى بذلك تنبه اإىل اأهمية االهتمام بهذه ال�سغوط وحماولة 
الأمهات  خ�سي�ساً  اإعدادها  يجب  التى  االإر�سادية  الربامج  خالل  من  خف�سها 
االأوتيزم  طفل  تدريب  باأ�ساليب  الربامج  معظم  اهتمت  حيث  االأطفال  هوؤالء 
وتعليمه دون االهتمام مبن يقدم هذه الربامج للطفل ويدربه عليها وهى االأم.

بتدريب  لتقوم  االأم  م�ساركة  �سرورة  على  الربامج  هذه  ركزت  وقد   
فى  التطور  مالحظة  على  القادرة  وهى  الطفل  يفهم  من  اأكرث  الأنها  الطفل 
�سلوكه والتقدم الذى يحرزه الطفل ومع ذلك مل يفكر املخت�سني فى املعاناة 
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التى تعاي�سها االأم كل يوم وكل حلظة مع طفلها. لذلك كانت هذه الدرا�سة.

املحور الأول:- ويتناول ال�سغوط النف�سيه التى تعانى منها اأمهات اأطفال 
الأوتيزم وم�سادرها.

يعد م�سطلح ال�سغوط النف�سيه مفهوماً معقداً ملا له من اأبعاد مت�سابكة   
اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية ومهنية. فالبع�ص ي�سري له على اإنه« االإجهاد« 
للداللة على نطاق وا�سع من حاالت االإن�سان النا�سئه كرد فعل لتاأثريات خمتلفة 

بالغة القوة.

خارجية  اأو  داخلية  تكون  قد  �ساغطة  عوامل  التاأثريات  هذه  وتعد   
يتعر�ص لها الفرد,  وهى توؤدى اإىل رفع درجة التوتر النف�سى وخف�ص م�ستوى 
الطاقة النف�سيه الفعالة لديه, مما يوؤدى اإىل حالة من عدم التكيف مع البيئة 
حممد  2004؛  الر�سيدى,  هارون  2001؛  مو�سى:  )ر�ساد  به  املحيط  الو�سط  اأو 

كامل,2001(

االأ�سرى  لل�سغط  نظرى  منوذج  اأول   )1949(  Hill هيل  و�سع  وقد   
مت�سمنا اأربعة عوامل وهى: )A( احلدث ال�ساغط, )B( موارد االأ�سرة ملقابلة 
اال�ستجابة  ثم   )x( للحدث,  االأ�سرة  ت�سعه  الذى  التعريف   )c( احلدث,  هذا 
هذا  بوجود  املرتبطة  الفعل  ردود  فى  املتمثلة  االيجابية  اأو  ال�سلبية  النف�سيه 
احلدث وبتطبيق ذلك على اأ�سرة الطفل املعاق جند تطابق للنموذج مع الواقع .

 ويعد العامل )A( حدثا حياتياً )اكت�ساف االإعاقة( يوؤثر على االأ�سرة  
تاأثرياً متبايناً مما يوؤدى اإىل حدوث تغري فى نظام االأ�سرة.

العامل )B( هو قدرة االأ�سرة على منع احلدث)اكت�ساف االإعاقة( من   
اأن يهدم اأو يهدد كيان االأ�سرة. )c( هو تعريف االأ�سرة للحدث وخطورته وهو 
التعامل مع مثل هذا  فى  ال�سابقة  االأ�سرية ومتا�سكها وخرباتها  القيم  يعك�ص 

احلدث اأو اأحداث م�سابهة. )�سليجمان, درالنج,2001,40- 43(
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اإذن فالعوامل الثالثة A.B.C توؤثر جميعها فى قدرة االأ�سرة على منع   
ا حلدث ال�ساغط من خلق كارثة )العامل X( فالكارثة تعك�ص عجز االأ�سرة عن 
االحتفاظ بالتوازن والثبات. وت�ستطيع االأ�سرة با�ستخدام املوارد املوجودة وتعريفها 
معه. وتتوافق  وتتخطاه  ال�ساغط  احلدث  من  ت�سهل  اأن  للموقف  وتف�سريها 

االأ�سرة  فى  اإعاقة  ذى  طفل  وجود  اأن   )1992(Marsh مار�ص ويعتقد   
يحتمل اأن يولد حدثاً �ساغطاً حمدثاً كارثة لكل اأفراد االأ�سرة خا�سة االأم, الأنه 
ت�سبح  كما  له  لال�ستعداد  الوقت  من  القليل  وهناك  عادة.  متوقع  غري  حدث 
الت�ساوؤالت من االآخرين والغرباء م�سدراً اإ�سافياً لل�سغط ولكن غالباً ما تكون 

االأم هى اأكرث اأفراد االأ�سرة �سعوراً بال�سغط .

فهى اأول من ي�ستقبل الطفل وهى تًلُبى احتياجاته االأ�سا�سية, وهى من   
ي�ستقبل نظرات اال�ستغراب والت�ساوؤل فى عيون املحيطني بها. وي�سبح مطلوب  
منها اأن تف�سر للجميع ما يعانى منه الطفل, وملاذا هو خمتلف عن االآخرين؟ 

وهل هذا ب�سبب وراثى اأم خطاأ من االأم اأثناء ياحلمل اأو الوالده؟

م�ستويات  بني  ال�سببية  العالقة  اإىل  الدرا�سات  بع�ص  اأ�سارت  وقد   
ال�سغط عند االأم و العوامل الفرديه والبيئية املوؤثرة مثل الطبقة االجتماعية 
اإعاقة  �سدة  )االأم(  الواحد  العائل   ذات  االأ�سرة  االأمهات,  اأعمار  واالقت�سادية, 
امل�ساندة املجتمعية.)اميان كا�سف, 2013(.  كما  الطفل, حجم االأ�سرة, م�سادر 

ت�سري الدرا�سات اإىل اأن االأمهات يعانني من نوعني من ال�سغوط: 

�سغوط نف�سيه مثل االإكتئاب, التوتر, احلزن ال�سديد, قلق االإجناب, ال�سعور  -
بالذنب. 

�سغوط نابعه من عدم اإ�سباع االحتياجات املرتبطة باالإعاقة مثل ال�سغوط  -
القدرة  الطفل, وعدم  االآخرين نحو  الرتبوية, ردود فعل  املعرفية,  املادية, 

على التوا�سل مع الطفل.
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التوحد  ا�سطراب طيف  اأو  االأوتيزم  اإعاقة  تعقداً  االإعاقات  اأ�سد  ومن   
به  امل�سابني  االأ�سخا�ص  الوا�سع فى درجاته و�سدته ومظهر  النطاق  اإىل  اإ�سارة 
األوان  فهو  الطيف  فى  االختالفات  ت�سبه  االختالفات  اأن  على  الت�سمية  وتدل 
التوحد   طيف  »ا�سطرابات  م�سطلح  وي�ستخدم  متنوعة.  خمتلفة  متداخلة 
“ا�سطرابات منائية �ساملة  Disorders Autistic Speclrum بالرتادف مع 
اإىل حاالت  )Pervasive Development Disorders(. حيث ي�سري كالهما 
خمتلفة من االأوتيزم ت�سرتك جميعها فى �سفات التاأخر ال�سديد باالإ�سافة اإىل 
اللغوى  التوا�سل  فى  تاأخر  اإىل  باالإ�سافة  االجتماعية  العالقات  فى  انحراف 

واالجتماعى, وعدم القدرة  على التخيل.
ويزيد اأعداد االأطفال الذين ي�سابون بهذا اال�سطراب عاماً بعد اآخر   
حتى و�سلت الن�سبة اإىل 10- 17% �سنوياً. حتى اأن احلكومة االأمريكية اأعلنت اأن 

التوحد اأ�سبح م�سكلة وطنية. )وفاء ال�سامى, 2004: 48- 49(
النمو  على  توؤثر  فهى  اجلوانب  متعددة  االأوتيزم  طفل  م�سكلة  وتعد   
تباين  منهم  البع�ص  لدى  يكون  كما  وال�سلوكى.  واحلركى  واملعرفى  اللغوى 
يتمتع  بع�سهم  اأن  خا�سة  منهم  املتوقع  واالأداء  لهم  الفعلى  االأداء  بني  ظاهر 
بذكاء متو�سط اأو فوق املتو�سط.)نوابغ االأوتيزم( كما اأن البع�ص يتميز بذاكرة 

عميقة ورحبة.)ه�سام اخلوىل, 2010: 10(
كما تعانى اأمهات اأطفال االأوتيزم من عدم رغبة الطفل فى التوا�سل   
اأو التفاعل معها رغم اأن هذه العملية عقلية وعاطفية معاً فهى تنمى م�ساعر 
لطبع  للعقل  اأوامر  تعطى  الوقت  نف�ص  وفى  والطفل  االأم  بني  املتبادل  احلب 
جميع االنفعاالت من ابت�سام ومرح اأو بكاء فى ذاكرة الطفل واالأم معاً مما يزيد 

من منو م�ساعر احلب والعاطفة االيجابية. 
وتعد م�سكالت الت�سخي�ص الطبية وال�سلوكية اأوىل م�سادر ال�سغط. 

من  �سهولة  اأكرث  ي�سبح  عقلياً  اأو  �سمعياً  اأو  ب�سرياً  املعاق  الطفل  فت�سخي�ص 
ت�سخي�ص طفل االأوتيزم. فعملية الت�سخي�ص االأوىل ال تك�سف غالباً عن م�سكلة 
اأو لغوياً  اإنه متاأخر فكرياً  اإليه على  الطفل احلقيقية وقد يظل الطفل ينظر 
عدة �سنوات, وخالل هذه ال�سنوات حتاول االأم جاهدة اأن  تلبى احتياجات الطفل 

تبعاً لنتيجة الت�سخي�ص ولكن بال فائدة.
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كل  وفى  جديد  من  الت�سخي�ص  عن  البحث  رحلة  تبداأ  ما  وغالباً   
اأو  مرة يعطى االأطباء ت�سخي�ساً خمتلفاً, وقد يكون ذلك لقلة خربة الطبيب 
االخ�سائى باأعرا�ص االأوتيزم, اأو التداخل فى االأعرا�ص مع بع�ص اال�سطرابات 

االأخرى.
هذه  اأهم  ومن  الأم  مع  العاطفى  الرتباط  درجة  على  الطفل  ا�ستجابات  وتوؤثر 

ال�ستجابات:
 مظهر الطفل •
اأحد بني يديه )�سلباً,  متوتراً,  • اأن يحمله  ال�سلبية على  اال�ستجابة   

اإنعدام اال�ستجابة(.
 البكاء احلزين امل�ستمر •
م�ستوى الن�ساط ال�ساذ )اإما خامل اأو زائد( •
 امل�ستوى العاىل من االإثارة  •
 عدم القدرة على اال�ستجابة اأو االت�سال •
 االأبت�سامة املوؤجلة: اأى اال�ستجابة بعد فرتة من حدوث املثري. •
 احلياة املهددة  •
 البقاء فى امل�ست�سفى لفرتة طويلة, واالنف�سال الكامل عن الطفل. •
 عدم القدرة على املناغاة والنطق. فاإذا ف�سل الطفل فى اأن يثري اأمه   •

فاإن ذلك يوؤدى اإىل ف�سل االأم فى التفاعل مع الطفل.
   ) �سليجمان, درالنج, 2001: 76 – 75(.

حوله  من  العامل  مع  الطفل  تاأقلم  عدم  االأم  �سغوط  من  يزيد  كما   
االأم  الغ�سب قد تظهر فجاأة وال تعرف  الأ�سباب ذلك. فثورات  االأم  وعدم فهم 
م�سدر هذه الثورة, وقد يكون ذلك مثاًل الأن االأم رفعت لعبة معينة مو�سوعة 
على املن�سدة منذ فرتة طويلة. اإن عدم اإدراك االأم خل�سائ�ص االأوتيزم وكيفية 
التعامل مع الطفل يزيد من ال�سعور بال�سغوط لدى االأم. اأي�سا رغبة االأم فى 
بالت�سنج  الطفل  من  تُقابل  والتقبيل  باالحت�سان  لطفلها  حبها  عن  التعبري 
والت�سلب اأو ال�سراخ مما يحطم قلب االأم فهى تف�سر ذلك بعدم حب الطفل لها 
وعدم رغبته فيها. مما ي�سعرها باحلزن ال�سديد ويزيد ال�سعور بالذنب وينمى 

م�ساعر االكتئاب. 
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كما اأن عدم قدرة الطفل على اتباع ال�سلوكيات واالأوامر التى تطلبها 
االأم منه يزيد من نوبات الغ�سب. فالعامل بالن�سبة للطفل ملئ باالأ�سياء املربكة 
التى ال يفهمها في�ستجيب لهذا بال�سراخ اأو اللطم على الوجه لكى يجعل االأم 
تتوقف عن مطالبته ب�سلوكيات جديدة. اإن االأوامر املتتابعة التى تلقيها االأم على 
الطفل تزيد من تعقيد االأمر فال الطفل يفهم ما تقوله االأم وال االأم تتحمل 
 )Thompson ويذكر  االإحباط  من  يزيد  مما  امل�سئولة  غري  الطفل  ت�سرفات 
اإليها, وحتى  ما ينظر  نادراً  »اإن طفلها  �سبق  اأم تُعرب عن ما  (2007 , م�ساعر 
عندما ينظر اإليها يكون احلد االأدنى من االت�سال وال يك�سف اإال عن القليل مما 

يح�ص اأو يفكر فيه �سواء لها اأو لغريها؟«

اإنه  االأحيان  بع�ص  فى  ت�سعر  جتعلها  لطفلها  االأم  مالحظة  اأن  كما   
ذكى ويفهم بع�ص االأ�سياء ويدركها ب�سهولة رغم اإنها قد ال تكون فى احلقيقة 
مبثل هذه ال�سهولة, كما اإنها تالحظ اإنه يركز النظر على اأ�سياء معينة لفرتات 
طويلة وال ي�ستطيع اأن ينظر اإليها ملدة دقيقة كما اإنه يبتكر بع�ص اال�ستخدامات 
لُلعب املوجودة اأمامه وال ي�ستطيع اإخوته العاديني اأن يفكروا فيها.  هذا يجعلها 
ت�سعر باجلنون اأحياناً فالطفل ذكى ملاح يدرك ما حوله فلماذا هو �سامت طوال 

الوقت ال يُبدى اأى اإهتمام بها, وال يحاول التوا�سل معها.

الزوج  اأمام  االأبناء  تربية  االأوىل عن  امل�سئولة  ُتعد هى  االأم  كانت  وملا   
الطفل  تعليم  فى  االأوتيزم  لطفل  االأم  اإخفاق  فاإن  واالأ�سدقاء.  االأقارب  واأمام 
ال�سلوكيات املرغوبة اجتماعيا جتعلها دائما فى مو�سع اللوم واالتهام بالف�سل اأو 
االإهمال فى تربية الطفل.  كما يوؤدى رف�ص االأخوة واالأب للم�ساركه فى رعاية 
اإىل ازدياد اعتماد الطفل على االأم واأي�سا اإىل  اإنهم ال يفهمونه  الطفل بحجة 
زيادة ال�سعور بال�سغط النف�سى والتوتر عند االأم مما يوؤثر على قدرة االأم على 
التوافق مع الزوج واالأبناء اأو حتى فى حياتها االجتماعية واملهنية وقد ت�سطر 
اإىل اأن ترتك العمل لتتفرغ لرعاية الطفل مما يزيد من اأعباء االأ�سرة املادية. 
وهذا ما اكدت عليه نتائج العديد من الدرا�سات التى اهتمت بدرا�سة ال�سغوط 
لدى اأمهات االأطفال املعاقني )اإميان كا�سف, 2000, �سهري عبد احلفيظ, 2006  

Thompson، 2007(
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مما �سبق ميكن تلخي�س اأهم ال�سغوط التى تعانى منها اأمهات طفل الأوتيزم 
فى:-
 �سغوط مرتبطه بطرق رعاية الطفل. •
 �سغوط خ�سائ�ص االعاقة )اعاقة االأوتيزم(. •
 �سغوط مرتبطه بال�سلوكيات ال�ساذه للطفل. •
 �سغوط مرتبطه بثورات الغ�سب. •
 �سغوط مرتبطه ب�سعف التوا�سل مع الطفل. •
 �سغوط مرتبطه باملعرفه )الت�سخي�ص(. •
 �سغوط مرتبطه بردود فعل الزوج واالأخوه والغرباء. •

املحور الثانى: مفهوم الحتياجات الأ�سرية وارتباطها بال�سغوط النف�سيه:-

من  اأول  واأنهما  للطفل,  االأول  املعلم  هما  الوالدين  اأن  املعروف  من   
يعلمانه املهارات احلياتية, فالوالدين هما اأهم عنا�سر البيئة التى يعي�ص فيها 
االأ�سرية  دورة احلياة  تتغري  الطفل من م�سكلة ما  يعانى  الطفل ولكن عندما 
اأدوار االأ�سرة خا�سة االأم حيث تظل تدور فى فلك الطفل ذى االعاقة  وتتغري 

وت�سبح غري قادرة على رعاية الطفل مبفردها.
ال�سغوط  م�سادر  اأهم  اأن  على  الدرا�سات  من  العديد  نتائج  وتوؤكد   
االأ�سرية هى الق�سور ال�سديد فى اخلدمات املقدمة والتى تعمل على مواجهة 
املادية,  احلاجات  مثل  خارجية  االحتياجات  هذه  تكون  وقد  االأ�سرة  احتياجات 
فعل  بردود  وال�سعور  ال�سلبى  الذات  وتقدير  بالنق�ص  ال�سعور  مثل:  نف�سية  اأو 
ال�سلوكية  وم�سكالته  املعاق  الطفل  بخ�سائ�ص  مرتبطة  اأو  ال�سلبية,  االآخرين 

 )Laser et al., 1995; Dale, 1996) .والتعليمية
لأ�سر  وامل�سرتكة  العامة  الحتياجات  الدرا�سات  من  العديد  �سنفت  وقد   

الأطفال املعاقني والتى  ينتج عنها الح�سا�س بال�سغوط فى:

ال�سعوبات االقت�سادية واالجتماعية مثل البطالة, عدم وجود �سيارة, امل�سكن  •
الفقري, الدخل االقت�سادى املنخف�ص, اال�سطرابات املالية فى االأ�سرة, قلة 

فر�ص العمل اأمام االأمهات.
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قلة و�سعف تعليم الوالدين, حيث يقف حجر عرثة فى �سبيل اال�ستفادة من  •
الربامج املقدمة.

عدم الر�سا باحلياة الزوجية. •
احلاجة اإىل الراحة واال�سرتخاء واال�ستفادة من وقت الفراغ املوجود. •
احلاجة اإىل التاأكيد على االخالقيات الدينية القوية املوجودة فى االأ�سرة. •
احلاجة اإىل الرتابط واالن�سجام بني االأبناء العاديني فى اال�سرة. •
الوالدان,وعدم  • ي�ستخدمها  التى  ال�سعيفة  واالن�سجام  التوافق  �سيا�سات 

ا�ستخدام طرق وا�ساليب توافق عملية, واي�سا زيادة القبول ال�سلبى للتعامل 
)Sloper & Turner, 1992, Dale,  .1996 ,2000 ,مع الطفل)اميان كا�سف

من  جمموعة  باأنها«  االأوتيزم  طفل  اأ�سرة  احتياجات  تعريف  وميكن   
االحتياجات املعرفية والرتبوية والنف�سيه التى حتتاج اإليها اأ�سرة طفل االأوتيزم, 
ال�سعور  من  ويزيد  توترها  اإىل  يوؤدى  مما  مبفردها,  ا�سباعها  ت�ستطيع  وال 
حاولنا  واذا  االحتياجات  هذه  فىاإ�سباع  ي�ساعدها  من  اإىل  وحتتاج  بال�سغط, 
الربط بني مراحل منو الطفل ذو االحتياجات اخلا�سة واالحتياجات املرتبطة 

بها ميكن اأن ن�ستنتج النموذج التاىل:

• عن 	 الدقيق  الت�سخي�ص  اإىل  احلاجة  وت�سمل  ور�ساعته:  الطفل  حمل  مرحلة 
حالة الطفل, التوافق مع خرب اإعاقة الطفل, القدرة على �سرح حالة الطفل 
االحتياجات  املرحلة,  هذه  فى  الطفل  رعاية  احتياجات  فهم  لالآخرين, 

الطبية.
• فى 	 اال�سرتاك  الطفل,  لرعاية  الرتتيب  املدر�سة:  وعمر  الطفولة  مرحلة 

عن  البحث  املنا�سبة,  التعليمية  الربامج  عن  البحث  التدخل,   برامج 
املعلومات, تو�سيح وجهات النظر,  التعبري عن االنفعاالت ال�سلبية, احلاجة 

اإىل م�ساعدة الزوج واالأبناء, احلاجة اإىل امل�ساندة املجتمعية.
• مرحلة املراهقة: مواجهة احلالة املزمنة للطفل, التعامل مع م�ساكل النمو 	

التعليمى  امل�ستقبل  اأقرانه, حتديد  مع  املراهق  دمج  اإىل  احلاجة  اجلن�سى, 
واملهنى للمراهق. احلاجة اإىل تاأمني م�ستقبل االأبن.
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• �سعوبة 	 مثل  املزمنة  امل�ساكل  مع  التعامل  اإىل  احلاجة  ال�سباب:  مرحلة 
فر�ص  توفري  اجلن�سية,  امل�سكالت  املجتمعى,  الدمج  فر�ص  قلة  التوا�سل, 
امل�ستقبل بعد موت  عمل, البحث عن مراكز االعا�سة الكاملة, التفكري فى 

الوالدين.

واملعرفية  الرتبوية  ال�سرة  احتياجات  تتعدد  الأوتيزم  للطفل  وبالن�سبة 
ومن  الأ�سرة  على  حتديات  من  العاقة  هذه  خ�سائ�س  تفر�سه  ملا  والجتماعية 

ذلك:-

• الطفل 	 م�سكلة  ب�ساأن  املعلومات  نق�ص  فى  وتتمثل  معرفية:-  احتياجات 
اأى  توجد  ال  حيث  جمتمعنا  فى  خا�سة  معها  التعامل  وكيفية  واأ�سبابها 

مراكز متخ�س�سة اأو مواقع اإلكرتونية معتمدة الإر�ساد االأ�سرة.
• طبيب 	 اإىل  حتتاج  فاالأ�سرة  الأوتيزم:-  الطفل  برعاية  مرتبطة  احتياجات 

بع�ص  لعالج  اأطفال  طبيب  واي�سا  التوحد,  ا�سطراب  فى  متخ�س�ص 
االأمرا�ص املزمنة مع اأعرا�ص االأوتيزم مثل ال�سرع, واي�سا خبري فى التغذية 
اآثار جانبية وتوؤدى اإىل  اأن بع�ص االأدوية قد يكون لها  ملتابعة الطفل, كما 
ظهور بع�ص امل�سكالت ال�سحية وال�سلوكية على الطفل, وحتتاج االأم اإىل من 
ي�ساعدها فى التعرف على كل ذلك, اي�سا كيفية التعامل مع ثورات الغ�سب 

واإيذاء الذات.
• وغذائية 	 طبية  رعاية  اإىل  االأوتيزم  الطفل  يحتاج  املادية:-  احلاجات 

واألعاب ومناذج خا�سة  املبكر واملكثف,  وا�ستخدام االأدوات  التدخل  وبرامج 
فى التعلم كما قد يحتاج اإىل اإحلاقه ببع�ص املراكز املتخ�س�سة والتى متثل 
عبئاً مادياً على االأ�سرة خا�سة اأن بع�ص االأمهات تفقد وظائفها لت�ستطيع 

التفرغ لرعاية الطفل.
• احلاجة اإىل تاأمني م�ستقبل الطفل:- اإن جناح الطفل فى درا�سته والتخطيط 	

مل�ستقبله متعة ميار�سها كل والدين بحب و�سغف. ولكن عندما يكون الطفل 
معاقاً تختلف هذه النظرة وت�سبح احلاجة اإىل من يطماأن الوالدين على 
م�ستقبل الطفل واالجابة على ت�ساوؤالت مثل:  هل ميكن للطفل اأن يتعلم؟ 
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هل  �ساباً؟  ي�سري  حتى  الطفل  �سيعي�ص  هل  يتزوج؟  اأن  للطفل  ميكن  هل 
من  ذلك  وغري  بحياته؟  اال�ستقالل  ميكنه  هل  عماًل؟.  ميار�ص  اإن  ميكن 
الت�ساوؤالت التى ال ميلك املتخ�س�سني االجابة ال�سافية عليها؟ والتى تظل 

ت�سغل بال الوالدين ومتثل حاجة غري م�سبعة وم�سدراً لل�سغط النف�سى.
• فمن 	 لي�ص حالة خا�سة  االأوتيزم  اإن طفل  والأبناء:-  الزوج  اإىل دعم  احلاجة 

فيجب  فريدة,  خا�سة  حالة  اأو  م�سروع  الطفل  اعتبار  عدم  ال�سرورى 
التعامل معه على اإنه طفل ذو احتياجات خا�سة وفرد من العائلة له حقوق 
مثل اإخوته, كما اإن م�ساندة االأب واالأخوة للطفل واإ�سعاره باحلب والتقبل 
حتى لو مل يبادر لهم نف�ص امل�ساعر باإظهارها اإال اإنه ي�سعر بها ويحتاج اإليها. 
كما متثل م�ساندة االأم وتوزيع االأعباء على جميع اأفراد االأ�سرة عاماًل هاماً 

الإح�سا�ص االأم بالتوافق كما ي�ساعدها على اإلتقاط اإنفا�سها.
• اأطفال 	 اأماكن متخ�س�سة لرعاية  اإن توفري  احلاجة اإىل الدعم املجتمعى:- 

اأو �سبكة املعلومات  التلفزيون  ار�سادية من خالل  االأوتيزم, وتوفري برامج 
االنرتنت لتلبية احتياجات اال�سرة املعرفية واالر�سادية يعد عاماًل موؤثراً 
فى خف�ص ال�سعور بال�سغط النف�سى, كما يعد توفري برامج التعليم الفردى, 
وبرامج تعديل ال�سلوك وبرامج الدمج مع االأقران نوع من اأنواع اخلدمات 
املجتمعية التى يجب توفريها الأ�سرة طفل االأوتيزم وكذلك م�ساعدتها فى 

اختيار اأى من هذه الربامج اأن�سب لطفلها.

ويرى)Demger & Goldberg )1999  ان اكرث االحتياجات االأ�سرية تاأثريا 
مواقف  هناك  وان  االأ�سرى.  لال�ستجمام  احلاجة  هى  اأوتيزم  طفل  بوجود 

اجتماعية معينة ينتج عنها �سغوط نف�سيه �سديدة على الوالدين منها:-

االأطفال - 1 مع  الطفل  ين�سجم  ال  حيث  الر�سميه  االجتماعية  املنا�سبات 
العاديني.

الدعوات فى بيوت االآخرين, حيث يكون توجيه �سلوك الطفل �سعب.- 2
االأماكن العامة. حيث يكون التحكم فى ال�سلوك م�سكلة.- 3
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االأماكن املفيده التى ال ت�سمح للطفل باحلركة, وال للوالدين باالن�سحاب - 4
من املوقف.

عند - 5 ال�سلوك  من  منحرفة  اأ�سكال  فى  يدخل  حيث  االجتماعية  املواقف 
التفاعل مع االآخرين.

املحور الثالث: كيقية دعم ال�سرة ملواجهة ال�سغوط والحتياجات ال�سرية

اأكدت نتائج الدرا�سات اأن االأم التى لديها طفل اأوتيزم تعانى من القلق   
واالحباط وال�سغوط اأكرث من االأمهات التى لديها اأطفال عاديني اأو حتى ذوى 

اعاقات اأخرى, ويزيد من هذه ال�سغوط م�ساكل مع الزوج واالأبناء والغرباء.
مالحقة  فى  اليوم  طوال  تعانيه  مما  االأم  منه  تعانى  الذى  فاالجهاد   
اإىل  يوؤدى  قد  مما  الزوجية  عالقاتها  على  ينعك�ص  وتدريبه  ورعايته  الطفل 

 )Thompson, 2007( .تفكك العالقة العاطفية بينهما

وهناك اأ�ساليب عديدة تلجاأ اإليها الوالدين لعادة التوافق وتخفيف ال�سغوط مثل:

اإنكار الت�سخي�ص العاقة الطفل حتى ال يكون عليهم مواجهتها. •
يعطوا  • لكى  وذلك  واال�سرتخاء  بالراحة  اخلا�سة  الت�سهيالت  ا�ستخدام 

اأنف�سهم الوقت ملواجهة متطلبات رعاية الطفل.
البحث عن امل�ساعدة من االأ�سدقاء واالأقارب. •
اإعاقة  • حاالت  هناك  بان  الوالدان  يعرتف  حيث  اإيجابية,  ب�سورة  التفكري 

اأ�سعب من طفلهما.
الر�سا  • منظور  من  اإليه  كالنظر  املواقف  جتاه  الوالدين  نظر  وجهة  تغري 

بق�ساء اهلل.
البحث عن املعلومات املفيدة والنافعة مثل البحث عن الراأى االآخر, قراءة  •

الكتب املتعلقة باعاقة الطفل, توجيه اال�سئلة للمخت�سني.
الفعالة واملوؤثرة  • الو�سائل  امل�سكلة ومتابعة  البناء, مثل حتديد  امل�سكلة  حل 

والواقعية من اأجل حل امل�سكلة.
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املوافقة ال�سلبية على اأى برامج عالج يتم تقدميها للطفل )ترك امل�سئولية  •
لالآخرين اأو جتنب املعار�سة اأو املواجهة(.

االت�سال  • مثل  العالية  ال�سغوط  ذات  املواقف  عن  والرتاجع  االن�سحاب 
بامل�ست�سفى, اأو التمنى بدون عمل, جتنب اأفراد االأ�سرة االآخرين .

       )اميان كا�سف, 2010,112(.

مما �سبق يت�سح اأن كل من الوالدين لهما نف�س الدور والأهمية فى حتديد ال�ساليب 
املختلفة لأعادة التوافق.

ولذلك ي�سبح من الهام اإ�سراك الوالد فى الربامج االر�سادية املقدمة   
لالأمهات. فالعالقة العاطفية والزوجية قد تنهار اأو ت�ساب بالفتور و التجمد 
ب�سبب الطفل, ولذلك البد من تذكري الزوج باأنه عليه دور االأبوه واأن الطفل 
اإذا  واأنهما  كفريق  معاً  يعمال  واأن  معاً  يظال  اأن  لهما  اأف�سل  وانه  معاً  اإبنهما 
اإ�ست�سلما لالحباط والتفكك االأ�سرى لن تكون هناك اأ�سرة و�سي�سبح كل االأطفال 
ذوى احتياجات خا�سة. ولذلك البد من ايجاد اأر�ص م�سرتكة واأهداف وا�سحة 
من  يزيد  ذلك  الأن  االأ�سرة  اأفراد  باقى  مع  باال�سرتاك  معاً  لتحقيقها  يعمال 
امل�سرية  اإ�ستكمال  اأزمتها ويجعلها ت�ستطيع  الدعم وامل�ساندة لالأم ويخفف من 

بر�سا وحب يت�سع جلميع اأفراد اال�سرة.

الطفل  اأمهات  مع  الر�سادى  التدخل  ل�سرتاتيجية  مقرتح  منوذج  يلى  وفيما 
الأوتيزم خلف�س الح�سا�س بال�سغوط النف�سيه:-

اأهداف ال�صرتاتيجية:-
تنمية وظيفة االت�سال بني االأم والطفل. •
تي�سري م�ساركة االأم مع الطفل فى البيئة االجتماعية ال�ساملة. •
دعم االأ�سرة املتعدد االوجه. •
التفريغ االنفعاىل للم�ساعر ال�سلبية. •
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الأ�ص�س التى تقوم عليها ال�صرتاتيجية :-
يوؤكد (Martin et al., 1992( على اأن هناك اأ�سلوبني ملواجهة ال�سغوط هما:-

Emotional coping strategies ال�سرتاتيجيات النفعالية فى املواجهة -
وتتمثل فى ردود اإنفعالية فى مواجهة املواقف ال�ساغطة مثل الغ�سب و التوتر 

واالنزعاج والقلق والياأ�ص.
Cognitive coping strategies ال�سرتاتيجيات املعرفية فى املواجهة *

اإعادة تف�سري وتقومي املوقف والتحليل املنطقي والن�ساط العقلى. وتتمثل فى 
)اميان كا�سف,2013(

كما ذكر Cohen, 1994 عدد من ال�سرتاتيجيات مثل:-
للبحث عن  • املنطقى  التفكري  الفرد  التفكر العقالنى: ويتمثل فى حماولة 

م�سادر القلق واأ�سبابه.
التخيل: حيث يتجه الفرد اإىل التفكري فى امل�ستقبل وتخيل ما قد يحدث. •
النكار: ويتمثل فى انكار ال�سغوط وكاأنها مل حتدث اأو يتجاهلها. •
حل امل�سكلة: وهى ا�سرتاتيجية معرفية تتمثل فى ا�ستخدام اأفكار جديدة  •

ومبتكرة ملواجهة امل�سكلة وحلها.
الفكاهة  • وروح  بب�ساطة  ال�سغوط  مع  التعامل  فى  وتتمثل  الفكاهة: 

واالنفعاالت االيجابية.
الرجوع اإىل الدين: وتتمثل فى مت�سك الفرد بالعبادات واالكثار منها كم�سدر  •

للدعم الروحى واالنفعاىل فى مواجهة املواقف ال�ساغطة.

ذوى  االأطفال  اأمهات  التعامل مع  الطويلة فى  الباحثة  ومن خالل خربة 
ميثل  حيث  الروحى  اجلانب  اأهمية  على  التاأكيد  ميكن  اخلا�سة  االحتياجات 
الر�سا واالقتناع بعدل اهلل  واأن هذا الطفل هبة من اهلل واهمية كبرية لال�سرة 
وي�ساعدها على مواءمة حياتها , وكان هذا العامل هو اأحد العوامل الهامة التى 

توؤدى اإىل خف�ص ال�سعور بال�سغوط.
املعرفى  االر�ساد  بني  جتمع  فنيات  عدة  املقرتحة  اال�سرتاتيجية  وتت�سمن 

ال�سلوكى وكذلك االر�ساد ال�سلوكى.
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من  عدد  املقرتحة  اال�سرتاتيجية  تت�سمن  اأن  ميكن  ال�صرتاتيجية:-  متوى 
الوحدات مثل:-

الوحدة الأوىل:
بدء التقبل )اإفتح الباب بروية(

وتقوم على مناق�سة االأم واحلديث املفتوح لتذكر خربات �سابقة مع الطفل 
منو  معدالت  الطبى,  الطفل  �سجل  ثم  �سعيدة,  كانت  هل  احلمل,  فرتة  مثل 
م�ساعرهن.  عن  للتعبري  الكافية  الفر�سة  االأمهات  اإعطاء  مع  االأوىل.  الطفل 

وتذكر االآحداث اجلميلة التى �سحبت ميالد الطفل.

الوحدة الثانية:
بداية املعرفة )تقييم املوقف احلاىل(

اإىل تعريف االأمهات مبعنى وخ�سائ�ص ا�سطراب التوحد  وتهدف الوحدة 
واأ�سباب حدوثه واأثر الوراثة فى اال�سابه به, وملاذا هو ا�سطراب طيفى معقد 

وغام�ص.

الوحدة الثالثة: 
التفريغ النفعاىل )ا�سرتجاع امل�ساعر(

نحو  داخلها  املوجودة  ال�سلبية  االنفعالية  ال�سحنة  تخرج  الأن  االأم  حتتاج 
الزوج واالأبناء و االآخرين ولكنها ال ت�ستطيع مما ميثل م�سدراً  الطفل ونحو 
لالأم  الفر�سة  اتاحة  اإىل  الوحدة  هذه  تهدف  لذلك  النف�سى.  لل�سغط  دائما 
الخراج هذه امل�ساعر واالحا�سي�ص مهما كانت �سلبية ومهما كانت عنيفة اأو الذعة 
اأو راف�سة. ويجب على املر�سد احرتام هذه امل�ساعر وت�سجيع االأم على التحدث 

والتعبري بحرية.
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الوحدة الرابعة: 
دح�س الأفكار وتفنيدها )اإعادة  ترتيب الداخل(

حتتاج االأم اإىل اإعادة ترتيب اأفكارها وتفنيدها فهى ال تعرف هل هى حتب 
الطفل اأم تكرهه؟ وهل هى ال�سبب فيما يعانى منه الطفل؟ وهل هى حمبوبة 
رغم تق�سريها من زوجها واأوالدها؟ وهل هم ي�سعرون باملعاناة التى تعانيها؟ 
اأفكار �سلبية نحو الذات. وهنا يتجه دور  وغري ذلك من اال�سئلة التى تنم عن 
االر�ساد مل�ساعدة االأم ملناق�سة هذه االأفكار والتحدث ب�سوت عاٍل بداًل من كبتها.

الوحدة اخلام�سة:
تنمية التوا�سل )تي�سر مهارات الت�سال(

ميثل جناح االأم فى خلق لغة للتوا�سل مع الطفل عاماًل هاماً فى خف�ص 
ال�سلوك  تعديل  فنيات  بع�ص  على  االأم  تدريب  يتم  لذلك  النف�سيه  ال�سغوط 
ومتى  للطفل  تعزيز  جدول  عمل  وكيفية  املعززات  ا�ستخدام  مبعنى  وتعريفها 
ت�ستخدمه, وغري ذلك من الو�سائل املي�سرة لتنمية التوا�سل مع الطفل وذلك 
من خالل ممار�سة بع�ص الن�ساطات  التى يحبها الطفل وحتبها االأم اي�سا مثل 

املو�سيقى والرق�ص والغناء.

الوحدة ال�ساد�سة:-
تنمية تقدير الذات )حتدى نف�سك(

ال�سلبى  الذات  تقدير  اإن  كما  الذاتية,  باأهميتها  االأم  ت�سعر  اأن  الهام  من 
يوؤدى اإىل تراكم ال�سغوط وال�سعور بالدونية واالهمال وقد يوؤدى اإىل التفكري 
لالأمهات   املفيد  من  يكون  لذلك  االنتحار.  حتى  اأو  االن�سحاب  اأو  التجنب  فى 
�سعيدة  مبتهجة  جديدة  ذات  ور�سم  لذواتهن  تقديرهن  تنمية  على  تدريبهن 
مرحة, ويكون ذلك من خالل التدريب على االهتمام بال�سحة اجل�سدية لالأم 
ومعاجلة بع�ص االأمرا�ص, وم�ساعدتها على اال�سرتخاء لفرتة كل يوم وتدريبها 
على متارين اال�سرتخاء, وتدريب االأمهات على و�سع اأهداف جديدة وحماولة 
اأو ممار�سة هواية  اأو تعلم مهنة جديدة  حتقيقها بعيداً عن الطفل, كالدرا�سة 

قدمية.



العدد ) 2 ( يناير 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 29 -

الوحدة ال�سابعة:
 دعم الأ�سرة )ال�ستمتاع الأ�سرى(

املبهجة ينعك�ص  اإن االن�سمام لالآخرين وم�ساركتهم االفراح وامل�ساعر   
على الفرد فينتقل اإليه هذا ال�سعور باملرح والفرح, ومن املفيد لالأم اأن ت�سارك 
اأفراد االأ�سرة فى اهتماماتهم وجناحاتهم واأال تتوقف احلياة عند اأقدام الطفل 
اأفراد  بني  املهام  وتق�سيم  الطفل  رعاية  فى  الزوج  م�ساركة  اإن  كما  االأوتيزم. 
االأ�سرة, والعمل على ايجاد وقت فراغ لالأم لتق�سية فى اأى ن�ساط حمبب اإليها 
احلب  لروح  ا�سرتجعها  اإىل  يوؤدى  كما  بال�سغوط  �سعورها  خف�ص  اإىل  يوؤدى 

واملودة ويزيد من حما�سها لرعاية الطفل وتقبله.

النتائج املتوقعة من ال�صرتاتيجية املقرتحة:

ميكن اأن يوؤدى تطبيق هذه اال�سرتاتيجية على االأمهات ذوات ال�سغوط   
النف�سيه العالية اإىل خف�ص ال�سعور بال�سغوط, وزيادة تقبلهن لذواتهن, كما قد 
يوؤدى اإىل ان تتعلم كيفية مواجهة املواقف واالحداث احلياتية القادمة, وذلك 
احلياتية  واالآمال  االأهداف  هجران  دون  واأهدافها  وتوقعاتها  قيمها  بتعديل 
االأ�سرية الهامة. كما ي�ساعد باقى اأفراد االأ�سرة على روؤية االأم من منظور جديد 

خمتلف. يوؤكد على الذاتية ويدعم اال�ستقاللية.
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فعالية برنامج اإر�صادى انتقائى فى تنمية ال�صلوك الإيجابى للمكفوفني*
اإع��داد

اأ / �صاهندة ممد ممد بيومى        اأ.د/ ممد ممد بيومى خليل  
باحثة دكتوراه اأ�صتاذ ال�صحة النف�صية    

     كلية الرتبية جامعة الزقازيق              بالعالقات الثقافية بجامعة الزقازيق

مقدم���ة :
ميكنن���ا الق���ول اننا نعي�ص اليوم ع�سر علم النف�ص االإيجاب���ى , حيث ركز علم 
النف����ص ف���رتة طويلة ع���ى اجلوانب ال�سلبي���ة لالإن�سان  مث���ل )االإدم���ان – العنف – 
اجلرمي���ة – اخل���وف – املر����ص – القل���ق – االكتئ���اب – اال�سطرابات ال�سخ�سية ( 
قبل ان يركز على املتغريات االإيجابية التى ت�ساعد الفرد على اال�ستمرار فى احلياة 

, ومواجهه �سغوطها بنجاح .
وق���د اأ�سه���م رواد ه���ذا العل���م اأمث���ال  Seligman, Synder ف���ى ظه���ور 
م�سطلحات جديدة مثل االمل , وال�سمود , وال�سعادة وغريها , وقد ا�ستند رواد 
عل���م النف����ص االيجابى على كتابات رواد التوجة االن�سانى مثل ما�سلو الذى اأ�سار 
 )Maslow, 1979 : 1-5( Motivation and  ف���ى كتاب���ة الدافعية وال�سخ�سية
Personality اإىل اأن االإن�س���ان حمق���ق لذات���ة , وهو خ���ري بطبيعتة وي�ستطيع ان 
يظه���ر الإمكانات���ة الكامنة , وقدرتة على التح���دى واملواجهه الفعالة عندما تتاح 
لة الظروف املنا�سبة لذلك , واأ�سار ما�سلو بو�سوح اىل ان معظم النا�ص اأ�سوياء , 
وان ن�سبة ب�سيطة منهم )10 – 15 %( مر�سى , وان علم النف�ص والطب النف�سى 
اأعطيا جل اهتمامهما للمر�سى , وتركواالأ�سوياء دون اكت�ساف اأو تنمية قدراتهم 
الكامن���ة , مم���ا جع���ل عل���م النف�ص يبدو كم���ا ل���و كان مركزا فقط عل���ى اجلوانب 

)Seligman & Chikszentmihalyi, 2000( .ال�سلبية واملر�سية
وم���ن هنا بداأ رواد علم النف�ص االيجابى يركزون على تنمية اوجة القوى 
االن�ساني���ة وتو�سي���ح العوامل التى تهي���ئ الكت�ساب ال�سف���ات االيجابية , وجتاوز 

*  خمت�سر البحث .. للمزيد يرجع للباحثني .
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النظرة االختزالية )للطفولة – وذوى االأحتياجات اخا�سة( , والنظر لالإن�سان 
ب�سفة عامة على اأنة منظومة مفتوحة غنية باإمكانيات النماء واالإبداع واالرتقاء 

بال حدود .
لذا نحن بحاجة اأي�سا ل�سياغة وتطوير واختبار فعالية برامج الإر�سادية 
لبن���اء وتنمية وتعظيم مكامن الق���وة والف�سائل االن�سانية لدى كافة بنى الب�سر 
) عادي���ني ومعوق���ني, اأ�سوياء وم�سطربني ( على اخت���الف قدراتهم واإمكاناتهم 
ال�سخ�سي���ة واالإجتماعي���ة والنف�سي���ة ونحت���اج الأن نل���ح فى الطلب م���ن العاملني 
ف���ى حق���ل االر�ساد النف�سى االقتناع باأن اأف�سل م���ا ميكنهم القيام به من عمليات 
ار�سادي���ة ه���و : اعداد وتنفيذ برام���ج اإر�سادية تهدف اىل تنمي���ة وتعزيز ال�سلوك 
االيجاب���ى خا�س���ة ل���ذوى االحتياج���ات اخلا�سة , ب���داًل من التوجة نح���و اإ�سالح 
جوان���ب ال�سع���ف والق�س���ور لديه���م , خا�س���ة واأن تنمي���ة وتعظيم مكام���ن القوة 
, والتمي���ز االيجاب���ى �سي�سل���ح تلقائي���اً م���ن جوان���ب ال�سع���ف والق�س���ور لديهم , 

وميكنهم من التغلب عليها .
واإذا كان ذوى االحتياج���ات اخلا�س���ة ميثل���ون قطاعا هاما م���ن ال�سريحة 
ال�سبابي���ة ف���ى املجتمع امل�سرى , ف���اإن نقلهم من مرحلة االإهم���ال واالإح�سان اإىل 
مرحل���ة امل�سارك���ة واالإتق���ان , وم���ن مرحل���ة رد الفع���ل اىل املبادرة والفع���ل , وهذا 
م���ا مل�سن���اة فى الفرتة االخرية م���ن اإ�سرار متحدى االإعاق���ة واجلمعيات العاملة 
ف���ى جم���ال رعاي���ة ذوى االحتياج���ات اخلا�سة عل���ى طلب و�سع ممثل���ني لهم فى 
اللجن���ة التاأ�سي�سي���ة للد�ست���ور , لالإ�سه���ام االإيجاب���ى ف���ى �سناعة امل�ستقب���ل , وما 
اأعلنتة اجلمعية الوطنية للمكفوفني باملغرب العربى فى بيان ن�سرتة عن خو�ص 
�سكل ن�ساىل فى احل�سول على حقهم فى العمل كاأقرانهم املب�سرين واإال قاموا 
بحال���ة انتح���ار جماعى بقل���ب العا�سمة , وحني هموا بذل���ك ا�ستجابت احلكومة 

ملطالبهم ومت تعيينهم كاأقرانهم املب�سرين . 
 )http://newsmactob@yahoo.com(

وعلي���ه ف���اإن تغري النظرة لتل���ك الفئات خا�سة املكفوف���ني املعاقني ب�سرياً 
والذين تتوفر لديهم فر�ص اإ�سهام اأكرب نظرا لطبيعة اإعاقتهم التى تختلف اىل 

حد كبري عن باقى االإعاقات .



فعالية برنامج اإر�شادى انتقائى فى تنمية ال�شل�ك االإيجابى للمكف�فنياأ.د. حممد حممد بي�مى & اأ. �شاهنده حممد حممد

- 34 -

وتغ���ري تل���ك النظ���رة م���ن اأنهم ع���بء وعالة عل���ى املجتمع , ميثل���ون كلفة 
اقت�سادي���ة واجتماعي���ة وتربوي���ة تف���وق اأقرانه���م العادي���ني , واأنهم حم���ل �سفقة 
واح�سان , اإىل اأنهم طاقات معطلة ينبغى حتريرها وحتريكها , والتجارب اأثبتت 
وجود مناذج جمتمعية فى كافة جماالت احلياة اأ�سهمت بن�سيب وافر فى احلياة 
االأدبي���ة )ط���ة ح�سني( , والنف�سية )�سالح خميم���ر( ,  والفنية )عمار ال�سريعى( 

وغريهم .
ف���اإن ه���ذا يحتم على العامل���ني فى جمال رعاية املكفوف���ني فى اجلامعات 
ومراك���ز البح���ث العلمى , االهتم���ام بتنمية ال�سلوك االإيجابى ل���دى تلك الفئة , 
للتغل���ب عل���ى ما تفر�س���ة عليهم االإعاق���ة الب�سرية من “ �سعوب���ات فى التفاعل 
االجتماع���ى , وال�سع���ور بنق����ص الكف���اءة الذاتي���ة , واالإعتمادية عل���ى االآخرين “ 

)عبد املطلب اأمني القريطى , 2005 : 450( .

ورغم ما حتدثه الإعاقة الب�سرية من اآثار �سالبة على �سخ�سية الكفيف، من اأنه :
 ذل���ك ال�سخ����ص ال���ذى ال ي�ستطي���ع اأن يح���دد طريقة دون م�ساع���دة او قيادة  -

االآخرين لة فى البيئة غري املعروفة لة .
العاجز عن التفاعل االجتماعى الناجح . -
�سعيف التوا�سل اجليد خا�سة التوا�سل غري اللفظى . -
يعانى �سعوبة احلركة واالنتقال : )عادل عبداهلل ,2004 : 605( -

ف���اإن �س���الح خميم���ر , اأحد متحدى العم���ى , مل يرجع ذل���ك اىل طبيعة االإعاقة 
ذاتها وامنا اأرجعة اىل امرين هما :

( �سوء فهم طبيعة العمى:	(أ
 فالعم���ى اليع���د ب���اأى ح���ال من االأح���وال عام���ل تنميط , حي���ث اأن���ه ال يجعل كل 
م���ن ي�س���اب به يندرج حتت منط بعينه , فلي����ص هناك من وجهة نظره ما ي�سمى 
بالكفيف وامنا هناك هذا ال�سخ�ص او ذاك الذى ي�ستجيب كل منهما للعمى تبعا 
لنم���ط �سخ�سيت���ه , ولي����ص تبعا لنمط اإعاقته , يقدر على ه���ذا العمل اأوذاك تبعاً 

ال�ستعداداته واإمكاناته .
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( الجتاهات الجتماعية واملجتمعية نحو املعاق ب�سريًا من حيث : 	(أ
�س���وء فهم الطبيع���ة االإن�سانية للكفيف , و�سوء فهم االإعاق���ة االإن�سانية للكفيف , 

اإما باالإح�سان وال�سفقة اأو العدائية والكراهية واالإهمال .  
وبن���اء عل���ى م���ا �سبق م���ا اأكده �س���الح خميمر وف���ى اطار نظري���ة )ايريك 
برين( عن حتليل التعامالت والتى اكد فيها على ان “ النا�ص بطبيعتهم قادرون 

على ان يحيوا حياة حرة يوجهون فيها اأمورهم باأنف�سهم” .
�سلوكه”. فى  جربى  اأو  حمدد  وغري   , ايجابى  االن�سان  “وان 

ويرتبط بهذة النظرية املتفائلة عدة فر�سيات :

الفر�سية الوىل :
اأن النا����ص الذي���ن يعان���ون من م�س���كالت لي�سوا كله���م عاجزون ب���ل اأكرثهم ب�سر 

اأذكياء قادرون ومقتدرون لكنهم معاقون باأمور من خارج ذواتهم .
الفر�سية الثانية :

اأن امل�سرت�سدي���ن مهم���ا كان���ت معاناته���م واإعاقاتهم فاإنة من املمك���ن م�ساعدتهم 
بالربامج االر�سادية على مواجهة اآثار اإعاقتهم وم�سكالتهم بل والتخل�ص متاما 

من م�سكالتهم, ثم االإ�سهام االإيجابى فى حل م�سكالت من حولهم 
الفر�سية الثالثة :

اأن كل ف���رد يول���د ولدي���ة طاق���ات لتنمي���ة اإمكانياته مب���ا يحقق اأق�س���ى فائدة له 
ولال�ستمت���اع بحيات���ة واإبداعاته فى عمل اجتماعى منتج يحق���ق اأق�سى اإيجابية 
اجتماعية فى خدمة االآخرين واملجتمع )حممد حمرو�ص ال�سناوى , 1998 : 346( 

وم���ن هذة املنطلق���ات , وما تقرة من حقائق ترجع الق�سور فى االإيجابية 
وال�سل���وك االإيجاب���ى ل���دى املعاق���ني ب�سري���ا اإىل ظ���روف خارجة ع���ن اإرادتهم ال 

تتعلق باإعاقتهم الب�سرية قدر تعلقها بالظروف املجتمعية املحيطة بهم 
ل���ذا ي�سب���ح م���ن االهمية مبكان اإع���داد برنام���ج اإر�سادى لتنمي���ة ال�سلوك 

االإيجابى لدى املعاقني ب�سرياً يهدف اىل :
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م�ساع���دة املع���اق ب�سريا على اكت�س���اف قدراتة الذاتي���ة الكامنة من خالل    -1
مواقف اإر�سادية 

متكين���ه م���ن توظيف تلك الق���درات واالمكان���ات فى �سكل �سل���وك اإيجابى    -2
يتمثل فى:

الق���درة عل���ى التعب���ري احلر امل�سئ���ول عن الراأى ف���ى الق�ساي���ا ال�سخ�سية  -
واالجتماعية واملجتمعية 

القدرة على املباداأة اخلرية واملبادرة بل واملخاطر لتح�سني وتطوير الواقع  -
ال�سخ�سى واالجتماعى واملجتمعى . 

قب���ول االآخ���ر والتع���اون مع���ة لتحقي���ق االأه���داف امل�سرتك���ة ال�سخ�سي���ة  -
واالجتماعية واملجتمعية .

التط���وع واالإيث���ار مبراتب���ة : اجله���د -  املال – النف�ص , �سعي���اً نحو غايات  -
نبيلة �سخ�سية , اجتماعية , جمتمعية .

امل�ساركة املجتمعية وال�سيا�سية . -
حماربة الف�ساد والدعوة لالإ�سالح االجتماعى املجتمعى . -

�صياغة م�صكلة الدرا�صة :
ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة فى الت�ساوؤالت االآتية :  

الت�ساوؤل الرئي�سى ويتمثل فيما يلى :

"م�ا م�دى فعالي�ة برنام�ج ار�س�ادى انتفائ�ى ف�ى تنمي�ة ال�س�لوك اليجاب�ى لدى 
املكفوفني "

ويتفرع عن هذا الت�ساوؤل الرئي�سى الت�ساوؤالت االآتية :  
الت�ساوؤل الأول :

هل توجد فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سطى رتب درجات املجموعتني التجريبية 
وال�سابطة من املكفوفني فى القيا�ص البعدى مل�ستوى ال�سلوك االيجابى واأبعادة 
)التعب���ري احل���ر امل�سئول ع���ن الراأى – املباداأة اخلرية – قب���ول االآخر – التطوع 

واالإيثار – امل�ساركة املجتمعية وال�سيا�سية – حماربة الف�ساد( .
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الت�ساوؤل الثانى :

ه���ل توج���د فروق دالة اح�سائياً بني متو�سطى رتب درجات املجموعة التجريبية 
من املكفوفني فى القيا�سيني القبلى والبعدى مل�ستوى ال�سلوك االيجابى وابعادة 
) التعب���ري احل���ر امل�سئول عن الراأى – املباداأة اخل���رية – قبول االآخر – التطوع 

واالإيثار – امل�ساركة املجتمعية وال�سيا�سية – حماربة الف�ساد ( .
الت�ساوؤل الثالث :

ه���ل توج���د فروق دالة اح�سائيا بني متو�سطى رتب درجات املجموعة التجريبية 
من املكفوفني فى القيا�سيني البعدى والتتبعى مل�ستوى ال�سلوك االيجابى واأبعادة 
)التعب���ري احل���ر امل�سئول ع���ن الراأى – املباداأة اخلرية – قب���ول االآخر – التطوع 

واالإيثار – امل�ساركة املجتمعية وال�سيا�سية – حماربة الف�ساد ( .

م�صطلحات الدرا�صة :

ال�سلوك اليجابى :

يق�س���د ب���ة ال�سل���وك االن�سان���ى اخل���ري املوج���ه لتحقي���ق �سع���ادة الف���رد واملجتم���ع 
م���ن خ���الل اال�سه���ام وامل�ساركة االإيجابية ق���در الطاقة فى االأعم���ال االإ�سالحية 

التنموية وحماربة كل ا�سكال ال�سلبية والف�ساد .
املكفوف���ون :

م���ن تق���ل ح���دة اإب�ساره���م ع���ن )6 /60( بالعين���ني مع���ا او بالع���ني االأق���وى بع���د 
الت�سحيح بالنظارة الطبية. 

)الالئحة التنظيمية ملدار�ص وف�سول الرتبية اخلا�سة , 1990 : 17 ( 
الربنامج الإر�سادى النتقائى : 

برنام���ج ار�س���ادى يعتمد عل���ى انتقاء فنيات م���ن مدار�ص ار�سادي���ة متنوعة طبقا 
ملنا�سب���ة تل���ك الفني���ات الأه���داف الربام���ج , اإنة مدخ���ل علمى يح���اول املر�سد من 

خاللة تفادى الت�سادم بني االو�ساع  النظرية املتناف�سة .  
)حممد ابو النور ,2000 :252( 



فعالية برنامج اإر�شادى انتقائى فى تنمية ال�شل�ك االإيجابى للمكف�فنياأ.د. حممد حممد بي�مى & اأ. �شاهنده حممد حممد

- 38 -

وي�ستمل الربنامج النتقائى امل�ستخدم فى الدرا�سة احلالية :

لعب الدور – عك�ص الدور – النمذجة )ال�سلوكية( – احلوار ال�سقراطى 
املعرفى )االإقناع( – الواجبات املنزلية )العقالنى /  البناء  – اإعادة  – املناق�سة 
االنفع���اىل( – االندماج االجتماعى – رف�ص االعذار ) نظرية جال�سر لالإر�ساد 

بالواقع( .
ال�سلوك االيجابى فى النظريات النف�سية املختلفة :

نظرية التحليل النف�سى :
ترى تلك املدر�سة اأن :  

االن�س���ان م���زود بطاقة )الليب���دو( الكامنة وراء كل �سلوك �س���واء كان �سلبيا ام  •
ايجابيا.

يتحدد منط هذا ال�سلوك �سلبا وايجابيا طبقا للتفاعل بني االنظمة الثالث  •
–  االأنا العليا . لل�سخ�سية : الهو – االأنا 

وتنق�س���م االأن���ا العلي���ا اىل ق�سم���ني : ال�سم���ري واالأن���ا املثالي���ة وال�سم���ري 
يكت�س���ب م���ن املوقف العقابى الذى ميار�س���ه الوالدان على الطف���ل ملا ارتكبه من 

اأخطاء .
وتن�س���اأ االأن���ا املثالية مل���ا ي�ستح�سنه االآب���اء من �سلوك االأطف���ال ويثيبونهم 

عليه )ممدوحة �سالمة , 1994 : 214( .
وق���د اأ�سار “فروي���د” اىل ان ما يطراأ على ال�سخ�سي���ة بعد جتاوز مرحلة 
الطفولة ما هو اال تكرار رمزى لكل ما يحدث خالل ال�سنوات ال�ست االوىل من 

العمر , واأطلق فرويد على هذة الظاهرة )قهر التكرار( .
)عبد اهلل ع�سكر , عبد ال�ستار اإبراهيم , 2002 : 32(

كما اأ�سار “اريك�سون” فى نظريتة عن النمو النف�سى / االجتماعى اىل ان 
االأنا تكت�سب بع�ص ال�سفات االإيجابية , نتيجة احل�سول على الرعاية الوالدين 
املنا�سب���ة , بينم���ا الرعاي���ة الوالدي���ة غ���ري املالئم���ة ت���وؤدى اإىل اكت�س���اب ال�سفات 

ال�سلبية .  ) هدى حممد قناوى , 1992 : 211( .
نظريات التع��لم :

ترى هذه النظرية ان ال�سلوك االإيجابى )�سلوك يتعلم( عن طريق :  
- املدعمات االإيجابية املعززة لل�سلوك االإيجابى :
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حي���ث ان ال�سل���وك ال���ذى يت���م تدعيمه واإثابت���ه مييل للتكرار ف���ى املواقف   
املت�سابه���ة , وتختل���ف تلك املدعم���ات فى قوتها من مرحل���ة اىل اأخرى , فمرحلة 
الطفول���ة يغل���ب عليه���ا )املدعم���ات املادي���ة( بينم���ا يغل���ب عل���ى مرحل���ة املراهقة 

)املدعمات االجتماعية املعنوية( كاملدح والثناء .
النمذجة املثالية :

عن طريق القدوة والنموذج املثاىل ,وقد اأ�سار “باندورا” اإىل اأن االقتداء   
بالنم���وذج ومطابق���ة �سلوكه يتوقف عل���ى )جن�ص النموذج , ق���وة النموذج , مدى 
دفء عالقات النموذج( , وهذا يتفق مع فرويد فى مفهوم التوحد )عماد خميمر 

. )43 : 2007 ,
النظريات املعرفية : 

يرتب���ط ه���ذا االجتاه باأعمال )جان بياجيه( ال���ذى افرت�ص وجود عالقة   
طردي���ة ب���ني العم���ر الزمن���ى والن�س���ج واالهتم���ام باالأح���كام اخللقي���ة والتع���اون 
التلقائ���ى واخل���روج من دائرة الذات اىل دائرة االآخرين , وقد اأكد بياجطية على 

ما يلى :
ال�سل���وك االإيجاب���ى ياأت���ى نتيج���ة ن�س���ج العملي���ة الفكري���ة , والوظائ���ف    *

الوجدانية ال تنف�سل عن الوظائف العقلية عند اأداء اأى فعل .
وعلى هذا فال�سلوك االإيجابى )�سلوك موقفى( يعتمد ت�سرف الفرد فية 
عل���ى ادراك���ة للموقف وتف�سريه ل���ه , من خالل االإدراك املعرف���ى / االجتماعى / 

)Phares, J. 1998) . االأخالقى
نظرية املعاير الجتماعية :

يتواج���د ال�سل���وك االإيجاب���ى ف���ى اأى جمتم���ع طبقا ملعايري ه���ذا املجتمع ,   
باعتبارهما توقعات اجتماعية تنظم �سلوك املجتمع على اأ�سا�ص معياريني :

التبادلي���ة )االأخ���ذ والعط���اء( : “اإذا حييت���م بتحي���ة فحي���وا باأح�س���ن منها اأو - 1
ردوها” ويكون بني املتكافئيني منزلة .

امل�سئولي���ة االجتماعي���ة : ال�سع���ور الذاتى للفرد مب�سوؤليت���ه كواجب اأخالقى - 2
حددتة املعايري االجتماعية ب�سرف النظر عن عوائده .

       )�سحر فتحى ال�سيد , 2007 : 36(
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اأهداف ال�صلوك الإيجابى :
الوقاية الإيجابية :

وتتمث���ل ف���ى الكف���اح م���ن اأجل ه���دف نبيل ي�سع���ى الفرد لتحقيق���ة , حيث   
يدع���م ه���ذا الكف���اح التفاوؤل واالإقب���ال باإيجابي���ة , والتعارك ال�سري���ف مع احلياة 

تعظيماً للقوى االإيجابية فى االن�سان .
غر�س الأمل :

ويتمث���ل ف���ى اإ�ساع���ة روح التف���اوؤل واالأمل ف���ى تغيري الواق���ع اىل االأف�سل   
ال���ذى نتمن���اه عن طريق بن���اء حائط �سد نف�سى قوى �س���د الياأ�ص والقنوط عن 
طري���ق الر�س���ا القانع بالواقع ثم العم���ل على تطويره لالأف�س���ل ب�سالح االأمل , 

وت�ستخدم هذه املهارة فيما يعرف بالتفاوؤل املتعلم اأو تعلم التفاوؤل .
)Peterson, C. 2000)

تطوير تدخالت اإر�سادية فاعلة لتنمية ال�سلوك الإيجابى :
فربغ���م م���ا حقق���ه ال�سل���وك االإيجاب���ى ف���ى جم���ال اخل���ربة املو�سوعي���ة   
االيجابية , اإال اأنه ما زال بحاجة اىل تطوير تدخالت براجمية اإر�سادية لتنمية 
وزي���ادة فاعلية ومتابعة عمليات ال�سل���وك االإيجابى , من خالل خريطة وا�سحة 
املع���امل للتوظي���ف االأمث���ل للطاق���ات الب�سري���ة م���ن خ���الل موؤ�س�س���ات اجتماعية 

)Gable & Haidt, 2005( . ايجابية
جعل الرغبة فى حتقيق احلياة ال�سعيدة اأمرًا ممكنًا :

وذل���ك بو�سع �سع���ادة الفرد واملجتمع على راأ�ص قائم���ة االهتمامات , ومن   
اأولويات ال�سلوك االإيجابى , وذلك لتحقيق حاجات اأربع هى : 
1- االإح�سا�ص بوجود هدف واجتاه ايجابى نحو احلياة .  

2- االإح�سا�ص بالفاعلية االإيجابية االإن�سانية .   
3- امتالك جمموعة من القيم الفا�سلة .   

4- امتالك اإح�سا�ص اإيجابى حقيقى بقيمة الذات .  
 )Nickel, J. & Stwart, M. 2009 : 3(  

يدفع الفرد لتحقيق االأف�سل من اأهدافة احلياتية . •
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الإعاقة الب�صري�ة
خ�سائ�س املعوقون ب�سريا: 

-  اخل�سائ�س النفعالية:
ميك���ن القول ان الفرد املعوق ب�سري���ا ال يواجه �سعوبات انفعالية متميزة   
عن االآخرين , واال�سطربات االنفعالية التى قد تظهر لدى الفرد املعوق ب�سريا 
ه���ى ذاته���ا التى ميكن اأن يعرت�ص له���ا الفرد املب�سر مع فرق ف���ى الدرجة بحكم 
م���ا يتعر����ص ل���ه املعوق ب�سري���اً من �سغ���وط , وميك���ن تلخي�ص اأه���م اخل�سائ�ص 

االنفعالية للمعوق ب�سرياً فيما يلى :
1-  تاأثريات �سلبية على مفهوم الفرد عن ذاتة .

2-  �سوء التكيف ال�سخ�سى واالجتماعى . 
3-  اال�سطراب النف�سى نتيجة ال�سعور بالعجز والدونية واالإحباط والتوتر .

4-  فقدان ال�سعور باالأمن والطماأنينة .
5-  انعدام الثقة بالنف�ص واختالل �سور اجل�سم .

)اإيهاب عبد العزيز البيالوى , 2001 : 21(
- اخل�سائ�س الجتماعية :

ت���وؤدى االعاق���ة الب�سري���ة اىل تاأث���ريات �سلبي���ة ,حي���ث ين�س���اأ نتيج���ة له���ا   
�سعوب���ات ف���ى التفاعل االجتماعى , وف���ى اكت�ساب امله���ارات االجتماعية الالزمة 
لتحقي���ق اال�ستقاللي���ة وذلك نتيجة لعجز املعوقني ب�سريا , وحمدودية احلركة 
لديه���م , وع���دم ا�ستطاعته���م مالحظ���ة �سل���وك االآخري���ن ون�ساطاته���م اليومي���ة 
ونق����ص خرباتهم  وقلة الفر����ص االجتماعية املتاحة اأمامه���م لالت�سال بالعامل 

اخلارجى , حيث :
1 يجد �سعوبة فى تطور التعلق خوفا من الغرباء .	
1 يعان���ى من ق�سور فى املهارات االجتماعي���ة الالزمة لتحقيق اال�ستقاللية 	

وال�سعور باالكتفاء الذاتى , وتكوين ال�سدقات .
1 ال�سلبية واالعتمادية وقلة احليلة .	
1 قلة عدد اال�سدقاء عامة مع اللجوء اىل العزلة او الوحدة .	
1 يبدى اهتماما بنف�سة اأكرث من اهتمامة بغرية اثناء االن�سطة املختلفة .	
1 يعان���ى م���ن ق�س���ور ف���ى اال�ستث���ارة االجتماعي���ة والتفاع���ل االجتماعى , اذ 	

انهما يعتمدان على روؤية احلركة واال�ستمتاع بامل�ساهدة .
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درا�صات وبحوث �صابقة : 
مت تق�سيم الدرا�سات والبحوث ال�سابقة اىل جمموعتني :  

املجموع�ة الوىل : درا�س���ات تناولت تنمية ال�سلوك االيجاب���ى لذوى االحتياجات 
اخلا�سة 

1- درا�سة املاما نانا واآخرون 	Alma(Manna,(et(al.,(2011أ

ومو�س�وعها : الق���درة عل���ى اإدارة الذات والوحدة النف�سي���ة لدى البالغني 
املعاق���ني ب�سري���ا , وقد هدف���ت الدرا�سة اىل قيا����ص ادارة الذات كمح���دد للوحدة 
النف�سي���ة بني الكبار �سع���اف الب�سر مقارنة باأقرانه���م املب�سرين . وتكونت عينة 
الدرا�س���ة من جمموعتني احداهما من �سعاف الب�سر واالخرى من املب�سرين , 
وبلغ حجم كل جمموعة )173( فرداً , وبا�ستخدام مقايي�ص اأحدهما الإدارة الذات 

واالآخر لقيا�ص الوحدة النف�سية .
وقد ك�سف نتائج الدرا�سة عن ان :

1 القدرة على اإدارة الذات ل�سعاف الب�سر تتعلم بالتدري�ص . 	
1 التدريب على اإدارة الذات يقلل ال�سعور بالوحدة النف�سية ل�سعاف الب�سر .	
1 ال�سع���ور بالوحدة النف�سية ل���دى �سعاف الب�سر اأكرث ح���دة مقارنة باأقرانهم 	

املب�سرين 

2- درا�سة ريز ، جوفنث 	Rees,(Gwventh,(2011أ

ومو�س�وعها : فعالي���ة برنامج الإدارة الذات ل�سع���اف الب�سر . وقد هدفت 
الدرا�س���ة اإىل قيا����ص مدى فعالية برنامج الإدارة الذات ل�سعاف الب�سر , وتكونت 
عين���ة الدرا�سة من جمموعت���ني ار�ساديتني اإحداهما �سابط���ة والثانية جتريبية 
تتك���ون كل جمموع���ة )5( اأفراد من �سعاف الب�سر . وا�ستخدمت االدوات التالية 

: برنامج لتقوية مهارات اإدارة الذات , مدة الربنامج )8( اأ�سابيع .
واأو�سح���ت النتائ���ج فعالي���ة الربنام���ج ف���ى تقوي���ة مه���ارات ادارة ال���ذات , 
كم���ا كان للربنام���ج تاأث���ري ايجابى عل���ى اأمزجتهم , و�ساعدهم عل���ى التغلب على 

حتديات �سعفها.
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3- درا�سة رجاء �سريف عواد )2005( :

ومو�س�وعها : برنام���ج مقرتح لتنمي���ة بع�ص ا�سكال ال�سل���وك االجتماعى 
االيجاب���ى للطف���ل اال�سم . وهدف���ت الدرا�سة اىل قيا�ص فعالي���ة برنامج ار�سادى 
لتنمي���ة )امل�سئولي���ة االجتماعي���ة – التعاط���ف – التعاون – امل�ساع���دة( كاأمناط 
لل�سل���وك االيجاب���ى ل���دى الطفل ال�سم , والتحقق من ا�ستم���رار اأثر الربنامج  . 
وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني احداهما �سابطة واالخرى جتريبية من 
االطف���ال ال�س���م , ت�س���م كل جمموع���ة )5( ذك���ور , )6( اإناث فى مرحل���ة التعليم 

اال�سا�سى .
وك�سف���ت النتائ���ج عن فاعلي���ة الربنامج ف���ى تنمية بع�ص اأ�س���كال ال�سلوك 

االجتماعى االيجابى لالأطفال ال�سم وكذا ا�ستمرار اأثر الربنامج .

املجموعة الثانية : درا�سات تناولت الربامج االإر�سادية لتنمية ال�سلوك االيجابى 
للعاديني 

درا�سة فريل واآخرون 	Ferrell,(et(al.,(2010أ- 1

ومو�س�وعها : تقيي���م العالقة ب���ني �سالمة العالج , والتقب���ل االجتماعى , 
ونتائ���ج ال�سل���وك داخ���ل املدر�سة ال�سامل���ة لدعم ال�سلوك االيجاب���ى . وقد هدفت 
الدرا�س���ة اىل قيا����ص اأثر برنامج للمدر�سة ال�سامل���ة لدعم ال�سلوك االيجابى فى 
احلد من ال�سلوكيات غري املرغوبة . وتكونت عينة الدرا�سة : من خم�ص مدار�ص 

�ساركت فى الربنامج . 
وبا�ستخدام برنامج لتنمية ال�سلوك االيجابى ك�سفت النتائج عن وجود اأثر فعال 
للربنامج فى �سلوك تالميذ ثالث مدار�ص من املدار�ص اخلم�ص امل�ساركة , حيث 

ارتفع ال�سلوك االيجابى وبالتاىل التقبل االجتماعى بني التالميذ .
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درا�سة �سحر فتحى ابراهيم ال�سيد - 2  

ومو�س�وعها : املناخ اال�سرى وعالقتة ببع�ص اأ�س���كال ال�سلوك االجتماعى 
ل���دى االأطف���ال . وهدف���ت الدرا�س���ة اىل الك�سف ع���ن العالقة بني املن���اخ اال�سرى 
واأبع���ادة , وب���ني م�ست���وى ال�سل���وك االيجاب���ى واأمناطة ل���دى االطف���ال . و�سملت 
عين���ة الدرا�سة )107( تلمي���ذا وتلميذة تراوحت اأعمارهم ما بني )9 – 12( عاما 
م���ن مدر�س���ة الريحانى بحدائق القبة فى ال�سف���وف الرابع , اخلام�ص , ال�ساد�ص 

االبتدائى . 
وبا�ستخدام مقيا�سا للمناخ االأ�سرى ومقيا�سا لل�سلوك االيجابى يتت�سمن 
)�سلوك التعاون واالإيثار( ك�سكل من اأ�سكال ال�سلوك االجتماعى االيجابى ك�سفت 
النتائج عن : وجود عالقة موجبة دالة اح�سائيا عند )01, 0(بني املناخ اال�سرى 

وال�سلوك االيجابى ككل .

درا�سة اإيرن 	Ern(G.(2006أ- 3

ومو�س�وعها : درا�س���ة للعالقة بني وج���ود عنا�سر حا�سم���ة لدعم ال�سلوك 
االيجاب���ى ف���ى الف�س���ول الدرا�سي���ة و�سلوك الط���الب . وقد هدف���ت الدرا�سة اىل 
تقييم وجود اأو عدم وجود عنا�سر حا�سمة لدعم ال�سلوك االيجابى من مكونات 
العملي���ة الرتبوي���ة داخ���ل الف�سل الدرا�س���ى . وتكونت عينة الدرا�س���ة من )116( 
طالب���ا , )40( معلم���ا , ب������ )39( ف�س���ل باملدار����ص الثانوي���ة . وبا�ستخ���دام االأدوات 
التالية : املقابالت – املالحظات – ا�ستبيان للعنا�سر الداعمة لل�سلوك االيجابى 

, ك�سفت النتائج عن :
1 وج���ود عالق���ة �سالب���ة دالة عن���د )01 , 0( ب���ني ا�ستخدام ممار�س���ات االدارة 	

املن�سق���ة ف���ى الف�س���ول الدرا�سي���ة كدع���م لل�سل���وك االيجابى وب���ني حاالت 
االحالة اىل مكتب االن�سباط 

1 وج���ود عالقة موجب���ة دالة اإح�سائياً عند )01 , 0( ب���ني اال�ستخدام اجليد 	
ملمار�سات اإدارة ال�سف من قبل املعلمني وال�سلوك االيجابى للطالب . 
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درا�سة �سوزان عبد امللك وا�سف :- 4

ومو�س�وعها : فعالي���ة ا�ستخ���دام األع���اب الدرام���ا االجتماعية ف���ى اكت�ساب 
طف���ل الرو�سة بع�ص املفاهيم البيئية وال�سلوكيات االيجابية املرتبطة بها . وقد 
هدف���ت الدرا�س���ة اىل قيا����ص م���دى فعالية ا�ستخ���دام األعاب الدرام���ا االجتماعية 
ف���ى تنمي���ة بع����ص املفاهييم وال�سلوكي���ات البيئية لدى طفل الرو�س���ة . واأجريت 
الدرا�س���ة عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن )50( طف���ال وطفل���ة م���ن اطف���ال الرو�سة من 

مدر�ستني تابعتني للرتبية والتعليم بدكرن�ص .
وبا�ستخ���دام دلي���ل معلمة الرو�سة لتنفيذ الربنام���ج , وبرنامج قائم على 
فني���ة الدرام���ا االجتماعية , ك�سفت النتائج عن : فعالية ا�ستخدام األعاب الدراما 

االجتماعية فى تنمية �سلوك االأطفال االيجابى نحو البيئة وعنا�سرها . 

درا�سة اإبراهيم حممد حممود العدل )2002(- 5

ومو�س�وعها : ال�سل���وك االجتماع���ى االإيجاب���ى , وعالقته ب���كل من �سمات 
ال�سخ�سية والتح�سيل الدرا�سى لدى طلبة التعليم الثانوى ال�سناعى مبحافظة 
ال�سرقي���ة . وق���د هدف���ت الدرا�س���ة اإىل الك�س���ف عن عالق���ة ال�سل���وك االجتماعى 
االإيجاب���ى ب���كل م���ن �سمات ل�سخ�سي���ة والتح�سي���ل الدرا�سى لدى طلب���ة التعليم 

الثانوى ال�سناعى مبحافظى ال�سرقية .
وبا�ستخ���دام كال م���ن مقيا����ص ال�سل���وك االجتماع���ى االإيجاب���ى ذا بعدي���ن 
)التع���اون – امل�ساع���دة( , ومقيا�ص �سم���ات ال�سخ�سية االنب�ساطي���ة / االنطوائية 

ك�سفت الدرا�سة عن :
1 وج���ود عالق���ة موجبة دالة اإح�سائيا عند )0٫01( بني ال�سلوك االجتماعى 	

االإيجابى )التعاون وامل�ساعدة( وم�ستوى التح�سيل الدرا�سى .
1 وج���ود عالق���ة موجبة دالة اإح�سائيا عند )0٫01( بني ال�سلوك االجتماعى 	

االإيجابى )التعاون وامل�ساعدة( و�سمات ال�سخ�سية االنب�ساطية .
1 وج���ود عالقة �سالب���ه دالة اإح�سائيا عند )0٫01( ب���ني ال�سلوك االجتماعى 	

االإيجابى )التعاون وامل�ساعدة( و�سمات ال�سخ�سية االنطوائية .
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6-  درا�سة حممد حممد ب�سيونى قنديل )2002(

ومو�س�وعها : ا�ستخ���دام تكني���ك لعب ال���دور فى خدمة اجلماع���ة واإك�ساب 
االأطف���ال ال�سل���وك االإيجاب���ى نح���و البيئ���ة . وقد هدف���ت الدرا�س���ة اإىل ا�ستخدام 
تكني���ك لع���ب ال���دور كاأح���د االأ�سالي���ب امل�ستخدمة فى اإك�س���اب االأطف���ال ال�سلوك 
االإيجاب���ى نح���و البيئ���ة . واأجري���ت الدرا�س���ة على جمموع���ة من اأطف���ال املدر�سة 
االبتدائي���ة )الطفول���ة املتاأخ���رة( ال�سف���وف )الراب���ع واخلام����ص وال�ساد����ص( بلغ 
عدده���ا )501 تلمي���ذا وتلمي���ذة( . وبا�ستخ���دام املالحظ���ة – حمت���وى التقاري���ر 
الدوري���ة – برنامج لع���ب الدور لتنمية ال�سلوك االإيجابى نحو البيئة , ومقيا�ص 

ال�سلوك االإيجابى ك�سفت الدرا�سة عن :
1 وج���ود عالق���ة ب���ني ا�ستخ���دام تكني���ك لع���ب ال���دور ف���ى خدم���ة اجلماعة , 	

واإك�ساب االأطفال ال�سلوك االجتماعى نحو البيئة .
1 فاعلي���ة برنامج تكنيك لعب الدور ف���ى تنمية ال�سلوك االإيجابى لالأطفال 	

نحو البيئة .

7- درا�سة �سحاته حممد اأحمد زيان )2001(

ومو�س�وعها : بع����ص اأ�س���كال ال�سل���وك االجتماع���ى وعالقته���ا مبوؤ�س���رات 
ال�سح���ة النف�سي���ة . وهدف���ت الدرا�سة اإىل الك�سف عن اأبع���اد ال�سلوك االجتماعى 
االإيجابى , واإىل التعرف على مدى التغري واالرتقاء فى اأبعاد ال�سلوك االجتماعى 
االإيجاب���ى من املراهقة حتى بداية الر�سد للجن�سني .وتكونت عينة الدرا�سة من 

)360( تلمبذا وتلميذة باالإعدادى والثانوى ,وطالب اجلامعة من اجلن�سني .
وبا�ستخ���دام مقيا����ص ال�سل���وك االجتماع���ى االإيجاب���ى , ومقيا����ص الفهم , 
ومقيا����ص احلالة املزاجية , ومقيا�ص ال�سعور بالذنب من بطارية ايزنك , ك�سفت 

الدرا�سة عن :
1 وج���ود عالق���ة موجبة دالة اإح�سائيا عند )0٫01( بني ال�سلوك االجتماعى 	

/ االإيجابى وموؤ�سرات ال�سحة النف�سية االإيجابية .
1 وجود عالقة �سالبة دالة اإح�سائيا عند )0٫01( بني ال�سلوك االجتماعى / 	

االإيجابى وموؤ�سرات ال�سحة النف�سية ال�سلبية .
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8-  درا�سة اآمال زكريا من�سى )2002( :

ومو�س�وعها : برنام���ج مق���رتح لتنمية بع����ص اأ�سكال ال�سل���وك االجتماعى 
االإيجاب���ى لطفل الرو�سة. وق���د هدفت الدرا�سة اإىل قيا�ص مدى فاعلية برنامج 
اإر�س���ادى لتنمي���ة بع����ص اأ�س���كال ال�سلوك االجتماع���ى االإيجاب���ى . وا�ستملت عينة 
الدرا�س���ة عل���ى )60( طف���ال م���ن اجلن�س���ني موزع���ة بالت�ساوى عل���ى جمموعتني 

اإحداهما �سابطة واالأخرى جتريبية .
وبا�ستخ���دام مقيا����ص ر�س���م الرج���ل )جودان���ف( , ا�ستبانة حل�س���ر مواقف 
ال�سل���وك االجتماع���ى / االإيجاب���ى , ومقيا�ص تقدير املعلم���ة لل�سلوك االجتماعى 
/ االإيجاب���ى للطف���ل , وبرنام���ج لتنمية ال�سل���وك االجتماع���ى / االإيجابى لطفل 

الرو�سة , ك�سفت الدرا�سة عن :
1 وجود فروق دالة اح�سائيا عند )0٫01( بني متو�سطى درجات املجموعتني 	

التجريبيةوال�سابط���ة ف���ى القيا�ص البعدى ل�سال���ح املجموعة التجريبية 
فى الو�سع االأف�سل .

1 كم���ا اأثبت القيا�ص التتبعى عدم وج���ود فروق دالة اح�سائيا بني متو�سطى 	
 – )التع���اون  االجتماع���ى  ال�سل���وك  ف���ى  التجريبي���ة  املجموع���ة  درج���ات 

امل�ساعدة- االإيثار( فى القيا�سني البعدى والتتبعى .
ومن هنا ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات والبحوث ال�سابقة فى :

1 اختيار مو�سوع البحث : حيث مل توجد درا�سة – فى حدود علم الباحثني 	
املو�سوع على االأقل ب�سكل مبا�سر . هذا  – تناولت 

1 توجيه االهتمام بفئة املكفوفني , والذين ان�سغل عنهم الباحثني فى جمال 	
الرتبي���ة اخلا�س���ة , وان�سرفوا لال�سطرابات اللغوي���ة , و�سعوبات التعلم , 
والتوح���د , وال�س���م , تاركني االهتم���ام بتلك الفئة الأبنائه���ا من املكفوفني 
, وقلي���ل م���ن الباحث���ني , حت���ى اأن مثار االإعاق���ة الب�سرية ي���كاد يكون �سبه 

متوقف فى معظم الكليات التى بها اأق�سام للرتبية اخلا�سة .
1 عم���ل برنامج اإر�س���ادى انتقائى تكاملى لتنمية ال�سلوك االإيجابى بدال من 	

الربامج اأحادية املعاجلة .
1 التوجه نح���و اأمناط معا�سرة لل�سلوك االإيجابى تقت�سيها طبيعة املرحلة 	

احلالية .
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ف��رو�س الدرا�ص��ة :
بن���اء عل���ى ما اأو�سحته الدرا�س���ة النظرية من حقائق علمي���ة , وما ك�سفت 
عن���ه الدرا�س���ات والبحوث ال�سابقة , اأمك���ن �سياغة فرو����ص الدرا�سة على النحو 

التاىل :

الفر�س الأول :  
توج���د ف���روق دال���ة اح�سائي���ا ب���ني متو�سط���ى رت���ب درج���ات املجموعت���ني 
التجريبي���ة وال�سابط���ة من املراهق���ني املكفوفني فى ال�سل���وك االإيجابى واأبعاده 
)التعبري احلر امل�سئول عن الراأى – املباداأة اخلرية – قبول االآخر – التطوع – 
االإيثار - امل�ساركة املجتمعية وال�سيا�سية – حماربة الف�ساد( فى القيا�ص البعدى 

ل�سالح املجموعة التجريبية فى الو�سع االأف�سل .

الفر�س الثانى :  
توجد فروق دالة اح�سائيا بني متو�سطى رتب درجات املجموعة التجريبية 
م���ن املراهقني املكفوفني ف���ى ال�سلوك االإيجابى واأبع���اده )التعبري احلر امل�سئول 
ع���ن ال���راأى – املب���اداأة اخل���رية – قب���ول االآخ���ر – التط���وع – االإيث���ار - امل�سارك���ة 
املجتمعية وال�سيا�سية – حماربة الف�ساد( فى القيا�سني القبلى والبعدى ل�سالح 

القيا�ص البعدى فى الو�سع االأف�سل .

الفر�س الثالث :  
التوج���د ف���روق دال���ة اح�سائي���ا ب���ني متو�سط���ى رت���ب درج���ات املجموع���ة 
التجريبي���ة م���ن املراهق���ني املكفوف���ني ف���ى ال�سلوك االإيجاب���ى واأبع���اده )التعبري 
احل���ر امل�سئ���ول ع���ن الراأى – املباداأة اخلرية – قبول االآخ���ر – التطوع – االإيثار 
- امل�سارك���ة املجتمعي���ة وال�سيا�سي���ة – حمارب���ة الف�س���اد( ف���ى القيا�س���ني البع���دى 

والتتبعى.
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عينة الدرا�صة :
تكون���ت عين���ة الدرا�سة م���ن )20( مكفوفا وكفيفة م���ن تالميذ وتلميذات 
املدر�سة الثانوية للنور بالزقازيق . يف املدي العمري )16 – 18( عاما , متو�سطو 
الذكاء وامل�ستوي االإجتماعي / االإقت�سادي / الثقايف والذين مل يتعر�سوا خلربة 
الر�س���وب ط���وال �سنوات الدرا�سة , ومق�سمة بالت�س���اوي اإيل جمموعتني اإحداهما 
�سابطة )10 مكفوفني( واالأخري جتريبية )10 مكفوفني( . ومت جتان�ص العينة 

, حيث ات�سح اأنه :
ال توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائي���ا يف القيا����ص القبل���ي ب���ني متو�سط���ي درجات - 

واأبع���اده  االإيجاب���ي  ال�سل���وك  يف  التجريبي���ة  واملجموع���ة  ال�سابط���ة  املجموع���ة 
للمكفوفني . 

وللتحق���ق من ه���ذه املجان�س���ة مت مقارنة بني متو�سط���ي املجموعتني عن 
طريق اإختبار مان ويتني للتعرف علي داللة الفروق بني املجموعتني يف ال�سلوك 
االإيجابي واأبعاده للمكفوفني كاإختبار ال معملي بديال الإختبار )ت( للمجموعات 
امل�ستقلة , وذلك الأن حجم العينة �سغري مما يفقدنا �سرط من �سروط اإ�ستخدام 

اإختبار )ت( , وكانت النتائج كما يف اجلدولني التاليني :

جدول )1(
يو�صح املتو�صطات واالنحرافات املعيارية للمجموعتني ال�صابطة والتجريبية يف ال�صلوك 

االإيجابي واأبعاده للمكفوفني

البيـــــان
المجموعة)الضابطةالمجموعة)التجريبية

ع2م2ن2ع1م1ن1

108.40.97108.70.82التعبير)الحر)المسئول

108.51.08108.20.79المباد(ة)الخبرة

107.01.05107.71.42قبول)اآلخر

107.81.23108.51.43التطوع)واآلثار

107.60.97108.00.94المشاركة)االجتماعية)والسياسية

107.61.26108.00.94محاربة)الفساد

1046.92.331049.12.28السلوك)اإليجابي
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جدول ) 2(
نتائج اختبار مان – ويتني لداللة الفروق بني متو�صطي درجات املجموعتني التجريبية 

وال�صابطة يف ال�صلوك االإيجابي واأبعاده للمكفوفني " القيا�س القبلي  

البيـــان
ضابطة)ن=10تجريبية)ن=10

UWZالداللة
u 2مج)رu 12مج)ر1

0.579)غير)دالة-97.59.75112.511.2542.597.50.601التعبير)الحر)المسئول

0.579)غير)دالة-113.011.397.09.704.2097.00.635المباد(ة)الخبرة

0.190)غير)دالة-87.58.75122.512.2532.5087.51.359قبول)اآلخر

0.280)غير)دالة-90.09.0120.012.035.090.01.191التطوع)واآلثار

 المشاركة)االجتماعية
والسياسية

0.353)غير)دالة-92.09.20118.011.837.092.01.032

0.481)غير)دالة-95.59.55118.011.840.595.50.750محاربة)الفساد

0.075)غير)دالة-81.58.15128.512.8526.581.501.791السلوك)اإليجابي

يت�سح من اجلدول ال�سابق :
ع���دم وج���ود ف���روق ذات داللة اإح�سائية ب���ني متو�سطي درج���ات املجموعة 
التجريبي���ة ومتو�سط درجات املجموع���ة ال�سابطة يف القيا�ص القبلي يف ال�سلوك 
االإيجاب���ي كدرج���ة كلي���ة وكاأبع���اده الفرعي���ة )التعب���ري احل���ر امل�سئ���ول – املباداأة 
اخلربة – قبول االآخر – التطوع واالآثار – امل�ساركة االإجتماعية وال�سيا�سية – 
حماربة الف�ساد( للمكفوفني , حيث كانت قيمة )Z( غري دالة عند م�ستوي داللة 

0٫05 مما يدل علي جتان�ص جمموعتي الدرا�سة يف ال�سلوك االإيجابي .

ادوات الدرا�ص���ة :
وكل�سر  -- بلفيو املراهقني والرا�سدين )اجلز اللفظي( - 1

اإعداد : لوي�ص كامل مليكة 1998؛واعادة تقنني الباحثة    
مقيا�ص امل�ستوى اجلتماعى / االقت�سادى / الثقافى - 2

اإعداد : حممد حممد بيومى خليل 2007    
3-  مقيا�ص ال�سلوك االيجابي للمكفوفني     اإعداد:  الباحثان 

وه���و مقيا����ص موقف���ى ؛يعتم���د على فك���رة االختيار م���ن متعدد , ويع���رب كل بعد 
ب�ستة مواقف.
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ويتكون كل موقف من خيارات ثالث يختار املبحوث واحد منها 
مثال :  طلب  منك �سديقك بال�سف م�ساعدة مالية ؛ فهل :

ال تعطيها له ؛ مع ان معك املبلغ املطلوب - 
تعطية ن�سف ما طلب - 
ت�ستلف من زميل اآخر لتدبر لة املبلغ املطلوب والذى ال بوجد معك- 

ويتكون املقيا�س من الأبعاد الآتية :

التعب���ري احل���ر امل�سئ���ول ع���ن ال���راى : ويتمثل فى الق���درة عل���ى التعبري عن - 
الراى بحرية وم�سئولية  ) 6 مواقف( .

املبادل���ة اخل���رية : فعلم النف�ص االيجابى ينظر اإىل االأفراد باعتبارهم �سناع - 
للقرار ولديهم القدرة على املبادرة واالختيار من بني البدائل اخلرية ولهم 
م���ن التف�سيالت ال�سخ�سية ما ميكنهم من ال�سيطرة الفعالة على الظروف 

املعاك�سة وميتلكون اقدرة على التعبري عن ذواتهم .
   )Seligman, 2000 : 5( )6 مواقف(

قب���ول االخر والتعاون معه كاإن�س���ان لتحقيق االهداف امل�سرتكة : ويتم ذلك - 
عن طريق  زيادة الوعى  الفرد وتنمية �سلوكة االيجابى جتاة االخر . ب�سكل 
ي���وؤدى اىل مب���اء مه���ارات دائم���ة ت���وؤدى بالف���رد اىل قب���ول االآخ���ر والتفاع���ل 

االجتماعى االيجابى معه  )compton  c. ,w 2005  :32()6 مواقف(
التط���وع وااليث���ار : ويتمثل فى العطاء لذات العطاء وتقدمي امل�سلحة العليا - 

العامة على امل�سلحة ال�سخ�سية , وقيام الفرد :
بعم���ل �س���ئ جديد هام وناف���ع لالخري���ن , واالنت�سار على االناني���ة الذاتية ,   
واالح�سا����ص بوجود هدف �س���ام واجتاه خري نحو االآخرين .  ) حممد ال�سيد 

عبد الرحمن ؛1998: 152( )6 مواقف(
امل�ساركة املجتمعية وال�سيا�سية :- 
تب���دا اوىل خط���وات امل�ساركة املجتمعية داخل املدر�سة من خالل امل�ساركة فى - 

ان�سط���ة املدر�سة املجتمعية فى تنمي���ة املنطقة الكائن بها املدر�سة ؛ التدريب 
عل���ى امل�سارك���ة ال�سيا�سية باالحت���ادات الطالبية املدر�سية وري���ادة الف�سول ؛ 
ث���م امل�ساركة ال�سيا�سية املجتمعية ف���ى  االهتمام بق�سايا وم�سكالت املجتمع.        

) عماد خميمر , 2009 : 148( )6 مواقف(
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حماربة الف�ساد والدعوة لال�سالح االجتماعى واملجتمعى :- 
وذل���ك م���ن خالل البن���اء والتخليق لكل ماهو �س���واب ؛ �سعيا ال�سالح الذات   
ثم ا�سالح املجتمع من خالل ما تتمتع بة ال�سخ�سية من �سمات : اجلراة – 
)Seligman :2000.) ال�سجاعة –املثابرة – التعامل ال�سحيح مع امل�سكالت
ويتك���ون املقيا����ص م���ن )36( موقف���ا بواق���ع )6( مواق���ف ل���كل بع���د , ويتخ���ذ    -
الرتتي���ب الت���اىل ف���ى الت�سحي���ح )3 – 2 – 1( , وقد مت تقن���ني املقيا�ص على 
عين���ة م���ن )600( فردا )300( من العادي���ني , و)300( من املعاقني املراهقني 
, وق���د مت ح�س���اب الثب���ات عن طريق اإع���ادة االختبار وكان���ت جميع معامالت 
االرتب���اط دال���ة عن���د )0٫01( مم���ا يدل عل���ى ثب���ات املقي��ا�ص , كم���ا مت ح�ساب 
ال�سدق عن طريق املقارنة الطرفية وكانت جميع الفروق دالة عند )0٫01( 

, مما يدل على �سدق املقيا�ص .
 الربنامج االر�س��ادى :

برنام���ج ار�سادى انتقائى لتنمية ال�سلوك االيجابى للمكفوفني – اعدا د: 
الباحثان 

فنيات الربنامج :
لعب الدور :

ه���و جمموعة من ال�سلوكي���ات املتعلقة مبركز ما تتبلور فى جمموعة من 
احلق���وق والواجب���ات املطلوب���ة من القائ���م بهذا ال���دور يتعلمها بحي���ث يكت�سبها 

ك�سلوك املواقف املتا�سبة )�سعيد العزة 45:2000( 
عك�س الدور ؛

عب���ارة عن جمموعة م���ن ال�سلوكيات التى تتعار�ص متام���ا مع مقت�سيات 
القي���ام به���ذا ال���دور والت���و قع���ات م���ن القائم ب���ة . والتناق����ص الواقع���ى والذاتى            

) كمال مر�سى1243-142-1995(
النمذجة :

تعت���رب ج���زءا اأ�سا�سي���ا ف���ى تنمي���ة ب���ل وتعدي���ل ال�سل���وك وه���ى ت�ستند اىل 
افرتا����ص قائ���م عل���ى ان االن�س���ان ق���ادر على التعلم ع���ن طريق مالحظ���ة �سلوك 
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االخري���ن , خا�س���ة الذي���ن ميثلون مناذج حتت���ذى ونطلب من���ة اداء نف�ص العمل 
الذى يقوم بة النموذج وي�ستخد الباحث :

احلوار ال�سقراطى :
ويدع���ى احل���وار ال�سقراط���ى ن�سب���ة اىل الفلي�س���وف �سق���راط وكان تتبع���ه 
ف���ى اك�ساب الف�سائل االن�سانية لل�سباب ع���ن طريق توليد االفكار احلقيقية من 

ال�سباب  عن طريق التهكم والتوليد 
اعادة بناء املعرفى ) القناع (:

ويت���م ذل���ك ع���ن طريق حوار مفت���وح حول ما يرتتب عل���ى ممار�سة بع�ص 
ا�س���كال ال�سلوك االيجابى من اعب���اء مادية ونف�سية و�سحية ,بل بع�ص امل�سكالت 
,وك���ذا م���ا يرتت���ب عل���ى ه���ذا ال�سلوك م���ن احلرم���ان من ا�سب���اع بع����ص الرغبات 

والت�سحية من اأجل اأف�راد الي�ستحقون ذلك 
التعزيز : 

هن���اك التدعي���م االيجاب���ى الذى ي���وؤدي كحدث �س���ار اىل زي���ادة وا�ستمرار 
القيام بال�سلوك ويتم ذلك من خالل التدعيم املادى او املعنوى لكل حدث يوؤدى 
ل�سل���وك ايجاب���ى اثناء التدريب وكذا التدعيم ال�سلبى الذى ميار�ص اثناء عملية 
االر�س���اد لك���ف هذا ال�سلوك وه���و اي�سا مادى ومعنوى كاحلرم���ان من مكافاة او 

العقاب باى �سورة منا�سبة .
الواجبات املنزلية :

تل���ك الواجبات التى يكلف به���ا املر�سد امل�سرت�سد منه���ا الواجبات املنزلية 
الن�سط���ة من خ���الل التن�سيط احل�س���ي فى مواجه���ة املواقف ال�سلوكي���ة ال�سلبية 
م���ن االخرين والتن�سي���ط العقلى هو التعرف على االأفكارغ���ري املنطقية املتعلقة 

بال�سلوك وجتميعها .
الندماج الجتماعى :

يب���دا االندم���اج االجتم���اع باهتمام املر�س���د بامل�ست�سرد من خ���الل عالقات 
ال�سمائ���ر  بداي���ة  امل�سرت�س���د  با�ستخ���دام  وذل���ك  بامل�سرت�س���د  واالهتم���ام  دافئ���ة 
ال�سخ�سي���ة ي���دال من اال�سماء انا وانت الن ذلك ي�سج���ع على االندماج وان تبقى 

العالقة فى اطارها ال�سحيح 
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رف�س العتزار :
ال م�ستحي���ل كل �س���ئ ممكن لذا �ساأكون االأف�سل م���ن اليوم , الف�سل بداية 
تعل���م االأخط���اء وجتاوزها وحتقي���ق النجاح لي�ص هناك جم���ال للتربير ال تبحث 
ع���ن ا�سب���اب الف�س���ل وال تن�سغل باملا�س���ى – بل جتاوز الف�سل و�س���ع خطة للنجاح 
معقول���ة وواقعية فكل �سل���وك قابل للتعديل املهم هو اإرادة التغري لالف�سل بدال 

من التكا�سل والتربير ) حممد حمرو�ص ال�سناوى ,240:1995(
عدد اجلل�سات :

 )24( جل�س���ة ار�سادي���ة بواق���ع 4 جل�س���ات لكل من���ط �سلوكى ايجاب���ى +)1( جل�سة 
تعارف + )1( جل�سة ا�سرتخاء +)1( جل�سة ختام 27 جل�سة 

مدة اجلل�سة : 45 دقيقة مبعدل 4 جل�سات ا�سبوعية  

خمطط مقرتح جلل�صات الربنامج

الفنياتالمحتوىالمرحلة
 عدد

الجلسات

التمهيدية
التعارف)الشخصى

التعريف)بالبرنامج

 حفل)تعارف

 محاضرة)ومناقشة

1

1

االنتقالية
 خفق)القلق)والتهيؤ

 للمرحلة)االرشادية
1 االسترخاء

اإلرشادية

 تنمية)القدرة)على)التعبير

 الحر)المسؤل)عن)الراى

 النمذجة)–)لعب)الدور)–عكس)الدور)–)التعزيز)–

 الوجبات)المنزلية

4

المباد(ة)الخيرة
 النمذجة-)لعب)الدور)–)عكس)الدور)–)التعزيز)–

الوجبات)المنزلية

4

 قبول)االخر
 اعادة)البنية)المعرفية)–)الحوار)السقراطى)–)التعزيز

 –)الواجبات)المنزلية
4

 التطوع)وااليثار
 النمذجة)–)لعب)الدور)–)عكس)الدور)–)التعزيز)-

 الواجبات)المنزلية
4

 المشاركة)المجتمعية

 واالسياسية

 النمذجة)–)لعب)الدور)–)عكس)الدور)–)التعزيز)-

الواجبات)المنزلية

4

 محاربة)الفساد
 االندماج)االجتماعى)–رفض)االعذار)–)النمذجة)–

 الحوار)السقراطى)–)التعزيز)–)الواجبات)المنزلية
4

 التطبيق)البعدى)بعد)اسبوعين التقيم)البعدى)والتتبعى
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ال�صاليب الح�صائية :
ا�ستخ���دام اال�سالي���ب االح�سائية املنا�سبة لتحقي���ق فرو�ص البحث وهى : 

داللة الفروق للعينات ال�سغرية ) مان ويتنى –ويلكو لك�سون (

نتائج الدرا�ص�����ة :

بالن�سبة للفر�ص االأول والذي ين�ص علي اأنه :
» توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائيا بني متو�سطي درج���ات املجموعة ال�سابطة 
واملجموع���ة التجريبي���ة يف ال�سل���وك االإيجاب���ي واأبع���اده للمكفوف���ني يف القيا����ص 

البعدي ل�سالح املجموعة التجريبية يف الو�سع االأف�سل » .
للتحق���ق م���ن ه���ذه املجان�س���ة مت املقارنة ب���ني متو�سط���ي املجموعتني عن 
طريق اإختبار مان ويتني للتعرف علي داللة الفروق بني املجموعتني يف ال�سلوك 
االإيجابي واأبعاده للمكفوفني كاإختبار ال معملي بديال الأختبار )ت( للمجموعات 
امل�ستقلة , وذلك الأن حجم العينة �سغري مما يفقدنا �سرط من �سروط اإ�ستخدام 

اإختبار )ت( , وكانت النتائج كما اجلدولني التاليني :
جدول )3(

يو�صح املتو�صطات واالنحرافات املعيارية للمجموعتني ال�صابطة والتجريبية يف ال�صلوك 
االإيجابي واأبعاده للمكفوفني

البيـــــان
المجموعة)الضابطةالمجموعة)التجريبية

ع2م2ن2ع1م1ن1

1012.20.79109.401.07التعبير)الحر)المسئول

1012.40.84108.40.97المباد(ة)الخبرة

1011.60.69107.71.42قبول)اآلخر

10112.40.84108.51.43التطوع)واآلثار

1012.20.79108.00.94المشاركة)االجتماعية)والسياسية

1012.00.67108.21.14محاربة)الفساد

1073.21.871050.13.54السلوك)اإليجابي
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جدول ) 4(
نتائج اختبار مان – ويتني لداللة الفروق بني متو�صطي درجات 

املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف ال�صلوك االإيجابي واأبعاده للمكفوفني » القيا�س القبلي  

البيـــان
ضابطة)ن=10تجريبية)ن=10

UWZالداللة
u 2مج)رu 12مج)ر1

0.001-154.015.4056.05.601.056.03.773التعبير)الحر)المسئول

0.001-155.015.555.05.500.0055.03.836المباد(ة)الخبرة

0.001-155.015.555.05.500.0055.03.841قبول)اآلخر

0.001-154.515.4555.55.550.50055.53.789التطوع)واآلثار

 المشاركة)االجتماعية

والسياسية
155.015.555.05.500.0055.03.789-0.001

0.001-155.015.555.05.500.0055.03.854محاربة)الفساد

0.001-155.015.5055.05.500.0055.03.788السلوك)اإليجابي

يت�سح من اجلدول ال�سابق :
وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة بني متو�سط���ي درجات املجموع���ة التجريبية 
ومتو�س���ط درج���ات املجموعة ال�سابطة يف القيا�ص البع���دي يف ال�سلوك االإيجابي 
كدرج���ة كلي���ة وكاأبع���اده الفرعي���ة )التعب���ري احلر امل�سئ���ول – املب���اداأة اخلربة – 
قب���ول االآخ���ر – التطوع واالآث���ار – امل�ساركة االإجتماعي���ة وال�سيا�سية – حماربة 
الف�س���اد( للمكفوف���ني , ل�سالح املجموعة التجريبية حي���ث كانت قيمة )Z( دالة 

عند م�ستوي داللة 0٫001 .

2- بالن�سبة للفر�س الثاين والذي ين�س علي اأنه :
توج���د فروق دال���ة اإح�سائيا بني متو�سطي درج���ات املجموعة التجريبية يف 
القيا�س���ني القبل���ي والبع���دي يف ال�سل���وك االإيجابي واأبع���اده للمكفوف���ني ل�سالح 

القيا�ص البعدي يف الو�سع االأف�سل .
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وللتحق���ق م���ن �سح���ة الفر����ص مت املقارنة ب���ني القيا�سني القبل���ي والبعدي 
يف ال�سل���وك االإيجابي واأبع���اده للمكفوفني باإ�ستخدام اإختب���ار ولكوك�سن كاإختبار 
ال معمل���ي بدي���ال الأختب���ار )ت( للمجموع���ات املرتبطة , وذل���ك الأن حجم العينة 
�سغ���ري مما يفقدنا �سرط من �سروط اإ�ستخ���دام اإختبار)ت( , وكانت النتائج كما 

اجلدولني التاليني :

جدول )5(
يو�صح املتو�صطات واالنحرافات املعيارية ال�صلوك االإيجابي واأبعاده للمكفوفني بالقيا�صني 

القبلي والبعدي

البيـــــان
القياس)البعديالقياس)القبلي

ع2م2ن2ع1م1ن1

108.40.971012.20.79التعبير)الحر)المسئول

108.51.081012.40.84المباد(ة)الخبرة

107.01.051011.60.69قبول)اآلخر

107.81.231012.40.84التطوع)واآلثار

107.60.971012.20.79المشاركة)االجتماعية)والسياسية

107.61.261012.00.67محاربة)الفساد

1046.92.331073.21.87السلوك)اإليجابي
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جدول )6 (
قيم اختبار ولكوك�صن بني درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�صيني القبلي والبعدي 

يف ال�صلوك االإيجابي واأبعاده للمكفوفني  )ن= 10( 
العددالمتغيرات

متوسط)

الرتب

مجموع)

الرتب
Ζ(الداللةقيمة

 التعبير)الحر

ديالمسئول
)بع
ي)/
قبل

00.000.00الرتب)السالبة

2.842-0.01
105.5055.0الرتب)الموجبة

0التساوي

10اإلجمالي

المباد(ة)والخبرة

دي
)بع
ي)/
قبل

00.000.00الرتب)السالبة

2.913-0.01
105.5055.0الرتب)الموجبة

0التساوي

10اإلجمالي

قبول)اآلخر

دي
)بع
ي)/
قبل

00.000.00الرتب)السالبة

2.859-0.01
105.5055.0الرتب)الموجبة

0التساوي

10اإلجمالي

التطوع)واآلثار

دي
)بع
ي)/
قبل

00.000.00الرتب)السالبة

2.829-0.01
105.5055.0الرتب)الموجبة

0التساوي

10اإلجمالي

 المشاركة

 االجتماعية

ديوالسياسية
)بع
ي)/
قبل

00.000.00الرتب)السالبة

2.831-0.01
105.5055.0الرتب)الموجبة

0التساوي

10اإلجمالي

محاربة)الفساد

دي
)بع
ي)/
قبل

00.000.00الرتب)السالبة

2.820-0.01
105.5055.0الرتب)الموجبة

0التساوي

10اإلجمالي

السلوك)اإليجابي

دي
)بع
ي)/
قبل

00.000.00الرتب)السالبة

2.829-0.01
105.5055.0الرتب)الموجبة

0التساوي

10اإلجمالي
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يت�سح من اجلدول ال�سابق :
ب���ني متو�سط���ي درج���ات املجموع���ة  اإح�سائي���ة  ف���روق ذات دالل���ة  وج���ود 
التجريبي���ة بني القيا�سي���ني القبلي والبعدي يف ال�سل���وك االإيجابي كدرجة كلية 
وكاأبع���اده الفرعي���ة ) التعب���ري احل���ر امل�سئ���ول – املب���اداأة اخلربة – قب���ول االآخر 
– حمارب���ة الف�ساد(  – امل�سارك���ة االإجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة  – التط���وع واالآث���ار 
للمكفوف���ني ل�سال���ح القيا�ص البعدي , حيث كانت قيم���ة )Z( دالة عند م�ستويي 

داللة 0٫01 
مما �سبق يت�سح حتقق الفر�ص الثاين جزئيا .

3- بالن�سبة للفر�س الثالث والذي ين�س علي اأنه :
» ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف متو�سطي درجات املجموعة التجريبية 
يف ال�سل���وك االإيجاب���ي واأبع���اده للمكفوف���ني يف القيا�س���ني البع���دي والتتبع���ي« .

للتحقق من �سحة الفر�ص مت املقارنة بني القيا�سني البعدي والتتبعي يف 
ال�سل���وك االإيجابي واأبعاده للمكفوفني في���ه باإ�ستخدام اإختبارولكوك�سن كاإختبار 
ال معمل���ي بدي���ال الأختب���ار )ت( للمجموع���ات املرتبطة , وذل���ك الأن حجم العينة 
�سغ���ري مم���ا يفقدنا �سرط من �سروط اإ�ستخدام اإختبار )ت( , وكانت النتائج كما 

اجلدولني التاليني :
جدول )7(

يو�صح املتو�صطات واالنحرافات املعيارية ال�صلوك االإيجابي واأبعاده للمكفوفني بالقيا�صني 
البعدي والتتبعي

البيـــــان
القياس)التتبعيالقياس)البعدي

ع2م2ن2ع1م1ن1

1012.20.791012.10.74التعبير)الحر)المسئول
1012.40.841012.50.85المباد(ة)والخبرة
1011.60.691011.80.63قبول)اآلخر

1012.40.841012.50.71التطوع)واآلثار
1012.20.791012.40.52المشاركة)االجتماعية)والسياسية

1012.00.671012.30.48محاربة)الفساد
1073.21.871073.61.58السلوك)اإليجابي
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جدول )8 (
قيم اختبار ولكوك�صن بني درجات اأفراد املجموعة التجريبية

يف القيا�صيني البعدي والتتبعي يف ال�صلوك االإيجابي واأبعاده للمكفوفني )ن= 10( 

العددالمتغيرات
متوسط)

الرتب

مجموع)

الرتب
Ζ(قيمة

الداللة

د)ح9

 التعبير)الحر

المسئول

عي
تتب
(/(
دي
بع

22.04.00الرتب)السالبة

0.564)غير)دالة-0.577
12.02.00الرتب)الموجبة
7التساوي

10اإلجمالي

المباد(ة)والخبرة

عي
تتب
(/(
دي
بع

00.000.00الرتب)السالبة

0.317)غير)دالة-1.00
11.001.00الرتب)الموجبة

9التساوي

10اإلجمالي

قبول)اآلخر

عي
تتب
(/(
دي
بع

00.000.00الرتب)السالبة

0.157)غير)دالة-1.414
21.503.00الرتب)الموجبة

8التساوي

10اإلجمالي

التطوع)واآلثار

عي
تتب
(/(
دي
بع

00.000.00الرتب)السالبة

0.317)غير)دالة-1.00
11.001.00الرتب)الموجبة

9التساوي

10اإلجمالي

 المشاركة

 االجتماعية

عيوالسياسية
تتب
(/(
دي
بع

00.000.00الرتب)السالبة

0.157)غير)دالة-1.414
21.503.00الرتب)الموجبة

8التساوي

10اإلجمالي

محاربة)الفساد

عي
تتب
(/(
دي
بع

00.000.00الرتب)السالبة

0.083)غير)دالة-1.732
32.006.00الرتب)الموجبة

7التساوي

10اإلجمالي

السلوك)اإليجابي

عي
تتب
(/(
دي
بع

12.502.50الرتب)السالبة

0.157)غير)دالة-1.412
43.1312.50الرتب)الموجبة

5التساوي

10اإلجمالي
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يت�سح من اجلدول ال�سابق :
ع���دم وج���ود ف���روق ذات داللة اإح�سائية ب���ني متو�سطي درج���ات املجموعة 
التجريبي���ة بني القيا�سيني البعدي والتتبع���ي يف ال�سلوك االإيجابي كدرجة كلية 
وكاأبع���اده الفرعي���ة )التعب���ري احل���ر امل�سئ���ول – املب���اداأة اخل���ربة – قب���ول االآخر 
– حمارب���ة الف�ساد(  – امل�سارك���ة االإجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة  – التط���وع واالآث���ار 

للمكفوفني , حيث كانت قيمة )z( غري دالة عند م�ستوي داللة 0٫05 .
 مما �سبق يت�سح حتقق الفر�ص الثالث جزئيا .

التطبيقات النف�سية والرتبوية :

مت اإدراج جمموع���ة م���ن التطبيقات النف�سية والرتبوي���ة لالآباء واملعلمني 
واالأخ�سائي���ني واخل���رباء فى جم���ال االإعاقة الب�سري���ة البت���داع اأ�ساليب نف�سية 

وتربوية لتنمية ال�سلوك االإيجابى لدى املعاقني ب�سريا .
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فاعلي��ة بع�س اآليات علم النف�س الإيجاب��ي فى رفع م�صتوى الدافعية 
للدرا�ص��ة ل��دى ذوات �صعوب��ات التعل��م م��ن املرحلت��ني البتدائية 

واملتو�صطة بدولة الكويت
اإعداد

د/ �صعيد اأحمد اليماين اأ.د/ عادل ممد العدل   
   جامعـة اخلـليج العـربي    جامعـة اخلـليج العـربي

اأ/ اأنوار الكندري
جامعـة اخلـليج العـربي

امللخ�س
هدفت الدرا�سة قيا�ص فاعلية بع�ص اآليات علم النف�ص االإيجابي يف رفع 
م�ستوى الدافعية للدرا�سة لدى ذوات �سعوبات التعلم من املرحلتني االبتدائية 
تلميذات  من  تلميذة   )29( العينة  اأفراد  عدد  بلغ  الكويت.   بدولة  واملتو�سطة 
ال�سف اخلام�ص االبتدائي و)31( تلميذة من تلميذات ال�سف الثاين املتو�سط, 
والالتي مت توزيعهن على جمموعتني متكافئتني )جتريبية و�سابطة لكل �سف 

درا�سي(.
اأفراد  لدى  للدرا�سة  الدافعية  م�ستوى  اإىل حت�سن  النتائج  اأهم  ت�سري 
املجموعة التجريبية, ووجود فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى الدافعية للدرا�سة 
بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة, وذلك ل�سالح املجموعة التجريبية من 

تلميذات ال�سفني اخلام�ص االبتدائي والثاين املتو�سط.

الكلمات املفتاحية: علم النف�ص االإيجابي, الدافعية للدرا�سة, �سعوبات التعلم.
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The Effectiveness of some Positive Psychology Techniques 

on Increasing the Level of Academic Motivation of Learning 

Disabled Female Students in the Primary and Intermediat 

Stages in the State of Kuwait

Abstract
This study aimed at measuring the effeciveness of some 

positive psychology techniques on increasing the level of academic 
motivation of learning disabled female students in the primary 
and intermediate stages in the State of Kuwait.  The study sample 
consisted of )29( fifth grade and )31( seventh grade female students 
which was divided into two groups, i.e., experimental and control for 
each class level.

The resutls of the study indicated an improvement in the 
level of academic motivation of the experimental groups, and there 
were statistically significant differences in the level of academic 
motivation between the experimental groups and the control groups 
in favor of the former groups.

Keywords: Positive psychology, Academic motivation, Learning  
  disabilities.

مقدمة
ن�ساأ علم النف�ص االإيجابي يف مقابل علم النف�ص ال�سلبي, ويراد باالإيجابي 
وال�سلب���ي هن���ا طبيعة اأو ماهية املتغريات النف�سي���ة املدرو�سة.  فلما كانت ال�سيادة 
ع���رب عق���ود من الزمن لدرا�سة احلاالت ال�سلبية لالإن�س���ان, كاالإحباط والعدوان 
والت�س���اوؤم وفق���دان االأم���ل واال�سطرابات العقلية والنف�سية, م���ا اأعطى لالإن�سان 
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�س���ورة قامتة يف اأذه���ان اخلا�سة والعامة اإىل درجة اأ�سبح فيها الباحثون يعّدون 
حاالت ال�سحة النف�سية ما هي اإال حاالت خلو من املر�ص, االأمر الذي وّلد لدى 
جملة من الباحثني اأواخر الت�سعينيات قناعة فحواها اإن االنتباه يجب اأن يحّول 
م���ن اأمن���وذج املر�ص اإىل اأمنوذج ال�سح���ة.  وانطالقاً من هذه القناعة, عمل عدد 
م���ن الباحث���ني على درا�سة احل���االت االإيجابية يف االإن�س���ان يف اإطار ما �سمي بعلم 
النف����ص االإيجاب���ي Positive Psychology وه���و يه���دف اإىل قيا�ص وفهم وبناء 
مكامن القوة االإن�سانية وف�سائلها, و�سواًل اإىل اإر�سادنا نحو تطوير حياة جيدة, 
فه���و يركز على اأوجه الق���وة عند االإن�سان بداًل عن اأوجه الق�سور, وعلى الفر�ص 

بداًل عن االأخطاء, وعلى تعزيز االإمكانات بداًل عن التوقف عند املعوقات.

وعل���م النف�ص االإيجابي ه���و الدرا�سة العلمية لل�سعادة االإن�سانية, ويركز 
الباحث���ون يف جم���ال عل���م النف����ص االإيجاب���ي على درا�س���ة وحتليل مكام���ن القوة 
وال�سم���ات والف�سائ���ل االإن�ساني���ة االإيجابي���ة مث���ل التف���اوؤل, الر�س���ا واالمتن���ان, 
واالإب���داع لتعظي���م وتعزيز ال�سع���ادة ال�سخ�سية لالإن�س���ان يف ممار�ساته واأن�سطته 
و�سئ���ون حياته اليومية, لتح�سني �سح���ة واإنتاجية االأفراد, ولزيادة فاعلية وقوة 
املوؤ�س�س���ات الت���ي تتعامل مع االإن�سان بتح�سني نوعية احلياة ب�سفة عامة.  ويهتم 
علماء نف�ص علم النف�ص االإيجابي بدرا�سة وحتليل فاعلية �سيغ التدخل االإيجابي 
التي ت�ستهدف حت�سني وزيادة الر�سا عن احلياة,  وحت�سني نوعية حياة االإن�سان, 

وتعظيم وتعزيز اأدائه يف خمتلف جماالت ومواقف احلياة.

وب���داأ مارتني �سليجمان ر�سمياً تد�سني علم النف�ص االإيجابي �سنة 1998 
اأثن���اء توليه من�سب رئا�س���ة اجلمعية االأمريكية لعلم النف�ص.  ومنذ ذلك الوقت 
اأ�سب���ح عل���م النف�ص االإيجابي جمااًل بحثياً معرتفاً به بل مقدراً يف نف�ص الوقت, 
بو�سفه يزود جمال علم النف�ص االجتماعي, علم النف�ص االإكلينيكي, وعلم النف�ص 
العام مبداخل درا�سية جديدة.  وقد اأ�س�ص �سليجمان مركز علم النف�ص االإيجابي 
بجامع���ة بن�سلفانيا �سنة 2003 ليج�سد ب���وؤرة للم�ساريع التعليمية والبحثية التي 

يدعى للم�ساهمة فيها االأفراد واملوؤ�س�سات من خمتلف دول العامل.
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وتع���د �سعوب���ات التعلم من بني اأهم عقبات التعلي���م عمقاً, ومن ثم فال 
ب���د م���ن مواجهته���ا)Olson,1998(, خا�س���ة وق���د ارتفع ع���دد التالمي���ذ الذين 
يعان���ون م���ن �سعوب���ات التعلم فاأ�سبح���وا ي�سكل���وا �سريحة كبرية م���ن  التالميذ 
متث���ل ن�سب���ة متت���د ب���ني 16% -30 % , باالإ�ساف���ة اإىل اأن 40% منه���م يتعر�س���ون  
لالكتئ���اب )Schraufnagel,2003(, وبالتايل فهي  م�سكلة عامة من املمكن اأن 
توؤثر على التلميذ يف احلياة, حيث قد توؤدي �سعوبات التعلم اإيل ف�سل اجتماعي 
ونف�س���ي وجمموع���ة م���ن االإحباطات م���دي احلي���اة)Olmstead,2005(.  وعلى 
ذل���ك؛ فاالهتم���ام بتلك الفئة من التالميذ قد يحميهم من االإحباطات النا�سئة 
ع���ن الف�س���ل الدرا�س���ي, والأن االجتاه���ات ال�سلبي���ة من قب���ل املجتمع نح���و هوؤالء 
التالمي���ذ ت���وؤدي اإيل ظه���ور ال�سلوك الع���دواين, اأو االن�سح���اب اأو االنطواء لدى 
التالمي���ذ, فاإن االهتم���ام بهذه الفئة من التالميذ يكون �سرورة ملحة تفر�سها 

املجتمعات احلديثة لتحقيق الفعالية االجتماعية. 

وميث���ل الداف����ع للدرا�س���ة �سرورة ملحة لب���دء التعلم, كما اأن���ه �سرورياً 
لال�ستم���رار يف ه���ذا التعل���م واإتقانه والتغلب على ما يواج���ه املتعلم من �سعوبات 
في���ه, فالداف���ع الق���وى يزيد من يقظ���ة التلميذ, ويزي���د تركيز االنتب���اه, ويقوي 
املثاب���رة, كم���ا اأن���ه يوؤخر ظهور التعب وامل��لل يف موق���ف التعلم.  وتعرف الدافعية 
للتعل���م باأنها احلال���ة النف�سية الداخلية واخلارجية الت���ي حترك �سلوك الطالب 
وتوجه���ه نح���و حتقي���ق هدف حمدد, بل وحتاف���ظ على ا�ستمرارية ه���ذا ال�سلوك 
حت���ى يتحق���ق ذل���ك اله���دف, كم���ا اأن الداف���ع التعليم���ي قد يك���ون دافع���ا خارجياً 
Extrinsic Motivation حمكوماً مب�سادر خارجية مثل الوالدين اأو احل�سول 
عل���ى الدرج���ة اأو ا�ستح�سان املدر�ص اأو االأفراد املحيط���ني, وياأتي يف املقابل املتعلم 
ذو الداف���ع الداخل���ي Intrinsic Motivation, ويتح���دد باأن���ه الن�س���اط النف�سي 
ال���ذي يدف���ع املتعلم الأن يقبل على التعلم مبب���ادرة منه الإ�سباع حاجاته, واأهداف 

نابعة من ذاته, ويبذل جه�داً نحو حتقيقها.
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م�صكلة البحث:
تت�سم���ن التطبيق���ات العلمي���ة لعل���م النف����ص االإيجاب���ي م�ساع���دة االأفراد 
واملوؤ�س�سات اكت�ساف قدراتهم ومكامن قوتهم ال�سخ�سية االإيجابية وا�ستخدامها 
لزي���ادة وحت�س���ني م�ستوي���ات ال�سع���ادة واحلف���اظ عليه���ا.  وميك���ن اأن ي�ستخ���دم 
املعاجل���ون, اأو املر�س���دون النف�سيون, واملدربون, وغريهم من اخلرباء املهنيني يف 
جمال علم النف�ص الطرق والفنيات اجلديدة لبناء واإثراء حياة االأفراد الذين ال 

يعانون بال�سرورة من املر�ص اأو اال�سطراب النف�سي.   

وقد اأو�سح )Raymond and Judith  )1990, اأ�سباب  انخفا�ص م�ستوى 
الدافعية للتعلم فيما يلي:

يحدث التعلم يف املدر�سة يف جمموعات لها منهج ر�سمي ونظام يطبق دائماً, ( 1)
واأن التلمي���ذ يتعل���م اأك���رث من 50 در�س���اً كل هذه الدرو�ص حتت���اج اإيل نوع ما 

من االنتباه.
اكت�س���اب املعرف���ة املتقدم���ة وامله���ارة اأم���ر معق���د وكث���ري املطال���ب, وي�ستهلك ( 2)

الوقت وخا�سة ملنخف�سي م�ستوى الدافعية. 

كما اأ�ساف)Belcher and Macari  )1990, اأن:
اإدراك الطالب باأن املعلمني غري مهتمني بقدراتهم. ( 1)
التنظي���م ال�سيء و�سعف مهارات اإدارة الوقت لدي التالميذ يوؤدي اإيل عدم ( 2)

اإمتام الواجبات املنزلية مما ينتج عنه �سعف دافعيتهم للتعلم.
بع�ص املناهج الدرا�سية ال تكون ذات معني اأو ممتعة بالن�سبة للتالميذ.( 3)

وي�س���ري كل م���ن  (Baird, Scott, Dearing and Hamill )2009، اإىل 
ان���ه رغ���م اختالف النظريات النف�سية والرتبوي���ة يف تف�سريها مل�سببات الدافعية 
لل�سلوك االإن�ساين, اإال اأن علماء النف�ص االجتماعي واملهتمني بدرا�سة ال�سخ�سية 
يتفقون على دور العمليات املعرفية وتاأثريها على الدافعية الذاتية لدى الفرد.  
فنظ���رة االأفراد لقدراته���م والتفكري يف ظروفهم امل�ستقبلية �س���واًء املرغوب فيها 
اأو غ���ري املرغ���وب فيه���ا, وتقوميه���م الأدائه���م وما يرتبط ب���ه من عملي���ات عقلية 

خمتلفة, متكن االأفراد من تنظيم اأنف�سهم وتنمية م�ستوى الدافعية لديهم.
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ي�س���ري (Feinberg )2003, اإىل اأن املدر�س���ة مليئ���ة باملناه���ج الدرا�سي���ة 
لتاأهي���ل التلمي���ذ يف جمال معني, حي���ث يغطي املنهج يف املدار����ص جوانب معينة, 
وتت���م درا�سة املو�سوعات عل���ى مدى �سنوات يعقبها امتحان���ات وتختلف الدرو�ص 
والط���رق من مدر�س���ة اإىل اأخرى وت�سكل م�ساألة التحفي���ز جانباً مهماً ومن اأجل 

حتفيز التلميذ للتعلم, يجب مراعاة ما يلي:
اأن يجد التلميذ جدوى مما يدر�سه يف احلياة العامة.( 1)
اأن يكون التلميذ متحفزاً من داخله.( 2)
اأن يك���ون املو�س���وع الدرا�س���ي نف�س���ه جزًء م���ن جمموعة م���واد درا�سية تنمي ( 3)

التحفيز الداخلي لدى التمليذ.

اأح���د  اأن   ,Robert )2001(و Premack )2005( م���ن   كل  ويو�س���ح 
املداخ���ل الرئي�س���ة للدافعي���ة هي امل�سارك���ة الفعالة للتالمي���ذ يف تعلمهم اخلا�ص 
ولي����ص وق���وف املدر����ص اأم���ام التالمي���ذ واإلق���اء الدرو����ص عليهم,  فم���ن االأف�سل 
حتفي���ز التالمي���ذ عل���ى امل�سارك���ة يف االأن�سط���ة وحل امل�س���كالت جماعي���اً.  وي�سري 
)McDonald )2003, اإىل بع����ص العوام���ل واالإجراءات اخلا�سة بتنمية دافعية 

التلميذ للتعلم يف ال�سف الدرا�سي فيما يلي:

اإدراك املعلم للتالميذ على اأنهم اأفراد قادرون على االإ�ستثارة والدافعية من ( 1)
اأجل التعلم.

التق���ومي امل�ستمر للتالميذ وكذلك للطرق واالأ�ساليب التعليمية يف ال�سف ( 2)
الدرا�سي.

اأن تك���ون االأن�سطة واملهام املختلفة التي يكلف بها التالميذ ذات حتدي لهم ( 3)
وقابلة االإجناز.

الرتكي���ز على االأهداف ق�سرية املدى التي ت�ساعد التالميذ على النجاح يف ( 4)
املهام واالأعمال التي يقومون بها.

التعزيز الفوري لل�سلوكات املرغوبة التي ت�سدر من التالميذ, وخا�سة تلك ( 5)
املرتبطة بالنجاح يف العملية التعليمية التعلمية.
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اإن خ���ربات الف�س���ل الت���ي يتعر����ص له���ا التالمي���ذ ذوي �سعوب���ات التعل���م 
وم���ا ت�سبب���ه من اإحب���اط وتاأثريات �سلبية عل���ى م�ستوى تقدير ال���ذات ونظرتهم 
امل�س���كالت والتخطي���ط والتنظي���م وت�سي���ري  الأنف�سه���م وعل���ى قدرته���م يف ح���ل 
حت�سيلهم االأكادميي, كل ما �سبق, ميكن اأن يوؤدي اإىل اجتاهات �سلبية وم�ستوى 

منخف�ص من الدافعية للدرا�سة لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعلم.

ي�س���ري  )Melekoglu, 2011(, اإىل اأن التالمي���ذ ذوي امل�ستوى املنخف�ص 
من الدافعية نحو التعلم, غالباً ما يظهرون اأداًء متدنياً من التح�سيل الدرا�سي, 
واأن نتائج البحوث والدرا�سات قد اأ�سارت اإىل اأن تنمية م�ستوى دافعية التالميذ 
ذوي �سعوب���ات التعل���م نحو الق���راءة, ميكن اأن يح�سن من الكف���اءة على القراءة.  
يف حني اأ�سارت نتائج الدرا�سات باأن التالميذ ذوي امل�ستوى املرتفع من الدافعية 
غالب���اً م���ا يكون حت�سيلهم الدرا�سي مرتف���ع وذوي اإدراك اإيجابي جتاه كفاياتهم 
وقدراته���م االأكادميي���ة, ولكنه���م اأق���ل قلق���اً ويظهرون م�ست���وى اأعل���ى يف فهم ما 
ينجزون���ه م���ن مهمات تعليمي���ة مقارن���ة بالتالميذ ذوي امل�ست���وى املنخف�ص من 

.)Zisimopoulos & Galanaki, 2009) الدافعية

كم���ا بين���ت نتائج درا�سة )Baird et al., 2009(, عل���ى )1518( طالباً من 
ال�سف���وف الدرا�سي���ة ال�ساد�ص حت���ى الثاين ع�سر يف الوالي���ات املتحدة االأمريكية 
وم���ن ذوي �سعوب���ات التعل���م وب���دون �سعوب���ات تعل���م, اأن الط���الب ذوي �سعوبات 
التعلم ميتلكون كفاءة ذاتية منخف�سة اأكادميياً ولديهم اعتقاد باأن الذكاء ثابت 
وغ���ري م���رن ويف�سل���ون االأداء بداًل عن االأه���داف والغاي���ات التعليمية ويف�سرون 
ب���ذل اجله���د كطريقة اأو موؤ�سر باأنهم ميتلك���ون م�ستويات حمدودة من القدرات 
العقلية.  اإن الطالب ذوي �سعوبات التعلم غالباً ما يواجهون م�سكالت تعليمية, 
وعلي���ه فلي�ص م���ن امل�ستغرب عندما يواجهون حتديات اأكادميية, فاإنهم يظهرون 
م���دى وا�س���ع م���ن ال�سلوكيات غ���ري التكيفية املتمثل���ة يف ال�سع���ور باالفتقار للقوة 
وع���دم الرغب���ة يف ب���ذل اجلهد والتوقع���ات االأكادميية ال�سلبي���ة.  فاالنخفا�ص يف 
م�ست���وى العملي���ات املعرفي���ة املرتبط ب�سعوب���ات التعلم, على ما يب���دو ي�ساهم يف 
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ظه���ور اال�ستجابات غري التكيفية للتحديات التي تواجه الطالب ذوي �سعوبات 
التعل���م.  لق���د اأظه���رت الدرا�س���ة, ب���اأن الط���الب الذي���ن يثق���ون بقدراته���م عل���ى 
التعلم, ميتازون بالرغبة يف بذل اجلهد وا�ستمراريته وم�ستويات اأقل من القلق 
ويظهرون متعة ورغبة داخلية وي�سعون الأنف�سهم اأهداف وغايات تعليمية اأكرث 
حتدي���اً, كم���ا ي�ستخدم���ون اإ�سرتاتيجيات معرفي���ة اأكرث فاعلية, وم���ن ثم ي�سبح 

اأدائهم اأف�سل يف املواقف التعليمية.

اإ�ساف���ة, ي�س���ري )Melekoglu, 2011(, اإىل اأح���د االأ�سباب غ���ري املبا�سرة 
املتعلق���ة بالتح�سي���ل املنخف����ص يف القراءة, ه���و م�ستوى الدافعي���ة للقراءة لدى 
كل م���ن التالمي���ذ ذوي �سعوبات التعلم وبدون �سعوب���ات التعلم, حيث ينخف�ص 
تدريجي���اً م�ست���وى دافعي���ة التالمي���ذ للق���راءة واجتاهاته���م االإيجابي���ة عندم���ا 
يب���داأون الدرا�س���ة باملرحلة املتو�سطة وينتقلون لل�سفوف الدرا�سية العليا, وذلك 
ب�سبب االختالف بني رغبة التلميذ يف القراءة ونوعية الن�سو�ص القرائية التي 
يدر�سه���ا التالمي���ذ يف املدر�س���ة, فغالباً م���ا يواجه التالمي���ذ ذوي �سعوات التعلم 
وكذلك ذوي املهارات املنخف�سة يف القراءة �سعوبات يف درا�سة الن�سو�ص القرائية 
املقررة يف املدار�ص, بل تقل االأن�سطة واملمار�سات املرتبطة بالقراءة للمتعة, والتي 

تعد اأحد االأهداف الرئي�سة لتعلم القراءة.

ويف درا�س���ة )Melekoglu, 2011(, الت���ي هدف���ت اإىل التحق���ق من تاأثري 
م�ست���وى الدافعي���ة نحو القراءة على التح�سي���ل الدرا�سي يف القراءة, وذلك على 
عين���ة مكون���ة م���ن )13( تلمي���ذاً م���ن ذوي �سعوبات التعل���م و)25( تلمي���ذاً بدون 
�سعوب���ات تعل���م مبدر�ست���ني باملرحل���ة املتو�سط���ة ومدر�س���ة ثانوي���ة يف الوالي���ات 
املتحدة االأمريكية, والذين مت تعري�سهم لربنامج يف القراءة ملدة )18( اأ�سبوعاً, 
اأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�سة اإىل زيادة يف م�ستوى التح�سي���ل الدرا�سي يف القراءة لكل 
م���ن التالميذ ذوي �سعوب���ات التعلم وبدون �سعوبات التعلم, ووجود عالقة دالة 
اإح�سائياً بني درجات القراءة يف االختبار القبلي والتح�سن يف م�ستوى الدافعية 
للتالمي���ذ ب���دون �سعوب���ات التعل���م.  كم���ا تبني حت�س���ن دال اإح�سائي���اً يف م�ستوى 

الدافعية للقراءة فقط لعينة التالميذ بدون �سعوبات التعلم.
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كم���ا تو�سلت درا�س���ة ،)Banda, Matuszny & Therrien, 2009( اإىل 
اإمكاني���ة تعزي���ز اإمت���ام املهام يف م���ادة الريا�سيات, وذلك من خ���الل مراعاة املهام 
التي يف�سلها التالميذ والتي انعك�ست على تعزيز رغبتهم يف اإمتام املهام ال�سعبة 

يف مادة الريا�سيات.

لقد اأ�سارت العديد من الدرا�سات اإىل اأهمية الدافعية لل�سلوك االأكادميي 
والتح�سيل الدرا�سي للتالميذ ذوي �سعوبات التعلم, ورغم تاأكيد نتائج البحوث 
والدرا�س���ات عل���ى تاأث���ري الدافعي���ة عل���ى تعل���م التالمي���ذ, اإال اأن الدرا�س���ات التي 
تناولت تنمية م�ستوى الدافعية لدى ذوي �سعوبات التعلم قليلة ن�سبياً, وخا�سة 

يف الوطن العربي.

م���ن هنا ظه���رت م�سكل���ة البحث احل���ايل يف حماولة التحقق م���ن فاعلية 
بع����ص اآلي���ات عل���م النف����ص االإيجاب���ي يف رفع م�ست���وى الدافعي���ة للدرا�سة لذوات 
�سعوب���ات التعل���م.  وميك���ن �سياغ���ة م�سكل���ة البحث احل���ايل يف ال�س���وؤال الرئي�ص 

التايل:
م���ا فاعلي���ة بع�ص اآلي���ات علم النف����ص االإيجابي يف رفع م�ست���وى الدافعية ��

للدرا�س���ة ل���ذوات �سعوب���ات التعل���م م���ن تلمي���ذات املرحلت���ني االبتدائي���ة 
واملتو�سطة؟

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الرئي�سي االأ�سئلة التالية:

اأ�صئلة البحث
ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة يف كل م���ن اأبعاد الدافعي���ة للدرا�سة ( 1)

والدرج���ة الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي القيا�س���ني القبل���ي والبع���دي للمجموعة  
التجريبي���ة م���ن ذوات �سعوب���ات التعل���م م���ن تلمي���ذات ال�س���ف اخلام����ص 

االبتدائي؟ 
ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة يف كل م���ن اأبعاد الدافعي���ة للدرا�سة ( 2)

والدرج���ة الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي القيا�س���ني القبل���ي والبع���دي للمجموعة 
التجريبية من ذوات �سعوبات التعلم من تلميذات ال�سف الثاين املتو�سط؟ 
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ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة يف كل م���ن اأبعاد الدافعي���ة للدرا�سة ( 3)
والدرج���ة الكلية بني متو�سطي القيا�سني البعدي للمجموعتني التجريبية 
و ال�سابط���ة م���ن ذوات �سعوب���ات التعل���م م���ن تلمي���ذات ال�س���ف اخلام����ص 

االبتدائي؟ 
ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة يف كل م���ن اأبعاد الدافعي���ة للدرا�سة ( 4)

والدرج���ة الكلية بني متو�سطي القيا�سني البعدي للمجموعتني التجريبية 
وال�سابطة من ذوات �سعوبات التعلم من تلميذات ال�سف الثاين املتو�سط؟ 

ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة يف كل م���ن اأبعاد الدافعي���ة للدرا�سة ( 5)
والدرج���ة الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي القيا�سني البع���دي والتتبع���ي للمجموعة  
التعل���م م���ن تلمي���ذات ال�س���ف اخلام����ص  التجريبي���ة م���ن ذوات �سعوب���ات 

االبتدائي؟ 
ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة يف كل م���ن اأبعاد الدافعي���ة للدرا�سة ( 6)

والدرج���ة الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي القيا�سني البع���دي والتتبع���ي للمجموعة  
التجريبية من ذوات �سعوبات التعلم من تلميذات ال�سف الثاين املتو�سط؟ 

ه���ل توجد فروق دالة اإح�سائياً يف كل من اأبعاد الدافعية للدرا�سة والدرجة ( 7)
الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي القيا�سني البع���دي للمجموعت���ني التجريبيتني من 
ذوات �سعوب���ات التعل���م م���ن تلمي���ذات ال�س���ف اخلام����ص االبتدائ���ي وال�سف 

الثاين املتو�سط؟
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً يف كل من الدافعية للدرا�سة والدرجة الكلية ( 8)

ب���ني متو�سط���ي القيا�سني التتبع���ي  للمجموعت���ني التجريبيت���ني من ذوات 
�سعوب���ات التعل���م من تلمي���ذات ال�س���ف اخلام�ص االبتدائ���ي وال�سف الثاين 

املتو�سط؟ 

اأهداف البحث
يهدف البحث احلايل اإىل ما يلي:

التحقق من اأثر بع�ص اآليات علم النف�ص االإيجابي يف رفع م�ستوى الدافعية ( 1)
االبتدائي���ة  املرحلت���ني  م���ن  التعل���م  �سعوب���ات  ذوات  للتلمي���ذات  للدرا�س���ة 

واملتو�سطة.
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التحق���ق م���ن م���دى بق���اء اأث���ر بع����ص اآلي���ات عل���م النف����ص االإيجاب���ي يف رفع ( 2)
م�ست���وى الدافعية للدرا�سة للتلميذات ذوات �سعوبات التعلم من املرحلتني 

االبتدائية واملتو�سطة.
الك�س���ف ع���ن مدى اخت���الف اأثر بع�ص اآلي���ات علم النف����ص االإيجابي يف رفع ( 3)

م�ستوى الدافعية للدرا�سة باختالف املرحلة النمائية )ابتدائي/ متو�سط(.

اأهمية البحث
تربز اأهمية البحث احلايل فيما يلي: 

التعرف على اأثر بع�ص اآليات علم النف�ص االإيجابي يف رفع م�ستوى الدافعية ( 1)
للدرا�س���ة ل���دى ذوات �سعوبات التعلم من املرحلت���ني االبتدائية واملتو�سطة, 
وم���ن ث���م اإمكاني���ة اال�ستف���ادة م���ن نتائ���ج ه���ذا البح���ث  يف و�س���ع الربام���ج 
االإر�سادي���ة الالزم���ة م���ن قب���ل املتخ�س�سني, به���دف رفع م�ست���وى الدافعية 

للدرا�سة لدى ذوات �سعوبات التعلم.
احلاج���ة اإىل درا�س���ات عربي���ة تتناول اآليات علم النف����ص االإيجابي ودورها يف ( 2)

جم���ال �سعوب���ات التعلم, وخا�س���ة يف �سوء ن���درة الدرا�س���ات العربية يف هذا 
املج���ال, وبالتايل التاأكيد على فاعلي���ة اآليات علم النف�ص االإيجابي يف تنمية 
كث���ري م���ن خ�سائ�ص و�سم���ات التالميذ ب�سفة عام���ة وذوي �سعوبات التعلم 

ب�سفة خا�سة.

الإطار النظري
      اإن الغاية الرئي�سة لعلم النف�ص االإيجابي تتمثل يف قيا�ص وفهم وبناء مكامن 
القوة االإن�سانية وف�سائلها املدنية, و�سواًل اإىل اإر�ساد االأفراد يف تطوير االأ�ساليب 
اجلي���دة يف حياته���م.  ولهذا, وعلى العك�ص من عل���م النف�ص املر�سي, الذي فر�ص 
هيمن���ة مناذج���ه حت���ى على حاالت ال�سح���ة, جاعاًل منها جمرد ح���االت خلو من 
املر�ص, ومقدماً التف�سريات �سمن االإطار املر�سي لظواهرها وجتلياتها, فاإن علم 
النف�ص االإيجابي يهدف اإىل تن�سيط الفاعلية الوظيفية والكفاءة وال�سحة الكلية 
.)Selgiman, 2002( لالإن�س���ان, بداًل عن الرتكيز على اال�سطرابات وعالجها
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النف����ص االإيجاب���ي ح���ول ثالث���ة جم���االت  البح���وث يف عل���م  تتمح���ور 
متداخل���ة, وذل���ك ح�س���ب روؤية مارت���ني �سليجمان لنطاق البح���وث يف جمال علم 

النف�ص االإيجابي: 

اإج���راء بح���وث يف جمال م���ا يعرف »باحلي���اة املمتعة اأو ال�س���ارة اأو املبهجة اأو ( 1)
املجال على  حياة اال�ستمتاع واملتعة The Pleasant Life”, ويركز يف هذا 
درا�س���ة وفح�ص كيف يخرب النا�ص النعي���م وكيف ي�ستمتعون مبذاق امل�ساعر 
واالنفع���االت االإيجابي���ة باعتباره���ا ج���زء م���ن احلي���اة الطبيعي���ة ال�سحي���ة 

)مثل: العالقات, الهوايات, االهتمامات, الرتفية, وغريها(.

اإج���راء درا�س���ات وبحوث يف جم���ال ما يعرف “باحلياة اخل���رية اأو الطيبة اأو ( 2)
اأو م���ا ي�س���ح ت�سميته بحياة التعهد وااللتزام,   ,”The Good Life اجلي���دة
ويهت���م فيه بدرا�س���ة وحتليل التاأث���ريات االإيجابية لالنغما����ص واال�ستغراق  
والتدف���ق ال���ذي ي�سع���ر ب���ه امل���رء عندما يندم���ج ب�س���ورة مثالي���ة يف اأن�سطته 
االأ�سا�سي���ة املف�سل���ة.  وحت���دث ه���ذه احلالة للم���رء عندما تت�س���ق اأو تتطابق 
اإمكاني���ات امل���رء وقدرات���ه مع املهمة اأو العم���ل الذي يقوم ب���ه اأو يندمج فيه, 

مثل �سعور املرء بالثقة عندما ينجز املهام التي يواجهها اأو يكلف بها.

(3 ) The اإجراء درا�سات وبحوث يف جمال ما يعرف »باحلياة ذات املعنى اأو الهادفة
Meaningful Life”, اأو حي���اة االنتم���اء واالنت�س���اب اإىل االآخري���ن, وذلك 
ملحاول���ة االإجاب���ة عن اأ�سئلة من قبيل كيف ي�ستمد االأفراد ح�ساً اإيجابياً من 
طيب احلياة وجودتها ومن االنتماء, من وجود معنى اأو قيمة للحياة, ومن 
و�س���وح الغر����ص من احلياة ومن االإح�سا�ص باأنهم جزء من بل وي�سهمون يف 
تطوير �سيًئا ما اأو�سع واأكرث دواًما من اأنف�سهم )مثل: الطبيعة, اجلماعات 

االجتماعية, املنظمات, العادات والتقاليد, ونظم االعتقاد(. 
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اأبع�اد  اإىل   Csikszentmihalyi and Selgiman )2002(, وي�س�ر   
علم النف�س الإيجابي على النحو التايل:

اخل�ربة الذاتي�ة الإيجابي�ة: ينظر عل���م النف����ص االإيجابي وياأخ���د يف االعتبار ( 1)
املواق���ف االإيجابية يف ال�سخ�سية: الرفاهي���ة ال�سخ�سية وال�سعادة )املا�سي( 
واملت���ع احل�سية وال�سع���ادة )احلا�سر( واملعارف البناءة ح���ول امل�ستقبل والتي 

تت�سمن التفاوؤل واالأمل واالإميان والوالء.
بامل�ست���وى ( 2) االإيجاب���ي  النف����ص  عل���م  يهت���م  الإيجابي�ة:  ال�سخ�س�ية  ال�س�مات 

الف���ردي لل�سمات االإيجابية ال�سخ�سية: القدرة على احلب والعمل واجلراأة 
وال�سجاعة واحل�ص والتذوق اجلمايل واملثابرة والت�سامح واالأ�سالة والتطلع 

واالنفتاح العقلي على امل�ستقبل واملوهبة العالية واحلكمة.
الف�س�ائل واملوؤ�س�س�ات املدني�ة: يهت���م عل���م النف����ص االإيجاب���ي مب�ست���وى ( 3)

اجلماع���ة والف�سائ���ل واملوؤ�س�س���ات املدنية الت���ي تدفع االأفراد نح���و املواطنة 
وامل�سوؤولية والتوا�سع واحرتام االآخرين واالإيثار واالأدب والذوق واالعتدال.

بع�س مناذج علم النف�س الإيجابي
)Bachkirova,2004	 منوذج اإ�سرتاتيجية تنمية مفهوم الذات

      تت�سم���ن ه���ذه االإ�سرتاتيجي���ة )SCDS(: احرتام ال���ذات واإكت�سافها, وتنمية 
ال�سخ�سية.  كما تت�سمن خم�سة مناذج للتعامل مع تنمية الذات, وهي كاالآتي: 

من�وذج اإع�ادة التق�ومي الواقع�ي: يت�سم���ن اأ�سئل���ة واقعي���ة واأه���داف قابل���ة ( 1)
للتحقق, وي�ستخدم احلوار الواقعي.

من�وذج الإجن�از: يعم���ل عل���ى حتقي���ق االأه���داف ال�سخ�سي���ة وتنمي���ة م�ستوى ( 2)
حت�سني الذات.

منوذج اكت�ساف الذات: اإعادة تقييم قيم واأهداف الفرد وتقدير وحب الذات ( 3)
كما هي.

من�وذج الرتباطات الذاتية: ا�ستبع���اد االرتباط بني االأهداف الذاتية ونظرة ( 4)
االإن�سان اإىل نف�سه على اأنه ال ي�ستطيع حتقيق تلك االأهداف.

من�وذج التغل�ب على نق�س الذات: يحاول الق�ساء عل���ى )االأنا(  والبحث عن ( 5)
اأعلى معنى يف احلياة.
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منوذج امل�ساهمات احلديثة للعالج النف�سي الإيجابي

      اإن الع���الج القائ���م عل���ى احل���ل ه���و واح���د م���ن اأك���رث الط���رق ال�سائع���ة حالي�اً 
،)Palmer & O’Connell, )2003 التي تركز على احللول بداًل عن امل�سكالت.  
حي���ث ي�ساع���د املعاجل���ون يف حتديد مواطن الق���وة التي ا�ستخدموه���ا يف املا�سي, 
ويتذكرون كيف اأنهم قاموا بو�سع اأهداف واقعية ل�سلوك اإيجابي وحل م�سكالت 
م�سابه���ة للم�س���كالت احلالي���ة. الفكرة الكامن���ة وراء هذا العالج ه���و اأن ت�سحيح 
م���ا هو “خاط���ئ” لدى االأفراد, قد يفع���ل �سيئاً مل�ساعدتهم عل���ى حل م�سكالتهم 
احلالية.  لذلك فاإن العالج ينبغي اأن يركز على مواطن القوة, ومن ثم تتال�سى 

امل�ساعر وال�سلوكيات ال�سلبية.
لق���د ا�ستحدث���ت Nossrat Peseschkian نظ���ام ع���الج اأ�سمت���ه العالج 
النف�سي االإيجابي (Tritt  & in Peseschkian,1998(.  هذا النظام يقوم على 
فر�سية اأن كل فرد لديه عدداً من القدرات للتعامل مع امل�سكالت. هذه القدرات 
ق���د تطورت على مر ال�سنني ولكنها غري م�ستغلة.فعندما يطبق العالج النف�سي 
االإيجابي على االأفراد واالأ�سر, يقوم املعالج با�ستخدام االإجراءات لتقييم امل�سكالت 
وق���درات ال�سخ����ص واإمكانياته. ويو�سح علماء النف����ص االإيجابيني اأنه يف العالج 
التقلي���دي, يح�س���ل الف���رد على اهتم���ام املعالج باالإب���الغ عن االأعرا����ص ال�سلبية 
وال�سعوبات واأوجه ال�سعف, بينما يحاول العالج النف�سي االإيجابي تعزيز قدرات 
ال�سخ����ص الفعلي���ة.  وهي ال�سم���ات االإيجابية مثل املواظب���ة واملوثوقية, وال�سرب 
اأو الثق���ة. ع���الوة على ذلك, يوؤكد العالج النف�س���ي االإيجابي اأي�ساً على اجلوانب 
االجتماعي���ة والثقافي���ة, للع���الج متاماً مثلم���ا يوؤكد على ال�سياق���ات االجتماعية 
م���ن حياتنا. وقد ركزت التدخالت التي تتبنى توجه علم النف�ص االإيجابي اأي�ساً 
عل���ى تدري���ب النا����ص عل���ى زي���ادة االأمل. فع���الج االأمل يق���وم على اأ�سا����ص الفكرة 
 )Lopez & القائل���ة ب���اأن االأم���ل يح���رك امل�ساعر التي حت���دد ال�سالمة ال�سحي���ة
)Snyder, 2003, وه���ي م�ستم���دة م���ن نظري���ة االأمل التي تفرت����ص اأن ال�سحة 
تتعزز عندما يطور النا�ص االأهداف ب�سورة جيدة, ويعتقدون اأن لديهم القدرات 
وامل���وارد لتحقي���ق ه���ذه االأه���داف.  ولذل���ك, فالع���الج باالأم���ل يح���اول م�ساع���دة 
النا����ص عل���ى و�سع ت�س���ور اأكرث و�سوحاً لالأه���داف واأن يحددوا م�س���ارات عديدة 
لتل���ك االأه���داف وا�ستدعاء طاقاته���م والتزامهم بال�سعي اإىل حتقي���ق اأهدافهم. 



العدد ) 2 ( يناير 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 81 -

منوذج اإدارة الذات

تع���د اإدارة ال���ذات كم���ا ي���رى )Agran )2003 مبثاب���ة عملي���ة منظم���ة 
ت�ستخدم يف �سبيل تعليم التالميذ اإدارة �سلوكهم.  وتنق�سم اإدارة الذات اإىل ثالث 

فئات:
املراقب�ة الذاتي�ة:  يق���رر التلميذ ما اذا كان قد متك���ن بالفعل من العمل يف ( 1)

�سبي���ل حتقي���ق اأهدافه اأم ال.  واذا كان التلميذ ال يزال يوؤدي املهمة التي يتم 
تكليفه بها, فاإنه واعي باأنه ال يزال يوؤدي املهمة املحدده املطلوبه منه.

التقيي�م الذات�ي:  يت�سم���ن قي���ام التلمي���ذ بتحدي���د مدى حتقيق���ه للهدف ( 2)
املح���دد اأم ال, م���ع نهاي���ة الف���رتة الزمني���ة املق���ررة, وذل���ك من اأج���ل حتديد 

م�ستوى النجاح الذي اأحرزه قيا�ساً بالهدف املحدد.
التعزي�ز الذات�ي: يق���وم التلمي���ذ بتق���دمي التعزيز الذات���ي االإيجاب���ي لنف�سه ( 3)

عندما ي�سعى لتحقيق االأهداف التي حددها اأو مت حتديدها من قبل املعلم 
اأو ويل االأمر.

الدافعية للدرا�صة
تعن���ي الدافعي���ة حالة الفرد الداخلية, وما ينتابه م���ن اأفكار ومعتقدات 
واجتاهات نحو ما يقدم له من اأن�سطة, ومدى ا�ستثارة هذه االأن�سطة لعمل املتعلم 
الذهن���ى لال�سرتاك فيها والتفاعل معها به���دف النمو والتطور, وتعد الدافعية 
للتعل���م م���ن املو�سوع���ات املهم���ة الت���ى ت�سغ���ل كل املهتم���ني بالعملي���ة التعليمي���ة, 
حي���ث اأن الت�س���رب م���ن املدر�سة وتدن���ى التح�سيل الدرا�سي, وامل�س���كالت ال�سفية 
ال�سلوكي���ة, و�سلبي���ة االجتاه���ات نحو التعلم مرجعه���ا تدنى م�ست���وى الدافعية , 

باالإ�سافة اإىل بع�ص ممار�سات املعلمني والعوامل االأخرى.

والدافعي���ة اأ�سا����ص العالقات الديناميكي���ة بني الف���رد والو�سط البيئي, 
وه���ى �سروري���ة لتف�س���ري اأ�سب���اب ال�سل���وك, كما اأنه���ا ذات قيمة وظيفي���ة عامة يف 
حي���اة االإن�سان, فنجد من يرك���ز على بع�ص مظاهر عملية اال�ستثارة مثل التوتر 
الع�سلي اأو معدل النب�ص اأو التنف�ص,  وهناك من يركز على كيفية تفاعل الفرد 
م���ع االأه���داف, وم���ن يرك���ز عل���ى حمددات ه���ذا املفه���وم, وهن���اك من يرك���ز على 
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النتائ���ج املرتبط����ة بال�سلوك. ومن هنا ياأتي االهتمام مبو�س���وع الدافعية للتعلم 
مل���ا ل���ه من اأهمي���ة بالغة ف���ى العملي���ة التعليمية, حي���ث اأن الدافعية ه���ي املحرك 

االأ�سا�سي المتام املهام التعليمية.
وهن���اك العدي���د م���ن النظري���ات الت���ي تف�س���ر الدافعي���ة, والت���ي ميك���ن 
ت�سنيفه���ا اإىل نظريات بيولوجية ونظري���ات �سلوكية ونظريات التحليل النف�سي 
والنظري���ات االإن�ساني���ة والنظري���ات املعرفية احلديثة.  وهن���اك اتفاق بني علماء 
النف����ص عل���ى اأن الدواف���ع هي اح���د �سروط التعل���م اجليد, فمهما كان���ت املدار�ص 
جمه���زة باملع���دات واملعلمني واملناه���ج الدرا�سية, فاإن ذلك ال يج���دي نفعاً اإذا كان 
التالمي���ذ ال يرغب���ون يف التعل���م, فيج���ب اأن تتوافر درجة منا�سب���ة من الدافعية 
حت���ى يح���دث التعل���م.  والدافعي���ة للتعل���م هي اأح���د العوامل املهم���ة التي حترك 
اأن�سط���ة التالميذ الذهنية يف عملية التعلم وتن�سطها وتوجهها, والتعلم الناجح 
ه���و التعلم القائم على دوافع التالمي���ذ وحاجاتهم وا�ستعدادهم.  ويتطلب ذلك 
اأن يفه���م التالميذ قبل الب���دء يف درا�ستهم الغر�ص من هذه الدرا�سة وما تهدف 
اإلي���ه, وبذل���ك ميكنه���م اأن يبذلوا اأق�سي ما يف و�سعهم م���ن طاقة وجهد لتحقيق 

ما ي�سبون اإليه من اأهداف من�سودة.

وظائف الدافعية
تعددت وظائف الدافعية, ومن بني هذه الوظائف ما ياأتي:

حتريك وتن�سيط ال�سلوك بعد اأن يكون يف مرحلة من اال�ستقرار اأو االتزان ( 1(
الن�سب���ي, حيث تبداأ الدافعية بتغري يف ن�ساط الكائن احلي وقد ي�سمل ذلك 
بع����ص التغ���ريات الف�سيولوجية التي ترتبط خا�س���ة بالدوافع االأولية مثل 
داف���ع اجل���وع اأو دافع العط����ص اأو دافع اجلن�ص ... اإلخ, وذل���ك الإر�ساء بع�ص 

احلاجات االأ�سا�سية.
توجيه ال�سلوك نحو وجهة معينة دون غريها, اأي نحو حتقيق الهدف, حيث ( 2(

اأن �سل���وك الف���رد يتجه نحو ما يحقق اإ�سب���اع الدوافع, فالدوافع بهذا املعني 
انتقائية اأي اأنها ت�ساعد الفرد علي انتقاء الو�سائل لتحقيق احلاجات.

املحافظ���ة عل���ى ا�ستدام���ة وتن�سيط ال�سل���وك, طاملا كان االإن�س���ان مدفوعاً اأو ( 3(
طامل���ا بقيت احلاجة قائم���ة, فالدوافع كما اأنها حت���رك ال�سلوك فاإنها تعمل 

على املحافظة عليه ن�سيطاً حتى يتم اإ�سباع احلاجة.
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مكونات الدافعية للتعلم
وفقاً للنموذج الذي يتبناه البحث احلايل, فاإن مكونات الدافعية للتعلم 

كما �سنفها بنرت�ص وديجروت  )Pintrich and Degroot )1990, كما يلي:

(1 ):Value Components مكونات القيمة
تتعل���ق باأه���داف التالمي���ذ م���ن اأداء املهم���ة, ومعتقداته���م ح���ول اأهمية 

وفائدة تلك املهمة, وتتكون من:

 ))(Intrinsic goal orientation التوجه الداخلي للهدف
ي�س���ري اإيل اإدراك التلمي���ذ الأ�سب���اب اإندماج���ه يف مهم���ة التعل���م, واالأ�سب���اب 
ال�سخ�سي���ة الداخلي���ة الت���ي جتعل���ه ي�س���ارك يف مهم���ة م���ا, مثل التح���دي اأو حب 
اال�ستط���الع اأو الرغب���ة يف التف���وق, وي���دل ارتف���اع درج���ة التوج���ه الداخل���ي لدي 
التلميذ على اأن م�ساركته يف املهمة التعليمية غاية يف حد ذاتها من كونها و�سيلة.

التوجه اخلارجي للهدف Extrinsic goal orientation )ب( 
ي�س���ري اإيل اإدراك التلمي���ذ الأ�سب���اب خارجية جتعله ي�س���ارك يف مهمة تعليمية 
معينة, ومن تلك االأ�سباب الدرجات اأو املكافاآت اأو مناف�سة االآخرين اأو القبول من 
االآخري���ن, ويدل ارتف���اع درجة التوجه اخلارجي لدى التلمي���ذ على اأن اإندماجه 
يف املهم���ة و�سيل���ة اأكرث م���ن اأنها غاية.  والتوجه اخلارج���ي للهدف يكمل التوجه 

الداخلي, ويتعلق كالهما باالإجابة علي ال�سوؤال التايل: ملاذا اأفعل هذا؟

 ))(Task value قيمة املهمة
تتعل���ق بتقيي���م الطال���ب واإدراك���ه الأهمي���ة املق���ررات الدرا�سي���ة وفائدتها, 
وي�س���ري ارتف���اع الدرج���ة على ه���ذا املكون اإيل ارتف���اع قيمة امله���ام التعليمية لدى 

التلميذ ويوؤدي ذلك اإيل زيادة اإندماجه يف تعلمها.
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(2 ) Expectancy components مكونات التوقع

تتعلق باعتقادات التالميذ يف مقدرتهم على اأداء املهام الدرا�سية املختلفة, 
اأي االإجاب���ة عل���ى ال�س���وؤال الت���ايل: ه���ل اأ�ستطي���ع اأداء ه���ذه املهم���ة؟ وت�سمل تلك 

املكونات.
 ))( Control of learning beliefs سبط معتقدات التعلم�

ي�سري اإيل اعتقاد التلميذ باأن جمهوده للتعلم �سوف يعطي نتائج اإيجابية 
واأن ه���ذه النتائج تتوقف على ما ميتلكه الفرد من جمهود, واأن اختالف جهوده 

للدرا�سة يوؤدي اإيل اختالف يف تعلمه.
فعالية الذات يف التعلم والأداء)ب( 

 ،Self-efficacy(for(learning(and(Performance ت�س���ري اإيل مظهرين 
للتوقع, وهما:

توق�ع النج�اح Expectancy for success:  ت�س���ري اإيل توقعات االأداء ��
ويرتبط علي وجهه اخل�سو�ص باأداء املهمة.

فعالية الذات Self-efficacy:  هي تقرير ذاتي ملقدرة التلميذ على اأداء ��
مهمة ما, وتت�سمن اأحكاماً عن مقدرة الفرد على اإجناز املهمة, باالإ�سافة 

اإيل ثقته يف مهاراته وقدراته الأداء تلك املهمة.

(3 ) Affective component املكون الوجداين
يتعل���ق برد الفعل االنفعايل نحو امله���ام الدرا�سية, ويت�سمن االإج�ابة على 
 Test اأ�سئلة مثل: ما م�ساعري جتاه هذه املهمة.  وهذا املكون مثل: قلق االختبار

anxiety, ويتكون من مكونني هما:

املك�ون املعرف�ى Cognitive component:  ي�س���ري اإىل االعتق���ادات ��
ال�سالبة لدى التلميذ باأن اأدائه �سيكون �سيئاً.

املك�ون النفع�ايل Emotionality component:  ي�سري اإىل مظاهر ��
اال�ستثارة النف�سية والوجدانية للقلق.
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العوامل املوؤثرة على الدافعية للتعلم
هن���اك اأربع���ة عوام���ل توؤثر عل���ى الدافعي���ة للتعلم كم���ا اأو�سحها كل من  

،)Mc Donald )2003 (, Lavach )2005 وهي:

الق�درة: ه���م ينجح���ون الأنه���م اأذكي���اء اأو موهوب���ني اأو ف�سل���وا الأنه���م لي�سوا ( 1	
كذلك.

اجله�د: ه���م ينجحون الأنهم عمل���وا بجد اأو ف�سلوا الأنه���م ال يبذلون اجلهد ( 2	
الكايف.

�س�عوبة مهم�ة العمل: هم ينجحون الأن مهمة العم���ل كانت عند امل�ستوي ( 3	
املنا�س���ب م���ن التحدي اأو ف�سلوا الأن مهمة العمل كان���ت �سعبة جداً, اأو حتى 

اأنهم جنحوا الأن مهمة العمل كانت �سهلة جداً.
احل�ظ: هم جنح���وا اأو ف�سل���وا الأن قوة خارجي���ة جعلت ذلك يح���دث, مثاًل: ( 4	

املدر����ص يحبه���م اأو ال يحبه���م اأو اأنه���م كانوا يجل�سون عل���ى كر�سي احلظ اأو 
عدم احلظ.

وقد تو�سلت درا�سة )Lundie, 2009(, اإىل ثالث عوامل ترتبط بدافعية 
التالمي���ذ نحو التعلم, وهي الف�س���ل املرتبط باالأهداف ونواجت املهام االأكادميية, 
الف�سل يف حتديد االأهداف القابلة للتحقيق واالإجناز, واأخرياً, فقدان الرغبة يف 
حتقيق تلك االأهداف.  وقد حددت الدرا�سة لكل ف�سل �سبب اجتماعي, ويف �سوء 
ذل���ك اقرتح���ت تغي���ري الثقاف���ة املوؤ�س�ساتية وط���رق واأ�ساليب التلمي���ذ يف التعلم, 
موؤك���دة عل���ى اأن زي���ادة م�ست���وى دافعي���ة التالمي���ذ نح���و التعل���م يتطل���ب تقدير 
اخل���ربات الت���ي يظهرونه���ا كمتعلم���ني واأن البني���ة املوؤ�س�ساتي���ة واالأه���داف يجب 
اأن تتمح���ور ح���ول التالميذ ل�سم���ان زيادة م�ستوى دافعي���ة التالميذ نحو املعلم 

واملدر�سة, ومن ثم التعلم.

ويف درا�س���ة )Zisimopoulos & Galanaki, 2009(, عل���ى عينة مكونة 
من )980( تلميذ من ذوي �سعوبات التعلم وبدون �سعوبات التعلم من ال�سفوف 
الدرا�سي���ة اخلام����ص وال�ساد�ص باليون���ان, اأ�سارت نتائجه���ا اإىل انخفا�ص م�ستوى 
الدافعي���ة الذاتي���ة والكفاي���ة االأكادميي���ة ل���دى التالمي���ذ ذوي �سعوب���ات التعل���م 

مقارنة بزمالئهم العاديني.
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اأ�صباب نق�س الدافعية للتعلم يف املدر�صة
هن���اك عوام���ل كثرية مت�سابك���ة ومتداخلة توؤثر على م�ست���وي الدافعية 
ل���دى التالمي����ذ.  واملفيد خل���ق اأو توفري الدافعية يف عملية التعل���م والتي تتاأثر 
بطبيع���ة املواد والطرق واالأ�ساليب امل�ستعملة يف العملية التعليمية وقدرتها على 
الت�سويق وكذلك مدي ما يتعر�ص له التلميذ من جناح يف عملية التعلم, كذلك 
�سخ�سية املعلم وطبيعة تعامله مع التلميذ ومدى تقبله, وت�سجيعه علي ا�ستثمار 

طاقاته على نحو اأكرث فاعلية يف جمال حتقيق االأهداف الرتبوية املتنوعة.

ف�سولي���ون  فاالأطف���ال  للتعل���م,  دافعي���ة  ولديه���م  يول���دون  واالأطف���ال 
م�ستك�سف���ون بطبيعته���م وتاأت���ي املدر�سة وقد تب���داأ دافعية التعلم ل���دى االأطفال 
تتناق����ص م���ع العم���ر.  ويف معظ���م البيوت اأ�سب���ح مو�سوع التعل���م مو�سوع يت�سم 
)Raymond & Judith, 1990). بالتوتر, حيث يجرب االآباء اأوالدهم على التعلم

ويف نط���اق الدرا�س���ة باملدار����ص جن���د اأن م���ا ال يهت���م ب���ه التلميذ جتربه 
االمتحان���ات واالختب���ارات على درا�سته م���ع اأنه قد يت�سرب من ذهنه فيما بعد اإذا 
مل يك���ن ل���ه قيمة علمية ولالأ�سف, فاإن ذلك يح���دث يف كل وقت, وخا�سة اإذا كان 
نظام املنهج الدرا�سي يعلم التلميذ اأ�سياء يجب عليه تذكرها موؤقتا والذي يبقي 
يف ذاك���رة  الطال���ب احلقيق���ة التي يكرره���ا اأو يجربه املدر�ص عل���ى تذكرها دائماً 

)Feinberg, 2003(.

م�صطلحات البحث

علم النف�س الإيجابي
ي�س���ري )Selgiman and Cslkszentmihalyi )2000, اإىل اأن عل���م 
النف����ص االإيجاب���ي ه���و اأح���د ف���روع عل���م النف�ص ال���ذي يرك���ز على حت�س���ني االأداء 
العقل���ي للب�س���ر والتحق���ق يف م���ا يجعل االإن�سان اأك���رث �سعادة وكي���ف ميكن للفرد 
اأن يعي����ص حياة مر�سية, والغر�ص من���ه فهم وتعزيز العوامل التي تتيح لالأفراد 
واملجتمع���ات ال�سعادة واالزده���ار, اأي م�ساعدة االأفراد واملنظمات ب�سكل �سحيح يف 
حتديد مواطن القوة وا�ستخدامها وتنميتها لزيادة ودعم كل م�ستويات الرفاهية.
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 الدافعية للدرا�سة
الدافعي���ة للدرا�س���ة هي املحرك االأ�سا�س���ي وراء كل ن�ساط اأكادميي يقوم 
ب���ه التلميذ وكذل���ك اأي �سلوك ي�سلكه يف �ستى املواق���ف التعليمية �سواء الب�سيطة 
منها اأو املعقدة, وعلى ذلك فاإنه ال ميكننا معرفة �سلوك التلميذ االأكادميي على 
حقيقت���ه اإال اإذا عرفن���ا الدواف���ع الت���ي تكمن وراء ه���ذا ال�سل���وك.  وتعترب دافعية 
التالمي���ذ وم�ست���وي اإجنازه���م م���ن العوام���ل النف�سية املهم���ة يف التعل���م ال�سفي 
لديه���م, وه���ي حال���ة داخلي���ة ت�ستث���ري التلمي���ذ وتدفع���ه اإيل اأن ي�سلك �سل���وكاً ما 
نحو حتقيق هدف اأكادميي حمدد, كما اأنها تكوين فر�سي ال ميكن روؤيته ولكن 

ي�ستدل عليه من خالل ال�سلوك املوجه نحو حتقيق الهدف.  

�سعوبات التعلم

»جمموع���ة غري متجان�سة من اال�سطرابات والتي تعرب عن نف�سها من 
خالل �سعوبات دالة يف اكت�ساب وا�ستخدام قدرات اال�ستماع اأو احلديث اأو القراءة 
اأو الكتاب���ة اأو اال�ست���دالل اأو الق���درات الريا�سي���ة. وه���ذه اال�سطراب���ات ذاتي���ة/ 
داخلي���ة املن�س���اأ ويفرت����ص اأن تكون راجع���ة اإىل خلل يف اجله���از الع�سبي املركزي, 
وميك���ن اأن حت���دث خالل حياة الفرد.  كما ميكن اأن تكون متالزمة مع م�سكالت 
ال�سبط الذاتي, وم�سكالت االإدراك والتفاعل االجتماعي, لكن هذه امل�سكالت ال 
تكون وال تن�سئ بذاتها �سعوبات التعلم. ومع اأن �سعوبات التعلم ميكن اأن حتدث 
متزامن���ة م���ع بع�ص ظروف االإعاقة االأخرى )مثل: ق�سور حا�سي اأو تاأخر عقلي 
اأو ا�سط���راب انفع���ايل جوهري( اأو مع موؤثرات خارجي���ة )مثل: فروق ثقافية اأو 
تدري����ص/ تعل���م غ���ري كايف اأو غري مالئ���م(, اإال اأنها-اأي �سعوب���ات التعلم- لي�ست 

نتيجة لهذه الظروف اأو املوؤثرات« )الزيات, 1998, 121(.

فرو�س البحث

توج���د ف���روق دالة اإح�سائي���اً يف م�ستوى اأبع���اد الدافعي���ة للدرا�سة والدرجة ( 1	
الكلي���ة ب���ني متو�سطي القيا�س���ني القبلي والبع���دي للمجموع���ة التجريبية 
م���ن ذوات �سعوبات التعل���م من تلميذات ال�سف اخلام����ص االبتدائي, وذلك 

ل�سالح القيا�ص البعدي.
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توج���د ف���روق دالة اإح�سائي���اً يف م�ستوى اأبع���اد الدافعي���ة للدرا�سة والدرجة ( 2	
الكلية بني متو�سطي القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية من 
ذوات �سعوب���ات التعلم م���ن تلميذات ال�سف الثاين املتو�س���ط, وذلك ل�سالح 

القيا�ص البعدي.
توج���د ف���روق دالة اإح�سائي���اً يف م�ستوى اأبع���اد الدافعي���ة للدرا�سة والدرجة ( 3	

الكلية بني متو�سطي القيا�سني البعدي للمجموعتني التجريبية وال�سابطة 
م���ن ذوات �سعوبات التعل���م من تلميذات ال�سف اخلام����ص االبتدائي, وذلك 

ل�سالح املجموعة التجريبية.
توج���د ف���روق دالة اإح�سائي���اً يف م�ستوى اأبع���اد الدافعي���ة للدرا�سة والدرجة ( 4	

التجريبي���ة  للمجموعت���ني  البع���دي  القيا�س���ني  متو�سط���ي  ب���ني  الكلي���ة 
وال�سابط���ة من ذوات �سعوبات التعلم من تلميذات ال�سف الثاين املتو�سط, 

وذلك ل�سالح املجموعة التجريبية.
ال توج���د فروق دال���ة اإح�سائياً يف م�ستوى اأبعاد الدافعية للدرا�سة والدرجة ( 5	

الكلي���ة ب���ني متو�سطي القيا�سني البع���دي والتتبعي للمجموع���ة التجريبية 
من ذوات �سعوبات التعلم من تلميذات ال�سف اخلام�ص االبتدائي.

ال توج���د فروق دال���ة اإح�سائياً يف م�ستوى اأبعاد الدافعية للدرا�سة والدرجة ( 6	
الكلي���ة ب���ني متو�سطي القيا�سني البع���دي والتتبعي للمجموع���ة التجريبية 

من ذوات �سعوبات التعلم من تلميذات ال�سف الثاين املتو�سط.
ال توج���د فروق دال���ة اإح�سائياً يف م�ستوى اأبعاد الدافعية للدرا�سة والدرجة ( 7	

الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي القيا�سني البع���دي للمجموعت���ني التجريبيتني من 
ذوات �سعوب���ات التعل���م م���ن تلميذات ال�سف���ني اخلام����ص االبتدائي والثاين 

املتو�سط.
ال توج���د فروق دال���ة اإح�سائياً يف م�ستوى اأبعاد الدافعية للدرا�سة والدرجة ( 8	

الكلي���ة بني متو�سط���ي القيا�سني التتبع���ي للمجموعت���ني التجريبيتني من 
ذوات �سعوب���ات التعل���م م���ن تلميذات ال�سف���ني اخلام����ص االبتدائي والثاين 

املتو�سط. 
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عينة البحث
اخلام����ص  ال�سف���ني  تلمي���ذات  م���ن  للدرا�س���ة  االأولي���ة  العين���ة  تكون���ت   
االإبتدائ���ي والث���اين املتو�س���ط, والذي بل���غ عدده���ن )898( تلميذة منه���ن )442( 
بال�س���ف اخلام����ص االبتدائ���ي و)456( بال�س���ف الث���اين املتو�س���ط, والالت���ي مت 
اأختياره���ن م���ن )1896( تلميذة من ال�سف اخلام����ص االبتدائي )23%( و)2111( 
تلمي���ذة م���ن ال�سف الثاين املتو�سط )21%( من جمموع مدار�ص حمافظة حويل 

وفق اإح�سائياًت عام 2010/ 2011م لوزارة الرتبية بدولة الكويت.

مكات اختيار عينة البحث 
مت اختي���ار عين���ة الدرا�س���ة م���ن التلمي���ذات ذوات �سعوب���ات التعلم ومن 

م�ستوى منخف�ص من الدافعية للدرا�سة, بناًء على املحكات التالية:
حمك التباعد( 1	

ذكاء متو�س�ط اأو ف�وق املتو�س�ط: اأن حت�س���ل التلمي���ذة عل���ى درجة يف )(( 
امل���دى املتو�سط اأو فوق املتو�سط يف اإختبار امل�سفوفات املتتابعة لرافن 

)تقنني: عبد الروؤوف, 1999(.
التح�س�يل الدرا�س�ي: اأن تقل درجة التلميذة ع���ن املتو�سط )1 انحراف )ب( 

معي���اري( يف مع���دل الدرج���ات النهاي���ة للم���واد الدرا�سي���ة يف اختب���ار 
الف�سل الدرا�سي االأول من العام الدرا�سي 2011/2010م.

حم�ك ال�س�تبعاد: ت�ستبع���د احل���االت الت���ي يرج���ع التباع���د ب���ني التح�سي���ل ( 2	
الدرا�س���ي وال���ذكاء لديه���ن الأ�سباب تتعل���ق باالإعاقات العقلي���ة اأو احل�سية اأو 
احلركي���ة اأو اال�سطراب���ات االنفعالي���ة اأو �سوء الظ���روف البيئية, وذلك من 
خ���الل االإط���الع عل���ى املعلوم���ات والبيان���ات االأولي���ة الطبي���ة يف ال�سج���الت 

املدر�سية للتلميذة.
التفري�ط التح�س�يلي: ت�سخ�ص التلميذة م���ن قبل معلماته���ا اأنها تعاين من ( 3	

�سعوب���ات يف التعل���م ولي����ص التفري���ط التح�سيل���ي يف مادة اللغ���ة العربية اأو 
م���ادة الريا�سيات اأو كليهم���ا, وذلك با�ستخدام مقيا�ص التقدير الت�سخي�سي 
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ل�سعوب���ات  الت�سخي�س���ي  التقدي���ر  مقيا����ص  اأو  العربي���ة  اللغ���ة  ل�سعوب���ات 
الريا�سي���ات اأو كليهم���ا )اإع���داد: الزي���ات, 2008 ( , وت�سخ����ص التلمي���ذة اأنها 
ال تع���اين م���ن �سعوب���ات التعل���م يف هات���ني املادت���ني اأو كليهم���ا, م���ن خ���الل 
ح�سولها على درجة تقل عن )20( والتلميذة التي حت�سل على درجة )20-

اأق���ل م���ن40( تك���ون لديه���ا �سعوبات تعل���م خفيف���ة, والتلمي���ذة التي حت�سل 
عل���ى درجة )41-60( تكون لديها �سعوبات تعل���م متو�سطة, والتلميذة التي 

حت�سل على درجة )اأكرب من 61( تكون لديها �سعوبات �سديدة.

م�س�توى الدافعية للدرا�س�ة: اأن تك���ون التلميذة ذات م�ست���وى منخف�ص من ( 4	
الدافعي���ة للدرا�س���ة, وذلك من خالل ح�سولها على درجة اأقل من الو�سيط 

يف مقيا�ص الدافعية للدرا�سة )اإعداد: الباحثون(.

موا�صفات العينة النهائية
بلغ���ت العين���ة النهائية لل�سف اخلام����ص االبتدائ���ي )29( تلميذة, حيث 
بل���غ متو�سط العمر الزمني للمجموعة التجريبية 10,2 وانحراف معياري 426, 
بينم���ا بلغ متو�سط العمر الزمن���ي للمجموعة ال�سابطة 10,3 وانحراف معياري 
441, . وبلغ���ت العين���ة النهائي���ة لل�سف الث���اين املتو�سط )31( تلمي���ذة, حيث بلغ 
متو�س���ط العم���ر الزمن���ي للمجموع���ة التجريبي���ة 12,3 وانحراف معي���اري 428, 
بينم���ا بلغ متو�سط العمر الزمن���ي للمجموعة ال�سابطة 12,4 وانحراف معياري 

. ,485

اأدوات البحث 

مت  البح���ث,  فرو����ص  الختب���ار  الالزم���ة  والبيان���ات  املعلوم���ات  جلم���ع 
ا�ستخدام االأدوات التالية:

اأولً: اأختبار امل�سفوفات املتتابعة: اإعداد جون رافن )John Raven (, تقنني 
)عبدالروؤوف, 1999(.
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و�سف الختبار
يعد اختبار امل�سفوفات املتتابعه من اأ�سهر اختبارات الذكاء املتحرره من 
اأثر الثقافة, الأنه ال يعتمد على النواحي اللفظية يف قيا�ص الذكاء, بل على االأداء 
العملي, وقد اأعده  )Raven(عام )1938(, ويتكون االختبار من )48( م�سفوفة, 
كل م�سفوف���ه تتك���ون م���ن �سكل كبري ح���ذف جزء منه وعل���ى املفحو�ص اأن يحدد 
اجل���زء الناق�ص من ب���ني )6( اأو )8( اأ�سكال معرو�سه. وهذه امل�سفوفات مق�سمة 
اإىل خم����ص جمموع���ات,  كل جمموع���ة حتت���وي على )12( م�سفوف���ه متدرجة يف 
ال�سعوب���ة, م���ن دقة املالحظة حت���ى الو�سول اإىل قيا����ص اإدراك العالقات العامة 
الت���ي تت�س���ل باجلوانب العقلي���ة, حيث قام���ت عبدالروؤوف باإيج���اد �سدق وثبات 
ه���ذا االختب���ار بعدة طرق, وتبني اأن االختب���ار يتمتع بدرجة مقبولة من ال�سدق 

والثبات.

ثاني�ًا: ك�س�وف درجات الختب�ارات النهائية للف�س�ل الدرا�س�ي الأول من العام 
2010/ 2011م جلميع تلميذات العينة االأولية يف جميع املواد االأ�سا�سية )اللغة 
العربي���ة, الريا�سيات, الرتبي���ة اال�سالمية, اللغة االجنليزية, املواد االجتماعية, 

القراآن الكرمي(.

ثالث�ًا: مقايي��س التقدي�ر الت�سخي�س�ية ل�س�عوبات التعل�م )اإع�داد: الزيات، 
:)2008

مت  اإع���داد بطاري���ة مقايي����ص التقدي���ر الت�سخي�سي���ة ل�سعوب���ات التعل���م 
لال�ستخ���دام يف الك�سف والت�سخي�ص املبكر لذوي �سعوبات التعلم من التالميذ, 
بدًء من ال�سف الثالث حتى ال�سف التا�سع, وهي مقايي�ص تقدير ثابته و�سادقه 
م���ن الن���وع حمكي املرجع, وتتكون م���ن �ستة ع�سر مقيا�س���اً م�ستقلة, منها خم�سة 
مقايي����ص تتن���اول ا�سطراب���ات العملي���ات املعرفي���ة اأو �سعوب���ات التعل���م النمائية, 
املتمثل���ة يف: االنتب���اه, االدراك ال�سمع���ي, االدراك الب�س���ري, االدراك احلرك���ي, 
والذاك���رة, وثالثة اأخرى تتناول �سعوبات التعل���م االأكادميية: القراءة , الكتابة, 
والريا�سي���ات, واملقيا����ص التا�س���ع ي�سمل ثماين مقايي�ص فرعي���ة تتناول �سعوبات 
الت�سخي�سي���ة  التقدي���ر  وتتمت���ع مقايي����ص  االتفع���ايل واالجتماع���ي.   ال�سل���وك 
ل�سعوب���ات التعل���م مب�ست���وى جي���د من ال�س���دق والثبات كم���ا اأنه���ا ت�ستخدم على 

نطاق وا�سع يف منطقة اخلليج العربي.
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رابعًا: مقيا�س الدافعية للدرا�سة
يه���دف مقيا����ص الدافعية للتعل���م اإىل قيا����ص م�ستوى الدافعي���ة للتعلم 
ل���دى الطالب يف املرحلت���ني االبتدائية واملتو�سطة, وه���و اأداة رئي�سية يف البحث, 

حيث مر بناءه وتقنينه باخلطوات التالية.
الإطالع على الإطار النظري)(( 

الإع���داد مقيا����ص الدافعي���ة للدرا�س���ة مت درا�سة نظرية التوق���ع × القيمة, 
وكذل���ك مكونات الدافعية للتعلم, وذل���ك لبناء مفردات هذا املقيا�ص, وكذلك مت 
اإج���راء م�سح ع���دد كبري من املقايي�ص العربي���ة واالأجنبية املن�س���ورة والتي تقي�ص 
  Don,ومقيا����ص  ,Pintrich et al., )1991( الدافعي���ة للتعل���م, مث���ل مقيا����ص
 Don, William and John ومقيا����ص   ,)2001( الع���دل  ومقيا����ص   ,)1997(
)2001(, ومقيا�ص عبدالوهاب )2004(, ومقيا�ص يو�سف )2006(.  يف �سوء ذلك 
مت حتدي���د ثالث���ة اأبع���اد اأ�سا�سية ه���ي )القيمة, التوق���ع, قلق االختي���ار(, ويندرج 
حت���ت كل بع���د عدد من املفردات لقيا�س���ه, وقد متت االإ�سارة م�سبق���اً اإىل مكونات 

كل من القيمة والتوقع وقلق االختبار.

مت عر��س مقيا��س الدافعية للتعلم على جمموعة من املحكمني من اأ�س�اتذة )ب( 
علم النف�س، حيث طلب منهم اإبداء الراأي يف:

مدى �سدق عبارات املقيا�ص يف قيا�ص ما �سمم من اأجله.	 
حذف اأي عبارات يرون �سرورة حذفها.	 
تعديل ال�سياغة اللفظية لبع�ص العبارات.	 
حذف اأو دمج الأي بعد اأو عبارات يرونها �سرورية.	 

وميكن تلخي�ص اأهم االآراء والتعديالت التي اأدخلت على ال�سورة املبدئية 
للمقيا�ص يف �سوء اآراء املحكمني.

م�سمون بع�ص العبارات مدجمة , ويجب ف�سلها.( 1	
بع�ص العبارات مبهمة وغري مفهومة للعينة.( 2	
بع�ص العبارات حتتاج اإىل اإعادة �سياغة.( 3	
هناك بع�ص العبارات قريبة يف املعنى.( 4	

يف �س���وء اأراء املحكم���ني مت اإج���راء جمي���ع التعدي���الت املقرتح���ة م���ن قبل 
ال�سادة املحكمني.
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الدرا�ص��ة ال�صتطالعي��ة: مت تطبي���ق مقيا����ص الدافعي���ة للدرا�س���ة عل���ى عين���ة 
ا�ستطالعي���ة به���دف التاأك���د مم���ا اأق���ره اآراء املحكم���ني, للتعرف عل���ى مدى فهم 
وا�ستيعاب التالميذ للعبارات التي تقي�ص الدافعية للتعلم, وكذلك الإيجاد �سدق 
وثبات املقيا�ص, وكانت عبارات املقيا�ص )53( عبارة, ومت حذف كثرياً من العبارات 
واإع���ادة �سياغ���ة  عبارات اأخرى لينتهي املقيا�ص عن���د )34( عبارة.  ولتحديد نوع 
اال�ستجاب���ة وطريق���ة الت�سحي���ح, مت ا�ستخ���دام طريق���ة التقدي���ر الثالث���ي وفقاً 
لطريق���ة ليك���رت Likert, والتى تندرج فيها االإجاب���ة من اأق�سى درجات املوافقة 
اإىل اأق�س���ى درجات الرف�ص, والنقطة الو�سط���ى تعترب نقطة حيادية الي�ستطيع 
املفحو�ص اأن يحدد اختياره, حيث اأن جميع عبارات البعد االأول والثاين موجبة, 
اإما عبارات البعد الثالث فهي عبارات �سالبة االجتاه, ومع العلم باأن اأق�سى درجة 
ميكن اأن يح�سل عليها املفحو�ص على جميع عبارات اال�ستبيان هى )102(, واأقل 
درج���ة ميكن اأن يح�سل عليها ه���ي )34(, وت�سري اأعلى درجة اإىل دافعية مرتفعة 
للدرا�س���ة وثق���ة املفحو�ص من مقدرته عل���ى التعلم , والدرج���ة املنخف�سة ت�سري 
اإىل انخفا�ص الدافعية للدرا�سة وعدم ثقة املفحو�ص فى مهاراته ومقدرته على 

التعلم.

التحقق من اخل�صائ�س ال�صيكومرتية للمقيا�س
ح�ساب ثبات املقيا�س( 1	

مت ح�س���اب ثب���ات االختبار بطريق���ة اإعادة االختبار بفا�س���ل زمني مقداره 
ثالثة اأ�سابيع, كما هو مو�سح باجلدول التايل:

جدول )1(  
معامالت ثبات مقيا�س الدافعية للتعـلم

المتغير
مستوىمعامالت)الثبـات

الداللة سبيرمانكاندالبيرسون

0,8160,6440,7740,01مكونات)القيمة

0,9670,9010,9700,01مكونات)التوقع

0,9480,8390,9280,01المكون)الوجدانى

0,9480,8290,9460,01الدرجة)الكلية)للمقياس
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وبح�س���اب ثب���ات املقيا�ص بطريقة التجزئ���ة الن�سفية, مت تطبيق معامل 
جتم���ان, حيث كان معامل الثب���ات=0,81, مما يدل على اأن املقيا�ص يتمتع بدرجة 
عالي���ة م���ن الثب���ات يف الطريقت���ني, كم���ا مت ا�ستخ���دام معامل الفا بح���ذف درجة 
املفردة, حيث مت ح�ساب ثبات مفردات املقيا�ص باأبعاده الثالثة, با�ستخدام معامل 
الف���ا بح���ذف درجة املفردة, واأي�س���ا االت�ساق الداخلي لالأبع���اد الثالثة للمقيا�ص, 
حي���ث تراوح���ت معام���الت االرتب���اط ب���ني 0,67 � 0,82 وجميعه���ا دال���ة اإح�سائياً.  
كذل���ك مت ح�س���اب االت�ساق الداخلي الأبعاد املقيا�ص بح�ساب معامل االرتباط بني 
درج���ات كل بع���د والدرجة الكلية للمقيا�ص, فوج���د اأن جميع معامالت االرتباط 

دالة اإح�سائياً عند م�ستوى داللة )0,01(, كما هو مو�سح باجلدول التايل:
جدول )2(

االت�صــاق الداخلي للمقيا�س بح�صــاب معامالت االرتباط بني كل بعد مــن االأبعاد الفرعيــة 
والدرجة الكلية 

المكون)الوجدانىمكونات)التوقعمكونات)القيمةاألبعــــاد

0,8940,8940,652معامل)االرتباط

يت�س���ح من اجل���دول ال�سابق اأن جمي���ع معامالت االرتب���اط بني االأبعاد 
والدرجة الكلية للمقيا�ص مرتفعة, ودالة عند م�ستوى )0,01(, وتبني اأن املقيا�ص 
يت�سف بدرجة كبرية من التما�سك واالت�ساق الداخلي بني كل بعد بدرجة االأبعاد 
االأخ���رى الت���ي ي�ستم���ل عليه���ا املقيا����ص.  ويدل ه���ذا على متت���ع املقيا����ص بدرجة 
عالي���ة م���ن االت�ساق.  وعن طريق ح�ساب معام���ل االرتباط بني درجات كل عبارة 
ودرج���ات  البع���د الفرع���ي الذي يحتوي العبارة, وج���د اأن كل معامالت االرتباط 
دالة اإح�سائياً عند م�ستوى داللة )0,05( على االأقل, مما يوؤكد ارتباط العبارات 

باأبعادها الفرعية )االت�ساق الداخلي الأبعاد املقيا�ص(.

ح�ساب �سدق املقيا�س( 2	
مت ا�ستخدام عدة طرق حل�ساب �سدق املقيا�ص, وهي:

ال�س�دق الظاه�ري:  هو املظهر العام للمقيا����ص اأو ال�سورة اخلارجية له )(( 
م���ن حي���ث: نوع املف���ردة, وكيفي���ة �سياغتها, وم���دى و�سوحها, تعليم���ات املقيا�ص 

ومدى دقتها ودرجة ما تتمتع به من مو�سوعية.
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�س�دق املحكم�ني:  مت عر����ص املقيا����ص عل���ى جمموع���ة م���ن املحكمني )ب( 
عدده���م )11( حمكم���اً م���ن اأ�ساتذة عل���م النف�ص الإبداء اآرائه���م يف: هل كل مفردة 
تقي�ص ما و�سعت من اأجل قيا�سه والو�سوح والدقة فى �سياغة املفردة, ومنا�سبة 
املف���ردات مل�ست���وى التلمي���ذات, وق���د اأب���دوا اآرائهم ب���اأن املقيا�ص �سال���ح لقيا�ص ما 
و�س���ع لقيا�س���ه, بعد تع�ديل و�سياغة بع�ص املفردات بن���اًء على اآرائهم وتوجيهات 

املخت�سني.
�س�دق املح�ك:  مت ح�س���اب �س���دق املح���ك للمقيا����ص من خ���الل ح�ساب )(( 

معام���ل االرتب���اط ب���ني الدرج���ة الكلي���ة للمقيا����ص والدرج���ة الكلي���ة للتح�سي���ل 
الدرا�س���ي ل���دى العين���ة اال�ستطالعية ووج���د اأن معامل االرتب���اط م�ساوياً 0,78 

وهي قيمة مرتفعة تدل على �سدق املقيا�ص.

خام�س�ًا: الربنامج العالجي القائم على بع�س اآليات علم النف�س الإيجابي لرفع 
م�ستوى الدافعية للدرا�سة لدى ذوات �سعوبات التعلم )اإعداد: الباحثون(

الهدف من الربنامج
يهدف الربنامج اإىل رفع م�ستوى الدافعية للدرا�سة لدى ذوات �سعوبات 

التعلم من ال�سف اخلام�ص االبتدائي وال�سف الثاين املتو�سط.
الأ�س�س والعنا�سر التي مت مراعاتها عند بناء الربنامج:

1 االهتمام بنقاط القوة وال�سعف لدى الفرد.-
1 االهتمام بال�سالمة النف�سية واالتزان النف�سي لدى الفرد.-
1 االإيجابي���ة - ال�سخ�سي���ة  وال�سم���ات  االإيجابي���ة  الذاتي���ة  باخل���ربة  االهتم���ام 

وتنميتها.
1 الرتكي���ز عل���ى جمموعة من النم���اذج الت���ي ت�ساهم يف رفع م�ست���وى مفهوم -

ال���ذات وم�ستوى الدافعية للدرا�سة منها: منوذج كارول لل�سالمة النف�سية, 
من���وذج امل�ساهمات احلديثة يف العالج النف�س���ي االإيجابي, منوذج التدخالت 

االإيجابية, منوذج طرق الوفاء.
1 الرتكي���ز عل���ى جمموعة من االجراءات التي ت�ساهم يف رفع م�ستوى مفهوم -

ال���ذات وم�ست���وى الدافعي���ة للدرا�س���ة منه���ا: النمذج���ة, التعزي���ز, التغذي���ة 
الراجعة, لعب االأدوار, العالج العقالين, التعلم التعاوين.
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اإعداد الربنامج

مت اإتباع االإجراءات التالية يف اإعداد الربنامج العالجي:
تطبي���ق درا�س���ة ا�ستطالعي���ة لتحدي���د اأك���رث م�س���كالت الدافعي���ة للدرا�س���ة ( 1	

�سيوعاً لدى التلميذات ذوات �سعوبات التعلم من ال�سف اخلام�ص االبتدائي 
وال�سف الثاين املتو�سط.

االط���الع على بع����ص الكت���ب والدرا�سات الت���ي �سملت اإجراءات عل���م النف�ص ( 2	
االإيجاب���ي الت���ي تعم���ل عل���ى رف���ع م�ست���وى الدافعي���ة للدرا�س���ة, واختي���ار 
االإجراءات االأكرث فاعلية التي تتنا�سب مع اأفراد العينة وطبيعة �سلوكياتهن 

وو�سعها �سمن برنامج تعديل ال�سلوك.
اإعداد الربنامج بناًء على اأ�س�ص ومبادئ علم النف�ص االإيجابي, حيث عر�ص ( 3	

الربنام���ج عل���ى جمموع���ة من املحكم���ني, وذلك به���دف التحق���ق من مدى 
منا�سب���ة اجلل�س���ات ملبادئ عل���م النف����ص االإيجابي ومدى مالئم���ة اجلل�سات 
للمرحل���ة التعليمية )تلميذات ال�سف اخلام����ص االبتدائي,تلميذات ال�سف 

الثاين املتو�سط( باالإ�سافة اإىل مدى �سحة ال�سالمة اللغوية.

و�سف الربنامج العالجي

يتكون الربنامج من )19( جل�سة عالجية مق�سمة كاالآتي:
جل�سة االختبار القبلي ملقيا�ص الدافعية للدرا�سة.( 1	
ع���دد )2( جل�س���ة متهيدي���ة ل���كل م���ن ال�س���ف اخلام����ص االبتدائ���ي وال�سابع ( 2	

املتو�سط.
ع���دد )14( جل�س���ة ل���كل م���ن ال�س���ف اخلام�ص االبتدائ���ي والث���اين املتو�سط, ( 3	

حي���ث مت تطبي���ق اجلل�سات خ���الل خم�سة اأ�سابي���ع بواقع )3 اأي���ام اأ�سبوعياً(, 
مبعدل جل�سة واحدة باليوم.

4جل�سة االختبار األبعدي ملقيا�ص الدافعية للدرا�سة.( 4	
جل�سة االختبار التتبعي )بعد �سهر من تطبيق الربنامج( ملقيا�ص الدافعية ( 5	

للدرا�سة.
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عنا�سر اجلل�سة

ت�ستغ���رق اجلل�سة العالجية الواحدة ح�س���ة درا�سية مدتها )40( دقيقة 
وت�سمل العنا�سر االأ�سا�سية التالية:

عن�وان اجلل�س�ة: ميث���ل عن���وان للم�سكلة امل���راد تعديله���ا اأو حله���ا اأو حت�سني ( 1	
التعامل معها.

اله�دف الع�ام:  يعرب عما يتوقع للتلميذة اأن تقوم ب���ه وتنجزه بعد االنتهاء ( 2	
من اجلل�سة.

الأهداف اخلا�سة: تعرب عما يتوقع للتلميذة اأن تقوم به وتنجزه بعد االنتهاء ( 3	
من الن�ساط التدريبي يف اجلل�سة.

الإجراءات امل�س�تخدمة: اإجراءات يتم ا�ستخدامه���ا لتحقيق اأهداف اجلل�سة, ( 4	
ومن االجراءات التي مت ا�ستخدامها يف الربنامج, ما يلي:

�� Role playing )لعب الأدوار )اللعب التمثيلي

      طريق���ة تت�سم���ن األع���اب وحم���اكاة ومتثي���ل, وتت�س���ل ه���ذه الطريق���ة ات�سااًل 
مبا�س���راً بحي���اة التلمي���ذات, وتعمل عل���ى اإمن���اء �سخ�سياتهن وتكوي���ن �سلوكهن.  
وت�ستخ���دم ه���ذه الطريقة بغر�ص اإمناء العقل عن���د التلميذات كما يرى بياجيه, 
وت�سهي���ل حمت���وى التعل���م وفهمه من قبله���ن, حيث ي�سبح اللع���ب والتمثيل من 
االأفعال اأو االأدوار املتبادلة بني التلميذة ورفاقها وهذه امل�ساركة تك�سب التلميةذ 
قواعد و�سوابط ال�سلوك ذات ال�سلة بهذه االأدوار. من خ�سائ�ص هذه الطريقة: 

تقليد الكبار وحماكاتهم.اأ( 
ا�ستخدام التلميذة للن�ساطات احلركية املطلوبة من لعب الدور.)ب( 
ا�ستخ���دام الن�ساط اجلماعي ال���ذي يرافقه انفع���االت, وخا�سة عندما تقوم )ت( 

التلمي���ذات بلع���ب دور االأب, االأم, الفار�ص. فهي هن���ا متثل مواقف تعرب عن 
انفعاالت مميزة منها: الر�سا والغ�سب والفرح واحلزن.

ا�ستبعاد امل�ساعر واالنفعاالت ال�سلبية التي قد تعاين منها التلميذة.)ث( 
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1 	Feed back التغذية الراجعة
      معرف���ة النتائ���ج وم���دى النج���اح يف اأداء العم���ل املطل���وب, وع���ادة م���ا تعطى يف 
نهاي���ة االأداء, اأي بع���د اأن تنته���ي التلمي���ذة م���ن القي���ام باال�ستجاب���ة.  ي�ستخ���دم 
مفه���وم التغذي���ة الراجع���ة لو�سف نوع م���ن التفاعل املتبادل ب���ني نوعني اأو اأكرث 
م���ن االأح���داث ,حي���ث ي�ستطيع ح���دث معني )ا�ستجاب���ة املتعلم( اأن يبع���ث ن�ساطاً 
الحقاً )تقييم اال�ستجابة(.  وهذا يوؤثر بدوره بطريقة راجعة اأو باأثر رجعي على 
اال�ستجابة ال�سابقة اأو الن�ساط, فيعيد توجيهه اذا انحرف عن الهدف, وبعد ذلك 

يحدث التعزيز ملا تعلمه الفرد كما تزيد ثقته يف �سحة تعلمه )�سليم,2003(.

ي�س���ري (Wilbert and Grunke )2010, اإىل اأن العدي���د م���ن الباحث���ني 
يتفق���ون عل���ى اأن التغذي���ة الراجع���ة عامل مه���م يف العملي���ة التعليمي���ة, اإال اأنهم 
يوؤك���دون عل���ى اأنه���ا غري مالئم���ة للتالمي���ذ ذوي �سعوبات التعل���م, عندما تقدم 
يف اإط���ار املعي���ار االجتماع���ي املرجع, مبعنى مقارن���ة اأداء التلميذ باأداء زمالئه يف 
ال�سف الدرا�سي, والذي غالباً ال تكون يف �سالح ذوي �سعوبات التعلم.  ومن ثم, 
يج���ب تقدمي التغذية الراجعة يف اإط���ار املعيار ال�سخ�سي املرجع, مبعنى مقارنة 

اأداء التلميذ باأدائه ال�سابق.

1 	 Modeling النمذجة
      اإن كث���رياً م���ن التعل���م يح���دث عن طري���ق التقليد اأو مالحظ���ة االآخرين وقد 
اأك���د بن���دورا Bandura يف نظرية التعلم االجتماعي, اأن لدى الفرد ميل فطري 
يف تقليد �سلوكات االآخرين حتى واإن مل يح�سل على اأي مكافاأة.  وتوؤدي املحاكاة 
اإىل اكت�س���اب �سل���وكات جدي���دة اأو تعديل �سل���وكات قائمة نتيج���ة ملالحظة �سلوك 
االآخري���ن الذي���ن ي�سكل���ون مناذج يف نظ���ر املقلدي���ن, وي�ستخدم ه���ذا االأ�سلوب يف 

تعليم جوانب �سلوكية واأكادميية ومهارية )الظاهر,2004( .

      وتع���رف نظري���ة النمذج���ة باأ�سم���اء اأخ���رى مث���اًل نظرية املالحظ���ة والتقليد 
 Social learning theory, Learning by االجتماع���ي   التعل���م  نظري���ة  اأو 
م���ن  النظري���ة  ه���ذه  تنطل���ق  حي���ث   ,observing and imitating theory
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افرتا����ص رئي�س���ي مف���اده اأن االإن�س���ان كائ���ن اجتماع���ي يعي�ص �سم���ن جمموعات 
م���ن االأف���راد يتفاعل معه���ا ويوؤثر فيها, وبذل���ك فهو يالحظ �سلوكي���ات وعادات 
واجتاه���ات االأف���راد االآخرين ويعمل عل���ى تعلمها من خ���الل املالحظة والتقليد 

)االأعظمي,2007(.

1 	Cooperative learning  التعلم التعاوين
      التعلم التعاوين اأحد املتطلبات الرئي�سة لتعلم التالميذ ذوي �سعوبات التعلم 
يف املدار����ص العادي���ة. فم���ن خالل���ه يعم���ل التالمي���ذ كمجموعة يعم���ل اأع�ساوؤها 
بع�ساً مع بع�ص )اخلطيب واحلديدي, 2009(. وهي اإ�سرتاتيجية ي�ستخدم فيها 
جمموع���ة اأو جمموع���ات �سغ���رية من التالميذ, يتم م���ن خاللها توظيف بع�ص 
االأفكار واالإر�سادات والفنيات التي جتعل من بيئة التعلم بيئة منا�سبة تقوم على 
التع���اون والتفاع���ل االإيجابي, حيث يعكف فيها اأف���راد املجموعة على اإجناز املهام 
االأكادميي���ة املح���ددة من خ���الل ا�سرتاك كل اأفراد املجموع���ة يف حتمل م�سوؤولية 

بع�سهم بع�ساً )اخلويل,2007( .

1 	Positive(reinforcement  التعزيز الإيجابي
      ي�ستخدم التعزيز االإيجابي ب�سكل وا�سع يف تعديل ال�سلوك, ويتلخ�ص التعزيز 
االإيجاب���ي بتقدمي معززات م���ع ظهور اال�ستجابة امل�ستهدفة. فالتعزيز االإيجابي 
)كا�ستخ���دام امل���دح, االبت�سامة(, ي���وؤدي اإىل ت�سجيع التلميذ عل���ى امل�ساركة.  وقد 
ذك���ر (Drambnan and Oleary, 1971(, اأن ا�ستخ���دام التعزي���ز االإيجاب���ي يف 

الربامج يوؤدي اإىل:
خف�ص امل�سكالت ال�سلوكية.)(( 
زيادة يف ال�سلوكيات املرغوبة املتعلقة بالدرا�سة.)ب( 
زيادة يف ال�سلوكيات املرتبطة باالإجناز. )(( 

1 	Problem(solving  حل امل�سكالت
      ي�ستخ���دم اأ�سل���وب ح���ل امل�س���كالت يف الع���الج النف�س���ي على اأن���ه اأ�سلوب معريف, 

ويقوم على جمموعة من اخلطوات التالية )اخلطيب,2003(:
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( الع�رتاف بامل�س�كلة واإدراكه�ا: ت�سجيع التلمي���ذ على التعرف عل���ى امل�سكلة, 	(أ
الثقة بقدرته على حلها والتعامل معها بالتخطيط والتنظيم.

( تعريف امل�سكلة وحتديدها: بعد حتديد امل�سكلة يتم حتديد عنا�سرها بدقة 	(أ
وو�سوح ويتم حتديد ما يجب فعله.

( اقرتاح احللول: يطلب من التلميذ التفكري بحرية يف جميع احللول املمكنة.	تأ
( اختي�ار اأح�د احللول: يطلب م���ن التلميذ تقيي���م نتائج تلك احلل���ول واأختيار 	(أ

اأحدها.
( التنفي�ذ: يق���وم التلمي���ذ بتنفي���ذ اخلط���ة ,وتقيي���م النتائ���ج واذا مل تتحق���ق 	جأ

االأهداف يجرب التلميذ حاًل اآخر.

1 	  Rational thinking التفكر العقالين
ي�ستخ���دم ه���ذا امل�سطلح كم�سطلح مرادف لتعدي���ل ال�سلوك املعريف الذي 
اأ�س�سه بيك )Beak, 1976(.  حيث يقوم هذا العالج على فهم وتف�سري املثريات 
وبع�ص امل�سكالت من وجهة نظر التلميذ, على اأنها منطقية اأم غري ذلك.  وميكن 
اأن تك���ون تاأ�س�ست على افرتا�سات وم���ربرات غري عقالنية. وميكن معاجلة هذه 
االأف���كار غ���ري العقالنية من خالل الع���الج العقالين املع���ريف, ولتحديد وتغيري 
االأف���كار الالعقالني���ة, عل���ى الف���رد اأن مير باخلط���وات التي ابتكره���ا  بيك وهي 

كاالآتي:
يدرب الفرد على اأن يدرك وي�ستعر�ص االأفكار الغريبة وغري املاألوفة ب�سكل )(( 

مو�سوعي.
يتعلم الفرد اإدراك االأفكار امل�سوهة والتي ال ترتبط اإىل الواقع ب�سكل وا�سح.)ب( 
ي�سج���ع الف���رد عل���ى ت�سحيح االأف���كار امل�سوهة م���ن خالل مراجع���ة التفكري )(( 

اخلاطئ.

اآلي�ات التنفي�ذ: اخلط���وات الت���ي تنف���ذ اأثن���اء اجلل�س���ة متمثل���ة باالأن�سطة ( 5	
التدريبية.

التقومي: هو ن�ساط اأو �سوؤال للتاأكد من اإتقان التلميذات لل�سلوك الذي مت ( 6	
تدريبهن عليه وفقاً لهدف اجلل�سة.
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نتائج البحث

نتائج الفر�س الأول

ين����ص الفر����ص االأول عل���ى اأنه “توجد فروق دال���ة اإح�سائياً يف م�ستوى   
الدافعي���ة للدرا�س���ة والدرج���ة الكلية بني متو�سط���ي القيا�سني القبل���ي والبعدي 
للمجموع���ة التجريبية من ذوات �سعوب���ات التعلم من تلميذات ال�سف اخلام�ص 
االبتدائ���ي, وذل���ك ل�سال���ح القيا�ص البعدي«.  الختبار ه���ذا الفر�ص مت ا�ستخدام 
اختب���ار »ويلكوك�س���ون« للك�سف عن داللة الفروق مل�ست���وى الدافعية للدرا�سة بني 
متو�سط���ي رتب درج���ات القيا�سني القبل���ي والبعدي للمجموع���ة التجريبية من 
ذوات �سعوبات التعلم بال�سف اخلام�ص االبتدائي, وجاءت النتائج كما باجلدول 

التايل:
جدول )3(

 الفــروق يف م�صتــوى اأبعاد الدافعية للدرا�صة والدرجة الكلية بــني القيا�صني القبلي والبعدي 
للمجموعة التجريبية من ذوات �صعوبات التعلم من تلميذات اخلام�س االبتدائي 

نوع)الرتبة(بعاد)المقياس
العدد

ن=13
الداللةZ  قيمةمجموع)الرتبمتوسط)الرتب

البعد)األول
سالبة

موجبه

متعادلة

1

11

1

6,00

6,55

6,00

72,00

2,814,01

البعد)الثاني

سالبة

موجبه

متعادلة

4

8

1

3,00

8,25

12,00

66,00

2,79,01

البعد)الثالث

سالبة

موجبه

متعادلة

0

11

2

,00

6,00

,00

66,00

2,850,003

الدرجة)الكلية

سالبة

موجبه

متعادلة

0

11

2

,00

6,00

,00

66,00

2,750,003
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يو�سح اجلدول ال�سابق, وجود فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى الدافعية   
للدرا�س���ة ب���ني القيا�س���ني القبلي والبع���دي للمجموعة التجريبي���ة عند م�ستوى 

داللة )α =001,(, وذلك ل�سالح القيا�ص البعدي.

نتائج الفر�س الثاين

ين����ص الفر����ص الثاين على اأنه “توجد ف���روق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى   
اأبع���اد الدافعي���ة للدرا�س���ة  والدرج���ة الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي  القيا�س���ني القبل���ي 
والبع���دي للمجموع���ة التجريبي���ة م���ن ذوات �سعوب���ات  التعل���م م���ن تلمي���ذات 
ال�س���ف الث���اين املتو�سط, وذلك ل�سال���ح القيا�ص البعدي«. الختب���ار هذا الفر�ص 
مت ا�ستخ���دام اختب���ار »ويلكوك�سون« للك�سف عن داللة الف���روق مل�ستوى الدافعية 
للدرا�س���ة ب���ني متو�سط���ي رتب درج���ات القيا�س���ني القبل���ي والبع���دي للمجموعة 
التجريبي���ة م���ن ذوات �سعوب���ات التعلم بال�سف الثاين املتو�س���ط, وجاءت النتائج 

كما باجلدول التايل:
جدول )4(

 الفــروق يف م�صتــوى اأبعاد الدافعية للدرا�صة والدرجة الكلية بــني القيا�صني القبلي والبعدي 
للمجموعة التجريبية من ذوات �صعوبات التعلم من تلميذات ال�صف الثاين املتو�صط

نوع)الرتبة(بعاد)المقياس
العدد

ن=14
الداللةZ  قيمةمجموع)الرتبمتوسط)الرتب

البعد)األول

سالبة

موجبه

متعادلة

0

14

0

,00

7,50

,00

105,00

3,65,001

البعد)الثاني

سالبة

موجبه

متعادلة

2

11

1

1,50

8,00

3,00

88,00

2,72,003

البعد)الثالث

سالبة

موجبه

متعادلة

1

12

1

1,50

1,50

7,47

89,90

3,60,002

الدرجة)الكلية

سالبة

موجبه

متعادلة

1

13

0

4,00

7,77

4,00

101,003,51

,002
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يو�سح اجلدول ال�سابق, وجود فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى الدافعية   
للدرا�س���ة ب���ني القيا�س���ني القبلي والبع���دي للمجموعة التجريبي���ة عند م�ستوى 

داللة )α =001.( ل�سالح القيا�ص البعدي.

مناق�سة نتائج الفر�سني الأول والثاين

كان الهدف من هذين الفر�سني هو التعرف على مدى فاعلية ا�ستخدام 
بع����ص اإ�سرتاتيجي���ات واآلي���ات عل���م النف����ص االإيجاب���ي من اأج���ل تنمي���ة م�ستوى 
الدافعي���ة للتعل���م ل���دى عينة الدرا�س���ة.  ويت�سح من نتائ���ج اجلدولني ال�سابقني 
وج���ود ف���روق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى الدافعية للدرا�سة بني درجات اأف�راد 
املجموعة التجريبية على مقيا�ص الدافعية للتعلم يف القيا�سني القبلي والبعدي, 
وذل���ك  ل�سال���ح القيا�ص البعدي, اأي اأن م�ست���وى الدافعية للتعلم قد حت�سن لدى 
اأف����راد املجموع���ة التجريبي���ة بع���د تطبي���ق الربنام���ج عليه���ن.  وه���ذا يرج���ع اإىل 
ا�ستخ���دام اإ�سرتاتيجي���ات اآلي���ات عل���م النف�ص االإيجاب���ي والتي وفرته���ا اجلل�سات 
املختلفة للربنامج, وبتحليل النتائج وكذلك املالحظات التي مت تدوينها وجد اأن 
الربنام���ج احلايل اأدى اإىل حت�سني اأداء املجموعة التجريبية والتي ظهرت زيادة 
م�ستوى الدافعية للتعلم لدى التلميذات )عينة البحث(, وتعديل بع�ص املظاهر 
ال�سلوكي���ة مثل اخلوف واخلجل وانعدام الثقة بالنف�ص من خالل زيادة م�ستوى 
دافعي���ة التلمي���ذات واحل���وار واملناف�س���ة واإبداء ال���راأي والدفاع عنه, مم���ا اأ�سهمت 
جميعه���ا يف زي���ادة م�ست���وى الدافعي���ة للتعلم, حي���ث مت ا�ستخ���دام اإ�سرتاتيجيات 
التعل���م التعاوين والتعزيز االإيجابي وح���ل امل�سكالت والتفكري العقالين, والذي 
اأدى اإىل ارتف���اع درج���ات املجموع���ة التجريبي���ة ف���ى القيا�ص البع���دى عن درجات 
القيا����ص القبل���ي, مم���ا ي���دل على زي���ادة م�ست���وى الدافعي���ة للدرا�سة, وق���د يوؤدي 
اإىل اإرتف���اع م�ست���وى التح�سي���ل الدرا�س���ي.  كما �ساعد الربنام���ج التلميذات على 
التخي���ل والتعاون والتفاعل م���ع زميالتهن, و�ساعدهن اأي�ساً يف اإدراك العالقات 
بني االأ�سياء والت�سورات الب�سرية, مما كان له االأثر الوا�سح على اأداء التلميذات 
اأثن���اء تنفيذ الربنام���ج, حيث اأن التلميذات �ساركن بفاعلي���ة فى جميع االأن�سطة 

املعدة فى الربنامج.
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وفق���اً  اأن���ه  اإىل   ,Kozminsky and Kozminsky )2002( ي�س���ري   
لنظري���ة االإيعاز Attribution theory, ينزع االأفراد يف مواقف النجاح والف�سل 
اإىل حتلي���ل االأ�سب���اب الت���ي اأدت اإىل جناحهم اأو ف�سله���م, واأن هذا التحليل يعك�ص 
اإدراك الف���رد ومعتقداته بداًل ع���ن احلقيقة املو�سوعية نف�سها امل�سئولة عن ذلك 
النج���اح اأو الف�س���ل.  وم���ن ثم, فالع���زو يوؤثر على الطريقة الت���ي يدرك بها الفرد 
نف�سه وتوقعاته لنتائج االأحداث امل�ستقبلية واالإح�سا�ص املرتبط بقدرته يف التاأثري 
على تلك االأحداث وعلى دافعيته للتعلم.  وفيما يتعلق بالتالميذ ذوي �سعوبات 
التعل���م, فاإنه���م غالب���اً م���ا ينزع���ون اإىل عزو جناحه���م اإىل اأ�سب���اب خارجية )مثل 
م�ستوى �سعوبة املهمة, احلظ, تاأثري االآخرين(, وعزو ف�سلهم اإىل اأ�سباب داخلية 
ال ميك���ن التحكم فيها )مثل القدرات ال�سخ�سية( اأو تغيريها, وعليه, فاإن العزو 
اخلاط���ئ يعقيهم من حتمل امل�سئولية لنتائج تعلمهم واالعتقاد, باأن بذل اجلهد 
ال ينف���ع يف تغي���ري الظروف, وعليه ال توجد حماوالت لتغيري واقعهم التعليمي.
ويف �س���وء ذل���ك, مت مراع���اة �س���ري املناق�س���ة ب���ني املعلم���ة والتلميذات يف 
اجلل�سات العالجية للربنامج, على تعزيز العزو الداخلي, مبعنى تعزيز التلميذة 
عل���ى ع���زو النتائج اإىل جهودها وا�ستخدامه���ا الإ�سرتاتيجيات فعالة وعلى حتمل 
امل�سئولي���ة فيم���ا يتعل���ق بتعلمها, كم���ا مت توجيه التلمي���ذة للتفك���ري يف �سلوكيات 
معين���ة ق���د حت�سن من تعلمها, مث���ل: كيف نحل الواجبات املنزلي���ة, وكيف ننتبه 
ون�ستمع اأثناء الدر�ص, وكيف نح�سر لالختبار اأو كيف ننظم الوقت خارج اأوقات 
الدرا�س���ة املدر�سي���ة.  كل ذلك, ينطلق م���ن اأن التغري يف م�ستوى الدافعية يحدث 
عندم���ا تتعل���م التلمي���ذة ع���زو حت�سيله���ا الدرا�س���ي اإىل جهوده���ا التعليمية واإىل 
االإ�سرتاتيجي���ات التعليمي���ة املنا�سبة الت���ي تدربت عليها, ولي����ص اإىل عزو الف�سل 
اإىل �سع���ف يف الق���درات )اإيع���از الف�سل اإىل عوامل داخلي���ة( وما ي�سببه من �سعور 
باالفتق���ار اإىل الق���وة والعج���ز والياأ����ص واالعتق���اد بع���دم وج���ود اأي �س���يء ميكنها 

القيام به لتجنب الف�سل اأو حقيقة ل�سمان النجاح.
اإن م���ا يتعر����ص ل���ه التلمي���ذ ذو �سعوب���ات التعل���م م���ن خ���ربات الف�س���ل 
املتك���ررة, يجعل���ه ي�سعر باالفتق���ار اإىل القوة, ومن ثم يبذل جه���د اأقل يف التعلم, 
وعلي���ه تقل فر�ص النجاح لدي���ه.  وباملقابل التلميذ الذي ي�سعر اأنه �سعيف ينزع 
اإىل زي���ادة بذل اجلهد بعد مرورة بخربة ف�سل ويقوم بالبحث عن اإ�سرتاتيجيات 

تعليمية اأكرث فاعلية, والتي قد توؤدي اإىل النجاح م�ستقباًل.



العدد ) 2 ( يناير 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 105 -

وم���ن ه���ذا املنطل���ق, مت التاأكي���د م���ن خ���الل جل�س���ات الربنام���ج على اأن 
التلميذ الناجح هو الذي يعزو نتائجه اإىل عوامل يتحكم بها هو, ويقوم بتحمل 
امل�سئولي���ة ال�سخ�سي���ة للنج���اح والف�سل, واأن جن���اح الفرد يع���ود اإىل اجلهد الذي 
يبذل���ه والط���رق واالأ�سالي���ب الت���ي ي�ستخدمها, ولي�ص لعوام���ل خارجية ال ميكن 
التحك���م فيه���ا )مثل االختب���ار �سهل اأو تعاطف املعلم اأو احل���ظ(.  كما مت التاأكيد 
عل���ى اأن الف�س���ل خربة طبيعية يف عملية التعل���م واأن كل تلميذ معر�ص للف�سل يف 
اأي حلظ���ة خ���الل عملية التعلم, واأن فق���دان خربات النجاح تق���دم فر�ص الإعادة 
تق���ومي اإ�سرتاتيجي���ات التعل���م الت���ي ي�ستخدمه���ا التلمي���ذ, وم���ن ث���م ي�سع���ى اإىل 

حت�سينها اأو تغيريها, باالإ�سافة اإىل بذل املزيد من اجلهد.

نتائج الفر�س الثالث

ين����ص الفر����ص الثالث على اأنه “ توجد فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى 
اأبع���اد الدافعي���ة للدرا�س���ة والدرج���ة الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي القيا�س���ني البع���دي 
للمجموعت���ني التجريبي���ة و ال�سابط���ة م���ن ذوات �سعوبات التعلم م���ن تلميذات 
ال�س���ف اخلام����ص االبتدائي, وذلك ل�سالح املجموع���ة التجريبية«.  الختبار هذا 
الفر����ص مت ا�ستخدام اختبار مان وتني الالبارامرتي للك�سف عن داللة الفروق 

بني املجموعتني, وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل:
جدول )5(

 الفروق يف م�صتوى اأبعاد الدافعية للدرا�صة والدرجة الكلية بني القيا�س البعدي للمجموعتني 
التجريبية وال�صابطة من ذوات �صعوبات التعلم من تلميذات ال�صف اخلام�س االبتدائي 

الداللةZ    قيمةمجموع)الرتبمتوسط)الرتب(بعاد)المقياس

البعد)األول
4,00
11,00

28,00
77,00

3,43 ,001

البعد)الثاني
4,14
10,86

29,00
76,00

3,36 ,001

البعد)الثالث
4,21
10,79

29,50
75,50

2,68 ,001

الدرجة)الكلية
4,14
10,86

29,00
76,00

3,36 ,001
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يو�سح اجلدول ال�سابق, وجود فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى الدافعية 
للدرا�سة واأبعاده الفرعية بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة, وذلك ل�سالح 

.),001=α( املجموعة التجريبية عند م�ستوى داللة

نتائج الفر�س الرابع

ين����ص الفر����ص االأول عل���ى اأنه “توجد فروق دال���ة اإح�سائياً يف م�ستوى 
اأبع���اد الدافعي���ة للدرا�س���ة والدرج���ة الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي القيا�س���ني البع���دي 
للمجموعت���ني التجريبي���ة وال�سابط���ة م���ن ذوات �سعوب���ات التعلم م���ن تلميذات 
ال�س���ف الث���اين املتو�س���ط, وذل���ك ل�سال���ح املجموع���ة التجريبي���ة«.  الختب���ار هذا 
الفر����ص مت ا�ستخدام اختبار مان وتني الالبارامرتي للك�سف عن داللة الفروق 

بني املجموعتني, وجاءت النتائج كما باجلدول التايل:

جدول )6(
 الفروق يف م�صتوى اأبعاد الدافعية للدرا�صة والدرجة الكلية بني القيا�س البعدي للمجموعتني 

التجريبية وال�صابطة من ذوات �صعوبات التعلم من تلميذات ال�صف الثاين املتو�صط
الداللةZ    قيمةمجموع)الرتبمتوسط)الرتب(بعاد)المقياس

البعد)األول
3,58

9,42

21,50

56,50

2,74  ,002

البعد)الثاني
4,17

8,83

25,00

53,00

2,52  ,026

البعد)الثالث
3,83

9,17

23,00

55,00

2,73  ,009

الدرجة)الكلية
3,58

9,42

21,50

56,50

2,97 ,002

يو�سح اجلدول ال�سابق, وجود فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى الدافعية 
للدرا�سة واأبعاده الفرعية بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة, وذلك ل�سالح 

.),001=α( املجموعة التجريبية عند م�ستوى داللة
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مناق�سة نتائج الفر�سني الثالث والرابع

يت�س���ح من نتائج اجلدولني ال�سابقني وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
ب���ني درج���ات اأف���راد املجموعت���ني التجريبي���ة وال�سابطة ف���ى م�ست���وى الدافعية 
للدرا�سة بعد تطبيق الربنامج, وذلك ل�سالح درجات اأفراد املجموعة التجريبية, 
اأى اأن الدافعية للدرا�سة قد زادت لدى اأفراد املجموعة التجريبية عن املجموعة 
ال�سابط���ة بع���د تعر�سه���ن للربنام���ج, حيث اإن ا�ستخ���دام الربام���ج املعتمدة على 
عل���م النف����ص االإيجابي يف بيئة ال�س���ف الدرا�سي توؤدى اإىل زي���ادة املناخ االإيجابي 
داخل حجرة الدرا�سة واإىل زيادة الدافعية للتعلم وحدوث التعاون بني املتعلمات 

بع�سهن البع�ص.

وق���د اأو�سح���ت املالحظ���ة اخلا�س���ة ب���اأداء التلمي���ذات اأنهن ق���د التزمن 
بخط���وات تنفيذ الربنام���ج فى كل جل�سة, وذلك وفقاً للربنامج املو�سوع.  وبهذا 
تك���ون االأن�سط���ة املقدم���ة فى �س���وء اآليات علم النف����ص االإيجاب���ي, والتي يتم من 
خالله���ا الرب���ط ب���ني جم���االت املعرفة بع�سه���ا ببع�ص, بحي���ث تق���دم للتلميذات 
النم���اذج الت���ي حتاك���ى بطريق���ة اأو باأخ���رى الواق���ع املحي���ط به���م, فاملو�سوع���ات 
املقدم���ة مل تتجاوز ح���دود املفاهيم التقليدية وتتداخل مع املو�سوعات واملهارات 
الت���ي ميك���ن اأن تتواج���د ب�سورة طبيعي���ة يف احلياة ومتد وت���زود التلميذ بفر�ص 
ال�ستخ���دام مهاراته���ن بطريق���ة عملي���ة , وه���ذا ب���دوره ي���وؤدى اإىل اإث���ارة دافعي���ة 

التلميذات على التعلم.

لق���د اأك���دت جل�سات الربنام���ج, على اأن التح�سي���ل الدرا�سي والنجاح, ال 
ينظ���ر اإليهم���ا كنتيجة مل�ستوى ذكاء التلميذة, ومبعنى اآخ���ر اأنه عامل متاأ�سل يف 
الف���رد ال ميك���ن تغيريه, وما اإذا كان ه���ذا العامل حقيقي اأم ال, فهذا اأمر ال يهتم 
الربنام���ج ب���ه فيما يتعلق بنج���اح التلميذة.  فما يوؤكده الربنام���ج هو اأن مل�ستوى 
الدافعي���ة تاأث���ري عل���ى كل التالمي���ذ ب�سرف النظر ع���ن م�ستوى ذكائه���م, اإال اأن 

م�ستوى الدافعية بالطبع �سيوؤثر على التالميذ بن�سب متفاوته.

كم���ا اأك���دت جل�س���ات الربنامج عل���ى كيفي���ة اإدراك التلمي���ذات الأنف�سهن 
ب���ذل اجله���د ومواجه���ة  التح���دي وتقدي���ر  كمتعلم���ات, والرتكي���ز عل���ى تقب���ل 
ال�سعوبات, والذي كان له االأثر االإيجابي على تنمية م�ستوى دافعيتهن للتعلم.
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اأم���ا التعام���ل والتفاع���ل الذي يت���م بالط���رق التقليدية يق���دم االأن�سطة 
بطريقة منف�سلة كل جم�ال على حده, وال يتم الربط بينهما, بحيث يتم تقدمي 
اأج���زاء متفرق���ة من املعلومات متد التلميذات بخلفية معلوماتية ميكن اأن تكون 
مفي���دة له���ن فى تعلمه���ن الالحق, ولكنه���ا غالباً م���ا تف�سل فى رب���ط التلميذات 
بالع���امل الواقعى املحيط بهم, وهذه الطريقة بالطبع ال تثري دافعية التلميذات 
للتعل���م.  وم���ن خ���الل تطبي���ق الربنام���ج لوحظ اأن جمي���ع التلمي���ذات اندجمن 
ب�س���كل وا�س���ح فى الن�س���اط املخ�س�ص واملحب���ب لنفو�ص التلميذات ف���ى مثل هذا 

العمر, وهو بدوره ي�ساعد على زيادة م�ستوى دافعية التلميذات للتعلم.

كم���ا كان ال�ستخدام اإ�سرتاتيجيات عل���م النف�ص االإيجابي اأثر وا�سح فى 
مناف�سة التلميذات بع�سهن مع بع�ص من اأجل احل�سول على مكافاأة اأو اأن تكون 
اأول تلمي���ذة ق���د اأنهت عمله���ا اأو اأن يو�سع ا�سمها يف الئح���ة ال�سرف, وهذا بدوره 
ي�ساع���د  عل���ى زيادة م�ست���وى الدافعية للتعل���م, كما �ساع���دت اإ�سرتاتيجيات ربط 
االأن�سط���ة بالواق���ع امللمو����ص اكت�س���اب التلميذات للعدي���د من ال�سلوكي���ات الدالة 
عل���ى ارتف���اع م�ستوى الدافعي���ة للتعلم لديهن, وه���ذه ال�سلوكيات ه���ي: مداومة 
التلمي���ذات عل���ى احل�س���ور, امل�سارك���ة باإيجابي���ة ف���ى احل���وار واملناق�س���ات اأثن���اء 
اجلل�س���ات, وطل���ب التلميذات احل�سول على اأن�سطة ومه���ام بعد انتهاء الربنامج 

والتزام التلميذات بحل الواجبات املنزلية.

نتائج الفر�س اخلام�س

ين����ص الفر����ص اخلام����ص عل���ى اأن���ه »ال توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائياً يف 
م�ستوى اأبعاد الدافعية للدرا�سة والدرجة الكلية بني القيا�سني البعدي والتتبعي 
للمجموع���ة التجريبية من ذوات �سعوب���ات التعلم من تلميذات ال�سف اخلام�ص 
االبتدائي«.  الختبار هذا الفر�ص مت ا�ستخدام اختبار »ويلكوك�سون« للك�سف عن 
داللة الفروق يف م�ستوى الدافعية للدرا�سة بني متو�سطي رتب درجات القيا�سني 

البعدي والتتبعي,  وجاءت النتائج كما باجلدول التايل:
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جدول )7(
 الفــروق يف م�صتوى اأبعاد الدافعية للدرا�صــة والدرجة الكلية بني القيا�صني البعدي والتتبعي 

للمجموعة التجريبية من ذوات �صعوبات التعلم من تلميذات ال�صف اخلام�س االبتدائي

الداللةZ  قيمةمجموع)الرتبمتوسط)الرتبالعددنوع)الرتبة(بعاد)المقياس

البعد)األول
سالبة
موجبه
متعادلة

13
1
0

7,15
12,00

93,00
12,00

2,60 ,010

البعد)الثاني
سالبة
موجبه
متعادلة

9
3
2

7,33
4,00

66,00
12,00

2,33,033

البعد)الثالث
سالبة
موجبه
متعادلة

2
11
1

2,00
7,91

4,00
87,00

2,82 ,004

الدرجة)الكلية
سالبة
موجبه
متعادلة

1
8
5

1,50
5,44

1,50
43,50

2,61 ,012

يو�سح اجلدول ال�سابق, وجود فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى الدافعية 
للدرا�س���ة ب���ني القيا�سني البعدي والتتبعي للمجموع���ة التجريبية, مما دعا  اإىل 
ح�س���اب االإح�س���اء الو�سف���ي ملعرف���ة اجت���اه الدالل���ة, فوجد اأن���ه ل�سال���ح القيا�ص 
التتبع���ي, االأمر الذي يعني اأن م�ست���وى اأبعاد الدافعية للدرا�سة ظلت تنمو حتى 
م���ع توق���ف جل�س���ات الربنام���ج, وبالتايل ف���اإن تاأث���ري الربنامج ا�ستم���ر يف تنمية 

م�ستوى الدافعية للدرا�سة.

نتائج الفر�س ال�ساد�س
ين����ص الفر����ص ال�ساد����ص عل���ى اأن���ه »ال توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائي���اً يف 
م�ست���وى اأبع���اد الدافعي���ة للدرا�س���ة والدرج���ة الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي القيا�س���ني 
البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية من ذوات �سعوبات التعلم من تلميذات 
ال�سف الثاين املتو�سط«.  الختبار هذا الفر�ص مت ا�ستخدام اختبار »ويلكوك�سون« 
للك�س���ف ع���ن دالل���ة الف���روق يف م�ست���وى الدافعي���ة للدرا�سة ب���ني متو�سطي رتب 

درجات القيا�سني البعدي والتتبعي, وجاءت النتائج كما باجلدول التايل:
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جدول )8( 
يبــني الفــروق يف م�صتوى اأبعــاد الدافعية للدرا�صــة والدرجة الكلية بــني القيا�صني البعدي و 
األتتبعي للمجموعة التجريبية لل�صف من ذوات �صعوبات التعلم من تلميذات ال�صف الثاين 

املتو�صط
الداللةZ  قيمةمجموع)الرتبمتوسط)الرتبالعددنوع)الرتبة(بعاد)المقياس

البعد)األول

سالبة

موجبه

متعادلة

9

1

2

5,83

2,50

52,50

2,50

2,63 ,010

البعد)الثاني

سالبة

موجبه

متعادلة

9

3

0

7,28

4,17

65,50

12,50

2,20 ,036

البعد)الثالث

سالبة

موجبه

متعادلة

1

11

0

8,50

6,32

8,50

69,50

2,50 ,016

 الدرجة)الكلية

سالبة

موجبه

متعادلة

1

9

2

5,50

5,50

5,50

49,50

2,30 ,024

يو�سح اجلدول ال�سابق, وجود فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى الدافعية 
للدرا�س���ة ب���ني القيا�سني البع���دي والتتبعي للمجموع���ة التجريبية, مما دعا اىل 
ح�س���اب االح�س���اء الو�سف���ي ملعرف���ة اجت���اه الدالل���ة, فوجد اأن���ه ل�سال���ح القيا�ص 
التتبع���ي, االأمر الذي يعني اأن م�ست���وى اأبعاد الدافعية للدرا�سة ظلت تنمو حتى 
م���ع توق���ف جل�س���ات الربنام���ج, وبالتايل ف���اإن تاأث���ري الربنامج ا�ستم���ر يف تنمية 

م�ستوى الدافعية للدرا�سة.

مناق�سة نتائج الفر�سني اخلام�س وال�ساد�س
كان اله���دف م���ن هذي���ن الفر�سني ه���و التع���رف على م���دى ا�ستمرارية 
تاأثري الربنامج على م�ستوى الدافعية للدرا�سة لدى اأفراد املجموعة التجريبية, 
وذل���ك بع���د انته���اء الربنامج بفرتة مقداره���ا  �سهر, وقد اأك���دت نتائج الفر�سني 
اخلام����ص وال�ساد����ص اأن فاعلي���ة الربنام���ج له���ا ا�ستمراري���ة ممت���دة التاأثري على 

م�ستوى الدافعية للدرا�سة لدى اأفراد املجموعة التجريبية. 
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وم���ن خ���الل نتائج اجلدول���ني ال�سابقني ات�سح  وجود ف���روق ذات داللة 
اإح�سائي���ة يف م�ستوى الدافعية للدرا�سة ب���ني القيا�ص البعدى والقيا�ص التتبعى 
للمجموع���ة التجريبي���ة, حي���ث ق���ام الربنام���ج عل���ى اإ�سرتاتيجي���ات واآلي���ات علم 
النف����ص االإيجابي ال�ستث���ارة اهتمام التلميذات, وا�ستمر ه���ذا االهتمام قائماً بعد 

انتهاء التلميذات من درا�سة الربنامج.

وم���ن خ���الل م�سارك���ة التلمي���ذات وتنفيذه���ن لتل���ك االإ�سرتاتيجي���ات, 
ي�سع���رن ب���اأن ه���ذه االإ�سرتاتيجي���ات هي �س���ئ ملمو�ص قام���وا بتنفي���ذه باأنف�سهن, 
مم���ا ي���وؤدى اإىل تر�سي���خ الن�س���اط يف اأذهانه���ن ودفعه���ن اإىل مزي���د م���ن التعل���م, 
وت�سجيعه���ن عل���ى االإب���داع والتطوي���ر, ورب���ط املدر�س���ة م���ع احلي���اة, وتنمية روح 
التع���اون وحتفيزهن للتعلم.  اإن الرتكيز على الطرق االإيجابية التي تدعم فهم 
التلميذة وزيادة مهاراتها وزيادة املناخ االإيجابي داخل حجرة الدرا�سة, يوؤدي كل 
ذلك اإىل تقليل ال�سلوك التخريبي, ويوؤدى اإىل زيادة م�ستوى الدافعية للدرا�سة, 
وحدوث التعاون فيما بينهن ي�ساعدهن يف تطوير االإ�سرتاتيجيات التي متكنهن 
م���ن حتقيق االأه���داف التعليمية وتنمية اإ�سرتاتيجيات التعلم وممار�سة التفكري 
االإيجابي, واكت�ساف امليول واالجتاهات, وتنمية تاأكيد الذات, وتر�سيخ ال�سجاعة 
واالعتم���اد عل���ى النف����ص عن���د التلمي���ذات يف املراح���ل التعليمي���ة واحلي���اة بوج���ه 
ع���ام.  ولق���د منى الربنام���ج م�ستوى الدافعي���ة للدرا�سة ل���دى التلميذات نتيجة 
م�ساركته���ن بتنفي���ذ امله���ام  باأنف�سه���ن, مما كان ل���ه االأثر عل���ى ا�ستمرارية ارتفاع 
م�ست���وى الدافعي���ة للدرا�سة يف التطبيق البعدى والتتبع���ى )اأي ثبوت فعاليته(, 

ومن املوؤ�سرات التي تدل على فاعلية الربنامج:
1  �ساعد الربنامج التلميذات يف تعديل بع�ص املظاهر ال�سلوكية التي اأظهرتها -

التلمي���ذات يف بداي���ة التعام���ل معه���ن مث���ل: اخل���وف, اخلجل, انع���دام الثقة 
بالنف�ص.

1  �ساعد الربنامج فى زيادة دافعية التلميذات للدرا�سة وكذلك حر�سهن على -
احلوار واملناق�سة واإبداء الراأى والدفاع عنه, ودل على ذلك موؤ�سرات عديدة 
نذك���ر منه���ا )مداوم���ة التلميذات عل���ى احل�سور, كما طلب���ت التلميذات بعد 

اإنتهاء الربنامج املزيد من املهام واالأن�سطة والتدريبات(.
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نتائج الفر�س ال�سابع 

       ين�ص الفر�ص ال�سابع على اأنه »ال توجد فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى اأبعاد 
الدافعي���ة للدرا�س���ة والدرج���ة الكلية بني متو�سطي القيا�س���ني البعدي والتتبعي 
للمجموعت���ني التجريبيت���ني م���ن ذوات �سعوب���ات التعل���م من تلمي���ذات ال�سفني 
اخلام�ص االبتدائي والثاين املتو�سط«.  الختبار �سحة هذا الفر�ص مت ا�ستخدام 
اختب���ار م���ان وتن���ي الالبارامرتي للك�س���ف عن داللة الف���روق مل�ست���وى الدافعية 
للدرا�سة بني القيا�سني التتبعي والبعدي بني املجموعتني التجريبيتني, وجاءت 

النتائج كما باجلدول التايل:

جدول )9(
 الفــروق يف م�صتوى اأبعــاد الدافعية للدرا�صة والدرجة الكلية بني متو�صطي القيا�صني البعدي 
للمجموعتني التجريبيتني من ذوات �صعوبات التعلم من تلميذات ال�صفني اخلام�س االبتدائي 

والثاين املتو�صط 

الداللةZ    قيمةمجموع)الرتبمتوسط)الرتب(بعاد)المقياس

البعد)األول
6,08

6,92

36,50

41,50

,60,681

غير)دالة

البعد)الثاني
8,08

4,92

48,50

29,50

1,33,113

غير)دالة

البعد)الثالث
8,25

4,75

49,50

28,50

1,49,219

غير)دالة

الدرجة)الكلية
6,50

6,50

39,00

39,00

,300,70

غير)دالة

يو�س���ح اجل���دول ال�ساب���ق, عدم وج���ود فروق دال���ة اإح�سائي���اً يف م�ستوى   
الدافعي���ة للدرا�سة بني القيا�سني البع���دي للمجموعتني التجريبيتني من ذوات 

�سعوبات التعلم من تلميذات ال�سفني اخلام�ص االبتدائي والثاين املتو�سط.
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نتائج الفر�س الثامن

ين�ص الفر�ص الثامن على اأنه “ال توجد فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى 
اأبع���اد الدافعي���ة للدرا�س���ة والدرج���ة الكلي���ة ب���ني متو�سط���ي القيا�س���ني التتبع���ي 
للمجموعت���ني التجريبيت���ني م���ن ذوات �سعوب���ات التعل���م من تلمي���ذات ال�سفني 
اخلام����ص والث���اين املتو�س���ط«, الختب���ار �سحة ه���ذا الفر�ص مت ا�ستخ���دام اختبار 
م���ان وتن���ي  Mann-Whitney Test الالبارام���رتي للك�سف ع���ن داللة الفروق 
مل�ست���وى الدافعي���ة للدرا�سة يف القيا����ص التتبعي بني املجموعت���ني التجريبيتني, 

وجاءت النتائج كما باجلدول التايل:
جدول )10(

 الفــروق يف اأبعــاد الدافعيــة للدرا�صــة والدرجــة الكليــة بــني متو�صطــي القيا�صــني التتبعي 
للمجموعتــني التجريبيتــني مــن ذوات �صعوبــات التعلــم مــن تلميــذات ال�صفــني اخلام�س 

االبتدائي والثاين املتو�صط
الداللةZ    قيمةمجموع)الرتبمتوسط)الرتب(بعاد)المقياس

البعد)األول
7,50

5,50

45,00

33,00

,84,330

البعد)الثاني
5,00

8,00

30,00

48,00

1,17,126

8,45البعد)الثالث

4,75

49,50

28,50

1,115,096

الدرجة)الكلية
6,50

6,50

39,00

39,00

,4000,60

يو�سح اجلدول ال�سابق, عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى اأبعاد 
الدافعية للدرا�سة والدرجة الكلية يف القيا�ص البعدي بني املجموعة التجريبية 

لل�سف اخلام�ص االبتدائي واملجموعة التجريبية لل�سف الثاين املتو�سط.

مناق�سة نتائج الفر�سني ال�سابع والثامن

ميك���ن تف�س���ري ه���ذه النتيج���ة يف �س���وء م���ا يتعل���ق باآلي���ات الربنام���ج 
واإجراءات���ه واأهدافه, حيث ت�سابه الربنامج  من حيث اأهدافه واآلياته واإجراءاته 
ب���ني ال�سف���ني اخلام�ص االبتدائ���ي والثاين املتو�سط, لذل���ك مل تظهر فروق بني 
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املرحلت���ني, حي���ث كان اله���دف الع���ام ه���و رف���ع م�ست���وى الدافعي���ة للدرا�سة لدى 
التلمي���ذات ذوات �سعوب���ات التعلم من خ���الل ا�ستخدام بع�ص اآلي���ات علم النف�ص 
االإيجاب���ي.  كذل���ك ت�ساب���ه االأه���داف اخلا�س���ة بالربنام���ج ل���كال املرحلتني فمن 
االأه���داف اخلا�سة: حتويل ال�س���ورة ال�سلبية عن ال���ذات اإىل ال�سورة االإيجابية, 
بن���اء وتنمي���ة الثق���ة بالنف����ص وتوكي���د ال���ذات, ال�س���دق يف التعب���ري ع���ن امل�ساع���ر 
واالنفعاالت, اتباع اأ�ساليب التعاون االإيجابي يف التعبري عن امل�ساعر واالنفعاالت 
,التعب���ري االإيجاب���ي عن الذات.  كما مت تطبيق نف�ص اآليات علم النف�ص االإيجابي 
وه���ي عبارة ع���ن جمموعة من االأن�سط���ة واالإجراءات املبنية عل���ى اأ�س�ص ومبادئ 
علم النف�ص االإيجابي, حيث تنوعت وتعددت االإجراءات مثل: املناق�سة اجلماعية, 
لع���ب االأدوار, النمذج���ة, التعل���م التعاوين, التعزيز االإيجاب���ي, التعبري االإيجابي 
ع���ن الذات, احل���وار الواقعي والعاطفي, الن�س���اط الق�س�س���ي, التغذية الراجعة, 
اإ�سرتاتيجية  SCDS لتح�سني مفهوم الذات, اأ�سلوب حل امل�سكالت, منوذج اإدارة 
الذات, منوذج التدخالت االإيجابية ل�سيلجمان, منوذج كارول لل�سالمة النف�سية. 

م���ن خالل ما �سبق يت�سح لن���ا اإىل اأن تاأثري اآليات علم النف�ص االإيجابي 
كان وا�سحاً على تلميذات ال�سفني اخلام�ص االبتدائي والثاين املتو�سط)13-11(
�سن���ة.  ونظ���راً الختالف اخل�سائ�ص العمرية للمرحلت���ني فقد الحظ الباحثون 
اأن تلمي���ذات ال�س���ف اخلام����ص االبتدائي كن اأك���رث تفاعاًل من خ���الل االأ�ساليب 
القائم���ة على النمذجة )النظري���ة االجتماعية(, والتعزي���ز )النظرية ال�سلوكية 
االإجرائي���ة( ولع���ب االأدوار والتعل���م التع���اوين, بينم���ا تلمي���ذات ال�س���ف الث���اين 
املتو�سط كن اأكرث تاأثراً باإجراءات تعديل ال�سلوك القائمة على النظرية املعرفية 
والع���الج العق���الين نتيجة النمو العقلي ومنو م���دركات واجتاهات التلميذات يف 
ه���ذه املرحل���ة, كذل���ك تط���ور امل�ست���وى احل�س���ي يف التفك���ري اإىل امل�ست���وى املجرد, 
باالإ�سافة اإىل اأنهن بحاجة اإىل تعزيز مفهوم الذات االإيجابي لديهن من خالل 
تعاملهن مع االآخرين الذي يظهر فيه دائماً الرغبة يف احرتام الذات واملحافظة 
على مكانتها االجتماعية واأهميتها والثقة الوا�سحة بالنف�ص والتم�سك بالكرامة 
واال�ستق���الل الذات���ي, مما ي���وؤدي اإىل تقبله���ن لذواتهن, وه���ذه النتائج ال حتقق 

�سحة الفر�سني ال�سابع والثامن .
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تو�صيات وتطبيقات تربوية
 �س���رورة االهتم���ام باإ�سرتاتيجيات واآليات علم النف����ص االإيجابي مبا يتالئم ��

وخ�سائ�ص واحتياجات وميول واجتاهات التلميذات ذوات �سعوبات التعلم.
 توجي���ه املعلم���ات ب�سفة عام���ة, واأخ�سائي���ات �سعوبات التعل���م ب�سفة خا�سة ��

اإىل اأهمي���ة ا�ستخ���دام طرائ���ق تفاعلية اإيجابية متنوعة, مم���ا يرثى العملية 
التعليمي���ة, وي�سه���م فى حتقيق االأه���داف املرجوة, ويراع���ى الفروق الفردية 

بني التلميذات.
توف���ري خدمات م�سان���دة اإ�سافية )مثل: احلا�س���ب االآيل, وبرامج الت�سحيح ��

اللغوي واالآلة احلا�سبة(, للتالميذ ذوي �سعوبات التعلم.
 اإع���داد برام���ج تدريبي���ة للمعلم���ني واملعلم���ات عل���ى كيفي���ة اإك�س���اب الطالب ��

القدرة على ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات واآليات علم النف�ص االإيجابي ملا لها من 
اأهمية تربوية وتعليمية.

 �س���رورة تنمي���ة الوعي بج���ودة احلياة من حيث اأهميته���ا واأ�ساليب تطبيقها ��
للطلبة اأو املعلمني.

 زيادة وعى اأولياء االأمور والقائمني على عملية التعلم باختالف م�ستوياتهم ��
بنظري���ات عل���م النف����ص االإيجاب���ي, ودوره���ا امله���م والفع���ال يف عملي���ة التعلم 

وزيادة التح�سيل الدرا�سي لدى الطالب.
 االهتمام بتطبيق مبادئ نظرية علم النف�ص االإيجابي ب�سكل منهجي, بحيث ��

ت�سمل املحتوى الدرا�سي واملعلم والتالميذ والبيئة التعليمية.
الط���رق �� اأح���دث  عل���ى  العالق���ة,  وذوي  واملعلم���ات  املعلم���ني  تدري���ب 

واالإ�سرتاتييجي���ات للتعام���ل م���ع ذوي �سعوب���ات التعلم, وحتدي���داً ما يتعلق 
بالدافعية وتقدير الذات واملهارات االجتماعية.

تطبيق الربنامج على عينة اأكرب وملدة اأطول وعلى ذوي �سعوبات تعلم مواد ��
درا�سية اأخرى وم�ستويات عمرية خمتلفة.

قيا����ص م�ست���وى الدافعية للدرا�س���ة, من خالل املقاب���الت وقوائم املالحظة, ��
والت���ي ق���د تقدم معلوم���ات اأكرث دقة وتف�سي���اًل مل�ستوى الدافعي���ة للدرا�سة, 
وكذل���ك االأ�سباب الت���ي اأدت اإىل التغيري يف م�ست���وى الدافعية للدرا�سة لدى 

عينة البحث.
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اإن تنمية م�ستوى دافعية التالميذ نحو التعلم, يجب اأن يكون من بني اأهم   
العنا�س���ر التي يجب اأن تكون حم���ور اهتمام وتركيز املعلمني وذوي االخت�سا�ص 
والعالق���ة, من اأجل حت�س���ني م�ستوى التح�سيل الدرا�سي ل���دى التالميذ, حيث 

متثل الدافعية عامل مهم ل�سمان فاعية التدخالت العالجية.

اإن النتائ���ج التي تو�سل اإليه���ا هذا البحث, قد توفر لذوي العالقة جمال   
لتغي���ري طبيع���ة التعام���ل م���ع ذوي �سعوب���ات التعل���م, بحيث يتم تغي���ري وتطوير 
طبيع���ة التدخ���الت العالجي���ة لتتعامل مع جوان���ب اأخرى كالدافعي���ة والتوافق 
الدرا�س���ي وتقدير الذات واالجتاهات... بداًل ع���ن االقت�سار فقط بالرتكيز على 

املجاالت االأكادميية فقط كالقراءة واحل�ساب.

رغم ذلك, جتدر االإ�سارة اإىل ما يلي, والذي قد يعد ق�سور يف البحث, وهو   
�سغ���ر حجم عينة البحث, والذي يرج���ع اإىل �سعوبة التطبيق وتفريغ التالميذ 
م���ن ال�سف���وف الدرا�سي���ة املختلف���ة يف نف����ص الوق���ت, وكذلك طبيع���ة االإجراءات 
العالجي���ة التي تتطلب اأحياناً التطبيق الفردي واملجموعات ال�سغرية.  اإ�سافة, 
قد ال تكون االأداة امل�ستخدمة يف البحث لقيا�ص م�ستوى الدافعية كافية الإعطاء 
تقومي �سامل ودقيق للدافعية نحو الدرا�سة.  فقد يكون م�ستوى الدافعية لدى 
التلمي���ذ مرتف���ع نحو م���ادة درا�سية معين���ة ومنخف�ص جتاه م���ادة درا�سية اأخرى 
)مل يتم مراعاة ذلك عند اإعداد اال�ستبانة(, ورمبا �سيكون من املفيد لو مت اإجراء 
مقاب���الت مع عينة الدرا�سة ومعلماتهن, والت���ي بالتاأكيد �ستوفر معلومات اأكرث 
دق���ة وواقعي���ة حول م�ستوى الدافعية للتعلم لدى التلميذات من عينة الدرا�سة, 

اأو نحو كل مادة درا�سية.
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مدى معرف��ة معلمي الرتبية اخلا�صة ب�صعوب��ات التعلم غري اللفظية 
واأثر برنامج تدريبي فى تنميتها

اإعداد
د/ عبد الهادي عي�صى عبد اهلل حيمور

جامعة امللك عبدالعزيز– ق�صم الرتبية اخلا�صة

امللخ�س
تكون���ت الدرا�س���ة احلالية م���ن �سقني, االأول اأول م�سح���ي, والثاين جتريبي. وقد 
هدف���ت الدرا�سة احلالي���ة يف مرحلتها االأوىل امل�سحي���ة اإىل الك�سف عن تقديرات 
معلم���ي الرتبية اخلا�س���ة اإ�ساف���ة اإىل معرفتهم احلقيقية با�سط���راب �سعوبات 
التعلم غري اللفظية, والك�سف فيما اإذا كان لكل من متغريات )اجلن�ص, واملوؤهل 
العلمي, واخلربة( اأثرا ذو داللة اإح�سائية يف م�ستوى تلك املعرفة, ولتحقيق هذا 
الهدف قام الباحث ببناء اداتني م�سحيتني, هما: 1- مقيا�ص تقدير رباعي حول 
تقدي���رات معلمي الرتبية اخلا�س���ة ملعرفتهم ب�سعوبات التعلم غري اللفظية, 2- 
اختب���ار حت�سيلي يقي�ص مدى معرفة معلمي الرتبية اخلا�سة ب�سعوبات التعلم 
غ���ري اللفظي���ة. وقد تكون���ت عين���ة الدرا�سة امل�سحية م���ن )116( معلم���ا ومعلمة 
تربي���ة خا�س���ة. كما هدفت الدرا�سة يف مرحلتها الثانية اإىل اختبار اأثر الربنامج 
التدريب���ي املق���رتح م���ن قبل الباح���ث يف تنمية م�ست���وى معرفة معلم���ي الرتبية 
اخلا�س���ة ب�سعوب���ات التعلم غري اللفظية, حيث تكونت عينة الدرا�سة التجريبية 
م���ن )40( معلم���ا ومعلم���ة, مت تق�سيمه���م بالت�ساوي اإىل جمموعت���ني )جتريبية 
و�سابط���ة(. وق���د نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل اأن تقدي���رات املعلم���ني مل�ست���وى معرفته���م 
ب�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة كانت متدني���ة ب�سكل ملح���وظ, اإ�ساف���ة اإىل اأن 
امل�ستوى احلقيقي ملعرفة معلمي الرتبية اخلا�سة ب�سعوبات التعلم غري اللفظية 
كان متدني���ا وب�سكل ملحوظ كذلك, وقد اأ�سارت النتائج امل�سحية كذلك اإىل عدم 
وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية يف م�ست���وى معرفة معلم���ي الرتبية اخلا�سة 
ب�سعوب���ات التعل���م غري اللفظية يع���ود اإىل كل من متغ���ريي )اجلن�ص واخلربة(, 
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يف ح���ني اأ�س���ارت النتائج اإىل وجود فروق ذات دالل���ة اإح�سائية يف م�ستوى املعرفة 
ب�سعوبات التعلم غري اللفظية يعود اإىل متغري )املوؤهل العلمي( ل�سالح املعلمني 
الذي���ن يحملون درج���ة ما فوق البكالوريو�ص. اأما بالن�سب���ة لل�سق التجريبي من 
الدرا�س���ة , فق���د اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل االأث���ر ال���دال للربنامج التدريب���ي يف تنمية 
معرف���ة معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة ب�سعوبات التعل���م غري اللفظي���ة. وقد او�ست 
الدرا�س���ة باإج���راء املزي���د من الدرا�س���ات حول هذه الفئ���ة من الطلب���ة وم�ساعدة 

املعلمني يف الك�سف عنهم وتقدمي اخلدمات التي تتوافق مع حاجاتهم.  
الكلمات املفتاحية :- �سعوبات التعلم غري اللفظية, معلمو الرتبية اخلا�سة.

املقدمة
قب���ل ع���ام )1970( كان ينظ���ر اإىل �سعوب���ات التعل���م ب�س���كل ع���ام بو�سفه���ا كيان���اً 
متجان�س���اً, حي���ث اعتم���دت املنهجي���ة التقليدي���ة يف درا�س���ة �سعوب���ات التعلم على 
مقارن���ة اأداء االأطفال ذوي �سعوبات التعلم يف القراءة مع نظرائهم من االأطفال 
العاديني الذين ال يعانون من تلك ال�سعوبات. ومن امل�سلم به عموما بني اخلرباء 
 )Jounson & Mykelbust, اأن �سعوبات التعلم غري اللفظية التي قام كل من
 (1967بتوثيقه���ا الأول م���رة, ه���ي �سعوب���ات تعل���م غ���ري متعلق���ة بالق���درة عل���ى 
الق���راءة. وه���ي ما اطلق عليه الحقا ا�سم )�سعوب���ات التعلم غري اللفظية(. ففي 
كتابهم���ا )�سعوب���ات التعلم : املب���ادئ واملمار�سات التعليمية(, ق���ام كل من كل من 
جون�سون ومايكل ب�ست )1967( بو�سف الطفل ذو �سعوبات التعلم غري اللفظية 
عل���ى اأن���ه طفل يع���اين م���ن ق�س���ور يف االإدراك االجتماعي. والحقا ع���رف مايكل 
ب�س���ت )1975( االإدراك االجتماع���ي باعتب���اره )ق���درة الطفل عل���ى فهم على فهم 
بيئت���ه االجتماعي���ة من خالل منظ���وره ال�سخ�سي(, وقد اأو�س���ح الباحث ذلك يف 
اأن امل�سكل���ة االأخط���ر لدى ه���وؤالء االأطفال الذين يعانون م���ن اأ�سكال متعددة من 
الق�س���ور يف االإدراك االجتماع���ي تكمن يف اأنه يعوق عملي���ة التطور والقدرة على 

)Mykelbust, 1975(. اكت�ساب املعنى اأو بناء اخلربات الداخلية

يفرت����ص الباحث���ون اأن االأطفال ذوي �سعوبات التعلم غ���ري اللفظية يعانون من 
ا�سطراب���ات يف ن�س���ف الكرة االأمين من الدماغ. فالق���درات اللفظية لدى هوؤالء 
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االأطف���ال ق���د تف���وق القدرات اللفظية ل���دى اأقرانهم, اإال انهم غ���ري قادرين على 
فه���م اأهمي���ة الزم���ان وامل���كان واحلج���م واالجت���اه. كذل���ك ل���دى ه���وؤالء االأطفال 
�سعوب���ات يف املهم���ات غ���ري اللفظي���ة الب�سيط���ة مث���ل تقدي���ر الطف���ل لبع���ده عن 
ال�سي���ارات اأثن���اء حتركه���ا, اأو قدرته عل���ى التوجه املكاين املنا�س���ب لتعليق �سرتته 
عل���ى عالق���ة املالب����ص. وق���د اأكد كل م���ن جون�س���ون وماي���كل ب�س���ت )1967( على 
اأن �سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة ق���د ت�سم���ل اأبعادا م���ن العالق���ات ال�سخ�سية 
املتداخلة, واإدراك الطفل لذاته اإ�سافة الإدراكه لالآخرين, والتي ميكن ت�سميتها 
جمتمع���ة مب�سطل���ح )الوع���ي االجتماعي(. فق���د يف�سل هوؤالء االأطف���ال يف فهم 
مقا�س���د اأفع���ال االآخري���ن, اأو حت���ى التظاه���ر بفهمه���ا وتوقعها. ه���م كذلك غري 
قادرين على فهم ما تعنيه االإمياءات اأو تعابري الوجه ال�سادرة عن اأقرانهم اأثناء 

)Jounson & Mykelbust, 1967(. اللعب والتوا�سل معهم

متثل���ت اأوىل حم���اوالت التعرف على �سعوب���ات التعلم غري اللفظي���ة بالدرا�سات 
االأولي���ة الت���ي ق���ام به���ا كل م���ن  )Jounson & Mykelbust, 1967( وذل���ك 
 )Mykelbust, باعتبارها مظاهر الأ�سناف معينة من �سعوبات التعلم, حيث قام
(1975 باالإ�س���ارة اإىل مفه���وم �سعوبات التعلم غ���ري اللفظية على اأنها مفهوم ما 
زال خا�سع���ا لعملي���ة التطوي���ر. وقد اأ�س���ار اإىل اأن االأطف���ال ذوي �سعوبات التعلم 
غ���ري اللفظي���ة يت�سابهون يف بع����ص اخل�سائ�ص ويختلف���ون يف خ�سائ�ص اأخرى. 
واأكد على اأهمية الك�سف عن الفروقات الفردية بني هوؤالء الطلبة. واأ�سار كذلك 
اإىل اأن ال�سع���ف ال���ذي لديه���م ال يكم���ن اأ�سا�س���ا يف عملي���ة االإدراك احل�سي يف حد 
ذاته���ا, ب���ل يكم���ن يف كل من عملي���ات الت�سور, والذاك���رة, اإ�ساف���ة اإىل ال�سعف يف 

تخزين الذاكرة اأكرث مما هو عليه احلال يف ا�ستدعائها.

ح���اول العدي���د من العلم���اء خالل الفرتة ما ب���ني )1978-2000( اج���راء العديد 
م���ن البح���وث املتوا�سلة واملعمقة م���ن اجل و�سع اأول تعري���ف �سامل للخ�سائ�ص 
االإكلينيكي���ة ملتالزم���ة �سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة. وق���د متثل���ت اأه���م تل���ك 
 )Harnadek & Rourke, املح���اوالت من خ���الل الدرا�سة التي قام بها كل م���ن
(1994 يف حماولة لتحديد خ�سائ�ص االأفراد ذوي �سعوبات التعلم غري اللفظية 

كالتايل:
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ق�سور يف االإدراك اللم�سي يف كال جانبي اجل�سم.. 1
ق�سور يف االإدراك احل�سي احلركي يف كال جانبي اجل�سم.. 2
ق�س���ور وا�س���ح يف الق���درات اخلا�س���ة بالتعام���ل املنظ���م م���ع امل���كان اأو احلي���ز . 3

)الفراغ(.
جوان���ب ق�س���ور وا�سح���ة يف كل م���ن جماالت )ح���ل امل�سكالت غ���ري اللفظية, . 4

وبن���اء املفاهي���م, واختب���ار الفر�سي���ات, واإمكاني���ة اال�ستف���ادة م���ن اإيجابي���ات 
و�سلبي���ات التغذي���ة الراجع���ة للمعلوم���ات الت���ي يح�سل عليها م���ن مواجهته 

للمواقف اجلديدة(.
جوانب ق�سور وا�سحة يف اإدراك عالقات ال�سبب والنتيجة.. 5
اإمكاني���ات تطوري���ة عالي���ة يف اكت�س���اب املعلومات اللفظية وم���ا يت�سمنه ذلك . 6

من مهارات ذاكرة لفظية متطورة اإىل حد كبري.
�سعوب���ة كبرية يف التكيف مع املواقف اجلدي���دة واملعقدة, واعتماد كبري على . 7

ال�سلوكات الروتينية.
جوان���ب ق�س���ور وا�سح���ة يف مه���ارات احل�س���اب مقارنة مبهاراته���م العالية يف . 8

القراءة.
بالتك���رار, والنمطي���ة, وع�سوائي���ة . 9 الت���ي تت�س���ف  تناق����ص كب���ري يف لغته���م 

الرتتيب.
جوان���ب ق�س���ور كبرية يف االإدراك االجتماعي, وتقدي���ر املواقف االجتماعية, . 10

ومه���ارات التوا�س���ل اأو التفاع���ل االجتماعي, حيث ي���وؤدي ذلك كله اإىل ميول 
وا�سحة لالن�سحاب االجتماعي والعزلة مع تقدمهم يف العمر.

)Rourke, 2000( اإىل اأن كال م���ن ا�سطراب���ات االإدراك ال�سمع���ي  اأ�س���ار  وق���د 
والب�س���ري واللم�س���ي, اإ�ساف���ة اإىل �سعوب���ات التنا�س���ق والتاآزر احلرك���ي بو�سفها 
جوان���ب ق�س���ور اأ�سا�سي���ة يف التطور النمائي لدى االأطف���ال ذوي �سعوبات التعلم 
غ���ري اللفظي���ة. وفيم���ا يل���ي مناق�سة له���ذه اال�سطراب���ات, واأهم الدرا�س���ات التي 

اأ�سارت اإليها كالتايل:
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 الإدراك اللم�سي- 1

ميك���ن و�س���ف ع���امل االأطف���ال يف ال�سنوات االأوىل م���ن عمرهم باأن���ه عملية بحث 
وا�ستك�س���اف لالأ�سي���اء املادي���ة املحيطة بهم م���ن خالل حا�ستي اللم����ص والتذوق. 
فاملعرف���ة املكت�سب���ة م���ن خ���الل االت�س���ال املبا�س���ر باالأ�سي���اء وخا�س���ة يف املراح���ل 
العمري���ة املبك���رة م���ن التط���ور والنمو, يعتق���د الباحث���ون اأنه���ا �سرورية حلدوث 
ذوب  االأطف���ال  حال���ة  يف  ولك���ن  االأطف���ال.  ل���دى  الطبيع���ي  الذهن���ي  التط���ور 
�سعوب���ات التعل���م غري اللفظي���ة, وخالل املراح���ل املبكرة من تطوره���م النمائي, 
ف���اإن اال�ستك�س���اف اجل�سدي الأي نوع م���ن االأ�سياء املحيطة به���م يعد قليال, حتى 
بالن�سب���ة لالأ�سي���اء الت���ي هي يف متن���اول اأيديهم وميكنه���م ا�ستك�سافها من خالل 

)Rourke, 1995a(. حا�ستي الب�سر واللم�ص
اإن العج���ز االأ�سا�س���ي الوا�س���ح يف مه���ارات االإدراك احل�س���ي اللم�س���ي ل���دى هوؤالء 
االأطف���ال, يعتق���د اأنه يلع���ب دورا اأ�سا�سيا يف املظاهر واالأعرا����ص الالحقة لديهم 
واملتمثل���ة يف �سع���ف مه���ارة ح���ل امل�س���كالت, وتكوي���ن املفاهي���م حول االأ�سي���اء وما 
يت�سل بها من �سعف يف القدرات االإدراكية )Casey & Rourke, 2002(. فقد 
وج���د كل م���ن )Harnadek & Rourke, 1994( اأن االأطف���ال ذوي �سعوب���ات 
التعل���م غ���ري اللفظي���ة يظهر لديهم �سع���ف يف االإح�سا����ص يف باملوؤث���رات اللم�سية 
واالإدراكية يف جانبي اجل�سم, والتي غالبا ما يتم متييزها يف اجلانب االأي�سر من 
اجل�س���م. فمظاه���ر العجز يف امله���ارات اللم�سية الب�سيطة ق���د ت�سبح اقل و�سوحا 
م���ع تق���دم العم���ر. لك���ن التعام���ل م���ع املدخ���الت احل�سية املعق���دة, ق���د متيل اإىل 
اال�ستم���رار مع تق���دم العمر. وهنا يالحظ اأن قدرات االأفراد على اإدراك املثريات 
اللم�سية مثل ال�سكل, واللون, والوزن, وامللم�ص, تتحد معا لت�سكل االإدراك ل�سيء 
واح���د ككل مث���ل )القل���م اأو العمل���ة النقدية( حتى يتم التع���رف عليها من خالل 
ال�سعور بها. وعليه فاإنه اإذا ح�سل �سرر لهذا املجال, فاإن ذلك حتما �سيوؤدي اإىل 
حمدودي���ة ق���درة الفرد على التعرف عل���ى االأ�سياء من خالل مل�سه���ا, على الرغم 
م���ن قدرت���ه عل���ى التع���رف عليها من خ���الل �سكلها, وه���ذا ما يطل���ق عليه “عمه 
االأ�سي���اء” )Asterogenosis(. وق���د يع���اين الطف���ل م���ن �سعوب���ة التع���رف على 
احل���روف اأو االأرق���ام الت���ي ير�سمها الفاح����ص على يد الطفل, وه���ذا ما بعرف ب 

.)Dysgraphaesthesia(
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�سعف الإدراك الجتماعي- 2

تع���د ال�س���ورة الذاتية اأو ت�سور الفرد الذاتي لنف�س���ه, مبا يف ذلك �سورة اجل�سم, 
والعالق���ات ال�سخ�سي���ة مع االآخرين جوانبا لها دور كب���ري يف بناء اخلربات غري 
اللفظية لدى االأفراد. هذه اجلوانب تعاين غالبا من الق�سور لدى االأطفال ذوي 
�سعوب���ات التعل���م غري اللفظية. فمظاه���ر العج���ز يف االإدراك االجتماعي لديهم 
تب���دو م���ن خ���الل العج���ز يف اإدراك اجلان���ب االجتماع���ي ككل, والعج���ز يف ت�سور 
الف���رد لنف�سه وعالقتها ب�سلوك االأفراد االآخري���ن, وكذلك لالأحداث والظروف 
الت���ي تت�سمنه���ا �سلوكات االآخرين. ه���وؤالء االأطفال ال يدرك���ون العالقات �سمن 
اخل���ربات غ���ري اللفظية ما مل يت���م تعليمهم اإياها ب�سكل لفظ���ي منا�سب, فهم ال 
ي�ستطيع���ون تف�س���ري �سل���وكات االآخرين من خالل املالحظة. وه���ذا بدوره يوؤدي 
اإىل الف�س���ل يف اإدراك مع���اين تعبريات الوجه, واالأفعال, واالإمياءات ال�سادرة عن 

 .)Johnson & Myklebust,  1967( االأفراد االآخرين

العر�سة للحوادث والإ�سابات- 3

نظ���را اإىل اأوج���ه الق�س���ور اجل�سدي���ة احل�سي���ة ل���دى العدي���د م���ن االأطف���ال ذوي 
�سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية, فانهم يف�سلون يف اإدراك طبيعة املخاطر البيئية 
م���ن حوله���م, مثل حرك���ة ال�سيارات يف ال�سوارع. فه���م ال يدركون مواطن اخلطر 
نظ���را اإىل انه���م ال يربط���ون اأفعالهم االآني���ة باملخاطر الناجمة عنه���ا م�ستقبال. 
ع���الوة عل���ى ذل���ك, هم اكرث عر�س���ة لل�سقوط ل�سع���ف قدرتهم عل���ى التاأرجح اأو 
رك���وب الزالج���ات اأو الدراجات الهوائية وغريها مقارنة بالقدرات التي هي لدى 
االأطف���ال العادي���ني والذي���ن لديه���م تط���ور منائي طبيع���ي يف امله���ارات اجل�سدية 
احل�سي���ة. وعندم���ا يكربون يف ال�سن, ي�سبح االأف���راد البالغون من ذوي �سعوبات 
التعل���م غ���ري اللفظي���ة اك���رث عر�س���ة للبق���اء يف ظ���ل خط���ر االإ�ساب���ة نظ���را اإىل 
ال�سعوب���ات الت���ي يواجهونه���ا يف حتقي���ق املتطلب���ات النمائية ملرحلته���م العمرية 

 .)Rourke, 2006b(
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الإدراك التنظيمي الب�سري املكاين- 4

يو�س���ف االأف���راد م���ن ذوي �سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظي���ة باأن لديه���م �سعفا يف 
التع���رف عل���ى التفا�سي���ل اأو العالق���ات الب�سري���ة ومتييزه���ا, اإ�ساف���ة اإىل اأوج���ه 
ق�س���ور وا�سح���ة لديهم يف مهارات التنظي���م الب�سري املكاين. فمه���ارات التمييز 
الب�س���ري الب�سيط���ة, وخا�سة تلك املتعلقة بامل���واد اأو االأدوات التي ميكن التعبري 
عنه���ا ب�س���ورة لفظي���ة عادة ما تكون �سم���ن امل�ستويات الطبيعية م���ع تقدم هوؤالء 
االأطفال يف العمر. اأما  بالن�سبة ملهارات التنظيم الب�سري املكاين, وخا�سة اإذا ما 
وقع���ت �سمن اط���ر وجتارب جديدة وغري روتينية, فاأنه���ا غالبا ما تكون �سعيفة 
ومتاأخرة لديهم, وتتفاقم �سوءا مع تقدمهم يف العمر(Rourke, 2006a(. فقد 
  )Cornoldi, Rigoni, Tressoldi, & Vio,اأظه���رت الدرا�س���ة الت���ي ق���ام به���ا
(1999 اأن االأطفال ذوي �سعوبات التعلم غري اللفظية يعانون من �سعوبات كل 
م���ن املكون���ات الب�سري���ة واملكانية من ذاكرته���م الب�سرية العامل���ة. وان العجز يف 

املكونات املكانية يبدو اأنه اأ�سد. 
 

م�ساكل التخيل الب�سري- 5

يع���اين االأطف���ال ذوي �سعوبات التعلم غ���ري اللفظية من م�س���اكل يف اأداء مهمات 
التخي���ل الب�س���ري. وق���د ع���رف )Thompson, 1997( التخي���ل الب�س���ري على 
اأن���ه القدرة على تق�سيم امل�سه���د الب�سري الذي يتم روؤيته عقليا اإىل اأجزاء, ومن 
ث���م اإع���ادة ترتيبها يف �سورة ذهنية كلي���ة. فالق�سور االأ�سا�س���ي لديهم يف االإدراك 
الب�س���ري والتخي���ل الب�سري يوؤدي غالبا اإىل م�س���اكل يف مهارات التاآزر الب�سري 
احلرك���ي, وت�سكي���ل املفاهي���م. ويف املقاب���ل توؤدي ه���ذه امل�س���اكل اإىل ا�سطرابات يف 
اإ�س���دار االأح���كام االجتماعي���ة الت���ي ت�ستوج���ب دم���ج البيان���ات وتولي���د فر�سيات 

.)Rourke, 2006d) معقولة يف تعميم عالقات ال�سبب والنتيجة

�سعف الذاكرة الب�سرية- 6

تو�س���ل كل م���ن (Liddell & Rasmussen, 2005( اإىل اأن اأداء االأطف���ال ذوي 
�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة عل���ى مقايي����ص الذاك���رة الب�سري���ة كان متدنيا 
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مقارن���ة باأدائه���م عل���ى مقايي����ص الذاك���رة اللفظي���ة. وان هوؤالء االأطف���ال يعانون 
م���ن م�س���اكل يف تذكر الوجوه. وب�سكل اأدق, فاإن ذاكرته���م االآنية واملبا�سرة لتذكر 
الوج���وه تع���اين م���ن �سع���ف اك���رب مقارن���ة بقدرتهم عل���ى التذك���ر املتاأخ���ر لهذه 
الوج���وه. وهنا افرت����ص الباحثان اأن االأطفال ذوي �سعوب���ات التعلم قد ياأخذون 
وقت���ا اأط���ول يف ترميز الوجوه على �سكل ذاكرة يف الدماغ, ولكن ما اأن يتم ترميز 
الوجه يف الدماغ فانهم يواجهون �سعوبة اقل يف التعرف على الوجوه من خالل 
ا�ستدعائه���ا م���ن ذاكرتهم طويلة املدى. وهذا بدوره يفيد اإىل اأن هوؤالء االأطفال 

يحتاجون اإىل وقت اأطول لتعزيز ذاكرتهم الب�سرية.

ال�سطرابات النف�سية الجتماعية- 7

اعت���رب )Rourke, 2006d( اأن ال�سعوب���ات النف�سي���ة االجتماعي���ة ل���دى االأفراد 
ذوي �سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظية م���ا ه���ي اإال تداعيات ملظاه���ر العجز لديهم 
يف مه���ارات االإدراك التنظيم���ي الب�سري املكاين. فعلى �سبيل املثال, ي�سيء هوؤالء 
االأف���راد تف�سري االإ�سارات ال�سرية غري اللفظي���ة �سمن ال�سياق االجتماعي فيما 
حوله���م, وذل���ك من خالل الوقوف قريبني ج���دا اأو بعيدين جدا عن االأ�سخا�ص 
االآخري���ن اأثن���اء قيامه���م باأ�س���كال متعددة م���ن التفاعل االجتماع���ي. وان لديهم 

�سعوبات بالغة يف تقدير االإ�سارات اللفظية من قبل االآخرين )لغة اجل�سد(.

وق���د ثبت اأن االأطفال ذوي �سعوب���ات التعلم غري اللفظية يظهرون اأوجه ق�سور 
 )Worling, بالغ���ة يف االإدراك العاطف���ي غ���ري اللفظ���ي. فق���د تو�س���ل كل م���ن
(Humphries & Tannock,  1999 اإىل وج���ود عالق���ة بني امل�ساكل يف تف�سري 
املحت���وى العاطفي االجتماع���ي, والق�سور الب�سري امل���كاين, وذلك عندما حاول 
الباحث���ون التو�سل اإىل اأن جمموعة االأف���راد ذوي �سعوبات التعلم غري اللفظية 
فق���ط )ولي����ص االأطفال الذي���ن لديهم ا�سطراب���ات لفظية كذل���ك( كانت لديهم 
�سعوبات يف اال�ستدالل العاطفي حول حمتوى ق�سة كانت مرتبطة مب�سكالتهم 
يف اال�ست���دالل اللغ���وي امل���كاين. فاالأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظية 
كانوا اأقل جناحا من اأقرانهم االأطفال ممن يعانون من الق�سور اللفظي, وذلك 

يف تف�سري اجلوانب االنفعالية من خالل تعابري الوجه.
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م�ساكل التكيف مع متطلبات احلياة اليومية- 8

ارج���ع )Rourke, 2006b( ال�سب���ب يف ا�سطراب���ات التوجه امل���كاين لدى االأفراد 
ذوي �سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة اإىل اال�سطرابات يف �سورة ال���ذات لديهم. 
وذل���ك الن اخللل يف �سورة اجل�سد, وع���دم القدرة على ربط الفرد لذاته بالعامل 
اخلارج���ي, �سي���وؤدي بهوؤالء االأطفال اإىل التعرث باالأ�سي���اء ب�سهولة, وعدم القدرة 
على تقدير امل�سافات, واالفتقاد اإىل القدرة على موا�سلة الطريق بنف�ص االجتاه. 
ه���وؤالء االأطف���ال ال ي�ستطيع���ون تتب���ع االجتاه���ات ب�س���كل �سحيح عن���د اإم�ساكهم 
بالقل���م والكتابة على ال���ورق, وال ي�ستطيعون متييز االجتاهني, اليمني والي�سار, 
ويالح���ظ عليه���م يف مرحل���ة م���ا قبل املدر�س���ة تاأخ���را يف متييز اجله���ة االأمامية 
م���ن اخللفي���ة للقمي�ص الذين يريدون ارت���داوؤه, وال ي�ستطيعون ارتداء االأحذية 
باالجت���اه ال�سحي���ح. وه���ذا بدوره يجعلهم اك���رث عر�سة للمخاط���ر الناجمة عن 

عدم القدرة على تقدير مواطن اخلطر يف املواقف احلياتية املختلفة.

�سعوبات يف احل�ساب- 9

ال يع���اين جمي���ع الطلب���ة ذوي �سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة م���ن �سعوبات يف 
عملي���ة احل�ساب. فقد اأ�س���ار )Rourke, 2006c( اإىل اأن )65%( من الطلبة ذوي 
�سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية ممن ترتاوح اأعمارهم بني )9-15( عاما, يعانون 
كذل���ك م���ن �سعوب���ات معين���ة يف عملي���ة احل�س���اب. يف ح���ني اأن )40%( فق���ط من 
الطلب���ة ذوي �سعوب���ات التعل���م غري اللفظي���ة ممن ترتاوح اأعماره���م بني )8-7( 

�سنوات لديهم �سعوبات حمددة يف عملية احل�ساب.

- �سعوبات النف�س حركية 10

اإن �سعوب���ات التنا�س���ق النف����ص حرك���ي بني جانب���ي اجل�سم تعد اح���د اخل�سائ�ص 
الب���ارزة ل�سعوب���ات التعل���م غري اللفظي���ة. وهي مالحظة ب�س���كل اكرب يف اجلانب 
االأي�س���ر م���ن اجل�س���م. فبا�ستثن���اء بع�ص امله���ارات التي يت���م التدرب عليه���ا ب�سكل 
جي���د )مث���ل الكتاب���ة اليدوي���ة( وغريها م���ن احل���ركات الب�سيطة واملتك���ررة, فاإن 
هذه ال�سعوبات متيل اإىل الزيادة يف �سدتها مع تقدم العمر, خا�سة عندما تكون 

.)Rourke, 2006a( مهارات متطلبة للقيام مبهارات جديد وغري روتينية
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- م�ساكل احلفاظ على توازن اجل�سم 11
يعاين االأطفال ذوي �سعوبات التعلم غري اللفظية من م�ساكل كبرية يف احلفاظ 
على توازن اجل�سم, مما يجعل تعلم ركوب الدراجة الهوائية, اأو البقاء جال�سا على 
مائ���دة الطع���ام اأو مقعد الدرا�سة اأمراً �سعباً للغاية. فالبقاء يف و�سعية اجللو�ص 
يتطل���ب تذك���ري ه���وؤالء االأطف���ال لفظي���ا وحرفيا بتجاربه���م ال�سابق���ة يف حتقيق 
التوازن البدين, ومن ثم اإعادة بناء ذاكرتهم ب�سكل معريف, وذلك لتحقيق القيام 
بو�سعي���ة الت���وازن اجل�سم���ي. ف���اإذا مت حتويل االنتب���اه لهذه العملي���ة املعرفية يف 
احلفاظ على توازن اجل�سم لدى هوؤالء االأطفال, فاإنهم قد يتعر�سون لل�سقوط 
ع���ن املقع���د, ويف اغلب االأحيان من ناحي���ة اجلانب االأي�سر لديه���م. وبالتايل هم 
يف�سل���ون تن���اول الطعام والقي���ام بالواجبات املنزلية وهم جال�س���ون على االأر�ص 

.)Thompson, 1997(

– ال�سعوبات النف�سية 12
ي�سري )Rourke, 2006d( اإىل اأن ظهور الطفل مبظهر االأخرق حركيا ال ي�سهل 
م���ن تفاعالت���ه االجتماعية وتكيفه م���ع متطلبات املواق���ف االجتماعية املختلفة 
ب�س���كل مرن و�سل�ص, وب�سكل خا�ص عند بن���اء عالقات ال�سداقة مع اأقرانه خالل 
مرحل���ة املراهق���ة والبلوغ. فب�سب���ب �سلوكياتهم الغري منا�سبة, ف���اإن االأفراد ذوي 
�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة ينظ���ر اليهم م���ن قب���ل اأقرانهم كاأف���راد غريبي 
االأطوار, اأو املهملني. وهذا ما �سيوؤدي اإىل ا�ستبعادهم من بع�ص اأ�سكال االأن�سطة 
اجلماعي���ة مث���ل اللعب �سمن االأفرقة الريا�سي���ة, وذلك لعدم كفاءتهم وبالتايل 
رف�سهم. ومع تقدمهم يف العمر, ومع تفاقم م�ساكلهم االنفعالية واالجتماعية, 
فاإن ذلك �سيوؤدي اإىل زيادة احتماالت ان�سحابهم االجتماعي وعزلتهم وتعر�سهم 

لالكتئاب.

ال�سمعي 13 – الإدراك 
بع���د انق�س���اء الفرتة العمرية املبكرة من حياة االأفراد ذوي �سعوبات التعلم غري 
اللفظية, والتي غالبا ما تبدو فيها مهارات االإدراك ال�سمعي لديهم اأنها متاأخرة 
يف تل���ك الف���رتة, فاإن الق���درات االإدراكية ال�سمعي���ة لديهم ت�سب���ح متطورة جدا, 
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وي�سبح���ون اك���رث قدرة على اال�ستف���ادة من تكرار االأح���داث وا�ستقبال املعلومات 
الروتيني���ة م���ن خالل االأ�سل���وب ال�سمعي يف تلقي املعلومات. كذل���ك فاإن االنتباه 
االنتقائ���ي وامل�ستم���ر للم���واد اللفظي���ة الب�سيط���ة واملتك���ررة, �سي���وؤدي اإىل تعزي���ز 
الذاك���رة اللفظي���ة لديه���م لت�سب���ح متط���ورة ب�س���كل جي���د. اأن االإدراك احل�س���ي 
ال�سمعي لديهم يرتاوح ما بني املتو�سط اإىل اعلى من املتو�سط خا�سة يف مهارات 

.)Rourke, 2006a( التهجئة والقراءة

م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها
ق���ام الباح���ث باإجراء هذه الدرا�سة عرب مرحلت���ني: االأوىل مت فيها اإجراء درا�سة 
م�سحي���ة هدف���ت اإىل الك�س���ف ع���ن تقدي���رات معلم���ي الرتبية اخلا�س���ة ملعرفتهم 
ب�سعوبات التعلم غري اللفظية وذلك من خالل تطبيق مقيا�ص تقديرات معلمي 
الرتبي���ة اخلا�س���ة ب�سعوبات التعلم غري اللفظية. وكذل���ك هدفت هذه الدرا�سة 
امل�سحية اإىل الك�سف عن مدى معرفة معلمي الرتبية اخلا�سة ب�سعوبات التعلم 
غ���ري اللفظي���ة م���ن خالل تطبي���ق االختبار التح�سيل���ي حول املعرف���ة ب�سعوبات 

التعلم غري اللفظية.
اأم���ا املرحل���ة الثاني���ة فق���د مت فيه���ا اإج���راء درا�س���ة جتريبي���ة م���ن خ���الل تطبيق 
الربنام���ج التدريب���ي املق���رتح واختب���ار اأث���ره يف تنمي���ة معرف���ة معلم���ي الرتبي���ة 
اخلا�س���ة ب�سعوب���ات التعلم غري اللفظي���ة. وب�سكل اأدق حاول���ت الدرا�سة احلالية 

االإجابة عن االأ�سئلة التالية:
اإىل اأي م���دى يعت���رب معلم���و الرتبي���ة اخلا�س���ة اأنه���م عل���ى دراي���ة مب�سطلح ( 1

�سعوبات التعلم غري اللفظية؟
اإىل اأي م���دى يعت���رب معلم���و الرتبي���ة اخلا�س���ة اأنه���م عل���ى دراي���ة باأعرا����ص ( 2

وخ�سائ�ص الطلبة الذين لديهم �سعوبات تعلم غري لفظية؟
اإىل اأي م���دى يعتقد معلمو الرتبية اخلا�سة اأنهم قادرون على التعرف على ( 3

الطفل الذي تظهر لديه اأعرا�ص �سعوبات التعلم غري اللفظية؟
ما م�ستوى معرفة معلمي الرتبية اخلا�سة ب�سعوبات التعلم غري اللفظية؟( 4
ه���ل يختلف م�ستوى معرف���ة معلمي الرتبية اخلا�سة ب�سعوبات التعلم غري ( 5

اللفظية باختالف اجلن�ص اأو املوؤهل العلمي اأو عدد �سنوات اخلربة؟
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م���ا اأث���ر الربنام���ج التدريبي ح���ول �سعوبات التعل���م غري اللفظي���ة يف تنمية ( 6
معرفة معلمي الرتبية اخلا�سة ب�سعوبات التعلم غري اللفظية؟

اأهمية الدرا�صة
تقدم الدرا�سة احلالية بيانات اأولية حول معرفة واألفة معلمي الرتبية اخلا�سة 
ب�سعوب���ات التعل���م غري اللفظية, وذل���ك نظرا اإىل عدم وج���ود اأي بيانات اأ�سا�سية 
ح���ول معرفة املعلم���ني ب�سكل عام ومعلم���ي الرتبية اخلا�سة ب�س���كل خا�ص مبثل 
ه���ذا الن���وع م���ن االإعاق���ات. وكنتيج���ة لل���دور االأ�سا�س���ي ال���ذي يلعب���ه املعلمون يف 
التع���رف والك�س���ف املبدئي عن الطلبة الذين يعانون م���ن �سعوبات التعلم ب�سكل 
ع���ام و�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة ب�سكل خا����ص, فم���ن ال�سرورة مب���كان اأن 
ميتل���ك هوؤالء املعلم���ون احلد االأدنى على االأقل من املعلومات املتعلقة ب�سعوبات 
التعلم غري اللفظية واخل�سائ�ص واالأعرا�ص التي متيز هذه الفئة من الطالب. 
فالتحدي���د الدقي���ق له���ذا الن���وع من ال�سعوب���ات التعلمي���ة يعود بفوائ���د جمة ال 
تقت�س���ر فق���ط على الطلبة انف�سه���م, بل تتعدى ذلك اإىل اأ�سره���م واملدر�سة التي 
يتلق���ون تعليمه���م فيها. وهذا بدوره �سيوؤدي بطبيع���ة احلال اإىل اإجراء تدخالت 
تعليمي���ة وتربوي���ة منا�سب���ة تالئ���م طبيع���ة ال�سعوب���ات الت���ي يعاين منه���ا هوؤالء 

الطلبة.

التعريفات الإجرائية للمفاهيم وامل�صطلحات

معلم�و الرتبي�ة اخلا�س�ة: ه���م املعلم���ون احلا�سل���ون عل���ى درج���ة الدبل���وم اأو 
البكالوريو����ص اأو املاج�ست���ري يف تخ�س�ص الرتبية اخلا�سة والقائمني على تعليم 

وتدريب الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة.
�سعوبات التعلم غر اللفظية: وهي عبارة عن متالزمة نف�ص ع�سبية تتمثل يف 
ع���دد م���ن االأعرا�ص ناجتة عن خلل يف وظائ���ف اجلانب االأمين من الدماغ, وهو 

امل�سوؤول عن التعامل مع املعلومات غري اللفظية.
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الدرا�صات ال�صابقة
 )Rourke,  Dietrich, & لق���د �سكل���ت الدرا�س���ات املبك���رة التي قام به���ا كل م���ن
)Young.1973 حج���ر االأ�سا����ص يف عملي���ة التع���رف عل���ى �سعوب���ات التعلم غري 
اللفظي���ة وت�سنيفها كنوع م�ستق���ل من اأنواع �سعوبات التعلم. ومنذ ذلك احلني, 
ا�سب���ح هنال���ك تقدما كبريا يف هذا املجال البحثي. ومن دون �سك, ا�ستاأثر رورك 
وزمالوؤه بالقدر االأكرب من البحث يف هذا امليدان. فالدرا�سات التي قام بها رورك 
وزم���الوؤه يف ه���ذا املي���دان �ساهمت اإىل حد كب���ري يف تقدمه من خ���الل الدرا�سات 
التجريبي���ة الوا�سع���ة الت���ي قاموا به���ا لالأطف���ال ذوي �سعوبات التعل���م, وخا�سة 
االأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة. وق���د مت التعام���ل م���ع �سعوبات 
التعل���م غ���ري اللفظية بو�سفه���ا ا�سطراب نف�سي ع�سبي, والت���ي حاول رورك من 
خالله���ا حتدي���د اخل�سائ����ص الع�سبية االإدراكي���ة وال�سيكولوجي���ة واالجتماعية 
والتكيفي���ة لالأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعل���م. ه���ذا النم���ط م���ن اأ�س���كال القدرات 
والعج���ز وال���ذي ق���ام رورك حاليا بت�سنيف���ه حتت م�سمى )�سعوب���ات التعلم غري 
اللفظي���ة( ه���و نف����ص ما مت التحقق من���ه م�سبقا �سمن اأ�سن���اف �سعوبات التعلم. 
ففي البحوث االأولية التي اأدت اإىل و�سع ت�سور اأويل ملفهوم �سعوبات التعلم غري 
اللفظي���ة, ق���ام كل من )Ozols & Rourke, 1985( بدرا�سة هدفت اىل الك�سف 
ع���ن مه���ارات االإدراك االجتماع���ي, والتعل���م االجتماع���ي, والكف���اءة االجتماعي���ة 
ل���دى جمموعت���ني من االأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعلم, املجموع���ة االأوىل لديها 
ا�سطراب���ات لغوي���ة, وعدده���ا �سبع���ة اأطفال, واملجموع���ة الثانية لديه���ا �سعوبات 
تعل���م غ���ري لفظي���ة, وعددها كذل���ك �سبعة اأطفال. وق���د متت اإج���راء مقارنة اأداء 
املجموعت���ني عل���ى اأربع���ة م���ن املقايي�ص االجتماعية. وق���د اأ�سارت النتائ���ج اإىل اأن 
جمموع���ة االأطف���ال ذوي اال�سطرابات اللغوي���ة كان اأداوؤهم اف�س���ل على املهمات 
التي تطلبت ا�ستجابات غري لفظية, يف حني اأن جمموعة االأطفال ذوي �سعوبات 
التعل���م غ���ري اللفظي���ة كان اأداوؤهم اف�س���ل على املهم���ات التي تطلب���ت ا�ستجابات 

لفظية. 
ويف الدرا�س���ة الت���ي قام بها كل من )Casey & Rourke, 1991( بهدف الك�سف 
ع���ن االأمرا�ص النف�ص ع�سبية, االأكادميية واالأكادميية, لالأطفال ذوي �سعوبات 
التعل���م, والذي���ن مت ت�سخي�سهم اعتم���ادا على معيار التباين ب���ني درجتي الذكاء 
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اللفظ���ي واالأدائ���ي على اختبار وك�سلر لذكاء االأطفال. وبعد ذلك اأجريت العديد 
م���ن الدرا�س���ات الالحق���ة به���دف حتدي���د االأبع���اد النف����ص ع�سبي���ة واالنفعالي���ة 
لالأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعل���م امل�سنف���ني تبع���ا مل�ستويات اأدائه���م املختلفة على 
اختب���ارات الق���راءة والهج���اء واحل�ساب �سم���ن اختب���ار )ورات( التح�سيلي. ومعا 
تلك الدرا�سات اأدت اإىل التعرف على �سعوبات التعلم غري اللفظية, ور�سم �سورة 
دقيق���ة وحم���ددة لعالقتها النف�ص ع�سبية مع االأن���واع االأخرى ل�سعوبات التعلم 

)مثل �سعوبات القراءة و�سعوبات احل�ساب(.  
لي����ص م���ن امل�ستغ���رب اأن يتلقى جم���ال ت�سخي�ص �سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية 
الكث���ري م���ن االهتم���ام. ونظ���را اإىل اأن العديد م���ن مظاهر ه���ذا اال�سطراب تعد 
غ���ري اأكادميية, فاإنه���ا ال تتطلب الكثري من املالحظة داخل املدر�سة �سمن �سياق 
ال�سعوب���ات املتعلقة باالأداء االكادميي املدر�سي. يف الواقع, اأن ت�سخي�ص �سعوبات 
التعلم غري اللفظية مبدئيا ميكن اإجراوؤه �سمن مرحلة ما قبل املدر�سة. وعليه 
ف���اإن العدي���د من الدرا�سات رك���زت وب�سكل كبري على حتدي���د خ�سائ�ص االأطفال 
الذي���ن يعان���ون من �سعوبات التعل���م غري اللفظية, ولعل الدرا�س���ات املبكرة التي 
ق���ام به���ا رورك وزم���الوؤه قد �ساهمت وب�س���كل كبري يف تو�سيح تل���ك اخل�سائ�ص. 

وفيما يلي عر�ص لبع�ص هذه الدرا�سات.

 )Rourke & Finlayson, 1978(، يف الدرا�س���ة االأوىل الت���ي ق���ام به���ا كل م���ن
ق���ام الباحث���ان بتق�سي���م )47( طف���ال ذو �سعوبات تعلم تراوح���ت اأعمارهم ما بني 
)9-14( ع���ام, اإىل ثالث���ة جمموع���ات اعتمادا على اأمن���اط حت�سيلهم االكادميي. 
والتهجئ���ة,  الق���راءة,  يف  ال�سعوب���ة  م���ن  م�ستوي���ات  اأظه���رت  االأوىل  املجموع���ة 
واحل�س���اب. اأم���ا  املجموعة الثانية فقد اأظهرت م�ستويات يف احل�ساب اعلى ب�سكل 
وا�س���ح م���ن م�ستوياتها يف القراءة والتهجئة. اأم���ا  املجموعة الثالثة فقد اتخذت 
منطا معاك�سا متاما للمجموعة الثانية, حيث كانت م�ستويات القراءة والتهجئة 
لديها اكرب بكثري من م�ستواها املتدين يف احل�ساب. مع العلم اأن كافة املجموعات 
الثالث كان اأداوؤها اقل مما هو متوقع ملن هم يف مثل اأعمارهم يف كافة املجاالت. 
وق���د مت مقارنة اأداء املجموعات الثالث عل���ى )16( مقيا�ص خمتلف. وقد اأ�سارت 
النتائ���ج اإىل اأن املجموع���ة الثالث���ة  )ذات امل�ستوى املتدين يف احل�ساب( كان اأداوؤها 
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مت���دين وب�س���كل ملح���وظ عل���ى مقايي����ص مه���ارات االإدراك الب�س���ري ومقايي����ص 
مه���ارات االإدراك امل���كاين الفراغ���ي. يف ح���ني اأن اأداءها كان اف�س���ل على مقايي�ص 

املهارات اللفظية ومقايي�ص االإدراك ال�سمعي.
ويف درا�س���ة ثاني���ة قام كل م���ن (Rourke  & Strang, 1978( مبتابعة الدرا�سة 
ال�سابق���ة بهدف التحقق فيم���ا اإذا كانت نف�ص املجموع���ات ال�سابقة الثالث لديها 
اختالف فيما بينها يف االأداء على مقايي�ص �سممت لقيا�ص مهاراتهم االجتماعية 
يف كل م���ن جم���االت )الق���درات احلركي���ة, والق���درات النف����ص حركي���ة, ومه���ارات 
االإدراك اللم�س���ي(. وق���د اأ�سارت النتائ���ج اإىل اأن املجموعة الثالث���ة )ذات امل�ستوى 
املت���دين يف احل�س���اب( كان اأداوؤه���م متدين وب�س���كل ملحوظ على امله���ارات النف�ص 

حركية, ومهارات االإدراك اللم�سي مقارنة باملجموعتني االأوىل والثانية.  

ويف درا�س���ة ثالث���ة ق���ام كل م���ن )Strang  & Rourke, 1983(  بالتحق���ق م���ن 
ق���درات ت�سكي���ل املفاهيم, وح���ل امل�سكالت غري اللفظية, ل���دى )30( طفال بنف�ص 
موا�سف���ات االأطف���ال يف الدرا�ستني ال�سابقتني. وقد اأ�س���ارت النتائج اإىل اأن اأفراد 
املجموع���ة الثالث���ة )ذات امل�ست���وى املت���دين يف احل�س���اب( ق���د قاموا بارت���كاب عدد 
اك���رب م���ن االأخطاء فيما يتعلق باختبارات ت�سكيل املفاهيم والتي تت�سمن اختبار 

قدرات الطفل على مهارة التلخي�ص واختبار الفر�سيات.

واح���دة م���ن الق�ساي���ا الت���ي اأث���ريت يف �سي���اق البح���ث يف �سعوب���ات التعل���م غ���ري 
اللفظي���ة م�ساأل���ة اإىل اأي مدى ق���د تتغري مظاهر �سعوب���ات التعلم غري اللفظية 
ل���دى االأفراد الذين يعانون منها خالل املراحل العمرية املتقدمة؟ ويف حماولة 
لالإجاب���ة عل���ى ه���ذا الت�س���اوؤل قام���ت (Johnson, 1987( بدرا�س���ة االأعرا����ص 
املختلف���ة الت���ي تب���دو عل���ى االأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية خالل 
مرحل���ة الطفولة املبكرة, ومرحلة الطفولة املتاأخ���رة, ومرحلة �سن البلوغ. هذه 
االأعرا����ص لوحظت م���ن قبل كل من الوالدي���ن واالخت�سا�سيني الذين يقومون 
عل���ى رعاية ه���وؤالء االأطفال. وقد اأ�سارت النتائج اإىل اأنه يف الوقت الذي يالحظ 
فيه النمط اللفظي العايل واالأدائي املتدين لهوؤالء االأطفال خالل جميع املراحل 
العمري���ة, اإال اأن���ه يالح���ظ اأن �سعوبات التعلم غري اللفظي���ة تتغري بتقدم العمر 
وتن���وع اخل���ربات. فف���ي مرحل���ة الطفولة املبك���رة, تتخل���ف مه���ارات اال�ستك�ساف 
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وامله���ارات احلركي���ة لالأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعلم غري اللفظي���ة وراء التطور 
النمائ���ي اللغ���وي الع���ايل لديه���م. ويف مرحل���ة ال�سن���وات االبتدائية املبك���رة يبداأ 
االأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظية يف اإ�س���اءة تف�سري م���ا يرونه عادة. 
وغالب���ا م���ا يفوتون املغزى من الربامج التلفزيونية التي ي�ساهدونها, اأو املقاطع 
القرائي���ة الت���ي يقروؤونها. وتتفاق���م م�ساكلهم االجتماعية خ���الل فرتة املراهقة 
وذل���ك النه���م بب�ساطة ال يعرفون كيفية اللع���ب ب�سكل جيد مع اأقرانهم, ولديهم 
�سعوب���ة يف التع���رف على الوجوه نتيجة ل�سعف مه���ارة الدمج الب�سري واملكاين 
لديه���م. ومعظمه���م بحاج���ة اإىل م�ساع���دة يف كل م���ن امله���ارات االأكادميية وغري 
االأكادميي���ة. ويف مرحل���ة البل���وغ, معظمهم بحاج���ة اإىل امل�ساع���دة يف اأداء العديد 
م���ن مهارات احلياة اليومي���ة املتطلبة ملن هم يف عمرهم, فالن�ساء ذوات �سعوبات 
التعلم غري اللفظية على �سبيل املثال, غالبا ما يواجهن �سعوبات جمة يف املطبخ 

واإدارة املهمات املنزلية. 

ويف نف�ص ال�سياق قام كل من (Casey,  Rourke, & Picard. 1991( باختبار 
فيم���ا اإذا كان, واإىل اأي م���دى يح���دث هنال���ك تغي���ريا يف �سعوب���ات التعل���م غ���ري 
اللفظي���ة خ���الل مرحل���ة الطفول���ة املتو�سط���ة ومرحل���ة املراهق���ة املبك���رة. وبعد 
درا�س���ة )30( طف���ال م���ن ذوي �سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية, تو�س���ل الباحثون 
اإىل اأن االأطف���ال الذي���ن يعانون من �سعوب���ات التعلم غري اللفظية ومع تقدمهم 
يف العم���ر يواجهون �سعوبات متزاي���دة يف اأداء املهمات اجلديدة )الغري روتينية( 
واملعق���دة, واملهمات الت���ي تتطلب بذل جهد يف حل امل�سكالت. وان هوؤالء االأطفال 
ق���د اظه���روا م�ست���وى اعل���ى م���ن اال�سطراب���ات االجتماعي���ة االنفعالي���ة مقارنة 

باالأطفال االأ�سغر �سنا. 

لق���د ترك���ز البح���ث يف االآون���ة االأخ���رية عل���ى التحق���ق م���ن خ�سائ����ص واأعرا����ص 
�سعوبات التعلم غري اللفظية, اإ�سافة اإىل التو�سل اإىل معايري ت�سخي�سية لهذا 
اال�سطراب. اأما فيما يتعلق مبدى معرفة املعلمني )�سواء معلمي الرتبية العامة 
اأو معلم���ي الرتبي���ة اخلا�سة(, ف���اإن البحث ما زال يف بدايت���ه. وبناء على جمهود 
الباح���ث يف البح���ث ع���ن درا�سات تطرق���ت اإىل معرفة املعلمني به���ذا اال�سطراب, 
�سواء الدرا�سات العربية اأو االأجنبية, فلم يجد الباحث اأي درا�سة عربية تطرقت 
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اإىل ه���ذا املو�س���وع, فالدرا�س���ة العربية الوحي���دة يف جمال �سعوب���ات التعلم غري 
اللفظي���ة, كانت ممثلة بورقة عم���ل مقدمة اإىل املوؤمتر الدويل ل�سعوبات التعلم 
واملق���ام يف )الريا�ص- اململكة العربي���ة ال�سعودية(  بعنوان )�سعوبات التعلم غري 
اللفظي���ة(, والت���ي ق���ام باإعداده���ا )باح�س���وان, 2005( بهدف تق���دمي تعريف عام 
ل�سعوب���ات التعلم غري اللفظي���ة, واهم مظاهرها, وت�سخي�سه���ا, وا�سرتاتيجيات 
العالج يف املدر�سة واملنزل. ومل تتطرق هذه الورقة البحثية اإىل معرفة املعلمني, 

�سواء كانوا معلمي تربية عامة اأو تربية خا�سة بهذا اال�سطراب.

اأما فيما يتعلق بالدرا�سات االأجنبية, فلم يجد الباحث اإال درا�سة واحدة تطرقت 
ب�س���كل مبا�س���ر اإىل مدى معرفة املعلمني ب�سعوبات التعلم غري اللفظية, قام بها 
 (Wright, 2008(بهدف الك�سف عن مدى معرفة املعلمني )�سواء كانوا معلمي 
تربية خا�سة اأو معلمي تربية عامة( يف منطقة )Delawere( ب�سعوبات التعلم 
غري اللفظية. وقد تاألفت عينة الدرا�سة من )142( معلما ومعلمة يعملون �سمن 
ثالثة مدار�ص يف منطقة )Delawere(. وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانات تقي�ص 
تقري���ر املعلم���ني مل�ست���وى معرفتهم ب�سعوب���ات التعلم غري اللفظي���ة, اإ�سافة اإىل 
اختب���ار يقي����ص معرفتهم احلقيقي���ة ب�سعوبات التعلم غري اللفظي���ة, اإ�سافة اإىل 
برنام���ج تدريبي ق���ام الباحث باختب���ار اأثره يف تنمية معرف���ة املعلمني ب�سعوبات 
التعل���م غ���ري اللفظي���ة. وق���د اأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل اأن تقدي���رات املعلم���ني 
ملعرفته���م ب�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة, واأعرا�سه���ا, وقدرته���م عل���ى اإحال���ة 
الطلب���ة الذي���ن مبك���ن اأن تظهر لديهم اأعرا����ص االإ�سابة ب�سعوب���ات التعلم غري 
اللفظي���ة, جميعه���ا كانت متدنية. كذل���ك اأ�سارت النتائ���ج اإىل اأن م�ستوى معرفة 
املعلم���ني احلقيقي���ة ب�سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية والت���ي مت الك�سف عنها من 
خ���الل اختبار املعرفة ب�سعوبات التعلم غ���ري اللفظية الذي قام الباحث باإعداده 
كان���ت مبجمله���ا متدني���ة ج���دا, واأن���ه ال يوج���د فروق���ات ذات دالل���ة اإح�سائية يف 
اأداء املعلم���ني عل���ى ه���ذا االختبار بن���اء على كل من متغ���ريات )اجلن�ص, واخلربة 
التدري�سي���ة, واملوؤه���ل العلم���ي(. واأ�س���ارت النتائ���ج كذل���ك اإىل فعالي���ة الربنام���ج 
التدريب���ي الذي قام الباحث باإع���داده يف تنمية معرفة املعلمني ب�سعوبات التعلم 

غري اللفظية.
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الطريقة والإجراءات
جمتمع الدرا�سة

العامل���ني يف  الدرا�س���ة م���ن جمي���ع معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة  تاأل���ف جمتم���ع 
املدار����ص االبتدائي���ة احلكومية التابعة ل���وزارة الرتبية والتعلي���م للعام الدرا�سي 
1432/1431ه���� يف مدين���ة الباح���ة موزع���ني عل���ى ح���وايل )30( مدر�س���ة, وذل���ك 

بح�سب اإح�سائيات وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي1432/1431ه�.
اأم���ا عين���ة الدرا�س���ة فق���د مت اختيارها بح�س���ب اأغرا�ص الدرا�سة عل���ى مرحلتني, 
فف���ي املرحل���ة االأوىل مت اختي���ار عينة الدرا�سة امل�سحية, حي���ث تاألفت من )160( 
معل���م ومعلم���ة, مت اختياره���م بطريق���ة ع�سوائي���ة, روع���ي يف اختياره���ا متثيله���ا 
ملتغ���ريات الدرا�س���ة )اجلن����ص, واملوؤهل العلم���ي, وعدد �سنوات اخل���ربة(. وقد قام 
الباح���ث بتوزيع اأداة الدرا�سة امل�سحي���ة )االختبار التح�سيلي( بطريقة ع�سوائية 
عل���ى )30( معل���م ومعلمة م���ن جمتمع الدرا�سة وذلك لغاي���ات التحقق من ثبات 
اأداة الدرا�س���ة, وق���د ا�ستبع���دت ه���ذه العينة الحقا م���ن عينة الدرا�س���ة. ثم وزعت 
االأداة عل���ى باق���ي اأف���راد عينة الدرا�س���ة والبالغ عددهم بعد اال�ستبع���اد )130(, اإذ 
بلغ���ٍت ع���دد اأدوات الدرا�س���ة امل�س���رتدة منه���م )125( اأداة ا�ستبعد منه���ا )9( اأدوات 
لع���دم ا�ستيفائه���ا كامل البيان���ات, لي�سبح العدد النهائ���ي للمعلمني امل�ساركني يف 
عين���ة الدرا�س���ة امل�سحي���ة )116( معلما ومعلم���ة, واجلدول رق���م )1( يبني توزيع 

اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة.
جدول رقم )1(

توزيع اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب متغريات الدرا�صة
النسبة)المئويةالعددالمتغير)ومستوياته

الجنس
58.6%68ذكور
41.4%48إنا(

المؤهل)العلمي
11.2%13دبلوم)متوسط
79.3%92بكالوريوس

9.5%11ما)فوق)البكالوريوس

عدد)سنوات)الخبرة

46.6%354)سنوات)فما)دون
21.7%24من)	4-6أ)سنوات
15.5%18من)	7-9أ)سنوات
17.2%1020)سنوات)فما)فوق

100%116المجموع)الكلي)للعينة
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كم���ا مت اختي���ار عينة مكون���ة من )40( معلما ومعلمة لتحقي���ق اأغرا�ص الدرا�سة 
التجريبية, مت توزيعها على جمموعتني متكافئتني )جتريبية و�سابطة( بواقع 

)20( معلما ومعلمة لكل جمموعة.

اأدوات الدرا�صة
لتحقيق اأهداف الدرا�سة احلالية, والتعرف على م�ستوى معرفة معلمي الرتبية 
اخلا�س���ة ب�سعوب���ات التعلم غري اللفظية, وكذلك درا�سة اأثر الربنامج التدريبي 
على م�ستوى معرفة معلمي الرتبية اخلا�سة ب�سعوبات التعلم غري اللفظية قام 

الباحث باإعداد االأدوات التالية:
مقيا�ص تقدير رباعي مكون من جزاأين: االأول يتكون من ثالثة اأ�سئلة حول ( 1

البيان���ات الدميوغرافية لالأفراد امل�سارك���ني بالدرا�سة ويت�سمن )اأ( اجلن�ص 
)ب( املوؤه���ل العلم���ي, )ج( عدد �سنوات اخلربة. اأما اجلزء الثاين فيتكون من 
ثالث���ة اأ�سئل���ة تقي�ص تقدي���رات معلمي الرتبي���ة اخلا�سة مل�ست���وى معرفتهم 

ب�سعوبات التعلم غري اللفظية, واجلدول رقم )4( يبني تلك االأ�سئلة. 
اختب���ار حت�سيل���ي يقي�ص م���دى معرفة معلم���ي الرتبية اخلا�س���ة ب�سعوبات ( 2

التعلم غري اللفظية, وقد مت بناوؤه من خالل مراجعة االأدب ال�سابق املرتبط 
مبو�س���وع الدرا�س���ة وكذلك م���ن خالل خ���ربة الباحث يف مو�س���وع �سعوبات 
التعل���م, حيث اأنه اأ�ست���اذ جامعي �سبق له اأن در�ص عدد من امل�ساقات املرتبطة 
مبو�س���وع الدرا�س���ة. وق���د تاأل���ف االختب���ار يف �سورت���ه النهائية م���ن ع�سرين 
�س���وؤاال, من نوع العبارات الت���ي يتم االإجابة عليها باإحدى اخليارين )�سواب 

اأو خطاأ(.
وق���د مت ا�ستخ���راج الدرج���ات بعد تطبي���ق االختبار التح�سيل���ي وذلك من خالل 
اإعط���اء درج���ة ل���كل فق���رة, وذلك م���ن خ���الل اإعط���اء االإجاب���ة ال�سحيحة)درجة 
واح���دة(, واالإجاب���ة اخلاطئ���ة )�سف���ر( درجة. وق���د مت ا�ستخراج الدرج���ة الكلية 
ل���كل مفحو����ص ع���ن طري���ق جم���ع الدرج���ات املتحقق���ة للمفحو����ص عل���ى جميع 
درج���ات االختب���ار التح�سيل���ي. وعليه فاإن اعل���ى درجة ممكنة عل���ى االختبار هي 
)20( درجة )تعك�ص املعرفة ب�سورتها الق�سوى( واأدنى درجة هي )�سفر(, وتلك 

الدرجة )تعك�ص املعرفة يف �سورتها الدنيا(. 
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وق���د مت التو�س���ل اإىل دالالت �س���دق املحت���وى لالختب���ار التح�سيل���ي م���ن خالل 
عر����ص ال�س���ورة االأولي���ة م���ن االختب���ار التح�سيلي عل���ى عدد م���ن املحكمني من 
ذوي اخل���ربة واالخت�سا����ص يف مو�سوع �سعوبات التعل���م وذلك من اأجل التحقق 
م���ن م���دى مالئمة حمتواه واإج���راء التعديالت التي اأو�سى به���ا املحكمون, وقد 
زادت ن�سب���ة االتفاق على مالئمة جميع فق���رات االختبار من قبل املحكمني على 
)85%(.اأم���ا  بالن�سب���ة لثبات االختب���ار التح�سيلي فقد مت ا�ستخ���راج دالالته من 
خ���الل طريق���ة االإع���ادة. حيث طب���ق االختبار عل���ى عينة موؤلفة م���ن )30( معلم 
ومعلم���ة مت ا�ستبعادهم من عينة الدرا�س���ة الحقا, ثم اأعيد تطبيق االختبار مرة 
اأخرى على نف�ص العينة بعد �سهرين, حيث بلغ معامل االرتباط بني التطبيقني 

االأول والثاين )%82(.   
برنام���ج تدريب���ي يت�سمن معلوم���ات اأ�سا�سية ح���ول مفهوم �سعوب���ات التعلم ( 3

غ���ري اللفظية ومظاهرها, وعلى وجه التحدي���د ت�سمن الربنامج التدريبي 
العنا�سر االأ�سا�سية التالية:

تعريف �سعوبات التعلم غري اللفظية.- 
مظاهر �سعوبات التعلم غري اللفظية.- 
اأ�سباب �سعوبات التعلم غري اللفظية.- 
ن�سبة انت�سار �سعوبات التعلم غري اللفظية.- 
ت�سخي�ص �سعوبات التعلم غري اللفظية يف املدر�سة.- 
ا�سرتاتيجيات عالج �سعوبات التعلم غري اللفظية يف املدر�سة واملنزل. - 

اإجراءات التطبيق
بع���د االنته���اء من بناء اأدوات الدرا�سة ب�سورتها النهائية, مت اإعداد ر�سالة اأرفقت 
ب���اأدوات الدرا�س���ة تو�سح الغر�ص م���ن الدرا�سة وهدفها, وتو�س���ح كيفية االإجابة 
عل���ى كل اأداة. وق���د مت تطبيق االختبار التح�سيلي ال���ذي يقي�ص م�ستوى معرفة 
معلم���ي الرتبية اخلا�سة ب�سعوبات التعلم غ���ري اللفظية ب�سورته النهائية على 
جمي���ع اأف���راد عينة الدرا�س���ة والبالغ عدده���م )116( معلما ومعلم���ة, يتواجدون 
يف مدين���ة الباحة, وذل���ك بغر�ص حتقيق هدف الدرا�س���ة امل�سحية, حيث ا�ستغرق 

التطبيق حوايل �سهرين تقريبا.
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كما مت اختيار عينة مكونة من )40( معلما ومعلمة, مت توزيعها على جمموعتني 
)جتريبي���ة و�سابط���ة( بواق���ع )20( معلما ومعلمة لكل جمموع���ة, موزعني تبعا 
ملتغ���ريات الدرا�س���ة, وذلك حتقيقا الأهداف الدرا�سة التجريبية. حيث مت تطبيق 
االختب���ار التح�سيل���ي ال���ذي يقي����ص م�ست���وى معرف���ة معلم���ي الرتبي���ة اخلا�سة 
ب�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة ومقيا����ص تقدي���رات املعلم���ني مل���دى معرفتهم 
ب�سعوب���ات التعلم غري اللفظية على اأفراد املجموعتني )التجريبية وال�سابطة( 
قب���ل البدء بتطبيق الربنام���ج التدريبي, وكذلك بعد االنتهاء من تطبيقه. وقد 
ا�ستغرق���ت م���دة تطبيق الربنامج التدريبي �سهرين تقريبا بواقع خم�ص جل�سات 
تدريبية. ويف النهاية مت تفريغ البيانات وا�ستخراج النتائج بعد عمل التحليالت 

االإح�سائية املنا�سبة.

منهجية البحث
تت�سم���ن الدرا�س���ة احلالي���ة منهجني من مناه���ج البحث وذل���ك لتحقيق اأهداف 
الدرا�س���ة. لالإجاب���ة ع���ن االأ�سئل���ة الثالث���ة االأوىل للدرا�سة الهادف���ة اإىل حتديد 
تقدي���رات معلمي الرتبية اخلا�سة ملعرفته���م ب�سعوبات التعلم غري اللفظية, مت 
ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي من خالل تطبيق مقيا�ص تقديرات املعلمني 

للمعرفة ب�سعوبات التعلم غري اللفظية.

وكذلك مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي امل�سحي لالإجابة عن ال�سوؤال الربع للدرا�سة 
اله���ادف اإىل حتديد م�ست���وى معرفة معلمي الرتبية اخلا�س���ة ب�سعوبات التعلم 
غ���ري اللفظي���ة, وذل���ك م���ن خ���الل تطبي���ق االختب���ار التح�سيل���ي ح���ول املعرف���ة 
ب�سعوبات التعلم غري اللفظية, حيث كانت املتغريات امل�ستقلة كما يلي: اجلن�ص, 
وله م�ستويان )ذكر/اأنثى(, واملوؤهل العلمي, وله ثالث م�ستويات )دبلوم متو�سط, 
بكالوريو����ص, ما ف���وق البكالوريو�ص(, وعدد �سنوات اخلربة, ول���ه اأربع م�ستويات 
)3�سنوات فما دون, من )4-6( �سنوات, من )7-9( �سنوات, 10 �سنوات فما فوق(. 
اأم���ا املتغ���ري التاب���ع فيمثل م�ست���وى معرفة معلم���ي الرتبية اخلا�س���ة ب�سعوبات 
التعل���م غ���ري اللفظية, ممثال بالدرج���ة املحققة على االختب���ار التح�سيلي الذي 

يقي�ص تلك املعرفة.
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اأما املنهج الثاين امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة, فهو املنهج �سبه التجريبي با�ستخدام 
ت�سمي���م املجموع���ة التجريبي���ة غ���ري املتكافئ���ة, وذل���ك لالإجاب���ة ع���ن ال�سوؤال���ني 
اخلام����ص وال�ساد����ص للدرا�سة. حيث مت اختيار جمموعتني م���ن معلمي الرتبية 
اخلا�س���ة, اإحداهم���ا املجموعة التجريبي���ة, واالأخرى املجموع���ة ال�سابطة. وقد 
خ�سع���ت املجموع���ة التجريبية للربنام���ج التدريبي, بينم���ا مل تخ�سع املجموعة 
ال�سابط���ة لذلك الربنام���ج. وقد خ�سعت كال املجموعت���ني لالختبارات القبلية 

والبعدية, وكانت املتغريات كما يلي:
املتغري امل�ستقل: الربنامج التدريبي.أ- 
املتغري التابع: درجات االأفراد على االختبار التح�سيلي.ب- 

وميكن التعبري عن ت�سميم املجموعة ال�سابطة غري املتكافئة كما يلي:
O     X     O                   املجموعة التجريبية
O             O                     املجموعة ال�سابطة

حيث اأن      O   تعني القيا�ص اأو االختبار
                   X   تعني التدريب اأو املعاجلة

املعاجلة الإح�صائية
لالإجاب���ة ع���ن االأ�سئل���ة الثالث���ة االأوىل للدرا�س���ة, فق���د مت ا�ستخ���راج التك���رارات 
والن�س���ب املئوية املناظرة لها لكل �س���وؤال. ولالإجابة عن ال�سوؤال الرابع للدرا�سة, 
فق���د مت ا�ستخ���دام اختب���ار )ت( للعين���ات امل�ستقل���ة للدالل���ة عل���ى الف���روق ب���ني 
املتو�سط���ات تبع���ا ملتغ���ري اجلن����ص. كم���ا مت ا�ستخ���دام حتلي���ل التباي���ن االأح���ادي       
)One Way Anova( متبوع���ا باختب���ار �سيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية 

يف حالة وجود فروقات تبعا ملتغريي املوؤهل العلمي وعدد �سنوات اخلربة.

ا�ستخ���راج  فق���د مت  للدرا�س���ة,  وال�ساد����ص  اخلام����ص  ال�سوؤال���ني  ع���ن  ولالإجاب���ة 
املتو�سط���ات احل�سابية للمجموعتني التجريبية وال�سابطة لالأداء على االختبار 
 )ANCOVA( التح�سيل���ي. وم���ن ث���م مت ا�ستخ���دام حتلي���ل التباي���ن امل�س���رتك

للمقارنة بني متو�سطات االأداء على االختبار البعدي للمجموعتني.
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نتائج الدرا�صة
لالإجاب���ة ع���ن االأ�سئلة الثالثة االأوىل للدرا�س���ة, مت ا�ستخراج التكرارات والن�سب 
املئوي���ة املناظ���رة له���ا لكل خي���ار من خي���ارات االإجابة عل���ى كل �س���وؤال على حدة. 

واجلدول رقم )2( يبني ذلك
جدول رقم )2(

التكرارات والن�صب املئوية املناظرة لها ال�صتجابة اأفراد عينة الدرا�صة على االأ�صئلة الثالثة 
االأوىل للدرا�صة

التكراراتخيارات)اإلجابة(سئلة)الدراسة
 النسبة

المئوية

 السؤال)األول:)كيف)تقدر)مستوى

 معرفتك)بمصطلح)صعوبات)التعلم

غير)اللفظية؟

42.2%49-)لم)(سمع)به)مطلقا

 -)سمعت)به)ولكن)معرفتي)به)تكاد)تكون

معدومة.
38%32.8

15.5%18-)لدي)معرفة)متوسطة)بهذا)المصطلح

9.5%11-)معرفتي)بهذا)المصطلح)شاملة)ودقيقة

 السؤال)الثاني:)كيف)تقدر)مستوى

 معرفتك)بأهم)األعراض)(و

 المؤشرات)المحتملة)لمعاناة)األطفال

من)صعوبات)التعلم)غير)اللفظية؟

50.5%58-)ال)اعرف)مطلقا

32.8%38-)معرفتي)بها)قليلة

7.8%9-)معرفتي)بها)متوسطة

9.5%11-)معرفتي)بها)شاملة)ودقيقة

 السؤال)الثالث:)كيف)تقدر)إمكانيتك

 على)التعرف)على)الطفل)الذي)تظهر

 لديه)(عراض)اإلصابة)بصعوبات

التعلم)غير)اللفظية؟

51.7%60-)ال)اعرف)مطلقا

 -)لدي)معرفة)بسيطة)بصعوبات)التعلم)غير

 اللفظية)ولكنها)ال)تمكنني)من)التعرف)على

الطلبة)الذين)يعانون)منها

34%29.3

 -)لدي)معرفة)متوسطة)بصعوبات)التعلم)غير

 اللفظية،)وقد)(كون)قادرا)على)التعرف)على

الطلبة)الذين)يعانون)منها.

12%10.3

 -)لدي)معرفة)شاملة)ودقيقة)بصعوبات)التعلم

 غير)اللفظية،)ولدى)القدرة)على)تحديد)األطفال

الذين)يعانون)منها

10%8.6

فيم���ا يتعل���ق بال�س���وؤال االأول للدرا�س���ة ح���ول تقدي���ر معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة 
ملعرفته���م مب�سطل���ح �سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية, نالحظ م���ن اجلدول رقم 
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)2( اأن )39%( م���ن معلم���ي الرتبية اخلا�سة  مل ي�سمع���وا مطلقا بهذا امل�سطلح, 
وان )27٫6%( منه���م �سمع���وا ب���ه ولك���ن معرفته���م ب���ه ت���كاد تك���ود معدوم���ة, وان 
)20٫7%( يعت���ربون اأن معرفته���م به���ذا امل�سطلح ه���ي متو�سطة, يف حني اأن فقط 
)12٫7%( م���ن معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة يج���دون اأن معرفته���م به���ذا امل�سطل���ح 
ه���ي معرف���ة دقيقة و�سامل���ة. وهذا يقودنا اإىل نتيج���ة اأن غالبية معلمي الرتبية 
اخلا�س���ة يعت���ربون من وجه���ة نظره���م اأن معرفتهم مب�سطلح �سعوب���ات التعلم 

غري اللفظية هي �سعيفة.

اأم���ا فيما يتعلق بال�س���وؤال الثاين للدرا�سة حول تقدي���ر معلمي الرتبية اخلا�سة 
مل�ست���وى معرفته���م باأه���م االأعرا����ص اأو املوؤ�س���رات املحتمل���ة ملعان���اة االأطف���ال من 
�سعوب���ات التعل���م غري اللفظي���ة, نالحظ من اجلدول رق���م )2( اأن )44٫8%( من 
هوؤالء املعلمني ال يعرفون مطلقا هذه االأعرا�ص اأو املوؤ�سرات, يف حني اأن )%31( 
منه���م اأ�س���اروا اإىل اأن معرفتهم بهذه االأعرا�ص واملوؤ�س���رات تكاد تكون قليلة, وان 
)15٫5%( منه���م يعتربون اأن معرفتهم يتلك االأعرا�ص هي متو�سطة, وانه فقط 
)8٫7%( م���ن معلمي الرتبية اخلا�سة يج���دون اأن معرفتهم باأعرا�ص وموؤ�سرات 
�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة هي �سامل���ة ودقيقة. وه���ذا يق���ود اإىل نتيجة اأن 
الغالبي���ة العظم���ى ملعلم���ي الرتبي���ة اخلا�سة لي�ص لديه���م معرف���ة باالأعرا�ص اأو 

املوؤ�سرات املحتملة ملعاناة االأطفال من �سعوبات التعلم غري اللفظية.

اأم���ا بالن�سب���ة لل�س���وؤال الثال���ث للدرا�س���ة ح���ول تقدي���ر معلمي الرتبي���ة اخلا�سة 
الإمكانيتهم على التعرف على وحتديد الطفل الذي تظهر لديه اأعرا�ص االإ�سابة 
ب�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظية, فقد ع���رب )48٫3%( منهم اإىل ع���دم اإمكانيتهم 
على حتديد الطفل الذي تظهر لديه تلك االأعرا�ص, وان )32٫7%( منهم اأ�ساروا 
اإىل اأن لديهم معرفة ب�سيطة ب�سعوبات التعلم غري اللفظية, ولكن تلك املعرفة 
ال متكنه���م م���ن التع���رف على الطلبة الذي���ن يعانون منها, يف ح���ني اأن )%14٫6( 
من هوؤالء املعلمني قد اأ�ساروا اإىل لديهم معرفة متو�سطة ب�سعوبات التعلم غري 
اللفظية, وانهم قد يكونوا قادرين على التعرف على الطلبة الذين يعانون منها, 
يف ح���ني اأن )4٫4%( يج���دون اأن لديه���م معرفة �ساملة ودقيق���ة ب�سعوبات التعلم 

غري اللفظية, وان لديهم القدرة على حتديد االأطفال الذين يعانون منها.
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ولالإجاب���ة ع���ن ال�س���وؤال الراب���ع للدرا�س���ة واملتمث���ل يف حتدي���د م�ست���وى معرف���ة 
معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة ب�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة, فق���د مت ا�ستخراج 
التكرارات لعدد االأفراد الذين اأجابوا ب�سكل �سحيح والن�سب املئوية املناظرة لها 
ل���كل فق���رة من فقرات اختبار معرفة معلمي الرتبي���ة اخلا�سة ب�سعوبات التعلم 

غري اللفظية, واجلدول رقم )3( يبني ذلك. 
جدول رقم )3(

التكرارات لعدد االأفراد الذين اأجابوا ب�صكل �صحيح والن�صب املئوية املناظرة لها لكل فقرة 
من فقرات اختبار املعرفة ب�صعوبات التعلم غري اللفظية مرتبة تنازليا

 رقم
الفقرة

التكراراتالفقرة
 النسبة
المئوية

9481يستطيعون)حفظ)العديد)من)الحقائق)مما)قد)يجعلهم)يبدون)افضل)من)(قرانهم.10

9178.4لديهم)صعوبات)في)االنتباه)للمثيرات)السمعية)واللفظية.6

8875.9لديهم)قدرة)واضحة)في)تقدير)المسافات)بيتهم)وبين)اآلخرين.4

6051.7لديهم)قدرة)على)تجميع)(جزاء)قصة)ما)معا)وجعلها)تبدو)مفهومة.16

5749.1الذاكرة)السمعية)واللفظية)لديهم)ممتازة.5

5648.3يظهر)لديهم)ضعفا)واضحا)في)اإلدراك)الحسي.8

5648.3لديهم)صعوبات)في)فهم)االنفعاالت)غير)اللفظية)مثل)تعابير)الوجه.11

4841.4يظهرون)اعتمادا)زائدا)على)السلوك)المألوف.18

4639.7لديهم))صعوبات)واضحة)في)حل)المشكالت)و)تكوين)المفاهيم)غير)اللفظية.7

4437.9لديهم)قدرة)عالية)على)التعميم.12

4437.9يجدون)صعوبات)في)التأقلم)مع)المهام)(و)األوضاع)الجديدة.17

20
 صعوبات)التعلم)غير)اللفظية)هي)اضطرا()في)المعالجة)السمعية)تتسم

بصعوبة)في)استيعا()المفاهيم)اللفظية)المعقدة)والمجردة.
4337.1

4337.1تنتج)صعوبات)التعلم)غير)اللفظية)عن)اضطرا()في)الجانب)األيسر)من)الدماغ.19

4337.1يجدون)سهولة)في)التعامل)مع)المفاهيم)الرياضية)والعمليات)الحسابية.13

4337.1يتقنون)العديد)من)الكلمات)في)فترة)عمرية)مبكرة.9

4135.3لديهم)مشاكل)في)عملية)الطرح.14

3933.6لديهم)مشاكل)في)تصور)مشكلة)ما)وإيجاد)حل)لها.15

3832.8يعانون)من)ضعف)في)القدرات)الخاصة)بالتعامل)المنظم)مع)الفراغ)(و)المكان.1

3731.9يصعب)عليهم)(داء)المهارات)الحركية)البسيطة.2

3
 يظهر)لديهم)صعوبات)في)التناسق)والتآزر)الحركي)خاصة)فيما)يتعلق

بالحركات)المعقدة)(و)المهارات)الحركية)الجديدة.
3731.9
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نالح���ظ م���ن اجلدول رق���م )3( اأن ن�سب النجاح على الفق���رات الواردة يف اختبار 
املعرفة ب�سعوبات التعلم غري اللفظية تراوحت ما بني )81%( للفقرة رقم )10( 
» ي�ستطيع���ون حف���ظ العدي���د م���ن احلقائ���ق مما ق���د يجعلهم يب���دون اف�سل من 
اأقرانهم«, و)31٫9%( للفقرة رقم )3( » يظهر لديهم �سعوبات يف التنا�سق والتاآزر 
احلرك���ي خا�س���ة فيما يتعل���ق باحلركات املعق���دة اأو املهارات احلركي���ة اجلديدة«, 
كم���ا يالح���ظ اأن )16( فق���رة كانت ن�سبة النجاح فيه���ا تقل عن )50%( يف حني اأن 
)4( فق���رات فق���ط كانت ن�سبة النجاح فيها تزيد ع���ن )50%(. االأمر الذي يعك�ص 
م�ستوى متدين من املعرفة ب�سعوبات التعلم غري اللفظية لدى معلمي الرتبية 

اخلا�سة.

ولالإجاب���ة على ال�س���وؤال اخلام�ص للدرا�سة »هل يختل���ف م�ستوى معرفة معلمي 
الرتبي���ة اخلا�س���ة ب�سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظي���ة باختالف اجلن����ص اأو املوؤهل 
العلم���ي اأو عدد �سنوات اخلربة«, مت ا�ستخ���راج املتو�سطات واالنحرافات املعيارية 
للدرج���ات عل���ى جمي���ع فق���رات اختبار املعرف���ة ب�سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية, 
وذل���ك للعين���ة ككل تبع���ا ملتغ���ريات الدرا�سة امل�سحي���ة )اجلن�ص, واملوؤه���ل العلمي, 

وعدد �سنوات اخلربة( واجلدول رقم )4( يو�سح ذلك.
جدول رقم )4(

االختبار  فقرات  جميع  على  ككل  العينة  لفراد  لدرجات  املعياري  واالنحراف  املتو�صط 
التح�صيلي للمعرفة ب�صعوبات التعلم غري اللفظية تبعا ملتغريات الدرا�صة امل�صحية

االنحراف)المعياريالمتوسطالمتغير)ومستوياته

الجنس
8.9712.179ذكور
9.2292.214إنا(

المؤهل)العلمي
8.6921.410دبلوم)متوسط
9.0332.346بكالوريوس

9.4551.440ما)فوق)البكالوريوس

عدد)سنوات)الخبرة

39.2411.999)سنوات)فما)دون
8.7502.090من)	4-6أ)سنوات
9.4442.526من)	7-9أ)سنوات
108.4502.481)سنوات)فما)فوق

9.0352.191الدرجات)الكلية)للعينة
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يالح���ظ م���ن اجلدول رق���م )4( اأن متو�س���ط الدرج���ات التي ح�سل عليه���ا اأفراد 
الدرا�س���ة عل���ى االختب���ار ككل )9٫035( بانحراف معي���اري )2٫191(, االأمر الذي 
يوؤك���د النتيج���ة ال�سابق���ة والتي تعك����ص امل�ستوى املت���دين ملعرفة معلم���ي الرتبية 
اخلا�س���ة ب�سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية. كم���ا يت�سح من اجلدول رق���م )4( اأن 
هنال���ك فروق���ا يف م�ست���وى املعرفة ب�سعوب���ات التعلم غري اللفظي���ة لدى معلمي 
الرتبي���ة اخلا�س���ة تبعا ملتغ���ريات الدرا�س���ة املختلف���ة )اجلن�ص, واملوؤه���ل العلمي, 
وع���دد �سن���وات اخلربة(, وللتحق���ق من داللة الف���روق تلك, مت ا�ستخ���دام اختبار 
)ت( للعينات امل�ستقلة للداللة على الفروق بني املتو�سطات تبعا مل�ستويات متغري 

اجلن�ص )ذكر, اأنثى(, واجلدول رقم )5( يو�سح ذلك. 
جدول رقم )5(

متو�صــط درجات االأفراد على اختبار املعرفة ب�صــعوبات التعلم غــري اللفظية ونتائج اختبار 
)ت( للعينات امل�صتقلة لداللة الفروق بني املتو�صطات تبعا ملتغري اجلن�س

مستوى)الداللةقيمة)	تأالمتوسطاتالمستوياتالمتغيرات

الجنس
8.8970.2970.587ذكر
9.229(نثى

ب���ني  الف���روق  )ANOVA( لدالل���ة  التباي���ن االأح���ادي  اإج���راء حتلي���ل  كم���ا مت 
املتو�سط���ات تبع���ا ملتغريات املوؤه���ل العلمي وع���دد �سنوات اخل���ربة, واجلدول رقم 

)6( يبني ذلك.
جدول رقم )6(

ملخ�ــس نتائــج حتليل التباين االأحــادي	ANOVAأ لداللة الفروق بني املتو�صــطات تبعا 
ملتغريي املوؤهل العلمي وعدد �صنوات اخلربة

مصدر)التباينالمتغير
 مجموع)مربع

التباين

 درجات

الحرية

 متوسط)مربع

التباين

 قيمة

	فأ

 مستوى

الداللة

المؤهل)العلمي
3.46321.7320.3570.406بين)المجموعات

548.3991134.853داخل)المجموعات

عدد)سنوات)الخبرة
14.09734.6990.9790,701بين)المجموعات

537.7651124.801داخل)المجموعات

551.862115المجموع
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يت�س���ح م���ن اجلدول رقم )5( اأنه ال يوجد هنالك فروق���ا ذات داللة اإح�سائية يف 
م�ست���وى معرف���ة معلم���ي الرتبية اخلا�س���ة ب�سعوبات التعلم غ���ري اللفظية تبعا 
ملتغ���ري اجلن����ص )ت= 0٫297, وم�ست���وى دالل���ة = 0٫587(,  اأي اأن كال من املعلمني 
واملعلم���ات لديه���م م�ستوى  مت�س���اوي يف املعرفة ب�سعوب���ات التعلم غري اللفظية. 
وكذل���ك يت�سح من اجلدول رق���م )6( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند 
م�ست���وى )α = 05‚0( يف م�ست���وى معرف���ة معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة ب�سعوب���ات 
التعل���م غ���ري اللفظي���ة تبع���ا ملتغري �سن���وات اخلربة )م�ست���وى الدالل���ة =0٫701(, 
اإال  اأن هنال���ك فروق���ا ذات دالل���ة اإح�سائية عند م�ست���وى)α = 05‚0(  يف م�ستوى 
معرف���ة معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة ب�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظية تبع���ا ملتغري 
املوؤه���ل العلم���ي )م�ست���وى الدالل���ة =0٫701(. وقد مت ا�ستخدام توك���ي للمقرنات 
البعدي���ة, حي���ث اأ�س���ارت النتائج اأن هنالك فروق ذات دالل���ة اإح�سائية يف م�ستوى 
املعرف���ة ب�سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية ب���ني املعلمني الذين يحمل���ون درجة ما 
الذي���ن يحمل���ون  املعلم���ني  البكالوريو����ص )متو�س���ط=9٫455(, وكال م���ن  ف���وق 
درج���ة البكالوريو����ص )متو�س���ط=9٫033( ودرج���ة الدبلوم )متو�س���ط=8٫692( يف 
الرتبي���ة اخلا�س���ة ل�سال���ح معلم���ي الرتبي���ة اخلا�سة الذي���ن يحمل���ون درجة ما 
ف���وق البكالوريو����ص يف الرتبية اخلا�سة. وان هنالك ف���روق ذات داللة اإح�سائية 
يف م�ست���وى املعرفة ب�سعوبات التعلم غ���ري اللفظية بني املعلمني الذين يحملون 
درج���ة البكالوريو�ص )متو�سط=9٫033( واملعلمني الذين يحملون درجة الدبلوم 
)متو�س���ط=8٫692( يف الرتبي���ة اخلا�س���ة ل�سالح املعلمني الذي���ن يحملون درجة 

البكالوريو�ص يف الرتبية اخلا�سة.

ولالإجاب���ة عل���ى ال�س���وؤال ال�ساد����ص للدرا�س���ة “ ما اأث���ر الربنام���ج التدريبي حول 
�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة يف تنمي���ة معرف���ة معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة 
ب�سعوب���ات التعل���م غري اللفظي���ة؟«, ونظرا اإىل اأن كال م���ن املجموعة التجريبية 
وال�سابط���ة ه���م جمموعت���ان متكافئتان, فقد مت اإجراء حتلي���ل التباين االأحادي 
)ANOVA( لداللة الفروق بني متو�سطات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 

لالأداء على االختبار البعدي, واجلدول رقم )7( يو�سح ذلك. 
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جدول رقم )7(
ملخ�ــس نتائــج حتليــل التبايــن االأحــادي	ANOVAأ لداللــة الفــروق بني متو�صــطات 
املجموعتــني التجريبية وال�صــابطة لالأداء على االختبار البعدي مل�صــتوى املعرفة ب�صــعوبات 

التعلم غري اللفظية
مصدر)التباين

 مجموع)مربع

التباين

 درجات

الحرية
المتوسط

 متوسط

مربع)التباين
قيمة)	فأ

 مستوى

الداللة

9.14366.41.52458.6670.000التجريبية

0.8573313.40.026الضابطة

1039المجموع

يت�س���ح من اجل���دول رقم )7( وجود فروق ذات دالل���ة اإح�سائية بني املجموعتني 
التجريبي���ة وال�سابط���ة عل���ى االختبار البع���دي للمعرفة ب�سعوب���ات التعلم غري 
اللفظي���ة )α =0٫000(. اأي اأن اأ�سل���وب املعاجل���ة )الربنام���ج التدريب���ي( كان ل���ه 
اأث���ر يف تنمي���ة م�ستوى معرفة اأفراد املجموع���ة التجريبية ب�سكل ملحوظ. وهذا 
م���ا توؤك���ده متو�سط���ات واأداء معلم���ي الرتبية اخلا�س���ة يف املجموع���ة التجريبية 
)املتو�س���ط =13٫4( واملجموع���ة ال�سابط���ة )املتو�س���ط =6٫4(, والت���ي ه���ي ل�سالح 

املجموعة التجريبية.

مناق�صة النتائج
حاول���ت الدرا�س���ة احلالي���ة يف اأ�سئلته���ا الثالث���ة االأوىل الك�س���ف ع���ن تقدي���رات 
معلم���ي الرتبي���ة اخلا�س���ة انف�سهم ح���ول معرفته���م مب�سطلح �سعوب���ات التعلم 
غ���ري اللفظية, واهم االأعرا����ص واملوؤ�سرات املحتملة لالإ�ساب���ة بهذا اال�سطراب, 
اإ�ساف���ة اإىل اإمكانيته���م عل���ى التع���رف عل���ى الطف���ل ال���ذي تظه���ر لدي���ه اأعرا�ص 
االإ�ساب���ة ب�سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية واإحالتهم خلدم���ات الرتبية اخلا�سة. 
وق���د اأ�س���ارت النتائج اإىل اأن غالبية معلمي الرتبي���ة اخلا�سة قد اأ�ساروا اإىل عدم 
معرفته���م مب�سطل���ح �سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة, وان غالبيته���م ال دراي���ة 
له���م باأه���م االأعرا�ص اأو املوؤ�س���رات املحتملة ملعاناة االأطفال م���ن �سعوبات التعلم 
غ���ري اللفظي���ة, واأن���ه يف حال معرفة بع�سه���م بهذه املوؤ�س���رات اأو بع�سا منها, فاإن 
غالبيته���م ال ي�ستطيع���ون حتديد هوؤالء االأطفال ب�س���كل وا�سح ومن ثم اإحالتهم 

خلدمات الرتبية اخلا�سة.
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 )Wright, 2008( هذه النتيجة جاءت متوافقة وب�سكل مبا�سر مع نتائج درا�سة
والت���ي اأ�س���ارت اإىل اأن تقدي���رات املعلم���ني )�س���واء كان���وا معلمي تربي���ة خا�سة اأو 
معلم���ي تربي���ة عام���ة( ملعرفته���م ب�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظي���ة, واأعرا�سه���ا, 
وقدرته���م عل���ى اإحالة الطلب���ة الذين تظهر لديه���م اأعرا�ص االإ�ساب���ة ب�سعوبات 
التعل���م غ���ري اللفظي���ة, جميعه���ا كان���ت متدني���ة. وله���ذه النتيج���ة م���ا يربرها يف 
ك���ون م�سطل���ح �سعوبات التعلم ما زال حديثا ن�سبيا واأن���ه ما زال خا�سعا لعملية 
التطوي���ر. وه���ذا ما اأ�سارت اإلي���ه العديد من الدرا�سات, مث���ل الدرا�سات التي قام 

)Mykelbust, 1975: Harnadek & Rourke, 1994(. بها كل من
ويف �سي���اق البحث املتوا�سل حول حتديد خ�سائ�ص االأفراد ذوي �سعوبات التعلم 
غري اللفظية, حاولت العديد من الدرا�سات الوقوف على اهم تلك اخل�سائ�ص, 
وحتديده���ا ب�س���كل اإجرائ���ي ميك���ن االأخ�سائي���ني القائم���ني عل���ى رعاي���ة ه���وؤالء 
االأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعل���م من الك�سف ع���ن االأطفال ذوي �سعوب���ات التعلم 
غ���ري اللفظية واحالتهم خلدم���ات الرتبية اخلا�سة. وتعترب االأدوات امل�ستخدمة 
يف ه���ذه الدرا�س���ة وخا�سة اختبار املعرفة ب�سعوبات التعل���م غري اللفظية مبثابة 
اأداة حمدث���ة و�سامل���ة ميكن االرتكاز عليها يف �سياق تنمي���ة املعرفة باأهم املعايري 
الت�سخي�سي���ة خل�سائ����ص االأفراد ذوي �سعوبات التعلم غ���ري اللفظية, حيث اأنها 
اعتم���دت يف االأ�سا����ص عل���ى نتائ���ج العديد من الدرا�س���ات والبح���وث التي حاولت 

حتديد تلك اخل�سائ�ص ومنها
 )Rourke & Finlayson 1978; Ozols & Rourke 1985; Casey  
 & Rourke 1991; Denckla 1991; Harnadek & Rourke, 1994;
 Cornoldi, Rigoni, Tressoldi, & Vio, 1999; Rourke, 2000;
 Liddell and Rasmussen, 2005; Rourke, 2006a; Rourke, 2006b;
Rourke, 2006c; Rourke, 2006d).

اأم���ا بالن�سب���ة الأ�سئلة الدرا�س���ة الرابع واخلام����ص, والتي هدف���ت اإىل الك�سف عن 
م���دى معرفة املعلمني الفعلية ل�سعوب���ات التعلم غري اللفظية والك�سف فيما اإذا 
كانت هنالك فروقا يف تلك املعرفة تعود اإىل كل من متغريات )اجلن�ص, واملوؤهل 
العلم���ي, وعدد �سنوات اخلربة( فقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن معرفة معلمي 
الرتبي���ة اخلا�س���ة ب�سعوب���ات التعل���م غ���ري اللفظية بع���د تطبيق اختب���ار املعرفة 
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ب�سعوب���ات التعل���م غري اللفظية عليه���م كانت يف جمملها متدنية ج���دا, واأ�سارت 
النتائج كذلك اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف معرفة هوؤالء املعلمني 
ب�سعوب���ات التعل���م غري اللفظية تبعا لكل م���ن متغريي )اجلن�ص, واخلربة(, واأن 
هنال���ك فروقا ذات دالل���ة اإح�سائية يف م�ستوى معرف���ة معلمي الرتبية اخلا�سة 
ب�سعوبات التعلم غري اللفظية تغزى ملتغري املوؤهل العلمي, حيث اأ�سارت النتائج 
اإىل اأن املعلمني الذين يحملون درجات اعلى يف تخ�س�ص الرتبية اخلا�سة, وهم 
بالرتتيب )ما فوق البكالوريو�ص, البكالوريو�ص, الدبلوم املتو�سط( كان م�ستوى 
معرفته���م ب�سعوب���ات التعلم غري اللفظية اف�سل. ولعل املربر وراء هذه النتيجة 
ق���د يع���ود اإىل اأنه كلما كانت الدرج���ة العلمية ملعلم الرتبي���ة اخلا�سة اأعلى, كلما 
زادت فر�س���ة معرفت���ه واطالع���ه عل���ى امل�سطلح���ات احلديثة يف مي���دان الرتبية 
اخلا�س���ة, وخا�س���ة تل���ك املتعلقة ب�سعوب���ات التعلم غري اللفظي���ة. وتتوافق هذه 
النتيج���ة جزئي���ا مع النتائج ال���واردة يف درا�س���ة )Wright, 2008(, والتي اأ�سارت 
اإىل اأن م�ست���وى معرف���ة املعلم���ني ب�سعوب���ات التعلم غري اللفظي���ة كانت متدنية 
ج���دا, وان���ه ال يوج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة يف اأداء املعلمني عل���ى االختبار 
اخلا����ص مبعرف���ة املعلم���ني ب�سعوب���ات التعلم غ���ري اللفظية والذي ق���ام الباحث 
ببنائ���ه, اعتم���ادا عل���ى كل من متغريات )اجلن����ص, واخلربة التدري�سي���ة, واملوؤهل 

العلمي(.

اأما بالن�سبة لل�سوؤال ال�ساد�ص للدرا�سة )ما اأثر الربنامج التدريبي حول �سعوبات 
التعل���م غري اللفظية يف تنمية معرفة معلمي الرتبية اخلا�سة ب�سعوبات التعلم 
غري اللفظية؟( فقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن الربنامج التدريبي كان له اأثر 
وا�س���ح وذو داللة اإح�سائية يف تنمية معرف���ة معلمي الرتبية اخلا�سة ب�سعوبات 
التعل���م غ���ري اللفظية. ولعل م���ا يربر هذه النتيجة بداي���ة, امل�ستوى املتدين جدا 
ملعرفة معلمي الرتبية اخلا�سة ب�سكل عام ب�سعوبات التعلم غري اللفظية, اإ�سافة 
اإىل االأ�سل���وب ال���ذي مت م���ن خالل���ه بناء الربنام���ج التدريبي من خ���الل تركيزه 
عل���ى تزوي���د املعلم���ني مبعلومات وافي���ة حول ه���ذا اال�سطراب, واه���م االأعرا�ص 
الت�سخي�سية التي متكن املعلمني باأ�سلوب مب�سط من الك�سف عن تلك االأعرا�ص 

بني الطلبة الذين يقومون على تدريبهم.
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التو�صيات
ت�س���كل الدرا�سة احلالية قاع���دة بيانات اأولية ميكن للباحثني الحقا من االرتكاز 
عليه���ا يف الك�س���ف عن االأف���راد ذوي �سعوب���ات التعلم غري اللفظي���ة وحتديدهم, 
وخا�س���ة اإذا م���ا و�سعن���ا يف اأذهانن���ا اأن الدرا�س���ات العربية تكاد تك���ون معدومة يف 
ه���ذا املج���ال. ول���ذا يو�سي الباحث مبزيد م���ن البحث يف هذه الفئ���ة من االأفراد 
وم�ساع���دة املعلم���ني يف الك�سف عنهم من اجل امل�ساهمة يف بناء اإجراءات عالجية 

منا�سبة قادرة على م�ساعدتهم.
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فعالي��ة التعلم التعاوين فى حت�صني ال�صتيع��اب القرائى لدى تالميذ 
ذوى �صعوبات التعلم والعاديني

 اإعداد
د/عمر فواز عبد العزيز

ق�صم الرتبية اخلا�صة  -كلية الرتبية 
جامعة امللك عبد العزيز

امللخ�س
       هدف���ت الدرا�س���ة احلالي���ة اىل تقيي���م ا�ستخ���دام التعلم التع���اوين يف حت�سني 
اال�ستيع���اب القرائي لدى تالميذ ذوي �سعوبات التعلم والعاديني .و تكون اأفراد 
الدرا�سة من )40 ( طالبا من ذوي �سعوبات التعلم والعاديني من ال�سف الرابع 
االبتدائي الذكور  ن�سفهم من ذوي �سعوبات التعلم )20( طالبا والن�سف االأخر 
م���ن العادي���ني )20( طالب���ا مت اختياره���م بطريق���ة ق�سدي���ة  م���ن اأرب���ع مدار����ص 
حكومي���ة يف مدين���ة ج���دة , حيث مت توزيع اأف���راد الدرا�سة بالطريق���ة الع�سوائية 
الب�سيط���ة اإىل جمموعت���ني جتريبيت���ني , املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل )طالب 
ذوي �سعوب���ات التعلم ( بلغ عدده���م )10( طالب , واملجموعة التجريبية الثانية 
)طالب عاديني ( بلغ عددهم )10( طالب حيث مت تطبيق التعلم التعاوين على 
كلتا املجموعتني . وجمموعتني �سابطتني حتتوي كل جمموعة على )10(طالب 
االأوىل م���ن ذوي �سعوب���ات التعلم , والثانية من العاديني حيث مت تطبيق التعلم 
التقلي���دي )التناف�س���ي ( عليهما و مت بناء اختب���ار اال�ستيعاب القرائي والذي قام 
الباحث باإعداده  ومت التاأكد من �سدق املحتوى من خالل عر�سه على جمموعة 
م���ن املحكم���ني , كم���ا مت التاأكد من ثب���ات املقيا�ص با�ستخدام االت�س���اق الداخلي , 

وا�ستمر تطبيق الربنامج ملدة ثمانية اأ�سابيع. واأ�سارت النتائج اإىل ما يلي: 
اأف���راد  ب���ني   )0,05= α اإح�سائي���ة عن���د م�ست���وى  )  -وج���ود ف���روق  ذات دالل���ة 
التع���اوين(  التعل���م  والثانية)ا�ستخدمت���ا  االأوىل  التجريبيت���ني  املجموعت���ني 
واملجموعت���ني ال�سابطتني)الطريق���ة التقليدية( يف م�ستوى حت�سني اال�ستيعاب 

القرائي على القيا�ص البعدي ول�سالح املجموعتني التجريبيتني .
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- وجود فروق  ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى ) α =0,05( بني اأفراد املجموعتني 
التجريبي���ة االأوىل )تالمي���ذ �سعوبات التعل���م ( والتجريبية الثانية ) العاديني( 
يف م�ست���وى حت�سني اال�ستيعاب القرائي على القيا�ص البعدي ول�سالح املجموعة 

التجريبية الثانية  .
الكلمات املفتاحية : الرتبية اخلا�سة – �سعوبات التعلم – اال�ستيعاب القرائي

مقدمة :
          تعت���رب الق���راءة م���ن الركائ���ز االأ�سا�سية يف منو الف���رد االجتماعي, والثقايف 
,واللغ���وي ,وتع���د القراءة م���ن املهارات اللغوية االأ�سا�سية الت���ي يعترب تعلمها من 
اأه���م ميادي���ن التعلي���م  وحت���ى وقت طوي���ل اقت�سر مفه���وم القراءة عل���ى معرفة 
احلروف , والكلمات ,والنطق بها ب�سكل �سحيح ,ولكن االأبحاث الرتبوية يف وقتنا 
احلا�سر ت�سري اإىل اأنها عملية عقلية انفعالية ت�سمل تف�سري القارئ للرموز التي 
ي�ساهده���ا ب�سريا وفهمه للمعاين وربطه ب���ني خرباته ال�سابقة وهذه املعاين.اإن 
التط���ور ال���ذي ط���راأ عل���ى مفهوم الق���راءة اأك���د اأن اال�ستيعاب القرائي ق���د اأ�سبح 

. )Learner,2000( هدفا رئي�سا من اأهداف القراءة
        وتعت���رب �سعوب���ات الق���راءة م���ن امل�س���كالت االأكادميي���ة االأك���رث انت�س���ارا ب���ني 
تالمي���ذ عموم���ا و ذوي �سعوب���ات التعل���م ب�س���كل خا����ص , ان مه���ارة اال�ستيع���اب 
القرائي تنمو لدى تالميذ العاديني ب�سورة تلقائية اإال اأن تالميذ ذوي �سعوبات 
التعل���م يحتاج���ون اإىل تعل���م اأ�سالي���ب منظم���ة ت�ساعدهم على تنمية ه���ذه املهارة 

 .  )Santos,1989(

م�صكلة الدرا�صة و اأ�صئلتها  :
          يعت���رب اال�ستيع���اب القرائ���ي جوهر عملية القراءة , فتالميذ الذين يعانون 
من �سعف اال�ستيعاب القرائي �سواء اأكانوا من ذوي �سعوبات التعلم اأو العاديني 
يعان���ون من �سع���ف يف القدرة على حتديد االأفكار االأ�سا�سي���ة يف الن�ص, وبالتايل 
ع���دم الق���درة على االإجابة عن اأ�سئلة حمددة  وبالت���ايل يوؤثر ذلك ب�سورة �سلبية 
عل���ى حت�سي���ل تالمي���ذ. و عل���ى وج���ه اخل�سو����ص ف���ان تالمي���ذ ذوي �سعوب���ات 
التعل���م يعان���ون م���ن �سع���ف الق���درة عل���ى حتدي���د ت�سل�س���ل االأح���داث واالأف���كار 
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و حتدي���د العناوي���ن الرئي�سة للن�سو����ص القرائية وكذلك فه���م يجدون �سعوبة 
فه���م املع���اين ,وع���دم القدرة على اال�ستنت���اج , والتنبوؤ حول الن����ص القرائي حيث 
اإن  مه���ارة اال�ستيع���اب ال تتطور لديهم ب�سكل تلقائي بعد اإتقانهم مهارة التعرف 
عل���ى الكلم���ات حيث اأنهم بحاجة م�ستم���رة ودائمة لتعل���م ا�سرتاتيجيات منظمة 

 .) Mercer, 1997 ) ت�ساعدهم على تنمية مهارة اال�ستيعاب القرائي لديهم
    اإن الغر�ص من هذه الدرا�سة هو ا�ستق�ساء فاعلية التعلم التعاوين يف حت�سني 
اال�ستيع���اب القرائ���ي يف م�ستويي���ه االأول  احلريف والث���اين اال�ستنتاجي معا لدى 
تالمي���ذ ذوي �سعوب���ات التعل���م والعادي���ني  , و بالتحدي���د حاولت ه���ذه الدرا�سة 

االجابة عن االأ�سئلة التالية :
التجريبي���ة - 1 املجموع���ة  اأف���راد  ب���ني  اح�سائي���ا  دال���ة  ف���روق  توج���د  ه���ل 

االأوىل)�سعوب���ات التعل���م( الت���ي ا�ستخدم���ت التعل���م التع���اوين واملجموع���ة 
ال�سابط���ة االأوىل الت���ي ا�ستخدم فيه���ا الطريقة التقليدي���ة )التناف�سية ( يف 

م�ستوى حت�سني اال�ستيعاب القرائي على القيا�ص البعدي  .
التجريبي���ة - 2 املجموع���ة  اأف���راد  ب���ني  اح�سائي���ا  دال���ة  ف���روق   توج���د  ه���ل 

الثانية)العادي���ني( الت���ي ا�ستخدم���ت التعلم التع���اوين واملجموعة ال�سابطة 
الثاني���ة الت���ي ا�ستخ���دم فيه���ا الطريقة التقليدي���ة )التناف�سي���ة ( يف م�ستوى 

حت�سني اال�ستيعاب القرائي على القيا�ص البعدي  .
ب���ني - 3  )0,05=  α( م�ست���وى  عن���د  اإح�سائي���ة  دالل���ة  ذات  ف���روق  توج���د  ه���ل 

والتجريبي���ة  التعل���م(  االأوىل)�سعوب���ات  التجريبي���ة  املجموع���ة  اأف���راد 
الثانية)العادي���ني( و الت���ي ا�ستخدمت���ا التعلم التع���اوين يف  م�ستوى حت�سني 

اال�ستيعاب القرائي  تعزى لنوع املجموعة على القيا�ص البعدي  .

فر�صيات الدرا�صة :
حاولت هذه الدرا�سة التحقق من �سحة الفر�سيات التالية :

ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د م�ست���وى )α =0,05( ب���ني اأف���راد - 1
املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل)�سعوب���ات التعل���م( الت���ي ا�ستخدم���ت التعل���م 
التعاوين واملجموعة ال�سابطة االأوىل التي ا�ستخدم فيها الطريقة التقليدية 
)التناف�سية ( يف م�ستوى حت�سني اال�ستيعاب القرائي على القيا�ص البعدي  .
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ال توج���د ف���روق  ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د م�ست���وى )α =0,05( ب���ني اأف���راد - 2
املجموع���ة التجريبي���ة الثانية)العادي���ني( التي ا�ستخدم���ت التعلم التعاوين 
واملجموع���ة ال�سابط���ة الثاني���ة الت���ي ا�ستخ���دم فيه���ا الطريق���ة التقليدي���ة 
)التناف�سية ( يف م�ستوى حت�سني اال�ستيعاب القرائي على القيا�ص البعدي  .

ب���ني - 3  )0,05=  α( م�ست���وى  عن���د  اإح�سائي���ة  دالل���ة  ذات  ف���روق   توج���د  ال 
والتجريبي���ة  التعل���م(  االأوىل)�سعوب���ات  التجريبي���ة  املجموع���ة  اأف���راد 
الثانية)العادي���ني( و الت���ي ا�ستخدمت���ا التعل���م التع���اوين يف م�ستوى حت�سني 

اال�ستيعاب القرائي  تعزى لنوع املجموعة على القيا�ص البعدي  

اأهمية الدرا�صة :
تتمثل اأهمية هذه الدرا�سة فيما يلي:

ت�ساه���م ه���ذه الدرا�سة يف الت�سدي الأهم امل�س���كالت االأكادميية ال�سائعة لدى - 1
ذوي �سعوبات التعلم وهي اال�ستيعاب القرائي.

ت�سه���م ه���ذه الدرا�س���ة يف تدري���ب معلم���ي تالمي���ذ ذوي �سعوب���ات التعل���م - 2
والعادي���ني عل���ى ا�ستخ���دام التعل���م التع���اوين داخ���ل الغرف���ة ال�سفي���ة مم���ا 
ي�ساعده���م عل���ى التمك���ن م���ن اإدارة غرف���ة ال�س���ف بفاعلي���ة وزي���ادة حت�سيل 

تالميذ ذوي �سعوبات التعلم والعاديني   .
توف���ر هذه الدرا�س���ة مقيا�سا ميكن ا�ستخدامه لتحدي���د م�ستوى اال�ستيعاب - 3

القرائي لدى تالميذ ذوي �سعوبات التعلم والعاديني .

اأهداف الدرا�صة : 
التعرف اإىل م�ستوى اال�ستيعاب القرائي لدى تالميذ ذوي �سعوبات التعلم - 1

والعاديني .
التع���رف عل���ى م���ا اإذا كان هناك حت�سن���ا يف اال�ستيعاب القرائ���ي لدى تالميذ - 2

ذوي �سعوبات التعلم والعاديني يعود ال�ستخدام التعلم التعاوين .
حتدي���د م���ا اإذا كان هناك فرق���ا يف م�ستوى حت�سني اال�ستيع���اب القرائي بني - 3

املجموعتني التجريبيتني يعزى ال�ستخدام التعلم التعاوين.
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مددات الدرا�صة :
1- اقت�س���رت عين���ة الدرا�س���ة عل���ى تالمي���ذ الذك���ور م���ن ذوي �سعوب���ات التعل���م 
والعادي���ني م���ن ال�س���ف الراب���ع االأ�سا�سي امللتحق���ني  باملدار����ص احلكومية يف 
مدين���ة ج���دة يف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة يف الف�سل الدرا�س���ي االأول للعام 

1433ه� .
2 -  يتح���دد تعمي���م نتائ���ج هذه الدرا�سة مبدى �سالحي���ة االأدوات امل�ستخدمة يف 

الدرا�سة  و �سدقها وثباتها.  

التعريفات النظرية والإجرائية  :
  �سعوب���ات التعل���م: وه���م اأولئك الذين يعان���ون من ا�سطراب يف واح���دة اأو اأكرث 
يف العملي���ات النف�سي���ه اال�سا�سي���ة التي تتطلب فهم اأو ا�ستخ���دام اللغة املكتوبة اأو 
املنطوق���ة, ويظه���ر ه���ذا الق�س���ور يف نق�ص القدرة عل���ى اال�ستم���اع  اأو التفكري اأو 
ال���كالم اأو الق���راءة اأو الكتابةاأو التهجئ���ة اأو اأداء العمليات احل�سابية, ويرجع هذا 
الق�س���ور اإىل اإعاق���ة يف االإدراك اأو اخلل���ل الوظيف���ي الدماغ���ي الب�سي���ط اأو ع�سر 
الق���راءة اأو احلب�س���ة الكالمي���ة , وال تع���ود �سعوب���ات التعل���م هذه نتيج���ة الإعاقة 
ح�سي���ة اأو حركي���ة اأو عقلي���ة اأو ا�سطراب���ات انفعالي���ة اأو حرم���ان بيئ���ي وثق���ايف 

.)Lerner 1993(

         ويع���رف تالمي���ذ ذوي �سعوب���ات التعلم اإجرائيا باأنهم تالميذ امللتحقني  يف 
غ���رف امل�س���ادر يف املدار����ص احلكومي���ة والذي���ن مت ت�سخي�سهم من قب���ل املدر�سة 

وفقا لالختبارات الت�سخي�سية املقننة على البيئة ال�سعودية . 

ال�س�تيعاب القرائ�ي : ا�ستخ���راج املعن���ى املطبوع م���ن الن�ص عن طري���ق قراءته 
, وذل���ك م���ن خ���الل املعلوم���ات الوا�سح���ة الت���ي يعر�سه���ا الن����ص اأو م���ن خ���الل 
املعلوم���ات ال�سمني���ة يف الن�ص , اأو من خالل املعرف���ة واخلربة ال�سابقة للقارىء 
)kuaffman&kuaffman,1985 (.واأما يف هذه الدرا�سة فيعرف اإجرائيا باأنه 
الدرج���ة الت���ي يح�سل عليها الطالب على اإختبار اال�ستيعاب القرائي و الذي قام 

الباحث بت�سميمه , واال�ستيعاب القرائي يف هذه الدرا�سة له �سكالن هما :
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ال�ستيعاب احلرفى: ويق�سد به اال�ستيعاب الظاهري للمادة املقروءة  وهو يف - 1
ه���ذه الدرا�س���ة ميثل الدرج���ة التي يح�سل عليها الطالب عن���د االإجابة على 

فقرات اال�ستيعاب احلريف و الذي قام الباحث بت�سميمه.
ال�س�تيعاب ال�س�تنتاجي :ويق�س���د ب���ه اال�ستيع���اب ال�سمني للم���ادة املقروءة  - 2

وهو يف هذه الدرا�سة ميثل الدرجة التي يح�سل عليها الطالب عند االإجابة 
على فقرات اال�ستيعاب ال�سمني و الذي قام الباحث بت�سميمه.

التعل�م التع�اوين :  تعلي���م متن���وع للط���الب ذوي الق���درات املختلف���ة �سم���ن 
جمموع���ات �سغرية الجناز اأهداف م�سرتكة بحي���ث يحقق الفرد هدفه فقط اإذا 
م���ا حق���ق االأفراد  املرتبطون معه اأهدافه���م  (Dyson,2002( . وتعرف اإجرائيا 
باأنه���ا اأ�سل���وب تعلم يتم فيه تق�سيم تالميذ ذوي  �سعوبات التعلم  والعاديني اإىل 
جمموعات تعاونية �سغرية مكونه من )4-6 (طالب  يعملون معا ب�سكل تعاوين  
وي�ساع���دون بع�سه���م الجناز املهمة التعليمية ويقت�س���ر دو ر املعلم على االإ�سراف 

والتوجيه واإعطاء التغذية الراجعة للمجموعات كافة عند احلاجة فقط.

الطريق�ة التقليدي�ة )التناف�س�ية (: طريق���ة التدري����ص الت���ي يكون فيه���ا املعلم 
بال���دور الرئي����ص يف تنفي���ذ واإدارة ال�س���ف وتزوي���د تالميذ باملعلوم���ات و�سرحها 
له���م , ويق���وم بطرح االأ�سئلة , وتقدمي التغذية الراجعة , يكون فيها دور تالميذ 
م�ستمع���ني اأو م�سارك���ني عندم���ا يطل���ب منهم ذلك , ويت���م التناف����ص فيها ب�سكل 
فردي بني تالميذ  ويتم التعامل مع ال�سف كمجموعة واحدة وهي طريقة تهتم 
بال�سرح والتلقني املبا�سر )زيتون,1996( . وتعرف اإجرائيا يف هذه الدرا�سة باأنها 
الطريق���ة الت���ي يتم فيه���ا تق�سيم املجموع���ة ال�سابطة وفق االأ�سل���وب التناف�سي. 
ويتم تعليم تالميذ ب�سكل مبا�سر من قبل املعلم ويكون دور تالميذ �سلبيا حيث 

يتوىل املعلم �سرح الدر�ص دون اإعطاء تالميذ الفر�سة للعمل ب�سكل تعاوين  .
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الإطار النظري :
: Reading Comprehension   ال�ستيعاب القرائي

يعت���رب اال�ستيعاب القرائ���ي هدفا رئي�سا من اأهداف القراءة وهو الهدف النهائي 
لعملي���ة القراءة كما تعد �سعوبات الق���راءة من اخل�سائ�ص املميزة للطالب ذوي 
�سعوب���ات التعل���م والت���ي تعد االأك���رث انت�س���ارا يف امل�سكالت االأكادميي���ة لدى هذه 
الفئة  وتت�سمن �سعوبات اللغة لديهم عجزا يف التعبري اللغوي والتعبري الكتابي 
 )Grellet,1995(  ويع���رف جريلي���ت )Lerner,2000( واال�ستيع���اب ال�سمع���ي
اال�ستيع���اب القرائ���ي عل���ى اأنه “ القدرة عل���ى فهم معنى الن����ص املكتوب والقدرة 
على ا�ستخراج وا�ستخال�ص املعلومات الواردة يف الن�ص بفاعلية ».ومن ت�سنيفات 

اال�ستيعاب القرائي ما يلي :  
1-   ت�سنيف بلوم )Bloom( حيث �سنف م�ستويات ال�ستيعاب يف ثالثة م�ستويات 

هي :

ال�س�رح : ويق�س���د به نقل املحتوى وحتويل���ه اإىل كلمات اأخرى اأو من �سكل (- 
اإىل �سكل اأخر من اأ�سكال االت�سال .

التف�س�ر : يتطل���ب هذا امل�ستوى الق���درة على اإدراك العالق���ات بني اأجزاء ب- 
ه���ذه الوحدة ,والتعرف اإىل االأفكار الرئي�سة والتمييز بينها وبني االأفكار 

اجلزئية . 
التنب�وؤ : ويت�سم���ن الو�سول اإىل ا�ستنتاج���ات يف �سوء املحتوى واىل نتائج 	- 

تتفق مع ظروف الن�ص .
2- ت�س�نيف ب�ارت )Barret( وه�و ت�س�نيف رباع�ي ويعت�رب م�ن اأكرث الت�س�نيفات 

�سيوعا  و�سنف م�ستويات ال�ستيعاب اإىل اأربعة م�ستويات هي :

امل�س�توى احلرف�ى : وت�س���ري اإىل قدرة الق���ارئ اإىل التعرف عل���ى االأحداث (- 
وت�سل�سلها واالأفكار الرئي�سة يف الن�ص.

 امل�س�توى ال�س�تنتاجي : ي�ستم���ل ه���ذا امل�ستوى عل���ى القدرة عل���ى التنبوؤ ب- 
بالنتائ���ج املتوقع���ة وا�ستنتاج الفكرة الرئي�سة م���ن الن�ص  وا�ستنتاج عالقة 

ال�سبب والنتيجة .
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اأو  الق���ارئ عل���ى تق���ومي االأح���داث  امل�س�توى التقومي�ي : وتعن���ي ق���درة  ج- 
ال�سخ�سيات من حيث الواقعية واخليال .

د-  امل�س�توى التقدي�ري :  وي�سمل هذا امل�ستوى جمي���ع اأبعاد القراءة االإدراكية 
ويت�سمن اإدراك النواحي البالغية واخل�سائ�ص الفنية للن�ص .

اأما �سميث )Smith,1987( فقد �سنف ال�ستيعاب القرائي يف م�ستويني هما :

اال�ستيعاب احلريف : ويت�سمن هذا امل�ستوى فهم الكلمات واجلمل والفقرات - 1
وتذكر ت�سل�سل االأحداث وا�ستخال�ص الفكرة الرئي�سة من الن�ص ومالحظة 

التفا�سيل الدقيقة , 
اال�ستيع���اب اال�ستنتاج���ي : و يت�سم���ن ه���ذا امل�ستوى قراءة ما ب���ني ال�سطور , - 2

والق���درة عل���ى اال�ستنتاج والتنبوؤ وا�ستنت���اج االأفكار الثانوي���ة واختيار عنوان 
منا�س���ب للن�ص ومعرفة مع���اين املفردات ومعرفة االأ�سباب والنتائج ومعرفة 
هدف الكاتب و القدرة على ر�سم نهاية للق�س�ص و ا�ستنتاج الكلمات املحذوفة 

وقد تبنى الباحث هذا الت�سنيف لال�ستيعاب يف درا�سته .

التعلم التعاوين :	)Cooperative(Learning)أ

          يعت���رب التعل���م التع���اوين اأح���د اال�سرتاتيجي���ات احلديث���ة امل�ستخدم���ة يف 
تدري����ص ذوي �سعوب���ات التعلم والعادي���ني , فهذه االإ�سرتاتيجي���ة تهىء الفر�سة 
للط���الب للتفاع���ل م���ع اأقرانه���م وت�سم���ح بتنفي���ذ العملي���ة التعليمي���ة يف اإط���ار 
اجتماعي مما يوؤدي اإىل تنمية العمل بروح الفريق الواحد بني تالميذ خمتلفي 
الق���درات وجتع���ل هذه االإ�سرتاتيجية دور تالميذ اأكرث ايجابية  وهي تعمل على 
رف���ع م�ست���وى حت�سيله���م الدرا�س���ي اإىل اأق�سى درج���ة ممكنة وف���ق ا�ستعداداتهم  
وقدراته���م وتنمي���ة االجتاه���ات االيجابي���ة لديه���م )Mercer,1997( . وتوؤك���د 
النظري���ة البنائية االجتماعية عل���ى اأن التعلم يحدث يف و�سط اجتماعي ولذلك 
فه���ي تركز على �سرورة دع���م التعلم التعاوين ولي�ص التناف�سي وذلك الأن التعلم 
التع���اوين ي�ساع���د املتعلم���ني على بلورة اأفكاره���م الع�سوائية اإىل اأف���كار متما�سكة 

.)Moallem&Earle,1998)
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       وتع���رف كونتل���ني التعلم التع���اوين (Cantlan,1989(باأنه التعلم من خالل 
الفري���ق بحيث يجعل تالميذ يعملون يف جمموع���ات , لتحقيق اأهداف وواجبات 
متنوع���ة ول���كل ع�س���و يف املجموعة دور مع���ني ولكل در�ص خط���وات حمددة يجب 

اإتباعها . 

       وتعت���رب اإ�سرتاتيجي���ة جون�س���ون )Johnson& Johnson,1999( من اأ�سهر 
مناذج التعلم التعاوين و يف هذه االإ�سرتاتيجية يعمل تالميذ �سمن  جمموعات 
�سغ���رية الأداء مهم���ات حم���ددة , يتحق���ق م���ن خالله���ا اأه���داف الدر����ص , وينجز 
تالمي���ذ املهم���ات املوكول���ة اإليه���م  م���ع التاأكيد عل���ى اأن كل اأع�س���اء املجموعة قد 
�ساهم���وا يف االقرتاح���ات و االأف���كار ,ويطلب منهم امل�ساعدة م���ن بع�سهم البع�ص 
ويق���وم املعل���م باالإ�س���راف عل���ى  املجموعة مع تق���دمي التعزي���ز للمجموعة ككل .       
وي�س���ري جون�س���ون وجون�س���ون )Johnson& Johnson,1999( اإىل اأن التعل���م 
التع���اوين لي����ص جم���رد و�سع تالمي���ذ يف جمموعات ثم الطلب منه���م اأن يعملوا 
مع���ا ولك���ن حتى يعترب التعلم تعاونيا فيجب توفر خم�س���ة عنا�سر اأ�سا�سية وهي 

كما يلي :

االعتماد املتبادل االيجابي  : ويعني ذلك اأن اجلهد الذي يبذله اأحد اأع�ساء - 1
املجموع���ة اإمن���ا يفيد كل االأع�ساء , و اإن جناح اأحد اأفراد املجموعة هو جناح 

للمجموعة. 
التفاع���ل ب�س���ورة مبا�سرة وجها لوجه : لكي يكون هناك تفاعل مبا�سر فعال - 2

ينبغي اأن يكون حجم املجموعة �سغريا )3-5( اأفراد .
حتم���ل امل�سوؤولي���ة الفردي���ة : بالرغم م���ن وجود االلتزام م���ن املجموعة ككل - 3

يف التعل���م التعاوين حتى حتق���ق اأهدافها فان هناك م�سوؤولية كل ع�سو نحو 
املجموعة.

تعليم اأع�ساء املجموعة املهارات التعليمية املطلوبة : ال بد من تعليم اأع�ساء - 4
املجموعة املهارات االجتماعية الالزمة للتعاون مثل اتخاذ القرار .

حتدي���د االأه���داف : عل���ى املجموع���ة مراجع���ة اأعماله���ا وحتلي���ل الت�سرف���ات - 5
املفيدة وغري املفيدة التخاذ قرار ب�ساأن ا�ستمرارها اأو تعديلها . 
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       ويق���رتح جون�س���ون وجون�س���ون )Johnson& Johnson,1999( اأن هن���اك 
بع����ص االأدوار التعاوني���ة االأك���رث �سيوع���ا والوظائ���ف اخلا�سة به���ا , والتي ميكن 

توزيعها داخل املجموعات وهي ما يلي :
امللخ�س : وهو الع�سو الذي يقوم باإعادة �سياغة ما اتفقت عليه املجموعة .- 
املدقق : هو الع�سو الذي يتاأكد من �سحة النتائج بالرجوع اإىل الكتاب. - 
الباحث : هو الع�سو الذي يزود املجموعة باملعلومات املهمة الإنهاء العمل من - 

خالل الرجوع اإىل املراجع .
املنفذ : هو الع�سو الذي يح�سل على االأدوات واملواد الإمتام الواجب املطلوب.- 
امل�سجل : هو الع�سو الذي يلتزم بكتابة الناجت الرئي�ص للمجموعة ويقدمها - 

ب�سكل متما�سك .
        وق���د تبن���ى الباح���ث يف الدرا�س���ة احلالي���ة ه���ذا النم���وذج م���ن من���اذج التعل���م 
التع���اوين كاإ�سرتاتيجي���ة عالجية يف حت�س���ني اال�ستيعاب القرائ���ي لدى تالميذ 

ذوي �سعوبات التعلم والعاديني .

الدرا�صات ال�صابقة
         اأجريت العديد من الدرا�سات يف االأدب الرتبوي واملتعلقة با�ستخدام التعلم 
التع���اوين يف حت�س���ني اال�ستيع���اب القرائ���ي ل���دى تالمي���ذ ذوي �سعوب���ات التعلم 

والعاديني ومن هذه الدرا�سات ما يلي :

اأول« : الدرا�سات الأجنبية :
         ق���ام �سامب���ان (Chapman,1991 ( بدرا�س���ة هدف���ت اإىل التحق���ق م���ن اأث���ر 
طريق���ة التعل���م التع���اوين يف اال�ستيع���اب القرائي مقارن���ة بالطريق���ة التقليدية 
املبا�س���رة حي���ث تكون���ت عين���ة الدرا�س���ة م���ن )62(طالبا م���ن ال�س���ف التا�سع ومت 
تق�سيمه���م اإىل جمموعت���ني جتريبي���ة و�سابط���ة حي���ث مت تعليمهم املق���رر نف�سه 
بكي���ال الطريقت���ني )التعلم التعاوين والتقليدي���ة ( وا�ستغرقت الدرا�سة ملدة عام 
درا�س���ي و اأظه���رت النتائ���ج وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني املجموعتني 

ول�سالح املجموعة التجريبية التي طبق عليها التعلم التعاوين.
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          واأج���رى �سندل���ر (Schandler,1992( درا�س���ة ح���ول اأث���ر التعل���م التعاوين 
يف اال�ستيع���اب القرائ���ي عل���ى عين���ة تكون���ت م���ن )33( طالب���ا م���ن ذوي �سعوبات 
التعل���م والعادي���ني ,مت توزيعه���م عل���ى جمموعت���ني جتريبي���ة و�سابط���ة وا�ستمر 
تطبي���ق الدرا�س���ة ملدة )12( اأ�سبوعا واأ�سارت النتائ���ج اإىل اأن تالميذ يف املجموعة 
التجريبي���ة الت���ي طب���ق عليه���ا التعل���م التع���اوين ح�سلت عل���ى درج���ات اأعلى من 

تالميذ يف املجموعة ال�سابطة على اختبار اال�ستيعاب القرائي .

          وق���ام مار�س���ال )Marshall,1992 ( بدرا�س���ة هدفت اإىل معرفة اأثر التعلم 
التع���اوين يف اال�ستيع���اب القرائ���ي مب�ستويات���ه الث���الث ) احل���ريف ,اال�ستنتاجي , 
التقوميي(ل���دى تالمي���ذ واجتاهاتهم نح���و القراءة حيث تكون���ت عينة الدرا�سة 
م���ن طالب ال�سف اخلام�ص واأ�سارت نتائ���ج الدرا�سة اإىل فاعلية التعلم التعاوين 
ب�س���كل ع���ام وع���دم وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة يف م�ستوي���ات اال�ستيع���اب 

الثالث.

           و اأج���رى كل م���ن جاجريي���ا و�سلفي���ا  (Gajria&Salvia,1992 (درا�س���ة 
هدف���ت اإىل معرفة فاعلي���ة التعلم التعاوين على ا�ستيعاب تالميذ ذوي �سعوبات 
التعل���م للن�سو����ص القرائي���ة  وتكونت عينة الدرا�سة م���ن )30( طالبا من ال�سف 
ال�ساد����ص اإىل الثامن  واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل فاعلية اأ�سلوب التعلم التعاوين 

يف حت�سني اال�ستيعاب القرائي لدى املجموعة التجريبية .

  ) Putnam&Markovchick,1996)  وقام كل من بتنام و ماركوفي�سك            
باإج���راء درا�س���ة حاول���ت ا�ستق�س���اء اأث���ر ا�ستخ���دام التعل���م التع���اوين يف القب���ول 
االجتماع���ي عل���ى عين���ة م���ن )417( من تالمي���ذ ذوي �سعوبات التعل���م وتالميذ 
العادي���ني وا�ستم���رت الدرا�سة مل���دة )8( اأ�سهر واأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اإىل وجود 
ف���روق اإح�سائي���ة ل�سالح تالميذ الذين تعلموا بطريقة التعلم التعاوين مقارنة 
بالطريق���ة التقليدي���ة واأ�سارت النتائج اإىل اأن )72%( م���ن تالميذ ذوي �سعوبات 

التعلم ف�سلوا العمل التعاوين على التعلم الفردي.
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 )Brandt&Ellsworth,1996) واأج���رى كل م���ن بران���دت وال����ص ورث          
درا�س���ة هدفت اإىل املقارنة بني التعل���م التعاوين والطريقة التقليدية يف حت�سني 
التح�سيل االأكادميي و التقدير الذاتي للطالب من ذوي �سعوبات التعلم  حيث 
تكون���ت عين���ة الدار�سة م���ن ) 74 ( طالبا وطالبة  من ال�س���ف التا�سع اإىل الثاين 
ع�س���ر ومت ا�ستخ���دام التعلم التعاوين م���ع املجموعة التجريبية واأ�س���ارت النتائج 
اإىل اأن هن���اك ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة يف التح�سيل بني الطريقتني  ول�سالح 

املجموعة التجريبية. 

       وق���ام اك�س���ن  ) Xin ,1996 (  بدرا�س���ة هدف���ت اإىل ا�ستق�س���اء اأث���ر ا�ستخ���دام 
ث���الث ا�سرتاتيجي���ات تعليمي���ة ه���ي تعل���م الفري���ق والتعل���م التع���اوين والتعلي���م 
مب�ساع���دة احلا�س���وب على التح�سي���ل وحل امل�سكالت وتكونت عين���ة الدرا�سة من 
)20( طالب���ا م���ن ال�س���ف الثالث م���ن العاديني وذوي �سعوبات التعل���م  , و اأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإىل فاعلية اأ�سلوب التعلم التعاوين والتعلم باحلا�سوب يف حت�سني 

التح�سيل وحل امل�سكالت مقارنة بالطريقة التقليدية .

 Shimabakuro&Serna,1999,واأج���رت كل م���ن �سيم���ا باك���رو و�سريين���ا      
,درا�س���ة هدف���ت اىل معرف���ة اأثر تقيي���م الذات عل���ى حت�سني اال�ستيع���اب القرائي 
والتعبري الكتابي لدى عينة من الطالبات ذوات �سعوبات التعلم مكونة من )3( 
طالب���ات م���ن ال�س���ف ال�ساد�ص وال�ساب���ع و اأ�سارت نتائ���ج الدرا�س���ة اىل فاعلية كل 
م���ن اأ�سل���وب تلخي�ص االأفكار ومراقبة الذات يف حت�سني ا�ستيعاب الطالبات ذوات 

�سعوبات التعلم ب�سكل خا�ص وتالميذ العاديني ب�سكل عام .

Jenkins,Antil,Wayue واأج���رى كل م���ن جينك����ص واأنت���ل وواي���و وفادي�س���ي     
Vadasy,2003&,  درا�س���ة هدف���ت اإىل التع���رف عل���ى اجتاه���ات املعلمني الذين 
ي�ستخدم���ون التعل���م التعاوين مع طلبتهم م���ن ذوي احلاجات اخلا�سة حيث قام 
الباحث���ون بعم���ل مقابالت مع )21( معلم���ا ومعلمة واأظهرت نتائ���ج الدرا�سة اأن 
التعل���م التع���اوين اأكرث فاعلية مقارن���ة بالتعليم الفردي ويزي���د التح�سيل لدى 

ذوي احلاجات اخلا�سة ويوؤدي اإىل تطور مفهوم الذات لديهم 
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 ثانيا : الدرا�سات العربية :
      اأج���رى عبي���دات)2003( درا�س���ة هدف���ت اىل ا�ستق�س���اء اأث���ر التعل���م التع���اوين 
يف حت�سي���ل الطلب���ة ذوي �سعوب���ات التعل���م يف م���ادة الريا�سي���ات وتفاعالته���م 
االجتماعي���ة مقارن���ة بالطريق���ة االعتيادية يف التدري�ص , تكون���ت عينة الدرا�سة 
م���ن )100(طال���ب وطالب���ة  من ال�سف اخلام����ص االبتدائي واأ�س���ارت النتائج اإىل 
وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة يف التح�سي���ل والتفاع���الت االجتماعي���ة بني 

املجموعتني التجريبيتني وال�سابطتني ول�سالح التعلم التعاوين . 

      وقام اأبو عي�سة )2002( بدرا�سة هدفت اىل ا�ستق�ساء اأثر التعلم التعاوين يف 
حت�سي���ل الطلبة الفوري واملوؤجل يف م���ادة البالغة مقارنة بالطريقة التقليدية 
يف التدري����ص , تكون���ت عينة الدرا�سة م���ن )136( طالبا وطالبة من ال�سف االأول 
الثان���وي واأ�س���ارت النتائج اإىل وجود فروق ذات دالل���ة اإح�سائية بني املجموعتني 

التجريبية وال�سابطة ول�سالح املجموعة التجريبية.

      يالحظ من خالل ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة اأن معظم الدرا�سات ال�سابقة 
, اهتم���ت بالتع���رف اإىل فاعلي���ة ا�ستخدام التعلم التع���اوين يف حت�سني اال�ستيعاب 
القرائ���ي ل���دى تالميذ ذوي �سعوبات التعلم والعاديني. وفيما يتعلق بالدرا�سات 
العربي���ة نالح���ظ قل���ة الدرا�س���ات الت���ي تناولت ه���ذا املو�س���وع , با�ستثن���اء درا�سة 
عبيدات)2003(وكذل���ك درا�س���ة اأبو عي�سة )2002( وكلت���ا الدرا�ستني اأجريتا على 

البيئة االأردنية  ونالحظ ندرة الدرا�سات التي اأجريت على البيئة ال�سعودية  .

الطريقة والإجراءات
اأفراد الدرا�سة :  اأ- 

تك���ون اأف���راد الدرا�س���ة من )40 ( طالب���ا من ذوي �سعوبات التعل���م والعاديني من 
ال�س���ف الراب���ع االبتدائي الذكور  ن�سفهم م���ن ذوي �سعوبات التعلم )20( طالبا 
والن�س���ف االأخ���ر م���ن العاديني )20( طالب���ا مت اختيارهم بطريق���ة ق�سدية  من 
اأرب���ع مدار����ص حكومية يف مدينة جدة , حيث مت توزيع اأفراد الدرا�سة بالطريقة 
الع�سوائي���ة الب�سيطة اإىل جمموعت���ني جتريبيتني , املجموعة التجريبية االأوىل 
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)طالب ذوي �سعوبات التعلم ( بلغ عددهم )10( طالب , واملجموعة التجريبية 
الثاني���ة )ط���الب عادي���ني ( بل���غ عدده���م )10( ط���الب حي���ث مت تطبي���ق التعل���م 
التع���اوين على كلتا املجموعتني . وجمموعت���ني �سابطتني حتتوي كل جمموعة 
عل���ى )10(ط���الب االأوىل من ذوي �سعوبات التعل���م , والثانية من العاديني حيث 
مت تطبي���ق التعل���م التقلي���دي عليهما هذا ويبني اجل���دول )1( توزيع اأفراد عينة 

الدرا�سة  على املدار�ص ح�سب نوع املجموعة .     
جدول )1(

توزيع اأفراد عينة الدرا�صة على املدار�س ح�صب نوع املجموعة.

العددالمدرسة
عددالمجموعة)
التجريبية

عدد)المجموعة)
الضابطة

المجموع)الكلي

1055النموذجية)الثانية)االبتدائية

40

1055المنصورية))االبتدائية

1055عمر)بن)الخطا(

1055األمير)(حمد)بن)عبد)العزيز)

اأداة الدرا�سة:  ب-  
لتحقيق اأهداف الدرا�سة  قام الباحث باإعداد االأدوات التالية  :

1-اختبار ال�س�تيعاب القرائ�ي : مت بناء اختبار اال�ستيع���اب القرائي يف م�ستوييه 
احل���ريف واال�ستنتاج���ي لدى تالمي���ذ ذوي �سعوبات التعل���م والعاديني  يف ال�سف 

الرابع االبتدائي  من قبل الباحث وفق اخلطوات التالية :
و�س���ع قائم���ة مبهارات اال�ستيع���اب احلريف و اال�ستنتاج���ي وذلك من خالل . 1

حتلي���ل اأ�سئل���ة الن�سو�ص الواردة يف كتاب ) لغتي  اجلميلة( لطالب ال�سف 
الرابع االأ�سا�سي  للعام الدرا�سي 1432-1433ه� ومراجعة دليل املعلم .

اختي���ار الن�سو�ص القرائية : ق���ام الباحث ببناء اختبار اال�ستيعاب القرائي . 2
حي���ث تك���ون االختب���ار م���ن ن����ص من م���ادة لغتي  اجلميل���ة » كت���اب ن�ساط » 
)بعن���وان« الب���ط« ( لل�س���ف الرابع االبتدائي وال���ذي مت �سياغته على �سكل 
اختي���ار م���ن متع���دد وتكون االختب���ار يف �سورت���ه النهائية بع���د عر�سه على 
جمموع���ة م���ن املحكمني على )20( فقرة ا�ستمل���ت على بعدين  على النحو 

االآتي:
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-  اال�ستيعاب احلريف وي�ستمل على )10( فقرات.
-  اال�ستيعاب اال�ستنتاجي وي�ستمل على )10( فقرات.

ج� -  �سدق وثبات اأداة الدرا�سة :

�سدق اأداة الدرا�سة : وقد مت التحقق من �سدق اإختبار اال�ستيعاب القرائي عن - 
طريق عر�سه على جمموعة من املحكمني والبالغ عددهم )7( حمكمني من 
ذوي اخلربة واالخت�سا�ص يف الرتبية اخلا�سة , وطرق تدري�ص اللغة العربية 
والقيا����ص النف�س���ي , حيث بلغ عدد فقراته يف �سورت���ه االأولية والبالغ عددها 
) 22 ( فق���رة , حي���ث  مت اأخ���ذ كاف���ة مالحظات املحكمني واإج���راء التعديالت 
الالزم���ة , حي���ث بل���غ عدد فق���رات االختبار يف �سورته النهائي���ة  ) 20  ( فقره 
موزع���ة عل���ى بعدي���ن هم���ا : اال�ستيع���اب احل���ريف واال�ستيع���اب اال�ستنتاجي  , 
واأعطي���ت الدرج���ة )�سفر( لال�ستجابة اخلاطئ���ة , والدرجة )1( لال�ستجابة 
ال�سحيح���ة , وبذل���ك تك���ون الدرج���ة الق�سوى الت���ي ميك���ن اأن يح�سل عليها 

الفرد  على االختبار )20( درجة, والدرجة الدنيا )�سفر ( .
ثبات اأداة الدرا�سة : مت ا�ستخراجه با�ستخدام االت�ساق الداخلي حيث ا�ستخدم - 

معامل كرونباخ األفا لقيا�ص االت�ساق الداخلي بني فقرات املقيا�ص , وقد بلغت 
قيمة معامل االت�ساق الداخلي الكلي للمقيا�ص )0٫86(.

2   -  الربنامج التدريبي )التعلم التعاوين ( :
 )Johnson&تبنى الباحث يف الدرا�سة احلالية منوذج جون�سون وجون�سون                
اال�ستيع���اب  لتح�س���ني  عالجي���ة  كطريق���ة  التع���اوين  )Johnson,1999للتعل���م 
القرائ���ي  حي���ث ق���ام الباح���ث بتدري���ب ثماني���ة معلمني)متدرب���ني يف الرتبي���ة 
امليداني���ة ( عل���ى اإ�سرتاتيجي���ة التعل���م التع���اوين قب���ل الب���دء بتطبي���ق الدرا�س���ة 
, وا�ستم���رت م���دة التدري���ب يوم���ني وبواق���ع )8( �ساع���ات تدريبي���ة  ومت تعري���ف 
اأهميت���ه و كيفي���ة تطبيق���ه  التع���اوين م���ن حي���ث تعريف���ه و  املعلم���ني بالتعل���م 
وتو�سي���ح دور كل م���ن املعل���م والطال���ب في���ه واالخت���الف بين���ه وب���ني الطريق���ة 
التقليدي���ة يف التدري����ص الت���ي ي�ستخدمها املعل���م العادي و كيفي���ة توزيع تالميذ 
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عل���ى املجموع���ات وتو�سي���ح دور كل م���ن املعل���م والطال���ب يف التعل���م التع���اوين 
وامل�س���كالت الت���ي ميك���ن اأن تن�ساأ عن تطبيق���ه وكيفية تعام���ل املعلمني معها ومت 
تدري���ب املعلمني على كيفية حت�سري در�ص الق���راءة با�ستخدام التعلم التعاوين .

اإجراءات الدرا�سة :  د-  
قام الباحث باإتباع اخلطوات التالية :

اإعداد االختبار التح�سيلي يف اال�ستيعاب القرائي .- 1
تدريب املعلمني يف املجموعتني التجريبيتني على تطبيق التعلم التعاوين.- 2
مت تطبيق اختبار اال�ستيعاب القرائي القبلي على املجموعتني التجريبيتني - 3

وال�سابطتني.
مت تطبي���ق الدرا�سة مل���دة )8( اأ�سابيع , ومت تق�سيم املجموعتني التجريبيتني - 4

وعددهم���ا )20( طالب���ا اإىل اأربع جمموعات تعاونية تتكون كل جمموعة من 
)5( طالب  . 

املجموعت���ني ال�سابطت���ني مت تدري�سهما بالطريق���ة التقليدية )التناف�سية ( - 5
دون تق�سيمهم اإىل جمموعات 

مت تطبيق اختبار اال�ستيعاب القرائي بعد نهاية الدرا�سة مبا�سرة على اأفراد - 6
املجموعتني التجريبيتني وال�سابطتني.

الت�سميم و املعاجلة الإح�سائية : ه�-  

        اتبع���ت ه���ذه الدرا�س���ة املنه���ج �سب���ه التجريب���ي وهدف���ت اإىل تقيي���م فاعلي���ة 
ا�ستخدام التعلم التعاوين يف حت�سني اال�ستيعاب القرائي لدى عينة من تالميذ 

ذوي �سعوبات التعلم والعاديني   .
متغرات الدرا�سة :

املتغري امل�ستقل  : وله م�ستويان هما: - 
االأول : طريقة التعلم التعاوين .- 
الثاين: الطريقة التقليدية ) التناف�سية ( .- 

املتغري التابع   :   اال�ستيعاب القرائي .- 
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ت�صميم الدرا�صة : 

         تع���د ه���ذه الدرا�س���ة م���ن الدرا�س���ات �سب���ه التجريبية حي���ث مت تق�سيم اأفراد 
الدرا�س���ة  اإىل جمموعت���ني جتريبيتني,املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل )�سعوبات 
التعل���م( و املجموع���ة التجريبي���ة الثاني���ة )عادي���ني( مت تطبيق التعل���م التعاوين 
عليهم���ا, وجمموعتني �سابطت���ني املجموعة ال�سابطة االأوىل)�سعوبات التعلم ( 
واملجموع���ة ال�سابط���ة الثانية )عاديني( مت تطبيق الطريق���ة التقليدية عليهما 

ويبني ال�سكل التايل ت�سميم الدرا�سة وهي :
G1           O    X   O    
G2           O     _   O    
G3           O    X   O    
G4           O     _   O    

حيث اأن :
1 G1: ترمز للمجموعة التجريبية االأوىل )تعلم تعاوين لطالب �سعوبات   	

    التعلم (
1  G2: ترمز للمجموعة ال�سابطة االأوىل  ) تعلم تقليدي لطالب �سعوبات  	

    التعلم (
1  G3 : ترمز للمجموعة التجريبية الثانية )تعلم تعاوين لطالب عاديني (	
1  G4: ترمز للمجموعة ال�سابطة االأوىل  )تعلم تقليدي لطالب عاديني (	
1  X : ترمز للمعاجلة	
1  O : ترمز لقيا�ص املجموعتني التجريبية و ال�سابطتني ) القبلي والبعدي ( 	

و لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين امل�سرتك 
 )ANCOVA(
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نتائج الدرا�صة :
      وفيما يلي عر�ص للنتائج التي تتعلق بفر�سيات الدرا�سة :

 )1( النتائج املتعلقة بالفر�سية  الأوىل والتي ن�ست على ما يلي   :

»ال توج���د ف���روق  ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د م�ست���وى  ) α =0,05( ب���ني اأف���راد 
املجموع���ة التجريبية االأوىل)�سعوبات التعلم( التي ا�ستخدمت التعلم التعاوين 
واملجموعة ال�سابطة االأوىل التي ا�ستخدم فيها الطريقة التقليدية )التناف�سية( 

يف م�ستوى حت�سني اال�ستيعاب القرائي على القيا�ص البعدي”  .
          مت ا�ستخ���دام حتلي���ل التباي���ن امل�س���رتك لفح����ص الف���روق يف درجات اختبار 
اال�ستيع���اب القرائ���ي البع���دي  ب���ني املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل , واملجموع���ة 
ال�سابط���ة االأوىل وي���ن اجل���دول رق���م )2( املتو�سط���ات احل�سابي���ة واالنحرافات 
املعياري���ة واملتو�سطات احل�سابي���ة املعدلة الأداء تالميذ ذوي �سعوبات التعلم على 

اختبار اال�ستيعاب القرائي تبعا ملتغري الطريقة.
جدول )2(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�صــطات احل�صابية املعدلة الأداء تالميذ 
ذوي �صعوبات التعلم على اختبار اال�صتيعاب القرائي تبعا ملتغري الطريقة

الفئات
البعديالقبلي

المتوسط)
المعدل

العدد المتوسط)
الحسابي

االنحراف)
المعياري

المتوسط)
الحسابي

االنحراف)
المعياري

11.301.76717.501.65018.3310تجريبية)صعوبات
13.203.12013.603.34012.7710ضابطة)صعوبات

12.252.65315.553.25215.5520المجموع

 يتب���ني م���ن اجل���دول رق���م )2( اأن هن���اك فروق���ا يف الدرج���ات  ب���ني تالميذ ذوي 
�سعوب���ات التعل���م  يف املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل , وال�سابط���ة عل���ى القيا����ص 
البع���دي , حي���ث بل���غ املتو�س���ط احل�ساب���ي لط���الب املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل 
عل���ى القيا����ص البع���دي  )17٫50( درجة, يف ح���ني بلغ املتو�س���ط احل�سابي لطالب 
املجموعة ال�سابطة على القيا�ص البعدي  )13٫60( , وهذا ي�سري اإىل اأثر للتعلم 
التع���اوين يف م�ست���وى حت�س���ني اال�ستيع���اب القرائي ل���دى املجموع���ة التجريبية 
االأوىل , ولبيان داللة الفروق االإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام 

حتليل التباين امل�سرتك ANCOVA واجلدول رقم)3( يبني ذلك .
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جدول )3(
حتليــل التباين امل�صــرتك بــني املجموعة التجريبيــة االأوىل واملجموعة ال�صــابطة االأوىل على  

اختبار اال�صتيعاب القرائي مقا�صًا باالختبار البعدي

مجموع المربعاتمصدر التباين
درجات)
الحرية

قيمة فمتوسط المربعات
مستوى)
الداللة

88.692188.69241.642.000القبلي)
133.8781133.87862.857.000الطريقة
36.208172.130الخطأ
200.95019الكلي

              يتب���ني م���ن نتائ���ج حتلي���ل التباي���ن امل�س���رتك  ANCOVA يف اجل���دول 
رق���م )3( اأن هن���اك فروق���ا ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د م�ست���وى ) α =0,05 (  بني 
املتو�سط���ات ل���كل من املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل , و املجموع���ة ال�سابطة على 
االختب���ار البع���دي , فق���د بلغت قيم���ة) ف = 62٫857(, وهذه الف���روق هي ل�سالح 
املجموع���ة التجريبي���ة  االأوىل , وهذا يت�سح من املتو�سط���ات احل�سابية املو�سحة 
يف اجلدول رقم )2( حيث ارتفع متو�سط درجات تالميذ  للمجموعة التجريبية 
االأوىل عل���ى االختب���ار يف القيا����ص البع���دي اإىل )17٫50( وه���ذا ي�س���ري اإىل االأث���ر 
االيجاب���ي للتعل���م التع���اوين يف حت�س���ني اال�ستيع���اب القرائ���ي . ويف املقاب���ل ف���ان 
متو�س���ط  الدرج���ات  على االختبار للمجموعة ال�سابط���ة يف القيا�ص البعدي قد 
حاف���ظ عل���ى م�ست���واه , مما يدل على بقاء املجموع���ة ال�سابطة على و�سعها دون 
اأي حت�س���ن مم���ا ي�سري اإىل رف�ص الفر�سي���ة ال�سفرية وقب���ول الفر�سية البديلة 
والتي تعطي موؤ�سرا على فاعلية التعلم التعاوين يف حت�سني اال�ستيعاب القرائي 

لدى تالميذ ذوي  �سعوبات التعلم .
)2( النتائ�ج الت�ي تتعل�ق بالفر�س�ية الثاني�ة :   ن�س���ت ه���ذه الفر�سي���ة عل���ى اأنه 
»ال توج���د ف���روق  ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د م�ست���وى  ) α =0,05( ب���ني اأف���راد 
التعل���م  ا�ستخدم���ت  الت���ي  العادي���ني(  الثانية)تالمي���ذ  التجريبي���ة  املجموع���ة 
التع���اوين واملجموعة ال�سابط���ة الثانية التي ا�ستخدم فيه���ا الطريقة التقليدية 
)التناف�سي���ة( يف م�ست���وى حت�س���ني اال�ستيع���اب القرائ���ي على القيا����ص البعدي “ 
. وللتحق���ق م���ن �سح���ة الفر�سي���ة ال�سابق���ة  مت ا�ستخ���راج املتو�سط���ات احل�سابية 
واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات احل�سابية املعدلة الأداء تالميذ العاديني على 
اختب���ار اال�ستيعاب القرائي تبعا ملتغري الطريقة )جتريبية, �سابطة(, واجلدول 

اأدناه يو�سح ذلك.
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جدول )4(
املتو�صــطات احل�صــابية واالنحرافات املعيارية واملتو�صــطات احل�صــابية املعدلة الأداء تالميذ 

العاديني على اختبار اال�صتيعاب القرائي تبعا ملتغري الطريقة

الفئات
البعديالقبلي

المتوسط)
المعدل

العدد المتوسط)
الحسابي

االنحراف)
المعياري

المتوسط)
الحسابي

االنحراف)
المعياري

12.602.36618.801.03319.7710تجريبية)عاديين
16.202.97416.102.18315.1310ضابطة)عاديين
14.403.20217.452.16417.4520المجموع

يبني اجلدول )4( تبايناً ظاهرياً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات   
املعياري���ة واملتو�سط���ات املعدل���ة الأداء تالمي���ذ العادي���ني عل���ى اختب���ار اال�ستيعاب 
القرائ���ي تبعا ملتغري الطريقة )جتريبية, �سابط���ة( حيث بلغ املتو�سط احل�سابي 
لط���الب املجموع���ة التجريبي���ة الثانية على القيا�ص البع���دي )18٫80( درجة,  يف 
ح���ني بل���غ املتو�س���ط احل�سابي لط���الب املجموعة ال�سابط���ة على قيا����ص البعدي 
)16٫10( , وه���ذا ي�س���ري اإىل اأث���ر للتعلم التعاوين يف م�ست���وى حت�سني اال�ستيعاب 
القرائي لدى املجموعة التجريبية الثانية , والختبار داللة هذا الفرق ا�ستخدم 

حتليل التباين امل�سرتك ANCOVA, واجلدول رقم )5( يبني ذلك.

جدول)5(
حتليــل التباين امل�صــرتكبني املجموعــة التجريبية الثانيــة واملجموعة ال�صــابطة الثانية على  

اختبار اال�صتيعاب القرائي مقا�صًا باالختبار البعدي

مجموع المربعاتمصدر التباين
درجات)

الحرية
قيمة فمتوسط المربعات

مستوى)

الداللة
37.692137.69243.273.000القبلي)
71.791171.79182.420.000الطريقة
14.80817.871الخطأ
88.95019الكلي

         يتب���ني م���ن نتائ���ج حتلي���ل التباي���ن امل�س���رتك يف اجل���دول رق���م )5( اأن هناك 
فروق���ا ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د م�ست���وى ) α =0,05 (  ب���ني املتو�سط���ات ل���كل 
م���ن املجموع���ة التجريبية الثاني���ة و املجموع���ة ال�سابطة الثانية عل���ى االختبار 
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البع���دي  , فق���د بلغت قيمة) ف = 82٫420(, وه���ذه الفروق هي ل�سالح املجموعة 
التجريبي���ة الثانية, وهذا يت�سح من املتو�سط���ات احل�سابية املو�سحة يف اجلدول 
رق���م )4( حيث ارتف���ع متو�سط درجات اال�ستيعاب القرائي على االختبار البعدي 
اإىل )18٫80( درج���ة, وه���ذا ي�س���ري اإىل اأث���ر للتعلم التع���اوين  يف حت�سني م�ستوى 
اال�ستيع���اب القرائ���ي ل���دى تالمي���ذ العادي���ني  . ويف املقابل ف���ان متو�سط درجات 
اال�ستيع���اب القرائ���ي عل���ى االختب���ار البع���دي للمجموع���ة ال�سابط���ة الثانية قد 
حاف���ظ عل���ى م�ست���واه دون اأي ارتف���اع , مم���ا يدل عل���ى بقاء املجموع���ة ال�سابطة 
الثاني���ة عل���ى و�سعه���ا دون اأي حت�سن . مما ي�سري اإىل رف����ص الفر�سية ال�سفرية 
وقب���ول الفر�سي���ة البديلة والت���ي تعطي موؤ�سرا على فاعلي���ة التعلم التعاوين يف 

حت�سني اال�ستيعاب القرائي لدى تالميذ العاديني .

)3( النتائ�ج الت�ي تتعل�ق بالفر�س�ية الثالثة :  ن�ست ه���ذه الفر�سية عل���ى اأنه »ال 
توج���د فروق���ا  ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د م�ست���وى  ) α =0,05( ب���ني املجموع���ة 
التجريبيةاالأوىل)�سعوب���ات التعلم( والتجريبي���ة الثانية)تالميذ العاديني( يف 
م�ستوى حت�سني اال�ستيعاب القرائي  تعزى لنوع املجموعة على القيا�ص البعدي .

       وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذه الفر�سي���ة مت ا�ستخ���راج املتو�سط���ات احل�سابي���ة 
االأوىل  التجريبي���ة  املجموع���ة  اأف���راد  م���ن  كل  الأداء  املعياري���ة  واالنحراف���ات 
والتجريبية الثانية على اختبار اال�ستيعاب القرائي, ولبيان الفروق االإح�سائية 
 )Independent Sample  »ب���ني املتو�سط���ات احل�سابية مت ا�ستخدام اختب���ار »ت

(T-test, واجلدول رقم ) 6( يو�سح ذلك :

جدول )6(
املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية واختبار »ت« بني املجموعتني التجريبية االأوىل 

والتجريبية الثانية على اختبار اال�صتيعاب القرائي

العددالطريقة
المتوسط)

الحسابي

االنحراف)

المعياري

قيمة

"ت"

درجات)

الحرية

الداللة)

اإلحصائية

التحصيل
2.11218.049-1017.501.650تجريبية)صعوبات

1018.801.033تجريبية)عاديين
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عن���د م�ست���وى                      اإح�سائي���ة  ذات دالل���ة  ف���روق  اجل���دول )6( وج���ود  م���ن  يت�س���ح 
)a = 0٫05(  تع���زى الأثر الطريقة وج���اءت الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية 
الثاني���ة )تالمي���ذ عادي���ني( مقارن���ة باملجموع���ة التجريبي���ة االأوىل حي���ث كان 
التح�سن يف اال�ستيعاب القرائي اأف�سل يف املجموعة التجريبية الثانية مما ي�سري 
اإىل رف����ص الفر�سي���ة ال�سفري���ة وقبول الفر�سي���ة البديلة والت���ي تعطي موؤ�سرا 
عل���ى اأن م�ست���وى التح�س���ن يف اال�ستيع���اب القرائي كان ل���دى التالميذ العاديني  

اأف�سل من تالميذ ذوي �سعوبات التعلم

مناق�صة النتائج :
)1( مناق�سة النتائج املتعلقة  بالفر�سية الأوىل :  

 )0,05= α (  اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل وج���ود فروق  ذات داللة اإح�سائية عن���د م�ستوى
بني اأفراد املجموعة التجريبية االأوىل)�سعوبات التعلم( التي ا�ستخدمت التعلم 
التع���اوين واملجموع���ة ال�سابط���ة االأوىل التي ا�ستخدم فيه���ا الطريقة التقليدية 
)التناف�سية ( يف  م�ستوى حت�سني اال�ستيعاب القرائي على القيا�ص البعدي وكانت 
الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية االأوىل. وهذا يعني رف�ص الفر�سية ال�سفرية 
وقب���ول الفر�سي���ة البديل���ة . وتتف���ق نتائ���ج  الدرا�سة  مع كل م���ن الدرا�سات التي 
 )Gajria&Salvia,1992(و )Brandt&Ellsworth,1996) اأجراه���ا كل م���ن
)Shimabakuro&Serna,1999( و الدرا�س���ة الت���ي ق���ام به���ا عبي���دات )2003( 
ويعزوالباح���ث هذه النتيج���ة اإىل فاعلية التعلم التع���اوين يف حت�سني اال�ستيعاب 
القرائ���ي يف م�ستويي���ه احلريف واال�ستنتاجي  لدى تالمي���ذ ذوي �سعوبات التعلم 
يف ه���ذه الدرا�س���ة , وكذل���ك اإىل  الفوائ���د الت���ي يجنيه���ا الطلب���ة ذوي �سعوب���ات 
التعل���م  م���ن خ���الل التعل���م التع���اوين الأنه يقل���ل م���ن التناف����ص واالنعزالية بني 
االأقران ويزيد من التعاون وتبادل اخلربات واالأفكار بينهم  والذي كان �سببا يف 
�سع���ور اأف���راد الدرا�سة بالنج���اح املتكرر وهذا انعك�ص ايجابي���ا يف تقبلهم من  قبل 
معلميه���م مم���ا �ساعده���م على حت�س���ني ا�ستيعابه���م القرائي . و قد يع���ود ال�سبب 
يف ه���ذه النتيج���ة اإىل دق���ة املعلمني يف تدريب تالمي���ذ ذوي �سعوبات التعلم على 

التعلم التعاوين واإىل متابعة الباحث للمعلمني اأثناء تطبيق الدرا�سة . 
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)2( مناق�سة النتائج املتعلقة  بالفر�سية الثانية :   

 )0,05= α (  اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل وجود فروق  ذات دالل���ة اإح�سائية عند م�ستوى 
ب���ني اأف���راد املجموع���ة التجريبي���ة الثانية)العادي���ني( الت���ي ا�ستخدم���ت التعل���م 
التع���اوين واملجموعة ال�سابط���ة الثانية التي ا�ستخدم فيه���ا الطريقة التقليدية 
)التناف�سي���ة( يف م�ست���وى حت�س���ني اال�ستيع���اب القرائ���ي عل���ى القيا����ص البع���دي 
ول�سال���ح املجموع���ة التجريبية الثاني���ة » وهذا يعني رف����ص الفر�سية ال�سفرية 
وقب���ول الفر�سي���ة البديل���ة . وتتف���ق نتائ���ج  الدرا�سة  مع كل م���ن الدرا�سات التي 
 )Chapman,1991(و )Marshall,1992(و )Xin ,1996( اأجراه���ا كل م���ن 
ويع���زو   .)2001( اأبوعي�س���ة  ودرا�س���ة   ( )Putnam&Markovchick,1996( 
الباحث هذه النتيجة اإىل فاعلية التعلم التعاوين يف حت�سني اال�ستيعاب القرائي 
يف م�ستويي���ه احل���ريف واال�ستنتاج���ي  ل���دى تالمي���ذ العادي���ني يف ه���ذه الدرا�س���ة 
وق���د يع���ود ال�سبب  اإىل االجت���اه االيجابي من قبل الطلب���ة العاديني نحو التعلم 
التعاوين , وكذلك  قد يعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اإن التعلم  التعاوين يزيد 
من  التعاون وينمي روح الفريق ويعمل على زيادة التفاعل بني اأع�ساء املجموعة 
وتبادل املعلومات و اخلربات واالأدوار بينهم حيث ي�سمح التعلم التعاوين الأفراد 
املجموع���ة التعب���ري ع���ن اأرائه���م دون ت���ردد اأو خ���وف ويف التعل���م التع���اوين يكون 
النج���اح للمجموع���ة ككل ولي�ص لفرد بح���د ذاته مما �سجع اأف���راد املجموعة على 
م�ساع���دة بع�سه���م بع�س���ا . مم���ا اأ�سعره���م مبتعة التعل���م بعيدا عن املل���ل, و الذي 
ب���دوره اأدى اإىل زي���ادة تركيزه���م اأثن���اء احل�سة ال�سفي���ة وهذا انعك����ص ايجابا يف 
حت�س���ني اال�ستيع���اب القرائ���ي لديهم. قد يع���ود ال�سبب يف ه���ذه النتيجة اإىل دقة 
املعلم���ني يف تدري���ب تالمي���ذ ذوي �سعوب���ات التعل���م عل���ى التعلم التع���اوين واإىل 

متابعة الباحث للمعلمني اأثناء تطبيق الدرا�سة . 

)3( مناق�سة النتائج املتعلقة  بالفر�سية الثالثة :

اأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل وج���ود ف���روق  ذات دالل���ة اإح�سائي���ة عن���د م�ست���وى               
) α =0,05( ب���ني املجموع���ة التجريبيةاالأوىل)�سعوب���ات التعل���م( والتجريبي���ة 
الثانية)تالمي���ذ العادي���ني( يف م�ست���وى حت�س���ني اال�ستيع���اب القرائ���ي  تع���زى 
لن���وع املجموع���ة على القيا����ص البعدي ول�سال���ح املجموعة التجريبي���ة الثانية  .             
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  )Santos,1989) وتتفق نتائج  الدرا�سة  مع كل من الدرا�سة التي اأجراها كل من
ه���ذه  نتيج���ة  الباح���ث  ويع���زو   )Putnam&Markovchick,1996( ودرا�س���ة 
الدرا�س���ة اإىل اأن االأف���راد ذوي �سعوب���ات التعل���م يواجهون العدي���د من امل�سكالت 
�سمن اال�ستيعاب القرائي فهم ال ي�ستطيعون ا�ستذكار وحتديد االأفكار اأو و�سف 
االأح���داث اأو االأ�سخا����ص ويج���دون �سعوب���ة يف البح���ث عن احلقائ���ق والتفا�سيل 

املطلوبة لالإجابة عن اأ�سئلة حمددة 

و يع���اين الطلب���ة ذوو �سعوب���ات التعل���م م�س���كالت عدي���دة يف مه���ارات امل�ست���وى 
اال�ستنتاج���ي حي���ث اأن لديهم عجزا يف اال�ستنتاج ومقارن���ة االأفكار و ا�ستخال�ص 
املعاين و ربط االأفكار اجلديدة باخلربات ال�سابقة بعك�ص تالميذ العاديني وهذا 
يف�س���ر اأن التح�سن يف اال�ستيع���اب القرائي لدى تالميذ العاديني كان اأف�سل من 

ذوي �سعوبات التعلم .

التو�صيات :
يف �سوء نتائج هذه الدرا�سة فان الباحث يو�سي  مبا يلي :  

عق���د دورات تدريبي���ة ملعلمي املرحلة االبتدائية حول  ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية . 1
التعلم التعاوين.

عق���د دورات وور����ص عم���ل ملعلم���ي غرف امل�س���ادر حول كيفي���ة تزويد تالميذ . 2
ذوي �سعوبات التعلم   مبهارات اال�ستيعاب القرائي مب�ستوياته املختلفة.

اإج���راء درا�سات اأخرى على م�ستويات اال�ستيع���اب القرائي  با�ستخدام التعلم . 3
التعاوين على  فئات �سفية اأعلى .

ا�ستخ���دام ا�سرتاتيجيات اأخ���رى لتح�سني اال�ستيع���اب القرائي لدى تالميذ . 4
ذوي �سعوبات التعلم والعاديني
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الحتياج��ات الوالدية كم��ا يدركها اآباء واأمه��ات الأطفال املتخلفني 
عقليًا القابلني للتعلم وعالقتها ببع�س املتغريات

اإعداد
د/�صها اأحمد رفعت عبد اهلل

املدر�س بق�صم ال�صحة النف�صية
كلية الرتبية- جامعة الزقازيق

مقدمة الدرا�صة:
ُيع���د التخلف العقلي من اأ�سد م�س���كالت الطفولة خطورًة حلاجة الطفل 
للرعاي���ة واملتابع���ة, باالإ�ساف���ة مل���ا ترتك���ه االإعاق���ة م���ن اآثارعميق���ة ل���دي االآب���اء 
واالأمهات واالأخوة واالأخوات وكل من له عالقة بالطفل املتخلف عقلياً؛ وعندئذ 

تتعر�ص االأ�سرة لزيادة معدالت ال�سغوط النف�سية لديها.
فاالأ�س���رة الت���ي لديها طفل متخل���ف عقلياً ذات طبيع���ة خا�سة حيث يظل 
الطف���ل معتم���داً علي اأفراد اأ�سرته اعتماداً �سبة كلي وخا�سًة علي االأم, مما يوؤدي 
اإيل اأن تهم���ل االأم باق���ي اأف���راد االأ�س���رة حت���ى ت�ستطي���ع تلبية احتياج���ات طفلها, 
وهذا االهتمام من الوالدين قد يوؤدي اإيل التاأثري ال�سلبي علي االأخوة العاديني 
باالأ�س���رة, وال���ذي يظه���ر يف �سورة الرف�ص له���ذا الطفل, مما يخل���ق العديد من 
ال�سراع���ات النف�سية التي ت���وؤدي اإيل �سوء التوافق النف�س���ي واالجتماعي, ويوؤثر 
بالت���ايل عل���ي عالقاته���م باأخيه���م املتخل���ف عقلي���اً وك���ذا عالقاته���م بوالديه���م.                   

) اإميان فوؤاد كا�سف ,1995, 2(
ويري كمال اإبراهيم مر�سي)1996, 233( اأن والدي الطفل املتخلف عقلياً 
يف حاج���ة اإيل التب�س���ري بخ�سائ����ص الطف���ل, ومطال���ب من���وه وكيفي���ة معاملت���ه 
معامل���ًة ُت�سب���ع حاجات���ه وتنم���ي �سخ�سيت���ه, كذلك احلاج���ة اإيل م���ن ي�ساعدهما 
عل���ي فهم م�سكلة طفلهما, وي�سجعهما علي الر�سا باالأمرالواقع والتخفيف من 

م�ساعر ال�سدمة التي يتعر�سان لها.
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ويوؤك���د ع���ادل ع���ز الدي���ن االأ�س���ول )1993, 16( اأن وال���دي الطف���ل املع���اق � 
ب�س���ورٍة عام���ة واملتخل���ف عقلياً ب�سف���ٍة خا�س���ة � يعي�سان حتت �سغ���وط متعددة , 
وجميعه���ا مرتبطة باالحتياج���ات اخلا�سة لهذا الطف���ل, وبالقلق علي م�ستقبله 
وحياته القادمة, ومما يزيد من حده تلك ال�سغوط علي والدي الطفل اعتماده 

عليهما وما يفر�سه وجوده من اأعباء �سواء داخل االأ�سرة اأو خارجها.
وجن���د كث���رياً م���ن اآب���اء االأطف���ال املتخلف���ني عقلي���اً, واملعر�س���ني للتخلف 
العقل���ي ال يح�سن���ون رعاي���ة اأطفاله���م, اإم���ا للجهل بحال���ة الطف���ل واحتياجاته, 
اأوالنق����ص يف اخلربة بطرق تعليم وتربية الطفل, اأو الفهم اخلاطئ مب�سئوليات 
االأ�س���رة اأو االإهم���ال, اأو التقاع�ص عن الواجب���ات اأو لعدم توافر اإمكانيات الرعاية 
والعناي���ة بالطف���ل, اأو االن�سغ���ال عن االأ�سرة واالأطفال.) كم���ال اإبراهيم مر�سي , 

)233 -232 ,1996
 وق���د تنوع���ت االحتياج���ات الوالدي���ة الآب���اء واأمه���ات االأطف���ال املتخلف���ني 
عقلي���اً, والت���ي متثل اأهمي���ة بالن�سبة لهم يف رعاية طفله���م, وبينما اأكدت العديد 
م���ن الدرا�س���ات عل���ي حاج���ة الوالدي���ن اإيل اإ�سب���اع تل���ك االحتياج���ات االأ�سري���ة, 
والت���ي ي�سع���رون باأهميته���ا يف رعاية طفلهم املتخلف عقلياً, مم���ا ُي�سهم يف توافق 
االأ�س���رة وتكيفه���ا, وم���ن اأكرثها احلاج���ة اإيل الدع���م وامل�سان���دة االجتماعية,كما 
وتيلل���ر   ,)1997(Lusting,D.&Thomas,K وتوما����ص  لو�ستين���ج  درا�س���ة  يف 
واآخرين Teller,et al. )1997(, و�ساندلر.Sandler,A)1998(, و درا�سة جمانا 

.)1999( .Magana,S

م�صكلة الدرا�صة:
ُتع���د االأ�س���رة ذات طبيعة خا�سة عندما يرزقه���ا اهلل تعايل بطفل متخلف 
عقلي���اً, حيث ُت�سكل حال���ة الطفل حدثاً �ساغطاً؛ اإذ ي�ساحبها اأعرا�ص من الكدر 
وال�سي���ق؛ نظ���راً مل���ا ترتكه من ج���روح نف�سية عميقة لدي وال���دي الطفل, االأمر 
ال���ذي يتطلب اإع���ادة تنظيم كلي الأ�سلوب حياتهم���ا واأن�سطتهما املختلفة, فاالآباء 
واالأمهات ميكنهم االحتفاظ باأطفالهم املتخلفني عقلياً وهم �سغار, ولكن عندما 
يك���ربون تك���رب حاجاته���م اخلا�سة وتتعق���د م�ساكلهم؛ وعندئذ ت���زداد احتياجات 

والدي الطفل ومتطلباتهما.
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ومن هنا ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة فيما يلي:

ه���ل توج���د عالق���ة اإرتباطي���ة ذات داللة اإح�سائي���ة بني درج���ات االحتياجات - 1
الوالدي���ة الآب���اء واأمهات االأطفال املتخلفني عقلي���اً, ودرجات امل�ستوي الثقايف 

لالأ�سرة؟
ماه���ي اأك���رث االحتياج���ات الوالدي���ة اأهميًة بالن�سب���ة الآباء واأمه���ات االأطفال - 2

املتخلفني عقلياً؟
ه���ل توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ني متو�سط���ي درجات اآب���اء واأمهات - 3

االأطفال املتخلفني عقلياً علي مقيا�ص االحتياجات الوالدية ؟
ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سطي درج���ات االحتياجات - 4

الوالدي���ة الآب���اء واأمهات االأطف���ال املتخلفني عقلياً باخت���الف العمر الزمني 
للطفل ؟

ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سطي درج���ات االحتياجات - 5
الوالدي���ة الآب���اء واأمه���ات االأطفال املتخلف���ني عقلياً باخت���الف جن�ص الطفل 

)ذكر– اأنثي ( ؟
ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سطي درج���ات االحتياجات - 6

الوالدي���ة الآب���اء واأمه���ات االأطف���ال املتخلف���ني عقلي���اً باختالف درج���ة اإعاقة 
الطفل؟

ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سطي درج���ات االحتياجات - 7
الوالدي���ة باخت���الف امل�ست���وي االجتماع���ي االقت�س���ادي الثق���ايف لالأ�س���رة ) 

منخف�ص, مرتفع ( ؟

اأهمية الدرا�صة:
تكم���ن اأهمي���ة الدرا�سة احلالية يف اأهمية املو�سوع ال���ذي تتناوله الدرا�سة 
وه���و االحتياج���ات الوالدية الآباء واأمهات االأطف���ال املتخلفني عقلياً, فهو مبثابة 
حماول���ة للتعرف علي اأهم تلك االحتياج���ات الوالدية ال�سرورية واملطلوبة من 
قب���ل اآباء واأمهات االأطف���ال املتخلفني عقلياً واأكرثها اأهمي���ة بالن�سبة لهم والتي 

ي�سعرون باأنها الزمة لرعاية طفلهم.
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اأهداف الدرا�صة:

تهدف الدرا�سة احلالية اإيل حتقيق العديد من االأهداف, ومنها:
التع���رف عل���ي اأهم االحتياج���ات الوالدية الآب���اء واأمهات االأطف���ال املتخلفني - 1

عقلياً, وحتديد طبيعتها واأكرثها اأهمية وانت�ساراً بالن�سبة لهم.
 التعرف علي تاأثري عدد من املتغريات, مثل:) عمر, وجن�ص الطفل املتخلف - 2

عقلي���اً, ودرج���ة اأو �س���دة اإعاقت���ه, وامل�ست���وي االجتماع���ي االقت�س���ادي الثقايف  
لالأ�سرة ( علي متغريات الدرا�سة احلالية.

م�صطلحات الدرا�صة:

1- التخلف العقلي: 

وم���ن اأ�سه���ر تل���ك التعريف���ات م���ا ورد يف الت�سني���ف االإح�سائ���ي ال���دويل 
العا�س���ر لالأمرا����ص العقلية, وامل�سكالت املت�سلة بال�سح���ة ICD-10 ال�سادر عن 
منظم���ة ال�سحة العاملي���ة )WHO( )1992( باأنه: حالة من توقف النمو العقلي 
اأو ع���دم اكتمال���ه, وتتمي���ز باختالل يف امله���ارات يظهر اأثن���اء دورة النمو ويوؤثر يف 
امل�ست���وي الع���ام للذكاء, اأي الق���درات املعرفية واللغوية واحلركي���ة واالجتماعية, 
وق���د يح���دث التخلف مع اأو ب���دون ا�سطراب نف�سي, اأو ج�سم���ي اآخر لكن االأفراد 
املتخلف���ني عقلي���اً ق���د ي�سابون ب���كل اأن���واع اال�سطراب���ات النف�سية, ب���ل اإن معدل 
انت�س���ار اال�سطراب���ات النف�سية االأخرى بني املتخلفني عقلياً يبلغ علي االأقل من 
ثالث���ة اإيل اأربعة اأ�سعافه بني جمموع ال�س���كان كما يكون �سلوك الطفل التكيفي 

خمتاًل.) منظمة ال�سحة العاملية, 1999, 238 (
 American Psychiatric ق���د اأقرت اجلمعية االأمريكية للطب النف�سي
(Association )A.P.A يف االإ�س���دار الراب���ع للدلي���ل الت�سخي�س���ي االإح�سائ���ي 
لالأمرا�ص العقلية DSM-IV)1994( لت�سخي�ص احلالة علي اأنها تخلف عقلي, 

والتي ت�سرتط ا�ستيفاء املحكات التالية:
اأداء ذهن���ي وظيف���ي دون املتو�س���ط, ون�سب���ة ذكاء ح���وايل70 فاأق���ل با�ستخدام ( 1(

اختبار ذكاء فردي.
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عيوب اأو جوانب ق�سور م�ساحبة يف ال�سلوك التكيفي الراهن يف اثنني علي ( 2(
االأقل من املجاالت االآتية:) التوا�سل, ا�ستخدام اإمكانيات املجتمع, التوجيه 

الذاتي, املهارات االجتماعية, العمل, ال�سالمة وال�سحة(.  
يح���دث ذل���ك قبل �سن 18 �سن���ة( A.P.A, 1994 , 40 (, وقد تبنت الباحثة ( 3(

هذا التعريف يف الدرا�سة احلالية.
2- الحتياجات الوالدية: 

تعرفها اإميان فوؤاد كا�سف )2000, 205( باأنها: » جمموعة من االحتياجات 
املعرفية, والرتبوية, والنف�سية التي حتتاج اإليها اأ�سرة الطفل املعاق وال ت�ستطيع 
اإ�سباعه���ا مبفرده���ا, مما يوؤدي اإيل توترها ويزيد من �سعورها بال�سغط, وحتتاج 
اإيل م���ن ي�ساعده���ا يف اإ�سب���اع ه���ذه االحتياج���ات �س���واء م���ن االأه���ل, اأو املوؤ�س�س���ات 

املختلفة باملجتمع”, وقد تبنت الباحثة هذا التعريف يف هذه الدرا�سة.

الإطار النظري:

اأولً: التخلف العقلي:

تتع���دد تعريف���ات التخل���ف العقل���ي وت�سنيفات���ه تبع���اً الخت���الف جماالت 
تخ�س����ص الباحث���ني واهتماماته���م �سواء كانوا اأطب���اء اأو نف�سي���ني, اأو تربويني..
الخ, فمنها ما ُيركز يف جوهره علي اإبرازاأهمية العوامل الوراثية والباثولوجية 
امل�سبب���ة للتخل���ف العقل���ي, والت���ي توؤث���ر بدوره���ا �سلبي���اً عل���ي ال���ذكاء والق���درات 
العقلية, فيعرف اأحمد عكا�سة )1992,391( التخلف العقلي باأنه : توقف اأو عدم 
تكامل تطور ون�سوج العقل مما يوؤدي اإيل نق�ص يف الذكاء ال ي�سمح للفرد بحياة 
م�ستقل���ة اأو حماي���ة نف�سه �سد املخاط���ر اأو اال�ستغالل, ومنها م���ا ُيعرف التخلف 
العقل���ي يف �س���وء اخل�سائ����ص ال�سلوكي���ة االجتماعية وعدم الن�س���ج االجتماعي, 
وع���دم مقدرت���ه علي تفهم املواقف االجتماعية, وم���ن اأبرزها تعريف اإدجار دول, 
وُيع���د اأول م���ن و�سع تعريف ر�سمي لل�سلوك التكيفي, وق���د ُعرف املتخلف عقلياً 

باأنه :
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غري كفء اجتماعياً ومهنياً وال ي�ستطيع اأن ي�سري اأموره ال�سخ�سية مبفرده.( 1(
دون اأقرانه االأ�سوياء يف القدرة العقلية العامة.( 2(
يظهر تخلفه العقلي منذ امليالد اأو يف �سن مبكرة من النمو.( 3(
يرجع تخلفه لعوامل تكوينية اإما وراثية, اأو مكت�سبة.( 4(
يظل متخلفاً حتى مرحلة الر�سد .) حممد اإبراهيم عبد احلميد , 1999, 18( ( 5(

وم���ن جه���ة اأخ���ري, ينظر البع����ص اإيل ظاه���رة التخلف العقل���ي علي اأنها 
م�سكل���ة تعليمي���ة؛ اإذ تعتم���د عل���ي م���دي الق�س���ور يف اال�ستع���دادات التح�سيلي���ة 
والق���درة عل���ي التعل���م, فتعرف���ه زين���ب حمم���ود �سق���ري)1999, 98( باأن���ه: » ذلك 
الطفل الذي ال ي�ستطيع التح�سيل الدرا�سي يف نف�ص م�ستوي زمالئه يف الف�سل 
الدرا�سي, ويف نف�ص العمر الزمني, وتقع ن�سبة ذكائه بني)50-55( اإيل )75-70( ». 
بينم���ا تركز التعريفات النف�سي���ة ال�سلوكية احلديثة علي حمكات اأ�سا�سية 
كن�سب���ة ذكاء الف���رد والق���درات التكيفي���ة ل���ه, وم���ن اأ�سهره���ا تعري���ف اجلمعي���ة 
�سيوع���اً  اأكرثه���ا  ُتع���د  والت���ي   ,)1992( AAMR العقل���ي  للتخل���ف  االأمريكي���ة 
وقب���واًل بني املتخ�س�س���ني يف هذا املجال, وعرفته باأنه: نق����ص جوهري يف االأداء 
الوظيف���ي الراه���ن, ويت�سم ب���اأداء ذهني وظيفي دون املتو�س���ط يكون متالزماً مع 
جوان���ب الق�سور يف اثن���ني, اأو اأكرث من جماالت القدرات التكيفية التالية وهي:                       
) التوا�سل, والرعاية ال�سخ�سية اأو الذاتية, واحلياة اأو املعي�سة املنزلية, واملهارات 
االجتماعي���ة, واال�ستف���ادة من املجتم���ع, والتوجيه الذاتي, وال�سح���ة وال�سالمة, 
واجلوانب اأو الوظائف االأكادميية الوظيفية, ووقت الفراغ والعمل, ويظهر قبل 

) Kaplan & Sadock, 2000, 2591-2592).)سن الثامنة ع�سرة�
م���ن هن���ا يت�س���ح اأن التعريف���ات احلديث���ة للتخل���ف العقلي و�سع���ت معيار 
ال�سل���وك التكيف���ي متالزماً مع معيار ن�سبة الذكاء, حيث ال ميكن اأن نعتمد علي 
اختب���ارات ال���ذكاء املقنن���ة وحده���ا يف التعرف علي ح���االت املتخلف���ني عقلياً, كما 
يت�س���ح اأي�س���اً ع���دم اتفاق العلم���اء والباحث���ني يف هذا املجال عل���ي تعريف حمدد 
ووا�س���ح, واأك���رث قب���واًل ملفه���وم التخلف العقل���ي, مما ي���وؤدي اإيل تن���وع ت�سنيفات 

املتخلفني عقلياً وفئاتهم, والتي من اأهمها: 
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اأ- الت�سنيفات النف�سية: 
والت���ي تعتم���د علي متغ���ري ن�سبة الذكاء ل���دي االأطفال املتخلف���ني عقلياً, 

وتتمثل يف:
1- الت�سنيفات الثالثية، وهي:

فئة التخلف العقلي اخلفيف , وهي التي تكون ن�سبة ذكائها بني 50 و68 درجة.( 1(
فئة التخلف العقلي املتو�سط , وهي التي تكون ن�سبة ذكائها بني 25 و49 درجة.( 2(
فئ���ة التخل���ف العقل���ي ال�سدي���د, وتق���ل ن�سب���ة ذكائه���ا ع���ن 25 درجة.)كم���ال ( 3(

اإبراهيم مر�سي ,1996, 29(
2- الت�سنيفات الرباعية :

 A.P.A وم���ن اأ�سهره���ا م���ا قدمت���ه اجلمعي���ة االأمريكي���ة للط���ب النف�س���ي       
تبع���اً مل�ستوي���ات االأداء الوظيف���ي العقل���ي, وال���ذي ن�سرته يف الدلي���ل الت�سخي�سي 
االإح�سائ���ي الرابع لالأمرا�ص واال�سطرابات العقلي���ة)DSM-IV)1994, وُيعد 
م���ن اأك���رث الت�سنيف���ات �سيوع���اً واأكرثها حداث���ًة؛ اإذ ي�سنف التخل���ف العقلي اإيل 

اأربع فئات ح�سب ن�سبة الذكاء, كما يلي:
فئ�����ة التخل���ف العقل���ي اخلفي���ف Mild , وت���رتاوح ن�س�ب���ة ذك����اء ه���ذه الفئ���ة ( 1(

ب���ني)50-55( اإيل70 درج���ة, وتبلغ  ن�سبة ه���ذه الفئة حوايل 85%من جمموع 
املتخلفني عقلياً.

فئ�����ة التخل���ف العقلي املتو�سط Moderate , وترتاوح ن�س�بة ذك�اء هذه الفئة ( 2(
ب���ني )35-40( اإيل)50-55( درج���ة , وتبل���غ ن�سبة هذه الفئ���ة حوايل10 %من 

جمموع املتخلفني عقلياً.
فئ�����ة التخلف العقلي ال�سدي���د Severe, وترتاوح ن�س�بة ذك�اء هذه الفئة بني ( 3(

)20-25( اإيل)35-40( درج���ة , وتبل���غ ن�سبة هذه الفئ���ة حوايل )3- 4( %من 
جمموع املتخلفني عقلياً.

فئ�����ة التخل���ف العقل���ي العمي���ق Profound , وتق���ل ن�س�ب���ة ذك����اء ه���ذه الفئة ( 4(
جمم���وع  م���ن  ح���وايل%2  الفئ���ة  ه���ذه  ن�سب���ة  وتبل���غ  درج���ة,  ع���ن)25-20( 
؛  57 –  56  ,  1999 احلمي���د,  عب���د  اإبراهي���م  عقلي���اً. ) حمم���د  املتخلف���ني 
) A.P.A, 1994, 40- 46 ؛  Davison,G. & Neale,J. ,1994 , 460 - 461 
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ب-الت�سنيفات الرتبوية:

والت���ي ُت�سن���ف حاالت التخلف العقل���ي اإيل ثالث جمموعات طبق���اً ملتغري البعد 
الرتبوي, وذلك كاالآتي:

1- فئة القابلني للتعليم Educable, وهي تقابل حاالت التخلف العقلي الب�سيط 
وفق ت�سنيف متغري الذكاء, والتي اأُطلق عليها املاأفون, اأو املورون قدمياً, ومتثل 
1٫5- 2٫5% تقريباً من اإجمايل عدد ال�سكان, واأهم ما يتميزون به اأنهم يتعلمون 
بب���طء �سدي���د, وال ي�ستطيعون موا�سلة الدرا�سة وفق���اً للمناهج العادية, اإال اأنهم 
ميتلكون القدرة علي التعلم اإذا ما توافرت لهم خدمات تربوية خا�سة, ومن ثم 
يحتاج���ون اإيل مدار����ص خا�س���ة لتعليمهم؛ ل���ذا ال ميكنهم تعلم امل���واد الدرا�سية 
املق���ررة يف �سن���ة درا�سية واحدة مثل اأقرانهم العاديني, وميكن الأفرادها الو�سول 
اإيل ال�س���ف الثال���ث اأو اخلام����ص االبتدائ���ي العادي, كما يبدي بع�سه���م ا�ستعداداً 
للتعل���م يف بع����ص املج���االت املهنية رمبا يبلغ ح���د التفوق اأحيان���اً.) �سعيد ح�سني 

العّزة ,2001 , 59 (
2- فئ�ة القابل�ني للتدري�ب Trainable , وه���ي ت���وازي ح���االت التخل���ف العقل���ي 
املتو�س���ط وفق ت�سنيف متغري الذكاء وكان ُيطل���ق عليها البلهاء.. ومتثل حوايل 
13. 0 % م���ن اإجم���ايل عدد ال�سكان, كما متثل حوايل5 : 7 %من املتخلفني عقلياً. 

)عبد املطلب اأمني القريطي , 1996, 103 (
      واأهم ما مييز اأفراد هذه الفئة اأن االإعاقة تظهر عليهم يف مراحل مبكرة جداً 
منذ بداية الر�ساعة, وتكون اإعاقتهم م�سحوبة بعدم القدرة علي الكالم وامل�سي, 
فهم يعانون من �سعوبات �سديدة ُتعجزهم عن التعلم, اإال اأنهم قابلون للتدريب 
وفقاً لربامج خا�سة علي مهام العناية بالذات والوظائف اال�ستقاللية, واملهارات 
االأكادميي���ة, واالأعمال اليدوية الب�سيطة, وذلك حتت االإ�سراف والتوجيه املهني 
يف بيئ���ات وور����ص حممي���ة, وعلي���ه فق���د يت���م الرتكيز له���ذه الفئة عل���ي الربامج 

التدريبية املهنية.) فاروق الرو�سان , 1999 , 62(
3- فئ�ة املعتم�دون Custodial , وه���ي ت���وازي ح���االت فئت���ي التخل���ف العقل���ي 
ال�سدي���د واحل���اد وف���ق ت�سني���ف متغ���ري ال���ذكاء .. فهي اأق���ل الن�سب انت�س���اراً بني 
املتخلفني عقلياً , فهم ي�سكلون 5 % تقريباً من املتخلفني عقلياً, وكان ُيطلق عليهم 
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املعتوهني, ويقعون يف نطاق 13 .0 % من عدد ال�سكان عموماً, كما يحتاجون اإيل 
رعاي���ة كامل���ة طيل���ة حياتهم, فهم عاج���زون كليًة حتى ع���ن العناي���ة باأنف�سهم اأو 
حمايته���ا من االأخطار؛ ل���ذا يحتاجون اإيل رعاية اإيوائي���ة متخ�س�سة وم�ستمرة 
م���ن النواح���ي الطبي���ة وال�سحي���ة والنف�سية واالجتماعي���ة, اإما داخ���ل املوؤ�س�سات 
اخلا�س���ة اأو مراك���ز عالجي���ة اأو يف حمي���ط اأ�سرهم الطبيعية اإذا م���ا توافرت لهم 
ظ���روف الرعاي���ة املنا�سب���ة. ) عب���د املطل���ب اأم���ني القريط���ي, 1996, 103- 104( 

اأ�صباب التخلف العقلي:
      تختلف العوامل امل�سببة للتخلف العقلي, اإال اأنه اأمكن تق�سيم حاالت التخلف 
العقل���ي م���ن وجهة النظر ال�سببي���ة اإيل عاملني رئي�سني بوج���ه عام, فقد حتدث 
االإ�ساب���ة بالتخلف العقلي يف الغالبية العظمي لعامل منهما اأو جتميع مت�سابك 

لكالهما, وهما:
اأولً: الأ�سباب الوراثية اأوالأولية: 

وه���ي اإما وراثية مبا�سرة, وحتدث االإ�سابة عن طريق اجلينات التي حتملها 
كرومو�سوم���ات اخللي���ة التنا�سلي���ة, فنتيجة لبع����ص العيوب املخي���ة املوروثة عن 
طري���ق اجلين���ات الت���ي يرثه���ا الطفل م���ن والديه فت���وؤدي اإيل تلف اأن�سج���ة املخ , 
وت�سب���ب التخل���ف العقل���ي, اأو وراثي���ة غ���ري مبا�س���رة, وفيها حاالت ي���رث اجلنني 
�سف���ات ت���وؤدي اإيل ا�سطراب���ات تكوينية, وحتدث عن طريق نق���ل اجلينات عيوباً 
تكوينية اأوا�سطراباً اأو خلاًل يوؤدي اإيل تلف اأن�سجة املخ , وتعويق منوه ووظائفه, 

ومن اأبرزها:
� ا�سطراب���ات التمثي���ل الغذائ���ي: Metabolism Disorders, وم���ن اأهمه���ا  اأ   

حاالت اجلالكتمو�سيميا.
 Chromosomal Abnormality،ب � ح���االت اخللل اأو ال�سذوذ الكرومو�سومي
وترج���ع بع����ص ح���االت التخل���ف العقل���ي اإيل ا�سطراب���ات التمثي���ل الن�سب���ي 
للكرومو�سوم���ات كح���االت عر����ص داون Down Syndrome, اأو املنغولي���ة 
Mongolism, وتوؤك���د الدرا�سات علي اأن اخللل الكرومو�سومي م�سئول عن 
10% من حاالت التخلف العقلي.) عثمان لبيب فراج, 2002, 37-36(                                                            
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ثانيًا: الأ�سباب غر الوراثية اأوالبيئية: 

وه���ي ت�سب���ب نوعاً من التخلف العقلي الثانوي اأو املكت�سب, وميكن ت�سنيفها اإيل 
نوعني هما :

Biological   :اأ- العوامل البيئية البيولوجية
     وتوؤثر هذه العوامل علي اجلنني منذ حلظة االإخ�ساب واأثناء تكوينه يف رحم 
االأم, ث���م اأثن���اء ال���والدة وبعده���ا, كما ت�سيب اجله���از الع�سب���ي يف اأي مرحلة من 

مراحل النمو بعد عملية االإخ�ساب, وتنق�سم لالآتي:
1- عوامل قبل الولدة Pre-natal Factors, ومن اأبرزها :

االأمرا����ص املعدي���ة والت�سم���م: ت�سمل اإ�ساب���ة االأم احلامل ببع����ص االأمرا�ص - 1
املعدي���ة, والت���ي تنتق���ل اأثره���ا اإيل اجلن���ني مبا�س���رًة, وم���ن اأكرثه���ا �سيوع���اً 
 ,Syphilis والزه���ري ,Rubella-German Measles  احل�سب���ة االأملاني���ة
واأي�س���اً تعر����ص االأم حل���االت الت�سم���م الع�س���وي Intoxication اأثناء فرتة 
احلم���ل كح���االت ت�سم���م ال���دم, وزي���ادة ن�سب���ة ال�سف���راء يف ال���دم اأو تعر�سه���ا 
للت�سمم مبركبات الر�سا�ص, اأو نتيجة لعوادم ال�سيارات اأو تناول االأم لبع�ص 
االأدوي���ة والعقاقري دون ا�ست�سارة الطبيب كامل�س���ادات احليوية, واالأ�سربين, 
ومركبات الثاليدميد ويف حاالت االإجها�ص وكذلك نتيجة التدخني, واإدمان 

االأم للمخدرات اأو الكحوليات.
االإ�سعاع���ات: تعر����ص االأم احلام���ل لالإ�سع���اع خا�س���ًة االأ�سع���ة ال�سينية خالل - 2

الث���الث �سهور االأويل م���ن احلمل فقد يوؤدي اإيل الت�سوهات اخللقية اأو خلل 
يف اجلهاز الع�سبي املركزي مع نق�ص وا�سح يف وزن اجلنني.

االإ�ساب���ات واحلوادث: كاإ�سابة االأم احلامل يف حوادث ال�سيارات اأو ال�سقوط - 3
م���ن مكان مرتفع اأو حماولتها لالإجها�ص, اأو اإ�سابتها باحلمى ال�سديدة, اأو 

فقر الدم احلاد, ت�سبب ت�سوه اجلنني واإعاقة منوه العقلي واجل�سمي. 
�س���وء تغذي���ة االأم احلام���ل: فق���د ينتج التخل���ف العقلي عن �س���وء تغذية االأم - 4

احلام���ل وع���دم ح�سوله���ا بانتظ���ام عل���ي كاف���ة امل���واد الغذائي���ة الالزم���ة لها 
وللجن���ني مم���ا ي�سعف من مناعتها �س���د االإ�سابة باالأمرا����ص املعدية.)عبد 

املطلب اأمني القريطي , 1996, 92(
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5 - -RH فاإذا كانت ف�سيلة االأم :RH Factor ح���االت مرتبطة بعامل ريزي����ص
, واالأب RH+ ورث الطف���ل م���ن اأبي���ه RH+, فيرتت���ب عل���ي اخت���الف اأوعدم 
تطاب���ق دم االأم م���ع دم اجلن���ني اإيل تكوي���ن اأج�سام م�س���ادة يف دم االأم تت�سرب 
اإيل اجلنني عن طريق احلبل ال�سري فتهاجمه وتتلف جزءاً كبرياً من كرات 
الدم احلمراء التي تتكون يف نخاع العظم وعدم تكامل ن�سجها وزيادة ن�سبة 
ال�سف���راء يف دم اجلن���ني, والت���ي توؤث���ر علي اخلالي���ا املخي���ة ووظائفها, وقد 
ت���وؤدي اإيل وف���اة الطفل اأو اإ�سابته بتخلف عقلي �سديد. ) عثمان لبيب فراج 

) 36, 2002 ,
ا�سطراب���ات الغ���دد ال�سماء: فقد يوؤدي �سمور الغ���دة التيمو�سية, اأو ت�سخم - 6

الغدة الدرقية يف مرحلتي االأجنة والطفولة املبكرة اإيل التخلف العقلي. 
عم���ر االأم عن���د احلمل : ت�س���ري الدرا�سات اإيل اأن ال�س���ن االأمثل لالأم لتحمل - 7

خالل���ه ي���رتاوح ب���ني 20 – 35 �سن���ة, حي���ث اأن احلوام���ل بع���د ه���ذا ال�سن قد 
يتعر�س���ن للمر����ص اأو ل�سعوبات بالغة اأثناء احلم���ل والوالدة, كما اأن احلمل 
قب���ل20 �سن���ة قد تواكبه ح���االت والدة مبت�سرة مما يزيد م���ن احتمال اإ�سابة 

اأطفالهن بالق�سور العقلي.)عادل عبد اهلل حممد, 2003 , 113-112(

2-عوام�ل اأثن�اء ال�ولدة: Peri-natal Factors, ويلخ����ص عثم���ان لبي���ب ف���راج 
)2002, 33( جمموع���ة العوام���ل امل�سئول���ة عن التخلف العقلي اأثن���اء الوالدة , يف 

االآتي:
الوالدة الع�سرة القي�سرية.��
انحبا����ص اأو نق����ص االأك�سجني عن اجلنني يف املرحل���ة االأخرية من احلمل اأو ��

التفاف احلبل ال�سري حول رقبته.
اإ�ساب���ة اجلمجم���ة اأو املخ اأثناء ال���والدة اأو بعدها نتيجة �سدم���ة اأو حادث, اأو ��

تلف اأو التهاب يف املخ, اأو ا�ستعمال اجلفت, اأو ال�سفط .
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3- عوام�ل بعد الولدة Post-natal Factors  , فقد يولد الطفل والدة طبيعية 
ث���م ي�ساب بالتخلف العقلي بعد مولده, وذلك خالل الفرتة النمائية يف مرحلة 
الطفول���ة املبك���رة � قبل �سن املراهقة � ب�سب���ب تعر�سه لبع�ص االأمرا�ص ذات االأثر 

ال�سلبي علي خاليا املخ , ومن اأهمها:
اأمرا�ص �سوء تغذية الطفل : فالنق�ص ال�سديد يف الربوتني, اأو اليود ب�سفٍة - 1

خا�سة يف ال�سنة االأويل من عمره من اأهم م�سببات التخلف العقلي.
االإ�سابة باأمرا�ص الطفول���ة: فتعر�ص الطفل لالإ�سابة باأمرا�ص كاحل�سبة - 2

االأملانية, والتهاب اجلهاز التنف�سي واحلمى ال�سوكية, والتهاب الغدة النكفية, 
وال�سعال الديكي, قد ي�سحبها ارتفاع يف درجة احلرارة مما يوؤثر علي خاليا 

املخ ومن ثم اإ�سابته بالتخلف العقلي .
احل���وادث وال�سدمات: تعر�ص الطفل حل���االت االختناق الناجتة عن ارتفاع - 3

�سغ���ط ال���دم, والكدمات ال�سدي���دة للدماغ والتي ينتج عنها ك�س���ور, اأو �سروخ 
يف اجلمجم���ة قد ي�سبب تهت���كاً يف اأن�سجة املخ وتلفاً يف خالياه. )عبد املطلب 

اأمني القريطي, 1996, 92(
حاالت الت�سمم والتلوث البيئي: وُيعترب الر�سا�ص اأكرث امللوثات الكيميائية - 4

يف عالقت���ه بالتخل���ف العقلي, وقد يوؤثر ب�سكٍل مبا�سر يف مرحلة منو الطفل 
علي احلد من ذكائه وعلي اجلهاز الع�سبي.)عثمان لبيب فراج , 2002, 34(

Environmental )Social) Factors : ب- العوامل البيئية الجتماعية

      يرج���ع التخل���ف العقل���ي اإيل جمموع���ة م���ن العوامل االجتماعي���ة والثقافية, 
واالقت�سادية, والنف�سية, والتي تلعب دوراً هاماً يف منو الطفل وتوؤدي اإيل ق�سور 

النمو العقلي لديه , ومنها:
التعلي���م �� فر����ص  م���ن   Environment Deprivation البيئ���ي  احلرم���ان 

والتدريب الالزم الكت�ساب اخلربات واملهارات.
العزلة االجتماعية, وانعدام اأو عدم كفاية فر�ص اال�ستثارة احل�سية والعقلية ��

الكافية.
احلرم���ان العاطفي, اأو تقييد الطفل وتعري�سه ل�سغوط نف�سية �سيئة , وما ��

يرتت���ب عليه���ا من ا�سطرابات نف�سية وانفعالية قد ي�ساحبها تاأخر يف منوه 
العقلي.)عبد املطلب اأمني القريطي, 1996,94( 
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خ�صائ�س الأطفال املتخلفني عقليًا:
Physical : اأولً� اخل�سائ�س اجل�سمية واحلركية

ال توج���د خ�سائ�ص ج�سمية معين���ة متيز حاالت التخلف العقلي الب�سيط 
ع���ن اأقرانه���م العادي���ني يف ال���وزن والط���ول, واحلركة, ال�سح���ة العام���ة, والبلوغ 
اجلن�س���ي وغريه���ا, اإال اأن املظهر البدين غري ال�سوي يزداد مع زيادة درجة وحدة 
التخل���ف العقلي, اأي كلما قل���ت درجة الذكاء واقرتبت من 50 كلما بداأت الفروق 
يف م�ست���وي النم���و اجل�سم���ي واحلرك���ي تظه���ر فه���م اأق���ل وزن���اً واأقل ط���واًل واأقل 
ق���درة عل���ي امل�سي بطريق���ة �سحيحة , بيد اأن ح���االت التخلف العقل���ي املتو�سطة 
وال�سدي���دة والعميق���ة يتاأخ���ر منوه���ا اجل�سم���ي واحلرك���ي اأثن���اء مرحل���ة البل���وغ 
Puberty , وقد يتوقف عند م�ستوي اأقل بكثري مما ت�سل اإليه حاالت العاديني.

 ) Richardson,et al., 1985 , 475 - 484 ; Lindgren,G. & Katoda,H.
  , 1993 , 128-134  (

وم���ن اأه���م تل���ك اخل�سائ����ص املمي���زة للمتخلفني عقلي���اً القابل���ني للتعلم 
ب���طء يف النم���و اجل�سمي ب�سفٍة عامة, و�سغر احلج���م والوزن عن العادي ونق�ص 
حج���م ووزن املخ عن املتو�سط, وت�س���وه �سكل اجلمجمة واالأذنني والعينني والفم, 
واالأ�سن���ان والل�سان,وت�س���وه االأط���راف وب���طء النم���و احلرك���ي وتاأخ���ر احلرك���ة 
وا�سطرابها وروتينيتها, و�سعف وا�سطراب يف الن�ساط اجلن�سي, وذلك ماتوؤكده 
انت�س���ار يون����ص)1990,451-452( علي اأن :« �س���كل الوجه يف معظم احلاالت غري 
طبيع���ي؛ اإذ يك���ون اأك���رب اأو اأ�سغ���ر م���ن املعتاد بدرج���ة وا�سح���ة واالأذن اخلارجية 
امل�سوهة, والفم ذو ال�سفتني املمدودتني املتدليتني, والعينان املختلفتان من حيث 

ال�سكل اأو اللون اأوالو�سع واختالل منو االأ�سنان وت�سوه �سكلها ». 

Mental : ثانيًا:اخل�سائ�س العقلية � املعرفية
       يختل���ف املتخلف���ون عقلي���اً ع���ن العادي���ني يف م�ست���وي النم���و العقل���ي فيتميز 
بت���دين ن�سب���ة الذكاء عن 70 درجة, وتاأخر النمو اللغوي اإيل حد كبري, ولعل من 

اأهمها:
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بطء النمو العقلي : - 1

     ويذكرعب���د ال�س���الم عبد الغفار, ويو�سف ال�سيخ ) 1985 ,74( اأن اأق�سي معدل 
للنم���و العقل���ي للطف���ل املتخل���ف عقلي���اً يف ر�سده ما ب���ني 7 -11 �سن���ة, ومثل هذا 
امل�ست���وي ال يوؤهل���ه للتح�سي���ل الدرا�سي اإيل اأكرث من ال�س���ف اخلام�ص مهما بلغ 

من العمر ومهما تعر�ص ملثريات وبرامج تربوية.

�سعف النتباه : - 2

يتمي���ز املتخلف���ني عقلي���اً بالق�س���ور ال�سدي���د والوا�سح يف عملي���ة االنتباه 
حي���ث يق���ل مدي االنتباه يقل ب�سكل كبري عن اأقرانهم العاديني, وذلك ما اأكدته 
درا�س���ة دافي�س���ون, وني���ل Davison,G. & Neale,J. ) 1994, 263( ب���اأن ه���وؤالء 
االأطفال يتميزون بعدم القدرة علي تركيز االنتباه لوقت طويل وق�سور فهمهم 
للرم���وز املعنوي���ة, كما يواجهون �سعوبات يف تعلم التمييز بني املثريات من حيث 
ال�سكل واللون واحلجم, ويف�سرا هذا بال�سعوبات التي يواجهها املتخلفون عقلياً 
ذوي االأعم���ار العقلي���ة املنخف�س���ة يف االنتب���اه للمث���ريات املنتمية للبع���د الذي به 
اأعمال التمييز, بحيث يتطلب اأداوؤهم فرتة طويلة وممار�سة اأطول قبل اأن يبداأ 

يف التح�سن وعند حدوث ذلك فاإنه يتح�سن مبعدل يقارب اأداء العاديني. 

ق�سور الإدراك : - 3

حيث لديهم ق�سوراً يف عمليات االإدراك العقلية املختلفة كعمليات التمييز 
والتع���رف, ويك���ون الق�سور وا�سحاً يف حالة تع���دد املثريات التي تقع علي حوا�سه 
اخلم����ص, وي�سي���ف ع���ادل عب���د اهلل حمم���د)2003, 82( اأنه���م يت�سم���ون بق�س���ور 
االإدراك �سواء االإدراك ال�سمعي اأو الب�سري اأو اإدراك اخل�سائ�ص املختلفة املميزة 
لالأ�سي���اء كاالأ�س���كال واالأل���وان واالأحج���ام واالأوزان اإيل جانب ع���دم قدرتهم علي 
اإدراك وفه���م املواق���ف املختلف���ة الت���ي يتعر�سون لها, اإال اأن ه���ذه الفروق مل جتد 
م���ن الدالئ���ل التجريبية ما يوؤكد عل���ي اأن عمليات الق�س���ور يف االإدراك املختلفة 

تعترب خ�سائ�ص اأ�سا�سية عامة متيز املتخلفون عقلياً عن اأقرانهم االأ�سوياء.
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الق�سور يف الذاكرة : - 4

حي���ث اأه���م ال�سف���ات العقلي���ة الت���ي يت�س���ف به���ا املتخلف���ون عقلي���اً اأنه���م 
يتعلم���ون بب���طء, كم���ا اأنه���م يتعر�س���ون لن�سي���ان م���ا يتعلمون���ه م���ن معلوم���ات 
ب�سرع���ة الأنه���م يحفظ���ون املعلوم���ات واخل���ربات يف الذاك���رة احل�سي���ة بع���د جهد 
كب���ري؛ اإذ ت�ستخ���دم هذه الذاك���رة لتخزين املعلومات ملدة ث���وان قليلة, وال ينقلها 
اإيل م�ست���وي حف���ظ املعلوم���ات لف���رتة  طويل���ة, وذلك م���ا يوؤكد ب���راك, وزيجلري

 )205  ,2001(.Moore,D وم���وري   ,)540  ,1990(  Burack,J. & Zigler,E.
علي اأن املتخلفني عقلياً يعانون من ق�سور يف مهارات, اأو مهام الذاكرة املق�سودة 
Intentional بعي���دة امل���دى ع���ن العاديني؛ ولذا يجب تركي���ز التعليم املُقدم لهم 
علي تخزين املعلومات واخلربات؛ نظراً الأنهم يف حاجة م�ستمرة الإعادة تعلم ما 
�سبق وتعلموه وجعل ما يحتفظون به من معلومات, وخربات �سهل وب�سيط حتى 

ي�سهل ا�سرتجاعها. 

�سعف القدرة علي التفكر:- 5

فعملية تكوين املفاهيم اللفظية املجردة عند املتخلفني عقلياً اأمراً �سعباً, 
فتفكري االأطفال املتخلفني عقلياً ينمو مبعدالت بطيئة ب�سبب الق�سور يف ذاكرة 
الطفل و�سعف قدراته علي اكت�ساب املفاهيم, وتكوين ال�سور الذهنية واحلركية, 
وقلة ح�سيلته اللغوية ويتوقف منو تفكريه عند م�ستوي التفكري العياين وهذا 

يعني اأنهم ال ي�ستطيعون التفكري املجرد مدي حياتهم.

وتلخ����ص زين���ب حممود �سق���ري) 1999, 128( اأبرز ال�سف���ات العقلية لدي 
املتخلف���ني عقلي���اً يف ق�س���ور قدرته���م عل���ي التفكري املج���رد, فه���م ال ي�ستطيعون 
اإيل ا�ستخ���دام املح�سو�س���ات  ا�ستخ���دام املج���ردات يف تفكريه���م ويلج���اأون دائم���اً 
وعندما يكونون مفاهيم معينة, فاإنهم ال يدركون هذه املفاهيم اإدراكاً جمرداً بل 
مييل���ون اإيل تعريف االأ�سياء عل���ي اأ�سا�ص ال�سكل اأو الوظيفة.. فالربتقالة ناأكلها 

م�ستديرة, و�سفراء.
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الق�سور يف انتقال اأثر التعلم : - 6

يع���اين االأطفال املتخلف���ني عقلياً من �سعوبة القدرة علي التعميم اأو نقل 
اأثر التعلم اأو التدريب من موقف الآخر, ويرجع ذلك اإيل االأ�سباب التالية :

1 ق�س���ور الطف���ل يف اكت�س���اف اأوجه ال�سبه واالختالف ب���ني اخلربات واملواقف 	
املختلفة.

1 ق�سور يف قدرته علي اإدراك العالقة بني املواقف املختلفة.	
1 ق�سور يف قدرته علي التفكري يف حل امل�سكالت املختلفة.	
1 ع���دم قدرت���ه علي تذك���ر ما مر به من خربات يف املواق���ف امل�سابهة منذ فرتة 	

) Hayes, B. & Taplin , J., 1993, 293-303 (.قليلة

ق�سور املهارات الأكادميية الوظيفية العامة: - 7

        تقاب���ل املتخلف���ون عقلي���اً �سعوب���ة اأو نق����ص ع���ادًة يف التدري���ب عل���ي امله���ارات 
االأكادميية العامة كالقراءة ويرجع ال�سبب اإيل الق�سور الوا�سح يف النمو العقلي 

, واالنتباه واالإدراك و�سعف املقدرة علي التفكري وق�سور الذاكرة .       

ثالثًا: اخل�سائ�س النف�سية والنفعالية : 

يتمي���ز املتخلف���ون عقلي���اً م���ن الناحي���ة االنفعالي���ة اإيل فئت���ني اأحدهم���ا » 
م�ستق���رة انفعالي���اً » متعاونة ومطيعة وال توؤذي غريه���ا, واأخري » غري م�ستقرة 
انفعالي���اً » كث���رية احلركة تغ�سب الأ�سب���اب ب�سيطة وتنتابها نوب���ات هياج ي�سعب 
ال�سيط���رة عليه���ا وهي متقلبة املزاج فاأحياناً تكون هادئ���ة �سل�سة القيادة, واأحياناً 
اأخ���ري تك���ون �سر�سة ت���وؤذي نف�سها وغريها, كم���ا يت�سف املتخلف���ون عقلياً باأنهم 
اأق���ل ق���درة علي حتم���ل القلق واالإحباط املتخل���ف عقلياًً عادًة م���ا ي�سعر بالدونية 
وا�سط���راب مفه���وم ال���ذات, كما يع���اين من العديد م���ن اال�سطراب���ات ال�سلوكية 
وال�سخ�سي���ة كالع���دوان, واالن�سح���اب واالنع���زال, و�سرع���ة التاأثروع���دم التحمل, 
و�سعوب���ة يف االت���زان االنفع���ايل كخ�سائ����ص ُتع���رب ع���ن �س���وء التواف���ق مقارن���ًة 

باأقرانهم العاديني.
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رابعًا: اخل�سائ�س ال�سخ�سية والجتماعية : 
فاالأطف���ال املتخلف���ني عقلياً لديهم نق�ساً وا�سح���اً يف املهارات االجتماعية 
مم���ا يوؤث���ر عل���ي م�ساركته���م يف العم���ل اجلماع���ي م���ع اأقرانه���م و�سعوب���ة تكوين 
عالق���ات ال�سحبة مع االآخرين وال�سداقات معهم, نتيجة ال�سعوبة يف التوا�سل 
االجتماع���ي مع االآخرين و�سع���ف املهارات اللغوية الالزمة الإمتام هذا التوا�سل 
ب�س���ورٍة �سليم���ة ومقبول���ة, كم���ا ي���ري ف���اروق الرو�س���ان )1999,60( اأن م�س���كالت 
ال�سل���وك التكيف���ي ل���دي املتخلفني عقلياً تزداد يف درجة حدته���ا زيادًة طردية مع 
درج���ة التخل���ف العقلي و�سدته وهذه ال�سلوكيات تقل���ل من درجة تقبل االآخرين 

لهم. 

ثانيًا:الحتياجات الوالدية:
ال�سك اأن قدوم الطفل يعني تغيرياً يف االأ�سرة ويعني املزيد من االلتزامات 
املالي���ة, واالأخالقية واالجتماعية؛ اإذ ُيعت���رب ميالد طفل جديد يف االأ�سرة حدثاً 
�سعيداً ونهاية انتظار طويل مدته ت�سعة اأ�سهر, فغالباً ما يتمني الوالدان اإجناب 
اأطف���ال اأ�سوي���اء واأ�سحاء, ويريدان اأن يفخرا به واأن يك���ون اأجمل واأف�سل واأكرث 

جناحاً من االأطفال االآخرين.
ولذا فمن الطبيعي اأن ي�سعر الوالدان مبرارة خيبة االأمل عندما يعرفون 
اأن طفلهم���ا يع���اين من ق�سور ج�سدي اأو عقل���ي اأو االثنني معاً, مما ينعك�ص علي 
اآمال وطموحات الوالدين, كما يوؤدي اإيل ال�سعور مبزيد من ال�سغوط النف�سية 
واملادي���ة واالجتماعي���ة الت���ي ق���د توؤث���ر عل���ي عالق���ة الوالدين بالطف���ل وعالقة 

الوالدين ببع�سهما وباملجتمع ككل .) فوزية عبد الباقي اجلمايل, 1999,250(

مفهوم الحتياجات الوالدية وطبيعتها: 

ال�س���ك اأن ظه���ور حال���ة االإعاق���ة عام���ًة والتخل���ف العقل���ي خا�س���ًة ي�سع���ر 
به���ا كل اأع�س���اء االأ�سرة ب�سب���ب االحتياج���ات النف�سية واالنفعالي���ة واالقت�سادية 
واالجتماعي���ة املفرو�س���ة عليهم, وهذه املتطلبات جتعل اأ�س���ر االأطفال املتخلفني 
عقلياً ب�سكٍل خا�ص معر�سني لالإجهاد , وللتعرف علي اأهم االحتياجات البد من 

التعرف علي مفهوم االحتياجات.
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واحلاج���ة Need ا�سط���الح اأدخل���ه ليف���ني يف عل���م النف����ص االأكادمي���ي يف 
الثالثيني���ات ويعني �سعور املرء باأن���ه ينق�سه �سئ اأو يلزمه �سيء, وتطلق احلاجة 

بع�ص الطاقة وت�سفي قيمة علي االأ�سياء وتولد قوة لها اجتاه وحجم.
) عبد املنعم احلفني , 1978, 8(

كم���ا ُيعرفها حامد عب���د ال�سالم زهران )1998, 153 ( باأنها: “ افتقار اإيل 
�سئ اإذا وجد حقق االإ�سباع والر�سا واالرتياح للكائن احلي “.

وي���ري ف���رج عب���د الق���ادر ط���ه)1993, 293( اأن���ه عندم���ا ين�س���ط دافع لدي 
الف���رد يجعل���ه يح�ص باأن �سيئاً ينق�سه اأي اأنه يف حاجة اإيل �سئ ي�سبع هذا الدافع 
وير�سي���ه, فاحلاج���ات مرتبط���ة بالدواف���ع ونا�سئ���ة عنه���ا حت���ى ي�سع���ي االإن�س���ان 
الإ�سباعه���ا فيحف���ظ بذل���ك نف�س���ه ونوع���ه  ويحق���ق �ساحل���ه, و�سال���ح جمتمع���ه, 
وبالرغ���م م���ن تعدد هذه التعريف���ات التي قدمها العلماء للحاج���ة, اإال اأنها تتفق 

جميعاً يف جمموعة من االأبعاد, وهي:
1 وجود حالة من االفتقار اإيل �سئ ما  وميثل ذلك موقف غري م�سبع .	
1  وجود حالة من التوتر مقرتنة بحالة االفتقار وتنتج عنها .	
1  يزيد التوتر كلما زاد ال�سعور بعدم االإ�سباع.	
1 تزول حالة التوتر وي�سعر الفرد باالرتياح بعد االإ�سباع.	

وتنق�سم احلاجة اإيل نوعني هما:

حاجات اجتماعية Social Needs , كاحلاجة للتقدير االجتماعي , واحلاجة . 1
لالأمن.

حاجات نف�سية Psychological Needs , وهي: ت�سعي لالإبقاء علي توازن . 2
الفرد ال�سيكولوجي وعلي تكامل ذاته باإ�سباع حاجاته االجتماعية والفردية 
وم�سدره���ا لي����ص بدني���اً لكنه���ا ثانوي���ة, كاحلاج���ة اإيل االإجن���از والتقدي���ر 

وال�سيطرة  واال�ستقالل.) عبد املنعم احلفني , 1978, 11(
بينم���ا يوؤك���د علم���اء اللغ���ة اأن معني كلم���ة “ احتياج “ هي طل���ب احلاجة, 
ج هو  ُج: طلب احلاج���ة بعد احلاج���ة, والتََّحوُّ فف���ي ل�س���ان الع���رب  يق�سد بالتََّح���وُّ
طل���ُب احلاَج���ِة, واحلاَج���ُة يف كالم العرب, االأ�سل فيها حائَج���ٌة وجمعها حوائج , 
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ويف اللي���ث : احَل���ْوُج, م���ن احلاجة, ويف التهذيب: احِلَوُج احلاج���ات, وحاَج الرجُل 
َج اإيل  وَّ َيُح���وُج وَيِحي���ُج , وقد ُحْجُت وِحْج���ُت اأي اْحتْجُت , واحَل���ْوُج : الطلب , وحَتَ
ال�س���يء : احت���اج اإلي���ه واأراده, وح���اَج يحوُج َحْوج���اً اأي احت���اج , واأَْحَوَجه اإيل غريه 
, واأَْح���َوَج اأي�س���اً : مبعن���ي احت���اج .) اأبى الف�س���ل جمال الدين اب���ن منظور,1992, 

)246-242
واإذا نظرن���ا اإيل كلم���ة “ احتي���اج “ م���ن منظ���ور علم النف�ص, جن���د اأن هذا 
املفه���وم ُيعد م���ن املفاهيم القليلة اال�ستخ���دام علي امل�ستوي���ني العربي واالأجنبي 
.. فيع���رف بيل���ي وبال�سك���وBailey & Blassco )1990( االحتياج���ات اال�سرية 
باأنها: الرغبة يف احل�سول علي خدمات اأوهي االأهداف التي ينبغي حتقيقها من 

وجهة نظراالأ�سرة )جمال اخلطيب,2001( 

      كما يعرف عبد العزيز ال�سيد ال�سخ�ص, وزيدان اأحمد ال�سرطاوي)1998, 57( 
االحتياج���ات االأ�سرية علي اأنه���ا: تلك املطالب االأ�سا�سية الالزمة مل�ساعدة اأولياء 
اأم���ور االأطف���ال املعاق���ني عل���ي مواجه���ة متطلب���ات رعايته���م مع تخفي���ف اجلهد 

والعناء الالزم لذلك, وحماولة احلفاظ علي التوازن الع�سوي والنف�سي لهم.
وتوؤك���د الدرا�سات الت���ي تناولت احتياجات اأولياء اأم���ور املعاقني عامًة اإيل 
تعدد تلك االحتياجات وتنوعها ما بني معرفية, ت�سمل : معلومات حول الطفل 
املع���اق وخ�سائ�س���ه , واأ�سباب اإعاقته, واأخري تدريبية ت�سمل : مواجهة امل�سكالت 
ال�سلوكية والتدريب علي كيفية التعامل مع الطفل املعاق, واأخري مادية متمثلة 

يف احلاجة اإيل امل�ساعدات املالية واخلدمات الطبية , واملجتمعية.
)Turnbull & Ruef ,1996 ;  Evert 1996  ; Chen & Tang , 1997 ;)

كم���ا ك�سفت درا�سات اأخري عن العديد من االحتياجات العامة وامل�سرتكة 
التي يعي�سها العديد من اآباء واأمهات االأطفال املتخلفني عقلياً, والتي من بينها 
: احتياجه���م اإيل االإ�س���راف اليومي خ���الل اأجازات املدر�سة وخ���الل عطلة نهاية 
االأ�سب���وع , واخلدم���ات املُقدم���ة من جلي�سة االأطفال, واأي�س���اً امل�ساعدة املُقدمة يف 
النقل واملوا�سالت وغريها من االأمور املالية , وكذلك احتياجهم اإيل وجود �سخ�ص 
يرب���ط م���ا بني االأ�سرة وال�سحة, واخلدم���ات التعليمية واالجتماعية حيث يعمل 
 )Naomi Dale, 1996 ,107(.علي التن�سيق والتو�سط بني هذه االأمور جميعها
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ويف نف����ص االجت���اه , يوؤكد جمال حممد اخلطيب واآخ���رون )1992 , 100( 
عل���ي احتي���اج الوالدي���ن اإيل معلوم���ات اأك���رث ع���ن توف���ر اخلدم���ات االجتماعي���ة 
والن�ساط���ات  الكالم���ي  والع���الج  املدر�سي���ة  العط���ل  واأي���ام  الدم���ج  واإج���راءات 
الرتويحي���ة, كذل���ك احلاجة اإيل �سخ�ص يربط بني االأ�سرة من جهٍة, واخلدمات 
ال�سحي���ة واالجتماعي���ة والرتبوية من جهٍة اأخري  ويق���وم بالتف�سري والتو�سط 

والتو�سيح .

وي�سري ليزر, وديكل Leyser & Dekel اإيل وجود احتياجات خا�سة  الآباء 
واأمه���ات االأطفال املعاقني متعلق���ة بالدعم االأ�سري واالجتماع���ي, وب�سفٍة عامة 
فق���د ع���رب اأفراد العين���ة عن حاجتهم ال�سدي���دة اإيل اإمكانية تواف���ر املتخ�س�سني 
الذي���ن ميك���ن اللج���وء اإليه���م يف اأي وق���ت يف طل���ب اال�ست�س���ارة واإيل التدريب يف 

) Leyser & Dekel,1991, 427-438 (.جمال االإعاقة

ومن جانٍب اآخر, يوؤكد لي�سر واآخرون Lesar,et al. علي اأن وجود الطفل 
املع���اق عامًة ُيع���د م�سدراً اأ�سا�سياً لل�سغ���ط الوالدي خا�سًة الأف���راد االأ�سرة ككل, 
والتي متثلت يف الق�سور ال�سديد يف اخلدمات املُقدمة, وقد حتددت االحتياجات 
ال�سروري���ة يف احتياج���ات خارجية مادية ونف�سي���ة كاالإح�سا�ص بالنق�ص, وتقدير 
الذات ال�سلبي, وردود فعل االآخرين ال�سلبية واأخري مرتبطة بخ�سائ�ص الطفل 

املعاق وم�سكالته ال�سلوكية التي ي�سعب التعامل معها.
)Lesar,et al.,1995, 224-236 (

وي���ري دال Dale اأن االأعب���اء اخلا�س���ة بعملية الرتبي���ة والرعاية من اأهم 
االحتياج���ات الوالدي���ة, واأكرثه���ا تاأث���رياً علي االأ�س���رة ككل واأن نوعي���ة امل�ساعدة 
العملي���ة املُقدم���ة م���ن مراك���ز تق���دمي اخلدم���ات �سعيف���ة غالب���اً, بحي���ث ال تلبي 
احتياج���ات االأ�س���رة م���ن اخلدم���ات ملواجه���ة اإعاق���ة الطف���ل مم���ا ُيعت���رب م�سدراً 

) Naomi Dale, 1996, 107). لل�سغوط
وي�سي���ف حممد اإبراهيم عبد احلمي���د )1999, 41-43( اأن والدي الطفل 

املتخلف عقلياً يحتاجون اإيل جمموعة من اخلدمات ومنها:
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خدمات الرعاية النف�سية للطفل املتخلف عقلياً : وذلك للعديد من االأ�سباب - 1
التي تتمثل يف اأن للطفل املتخلف عقلياً بناًء نف�سياً خا�ساً ملا حلق به واإح�سا�ص 
االأ�س���رة باخت���الف الطفل ع���ن غريه من االأطف���ال العادي���ني, والتي يرتتب 
عليه���ا ظه���ور االأ�سكال املختلف���ة لل�سلوك غري املتوافق وامل�س���كالت ال�سلوكية 

لديه مثل الن�ساط الزائد .
خدم���ات الرعاية االجتماعية للطف���ل : وهي اجلزء املكمل للرعاية النف�سية - 2

حي���ث ت�سع���ي ال�ستثماره���ا يف زيادة ربط الطف���ل باملحيطني به م���ن اأ�سدقاء 
واأهل وجريان وغريهم .

فاالأطف���ال - 3 للطف���ل:  والثقافي���ة  والتاأهيلي���ة  الرتبوي���ة  الرعاي���ة  خدم���ات 
املتخلفني عقلياً لديهم حاجات تربوية وتاأهيلية من نوع خا�ص تتنا�سب مع 
قدراتهم, ومن ثم يطبق يف الوقت الراهن ا�سرتاتيجيات جديدة حلت حمل 

العزل وهي دمج وتكامل Integration هوؤالء االأطفال مع العاديني .
وهناك جمموعة من الحتياجات الأ�س�رية والتي ي�س�عر اآباء واأمهات الأطفال 
املتخلفني عقليًا باأهميتها يف رعاية الطفل والهتمام به، والتي حتددت فيما يلي:

)1( احتياجات خا�سة بالتوا�سل مع املخت�سني: 
وه���ي م���ن اأه���م احتياج���ات الوالدي���ن ويت�سم���ن التوا�سل الفع���ال الفهم 
وامل�سان���دة , فالوال���دان بحاجة �سدي���دة ملن يفهمهما ولالع���رتاف باحتياجاتهما 
واح�سا�ساتهم���ا وفهمه���ا م���ن جان���ب بع�سهم���ا البع����ص وم���ن جان���ب االأ�سدق���اء 
واالأ�س���رة واالأخ�سائي���ني املهنيني فهم بحاجة ملعرفة اأنه���م يتلقون امل�ساندة ممن 
يهتم���ون بهم, ويت�سمن التاأييد االعرتاف بحاجاتهم وامل�ساعدة علي اإ�سباع تلك 

االحتياجات.) ح�سن م�سطفي عبد املعطي, 2004, 215(
       ويذك���ر كراف���ت, وبيكني���ل Craft & Bicknell اأن���ه عند تعامل الوالدان مع 
املر�س���د النف�س���ي الأول م���رة تكون هناك ردود فعل عدوانية م���ن جانب الوالدين, 
حي���ث يعتق���د الوالدان اأن املعلوم���ات التي يقدمها املر�س���د النف�سي ناق�سة وغري 
�سحيحة واأن الرعاية املُقدمة اإليهم ينق�سها بع�ص العناية مثل تلبية املتطلبات 
اليومية ويرتبط بردود الفعل هذه �سخ�سية املر�سد نف�سه, مثل نق�ص االن�سجام 
بين���ه وب���ني الوالدي���ن , فاإم���ا اأن ُيظهر م�ساع���ر زائفة  اأو اأن يك���ون غري قادر علي 

 )Craft,et al. ,1985,162(. االت�سال
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 )2( احتياجات خا�سة بفهم اأ�سباب التخلف العقلي: 
       عندم���ا يت���م ت�سخي�ص حال���ة الطفل علي اأنه متخلف عقلياً ويدرك الوالدان 
امل�سكل���ة  فاإنهم���ا غالباً ما ي�سع���ون اإيل البحث عن تف�سري ملا حدث, وقد يقودهما 

اإيل البحث اإما عن تف�سري ديني اأو طبي.

)3( احتياجات خا�سة بالبحث عن العالج:
       يوا�سل الوالدان البحث بال كلل عن العالج حتى يجدون ت�سخي�ساً مقبواًل 
�سواء كان �سحيحاً اأو غري �سحيح, فعندما يجدا اأن احتياجاتهم قد ُوفيت فيما 
يتعل���ق بال�سب���ب وراء حال���ة الطف���ل فاإنه���م يبدءون ع���ادًة يف البحث ع���ن اإمكانية 

العالج اأو ال�سفاء. 

)4( احتياجات خا�سة بالبحث عن العون وامل�ساعدة : 
       يحت���اج الوال���دان يف الع���ادة اإيل ق���در كبري من امل�ساع���دة املتاحة لهما, فكثرياً 
م���ا ي�سع���ران اأنهم���ا يقف���ان مبفردهم���ا يف م�ساكلهم���ا ويحزنان عندم���ا يواجهان 
االإعاق���ة الت���ي كانا يظنا اأنها ال حتتاج م�ساعدة واأن امل�ساعدة موجودة بالفعل؛ اإذ 
يحتاج االآباء اإيل العون للتعامل مع امل�سكالت التي قد تعوق املحافظة علي وحدة 
اأ�سرية �سوية, فمثاًل: تقليل م�ساعر التاأثم واإدراك اأن االهتمام بالطفل املتخلف 
ينبغ���ي اأال يدم���ر العالق���ات االأ�سري���ة الطبيعية.)ح�سن م�سطف���ي عبد املعطي , 

    )222 , 2004

)5( احتياجات خا�سة بالتعرف علي م�ستقبل الطفل :
اإن قل���ق الوالدي���ن عل���ي م�ستقبل اأطفالهم���ا املعاقني قل���ق حقيقي وله ما 
ي���ربره, فق���د در����ص كارد Card م�س���كالت اآباء املراهق���ني والرا�سدي���ن املتخلفني 
عقلي���اً واحتياجاتهم مقارنًة باآب���اء االأطفال والتي تتعلق باملخاوف من امل�ستقبل, 
والح���ظ اأن جمي���ع االآب���اء اأب���دوا اهتمام���اً مب���ا يخب���وؤه امل�ستقب���ل اإال اأن الن�سب���ة 
ال�ساحق���ة منه���م عربوا عن رغبة قوية يف اإبقاء الطفل معهم اأطول وقت ممكن.

)جمال حممد اخلطيب واآخرون, 1992, 98(
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وي�سري ح�سن م�سطفي عبد املعطي )2004 , 226- 227 ( اإيل اأن الوالدين 
يف الغال���ب م�ستع���دان وق���ادران عل���ي تلبي���ة حاج���ات طفلهما ولكنهم���ا مهمومان 
ب�ساأن قدرتهما علي تلبيتها عندما يتقدمان يف ال�سن اأو بعد رحيلهما عن احلياة 
, ومن ثم كان االإيداع يف املوؤ�س�سات هو البديل املمكن والوحيد باعتباره مل�سلحة 

الطفل واالأ�سرة ككل علي ال�سواء .
ب���ل وق���د اختلف���ت الدرا�س���ات فيم���ا بينه���ا يف حماول���ة الك�س���ف ع���ن اأه���م 
االحتياج���ات واملتطلب���ات ال�سروري���ة لوال���دي االأطف���ال املتخلفني عقلي���اً عامًة: 
فمنه���ا م���ا اأك���دت فيه���ا االأمهات ع���ن حاجتهن للمزيد م���ن االحتياج���ات مقارنًة 
باالآب���اء, وي�س���ري جم���ال حمم���د اخلطي���ب واآخ���رون) 1992, 97-98( اإيل اأن اأه���م 
احتياج���ات االأمه���ات والتي مت التعب���ري عنها هي الدعم االإ�س���ايف لهن وامل�ساعدة 
اأي���ام العطل املدر�سية ونهاي���ة االأ�سبوع وامل�ساعدة يف املوا�سالت وح�سانة الطفل, 

وهذه احلاجات جميعاً تقلل من القيود والوحدة التي ت�سعر بها االأمهات .
املراهق���ني  اأ�س���ر  اأن   Suelze & Keenan وكين���ان  �سول���ز,  وي�سي���ف 
والرا�سدي���ن اأق���ل ح�س���واًل علي الدعم ع���رب ال�سب���كات الر�سمية وغ���ري الر�سمية 
مقارن���ًة باآب���اء االأطفال ال�سغ���ار يف ال�سن ومع اأن احتياجاته���م قد تكون خمتلفة 

متاماً اإال اأنها لي�ست اأقل غري اأنها ال تلبي جيداً.
ومن تعريفات الدعم وامل�ساندة االجتماعية االأكرث ات�ساعاً ما قدمه كوب 
Cobb)1984( وي�س���ف الدع���م االجتماع���ي باأنه : معلومات تق���ود ال�سخ�ص اإيل 

االعتقاد باأنه: 
)1( يحظي بعناية االآخرين ومبحبتهم .           
)2( جزء من �سبكة توا�سل والتزامات متبادلة .

)3( يحظي بتقدير االآخرين واحرتامهم.
) جمال حممد اخلطيب واآخرون , 1992, 68(

اإيل  احتياجه���م  يف  الوالدي���ن  احتياج���ات   Gordon ج���وردون  ويلخ����ص 
التوجي���ه, فه���م يحتاج���ون اإيل ال�سع���ور باالرتي���اح, كم���ا يحتاج���ون اأن يتح���رروا 
ب�س���كل دوري من عبئه���م الثقيل يف تقدمي ما يحتاجه الطفل من رعاية والديه,    

وي�سيف اأنهم يحتاجون:
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• منذ اللحظة االأويل التي ُيحدد فيها اأن الطفل غري عادي اإيل خدمات ُتقدم 	
لها دون احلاجة اإيل البحث عنها

• التحدث مع اأ�سر مثلهم لديهم اأطفال معاقني .	
• متخ�س�س���ني لديه���م اإعداد اأكادمي���ي منا�سب وثبات انفع���ايل وعلي ا�ستعداد 	

اأن يواجهوا املوقف معهم واأن يتعاطفوا معهم وينقلوا �سورة واقعية للحالة 
الراهنة للطفل.

• التعب���ري ع���ن م�ساعره���م اأكرث من جم���رد اال�ستم���اع اإيل اأن كل �س���ئ �سيكون 	
ح�سن���اً فاأك���رب م�ساع���دة اأولية ميك���ن تقدميها للوالدين هو اح���رتام م�ساعر 
ال�سدمة واخلوف والقلق لديهم .) حممد حمرو�ص ال�سناوي, 1997 , 521 ( 
وعلي الرغم من اأن االأ�سر تختلف عن بع�سها البع�ص اإال اأن لديها عموماً 

احتياجات اأ�سا�سية مت�سابهة, فهي حتتاج اإيل :
• اأن تطمئن اأنها تتلقي اأف�سل املعلومات واأحدثها, كما اأنها بحاجة اإيل اأن تثق 	

باالأخ�سائيني الذين يقومون علي م�ساعدة الطفل .
• اأن يتم التعامل معها بو�سفها عاجزة عن تربية الطفل ب�سكل منا�سب .	
• التوجي���ه واأن تنظ���ر اإيل امل�ستقب���ل ب���روح التف���اوؤل بتوف���ري الربام���ج الفعالة 	

الأطفالها, وال�سعور بالكفاية.
• التغلب علي م�ساعر الوحدة واالكتئاب واالإح�سا�ص بالذنب.	
• امل�ستقبل.)من���ي احلدي���دي, وجم���ال 	 معرف���ة م���اذا تتوق���ع م���ن طفله���ا يف 

اخلطيب,1995,24(
وم���ن جان���ٍب اآخر,ي�س���ري دي���ن Dean اإيل ا�س���رتاك االآب���اء يف املعان���اة املرتبط���ة 
باالحتياج���ات االأ�سري���ة فه���م يف حاج���ة اإيل امل�سان���دة االنفعالي���ة )العاطفي���ة( 
املنا�سبة, وملزيد من املعلومات عن اجلهات التي ميكن اأن يق�سدوها يف احل�سول 
عل���ي اخلدم���ات التعليمي���ة املنا�سب���ة بعد ت�سخي����ص احلالة وملزيد م���ن املعلومات 
ح���ول القوان���ني القائمة يف املجتم���ع والتي تت�سل بو�سع الطف���ل, وا�ستبعاده من 

 ) Dean , 1975 , 527-530 ).خربات معينة وكيفية تغيري هذه القوانني
     وي�ستخل����ص جرينوال���د, ه���ال Grunewold & Hall اأه���م املظاه���ر النف�سية 
واالنفعالي���ة  واالحتياجات الوالدية عند معرفة تخلف الطفل, كما هو مبني يف 

اجلدول التايل رقم )1(.
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جدول )1( 
يو�صح اأهم املظاهر النف�صية واالنفعالية واالحتياجات التي تنتاب الوالدين 

عند معرفة تخلف الطفل
الحاجــاتالمظــــاهرالمراحـل

مرحلة)الصـدمة

        عدم)التنظيم)االنفعالي-)العجز)العقلي)–)عدم)المنطقية

 	)ويمكن)(ن)يتغير)من)مرحلة)إلي)(خري)خالل)دقيقة

واحدة)،)(و)يستمر)لعدة)(يام)أ

 التدعيم)االنفعالي)+)المشاركة

الوجدانية))	)التعاطف)أ

 مرحلة)رد)الفعل

 وتتميز)بالتقلب

 والتكرار)في

مظاهرها

 التعبير)عن)الحزن)واألسف)،)والقلق)والعدوان

      واإلنكار)والشعور)بالذنب)والفشل-)ميكانيزم)الدفاع

	)مقدمة)إلعادة)االندماج)والتأهيلأ

 االستماع)لآلباء)+)التنفيس

 االنفعالي)من)خالل)التحد(

والتعاطف)بأمانة)معهم.

مرحلة)التكيف

 القبول)الواقعي)للمشكلة)فالوالدين)يتساءالن)ماذا

 نستطيع)(ن)نفعل)وتكون)اإلجابة)هنا):)كيف)يمكن

(ن)نساعد

 معلومات)حقيقية)ودقيقة)عن)العالج

 الطبي)والتربوي)والنفسي)عن

مستقبل)الطفل).

مرحلة)التوجيه

 يبد()الوالدان)في)التعرف)علي)المساعدات

والمعلومات)والتخطيط)للمستقبل

	)االرتفاع)المبدئي)لألزمةأ

 اإلمداد)بالمساعدة)والتوجيه)في

 العالج)	)يؤدي)إلي)رؤية)مناسبة

للخدماتأ

)اإميان فوؤاد كا�سف, 2001, 52(
 Sloper & Turnerويف نف����ص االجت���اه , ي�ستخل����ص كل م���ن �سلوبر, ترينري        
)1993(, وراتكلي���ف Ratcliff)1990( اأه���م االحتياج���ات العامة وامل�سرتكة الأ�سر 

االأطفال املعاقني يف االآتي :
1  ال�سعوبات االقت�سادية واالجتماعية, كالبطالة وعدم وجود �سيارة وامل�سكن 	

الفق���ري, الدخ���ل االقت�س���ادي املنخف����ص واال�سطراب���ات املالي���ة, قل���ة فر�ص 
العمل لالأمهات.

1  قلة و�سعف تعليم الوالدين والذي يقف حجر عرثة يف �سبيل اال�ستفادة من 	
الربامج املقدمة.

1  عدم الر�سا باحلياة الزوجية .	
1  حتتاج اإيل الراحة واال�سرتخاء واال�ستفادة من وقت الفراغ .	
1  حتتاج اإيل التاأكيد علي االأخالقيات الدينية املوجودة يف االأ�سرة .	
1  حتتاج اإيل الرتابط واالن�سجام بني االأبناء العاديني يف االأ�سرة.	

) اإميان فوؤاد كا�سف,2000, 204- 205(    
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ونظراً لهذا الرتكيز علي احتياجات االأ�سرة ككل وا�سرتاك االآباء واالأمهات 
يف عملية تقدير هذه االحتياجات اأدي هذا اإيل اإحداث حتواًل كبرياً نحو حتديد 
اأولوي���ة هذه االحتياجات بالن�سبة لهذه االأ�سر..فال�سك اأن التغريات احلادثة يف 
مراح���ل منو الطفل املتخل���ف عقلياً ت�سيف متطلبات و�سغوط خمتلفة لكل من 
الطف���ل ووالدي���ه واالأ�س���رة ككل, وب�سفٍة عام���ة فهناك من امل�س���كالت وال�سغوط 
الت���ي ترتب���ط اإيل حد ما باالحتياجات الوالديه كاهتم���ام الوالدين بتقدم ابنهم 
يف ال�س���ن وهذه امل�سكلة تت�سمن ال�سعوبات املادية الزائدة, واالإح�سا�ص بالو�سمة 
والع���ار, واملطال���ب االإ�سافية عرب الوقت, وال�سعوب���ات التي تواجه كال الوالدين 
مث���ل: اإطعام الطفل, والوق���ت الق�سري للنوم, والوقت القلي���ل ملمار�سة الهوايات 

واالأن�سطة الرتفيهية .
كم���ا يري كري�س���و Kershaw اأن الوالدين الّلذين ينجبان طفاًل متخلفاً 
عقلي���اً يتوقعان املزيد من املتاعب والعناية الفائقة بالطفل, وهي عناية من نوع 
خا����ص وال تقع يف نطاق خ���ربة اأ�ساليب املعاملة الوالدي���ة العادية, ومن املحتمل 
يف بع����ص احل���االت اأن ترجع هذه العناية الزائ���دة اإيل م�ساعر الذنب التي تنتاب 
الوالدين باأنهما هما ال�سبب يف اإعاقة الطفل, ومن حيث العالقات بني الزوجني 
ق���د يالح���ظ اأن انهم���اك اأحدهما � وغالباً م���ا تكون االأم � يف حتم���ل اأعباء وم�ساق 
رعاي���ة الطفل والعناية به وان�سغالها الدائ���م بهمومه..وذلك ما اأو�سحه جومز, 
وج���ربمي Gumz &Gubrium يف تقييمهم���ا لل�سدم���ة التي ت�سي���ب الوالدين 
عن���د وج���ود طفل متخلف عقلياً يف االأ�س���رة, فقد وجدا اأن االأمهات كان �سعورهن 
متوجهاً نحو اال�سطرابات االنفعالية الناجتة عن وجود الطفل املتخلف عقلياً, 
واأي�س���اً ال�سع���ور بالوق���ت االإ�س���ايف املطل���وب للعناي���ة ب���ه واملحافظة عل���ي ال�سكل 

العائلي. ) اإميان فوؤاد كا�سف ,2001, 46-45 (
ويوؤك���د فريج�س���ن, وواتFerguson,N. & Watt,J. )1980( م���ن خالل 
مقابلتهم���ا املتع���ددة م���ع اأمه���ات االأطف���ال املتخلف���ني عقلي���اً, والت���ي ا�ستهدف���ت 
التع���رف علي طبيعة القلق واالأعباء االأ�سرية لديهن, ومدي توقعهن يف خدمات 
الرعاي���ة من قب���ل موؤ�س�سات الرتبية اخلا�سة, فقد عربن عن م�ستويات مرتفعة 
م���ن امل�س���كالت االأ�سرية ورغبة اأمهات االأطفال ذوي التخلف العقلي ال�سديد عن 

حاجتهن ملزيد من هذه اخلدمات. 
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وي�سيف ماكونا�سي McConachie,H. اأن االأ�سرة والطفل يتغريان تبعاً 
لدورة احلياة االأ�سرية ويتغريان عرب مرور الزمن, وكذلك احتياجاتهم  ومواردهم 
تتغ���ري, مم���ا يتطلب تغري يف اخلدمات املُقدم���ة التي يجب اأن توفر اال�ستمرارية 
والتكي���ف امل���رن م���ع عملية تقدمي امل�ساع���دة الأ�سر االأطفال املتخلف���ني عقلياً من 
)McConachie,H. ,1994,37-39( .خالل الفرتات املتغرية يف حياة تلك االأ�سر
ويلخ����ص �سيلجمان, ودارلنج )2001, 95-113( اأهم االحتياجات الوالدية 

واملرتبطة بالتخلف العقلي فيما يلي:

)1( احتياجات خا�سة بالرعاية الطبية امل�ستمرة:
اإذ يتطل���ب االأطف���ال ذوي التخل���ف العقلي اإيل خدم���ات رعاية طبية اأكرث 
تخ�س�سية وم�ستمرة, كما تختلف هذه اخلدمات من مكان الآخر حتى يف املناطق 
التي تكون فيها الرعاية ال�سحية متوفرة, فاإن الوالدين رمبا يواجهون �سعوبة 
يف اإيج���اد طبي���ب يهتم بعالج االأطفال, وبالتايل فاإن معظم االآباء يح�سلون علي 

رعاية �سحية حمدودة لطفلهم.

)2( الحتياجات الرتبوية اخلا�سة: 
اإن م�ساأل���ة اخلدم���ات الطبي���ة ميكن اأن تق���ل اأهميتها بتق���دم عمر الطفل 
غ���ري اأن���ه يف عم���ر الذه���اب للمدر�س���ة ي�سبح البحث ع���ن برامج تربوي���ة منا�سبة 
ه���و االأك���رث اأهمية يف معظ���م االأحيان, لكن لعدة اأ�سب���اب �ساملة اخلوف واجلهل, 
املوارد املحدودة للمناطق التعليمية مل ي�سبح الوعد الذي كفله ت�سريع الرتبية 
اخلا�س���ة ) وال���ذي ق���رر ر�سمي���اً ب���اأن من ح���ق االأطف���ال ذوي االإعاق���ات اأن يتلقوا 
تعليم���اً عام���اً جماني���اً ومنا�سب���اً يف ح���دود البيئة املحلي���ة ,ويف بيئة اأق���ل تقيديه( 
حقيقي بالن�سبة لعديد من االأطفال, وذلك ب�سبب املعرفة ال�سحلة عن احلقوق 
ال�سرعي���ة مل يح���اول كثري من االآب���اء اأن يوجدوا اأماكن تعليمي���ة الأبنائهم, لكن 
الوع���ي اأ�سب���ح يتزاي���د واأ�سب���ح هن���اك اآباء كث���ريون ي�ساأل���ون املربني ع���ن برامج 

اأطفالهم.
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 )3( احتياجات خا�سة مبواجهة امل�سكالت ال�سلوكية:
فق���د وج���د باك�س���رت Baxter )1986( اأن ال�سغ���وط الكب���رية الت���ي تعاين 
منها اأ�سر االأطفال املتخلفني عقلياً واملقرتنة برعاية واإدارة الطفل كانت متمثلة 
يف م�س���كالت التحك���م يف ال�سل���وك, والتبعي���ة امل�ستم���رة للطف���ل, وبالرغ���م من اأن 
االهتم���ام باحلاج���ات اجل�سمية للطفل مييل اإيل التناق����ص مع تقدم العمر, فاإن 

القلق علي �سلوك الطفل مع االآخرين يزيد عرب الوقت.

)4( احتياجات خا�سة بتقليل التبعية امل�ستمرة:
فبنم���و االأطف���ال ذوي التخل���ف العقلي فاإنهم ي�سبحون اأق���ل اعتماداً علي 
اآبائه���م وبنهاي���ة �سن���وات املدر�س���ة, فاإنه���م يكون���ون قادرين عل���ي اإطع���ام اأنف�سهم 
وارت���داء مالب�سه���م واأن يعتن���وا بحاجاتهم للذهاب اإيل دورة املي���اه لكن ميكن اأن 
حُت���د درج���ة االإعاقة من ق���درة االأطفال علي الو�س���ول اإيل اال�ستقاللية الكبرية 
املرغوب���ة؛ اإذ يق�س���ي ه���وؤالء االأباء وقت���اً يف رعاية الطفل ووقتاً اأق���ل يف االأن�سطة 

االجتماعية.

)5( احتياجات خا�سة مبواجهة العبء املادي:
توؤثر االإعاقة يف مرحلة الطفولة اقت�سادياً علي االأ�سرة اإ�سافًة اإيل االأعباء 
النف�سي���ة واالجتماعي���ة وهذا التاأثري يت�سمن كاًل م���ن التكاليف املبا�سرة, مثل: 
النفق���ات عل���ي رعاية الطف���ل والرعاية الطبي���ة والعالج والتجهي���زات اخلا�سة, 
والتكالي���ف غري املبا�سرة مثل: �سياع وق���ت العمل, واحلاجات اخلا�سة لالإقامة, 

والتدخل لتح�سني امل�ستقبل.

)6( الحتياجات امل�ستمرة اإيل الدعم:
اإن احلاج���ة للدع���م االجتماعي ميك���ن اأن تكون م�ستمرة ب���ني االأ�سر التي 
تكون فر�سة ا�سرتاكها يف املجتمع العادي حمدودة , اأو لديها اأطفال ذوي اإعاقات 

نادرة, اأو هناك �سعوبات غري عادية يف احل�سول علي اخلدمات الالزمة.
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)7( احتياجات خا�سة بالتغلب علي املوانع الطبيعية:
وتت�سمن املوانع اجل�سدية يف البيئة, فاالأ�سر ميكن اأن مُينعوا من امل�ساركة 
االجتماعي���ة الكامل���ة, فاملجتم���ع م�سم���م اجتماعي���اً وطبيعي���اً ملقابل���ة حاج���ات 
االأطفال العاديني, وبالرغم من اأن اإمكانية الو�سول اإيل اأماكن متعددة زادت يف 
االآون���ة االأخ���رية, اإال اأن���ه مازالت بع�ص االأ�سر مقيدة يف احلري���ة التامة للحركة, 
وب�سف���ٍة عام���ة مازالت العقبات املفرو�سة اجتماعي���اً هي العوائق الرئي�سية جتاه 

ال�سوية ملعظم االأ�سر. 
م���ن ثم يت�سح تعدد احتياجات وال���دي االأطفال املتخلفني عقلياً, وال�سك 
اأن وج���ود ه���ذا الطفل يفر�ص جمموعة من ال�سغوط واالأعب���اء االأ�سرية, والتي 

توؤثر علي طبيعة العالقات داخل االأ�سرة وعلي طبيعة توافقهم معاً.

الدرا�صات ال�صابقة:
رك���زت الدرا�س���ات علي حتديد اأه���م احتياجات وال���دي االأطفال املتخلفني 
عقلي���اً وال�سروري���ة يف مواجه���ة م�سئولي���ة رعاية طفلهما, والت���ي تنوعت ما بني 

احتياجات تربوية, ومادية, واجتماعية ونف�سية, ومعرفية.
)1987(  Schultz,J. & Adams,D. فقد ا�ستهدفت درا�سة �سلتز, واآدمز
عل���ي التع���رف عل���ي طبيعة االحتياج���ات اخلا�س���ة وال�سرورية واأهمه���ا يف تربية 
وتعلي���م متخلفني عقلياً وتقييمها, وذلك بتقدمي عدد50 ا�ستبياناً لعينة قوامها 
“ عائل���ة لديه���ا اأطفال متخلفني عقلي���اً, بهدف اتخاذها كقاعدة اأ�سا�سية   134 “
يف تطوي���ر املناهج الدرا�سية اخلا�سة , وق���د ك�سفت النتائج عن احتياج الوالدين 
اإيل االحتياج���ات املعرفي���ة, والت���ي متي���زت يف “6” جمموع���ات اأ�سا�سية  يف تربية 
وتعليم اأبنائهم املعاقني داخل نطاق االأ�سرة وخارجها, والتي متثلت ب�سكٍل وا�سح 
يف �س���رورة احل�س���ول علي املعلوم���ات واملرتبطة مبجاالت خا�س���ة وهي: )عملية 
التغذي���ة االأ�سا�سي���ة, واحلم���ل مبع���اق وتربيته جن�سي���اً, ومعلوم���ات متعلقة بنمو 
االأطف���ال ومتطلب���ات رعايتهم , وال���زواج واالأبوة, وعملي���ات التخطيط و�سنع اأو 

اتخاذ القرارات املنا�سبة يف املواقف املختلفة(.
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Stoneman,Z.&Crapps,J. , وكراب����ص  �ستوم���ان  درا�س���ة  كم���ا عمل���ت 
)1988( عل���ي التع���رف عل���ي م���دي احتياج الوالدي���ن اإيل الدع���م االجتماعي من 
قب���ل املحيط���ني باالأ�سرة, وذلك بالبحث يف طبيعة العالقة بني م�ستويات التوتر 
والكاآب���ة واالإجهاد العائل���ي, وم�ستوي الكفاءة احل�سي���ة للوالدين, وقدرتهم علي 
حتمل االأحداث ال�ساغطة ومدي ارتباطها مبقدار الرعاية والدعم االجتماعي 
املُق���دم واأهميته يف مواجهة عبء رعاية االأطف���ال وم�سقتها املُلقاه علي عاتقهما, 
وذل���ك عل���ي عينة قوامها “104 “من االآباء واالأمهات القائمني علي رعاية اأفراد 
متخلف���ني عقلياً, وقد اأ�سفرت النتائج عن ج���ودة الدعم املُقدم لالأ�سرة وفعاليته 
يف مواجه���ة ال�سغ���وط, والت���ي متثلت يف احتياج االآب���اء واالأمه���ات اإيل م�ستويات 
زائ���دة من خدمات الدع���م والرعاية االجتماعية والتي تنب���اأ مب�ستويات اأقل من 
التوتر واالإجهاد العائلي ودرجة اأكرب من الكفاءة والقدرة علي حتمل ال�سغوط 

ومواجهته.

وم���ن جه���ٍة اأخ���ري, فق���د اأج���ري بيكم���ان .Beckman,P )1991( درا�س���ة 
ه���دف م���ن خالله���ا التع���رف عل���ي ت�س���ورات االآب���اء واالأمه���ات القائم���ني عل���ي 
رعاي���ة اأطف���ال �سغ���ار من ذوي التخل���ف العقلي وبدونه عن طبيع���ة االحتياجات 
ال�سروري���ة يف رعاي���ة طفله���م والهام���ة يف كال املجموعت���ني وتوقعاتهم اخلا�سة 
 “ ع���ن اأه���م االآثار واالأعباء املُلق���اه علي عاتقهم, وذلك يف عين���ة تكونت من” 54 
اأب���اً,” 54” اأم���اً, وقد اأ�س���ارت النتائج اإيل احتياجات الوالدي���ن الزائدة  وامل�ستمرة 
خلدم���ات الرعاي���ة والدع���م , كم���ا اأك���دت ع���ن كف���اءة تل���ك اخلدم���ات يف مواجهة 
االأعب���اء وم�سقتها يف كافة املجاالت غ���ري اأنها اأظهرت فروقاً ذات داللة اإح�سائية 
ب���ني جمموعت���ي االآب���اء, واالأمهات ل�سال���ح املجموعة الثاني���ة يف توقعاتهن حول 
االحتياج���ات, كم���ا اأبلغ���ت عن مزيد من ال�سغ���ط واالإجهاد مقارن���ًة باالآباء, فقد 
قررن عن حاجتهن ملزيد من خدمات الدعم غري الر�سمي)من قبل املحيطني(, 
وب���دت اأك���رث ا�ستقراراً وزادت كفاءتها يف مواجهة عبء رعاية الطفل داخل نطاق 

االأ�سرة وخارجها.
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كم���ا قام���ت درا�س���ة باي���الي, واآخري���ن .Bailey,et al)1992( مبقارن���ة 
االحتياج���ات لدي جمموعتني من االآباء واالأمهات بهدف التعرف علي طبيعتها 
لدي كل منهما, وذلك علي عينة قوامها “ 422 “ اأباً واأماً لديهم اأطفال متخلفني 
عقلي���اً, وق���د اأك���دت النتائج عن احتي���اج االأمهات ملزي���د من االحتياج���ات مقارنًة 
باالآب���اء, فق���د عربن ع���ن املطالب االأكرث والت���ي متثلت ب�سكٍل وا�س���ح واأ�سا�سي يف 
احتياجاتهن للدعم العائلي واالجتماعي, ورعاية الطفل املتخلف عقلياً والعناية 

به دون مراعاة الرتتيب امليالدي للطفل اأو عمره الزمني اأو جن�سه.

 Flynt, et al. واإيل جان���ب ذل���ك, فق���د هدف���ت درا�س���ة فلن���ت, واآخري���ن
)1992( اإيل التع���رف عل���ي طبيع���ة االأح���داث ال�ساغطة واالإجه���اد العائلي الذي 
تتعر����ص اإلي���ه اأمه���ات لديه���ا طف���ل متخل���ف عقلياً, وكذل���ك التع���رف علي مدي 
توقعه���ن بالدعم ومناذج امل�ساندة االجتماعي���ة وخدماتها, وذلك يف عينة متثلت 
يف”80 “ اأم���اً, وذل���ك بتطبيق مقايي�ص لل�سغوط االأ�سرية وامل�ساندة االجتماعية 

علي اأمهات الأطفال مبراحل انتقالية عادية, وقد اأ�سارت النتائج اإيل: 
1- عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية وا�سحة يف نتائج ال�سغط االأ�سري عرب 

املجموعات املختلفة الأعمار االأطفال. 
2- اأك���دت اأمه���ات االأطف���ال يف مرحلة ما قب���ل املدر�سة علي حاجته���ا الزائدة اإيل 
امل�سان���دة والدع���م االجتماع���ي مقارن���ًة باأمه���ات االأف���راد يف مرحل���ة املراهقة 
اأو دونه���ا؛ اإذ ب���دت اأهمي���ة الدع���م يف حتقيق توازنه���ا وا�ستقراره���ا, كما زادت 

قدرتهن علي مواجهة امل�سكالت واالأحداث االأ�سرية ال�ساغطة.

كما اأجري ترايفيت , ودان�ست  .Trivette,C. & Dunst,C)1992( درا�سة 
هدف���ا من خالله���ا التعرف علي طبيع���ة االأ�سرة وظروفها ومزاي���ا تق�سيم الدور 
ب���ني اأفراده���ا وكذل���ك م���دي احتياجها اإيل الدع���م االجتماعي, وذل���ك لدي عدد 
م���ن االأمه���ات والقائمة علي رعاي���ة اأطفال يف مرحلة ما قب���ل املدر�سة وم�سابني 
باإعاق���ات منائي���ة متع���ددة, حي���ث ا�ستمل���ت العينة عل���ي “88 “ اأماً لديه���ا اأطفال 
م�ساب���ني بالتخلف العقلي وباإعاقات ج�سدي���ة اأو منائية, وقد وجدت النتائج اأنه 
علي الرغم من االآثار املتباينة لتدخل العوامل البيوثقافية كالوظيفة , واحلالة 
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االجتماعي���ة عل���ي الطف���ل املع���اق ووالدي���ه واالأ�س���رة العامل���ة ككل, اإال اأنها اأكدت 
عل���ي احتي���اج الوالدي���ن عام���ًة, واالأمه���ات خا�سًة اإيل ن���وع من امل�سارك���ة وتق�سيم 
االأدوار املختلف���ة ب���ني اأفراده���ا داخل نط���اق االأ�سرة, كما اأظه���رت الدرا�سة اأهمية 
الدع���م االجتماعي وجودته الفعالة يف تخفيف حدة االآثار ال�سلبية املمكنة لتلك 
العوام���ل البيوثقافي���ة, والتي متثل���ت يف احتياج االأمهات اإيل من���اذج متعددة من 

املدعمات االجتماعية خارج نطاق االأ�سرة ب�سكل دائم وم�ستمر.

مم���ا �سب���ق جن���د اأن ه���ذه الدرا�س���ات تو�س���ح اأهمي���ة الدع���م االجتماع���ي 
للوالدي���ن يف مواجه���ة ال�سغ���وط وحتقيق الراح���ة النف�سية وزي���ادة القدرة علي 
مواجهة عبء رعاية الطفل املتخلف عقلياً ومن ثم تخفيف حدة االآثار ال�سلبية 

الواقعة علي عاتقهما .

 Seltzer,et al. وم���ن جان���ٍب اآخر, فق���د عمل���ت درا�س���ة �سلت���زر, واآخري���ن
)1993( عل���ي املقارنة ب���ني جمموعتي من االأمهات كبار ال�سن)امل�سنات( اأحدهما 
لديه���ا بالغ���ني بعر����ص داون , واأخرى بتخل���ف عقلي يف طبيع���ة احتياجاتهم اإيل 
املدعم���ات االجتماعي���ة وم���دي توقعه���ن بتلك النم���اذج من اخلدم���ات واأ�سكالها, 
وذل���ك يف عين���ة تكونت م���ن”160” بالغ���اً بعر����ص داون, و” 253” بالغاً بالتخلف 
العقل���ي واأمهاته���م, وق���د اأك���دت النتائ���ج عل���ي احتي���اج املجموعت���ني اإيل الدع���م 
وامل�ساع���دة االجتماعية ودورها الفعال يف حتقيق الر�سا والتقبل الأبنائهم, حيث 
اأبلغ���ت املجموع���ة االأويل ع���ن بيئ���ات عائلية اأقل تعقي���داً واأكرث ا�ستق���راراً يف ظل 
االإمداد باملدعمات, والتي متثلت يف م�ستويات اأقل من االإجهاد واالأعباء االأ�سرية 
املُلق���اه عل���ي عاتقه���ا وكانت اأكرث تقب���اًل باخلدمات املدعومة م���ن قبل املحيطني 

مقارنًة بالالئي لديهن متخلفني عقلياً.

وجن���د اأن الدرا�س���ات ال�سابقة تو�سح احتياج االأمه���ات العظمي اإيل اأ�سكال 
الدعم املختلفة االأ�سرية واالجتماعية وثقتها بتق�سيم االأدوار بني اأفرادها, والتي 
توؤك���د عل���ي دورها الفعال يف مواجه���ة االأعباء االأ�سرية وتخفي���ف اآثارها ال�سلبية 

عليها, ومن ثم حتقيق نوع من الر�سا والتقبل الأطفالهن املتخلفني عقلياً.  
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 )1996(Turnbull,A.& Ruef,M.  وروي���ف  , ترينب���ول  اأج���ري  كم���ا 
مقاب���الت مع عدد “17” اأ�سرة لديه���ا اأفراد متخلفني عقلياً بهدف التعرف علي 
اآرائه���م وتوقعاتهم العائلية حول ال�سل���وك امل�سكل الذي ياأتي به طفلهم املتخلف 
عقلي���اً, وذل���ك ع���ن طريق فح�ص مفه���وم االأ�س���رة واإدراكها لهذا ال�سل���وك امل�سكل 
وطبيع���ة معلوماته���م ح���ول طبيع���ة ذل���ك ال�سل���وك وكذل���ك الو�سائ���ل الناجح���ة 
لتغي���ريه, وق���د اأ�سف���رت النتائج عن وج���ود احتياجات لالآب���اء واالأمهات وا�سحة, 
والتي تبلورت ب�سكٍل اأ�سا�سي يف حاجتهم ملزيد من املعلومات عن طبيعة امل�سكالت 

ال�سلوكية لهوؤالء االأطفال املتخلفني عقلياً وكيفية التعامل معها.

 Warfield, M. & Hausercram,P.وقامت درا�سة وارفيلد , وهو�سريكرام
)1996(علي فح�ص جتارب االآباء واالأمهات القائمني علي رعاية اأطفال متخلفني 
عقلي���اً, وخرباتهم املختلف���ة للتعرف علي طبيعة االحتياج���ات االأ�سرية اخلا�سة 
برعاي���ة طفله���م وترتيبها من حيث االأهمية ودرجة الر�سا الوالدي عنها, وذلك 
علي عينة قوامها “44” من االأمهات العامالت لديهن اأطفال متخلفني باأعمار 
زمني���ة “ 5” �سن���وات, وقد ك�سفت النتائج ع���ن احتياج االأمهات العامالت للمزيد 
م���ن الرعاي���ة واالهتمام, واأكدت عن حاجتهن اإيل الدعم م���ن قبل االأقارب, وقد 

احتلت هذه االحتياجات واملتطلبات الرتتيب االأكرث �سيوعاً. 

كما اأجري ت�سني , وتاجن .Chen,J. & Tang,C)1997( درا�سة هدفا من 
خالله���ا التعرف علي اأهم م�سادر ال�سغ���وط وامل�سكالت التي تتعر�ص لها االأ�سر 
والقائم���ة عل���ي رعاية اأف���راد متخلفني عقلي���اً وطبيعة الدع���م االجتماعي املُقدم 
له���م, وذل���ك باإج���راء مقابالت مع “ 30 “ م���ن االأمهات ال�سيني���ات, حيث اأ�سارت 
النتائ���ج اإيل وجود جمموعة م���ن ال�سغوط ال�سائعة والت���ي ارتبطت باحتياجات 

اأ�سا�سية, والتي من اأهمها :
عملية التخطيط امل�ستقبّلي لهوؤالء االأطفال املتخلفني عقلياً.- 1
معلومات حول طبيعة امل�سكالت ال�سلوكية الأطفالهم وكيفية التعامل معهم .- 2
احتياج االأمهات اإيل الدعم وامل�ساندة االجتماعية Social Support، والتي - 3

اأك���دت عل���ي دوره���ا الفعال يف مواجه���ة ال�سغ���وط االأ�سرية , فق���د اأبلغن عن 



العدد ) 2 ( يناير 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 215 -

حاجته���ن اإيل مزيد م���ن امل�ساعدات املُدعمة و�سبكات االإ�سن���اد املُقدمة ب�سكٍل 
ر�سم���ي م���ن موظفي املراك���ز امل�سئولة ع���ن التدريب وتق���دمي الرعاية وغري 

ر�سمي من اأفراد العائلة .

 )1997(Greenberg ,et al. واآخري���ن  جرينب���ريج,  درا�س���ة  وقام���ت 
بالتع���رف علي تاأثري خدمات الدعم االجتماعي واأنظمتها املختلفة علي الراحة 
النف�سي���ة لع���دد من االأمهات امل�سنات القائمة علي رعاية م�سابني مبر�ص عقلي, 
اأو تخل���ف عقل���ي وذلك بالتعرف علي طبيعة الدور الذي تقدمه �سبكات امل�ساندة 
االجتماعية ملجموعتني من االأمهات يف تخفيف حدة ال�سغط, والتوتر واالإجهاد 
ال���ذي تع���اين منه االأ�س���رة ككل واالأم خا�سًة, وذلك يف عينة ا�ستملت علي”361 “ 
اأم���اً, وق���د اأ�سفرت النتائج ع���ن اأهمية الدعم و�سبكات االإ�سن���اد يف حتقيق الراحة 
النف�سي���ة لالأمه���ات وزيادة قدرته���ا علي مواجهة عبء رعاي���ة الطفل وم�سقتها, 
كم���ا كانت اأمه���ات االأفراد ذوي املر�ص العقلي مبثابة اأع�ساء ُمدعمة للمجموعة 
االأخ���رى, وبدت اأكرث ا�ستقراراً نف�سي���اً علي الرغم من تلقيها م�ستويات اأقل من 

خدمات الدعم االجتماعي مقارنًة باأمهات املتخلفني عقلياً.

          Reddy,et al. واإيل جان���ب ذل���ك, فق���د هدف���ت درا�س���ة ري���دي, واآخري���ن
) 1997 ( اإيل التعرف علي طبيعة الدور الذي تقدمه املكتبات كم�سادر �سرورية 
يف اإم���داد والدي االأطفال املتخلفني عقلي���اً واأ�سرهم بخدمة املعلومات والتعرف 
علي مدي توقعهم بتلك املوؤ�س�سات وخدماتها املختلفة, وذلك علي عينة قوامها 

وقد اأظهرت النتائج اأن :  , هندياً  واأماً  “ اأباً   75 “
العديد من االأ�سر عربت عن تقبلها الأ�سكال املعلومات التي تي�سرها خدمات - 1

املكتب���ة, وب���دت اأك���رث توافقاً بع���د اأن كانت غ���ري مدركة اأو واعي���ة بتوفر تلك 
اخلدمات املعلوماتية واإتاحتها لدي هذه املوؤ�س�سات من ذي قبل.

احتياج���ات االآباء واالأمهات الزائ���دة اإيل معلومات عامة عن طبيعة التخلف - 2
العقلي والتي ُتعد من اأكرثها طلباً و�سيوعاً.

وج���ود ارتب���اط دال اإح�سائي���اً بني نوع املعلومات املطلوب���ة من قبل الوالدين - 3
بعمر املتخلف عقلياً وم�ستواه التعليمي الذي من املحتمل اأن ي�سل اإليه.
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 )1997( Seligman,et al. كم���ا ا�ستهدف���ت درا�س���ة �سيلجم���ان, واآخري���ن 
التع���رف عل���ي اأه���م االحتياجات النف�سية غ���ري امل�سبعة يف اأ�س���ر قائمة علي رعاية 
اأطفال من ذوي التخلف العقلي وطبيعتها, والتي ي�سعرون باأهميتها يف م�ساندتهم 
نف�سياً وعاطفياً, كذلك التعرف علي طبيعة الدور الذي يقدمه االأجداد كم�سادر 
هام���ة و�سروري���ة لدع���م وم�سان���دة الوالدين, حي���ث ا�ستملت العين���ة علي” 42 “ 
اأم���اً, وذلك عن طريق البحث يف ت�س���ورات االأمهات وتوقعاتها حول كمية الدعم 
النف�سي���ة م���ن قبل االأجداد) اآبائه���ن(, وقد اأظهرت النتائج ع���ن احتياج االأمهات 
ملزيد من الدعم النف�سي امل�ستمر من االأجداد وجودته يف مواجهة عبء االهتمام 
باالأطف���ال املتخلف���ني عقلي���اً وم�سقتها, كما اأك���دت االأمهات ع���ن حاجتها الزائدة 

وامل�ستمرة اإيل الدعم املُقدم من قبل اجلّدات مقارنًة باالأجداد.

واإيل جانب ذلك, عملت درا�سة اآينج, واآخرين  .Ainge, et al)1998( علي 
حتليل ت�سورات الوالدين واجتاهاتهم العامة حول مناذج اخلدمات املُقدمة من 
قب���ل االأخ�سائي���ني, وذلك علي عين���ة ا�ستملت علي “ 64 “ م���ن االآباء, واالأمهات 
االأ�سرتالي���ني ولديه���م اأطف���ال متخلف���ني عقلياً, وت���رتاوح اأعماره���م الزمنية ما 
ب���ني” 4 – 31 “ عام���اً, واأ�س���ارت النتائ���ج اإيل وج���ود ف���روق ذات داللة ب���ني االآباء 
واالأمه���ات يف اجتاهاته���م االإيجابي���ة اأو ال�سلبي���ة نحو طفلهم ب�سف���ٍة عامة بينما 
كان���ت توقع���ات االآباء يف االحتياج���ات واخلدمات ال�سروري���ة لرعاية طفلهم اأقل 
و�سوحاً مقارنًة باالأمهات, كما اأظهرت الدرا�سة فروقاً ذات داللة واأكرث و�سوحاً 
بني املجموعات الفرعية من االأمهات يف احتياجات كل منهن واخلدمات املرغوبة 

لذلك.

       وم���ن ناحي���ة اأخ���ري, هدف���ت درا�س���ة عب���د العزي���ز ال�سي���د ال�سخ����ص, وزيدان 
املعاق���ني  اإيل حتدي���د احتياج���ات وال���دي االأطف���ال  ال�سرط���اوي)1998(  اأحم���د 
) �سمعي���اً , وب�سري���اً , وعقلي���اً, وبدني���اً(, والتي ُتع���د �سرورية ملواجه���ة ال�سغوط 
النف�سي���ة الناجت���ة عن اإعاق���ة اأبنائهم وعالق���ة ذلك بكٍل م���ن م�ستويات ال�سغط 
النف�سي واأ�ساليب املواجهة وبع�ص املتغريات �سواء اخلا�سة بالوالدين) اجلن�ص, 
والعم���ر الزمني, وم�ستوي التعليم, والدخل ال�سهري (اأو االأطفال ) نوع االإعاقة 
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, والعم���ر الزمن���ي(, حي���ث ا�ستمل���ت العينة علي “661 “ من اأولي���اء االأمور) 335 
ذكراً , 329 اأنثي(, وترتاوح اأعمار الذكور ما بني “20-65 “ عاماً واالإناث ما بني 
“20- 60” عاماً, وهم ميثلون اأباء واأمهات “ 348 “ طفاًل معاقاً )�سمعياً, وب�سرياً, 
وعقلياً , وبدنياً( باملرحلة االبتدائية بالريا�ص وترتاوح اأعمارهم ما بني “ 15-5 
املواجهة  واأ�ساليب   , النف�سية  ال�سغوط  قيا�ص  بطارية  ا�ستخدام  , ومت  “ عاماً 
واالحتياجات الأولياء اأمور املعاقني) اإعداد: الباحثان(, وا�ستمارة جمع البيانات 
اخلا�سة باالأطفال املعاقني واأ�سرهم, وت�سمل املتغريات االأخرى مو�سع الدرا�سة 

، وقد اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن الآتي:

اتف���اق االآب���اء واالأمهات عل���ي ترتيب االحتياجات علي النح���و التايل: الدعم - 1
امل���ادي , ث���م االحتياج���ات املعرفي���ة, ويلي���ه الدع���م املجتمعي, واأخ���رياً الدعم 

االجتماعي.
مل توجد فروق دالة بني االآباء واالأمهات يف االحتياجات املختلفة.- 2
ارتباط االحتياجات الوالدية بعدد من املتغريات وهي:) العمر الزمني الأولياء - 3

االأم���ور, وم�ست���وي تعليمه���م, وم�ستوي دخلهم ال�سهري, ون���وع اإعاقة الطفل 
وعم���ره الزمن���ي, وم�ست���وي ال�سغط النف�س���ي لديهم وم�ست���وي مواجهته (.

       كما ا�ستهدفت درا�سة اإميان فوؤاد كا�سف )2000( التعرف علي اأنواع ال�سغوط 
التي تعاين منها اأمهات االأطفال املعاقني ) �سمعياً , اأو ب�سرياً , اأو عقلياً ( , وكذلك 
التع���رف عل���ي اأهم االحتياج���ات االأ�سرية يف اأ�سرة الطفل املع���اق وحتديد اأكرثها 
اأهمي���ة واأه���م م�س���ادر امل�سان���دة االجتماعية الت���ي تتلقاها االأم, كما ته���دف اأي�ساً 
التعرف علي تاأثري عدد من العوامل ) نوع االإعاقة ودرجة تعليم االأم, وامل�ستوي 
االقت�س���ادي االجتماع���ي لالأ�سرة, ون���وع الطفل املعاق علي متغ���ريات الدرا�سة (, 
وقد ا�ستملت العينة علي” 157 “ اأماً يف �سورتها االأولية, ثم مت تطبيق ا�ستمارة 
البيان���ات ومقايي����ص الدرا�س���ة, ومت ا�ستبعاد “ 57 “ حالة لت�سب���ح عينة الدرا�سة 
“ �سن���ة, ب�سرط اأن يكون   45 -20 “ “ اأم���اً, وت���رتاوح اأعماره���م م���ا ب���ني   100 “
الطف���ل ملح���ق باأحد معاه���د الرتبية اخلا�سة التابعة ل���وزارة الرتبية والتعليم, 
وت���رتاوح اأعماره���م م���ا ب���ني “ 6- 15 “ �سنة, وقد تو�سلت الدرا�س���ة اإيل ما يلي :
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 اأن اأه���م ال�سغ���وط ل���دي االأم ه���ي �سغ���وط رعاي���ة الطف���ل املع���اق, والهم���وم - 1
امل�ستقبلية املرتبطة مب�ستقبل الطفل وال�سغوط املادية .

ترتبط االحتياجات االأ�سرية مب�سادر ال�سغط ارتباطاً وا�سحاً, فاالحتياجات - 2
اخلا�س���ة بتاأمني م�ستقبل الطفل, ث���م االحتياجات املعرفية, وحاجات رعاية 

الطفل .
اأهمي���ة امل�سان���دة االجتماعي���ة التي تتلقاه���ا االأم يف التخفيف م���ن االإح�سا�ص - 3

بال�سغوط.
مل يوؤثر جن�ص الطفل املعاق) ذكر� اأنثي( علي االإقالل من حدة ال�سغوط اأو - 4

االحتياجات االأ�سرية.

كم���ا هدف���ت درا�س���ة لويل���ني , واآخري���ن .Liewellyn, et al)2003( اإيل 
 Social Support التع���رف عل���ي طبيعة �سب���كات الدعم وامل�سان���دة االجتماعي���ة
االإعاق���ات  ذوي  م���ن  اأطف���ال  لديه���ا  اأ�س���ر  املطلوب���ة يف  Networks ومناذجه���ا 
العقلي���ة, وم���دي حاجتها لهذه النم���اذج وذلك بالبح���ث يف خ�سائ�ص جمموعات 
الدع���م والتحق���ق منها, كما عملت علي حتليل ت�سورات االأم واأ�سرتها, وتوقعاتها 
اخلا�س���ة بتل���ك ال�سب���كات ومناذجه���ا املختلف���ة, وذل���ك يف عين���ة م���ن “ 25 “ اأم���اً 
اأ�سرتالي���ة, وق���د اأكدت النتائج عن احتي���اج االأمهات اإيل ثالثة اأن���واع من �سبكات 
الدع���م االجتماعي���ة كم�سادر اأ�سا�سية طبق���اً لرتتيب االأمه���ات, والتي متيزت يف 
 , Parent/ Parent ح���االت ع���دة وهي : اأمهات تعي����ص يف �سورة عالقات والدي���ه
واأخري تقيم مبفردها مع  اأطفالها, وثالثة تقيم مع �سريك) رفيق( يف االأ�سرة .

وق���د اأج���ري بران����ص .Bruns,D )2004( درا�سة به���دف التعرف علي اأهم 
العوامل امل�سببة خلروج االأطفال املتخلفني عقلياً من املنزل يف �سن مبكرة , وذلك 
باإج���راء مقابالت م���ع اآبائهم, حيث بينت نتائج “ 5 “ من املقابالت الوالدية مع 
االآب���اء واالأمه���ات, والتي مت اختبار �سدقها فيما بعد للتعرف علي طبيعة احلالة 

النف�سية لالآباء خارج بيئة املنزل, والتي متثلت يف : 
ال�سعور بالتعب واالإجهاد الكبري.      - 1
احلاجة اإيل م�ساعدات اإ�سافية وجهات خمتلفة للدعم .- 2
وج���ود اأح���داث �ساغط���ة م���ن اأهمه���ا: املخ���اوف املالي���ة, ونق����ص املدعم���ات - 3

االجتماعية, �سعوبة يف احل�سول علي اخلدمات . 
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فرو�س الدرا�صة احلالية، وت�سمل مايلي: 
توج���د عالق���ة اإرتباطي���ة �سالب���ة دال���ة اإح�سائي���اً ب���ني درج���ات االحتياج���ات - 1

الوالدي���ة الآب���اء واأمهات االأطفال املتخلفني عقلي���اً, ودرجات امل�ستوي الثقايف 
لالأ�سرة .

تختلف االحتياجات الواالدية تبعاً الأهميتها بالن�سبة الآباء واأمهات االأطفال - 2
املتخلفني عقلياً.

ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ي درج���ات اآب���اء واأمهات - 3
االأطفال املتخلفني عقلياً علي مقيا�ص االحتياجات الوالدية.

ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ي درج���ات االحتياج���ات - 4
الوالدي���ة الآب���اء واأمهات االأطف���ال املتخلفني عقلياً باخت���الف العمر الزمني 

للطفل.
ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ي درج���ات االحتياج���ات - 5

الوالدي���ة الآب���اء واأمه���ات االأطفال املتخلف���ني عقلياً باخت���الف جن�ص الطفل 
)ذكر– اأنثي (.

توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات االحتياجات الوالدية - 6
الآباء واأمهات االأطفال املتخلفني عقلياً باختالف درجة اإعاقة الطفل حل�ساب 

االأقل ذكاًء.
توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات االحتياجات االأ�سريٍة - 7

باخت���الف امل�ست���وي االجتماع���ي االقت�س���ادي الثق���ايف لالأ�س���رة ) منخف����ص, 
مرتفع ( حل�ساب امل�ستوي االأدين.

الأ�صاليب الإح�صائية امل�صتخدمة:
       مت معاجلة البيانات با�ستخدام جمموعة من االأ�ساليب االإح�سائية باالعتماد 
عل���ي حزم���ة الربام���ج االإح�سائي���ة للعل���وم االجتماعي���ة واملعروف���ة اخت�س���اراً ب 

SPSS, وهي:

معامل االرتباط الب�سيط لبري�سون.- 1
اختبار” ت” T-Test, حل�ساب داللة الفروق بني االآباء واالأمهات.- 2
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اإجراءات الدرا�صة:
وت�سم���ل منه���ج واإج���راءات الدرا�سة احلالي���ة واملتمثلة يف: اختي���ار العينة, 

وكذلك تطبيق جمموعة من االأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة. 
اأولً: عينة الدرا�سة : 

تكون���ت العين���ة من”40” اأباًء واأماً لديهم اأطف���ال متخلفني عقلياً ببع�ص 
مدار����ص الرتبية الفكرية التابعة لوزارة الرتبي���ة والتعليم مبحافظة ال�سرقية, 
وقد ق�سمت عينة الدرا�سة اإيل جمموعتني)20 ذكور,20 اإناث( وترتاوح اأعمارهم 
م���ا ب���ني )25 اإيل 70 ( �سن���ة, وقد روعي يف اختبارها اأن يكون هناك طفل اأو طفلة 
م�ساب���ة بالتخل���ف العقل���ي الب�سي���ط ) القابل���ني للتعل���م(, والذي ي���رتواح درجة 
ذكاءه���م م���ا ب���ني)50-75( درجة اأي من فئ���ة القابلني للتعل���م, واأعمارهم ما بني 
)6-15( �سن���ة, كم���ا ت�س���رتط ع���دم وج���ود اأك���رث م���ن مع���اق باالأ�سرة, كم���ا لديهم 

اأطفال عاديني غري الطفل, ومت اختيار العينة بطريقة مق�سودة.

ثانيًا: اأدوات الدرا�سة :

اأ( ا�ستمارة جمع بيانات عن اأ�سرة الطفل املتخلف عقليًا: )اإعداد: الباحثة(
 وه���ي ا�ستم���ارة جلم���ع بيان���ات عام���ة ودميوجرافي���ة م���ن خ���الل ملف���ات 
االأطف���ال, فق���د ا�ستهدف���ت اال�ستم���ارة جم���ع بيان���ات ع���ن ا�س���م الطف���ل وجن�س���ه, 
وتاري���خ مي���الده, ودرج���ة ذكاءه, وال�س���ف الدرا�سي, ووظيفة كاًل م���ن االأب واالأم 
وم�ستواهم���ا التعليم���ي, والذي يتدرج ما ب���ني ) اأمي – يقراأ ويكتب- ابتدائية – 
متو�سط���ة- جامعي���ة(, وع���دد االأبن���اء ككل, وترتيب الطفل املتخل���ف بني اأخوته, 

وكذلك تاريخ التطبيق, كما مبني يف ملحق رقم )1(.

ب( مقيا�س امل�ستوى القت�سادي الجتماعي الثقايف لالأ�سرة. 
)اإعداد: عبد البا�سط متويل خ�سر, واآمال حممود عبد املنعم, 2003(

يتميز هذا املقيا�ص عن غريه من مقايي�ص امل�ستوى الثقايف لالأ�سرة بتعدد 
االأبع���اد الت���ي يقوم بقيا�سها, وقد ق���ام باإعداد هذا املقيا�ص)عب���د البا�سط متويل 
خ�سر,1983(, وقد مت حتديث املقيا�ص عام 2003 بالتعاون مع اآمال حممود عبد املنعم, 
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ويتكون هذا املقيا�ص من �ستة اأبعاد, وهى:)م�ستوى دخل االأ�سرة باجلنيه امل�سري, 
امل�ستوى التعليمي الأفراد االأ�سرة, مركز الفرد يف االأ�سرة, االأدوات الثقافية املتوفرة 
يف املنزل, مدي ت�سجيع االأ�سرة لالأن�سطة الثقافية, املمار�سات الثقافية لالأ�سرة(

1 ثبات املقيا�س و�سدقه :	
       فق���د متت���ع املقيا����ص بدرج���ة عالي���ة م���ن ال�س���دق والثب���ات, وق���د مت ح�س���اب 
معامل الثبات بطريقة اإعادة االختبار وجاء معامل الثبات الذي ح�سب بطريقة 
بري�س���ون عالياً ي�ساوي)0٫96(, وجاءت معامالت الثبات الأبعاد املقيا�ص كاًل علي 
حدة )0٫86 , 0٫94, 0٫72, 0٫83, 093, 0٫82( علي الرتتيب, كما مت ح�ساب معامل 
ال�س���دق الذات���ي للمقيا����ص فوج���د )0٫97(, وهى معام���الت �سدق وثب���ات عالية 

ت�سري اإيل ارتفاع �سالحية ا�ستعمال املقيا�ص.

ج�( قائمة الحتياجات الوالدية للطفل املعاق: ) اإعداد: اإميان فوؤاد كا�سف،2000 (

وته���دف القائم���ة اإيل التع���رف عل���ى اأه���م االحتياج���ات الوالدي���ة يف اأ�سرة 
الطف���ل املع���اق عام���ًة, وحتدي���د اأكرثه���ا اأهمية, فق���د مت ت�سمي���م القائمة بحيث 
حتتوى على ثمانية اأبعاد, ويندرج حتت كل بعد �سبع عبارات اأي 56 عبارة, وهذه 

االأبعاد هي :
االحتياجات املعرفية.     5-   احلاجة اإىل تاأمني م�ستقبل الطفل.- 1
االحتياجات املادية.                     6-   احلاجة اإىل رعاية االأبناء العاديني.                    - 2
حاجات رعاية الطفل.      7-   احلاجة اإىل اخلدمات.- 3
احلاجة اإيل دعم الزوج.     8-   االحتياجات املجتمعية.- 4

1 ت�سحيح القائمة :	
وُت�سح���ح العب���ارات يف �س���وء مقيا����ص مت���درج م���ن اال�ستجاب���ات ف���اإذا قرر 
املفحو����ص عن حاجت���ه ال�سديدة للعون يف هذه العبارة يعطى ثالث درجات, واإذا 
كان يف حاج���ة لبع����ص الع���ون يح�سل عل���ى درجت���ني, واإذا كان ال يحتاج للعون يف 

هذه الناحية فيعطى درجة واحدة .
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1 تقنني القائمة :	
مت تقنينه���ا عل���ى عينة م���ن االأمهات, وقد بلغت العين���ة “100” اأماً لطفل 
مع���اق اإما)�سمعي���ة � ب�سري���ة � عقلي���ة(, وت���رتاوح اأعماره���ن ب���ني “20-45” عاماً 
ويع�سن مع اأزواجهن ولديهن اأبناء عاديني اآخرين غري الطفل املعاق, وت�سرتط 
للطف���ل املع���اق اأن يك���ون ملح���ق باأح���د معاه���د الرتبية اخلا�س���ة التابع���ة لوزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م, وترتاوح اأعمار االأطفال بني “6-15” عاما , وقد مت ت�سنيف 
االأمه���ات, م���ن حي���ث : ن���وع اإعاقة الطفل )�سمعي���ة � ب�سرية � عقلي���ة( , وامل�ستوى 
التعليم���ي ل���الأم وامل�ستوى االقت�س���ادي واالجتماعي لالأ�سرة ون���وع الطفل )ذكر� 

اأنثى( ومت ح�ساب �سدق القائمة وثباتها, كاالآتي : 

1 �سدق القائمة :	
مت ح�ساب �سدق القائمة بطرق عديدة , وهى: �سدق املحتوى با�ستق�ساء 
اآراء املحكم���ني ح���ول عبارات املقيا�ص, كما اعتمدت الباحث���ة على ح�ساب االت�ساق 
الداخل���ي بني فقرات االأبع���اد والدرجات الكلية لالأبع���اد, حيث مت ح�ساب معامل 
االرتب���اط ب���ني درجة كل مفردة والدرج���ة الكلية للبعد ال���ذي تنتمي اإليه, حيث 
كانت قيم معامالت االرتباط دالة عند 0٫01 وهى ن�سبة منا�سبة تدل على �سدق 
القائم���ة, كم���ا اعتم���دت اأي�ساً على ال�س���دق العاملى بطريقة املكون���ات االأ�سا�سية 
لهوتلنيج, والتي اأظهرت عن ت�سبع اأبعاد املقيا�ص على ثالثة عوامل وكانت ن�سبة 

التباين الكلى 55٫31 %  .

1 ثبات القائمة :	
مت ح�س���اب ثب���ات القائمة با�ستخ���دام طريقة التجزئ���ة الن�سفية بطريقة 
�سبريم���ان ب���راون, والت���ي تراوح���ت ب���ني )0٫68 , 0٫85(, وطريقة جتم���ان والتي 
تراوحت بني )0٫63 , 0٫82(, واأي�ساً مت ح�ساب معامل األفا كرونباخ, وقد تراوحت 
قيمت���ه بني )0٫62 , 0٫80( وهى معامالت ثبات عالية ت�سمح با�ستخدام القائمة, 

كما هو مبني يف ملحق رقم )2(.
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نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:
1- نتائج الفر�س الأول وتف�سره:

     ين����ص الفر����ص عل���ي اأنه: » توج���د عالقة ارتباطية �سالبة دال���ة اإح�سائياً بني 
درج���ات االحتياجات الوالدية الآباء واأمهات االأطف���ال املتخلفني عقلياً , ودرجات 

امل�ستوي الثقايف لالأ�سرة » . 
     وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذا الفر����ص مت ح�س���اب معام���ل ارتب���اط بري�سون بني 
درج���ات اأبع���اد االحتياج���ات الوالدي���ة الآب���اء واأمه���ات االأطف���ال املتخلف���ني عقلياً, 
ودرج���ات اأبع���اد امل�ستوي الثق���ايف لالأ�سرة والدرج���ة الكلية لهما, وج���اءت النتائج 

كما يو�سحها اجلدول رقم )2(.  
جدول )2(

مستوي 
دخل
األسرة

 المستوي
التعليمي

األدوات
الثقافية
المتوفرة

 مركز
الفرد

في)األسرة

 مدي
تشجيع
 األسرة
 لألدوات
الثقافية

الممارسات
الثقافية

 الدرجة
 الكلية
 للمستوي
الثقافي

-0.050.09-0.090.05-0.19*-0.08-0.19*احتياجات)معرفية

-0.49**-0.44**-0.42**0.17-0.51**-0.26**-0.49**احتياجات)مادية

 حاجات)رعاية)الطفل

المعاق
0.010.10-0.01-0.130.020.040.01

-0.02-0.05-0.050.150.05-0.21*0.09الحاجة)لدعم)الزوج

 الحاجة)إلي)تأمين

مستقبل)الطفل
**0.30-0.01-**0.32-*0.230.08-0.11-0.15-

 الحاجة)إلي)رعاية)األبناء

العاديين
*0.22-0.13-**0.31-*0.230.17-**0.27-*0.22-

-0.23*-0.41**-0.19*0.25**-0.23*-0.14-0.16الحاجة)إلي)الخدمات

-0.14-0.07-0.180.12-0.19*-0.09-0.23*احتياجات)مجتمعية

 الدرجة)الكلية)لالحتياجات

الوالدية
**0.34-*0.21-**0.37-**0.25*0.22-*0.21-**0.28-

اجل���دول )2( يو�س���ح ح�ساب معام���الت االرتباط ب���ني درجات االأبع���اد االأ�سا�سية 
لالحتياجات الوالدية ودرجات امل�ستوي الثقايف لالأ�سرة والدرجة الكلية لكليهما 

وم�ستوي الداللة
              )**( دالة عند 0٫01      )*( دالة عند 0٫05

االحتياجات
الوالدية

(بعاد)المستوى
الثقافى
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1 ويت�سح من اجلدول ال�سابق ، ما يلي:	

)1( توج���د عالق���ة ارتباطية �سالبة دالة اإح�سائي���اً بني درجات بعد م�ستوي دخل 
االأ�سرة  وكل من درجات ) االحتياجات املعرفية, واحلاجة اإيل رعاية االأبناء 
العاديني, واالحتياجات املجتمعية عند 0٫05(, وكل من درجات) االحتياجات 
املادي���ة , وتاأم���ني م�ستقبل الطفل, والدرج���ة الكلية لالحتياجات عند 0٫01( 
, » وه���ذه النتيج���ة حتق���ق �سح���ة الفر�ص يف هذه اجلزئي���ة » , يف حني جاءت 
معام���الت االرتب���اط غ���ري دال���ة اإح�سائي���اً يف باق���ي االحتياج���ات النف�سي���ة 

واالجتماعية , » وهذه النتيجة ال حتقق �سحة الفر�ص يف هذه اجلزئية ».

)2( توج���د عالق���ة ارتباطي���ة �سالب���ة دال���ة اإح�سائي���اً ب���ني درج���ات بع���د امل�ستوي 
التعليم���ي لالأ�سرة , ودرجات االحتياج���ات املادية عند 0٫01, وكل من درجات 
) احلاجة اإيل دعم الزوج , والدرجة الكلية لالحتياجات عند 0٫05( , » وهذه 
النتيج���ة حتق���ق �سح���ة الفر����ص يف هذه اجلزئي���ة » يف حني كان���ت معامالت 
االرتباط غري دالة اإح�سائياً يف باقي االحتياجات الوالدية , » وهذه النتيجة 

ال حتقق �سحة الفر�ص يف هذه اجلزئية ».

)3( توجد عالقة ارتباطية �سالبة دالة اإح�سائياً بني درجات بعد االأدوات الثقافية 
املتوفرة باالأ�سرة, وكل من درجات ) االحتياجات املادية , واحلاجة اإيل تاأمني 
م�ستقب���ل الطف���ل , واحلاج���ة اإيل رعاي���ة االأبن���اء العاديني , والدرج���ة الكلية 
لالحتياج���ات عند 0٫01( , كما توجد عالق���ة ارتباطية �سالبة دالة اإح�سائياً 
ب���ني درج���ات ه���ذا البع���د اأي�س���اً , وكل م���ن درج���ات ) االحتياج���ات املعرفية , 
واحلاج���ة اإيل اخلدم���ات , واالحتياج���ات املجتمعي���ة عن���د 0٫05( , » وه���ذه 
النتيج���ة حتق���ق �سحة الفر�ص يف هذه اجلزئي���ة » , يف حني جاءت معامالت 
االرتباط غري دالة اإح�سائياً يف باقي االحتياجات , » وهذه النتيجة ال حتقق 

�سحة الفر�ص يف هذه اجلزئية ». 
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)4( توجد عالقة ارتباطية �سالبة دالة اإح�سائياً بني درجات بعد ت�سجيع االأ�سرة 
ل���الأدوات الثقافي���ة , وكل م���ن درج���ات ) احلاج���ة اإيل اخلدم���ات , والدرج���ة 
الكلي���ة لالحتياج���ات عن���د 0٫05( , وب���ني درج���ات االحتياج���ات املادي���ة عن���د 
0٫01 , » وه���ذه النتيج���ة حتق���ق �سح���ة الفر����ص يف ه���ذه اجلزئي���ة «, يف حني 
كان���ت معامالت االرتباط غري دالة اإح�سائي���اً يف باقي االحتياجات النف�سية 

واالجتماعية , » وهذه النتيجة ال حتقق �سحة الفر�ص يف هذه اجلزئية «.

)5( توج���د عالق���ة ارتباطي���ة �سالب���ة دال���ة اإح�سائياً ب���ني درجات بع���د املمار�سات 
الثقافي���ة لالأ�س���رة , وكل م���ن درج���ات ) االحتياج���ات املادي���ة , واحلاج���ة اإيل 
رعاي���ة االأبن���اء العادي���ني , واحلاجة اإيل اخلدمات عن���د 0٫01(, وبني الدرجة 
الكلي���ة لالحتياج���ات عن���د 0٫05 , » وه���ذه النتيجة حتقق �سح���ة الفر�ص يف 
ه���ذه اجلزئي���ة « , يف ح���ني جاءت معام���الت االرتباط غري دال���ة اإح�سائياً يف 
باق���ي االحتياج���ات , » وهذه النتيجة ال حتق���ق �سحة الفر�ص الثاين يف هذه 

اجلزئية «.

الكلي���ة  الدرج���ة  ب���ني  اإح�سائي���اً  دال���ة  �سالب���ة  ارتباطي���ة  عالق���ة  توج���د   )6(
للم�ست���وي االقت�س���ادي االجتماع���ي الثقاف���ى لالأ�س���رة , وكل م���ن درج���ات 
)احلاج���ة اإيل رعاي���ة االأبن���اء العادي���ني , واحلاجة اإيل اخلدم���ات عند 0٫05(   
لالحتياج���ات  الكلي���ة  والدرج���ة   , املادي���ة  االحتياج���ات   ( درج���ات  وب���ني   ,
عن���د 0٫01( , »وه���ذه النتيج���ة حتق���ق �سح���ة الفر����ص يف ه���ذه اجلزئي���ة« 
النف�سي���ة  االحتياج���ات  باق���ي  يف  اإح�سائي���اً  دال���ة  غ���ري  ج���اءت  ح���ني  يف   ,
واالجتماعي���ة , »وه���ذه النتيج���ة ال حتقق �سحة الفر����ص يف هذه اجلزئية «.

)7( توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة اإح�سائياً بني درجات بعد مركز الطفل 
يف االأ�س���رة , وكل م���ن درجات)احلاجة اإيل تاأمني م�ستقبل الطفل , واحلاجة 
اإيل رعاية االأبناء العاديني عند 0٫05(, وبني درجات ) احلاجة اإيل اخلدمات 
, والدرجة الكلية لالحتياجات عند 0٫01( , يف حني جاءت غري دالة اإح�سائياً 
يف باقي االحتياجات النف�سية واالجتماعية , »وهذه النتيجة ال حتقق �سحة 

الفر�ص «.
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1 تف�سر نتائج الفر�س الأول:	
جاءت النتائج متم�سية مع الواقع فمع انخفا�ص م�ستوي دخل اأ�سرة الطفل 
املتخل���ف عقلي���اً يوؤدي اإيل تدين يف م�ست���وي االأدوات الثقافية يف بيئة االأ�سرة من 
)رادي���و, ت�سجيل, تليفزيون, �سح���ف, مكتبات..الخ من االأدوات الثقافية(, والتي 
ُتعد كم�سادر هامة يف احل�سول علي املعلومات املفيدة لهم وتزويدهم باالأ�ساليب 
املنا�سب���ة ملواجه���ة ال�سلوكي���ات وامل�س���كالت امل�سطربة الأطفاله���م والتعامل معها, 
كذلك االأعباء املالية املفرو�سة علي االأ�سرة يف وجود الطفل والتي تعوق قدرتها 
يف االإنفاق علي التعليم وعدم اهتمامها به, ومن ثم انخفا�ص امل�ستوي التعليمي 
الأفرادها, وبناًء عليه تلجاأ اإيل القيام مبمار�سات ثقافية متدنية كاإقامة حفالت 
ال���زار, واللج���وء اإيل اأعم���ال الدجل وال�سع���وذة وامل�سايخ واعتقاده���ا يف الو�سفات 
البلدي���ة كو�سيل���ة يف مواجه���ة م�سكالته���ا , وحماول���ة اإيج���اد حلول له���ا, غري اأن 
االأ�س���رة ال جت���د يف هذه املمار�س���ات املتدنية اأي فائدة يف مواجه���ة م�سكالت ابنها 
اأو عالجه���ا, وعلي���ة ت���زداد احتياجاته���ا للمعرف���ة العلمية واملعلوم���ات من جانب 
متخ�س�س���ني , وق���د اتفق���ت هذه النتيجة مع م���ا تو�سلت اإلي���ه درا�سة ترينبول , 
 ,)1997(Chen & Tang وت�س���ني و تاجن , )1996(Turnbull & Ruef وروي���ف
 Sloper &1990( , �سلوبر و ترينر(Ratcliff وتتفق النتائج مع درا�سة راتكليف
Turner )1992, 1993( والت���ي اأك���دت عل���ي اأن قلة و�سع���ف تعليم الوالدين يقف 

حجر عرثة يف �سبيل اال�ستفادة من الربامج واخلدمات املُقدمة لهم. 
كم���ا اأن���ه بانخفا����ص م�ستوي دخ���ل االأ�سرة ي�سع���ر الوالدان ب�س���دة االأعباء 
وال�سغ���وط املادي���ة  واالقت�سادي���ة , واملرتبط���ة مبجموع���ة التكالي���ف املبا�س���رة : 
كالنفق���ات علي رعاية الطفل  ورعايته الطبية والتجهيزات اخلا�سة  والتكاليف 
غري املبا�سرة, مثل: �سياع وقت العمل, وقلة اأوقات الراحة واال�سرتخاء والتدخل 
لتح�س���ني م�ستقب���ل الطفل, ومن ثم زيادة احتياجاتها للدعم املادي , وتتفق هذه 
النتيج���ة م���ع اآراء كل من فوزية عبد الباقي اجلمايل)1999(, وحممد حمرو�ص 
ال�سن���اوي )1997(؛ فنظ���راً الرتب���اط االأ�سرة بابنه���ا املتخلف عقلي���اً فت�سعر باأنها 
ظماآنة للعديد من الربامج واخلدمات �سواء الطبية, اأو الرتبوية, اأو التعليمية, 
والت���ي ترتب���ط اأي�س���اً باحتياجه���ا اإيل الدع���م املجتمعي املتمث���ل يف توفري مراكز 
وجمعي���ات ُتقدم خدمات له���ا, كما تبحث عن من ير�سدها وي�ساعدها علي اإيجاد 
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حلول واإجابات مل�سكالتها, ومن ثم فقد اتفقت مع درا�سات عدة من اأهمها درا�سة 
 )1991(Beckman وبيكمان ,)1988(Stoneman & Crappsستومان وكراب�ص�

.)1991(Leyser & Dekel ليزر, وديكل ,

كم���ا اأظه���رت النتائج اأن ت���دين امل�ستوي التعليمي الأف���راد االأ�سرة يجعلهم 
ينظ���روا لالإعاقة نظ���رة �سطحية, ويعتربونها » ابتالء م���ن اهلل« وتر�سي بقدوم 
الطف���ل وتعت���ربه م���ربوكا ً, ومن ث���م تعلقها به وا�ستح���واذه عل���ي اهتمامها كليًة 
واإعط���اءه رعاي���ة زائ���دة مم���ا يجعله���ا تهم���ل بقي���ة االأبن���اء االآخري���ن يف االأ�س���رة 
وق�سوره���ا يف رعايته���م, ومن ثم يظه���ر احتياجها ال�سدي���د اإيل من ي�ساعدها يف 
رعاي���ة هوؤالء االأبن���اء, والعك�ص �سحيح فكلما ارتفع م�ست���وي االأ�سرة االقت�سادي 
واالجتماع���ي وارتف���ع م�ست���وي تعليم اأفراده���ا كلما ازداد وعيه���ا بجوانب امل�سكلة 
وطموحه���ا يف توف���ري اأف�سل الربام���ج ال�سحية, والرتبوي���ة والتعليمية ومن ثم 
ارتفاع حدة قلقها وتوترها وعدم اتزانها وعدم قدرتها علي مواجهة عبء رعاية 
الطف���ل مبفرده���ا, وم���ن ثم زيادة احتياجه���ا اإيل دعم وم�سان���دة ال�سريك االآخر, 

.)1992(Trivette & Dunst وتتفق النتائج مع درا�سة ترايفت ودان�ست

ويف نط���اق ه���ذا اأي�س���اً اأظه���رت النتائ���ج اأنه م���ع ارتفاع امل�ست���وي التعليمي 
لالأ�س���رة , ي���زداد اإح�سا�سه���ا بال�سغ���وط ؛ اإذ يزي���د وعيها بامل�سكلة وم���ن ثم زيادة 
قلقها وخوفها علي م�ستقبل ابنها خا�سًة بعد وفاة اأبويه , وعليه يظهر احتياجها 
اإيل تاأم���ني م�ستقبل���ه , وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كارد Card)1983(, وتاجن 

وت�سني Tang & Chen)1997( , اإميان فوؤاد كا�سف)2000(. 

كم���ا اأك���دت النتائج اأخ���رياً علي وجود عالقة ارتباطي���ة موجبة بني مركز 
الطف���ل املتخلف عقلياً بالن�سب���ة الأ�سرته, واحتياجها اإيل اخلدمات واالحتياجات 
امل�ستقبلي���ة, واحتياجه���ا اإيل رعاية اأبنائها العادي���ني االآخرين, فكلما زادت مكانة 
الطف���ل بالن�سب���ة لوالديه واأ�سرت���ه ككل واجتاهاتها االإيجابية نح���وه وتعلقها به 
, كلم���ا زاد �سعيه���ا للح�س���ول عل���ي اخلدم���ات املفي���دة البنه���ا وال�سع���ي اإيل تاأمني 
م�ستقبل���ه ؛ ونظ���راً ال�ستحواذه عل���ي اهتمامها واإعط���اءه رعاية زائ���دة واإهمالها 
بقي���ة االأبناء االآخرين وتق�سريها يف رعايتهم, فمن ثم يظهر احتياجها اإيل من 

يدعمها يف رعاية هوؤالء االأبناء.
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2- نتائج الفر�س الثاين وتف�سره:

ين����ص الفر����ص االأول عل���ي اأن���ه:« تختل���ف االحتياج���ات الوالدي���ة تبع���اً 
لالأهميته���ا بالن�سب���ة الآب���اء واأمه���ات االأطف���ال املتخلف���ني عقلي���اً«, وللتحقق من 
�سحة هذا الفر�ص مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي بني احلد االأدين واحلد االأق�سي 
للدرجات التي ح�سل عليها اأفراد العينة يف مقيا�ص االحتياجات الوالدية, وذلك 
باحل�س���ول عل���ي ترتي���ب االحتياج���ات الوالدي���ة واأكرثها اأهمي���ة بالن�سب���ة الآباء 

واأمهات االأطفال املتخلفني عقلياً, ويو�سح ذلك اجلدول رقم)3(
جدول )3(

 يو�صح املتو�صطات احل�صابية الأبعاد االحتياجات الوالدية ح�صب ترتيبها يف �صوء ا�صتجابات 
اآباء واأمهات االأطفال املتخلفني عقليًا

(بعاد)االحتياجات)الوالدية

ن=40

الترتيب
الحد)األقصيالحد)األدني

المتوسط
م

االنحراف)
المعياري
ع

األول18.34493.583.99احتياجات)معرفية

الثاني18.02443.473.82احتياجات)مادية

الخامس17.06342.222.51حاجات)رعاية)الطفل

الرابع17.50392.563.32الحاجة)لدعم)الزوج

الثالث17.78423.013.44الحاجة)إلي)تأمين)مستقبل)الطفل

السادس17292.072.41الحاجة)إلي)رعاية)األبناء)العاديين

السابع16.55281.952.31الحاجة)إلي)الخدمات

الثامن16.11211.822.11احتياجات)مجتمعية

حي���ث يو�س���ح ج���دول)3( ترتي���ب االحتياج���ات الوالدي���ة تبع���اً الأهميته���ا 
واالأكرثه���ا اإحلاح���اً كم���ا يدركه���ا اآب���اء واأمه���ات االأطف���ال املتخلفني عقلي���اً, فقد 
احتل���ت االحتياج���ات املعرفية املرتبة االأويل وفقاً الهميته���ا مبتو�سط عام للُبعد 
بل���غ)3٫58(, تبعته���ا عل���ي الت���وايل االحتياج���ات املادي���ة مبتو�س���ط  ع���ام للُبع���د 
بل���غ)3٫47(, ث���م احلاج���ة اإيل تاأم���ني م�ستقب���ل الطف���ل مبتو�س���ط)3٫01(, ويليه 
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احلاج���ة اإيل دع���م الزوج, فحاجات رعاي���ة الطفل, ثم احلاج���ة اإيل رعاية االأبناء 
العادي���ني, فاحلاج���ة اإيل اخلدم���ات واأخ���رياً االحتياج���ات املجتمعي���ة ج���اءت يف 

الرتتيب االأخري.

   Schultz,J. & Adams,D.وجاءت النتائج لتتفق مع درا�سة �سلتز, واآدمز 
)1987( والت���ي ك�سف���ت نتائجها عن احتي���اج الوالدي���ن اإيل االحتياجات املعرفية 
واملتمثل���ة ب�سكٍل وا�س���ح يف �سرورة احل�سول علي املعلوم���ات واملرتبطة مبجاالت 
خا�س���ة وهي:)عملي���ة التغذي���ة االأ�سا�سي���ة, واحلم���ل مبع���اق وتربيت���ه جن�سي���اً, 
ومعلومات متعلقة بنمو االأطفال ومتطلبات رعايتهم, والزواج واالأبوة, وعمليات 
التخطي���ط و�سن���ع اأو اتخاذ الق���رارات املنا�سبة يف املواقف املختلف���ة(, كما اتفقت 
تل���ك النتائ���ج م���ع درا�سة ري���دي, واآخري���ن .Reddy,et al ) 1997 ( حيث احتلت 
االحتياجات املعرفية واملتمثلة يف البحث عن خدمة املعلومات العامة عن طبيعة 
التخل���ف العقل���ي كاحتياجات �سرورية الآباء واأمهات والتي ُتعد من اأكرثها طلباً 
و�سيوع���اً, واأي�س���اً درا�س���ة باي���الي, واآخري���ن .Bailey,et al )1999( وق���د بين���ت 
نتائجه���ا ع���ن احتي���اج االأ�س���رة اإيل معلومات عامة ع���ن طبيعة االإعاق���ة الفكرية, 
والت���ي احتل���ت املرتب���ة االأويل يف االحتياج���ات, وتاله���ا احتي���اج االأ�س���رة للدع���م 

العائلي واالجتماعي بدرجة عالية.

بينم���ا ج���اءت نتائج هذه الدرا�س���ة لتختلف مع درا�سة عب���د العزيز ال�سيد 
ال�سخ����ص, وزي���دان اأحم���د ال�سرط���اوي)1998( والت���ي ك�سف���ت ع���ن اتف���اق االآباء 
واالأمه���ات عل���ي ترتيب االحتياجات وقد جاء الدعم امل���ادي اأواًل, ثم االحتياجات 
 )1997(Chen,J. & Tang,C. املعرفي���ة, وكذلك اأو�سحت درا�سة ت�سني, وت���اجن
اأنه احتلت عملية التخطيط امل�ستقبّلي لالأطفال املتخلفني عقلياً املرتبة االأويل, 
ث���م ج���اءت االحتياجات املعرفي���ة واملتمثل���ة يف: معلومات حول طبيع���ة امل�سكالت 
ال�سلوكي���ة الأطفاله���م وكيفي���ة التعام���ل معه���م يف املرتب���ة الثانية, واأخ���رياً احتل 
الدع���م وامل�سان���ده االجتماعي���ة يف مواجهه ال�سغ���وط املرتبة الثالث���ة, بينما تعد 
احلاجة اإيل الدعم من قبل االأقارب من اأكرث االحتياجات اأهمية لالأ�سرة وذلك 
 Warfield, M. & Hausercram,P.م���ا ك�سفته درا�سة وارفيلد, وهو�سريك���رام

.)1996(
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وميك���ن تف�س���ري احت���الل االحتياج���ات املعرفي���ة املرتب���ة االأويل يف ه���ذه 
الدرا�س���ة, م���ن خ���الل مالحظة اجل���دول التايل رق���م)8( والتي تو�س���ح اأن )27( 
م���ن اأولي���اء اأمور االأطفال املتخلفني عقلياً من االأ�سر منخف�سي امل�ستوي الثقايف 
مم���ا ي���وؤدي اإيل ت���دين يف م�ست���وي االأدوات الثقافي���ة يف بيئة االأ�سرة م���ن) راديو, 
ت�سجي���ل, تليفزي���ون, �سحف..ال���خ(, والت���ي ُتع���د كم�س���ادر هام���ة يف احل�س���ول 
عل���ي املعلوم���ات املفي���دة له���م وتزويده���م باالأ�سالي���ب املنا�سبة ملواجه���ة امل�سكالت 
امل�سطرب���ة الأطفاله���م والتعام���ل معه���ا, وم���ن ث���م ج���اءت النتائ���ج متم�سي���ة م���ع 
الواق���ع فم���ع انخفا�ص م�ست���وي دخل اأ�سرة الطف���ل املتخلف عقلي���اً تزيد االأعباء 
املالي���ة املفرو�س���ة عل���ي االأ�س���رة يف وجود الطفل والت���ي تعوق قدرته���ا يف االإنفاق 
عل���ي التعليم وعدم اهتمامها به, ومن ثم انخفا�ص امل�ستوي التعليمي الأفرادها, 
وبالت���ايل تلج���اأ اإيل القي���ام مبمار�س���ات ثقافي���ة متدني���ة كاإقام���ة حف���الت الزار, 
واللج���وء اإيل اأعم���ال الدجل وال�سعوذة وامل�ساي���خ واعتقادها يف الو�سفات البلدية 
كو�سيلة يف مواجهة م�سكالتها وحماولة اإيجاد حلول لها, غري اأن االأ�سرة ال جتد 
يف هذه املمار�سات املتدنية اأي فائدة يف مواجهة م�سكالت ابنها اأو عالجها, وعلية 
ت���زداد احتياجاته���ا للمعرف���ة العلمي���ة واملعلومات م���ن جان���ب متخ�س�سني, وقد 
 Turnbull اتفق���ت ه���ذه النتيجة م���ع ما تو�سلت اإلي���ه درا�سة ترينب���ول , ورويف
Ruef &)1996( , وت�س���ني و ت���اجن Chen & Tang)1997(, وتتف���ق النتائ���ج مع 
 ,1992( Sloper & Turner سلوبر و ترينر� , )1990(Ratcliff درا�سة راتكليف
1993( والت���ي اأك���دت عل���ي اأن قل���ة و�سع���ف تعلي���م الوالدين يقف حج���ر عرثة يف 

�سبيل اال�ستفادة من الربامج واخلدمات املُقدمة لهم. 

واأن���ه م���ع انخفا����ص م�ستوي دخ���ل االأ�سرة ي�سع���ر الوالدان ب�س���دة االأعباء 
وال�سغ���وط املالية واالقت�سادية واملرتبطة باالإنف���اق علي رعاية الطفل ورعايته 
الطبية, وقلة اأوقات الراحة واال�سرتخاء, ومن ثم زيادة احتياجها للدعم املادي, 
وكذلك احتياجها اإيل مزيد من اخلدمات يف كافة املجاالت, وتتفق النتائج مع اآراء 
كل من فوزية عبد الباقي اجلمايل)1999(, وحممد حمرو�ص ال�سناوي)1997(, 
كم���ا اأن ان�سغ���ال االأ�س���رة برعاي���ة الطف���ل ب�س���كل م�ستمر ي���وؤدي اإيل اإهم���ال بقية 
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االأبن���اء االآخري���ن وتق�سريها يف رعايتهم, ومن ث���م تظهر احلاجة املا�سة اإيل من 
ي�ساعدها يف رعاية هوؤالء االأبناء, وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة 
 Warfield &1992(, ووارفيل���د وهو�سريكرام(Bailey,et al.باي���الي واآخري���ن

.)1996(Hausercram

3- نتائج الفر�س الثالث وتف�سره:

ين����ص الفر����ص الثالث علي اأنه: » ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني 
متو�سطي درجات اآباء واأمهات االأطفال املتخلفني عقلياً علي مقيا�ص االحتياجات 

الوالدية« . 
وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف 
املعي���اري لدرج���ات كل م���ن االآب���اء وعدده���م)20(, واالأمه���ات عدده���م)20(, ث���م 
ا�ستخ���دام اختب���ار)ت( T.Test واحل�سول عل���ي قيمة)ت( وداللته���ا االإح�سائية, 
واجل���دول)4( يو�س���ح قيم���ة)ت( لدالل���ة الفروق ب���ني متو�سطات درج���ات االآباء 

واالمهات علي مقيا�ص االحتياجات الوالدية .

جدول )4(
 يو�صــح قيمــة)ت( وم�صــتوي الداللة بني متو�صــطات درجــات االآباء واالأمهــات علي اأبعاد 

مقيا�س االحتياجات الوالدية 
ن=40

الداللة)اإلحصائيةقيمة	تأاالنحراف)المعياريالمتوسط)الحسابيالعددالجنس

غير)دالة- 2030.033.370.137آباء

2030.083.30(مهات

    *حيث ن: متثل عدد اأفراد العينة
يت�س���ح م���ن اجل���دول)4( ان���ه التوج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني 
متو�سط���ات درجات االآب���اء ومتو�سطات درجات االأمهات علي مقيا�ص االحتياجات 

الوالدية يف الدرجة الكلية.وهذه النتائج حتقق �سحة الفر�ص الثالث.
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1 تف�سر نتائج الفر�س الثالث:	

حي���ث ت�سري نتائ���ج اختبار)ت( باجل���دول)4( اإيل عدم وج���ود اثر للجن�ص 
عل���ي االحتياج���ات الوالدية, حيث بلغت قيم���ة ت)-0٫137( وهي قيمة غري دالة, 
وجاءت املتو�سطات لتوؤكد علي اأن اآباء واأمهات االطفال املتخلفني عقلياً ي�ستجيب 
كل منهم���ا للح���دث بدرجة مت�سابهة, وذلك ما توؤكده درا�س���ة عبد العزيز ال�سيد 
ال�سخ�ص, وزيدان اأحمد ال�سرطاوي)1998(, وبالنظر اإيل النتائج جند اأن االآباء 
واالأمه���ات علي حد �سواء يتاأثرون باإعاق���ة طفلهم ويتعر�ص كالهما اإيل ال�سعور 
  Bruns,D.بالتع���ب وال�سغ���ط واالإجه���اد الكب���ري وذلك ما اأكدت���ه درا�سة بران����ص
 Beckman,P. 2004(, اإال اأن���ه اختلف���ت نتائ���ج هذا الفر����ص مع درا�سة بيكم���ان(
 Ainge, 1992(, واآين���ج, واآخري���ن(Bailey,et al . باي���الي, واآخري���ن ,)1991(
 .et al)1998( والت���ي اأك���دت جميعه���ا عل���ي وج���ود ف���روق ب���ني االآب���اء واالأمه���ات 
يف ت�سوراته���م بخ�سو����ص االحتياج���ات واخلدم���ات ال�سروري���ة لرعاي���ة طفلهم 
املتخل���ف عقلي���اً, فق���د ع���ربت االأمه���ات ع���ن االأحتياج���ات االأكرثمقارن���ًة باالآباء, 
والتي متثلت ب�سكٍل وا�سح واأ�سا�سي يف احتياجاتهن للدعم العائلي واالجتماعي, 

ورعاية الطفل املتخلف عقلياً والعناية به.

4 - نتائج الفر�س الرابع وتف�سره:

وين�ص الفر�ص الثاين علي اأنه:« ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني 
متو�سط���ي درجات االحتياجات الوالدية الآب���اء واأمهات االأطفال املتخلفني عقلياً 

باختالف العمر الزمني للطفل ».
 T-Test، )وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذا الفر����ص مت ا�ستخ���دام اختب���ار)ت
واحل�س���ول عل���ي قيم���ة )ت( وداللته���ا االإح�سائي���ة, واجل���دول رق���م)5( يو�س���ح 
قيم���ة)ت( لدالل���ة الف���روق ب���ني متو�سطي درج���ات االحتياج���ات الوالدي���ة الآباء 

واأمهات االأطفال املتخلفني عقلياً تبعاً لعمر الطفل.
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جدول )5( 
 يو�صح قيمة )ت( لداللة الفروق بني متو�صطي درجات االحتياجات الوالدية الآباء واأمهات

املتخلفني عقليًا تبعًا لعمر الطفل

                                                   العمر

(بعاد)االحتياجات

	6-12أ)سنة

ن=26

	13-15أ)سنة

ن=14
قيمة)ت)

وداللتها
عمعم

203.9519.312.021.03احتياجات)معرفية

14.843.2115.623.311.23احتياجات)مادية

17.061.6117.081.880.04حاجات)رعاية)الطفل

13.691.8913.382.160.80الحاجة)لدعم)الزوج

18.44218.621.960.44الحاجة)إلي)تأمين)مستقبل)الطفل

17.411.6917.671.830.77الحاجة)إلي)رعاية)األبناء)العاديين

13.142.9513.182.970.07الحاجة)إلي)الخدمات

16.111.2915.871.810.84احتياجات)مجتمعية

117.569.52117.5410.780.01الدرجة)الكلية)لالحتياجات)الوالدية

ويت�سح من اجلدول ال�سابق , ما يلي:
        ال توج���د ف���روق جوهري���ة ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات والدي 
االأطفال املتخلفني عقلياً االأ�سغر �سناً)6-12�سنة( , واالأكرب �سناً)13-15�سنة( يف 
اأبع���اد االحتياج���ات الوالدية والدرجة الكلية له���ا , » وهذه النتيجة تاأتي حمققة 

ل�سحة الفر�ص الرابع ». 

1 تف�سر نتائج الفر�س الرابع:	

حي���ث ُتف�سر هذه النتيجة باأن االحتياج���ات الوالدية دائمة م�ستمرة علي 
م���دي مراح���ل من���و الطف���ل املختلف���ة, فاالحتياج���ات املعرفي���ة مث���اًل يف مرحل���ة 
الطفول���ة تتح���دد يف كيفي���ة التعرف علي االإعاق���ة, وطبيعة امل�س���كالت ال�سلوكية 
للطفل وكيفية التعامل معها, فمراحل النمو حمتاجة للمعرفة وال تختلف بني 
ال�سن ال�سغري والكبري, الأن كل مرحلة لها احتياجاتها اخلا�سة, كذلك احلاجة 
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اإيل اخلدم���ات ال تنته���ي, وترتب���ط به���ا االحتياج���ات املجتمعي���ة كاحلاج���ة اإيل 
اخلدم���ات الطبية والنف�سية والرتبوية وغريه���ا, كذلك االحتياجات امل�ستقبلية 
ال تنته���ي فبع����ص االآباء الذين ياأملون اأن يعتمد االب���ن علي نف�سه يوماً ما جند 
اأن االآم���ال تنه���ار اأمام االأ�سرة, فبتقدم الطف���ل يف مرحلة املراهقة والر�سد ُيرغم 

الوالدان علي اأن يبدءوا يف التفكري بجدية اأكرث حول امل�ستقبل .   

 McConachie وجاءت نتائج الدرا�سة لتتفق مع ما تو�سل اإليه ماكونا�سي
)1994( ب���اأن االأ�س���رة والطف���ل يتغ���ريان تبع���اً ل���دورة احلي���اة االأ�سري���ة وكذل���ك 
احتياجاتهم ومواردهم تتغري, مما يتطلب تغري يف اخلدمات التي يجب اأن توفر 
 Suelze اال�ستمرارية, اإال اأنها تختلف مع ما تو�سلت اإليه درا�سة �سولز , وكينان
Keenan &)1981( ب���اأن اإدراكات االحتياج���ات التي مل تتحقق قد اختلفت عرب 
دورة احلي���اة, فاحلاج���ات املدركة للدعم االأ�س���ري والرعاية الالحقة, واخلدمات 
االإر�سادي���ة كان���ت اأعلي بني اأطفال ما قبل املدر�س���ة وال�سباب, وكانت اأقل بني اآباء 
اأطف���ال عم���ر املدر�سة, ودرا�س���ة فلن���ت واآخري���ن .Flynt,et al)1992( اأكدت علي 
تعر����ص االأمه���ات الالئ���ى لديه���ن اأطف���ال يف مرحل���ة ما قب���ل املدر�س���ة ملزيد من 
االأح���داث االأ�سري���ة ال�ساغط���ة مقارنًة مب���ن لديهم اأفراد يف مرحل���ة املراهقة اأو 

دونها.

5 - نتائج الفر�س اخلام�س وتف�سره:

وين����ص الفر����ص عل���ي اأن���ه: » ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة يف 
االحتياج���ات الوالدي���ة الآباء واأمه���ات االأطفال املتخلفني عقلي���اً باختالف جن�ص 

الطفل )ذكر- اأنثي( ».
 T-Test، )وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذا الفر����ص مت ا�ستخ���دام اختب���ار)ت
واحل�س���ول عل���ي قيم���ة )ت( وداللته���ا االإح�سائي���ة, واجل���دول رق���م)6( يو�س���ح 
قيم���ة)ت( لدالل���ة الف���روق ب���ني متو�سطي درج���ات االحتياج���ات الوالدي���ة الآباء 

واأمهات االأطفال املتخلفني عقلياً باختالف جن�ص الطفل.
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جدول )6(
 يو�صــح قيمة) ت( لداللة الفروق بني متو�صطي درجات االحتياجات الوالدية الآباء واأمهات 

االأطفال املتخلفني عقليًا تبعًا جلن�س الطفل

))))))))))))))))))))))))))))))))))))الجنس

)))(بعاد)االحتياجات

قيمة)ت)إنا()ن=)18ذكور)ن=22

وداللتها عمعم

19.814.2719.711.440.14احتياجات)معرفية

2.26*15.633.3014.263.02احتياجات)مادية

17.071.6617.071.780.01حاجات)رعاية)الطفل

13.682.0313.461.920.59الحاجة)لدعم)الزوج

صفر18.501.8518.502.20الحاجة)إلي)تأمين)مستقبل)الطفل

-17.441.9017.571.470.37الحاجة)إلي)رعاية)األبناء)العاديين

-13.072.8813.283.060.38الحاجة)إلي)الخدمات

-16.011.5616.071.360.18احتياجات)مجتمعية

118.1410.72116.638.520.81الدرجة)الكلية)لالحتياجات)الوالدية

   )*( قيمة ت >1٫96 دالة عند0٫05
ويت�سح من اجلدول ال�سابق , ما يلي:

االأطفال  والدي  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائياً  دالة  فروق  وجود  عدم   )1(
املتخلفني عقلياً تبعاً جلن�ص الطفل ) الذكور واالإناث( يف اأبعاد االحتياجات 
يف  الفر�ص  �سحة  حتقق   « النتيجة  وهذه  لها,  الكلية  والدرجة  الوالدية 

معظم اأجزاءه ».

)2( توجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطي درجات والدي االأطفال املتخلفني 
عقلياً يف االحتياجات املادية تبعاً جلن�ص الطفل ) الذكور واالإناث( عند 0٫05 
النتيجة ال حتقق �سحة  , وهذه الفروق حل�ساب االأطفال الذكور, » وهذه 

الفر�ص اخلام�ص ».
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1 تف�سر نتائج الفر�س اخلام�س:	

وق���د جاءت �سياغة الفر����ص يف �سوء االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة 
وكذلك يف �سوء طبيعة العينة وهو هل هناك فروق يف احتياجات الوالدين تبعاً 
جلن�ص الطفل؟ , حيث ال يوجد من الدرا�سات ال�سابقة ما يوؤكد علي وجود فروق 
يف االحتياج���ات الوالدي���ة الآب���اء واأمهات االأطف���ال تبعاً للجن�ص, وم���ن هنا جاءت 
�سياغ���ة الفر����ص بهذه ال�سورة, وميك���ن تف�سري وجود الفروق ب���ني الوالدين يف 
االحتياج���ات املادي���ة حل�س���اب االأطفال الذكور ب���اأن جمتمعنا عام���ًة هو »جمتمع 
ذك���وري« , ويهت���م بالذك���ر ويف�سل���ه علي االأنث���ى, واالأ�س���رة دائماً تفك���ر يف الذكر 
وت�سع���ي اإيل زواج���ه وتاأمني م�ستقبله وحياته القادمة وحتاول اإحلاقه باأي مهنة 
خا�س���ًة يف البيئ���ات املنخف�سة اقت�سادياً واجتماعياً, اأم���ا البنت فُينظر اإليها علي 
اأنه���ا خمل���وق �سعي���ف وهي تعي����ص يف املن���زل وتخدم اأه���ل بيتها, وه���ذه �سمة من 

�سمات االأ�سرة امل�سرية, ومن ثم فهي تنفق الكثري علي الذكر مقارنًة باالأنثى.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سل اإليه ح�سن م�سطفي عبد املعطي)1993( 
ب���اأن : » الطف���ل املعاق الذكر يوؤثر ب�سورة اأكرث �سلبية علي اأ�سرته, يف حني جاءت 
الف���روق يف �سغوط هم���وم امل�ستقبل حل�ساب االإناث ؛ اإذ ُتعترب االأنثى �سعيفة وال 
ت�ستطيع االعتماد علي نف�سها, كما تخاف علي االأنثى اأكرث من الولد الذي يندمج 
م���ع اأقران���ه, وم���ن ثم يجع���ل االأنثى اأك���رث اعتماديه وتظ���ل عالة عل���ي االأ�سرة ».

بينم���ا ال توج���د ف���روق ب���ني وال���دي االأطف���ال املتخلف���ني عقلي���اً يف باق���ي 
االحتياج���ات تبعاً جلن�ص الطف���ل, وُيف�سر ذلك باأن الطفل �سواء كان ذكر اأم اأنثي 
يخل���ق جمموع���ة م���ن االأعباء وال�سغ���وط علي والدي���ه واملرتبط���ة اإيل حد كبري 
باحتياجات���ه اخلا�س���ة, وق���د اتفقت اإميان ف���وؤاد كا�سف)2000( مع ه���ذه النتيجة 
واأك���دت عل���ي اأن ن���وع الطف���ل املع���اق ذك���راً اأم اأنث���ي, ال يوؤثر يف االإق���الل من حدة 

ال�سغوط اأو االحتياجات الوالدية.
6- نتائج الفر�س ال�ساد�س وتف�سره:

وين�ص الفر�ص علي اأنه:« توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي 
درج���ات االحتياج���ات النف�سي���ة واالجتماعية لوال���دي االأطف���ال املتخلفني عقلياً 
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باختالف درجة اإعاقة الطفل حل�ساب االأقل ذكاًء ».
وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص مت اإجراء اختبار)ت( ،T-Test وت�سجيل 
قيم���ة )ت( وداللته���ا االإح�سائي���ة, واجل���دول رق���م)7( يو�س���ح قيم���ة)ت( لداللة 
الف���روق ب���ني متو�سط���ي درج���ات االحتياج���ات الوالدية الآب���اء واأمه���ات االأطفال 

املتخلفني عقلياً باختالف درجة اإعاقة الطفل.  
جدول)7( 

يو�صــح قيمة) ت( لداللة الفروق يف االحتياجات الوالدية الآبــاء واأمهات االأطفال املتخلفني 
عقليًا  تبعًا لدرجة اإعاقة الطفل

              )))))))))))))))))))))الذكاء

))))(بعاد)االحتياجات

	50-55)درجةأ

ن=)27

	56-75)درجةأ

ن=13
قيمة)ت)

وداللتها
عمعم

19.312.1020.224.341.44احتياجات)معرفية

15.033.6115.152.880.19احتياجات)مادية
17.071.5417.071.850.01حاجات)رعاية)الطفل
2.56*13.952.2013.251.69الحاجة)لدعم)الزوج

18.382.2218.621.750.65الحاجة)إلي)تأمين)مستقبل)الطفل
17.571.6617.421.830.47الحاجة)إلي)رعاية)األبناء)العاديين

13.533.0112.782.851.39الحاجة)إلي)الخدمات
15.981.6616.081.290.37احتياجات)مجتمعية

117.299.41117.8010.440.28الدرجة)الكلية)لالحتياجات)الوالدية

        )*( دالة عند 0٫05
1 ويت�سح من اجلدول ال�سابق , ما يلي:	

)1( توجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطي درجات والدي االأطفال املتخلفني 
عقلي���اً االأق���ل ذكاًء من)50-55( درج���ة, واالأعلى ذكاء م���ن)56-75( درجة يف 
احلاجة لدعم الزوج عند 0٫05, وهذه الفروق حل�ساب االأطفال االأقل ذكاًء , 

وهذه النتيجة » حتقق �سحة الفر�ص ال�ساد�ص يف هذه اجلزئية«. 
)2( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات والدي االأطفال 
املتخلفني عقلياً االأقل ذكاًء واالأعلى ذكاًء يف باقي اأبعاد االحتياجات الوالدية 
والدرج���ة الكلي���ة لها, وه���ذه النتيجة » ال حتقق الفر����ص ال�ساد�ص يف معظم 

اأجزاءه«.
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1 تف�سر نتائج الفر�س ال�ساد�س:	
اأظه���رت النتائ���ج عن وجود ف���روق بني وال���دي االأطفال املتخلف���ني عقلياً 
االأق���ل واالأعل���ى ذكاًء حل�س���اب املجموع���ة االأويل« االأق���ل ذكاء« يف احلاج���ة لدع���م 
ال���زوج , وُيف�س���ر باأن الطفل االأقل ذكاًء )ذو التخل���ف العقلي ال�سديد( يعاين من 
ا�سطراب���ات ج�سمي���ة و�سحي���ة, وياأت���ي مب�سكالت اأك���رث حدة مقارن���ًة باملجموعة 
الثاني���ة ) ذو التخل���ف العقل���ي الب�سي���ط (, وم���ن ث���م فه���و بحاج���ة اإيل الرعاي���ة 
واملتابعة امل�ستمرة مقارنًة باالآخرين , االأمر الذي ال ي�ستطيع معه اأحد الوالدان 
الوف���اء به مبف���رده مما يتطلب معه احلاجة اإيل دع���م  وم�ساندة ال�سريك االآخر 
يف التعام���ل مع م�س���كالت الطفل ومقابلة احتياجاته علي اأكمل وجه؛ اإذ اأن �سدة 

االإعاقة تعوق من قدرة الوالدين علي رعاية الطفل والعناية به .

كم���ا اأظه���رت النتائ���ج ع���ن ع���دم وج���ود ف���روق ب���ني الوالدي���ن يف باق���ي 
االحتياجات الوالدية تبعاً لدرجة ذكاء الطفل, وُيف�سر ذلك باأن والدي االأطفال 
املتخلف���ني عقلي���اً يعي�س���ان حت���ت �سغ���وط متع���ددة, والت���ي جميعه���ا مرتبط���ة 
باالحتياجات اخلا�سة لهذا الطفل وما يزيد من حدة تلك ال�سغوط علي والدي 
الطف���ل اعتماديت���ه عليهما, وما يفر�سه من االأعباء واالإجهاد العائلي علي عاتق 
الوالدي���ن, وم���ن ثم فقد جاءت هذه النتيجة لتتفق م���ع ما تو�سل اإليه عادل عز 

الدين االأ�سول )1993( .

7- نتائج الفر�س ال�سابع وتف�سره:

وين�ص الفر�ص علي اأنه: » توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي 
درج���ات االحتياجات الوالدية الآباء واأمهات االأطف���ال املتخلفني عقلياً باختالف 

امل�ستوي الثقايف لالأ�سرة) مرتفع , منخف�ص( حل�ساب امل�ستوي االأدنى«.

 T-Test اختب���ار)ت(  اإج���راء  مت  الفر����ص,  ه���ذا  �سح���ة  م���ن  وللتحق���ق 
واحل�س���ول عل���ي املتو�سط���ات احل�سابي���ة, واالنحراف���ات املعياري���ة, وقيم���ة )ت( 

وداللتها االإح�سائية , كما مبني يف اجلدول رقم)8(.
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جدول )8( 
يو�صــح قيمة )ت( لداللة الفروق بني متو�صطي درجات االأ�صر منخف�صي ومرتفعي امل�صتوي 

الثقايف يف االحتياجات الوالدية

(بعاد)االحتياجات

منخفضي)المستوي)الثقافي
ن=27

مرتفعي)المستوي)الثقافي
ن=13

قيمة)ت)

وداللتها
عمعم

20.074.6019.471.610.94احتياجات)معرفية
4.35**16.313.4213.882.57احتياجات)مادية

16.951.8617.191.530.76حاجات)رعاية)الطفل
13.81213.371.951.21الحاجة)لدعم)الزوج

18.781.9018.222.041.54الحاجة)إلي)تأمين)مستقبل)الطفل
2.95**17.951.8217.031.53الحاجة)إلي)رعاية)األبناء)العاديين

2.29*13.763.2212.542.51الحاجة)إلي)الخدمات
16.271.6515.801.261.76احتياجات)مجتمعية

2.92**120.1410.98114.977.99الدرجة)الكلية)لالحتياجات)الوالدية

)*( ت > 1٫96 دالة عند0٫05 عند0٫01          دالة        )**( ت> 2٫63 
1 ويت�سح من اجلدول ال�سابق, ما يلي:	

)1( توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ني متو�سطي درج���ات االأ�سر منخف�سي 
ومرتفعي امل�ستوي الثقايف يف كل من درجات ) االحتياجات املادية , واحلاجة 
اإيل رعاي���ة االأبن���اء العادي���ني, و الدرج���ة الكلي���ة لالحتياج���ات الوالدية عند 
0٫01(, وه���ذه الف���روق حل�س���اب االأ�س���ر منخف�س���ي امل�ست���وي الثق���ايف, وه���ذه 

النتيجة » حتقق �سحة الفر�ص ال�سابع « .
)2( توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ني متو�سطي درج���ات االأ�سر منخف�سي 
ومرتفعي امل�ستوي الثقايف يف احلاجة اإيل اخلدمات عند 0٫05, وهذه الفروق 
حل�س���اب االأ�س���ر منخف�س���ي امل�ست���وي الثقايف, وه���ذه النتيج���ة » حتقق �سحة 

الفر�ص ال�سابع « .
)3( ع���دم ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة بني االأ�س���ر منخف�سي ومرتفع���ي امل�ستوي 
الثقاف���ى يف كل م���ن درجات ) االحتياجات املعرفي���ة, و حاجات رعاية الطفل 
الطف���ل,  تاأم���ني م�ستقب���ل  اإيل  , واحلاج���ة  ال���زوج  لدع���م  املع���اق واحلاج���ة 
واالحتياج���ات املجتمعي���ة (, وبالت���ايل فقد » حتقق الفر����ص ال�سابع يف بع�ص 

اأجزائه, ومل يتحقق يف االأجزاء االأخرى ».
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1 تف�سر نتائج الفر�س ال�سابع:	

حي���ث اأكدت النتائج عل���ي وجود فروق حل�ساب االأ�س���ر منخف�سي امل�ستوي 
الثق���ايف يف االحتياج���ات املادي���ة, واحلاج���ة اإيل رعاية االأبن���اء العاديني, واحلاجة 
باأن���ه م���ع  الث���اين, وُيف�س���ر  اإيل اخلدم���ات, والت���ي توؤك���د عل���ي نتائ���ج الفر����ص 
انخفا����ص م�ست���وي دخل االأ�سرة ي�سعر الوالدان ب�س���دة االأعباء وال�سغوط املالية 
واالقت�سادي���ة واملرتبط���ة باالإنف���اق عل���ي رعاي���ة الطف���ل ورعايت���ه الطبي���ة, وقلة 
اأوق���ات الراح���ة واال�سرتخ���اء, وم���ن ث���م زي���ادة احتياجه���ا للدعم امل���ادي, وكذلك 
احتياجه���ا اإيل مزي���د من اخلدمات يف كافة املجاالت, وتتف���ق النتائج مع اآراء كل 
م���ن فوزي���ة عبد الباق���ي اجلمايل)1999(, وحمم���د حمرو�ص ال�سن���اوي)1997(, 
كم���ا اأن ان�سغ���ال االأ�س���رة برعاي���ة الطف���ل ب�س���كل م�ستمر ي���وؤدي اإيل اإهم���ال بقية 
االأبن���اء االآخري���ن وتق�سريها يف رعايتهم, ومن ث���م تظهر احلاجة املا�سة اإيل من 
ي�ساعدها يف رعاية هوؤالء االأبناء, وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة 
 Warfield &1992(, ووارفيل���د وهو�سريكرام(Bailey,et al.باي���الي واآخري���ن

.)1996(Hausercram

بينم���ا ج���اءت بقي���ة النتائ���ج لت�س���ري اإيل ع���دم وج���ود ف���روق ب���ني االأ�س���ر 
منخف�سي ومرتفعي امل�ستوي الثقايف يف باقي االحتياجات الوالدية وُيف�سر ذلك 
بحاج���ة كال املجموعت���ني اإيل هذه االحتياجات, فاالحتياج���ات املعرفية هامة يف 
احل�س���ول علي معلوم���ات عن طبيعة االإعاقة وامل�سكالت ال�سلوكية التي ياأتي بها 
الطف���ل املتخل���ف عقلي���اً وكيفية التعام���ل معها وط���رق تغذيت���ه وتن�سئته, كذلك 
احلاجة اإيل دعم الزوج من االحتياجات ال�سرورية يف حتمل عبء رعاية الطفل, 
كذل���ك االحتياج���ات امل�ستقبلية م���ن اأهم �سغ���وط االأ�سرة لقلقها عل���ي م�ستقبله 
وحماولة تاأمينه, وتتفق هذه النتائج مع درا�سات عدة �سبق تو�سيحها , كدرا�سة 
 Warfield &1992(, ووارفيل���د وهو�سريكرام(Bailey,et al.باي���الي واآخري���ن

 .)1996(Hausercram
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مدى امتالك الطلبة امللتحقني مبركز التاأهيل ال�صامل فى منطقة 
جنران ملهارات العناية بالذات

اإعداد 
      د. �صهيب �صليم يو�صف �صليم                     د. ممد مو�صى ال�صالحات

ا�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد                      ا�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد
جامعة جنران                جامعة جنران    

امللخ�س *
هدفت الدرا�سة احلالية للتعرف على درجة امتالك الطلبة املعاقني عقليا 
ًوامللتحق���ني مبرك���ز التاأهيل ال�سام���ل يف منطقة جنران مله���ارات العناية بالذات, 
و تكون���ت عين���ة الدرا�س���ة م���ن )22( طالبا ً وطالبة منه���م )12( من ذوي االعاقة 
املتو�سط���ة , و )10( م���ن ذوي االعاق���ة ال�سدي���دة, ولتحقيق اأه���داف الدرا�سة اأعد 
الباحث���ان مقيا�ساً مله���ارات العناية بالذات , اأ�سارت النتائ���ج اإىل اأن درجة امتالك 
الطلب���ة املعاق���ني عقلي���ا و�سلت ح���وايل )50%( من مفردات املقيا����ص, كما اأ�سارت 
الدرا�س���ة اإىل ع���دم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية)α ≤ 0٫05( تعزى للجن�ص 
يف جمي���ع امله���ارات ويف الدرج���ة الكلية, يف حني اأ�سارت الدرا�س���ة اإىل وجود فروق 

تعزى لدرجة االإعاقة يف جميع املهارات ويف الدرجة الكلية. 

To What Extent Do Students at the Comprehensive 
Rehabilitation Center in Najran Region Acquire Self-Care 

Skills
Abstract  
This study aims at identifying the level at which the mentally-
retarded  students at the Comprehensive Rehabilitation Center  

)NU 11/12( بحث مدعوم من جامعة جنران , رقم *
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( CRC) in Najran Region- KSA- acquire self-care skills. The 
sample of study consisted of 22 male and female students, 12 
of whom are with moderate mental retardation and 10  are 
severely mentally-retarded.  In order to achieve the goals of 
the study, the two researchers prepared a scale for self-care 
skills. The  results indicated that the mentally-retarded students 
acquired around( 50% ) of the scale’s vocabulary. The results 
also indicated that there were not any statistically-oriented 
differences according to gender in all the skills and in the 
total score.  Furthermore, the result showed that there were 
differences attributed to the level of disability in all the skills 
and in the total score. 

املقدمة

تع���د مرحلة الطفولة املبك���رة, اإحدى فرتات النمو احلرجة يف حياة الفرد, 
فالطف���ل يف تل���ك املرحلة يكون على درجة عالية م���ن اال�ستعداد والقابلية للنمو 
والتغري, فخ�سائ�ص ال�سخ�سية للطفل تبداأ يف الت�سكل ويكت�سب الطفل املهارات 
االأ�سا�سية االأولية يف كافة جماالت النمو احلركي واالجتماعي والنف�سي والعقلي 
واحل�س���ي. والأهمية مرحلة الطفولة واأثرها الوا�سح يف مراحل النمو فقد اهتم 
العلم���اء والباحث���ني به���ا كمرحلة بحثوا فيه���ا برامج التدخل العالج���ي الفعالة 

التي من �ساأنها االرتقاء مب�ستوى االأطفال يف كافة مظاهر النمو.

ويحت���اج االأطفال من ذوى االإعاق���ة »Children With Handicaps«  اىل 
م���ن ينظ���ر اليهم ويق���دم �ُسبل الدع���م وامل�ساندة لهم يف مرحل���ة الطفولة املبكرة 
�ساأنه���م يف ذل���ك �ساأن اأقرانهم من العاديني, وذل���ك يف �سوء ما ن�ست عليه ونادت 
ب���ه الت�سريع���ات والقوان���ني الدولي���ة, من خالل م���ا يطلق عليه خدم���ات وبرامج 
التدخ���ل املبك���ر »Early Intervention Programs«  والتي تهدف اىل حت�سني 
الو�س���ع ال�سحي والنمائي لهم, مبا ُي�سهم يف تنمية اإمكاناتهم وقدراتهم املتاحة 
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لديهم حتى ميكنهم االعتماد على اأنف�سهم والتوا�سل مع االأفراد املحيطني بهم 
يف املجتمع وذلك من �ساأنه تي�سري دجمهم مع اأقرانهم العاديني.

ويتعلم الطفل العادي مهارات العناية بالذات من خالل وجوده  بني اأفراد 
اأ�سرته بطريقة عادية و�سهلة ن�سبيا ً, ولكنها بالن�سبة لالأطفال املعاقني عقليا اًل 
تت���م بنف����ص ال�سهولة , لذلك جت���د اأ�سر املعاقني �سعوبة بالغ���ة يف تعليم اأطفالها 

تلك املهارات التي ت�ساعدهم على اأن يكونوا م�ستقلني يف رعاية انف�سهم. 

وخ���الل �سن���وات حياته يكت�سب االإن�سان منا العدي���د من اخلربات واملهارات 
احلياتي���ة, ومب���رور الزمن تتطور وت�سق���ل هذه املهارات, ولكن م���ع وجود اإعاقة 
مث���ل االعاق���ة العقلية ي�سع���ب حت�سيل هذه اخل���ربات, ويقع االأه���ل واملعارف يف 

حرية عن كيفية رعاية وتوجيه وم�ساعدة الطفل املعاق عقلياً
)Jacob &Niemann , 2000 ) 

وم���ن هن���ا كان���ت اأهمي���ة اإم���داد الطف���ل املع���اق عقلي���اً باملعرف���ة ال�سحيح���ة 
املرتبط���ة باكت�ساب املهارات الالزمة ملعاي�سة احلياة, خا�سة اأن كثرياً من املواقف 
الت���ي ت�سادفه���م يف حياتهم اليومي���ة تتطلب مهارات تفكري اأعم���َق مما يوجد يف 
تفكريه���م الفط���ري, كم���ا تتطلب مهارات عملي���ة اأعلى مقارن���ًة بالطفل العادي, 
فالعل���م واملعرف���ة ي�ساع���دان الطف���ل املعاق عقلياً عل���ى االإرتق���اء اإىل اأق�سى درجة 
ممكنة يف تنمية مهارات الرعاية الذاتية , اإىل جانب كرثة التدريب واملران على 
ا�ستخ���دام وتطبي���ق تلك امله���ارات احلياتية, ي�سهم مما ال�سك في���ه يف زيادة تقبل 
الف���رد لذات���ه وتقبل االآخرين ل���ه, ويرثي خرباته  مبا يجعل���ه اأكرث اإيجابية مع 
املواقف �سواء تلك التي تتطلب تفكريا ً ذهنيا ً فقط اأو تلك التي تتطلب تفاعاًل 
عملي���ا مادي���ا. وتتن���وع مه���ارات العناي���ة بال���ذات الت���ي يحتاجها الطف���ل يف �ستى 
جماالت حياته �سواء اأكانت يف البيت اأو املدر�سة اأو املجتمع, ومن ثم فاإن امتالك 
ه���ذه املهارات هو ال�سبيل لنجاحه, وتقبله لالآخرين وتقبل االآخرين له واحلياة 
معه���م, و ي�ساعد تعلم الطف���ل للمهارات الذاتية يف حتقيق التكيف مع االآخرين, 

وبدونها ي�سعب عليه التوا�سل والتفاعل مع االآخرين.
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وت�سع���ى املوؤ�س�س���ات احلكومية واخلا�سة التي تعنى بهذه الفئات اىل اإحداث 
تغ���ريات يف مهارته���م متكنه���م م���ن العناي���ة باأنف�سه���م وباأموره���م اخلا�س���ة . كي 
ي�ستطيعوا التعامل مع امل�سكالت احلياتية اليومية و التكيف والنجاح يف احلياة, 
وبدونه���ا يعج���ز الطف���ل عن التوا�س���ل والتفاعل م���ع االآخرين بطريق���ة فاعلة .              
وياأت���ي دور مراك���ز التاأهيل ال�سامل كاأحد املوؤ�س�سات الرائدة يف جمال رعاية ذوي 
االحتياج���ات اخلا�س���ة يف اململكة العربية ال�سعودية وم���ن بينها مركز التاأهيل يف 
منطق���ة جن���ران, حي���ث يقوم املرك���ز برعاية وتاأهي���ل فئات خمتلفة م���ن املعاقني 
ت���رتاوح درج���ة االإعاق���ة لديه���م ما ب���ني املتو�سط���ة وال�سديدة ول���كال اجلن�سني و 
يعم���ل على تق���دمي خدمات عديدة �سمن وحادت منها : وحدة التاأهيل الجتماعي 
: وتخت�ص باإيواء حاالت االعاقة ال�سديدة ممن يثبت عدم قدرتهم على التاأهيل 
املهن���ي, توفري الرعاية ال�سحية والنف�سية للمعاق���ني , تاأهيلهم اجتماعيا وذلك 
م���ن خالل تدريبهم على مهارات الرعاية الذاتية ) النظافة ال�سخ�سية وارتداء 
املالب����ص وتن���اول االطعم���ة , ... ( , وح�دة التاأهيل املهني وم�ن مهامها : تدريب 
املعاقني على املهن املنا�سبة لقدراتهم , منح �سهادات التاأهيل للمتدربني , تاأمني 
الرعاي���ة الطبي���ة واالجتماعي���ة والنف�سي���ة , افتت���اح م�ساري���ع فردي���ة اأو جماعية 
لع���دد من اخلريج���ني وال�سعي لت�سغيل احلا�سلني على �سه���ادات التاأهيل املهني, 
وحدة الرعاية النهارية : وتعنى بتقدمي خدمات وبرامج متنوعة حلاالت �سديدي 
االعاقة خالل فرتات حمدودة من اليوم , تقدم برامج تاأهلهم اجتماعيا ً ونف�سا 
ً و�سحي���ا ً , باالإ�ساف���ة اإىل تق���دمي برام���ج ار�سادي���ة اأ�سري���ة وف���ق خط���ط  فردي���ة 

مدرو�سة ) وزارة ال�سوؤون االجتماعية , 2006 (.

م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها

تاأت���ي اأهمي���ة مه���ارات العناي���ة بال���ذات لالأطفال املعاق���ني عقلي���اً باعتبارها 
مهاراٍت اأ�سا�سية ال غنى للطفل املعاق عنها  لي�ص فقط الإ�سباع حاجاته االأ�سا�سية 
من اأجل موا�سلة البقاء, ولكن اأي�ساً من اأجل ا�ستمرار التقدم وتطوير اأ�ساليب 

معاي�سة احلياة يف املجتمع )عمران وال�سناوي و�سبحى, 2001 (.
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وتتبل���ور اأهمية مه���ارات العناية بالذات ومدى احلاج���ة اإليها يف : م�ساعدة 
الطف���ل عل���ى النمو املتكامل م���ع املنهاج الدرا�سي , وم�ساعدت���ه على التوا�سل مع 
االأخرين واال�ستقاللية الذاتية يف تاأدية املهارات احلياتية , ل�سمان حياة ناجحة 

و�سعيدة ) اللقاين, 2001(.

وت�سعى هذه الدرا�سة اإىل التعرف على مدى امتالك الطلبة املعاقني عقلياً 
بدرجة)متو�سط���ة, �سدي���دة( مبرك���ز التاأهيل ال�سامل يف منطق���ة جنران ملهارات 
العناي���ة بال���ذات يف جم���االت ) مهارات العناية باجل�سم , مه���ارات ارتداء املالب�ص 

واحلفاظ عليها , مهارات اعداد االطعمة وتناولها(

 تكمن م�صكلة الدرا�صة يف ماولة الإجابة عن الأ�صئلة التالية :

م���ا م���دى امت���الك الطلبة ذوي االعاق���ة العقلية مله���ارات العناي���ة بالذات يف . 1
مركز التاأهيل ال�سامل يف مدينة جنران ؟ 

ه���ل توجد فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0٫05(بني . 2
متو�سطات درجات الطلبة ذوي االعاقة العقلية على مقيا�ص مهارات العناية 

بالذات  تعزى اىل متغري اجلن�ص ) ذكر , اأنثى (؟
ه���ل توجد فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0٫05(بني . 3

متو�سطات درجات الطلبة ذوي االعاقة العقلية على مقيا�ص مهارات العناية 
بالذات  تعزى اىل متغري درجة االعاقة العقلية ) متو�سطة , �سديدة (؟

اأهمّية الدرا�صة:
تب���دو اأهمية الدرا�س���ة وا�سحة يف كونها تركز عل���ى االأطفال املعاقني عقليا 
ً يف مرك���ز التاأهي���ل ال�سام���ل يف جن���ران,  واالهتم���ام بالتع���رف عل���ى امتالكه���م  
مله���ارات العناي���ة بال���ذات ومن ثم تزوي���د العاملني م���ع املعاقني عقلي���ا ً باملهارات 
التي يتقنها الطلبة للعمل على حت�سينها وباملهارات التي يحتاج الطلبة للتدرب 
عليه���ا, وتوجي���ه نظ���ر امل�سوؤولني اإىل اأهمي���ة تنمية مهارات العناي���ة بالذات لدى 
االأطف���ال املعاقني عقلياً, و�سرورة الرتكيز عليها كاأحد املكونات االأ�سا�سية ملنهاج 
االأطف���ال ذوي االإعاقة العقلي���ة, وتوجيه انتباه اأولياء اأم���ور االأطفال ومعلميهم 
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اإىل اأهمي���ة تنمي���ة مهارات العناية بالذات لدى اأطفاله���م ملا لها من اأهمية بالغة 
يف ا�ستقاللية الطفل واعتماده على نف�سه وتكوين مفهوم ذات اإيجابي لديه.

مددات الدرا�صة:
تتحدد هذه الدرا�سة من حيث قابليتها للتعميم مبا ياأتي :

1 مكان وزمان الدرا�سة.	
1 اقت�سرت الدرا�سة على الطالب املعاقني عقليا يف مركز التاأهيل ال�سامل 	

بنجران
1 اأدوات القيا����ص وخ�سائ�سه���ا ال�سيكومرتي���ة الت���ي مت ا�ستخدامه���ا يف 	  

الدرا�سة .

م�صطلحات الدرا�صة:
الإعاقة العقلية (Mental Retardation(: هي اإعاقة تتميز بق�سور ملحوظ 
يف الق���درات الفكرية وال�سل���وك التكيفي , معربا عنه من خالل املهارات املعرفية 
واالجتماعي���ة والتكيفي���ة العملي���ة , وتن�س���اأ هذه االعاقة قبل �س���ن الثامنة ع�سرة 
 ) AAIDD,2007(.وتعرف اجرائياً على اأنها امل�ستوى الوظيفي لالأداء العقلي 
ممث���اًل يف اختبارات ال���ذكاء املعروفة والذي يقل ع���ن االأداء املتو�سط بانحرافني 
, ي�ساحب���ه ع���دم القدرة عل���ى اال�ستجابة ملتطلب���ات احلياة االجتماعي���ة اليومية 
)ال�سل���وك التكيف���ي( , ويظهر خالل مراحل منو الطفل م���ن الوالدة وحتى �سن 

الثامنة ع�سرة. 
املعاقون عقليا ً اعاقة متو�سطة    	mental(retardation(Moderateأ: 
وتع���رف اإجرائي���ا عل���ى اأنها جمموعة الط���الب الذين ترتاوح ن�سب���ة ذكائهم بني 
)40–55 ( درج���ة يف اختب���ارات ال���ذكاء, وملتحق���ون يف مرك���ز التاأهي���ل ال�سام���ل 

وم�سخ�سون ح�سب �سيا�سة املركز  للعام الدرا�سي 1434/1433.
العاقة العقلية ال�سديدة 	mental(retardation(Severeأ: 

وتع���رف اإجرائي���ا على اأنها جمموع���ة الطالب  الذين ت���رتاوح ن�سبة ذكائهم بني 
)25-40 ( درج���ة يف اختب���ارات ال���ذكاء, وملتحق���ون يف مرك���ز التاأهي���ل ال�سام���ل 

وم�سخ�سون ح�سب �سيا�سة املركز  للعام الدرا�سي 1434/1433.
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العناي�ة بال�ذات : وتع���رف اجرائيا ً على اأنه���ا عبارة عن اأ�سل���وب ودرجة وعناية 
الف���رد باحتياجاته و�سرورياته ال�سخ�سي���ة مثل تناول الطعام , اإرتداء املالب�ص , 

العناية باجل�سم , ..... 

الطار النظري 
وتعت���رب ظاه���رة االإعاق���ة العقلي���ة م���ن الظواه���ر املاألوف���ة, وال ي���كاد يخل���و 
جمتم���ع منه���ا , وتلق���ى ه���ذه الفئ���ة اهتم���ام اجلمعي���ات واملوؤ�س�س���ات واملنظم���ات 
املختلف���ة , وم���ن ب���ني ه���ذه اجلمعي���ات اجلمعي���ة االأمريكي���ة للتخل���ف العقل���ي

 )The American Association on Mental Retardation, AAMD(
, حي���ث تعت���رب ه���ذه اجلمعي���ة م���ن اأ�سهر اجلمعي���ات يف مي���دان االإعاق���ة العقلية 
)الرو�س���ان , 2010 ( , وق���د مت تغي���ري ا�سمها الذي امت���د اإىل خم�سة عقود تقريبا 
 )The American اإىل اجلمعي���ة االأمريكي���ة لالإعاق���ات التطوري���ة والفكري���ة ً
 Association on Intellectual and Developmental Disabilities,
 )AAIDD, حي���ث واك���ب هذا التغري تعديال ً مل�سطل���ح االإعاقة العقلية لي�سبح 
 )Disability Intellectual( )Prabhala,2007) االإعاقة التطورية والفكرية

 )AAIDD رف اجلمعي���ة االأمريكي���ة لالإعاق���ات التطورية والفكري���ة���  وتعَّ
( 2007,االإعاق���ة العقلي���ة عل���ى اأنها: اإعاق���ة تتميز بق�سور ملح���وظ يف القدرات 
الفكرية وال�سلوك التكيفي , معرباً عنه من خالل املهارات املعرفية واالجتماعية 

والتكيفية العملية , وتن�ساأ هذه االعاقة قبل �سن الثامنة ع�سرة .

تختل���ف ن�سب���ة انت�س���ار االإعاق���ة العقلية من جمتم���ع اإىل اآخ���ر, كما تختلف 
تبع���اً لعدد من املتغريات يف ذلك املجتمع, فهي تختلف باختالف متغري اجلن�ص, 
والعوام���ل االجتماعي���ة واالقت�سادي���ة والثقافي���ة, و املعي���ار امل�ستخ���دم يف تعريف 
االإعاق���ة العقلي���ة )Smith, & et al 2006(.  والعم���ر ودرج���ة االإعاقة العقلية, 
كم���ا تختل���ف تل���ك الن�سب���ة باختالف الربام���ج الوقائية م���ن االإعاق���ة العقلية, و 
مهم���ا يك���ن من اأمر اختالف تلك الن�سبة, فاإنها ترتاوح من الناحية النظرية ما 

.)Hardman, et. al, 2006( بني 2٫5%-3% من املجتمع
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ويبل���غ عدد االأطفال االأمريكيني الذين يتلقون خدمات التعليم اخلا�ص يف 
اإط���ار فئ���ة االإعاقة العقلية ح���وايل 1% من االأطفال يف �س���ن التعليم حاليا, ولقد 
انخف����ص ه���ذا الرقم كثريا خالل ال�سن���وات اخلم�ص والع�سري���ن ال�سابقة  ورمبا 
يع���ود ذل���ك اإىل التط���ور الوا�س���ح يف قيا�ص وت�سخي�ص ه���ذه الفئ���ة والقدرة على 
متييزه���ا ع���ن الفئ���ات االأخ���رى مث���ل التوحد وا�سط���راب فرط احلرك���ة وت�ستت 
االنتباه باالإ�سافة اإىل الرتدد يف تقدمي الت�سخي�ص من قبل االأخ�سائيني وذلك 

 ) sankalpa , 2005 ). ب�سبب االآثار املرتتبة على ذلك امل�سطلح

وي�س���ري الدبيخي ) 2010 (اإىل اأن ن�سب���ة االإعاقة العقلية يف اململكة العربية 
ال�سعودية متثل ما ن�سبته 36 % من بني جميع االعاقات ,  كما ويقدر عدد الذين 
يتلقون اخلدمات للعام 1423-1424ه�  ب� ) 45659 ( معاق  يف املوؤ�س�سات احلكومية 
واخلا�س���ة , وان ع���دد احل���االت يف مراك���ز التاأهي���ل ال�سامل للع���ام 1427/1426 ه�  

تقدر ب� ) 7890 (  .

وت���وؤدي ع���دة اأ�سب���اب اإىل االإعاقة العقلية , لكن غالبا م���ا يكون ال�سبب غري 
وا�س���ح, وق���د اقت�س���رت ن�سبة احلاالت التي عرف���ت اأ�سبابها عل���ى10–15 % فقط        
)Hallahan & Kauffman,1994 ( وترجع اأ�سباب االإعاقة العقلية اإىل ثالثة 
اأ�سب���اب رئي�س���ة ه���ي : اأ�سب���اب وراثي���ة , اأ�سباب بيئي���ة , اأ�سباب ثقافي���ة واجتماعية 

نف�سية.
وتع���د الوراث���ة عامال مهما يف ح���دوث االإعاقة العقلي���ة , فالطفل يرث من 
والديه اأو من اأجداده اإما مبا�سرة عن طريق اجلينات اأو عن طريق غري مبا�سر 
خ���الل عيوب اأو خل���ل يف اجلينات يرتتب عليه تلف خلاليا الدماغ اأو مما ي�سبب 
االإعاقة العقلية . وتلعب العوامل البيئية دورا ال يقل اأهمية عن العوامل الوراثية 
يف اأ�سب���اب االإ�ساب���ة باالإعاقة العقلية , اإذ يبداأ تاأثري البيئة يف االإن�سان بعد تلقيح 
البوي�س���ة مبا�س���رة , وي�ستمر تاأثريها فيه . وتتبلور اأهم االأ�سباب البيئية يف اأهم 
العوامل التالية : عوامل حتدث قبل عملية الوالدة وتتمثل يف  نق�ص االأك�سجني 
, احل�سب���ة االأملاني���ة , �س���وء التغذي���ة , الزهري , االأ�سعة ال�سيني���ة . عوامل حتدث 
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اأثن���اء ال���والدة وتت�سم���ن ا�سطرابات احلم���ل واختناق اجلن���ني . وعوامل حتدث 
بع���د ال���والدة واأهمها �سوء التغذي���ة , احلوادث وال�سدم���ات , العقاقري واالأدوية , 
االأمرا����ص وااللتهاب���ات ) خليف���ة ,2006 (. وت���وؤدي االأ�سب���اب ال�سابقة اإىل درجات 
متفاوت���ة م���ن االإعاق���ة العقلي���ة , حي���ث ت���وؤدي االأ�سب���اب البيولوجي���ة واالأ�سب���اب 
املرتبط���ة باالإ�ساب���ات الفريو�سي���ة اأثن���اء احلم���ل اإىل اإعاق���ة عقلي���ة �سدي���دة , اأما 
العوامل اجلينية فهي تعترب من اأكرث اأ�سباب االإعاقة العقلية ال�سديدة يف الدول 
املتقدم���ة , اإال اأن درج���ة اإ�سهامه���ا يف اإح���داث االإعاقة العقلي���ة ال�سديدة يف الدول 

النامية ما تزال غري معروفة ) القريوتي واآخرون ,2001 ( .  

وت�سم���ل االأ�سب���اب الثقافي���ة واالجتماعي���ة والنف�سي���ة انخفا����ص امل�ست���وى 
االجتماع���ي واالقت�س���ادي واحلرم���ان النف�س���ي والثق���ايف يف بيئي���ة الطف���ل, مم���ا 
يح���ول دون اكت�س���اب اخل���ربات الالزم���ة للنم���و العقل���ي ال�س���وي.  ويع���زو بع����ص 
العلم���اء االإعاق���ة العقلي���ة يف الدرج���ة االأوىل اإىل النق����ص يف العناي���ة بالطف���ل 
كاحلرم���ان ال���ذي يتعر����ص ل���ه الطف���ل اأثن���اء تن�سئت���ه وم���ن اأ�سكال���ه : احلرمان 
االجتماع���ي ويت�سمن ع���زل الطفل وحرمانه من امل�سارك���ة اجلماعية واالت�سال 
اجلماع���ي, واحلرم���ان االقت�س���ادي لعدم اإ�سب���اع حاجاته املادي���ة وخا�سة االأولية 
منه���ا, وحرم���ان الطفل م���ن اأحد اأبوي���ه اأو كالهما, وما يرتت���ب عليه من نق�ص 
يف الرعاي���ة النف�سي���ة واالجتماعي���ة والعاطفي���ة التي توؤثر ب�س���كل مبا�سر اأو غري 
مبا�س���ر يف توافق���ه النف�س���ي واالجتماع���ي وغالَب���ا م���ا ي���وؤدي ذلك اإذا م���ا تعر�ص 
ل���ه الطف���ل اإىل تخل���ف عقل���ي ب�سي���ط)  القريوت���ي واآخ���رون , 2001 ,ال�سرطاوي 

و�سي�سامل , 1992(
ت�سنيف الإعاقة العقلية

وهن���اك ت�سنيف���ات متعددة لالإعاق���ة العقلية ومنه���ا : الت�سنيف بناء على 
ن�سبة الذكاء , والت�سنيف الرتبوي , وميكن عر�سها على النحو التايل : 

الت�س�نيف بن�اًء على ن�س�بة ال�ذكاء وهي :العاق�ة العقلية الب�س�يطة (- 
 ,) ال���ذكاء)75-50  ن�سب���ة  وت���رتاوح   )Mild mental retardation)
وت�س���كل ه���ذه الفئ���ة م���ا ن�سبت���ه  85% م���ن االأطف���ال املعاق���ني عقلي���ا .    
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 )mental retardation Moderate( املتو�س�طة  العقلي�ة  والعاق�ة 
وت���رتاوح ن�سب���ة ال���ذكاء)35–55 ( وت�س���كل ه���ذه الفئ���ة م���ا ن�سبته  %10 
 mental(م���ن االأطف���ال املعاق���ني عقلي���ا .والعاق�ة العقلي�ة ال�س�ديدة
(retardation Severe وت���رتاوح ن�سبة ال���ذكاء)20-40 (, وت�سكل هذه 
الفئ���ة م���ا ن�سبته  3- 4% م���ن االأطفال املعاقني عقلي���ا .والعاقة العقلية 
ه���ذه  وت�س���كل   )Profound mental retardation) ج�دًا  ال�س�ديدة 
الفئ���ة م���ا ن�سبت���ه1– 2% من االأطف���ال املعاقني وتقل ن�سب���ة ذكائهم عن 

. ) Martin , 2003 ) )25 –20 (  

الت�س�نيف الرتبوي وهم : القابلون للتعل�م Educable Mentally( ب- 
	)Retarded وهم قابلون لتعلم املهارات االأكادميية االأ�سا�سية كالقراءة 
والكتاب���ة واحل�ساب والذين ت���رتاوح درجات ذكائهم بني 55– 65 درجة. 
والقابلون للتدريب )	Trainable Mentally Retarded(وتت�سمن 
هذه الفئة من املعاقني عقليا الذين يعتقد اأنهم غري قادرين على تعلم 
املهارات االأكادميية , ولذلك فان برناجمهم التعليمي يهدف اأ�سا�سا اإىل 
التدري���ب على امله���ارات اال�ستقاللي���ة , التهيئة املهني���ة والتاأهيل املهني 
 )Mentally  وترتاوح ن�سبة ذكائهم ما بني ) 25–55 ( . والعتماديون
	Retarded(Severely وتت�سم���ن ه���ذه الفئ���ة املعاق���ني عقليا الذين 
تق���ل درج���ة ذكائهم ع���ن 25 درجة وهم بحاجة دائم���ة اإىل االعتماد على 
غريه���م, وتقت�س���ر اخلدم���ات املقدم���ة له���ذه الفئ���ة عل���ى رعايته���م يف 
موؤ�س�سات خا�سة بحيث تقدم لهم اخلدمات االأ�سا�سية من غذاء ورعاية 

�سحية ) القريوتي واآخرون ,2001 (.

ً قيا�س وت�سخي�س الطفال املعاقني عقليا 

ويت�سم���ن قيا����ص وت�سخي����ص االطفال املعاق���ني عقليا ً اأربعة ابع���اد رئي�سية 
هي :-
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 البع���د الطب���ي : وفي���ه يقوم طبي���ب االأطف���ال بفح�ص الطفل املح���ول اإليه 
ج�سمي���ا وحركي���ا . والبع���د ال�سيكوم���رتي : ويح���دد في���ه االأخ�سائ���ي النف�س���ي 
ن�سب���ة ذكاء املفحو����ص من خالل تطبيق اختبارات ال���ذكاء املعروفة مثل مقيا�ص 
�ستانف���ورد بيني���ه  )The Stanford Binet Intelligence Scale ( , ومقيا����ص 
وك�سل���ر (The Wechsler Intelligence Scale ( وغريه���ا م���ن املقايي����ص . 
والبع���د الرتبوي���ة : ويه���دف اىل تقيي���م اأداء االأطف���ال املعاق���ني عقلي���ا ً تربوي���اً 
وحت�سيلي���اً عل���ى مقايي����ص البعد الرتب���وي . والبعد الجتماع���ي : وقد ظهر هذا 
االجت���اه نتيج���ة اىل ا�ستم���ال تعري���ف االعاق���ة العقلية عل���ى البع���د االجتماعي, 
ويع���رب ع���ن البع���د االجتماعي ببع���د ال�سل���وك التكيفي وظه���رت مقايي�ص تقي�ص 
ه���ذا البعد ومن ا�سهره���ا مقيا�ص اجلمعية االأمريكية للتخل���ف العقلي لل�سلوك 
التكيف���ي , ومقيا����ص كي���ني وليف���ني للكفاي���ة االجتماعي���ة , ومقيا����ص فاينالن���د 

للن�سج االجتماعي, ) الرو�سان , 2009 ( .

و�سمم���ت مقايي����ص ال�سلوك التكيف���ي لتقييم م�ست���وى االأداء لدى املعاقني 
عقليا يًف مدى وا�سع من ن�ساطات الرعاية الذاتية والتي ت�سمل مهارات ووظائف 
ا�ستقاللية ومتطلبات منائية كالوظائف اال�ستقاللية املتعلقة بالطعام واللبا�ص 

وال�سالمة العامة والنظافة والعادات ال�سحية وغريها .

وتع���د عملي���ة تعل���م امله���ارات اال�ستقاللي���ة لالأف���راد ذوي التخل���ف العقل���ي 
املتو�س���ط وال�سديد كغريه���ا من املهارات التكيفي���ة , واالأكادميية الوظيفية التي 
تت���م وف���ق عدد من املراح���ل االأ�سا�سية . حيث تتيح ه���ذه املراحل الفر�سة للمعلم 
للتخطي���ط الع���ام , والتنظي���م امل�سب���ق قب���ل الب���دء يف تدري���ب ه���ذه الفئ���ات عل���ى 
ع���دد م���ن امله���ارات  . ولق���د اأو�س���ح ه���ارون ) 2001 ) منوذًجا ملراح���ل وم�ستويات 
 ) Haring تعل���م واإتق���ان اأي مه���ارة , وال���ذي اقرتح���ه كل م���ن ه���ارجن وجن���رتي
(Gentary & حي���ث يب���داأ التعل���م من م�ست���وى قاعدي ب�سيط , وم���ن ثم ينتقل 
مل�ستوي���ات اأك���رث تعقي���ًدا بخم����ص مراح���ل اأ�سا�سي���ة عل���ى النح���و الت���ايل :مرحلة 
اال�ستجاب���ة )Response(:يق�س���د به���ا ا�ستجاب���ة التلمي���ذ م���ن خ���الل انتباه���ه 
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للنموذج املعرو�ص اأمامه , وهذه اأول مرحلة للتعلم , لذا يجب اأن يحر�ص املعلم 
عل���ى ج���ذب انتباه التلميذ نحو النموذج اأو الهدف التدري�سي املعرو�ص , وتقدمي 
املث���ريات بطريقة منظمة وهادفة ل�سمان احل�س���ول على اال�ستجابة ال�سحيحة 
,مرحلة االكت�ساب )Acquisition( ويتم يف هذه املرحلة تعليم وتدريب التلميذ 
على املهارة امل�ستهدفة , حيث ت�سمل هذه املرحلة تطبيق جميع اأ�ساليب التدريب 
املختلفة التي يقوم املعلم باختيارها , والتي قد تكون تلقينات , منذجة , ت�سكيل 
�سل���وك ت�سل�س���ل تعزي���ز , تنبيه���ات وتلميح���ات , اأو تغذية راجع���ة ,مرحلة االإتقان 
(Proficiency ( وُتعن���ى ه���ذه املرحل���ة مب���دى ق���درة التلميذ على اإتق���ان املهارة 
امل�ستهدف���ة , وذل���ك م���ن خ���الل اإجن���ازه للتمرين���ات والتطبيقات املقدم���ة له من 
قب���ل املعل���م وبالكيفي���ة واملعيار املحدد ل���ه م�سبًق���ا . باالإ�سافة اإىل ق���درة التلميذ 
عل���ى ممار�س���ة التماري���ن , واالأن�سطة املتدرجة من ال�سه���ل اإىل ال�سعب يف املهارة 
املكت�سب���ة . مرحلة االحتف���اظ )Maintenance(  وتركز هذه املرحلة على مدى 
قدرة التلميذ على تذكر املعلومات واملهارات املكت�سبة لفرتة زمنية تابعة لعملية 
التدريب ولكي يتمكن التلميذ من املحافظة على املهارات وال�سلوكيات امل�ستهدفة 
, يو�س���ى بتطبي���ق ا�سرتاتيجي���ات املمار�س���ة , والتك���رار الدائمت���ني لدع���م حف���ظ 
جمي���ع املعلوم���ات املكت�سبة يف ذاكرته واالحتفاظ به���ا لفرتة من الزمن , مرحلة 
التعمي���م )Generalization( ويف ه���ذه املرحل���ة يق���وم املعلم  بو�س���ع التلميذ يف 
مواقف خمتلفة م�سابهه للموقف الذي مت التعلم خالله , وملعرفة م�ستوى قدرة 
التلمي���ذ عل���ى التفاعل مع ه���ذه املواقف وتطبيق ما �سب���ق اكت�سابه من مهارات . 
وتتطل���ب ه���ذه املرحلة اهتم���ام خا�ص من قب���ل املعلم اأثناء تدري���ب التلميذ على 
خمتلف املهارات االأكادميية والتكيفية الأنها ت�ساعد على تثبيت املهارة املكت�سبة , 

وتعميم ا�ستخدامها يف مواقف خمتلفة .
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الدرا�صات ال�صابقة

اأجري���ت العدي���د من الدرا�س���ات التي تعر�س���ت اإىل مهارات العناي���ة بالذات لدى 
االأطفال وتنميتها

ويف ه�ذا املج�ال اأج�رت ال�س�مري )2008( درا�س���ة هدف���ت اإىل التعرف على 
فاعلية ا�ستخ���دام اإجراّئي امل�ساعدة املتناق�سة تدريجياً والتاأخري الزمني الثابت 
يف اإك�س���اب الفتي���ات ذوات التخلف العقلي املتو�سط وال�سدي���د على بع�ص املهارات 
اال�ستقاللي���ة , باالإ�ساف���ة اإىل مقارن���ة فاعلي���ة هذي���ن االإجرائني م���ن حيث عدد 
حم���اوالت اكت�س���اب امله���ارة , والف���رتة الزمني���ة امل�ستغرق���ة الكت�سابه���ا , ون�سب���ة 
االأخطاء . تكونت عينة الدرا�سة من ) 6 ( فتيات ملتحقات مبركز التاأهيل ال�سامل 
باملل���ز مبدين���ة الريا����ص , ومت تدريبهن على مه���ارة تنظيف االأ�سن���ان من خالل 
تق�سيمهن ملجموعتني مت�ساويتني ,مت تدريب املجموعة االأوىل با�ستخدام اإجراء 
امل�ساع���دة املتناق�س���ة تدريجياً , اأما املجموعة الثاني���ة فقد مت تدريبها با�ستخدام 
اإج���راء التاأخ���ري الزمني الثابت .اأظهرت نتائج الدرا�س���ة فاعلية ا�ستخدام اإجراء 
امل�ساع���دة املتناق�س���ة تدريجياً , كذل���ك اأظهرت فاعلية ا�ستخ���دام اإجراء التاأخري 
الزمن���ي الثاب���ت , كم���ا تو�سلت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل اأن ا�ستخدام اإج���راء التاأخري 
الزمن���ي الثاب���ت كان اأك���رث فاعلية م���ن اإجراء امل�ساع���دة املتناق�س���ة تدريجياً من 
حي���ث عدد حم���اوالت اكت�ساب املهارة , وقلة الفرتة الزمنية امل�ستغرقة الكت�سابها 

وتدنى ن�سبة االأخطاء .

وقام�ت �س�بنوفا وكايفكي�رت  	Sabanova(&Cavkaytar(,(2007أ 
بدرا�س���ة لتحدي���د فاعلية برنام���ج تدريبي على تعليم الرعاي���ة الذاتية واملهارات 
املنزلي���ة للط���الب ذوي االعاقة العقلية , وقد ركز الربنامج على املهارات التالية 
: ط���ي القمي����ص , ورب���ط احلذاء , وتلميع االحذية , ت�سغي���ل اآلة الغ�سيل , و�سنع 
ال�سورب���ة , و�سن���ع ال�سلط���ة . وتاألف���ت عين���ة الدرا�س���ة م���ن ثالث���ة م���ن الطالب  
وا�س���رتك يف الدرا�سة املعلمني وم�ساعديه���م  وك�سفت نتائج الدرا�سة اأن االأطفال 
ق���د اتقن���وا املهارات مو�س���وع الدرا�سة ب�سكل م�ستقل وان نتائ���ج الدرا�سة احلالية 
تتف���ق م���ع نتائج درا�سات مماثلة اأجريت �سابق���ا واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة توفري 
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برام���ج التدري���ب عل���ى تعلي���م الرعاي���ة الذاتية وامله���ارات املنزلي���ة للطالب ذوي 
االعاق���ة العقلي���ة , باالإ�سافة اىل تعديل برام���ج تعليم املهارات , وتعميم الربامج 

على البيئات االأخرى , وتكرار درا�سات مماثلة على بيئات خمتلفة .

وحاول عبد ال�س�بور )2007( التعرف على مدى فعالية ا�ستخدام اأ�سلوب التع�لم 
باملالحظ���ة )النمذج���ة( يف م�ساع���دة االأطف���ال املتخلف���ني عقلي���ا )تخل���ف عقلي 
ب�سي���ط( عل���ى اكت�س���اب وحت�س���ني م�ست���وى بع����ص مه����ارات ال�س�ل���وك التكيف���ي . 
وتكون���ت عين���ة الدرا�س���ة م���ن )18( طفال من االأطف���ال املتخلف���ني عقليا بدرجة 
ب�سيطة, واملقيدين بف�سول الرتبية الفكرية باملدار�ص التي تطبق برامج الدمج 
مبدين���ة الريا����ص بال�سعودي���ة, وق���د تراوحت معام���الت ذكائهم ب���ني )50- 70(, 
كما تراوحت اأعمارهم الزمنية بني )12- 15( �سنة, وقد مت تق�سيمهم اإيل ثالث 
جمموع���ات مت�ساوي���ة: اثنت���ان منهم���ا جتريبيت���ان, حي���ث يت���م تدري���ب اأوالهم���ا 
با�ستخ���دام اأ�سل���وب املالحظة احلية, بينما يتم تدري���ب الثانية با�ستخدام اأ�سلوب 
املالحظ���ة امل�س���ورة, اأما الثالث���ة فهي جمموعة �سابطة. واأ�س���ارت نتائج الدرا�سة 
اإىل فعالي���ة اأ�سل���وب النمذجة , كم���ا اأ�سارت الدرا�سة اإىل الف���روق بني متو�سطات 

املجموعتني التجريبيتني ل�سالح املجوعة التي در�ست باملالحظة امل�سورة

وحاول�ت الدخّي�ل )2006 ( التع���رف على الف���روق  يف م�ستوى ال�سل���وك التكيفي 
ل���ذوي االإعاق���ة العقلية الب�سيط���ة املدموجني تربويا وغ���ري املدموجني , تكونت 
عين���ة الدرا�س���ة م���ن )200 ( تلميذاً وتلميذة م���ن فئة االإعاق���ة العقلية الب�سيطة 
وامللتحق���ني يف كل م���ن معاه���د الرتبي���ة الفكري���ة والربامج الفكري���ة امللحقة يف 
التعلي���م الع���ام لالإن���اث والذكور يف منطق���ة الريا�ص. وقد تو�سل���ت الدرا�سة اإىل 
وج���ود ف���روق دالة اإح�سائي���اً يف متو�سط درج���ات النمو اللغ���وي, االأداء الوظيفي 
امل�ستق���ل, اأداء االأدوار االأ�سري���ة واالأعمال املنزلية, الن�س���اط املهني_االقت�سادي, 
واالأداء االجتماع���ي بني املجموعتني التجريبي���ة )املدجمني تربوياً( وال�سابطة 
)غ���ري املدجم���ني تربوي���اً( ل�سال���ح املجموع���ة التجريبية ل���كل من عين���ة االإناث 

والذكور.
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)Yeng –Hung & Chein – وف�ى درا�س�ة ين�ج ه�وجن وت�س�ني ه�وي
	Huey,(2005 درا�س���ة ته���دف اإىل فاعلي���ة برنام���ج يف تعلي���م االأطف���ال مهارات  
ال�سالم���ة ال�سحي���ة ) تنظي���ف االأ�سن���ان با�ستخ���دام الفر�ساة واملعج���ون(, طبقت 
الدرا�س���ة مل���دة �سهرين يف تايون ,و تكونت عين���ة الدرا�سة من )3( اأطفال معاقني 
ب�سرياً تقع  اأعمارهم بني )7-8( �سنوات, وال يعانون من اإعاقات اأخرى, اأظهرت 
النتائ���ج فعالية الربنامج يف تطوير مه���ارة ال�سالمة ال�سحية )تنظيف االأ�سنان 

با�ستخدام الفر�ساة واملعجون( للطفل الكفيف.

وهدف�ت درا�س�ة احل�س�ني )2004(  اإىل تقن���ني مقيا����ص ال�سل���وك التكيف���ي 
 )AAMR,  1993  - االأول  – اجل���زء  العقل���ي  للتخل���ف  االأمريكي���ة  للجمعي���ة 
 )ABS-S:2عل���ى البيئ���ة ال�سعودي���ة. وتقي����ص ال�س���ورة ال�سعودي���ة م���ن مقيا�ص 
ال�سلوك التكيفي للجمعية االأمريكية للتخلف العقلي بعد ال�سلوك التكيفي من 
خ���الل ت�سعة جم���االت اأ�سا�سية ه���ي )الوظائ���ف اال�ستقاللية , النم���و اجل�سمي , 
الن�ساط االقت�سادي , النمو اللغوي , االأعداد والوقت , الن�ساط ما قبل املهني – 
املهني , التوجيه الذاتي , امل�سئولية , واملهارات االجتماعية( , وقد طبقت ال�سورة 
ال�سعودية املعربة من املقيا�ص على عينة حجمها )546( فرداً من خمتلف مناطق 
اململك���ة اخلم����ص )الو�سط���ى , ال�سرقي���ة , الغربي���ة , ال�سمالي���ة , اجلنوبية( منهم 
)154( تلمي���ذاً وتلمي���ذة م���ن العادي���ني مبدار����ص التعلي���م الع���ام, خ���الل املرحلة 
العمري���ة )3-15( �سن���ة , و )244( تلمي���ذاً وتلمي���ذة من املتخلف���ني عقلياً )تخلف 
عقل���ي ب�سي���ط ومتو�س���ط( مبعاه���د وبرامج الرتبي���ة اخلا�س���ة , و )148( حالة - 
ذك���وراً واإناث���اً - من املتخلف���ني عقلياً )تخلف عقلي �سدي���د و�سديد جداً( مبراكز 
التاأهي���ل ال�سام���ل. وقد ك�سفت نتائ���ج الدرا�سة عن ما يلي ع���دم وجود فروق ذات 
دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ات الذك���ور واالإن���اث يف جميع املج���االت والدرجة 
الكلية لل�سورة ال�سعودية من املقيا�ص, قدرة ال�سورة ال�سعودية من املقيا�ص على 
التميي���ز بني املجموعات الث���الث )العاديني , التخلف العقلي الب�سيط واملتو�سط 
, والتخل���ف العقل���ي ال�سديد وال�سديد جداً( متتع ال�سورة ال�سعودية من املقيا�ص 
ب���دالالت �س���دق وثب���ات مقبول���ة مم���ا يجع���ل منه���ا اأداة مالئم���ة لال�ستخدام يف 

ت�سخي�ص املتخلفني عقلياً يف ال�سعودية .
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االآث���ار  مناق�س���ة  اإىل  ),Schneiderأ  2004	 �س�نايدر  درا�س�ة  وهدف�ت 
االيجابية التي يرتكها برنامج للتدريب على املهارات االجتماعية لدى االأطفال 
. تكون���ت عين���ة الدرا�س���ة م���ن )108( اأطف���ال, وا�ستخدمت الدرا�س���ة اأداتني وهما 
برنام���ج تدريب���ي يت�سم���ن )5( م���ن امله���ارات احلياتية, كم���ا ا�ستخدم���ت مقيا�ساً 
للمه���ارات احلياتي���ة. اأظه���رت نتائج هذه الدرا�س���ة قدرة االأطفال عل���ى  اكت�ساب 
العديد من املهارات احلياتية التي ميكن ممار�ستها داخل املدر�سة و خارجها, كما 
اأظه���رت اأن االأطف���ال قد طوروا م���ن مهاراتهم العملية املتعلق���ة بكيفية التعامل 
م���ع االآخرين وكيفية الت�سرف يف خمتلف املواقف نتيجة خلربات التدريب على 

املهارات احلياتية. 

كم�ا هدف�ت درا�س�ة عبدال�رزاق )2003 ( اإىل التع���رف عل���ى م���دى فاعلي���ة 
نظ���ام الدم���ج يف تنمية مهارات ال�سلوك التكيفي وبع����ص اجلوانب املعرفية لدى 
املعاق���ني عقلي���ا ً بدرج���ة ب�سيط���ة, مت اختيار عين���ة الدرا�سة من معاه���د الرتبية 
الفكري���ة وم���ن ف�س���ول الرتبية الفكري���ة امللحق���ة باملدار�ص العادي���ة ,بلغت عينة 
الدرا�س���ة)40 ( تلمي���َذا موزع���ني عل���ى جمموعت���ني)20 ( م���ن معاه���د الرتبي���ة 
الفكري���ة, و ) 20 ( م���ن ف�س���ول الرتبي���ة الفكري���ة امللحق���ة باملدار����ص العادي���ة, 
تراوح���ت اأعماره���م م���ن )9 – 12 ( �سنة , ا�سارت نتائ���ج الدرا�سة اإىل وجود فروق 
ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ني متو�سطات درجات عين���ات التالمي���ذ املتخلفني عقلًيا 
بدرج���ة ب�سيط���ة يف نظ���ام الدم���ج واأقرانه���م يف نظام الع���زل يف ال�سل���وك التكيفي 
) االأداء اال�ستق���اليل, النم���و الب���دين, االأن�سط���ة املنزلي���ة , حتم���ل امل�سوؤولي���ة( 
ف���روق ذات دالل���ة  اإىل وج���ود  الدرا�س���ة  اأ�س���ارت  ,كم���ا  الدم���ج  ل�سال���ح تالمي���ذ 
اإح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ات درج���ات عين���ات التالمي���ذ املتخلف���ني عقلي���ا بدرج���ة 
ب�سيط���ة يف نظ���ام الدمج واأقرانهم يف نظام الع���زل يف ال�سلوك الالتكيفي ل�سالح 
تالمي���ذ العزل  يف حني كان���ت الفروق ل�سالح تالميذ الدمج يف القدرة اللغوية.

 )Elmerskog & Tellevik , 2002 (	 كم�ا ق�ام اإملر�س�وج وتلف�ك 
باإج���راء درا�س���ة هدف���ت اإىل اإع���داد برنام���ج تدريب���ي للمعاقني ب�سري���اً  يف جمال 
احلرك���ة ومه���ارات العناي���ة بال���ذات , طبق���ت الدرا�س���ة يف اأوغن���دا, وتكونت عينة 
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الدرا�س���ة م���ن )257( معاق���اً ب�سرياً منه���م )159( ذك���را, و)98( اأنث���ى, وا�ستخدم 
الباحث���ان عدة برامج تعتمد على تدريب وتنمية جانب احلركة والعناية بالذات  
للمعاق���ني ب�سري���اً ,ا�ستغرقت مدة التدريب عاما كام���ال, اأظهرت نتائج الدرا�سة 
فعالية الربنامج يف تنمية املهارات احلركية وا�ستقاللية املعاقني ب�سرياً يف تاأدية 

مهارات العناية بالذات. 

واأجرى ف�س�كو�س واآخ�رون 	Fiscus,et. al,2002( درا�س���ة هدفت لتدريب 
التالمي���ذ ذوي التخل���ف العقل���ي املتو�س���ط وال�سدي���د على مه���ارة اإع���داد الطعام 
با�ستخ���دام اإجراء التاأخري الزمن���ي الثابت)مهلة اخلم�ص ثواِن( حيث مت تدريب 
) 4 ( تالميذ يف املرحلة االبتدائية فردًيا , وا�ستخدم الباحثون التعزيز املتوا�سل 
الأف���راد العين���ة اأثن���اء عملي���ة التدري���ب . وتو�سل���ت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل فاعلي���ة 
ا�ستخ���دام اإج���راء التاأخ���ري الزمن���ي الثاب���ت , حيث اكت�س���ب ) 3 ( تالمي���ذ املهارة 
بن�سب���ة جناح)100% (  وحافظوا عليها وعمموها . اأما التلميذ الرابع فقد اأظهر 

حت�سن يف اأداء املهارة رغم عدم حتقيقه للمعيار املحدد .

كما هدفت درا�س�ة امل�س�لم )1997( اإىل الك�سف عن ال�سلوك التكيفي وعالقته 
مبفه���وم ال���ذات للمعاق���ني عقلي���اً.يف ال�سعودي���ة  ا�ستخدم���ت الباحث���ة مقيا����ص 
ال�سل���وك التكيف���ي للجمعية االأمريكي���ة للتخلف العقلي ومقيا����ص مفهوم الذات 
للمتخلف���ني عقلًي���ا عل���ى وبلغ���ت عينة الدرا�س���ة )120( طالب���ا ًوطالب���ة , واأ�سارت 
نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل عدم وجود فروق دالة اح�سائيا ً بني الذكور واالإناث يف اأبعاد 
ال�سل���وك التكيف���ي التالية : امله���ارات اال�ستقاللية , واالعم���ال املنزلية , الن�ساط 

املهني . 

وهدفت درا�سة البط�س)1981(  اىل التو�سل اىل تطوير مقيا�ص لقيا�ص ال�سلوك 
التكيف���ي والن�سج االجتماع���ي للمعوقني عقليا ً يف االأردن , والأجل حتقيق هدف 
الدرا�سة طبق املقيا�ص على عينة موؤلفة من)130(مفحو�سا ً من العاديني )70 ( 
, واالطفال املعوقني عقليا ً )60(  . اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل قدرة املقيا�ص على 
التمييز بني م�ستويات احلالة العقلية وكذلك بني الفئات العمرية , كما توفرت 

دالالت ثبات للمقيا�ص , ما يربر ا�ستخدامه على البيئة االأردنية .
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كم�ا قام جامو�س )1983( بتطوي���ر مقيا�ص كني وليفني للكفاية االجتماعية يف 
البيئ���ة االردني���ة , تكون���ت عينة الدرا�س���ة )ن=180 من العادي���ني املعوقني عقليا ً 
, اأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل ق���درة املقيا�ص عل���ى التمييز ب���ني م�ستويات احلالة 
العقلي���ة وكذل���ك بني الفئات العمرية , كما توفرت دالالت ثبات للمقيا�ص , تربر 

ا�ستخدامه على البيئة االأردنية .

تعقيب على الدرا�صات 
اأظه���رت بع�ص الدرا�س���ات اأهمية ا�ستخدام الربام���ج وا�ساليب التدري�ص . 1

يف تنمي���ة مه���ارات العناي���ة بال���ذات ل���دى العادي���ني واملعاق���ني عقلي���ا ً 
    )Sabanova واملعاق���ني ب�سري���ا ً كما جاء يف درا�س���ة ال�سمري )2008(, و
 )  Elmerskog & 2007( و( و عب���د ال�سب���ور&Cavkaytar , 2007)
 )Yeng –Hung & )Fiscus,et. al,2000( و  )Tellevik, 2002 و 

 .Chein –Huey, 2005(
واأخ���رى هدفت لتقنني مقايي�ص ال�سلوك التكيفي على البيئات العربية . 2

كدرا�سة احل�سني )2004(   يف تقنني مقيا�ص ال�سلوك التكيفي للجمعية 
االأمريكية للتخلف على البيئة ال�سعودية. (AAMR,ABS:2( العقلي 
1983 ( يف  تطوير   ( والبط�ص   ,  )  1994  (  )1993( – االأول  – اجلزء 
مقيا�ص لقيا����ص ال�سلوك التكيفي والن�سج االجتماعي للمعوقني عقليا 
ً يف االأردن , وجامو����ص )1983( يف تطوي���ر مقيا����ص كني وليفني للكفاية 

االجتماعية يف البيئة االردنية .
وحاول���ت بع����ص الدرا�س���ات التعرف عل���ى  مدى فاعلية نظ���ام الدمج يف . 3

تنمي���ة مه���ارات ال�سلوك التكيف���ي كدرا�سة عبدال���رزاق )2003 ( واأخرى 
للك�س���ف ع���ن ال�سل���وك التكيف���ي وعالقت���ه مبفه���وم ال���ذات للمعاق���ني 
عقلي���اً كدرا�س���ة امل�سل���م )1997(. واأخ���رى للمقارنة بني املعاق���ني عقليا ً 

املدموجني وغري املدموجني الدخّيل )2006 ( .
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الطريقة والإجراءات

منهج الدرا�سة - 

تعتم���د الدرا�س���ة احلالية املنه���ج الو�سفي وهدفه���ا االأ�سا�سي يتمث���ل يف التعرف على 
م���دى امت���الك الطلب���ة املعاقني عقليا ً مله���ارات العناي���ة بالذات  ) كمتغ���ري اأ�سا�سي ( 

باالإ�سافة اإىل متغريين اآخريني هما :  

متغري درجة االإعاقة وله م�ستويان ) متو�سطة , �سديدة (.- 1
متغري اجلن�ص وله م�ستويان ] ذكور, اناث [. - 2

جمتمع وعينة الدرا�سة: - 

تكون اأفراد جمتمع الدرا�سة من الطلبة امللتحقني مبركز التاأهيل ال�سامل 
بنج���ران للع���ام الدرا�س���ي 1433 / 1434 وق���د تكون���ت عين���ة الدرا�سة م���ن الطلبة 
املعاق���ني عقلي���ا بدرجة  ) متو�سطة , �سدي���دة (. حيث بلغ جمموع اأفراد الدرا�سة 
)22( وه���م الطلب���ة الذي���ن ترتاوح ن�سب���ة ذكائهم ب���ني )55 – 25 ( على مقايي�ص 
ال���ذكاء امل�ستخدم���ة يف املرك���ز , حي���ث بل���غ ع���دد الطلب���ة ذوي االعاق���ة املتو�سطة       
)12( طالب���ا وطالب���ة , يف ح���ني كان ع���دد الطلب���ة ذوي االعاق���ة ال�سدي���دة ) 10 ( 
ط���الب  واجلدول الت���ايل يو�سح عدد  اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريي درجة 

االعاقة واجلن�ص 
جدول )1(

توزيع اأفراد الدرا�صة ح�صب اجلن�س ودرجة االإعاقة
المجموعالعددالجنسدرجة)االعاقة

متوسطة
6ذكر

12
6(نثى

شديدة
5ذكر

10
5(نثى

22المجمـــــــــــــوع
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اأداة الدرا�صة: 
مقيا�ص مهارات العناية بالذات )اإعداد: الباحثني(

هدف املقيا�س:- 
ويهدف املقيا�ص اإىل حتديد مدى امتالك مهارات العناية بالذات للطلبة 

ذوي االعاقة العقلية املتو�سطة وال�سديدة 

حمتوى املقيا�س:- 
مت اإعداد املقيا�ص يف �سوء االأدب النظري املرتبط مبو�سوع الدرا�سة ونتائج 
بع����ص الدرا�س���ات ال�سابقة, واالطالع على بع�ص املقايي����ص التي ميكن اال�ستفادة 
منه���ا وامل�س���ار اليها يف الرو�س���ان وهارون )2001( ومنها: مقيا����ص م�ستوى االأداء 
احل���ايل و مهارات احلي���اة اليومية لالأطفال غري العاديني, مقيا�ص كني للكّفاية 
االجتماعي���ة ) ال�س���ورة االأردني���ة(, ومقيا�ص ال�سل���وك التكّيف���ي للمعاقني عقليا 
)ُبع���د امله���ارات اال�ستقاللية(. وفى �س���وء ذلك مت اإعداد مقيا����ص مهارات احلياة 
اليومي���ة يف �سورت���ه االأولية مكوناً من )34( فقرة موزعة على ثالثة اأبعاد, وهى 
: مهارات العناية باجل�سم وال�سالمة ال�سحية, مهارات ارتداء املالب�ص واحلفاظ 

عليها, وللتاأكد من دالالت ال�سدق والثبات للمقيا�ص قام الباحثان مبا يلي :

�سدق املقيا�س : - 
لقد مت ا�ستخراج �سدق املقيا�ص با�ستخدام �سدق املحتوى.

مت عر����ص املقيا����ص عل���ى هيئ���ة م���ن املحكم���ني وعدده���م )25( حمكم���اً من 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف كلية الرتبية - جامعة جنران واأخ�سائيني يف الرتبية 
اخلا�س���ة مم���ن يعمل���ون م���ع ذوي االعاق���ة العقلي���ة  , ومت االإبقاء عل���ى الفقرات 
التي اتف���ق عليه���ا )21( م���ن اأ�س���ل )25( حمكم���ا اأي بن�سب���ة اتف���اق )84%( حي���ث 
طل���ب منه���م حتديد قدرة فق���رات املقيا�ص عل���ى قيا�ص امت���الك الطلبة املعاقني 
عقلياً)متو�سط���ة, �سدي���دة( مله���ارات العناية بالذات يف املجاالت حم���ل الدرا�سة  , 
وم���دى �سمولي���ة فق���رات املقيا����ص عل���ى مه���ارات العناي���ة بالذات وم���دى �سالمة 
ال�سياغ���ة اللغوية للفق���رات وكذلك ذكر اأية مالحظات اأخ���رى وحذف الفقرات 
غ���ري املنا�سب���ة, واقرتاح فقرات يرونها �سرورية , وقد قام الباحثان باالأخذ باآراء 
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املحكم���ني واإج���راء التعدي���الت ال�سروري���ة , وبناء عل���ى ذلك اأ�سبح ع���دد فقرات 
املقيا�ص ) 30 ( فقرة .

ثبات املقيا�س :- 
للتاأك���د من ثبات االأداة, مت ح�ساب االت�ساق الداخلي على عينة ا�ستطالعية 
م���ن جمتم���ع الدرا�س���ة وم���ن خارج عين���ة الدرا�سة عدده���ا )15( طالب���ا ً من ذوي 
االإعاقة العقلية ح�سب معادلة كرونباخ األفا , واجلدول اأدناه يبني هذه املعامالت, 

واعتربت هذه الن�سب منا�سبة لغايات هذه الدرا�سة.

جدول )2(
معامل االت�صاق الداخلي كرونباخ الفا 

االتساق)الداخليالمجاالت

0.88مهارات)العناية)بالجسم)والسالمة)الصحية

0.80مهارات)ارتداء)المالبس)والحفاظ)عليها

0.81مهارات)إعداد)األطعمة)وتناولها.

0.93الكلي

ت�سحيح املقيا�س  : - 
يتك���ون املقيا�ص من )30( فق���رة , بحيث يكون اأقل درجة على املقيا�ص )0( واأعلى 
درجة )30( , ويحدد م�ستوى الطلبة على مقيا�ص مهارات العناية بالذات ح�سب 

اجلدول رقم ) 3 (.

جدول ) 3 (
املعيار االح�صائي لتقديرات الطلبة على مقيا�س مهارات العناية بالذات

التقديرالدرجة)المئوية

ضعيف0 – 33 

متوسط34 – 66 

مرتفع67 – 100 
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اإجراءات الدرا�سة : - 

ق���ام الباح���ث بع���د االنته���اء م���ن اإع���داد املقيا����ص بالتوا�س���ل م���ع اإدارة مركز . 1
التاأهي���ل ال�سام���ل ال�سام���ل بنجران  واللق���اء مع امل�سرف وتعريف���ه بالدرا�سة 

واأهميتها وطلب امل�ساعدة يف تطبيق املقيا�ص .
ق���ام الباحث���ان بتو�سي���ح طريق���ة تعبئ���ة املقيا����ص للم�سرف���ني عل���ى الطلبة , . 2

بحيث يح�سل الطالب على الدرجة ) 1 ( اإذا اأدى املهارة املطلوبة منه ب�سكل 
م�ستقل واإال ياأخذ الدرجة )0( .

بع���د تطبي���ق املقيا�ص قام الباحثان بر�سد نتائ���ج املقيا�ص وو�سعها يف جداول . 3
خا�سة متهيدا ً لتحليلها وا�ستخراج النتائج .

قام الباحثان بعمل التحليالت االح�سائية الالزمة .. 4
ا�ستخراج النتائج وتف�سريها واقرتاح التو�سيات .. 5

املعاجلات الإح�سائية : - 

لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة قام الباحثان با�ستخدام ما يلي :
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملدى امتالك الطلبة . 1

ذوي االعاقة العقلية ملهارات العناية بالذات يف مركز التاأهيل ال�سامل يف 
مدينة جنران .

ا�ستخ���دام اختب���ار م���ان وتن���ي الإيج���اد دالل���ة الف���روق ب���ني متو�س���ط الرت���ب . 2
اجلن����ص                                       متغ���ري  العقلي���ة ح�س���ب  االعاق���ة  ذوي  الطلب���ة  درج���ات  لدرج���ات 
) ذك���ر , اأنث���ى( و ح�سب متغري درجة االعاقة العقلية ) متو�سطة , �سديدة (.

نتائج الدرا�صة:
اأول: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول والذي ين�س على:

م���ا م���دى امت���الك الطلبة ذوي االعاق���ة العقلية مله���ارات العناي���ة بالذات يف 
مركز التاأهيل ال�سامل يف مدينة جنران ؟ 
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 لالإجاب���ة عن ه���ذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج املتو�سط���ات احل�سابية واالنحرافات 
املعياري���ة مل���دى امت���الك الطلب���ة ذوي االعاق���ة العقلي���ة مله���ارات العناي���ة بالذات 
يف مرك���ز التاأهي���ل ال�سام���ل يف مدين���ة جنران,اجل���دول رق���م ) 4 (  يو�س���ح ذلك.

جدول )4(
املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية ملدى امتالك الطلبة ذوي االعاقة العقلية ملهارات 

العناية بالذات مرتبة تنازليًا ح�صب الدرجة املئوية

ابعاد)المقياسالرقمالرتبة
المتوسط)

الحسابي

االنحراف)

المعياري

الدرجة)

المئوية

6.362.71863.6مهارات)العناية)بالجسم)والسالمة)الصحية11

5.502.13355.0مهارات)اعداد)االطعمة)وتناولها23

3.181.22031.8مهارات)ارتداء)المالبس)والحفاظ)عليها32

15.055.93250.2الدرجة)الكلية

يبني اجلدول ) 4( اأن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني )3٫18- 6٫36 (, 
حيث جاءت مهارات العناية باجل�سم وال�سالمة ال�سحية يف املرتبة االأوىل باأعلى 
متو�س���ط ح�ساب���ي بل���غ )6٫36(, بينم���ا ج���اءت مهارات ارت���داء املالب����ص واحلفاظ 
عليه���ا باملرتبة االأخرية ومبتو�سط ح�سابي بل���غ )3٫18(, وبلغ املتو�سط احل�سابي 

للدرجة الكلية )15٫05(.

ثانيا ً: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين والذي ين�س على: 

ه���ل توج���د فروق ذات دالل���ة اح�سائية عن���د م�ستوى الدالل���ة )α ≤ 0٫05 ( بني 
متو�سط���ات درج���ات الطلب���ة ذوي االعاقة العقلي���ة على مقيا�ص مه���ارات العناية 

بالذات  تعزى اىل متغري اجلن�ص ) ذكر , اأنثى (؟

لالإجاب���ة ع���ن ه���ذا ال�س���وؤال مت ا�ستخ���دام اختب���ار م���ان وتني الإيج���اد داللة 
الف���روق ب���ني متو�سط الرتب لدرجات درجات الطلب���ة ذوي االعاقة العقلية على 
مقيا����ص مه���ارات العناية بالذات ح�سب متغري اجلن����ص ) ذكر , اأنثى (, واجلدول 

اأدناه يو�سح ذلك.
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جدول )5(
نتائج اختبار “مان وتني” الإيجاد داللة الفروق بني متو�صطات الرتب لدرجات درجات الطلبة 
ذوي االعاقة العقلية على مقيا�س مهارات العناية بالذات ح�صب متغري اجلن�س ) ذكر ، اأنثى (

العددالجنساألبعاد
متوسط 

الرتب

مجموع 

الرتب

Mann-

 Whitney

U

 Z قيمة

المحسوبة

مستوى 

الداللة

مهارا( العناية بالجسم 

والسالمة الصحية

1.482.138-119.55105.0039.000ذكر

1113.45148.00انثى

مهارا( ارتداء المالبس 

والحفاظ عليها

980.327.-1110.23112.5046.500ذكر

1112.77140.50انثى

مهارا( اعداد االطعمة 

وتناولها

1.358.174-119.68106.5040.500ذكر

1113.32146.50انثى

الدرجة الكلية
1.639.101-119.27102.0036.000ذكر

1113.73151.00انثى

 )0٫05 = α( ع���دم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )يت�س���ح من اجلدول رقم )5
تعزى للجن�ص يف جميع املهارات ويف الدرجة الكلية. 

ثالثا ً: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث والذي ين�س على: 

 )  0٫05 ≥ α( ه���ل توج���د فروق ذات دالل���ة اح�سائية عند م�ستوى الدالل���ة
ب���ني متو�سط���ات درجات الطلب���ة ذوي االعاقة العقلية عل���ى مقيا�ص مهارات 
العناي���ة بال���ذات  تع���زى اىل متغ���ري درجة االعاقة العقلي���ة         ) متو�سطة , 

�سديدة (؟

لالإجاب���ة عن هذا ال�س���وؤال مت ا�ستخدام اختبار م���ان وتني الإيجاد داللة   
الف���روق ب���ني متو�سط الرتب لدرجات درجات الطلب���ة ذوي االعاقة العقلية على 
مقيا����ص مه���ارات العناية بالذات ح�سب متغري درجة االعاقة العقلية ) متو�سطة 

, �سديدة (, واجلدول اأدناه يو�سح ذلك.
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جدول )6( 
نتائــج اختبــار “مان وتني” الإيجاد داللة الفروق بني متو�صــطات الرتــب لدرجات درجات 
الطلبــة ذوي االعاقةالعقلية على مقيا�س مهارات العناية بالذات ح�صــب متغري درجة االعاقة 

العقلية )متو�صطة ، �صديدة (

األبعاد
درجة)

االعاقة
العدد

متوسط)

الرتب

مجموع)

الرتب

Mann-

 Whitney

U

 Z(قيمة

المحسوبة

مستوى)

الداللة

مهارات)العناية)بالجسم)

والسالمة)الصحية

4.153.000-1216.50198.00.000متوسطة

105.5055.00شديدة

مهارات)ارتداء)

المالبس)والحفاظ)عليها

4.215.000-1216.50198.00.000متوسطة

105.5055.00شديدة

مهارات)اعداد)االطعمة)

وتناولها

3.921.000-1216.29195.502.500متوسطة

105.7557.50شديدة

الدرجة)الكلية
1216.50198.00متوسطة

105.5055.00شديدة

 ) 0٫05 ≥ α( وجود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة )يت�س���ح م���ن اجل���دول رق���م )6
تعزى لدرجة االإعاقة يف جميع املهارات ويف الدرجة الكلية. 

ال�صتنتاجات :
هدف���ت هذه الدرا�سة اإىل التعرف عل���ى درجة امتالك الطلبة ذوي االعاقة 
العقلية ) املتو�سطة , ال�سديدة ( ملهارات العناية بالذات يف مركز التاأهيل ال�سامل 
يف منطق���ة جن���ران , وق���د تو�سل���ت الدرا�س���ة بع���د التحلي���الت االح�سائي���ة اإىل 
النتائ���ج التالي���ة : فيما يتعلق بال�سوؤال االأول: اأظه���رت النتائج اأن درجة امتالك 
الطلب���ة للمه���ارات مو�س���ع الدرا�س���ة و�س���ل اإىل) 50٫2 % ( من مف���ردات املقيا�ص 
وت�سن���ف �سم���ن امل�ست���وى املتو�سط ح�سب املعي���ار االإح�سائي املعتم���د يف الدرا�سة 
احلالي���ة , يف ح���ني ج���اء جم���ال العناي���ة باجل�سم وال�سالم���ة ال�سحي���ة يف املرتبة 
االأوىل باأعل���ى ن�سبة و�سل���ت اإىل 63٫6 %  , تليها مهارات اعداد االطعمة وتناولها 
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وبن�سبة )55 %( وهي م�ستويات متو�سطة  ثم بدرجة �سعيفة ياأتي جمال مهارات 
ارت���داء املالب����ص واحلف���اظ عليه���ا وبن�سب���ة )31٫8 %(, وميكن اأن يعل���ل الباحثان 
�سع���ف الطلب���ة يف جم���ال مهارات ارتداء املالب����ص واحلفاظ عليه���ا ل�سعوبة اأداء 
ه���ذه امله���ارات مقارن���ة باملجال���ني االآخري���ن مو�س���ع الدرا�سة , ومع ذل���ك ميكننا 
الق���ول ب���اأن جمي���ع امله���ارات مو�س���ع الدرا�سة حتت���اج اإىل مزيٍد م���ن العمل عليها 
وبط���رق وا�سرتاتيجيات خمتلفة اأ�س���ارت اإليها الدرا�سات يف تعليم املعاقني عقليا 
ً وغريه���م مه���ارات العناية بال���ذات , كدرا�سة ال�سم���ري )2008( فاعلية ا�ستخدام 
اإجراّئي امل�ساعدة املتناق�سة تدريجياً والتاأخري الزمني الثابت يف اإك�ساب الفتيات 
ذوات التخل���ف العقل���ي املتو�س���ط وال�سدي���د على بع����ص امله���ارات اال�ستقاللية , و 
)Sabanova &Cavkaytar , 2007( فاعلي���ة برنام���ج تدريب���ي عل���ى تعلي���م 
الرعاية الذاتية واملهارات املنزلية للطالب ذوي االعاقة العقلية , وعبد ال�سبور 
)2007( فعالي���ة ا�ستخ���دام اأ�سل���وب التع�ل���م باملالحظ���ة )النمذج���ة( يف م�ساع���دة 
االأطف���ال املتخلفني عقليا )تخلف عقل���ي ب�سيط( على اكت�ساب وحت�سني م�ستوي 
بع�ص مه�ارات ال�س�لوك التكيفي و ( Elmerskog & Tellevik , 2002( اإعداد 
برنام���ج تدريب���ي للمعاق���ني ب�سرياً  يف جم���ال احلركة ومه���ارات العناية بالذات 
و )Fiscus,et. al,2000( لتدري���ب التالمي���ذ ذوي التخل���ف العقل���ي املتو�س���ط 
وال�سدي���د عل���ى مهارة اإعداد الطعام با�ستخدام اإج���راء التاأخري الزمني الثابت “ 
مهل���ة اخلم����ص ث���واِن “.و (Yeng –Hung & Chein Huey, 2005( درا�س���ة 
ته���دف اإىل فاعلي���ة برنامج يف تعليم االأطف���ال مهارات  ال�سالمة ال�سحية . ومن 
جهة اأخرى توؤكد بع�ص الدرا�سات اأهمية الربامج املقدمة للطلبة مثل : برنامج 
الدمج يف اكت�ساب مهارات العناية بالذات كدرا�سة عبدالرزاق )2003 ( , الدخّيل 
)2006 ( ,  يف ح���ني اأظه���رت نتائ���ج الدرا�سة اإىل عدم وج���ود فروق بني الطلبة يف 
درج���ة امت���الك مهارات العناية بالذات  تع���زى اىل متغري اجلن�ص ) ذكر , اأنثى ( 
وه���ذا ما توؤكده درا�سة امل�سل���م )1997( ودرا�سة احل�سني )2005( ودرا�سة الدخّيل 
)2006 ( ودرا�س���ة ( Elmerskog & Tellevik , 2002(, كم���ا اأ�س���ارت الدرا�س���ة 
اإىل وجود فروق بني الطلبة يف درجة امتالك مهارات العناية بالذات  تعزى اىل 
متغري درجة االإعاقة) متو�سطة , �سديدة ( يف جميع املهارات ويف الدرجة الكلية. 
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وهذا ما توؤكده الدرا�سات التي اأجريت لتطوير �سور عربية من مقايي�ص ال�سلوك 
التكيف���ي كدرا�سةاحل�سني )2004(   يف تقنني مقيا�ص ال�سلوك التكيفي للجمعية 
االأمريكية للتخلف على البيئة ال�سعودية. )AAMR,ABS:2( العقلي – اجلزء 
االأول – )1993( ) 1994 ( والبط�ص ) 1983 ( يف  تطوير مقيا�ص لقيا�ص ال�سلوك 
التكيف���ي والن�س���ج االجتماعي للمعوقني عقليا ً يف االأردن , وجامو�ص )1983( يف 

تطوير مقيا�ص كني وليفني للكفاية االجتماعية يف البيئة االردنية .

التو�صيات :
يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة يو�سي الباحث بعدد من التو�سيات 

التالية :
توجي���ه انتب���اه االأخ�سائي���ني اإىل �س���رورة ا�ستخ���دام االأ�ساليب احلديثة . 1

يف تدري���ب الطلب���ة ذوي االعاق���ة العقلي���ة  على مه���ارات العناية بالذات 
والتي اثبت���ت فاعليتها )اإجراّئي امل�ساعدة املتناق�سة تدريجياً والتاأخري 

الزمني الثابت , اأ�سلوب التع�لم باملالحظة , ......(
االهتم���ام باملزيد من البحث يف جمال العناية بالذات ولكافة فئات ذوي . 2

االإعاقة  .
�سرورة اإ�سراك الوالدين يف بع�ص الربامج التدريبية اخلا�سة بتدريب . 3

الطلبة املعاقني عقليا ً على مهارات العناية بالذات
توجي���ه انتباه القائمني على برامج املعاقني عقليا ً بالقيام بعمل برامج . 4

تدريبية  للمعلمني اأثناء اخلدمة. 
اجراء درا�سات مماثلة للدرا�سة احلالية تتناول جمتمعات اأكرب , عينات . 5

اأكرث , وفئات اأخرى .
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 The study suggested that by the introduction of an 
integrated day, pupils learn how to gather information and get 
into the habit of persevering in their work. Their learning can 
be tailored precisely to their own needs. 

 Children in an integrated day seek help and advice 
from each other and usually select their own foreman, who is not 
necessarily the most dominant personality in the class. Also the pupils 
seek help from other members of staff, recognising and expertise in 
certain fields, and demand help from parents also.

 The study explored that, when pupils seek help from others 
or get information from each other in the classroom, they may get 
them wrong information, such as in maths or science and this might 
impede their progress. 
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parents are worried at first by the apparent lack of competition in this 
system when they think ahead to the highly competitive values of the 
adult world in society.

 The experienced teacher who can provide an interesting 
and stimulating classroom environment may be satisfied with 
his or her first efforts but will soon become aware of the need 
to make day -to-day and even hour- to-hour adjustments. The 
teacher must be prepared to make the environment adaptable 
to the demands of the children’s interest. There will be some 
teachers who are unable to make any kind of adjustment 
towards this way of working and they would be well advised 
to consider a move to a school where the philosophy is more 
consistent with their own.

 An integrated day will fail completely if the teacher does 
not provide a rich and stimulating environment. Also it will fail 
completely if he or she is not enthusiastic and spontaneous in 
his or her involvement with the children and the development 
of their activities.

 A real problem exists if the local authority does not 
understand or co-operate in the organisation of the school.

CONCLUSION

The study has explored one of the major kinds of 
grouping in the primary school in the UK. This is the integrated 
day 
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The formal class of forty or more working under direction is peaceful 
and quiet. This is a very artificial, unnatural and sterile environment 
for children between the ages of five and eleven years, for it is almost 
impossible for the child under eleven to keep its thoughts to itself. 
Movement about the classroom, children talking over the noise of 
hammering and sawing is the order of the day, but after a while, 
this does not intrude upon the privacy of the individual mind. There 
will be a transitional period before the new way is really established 
when the hangover from the previous way of working causes many 
problems.

Difficulties arise if other schools in the area are not working 
in the same way therefore the new relationship between child and 
teacher and it should be brought to their notice that a child’s loyalties 
are soon divided by parents showing disapproval of school or vice 
versa, with the result the child begins to feel insecure.

A fully integrated day situation includes non-streaming 
and vertical or family grouping. This also needs to be explained 
to parents because they do not understand if the child stays in one 
class for two consecutive years, or if younger children are in a class 
with older children. Difficulties arise if other schools in the area are 
not working this way and parents tend to question this. They often 
seem to approve of a more formal approach because of their lack of 
knowledge and because of their own school experience. Parents also 
find it hard to understand that the child can be learning if it is happy 
and enjoying school. They sometimes seem to think that school 
should be an unpleasant experience as it was for many of them. Many 
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but there is no longer a place for every child. As new children come 
into the school, they will adopt the prevailing practice. 

In considering the practical implications of the classroom 
becoming a workshop, there may be many problems which at 
first seem insurmountable. The provision of room dividers, the 
geography of the room itself, the furniture etc., must be considered. 
Improvisation may be necessary, particularly in an old building. The 
children’s desks may be of the old type which are difficult to put 
together to make a flat surface. If the head and the staff are prepared 
to think around even a very difficult situation, with regard to 
organisation of space and furniture, some ingenious and interesting 
modification will be produced.

When some of the children are working creatively all day, 
the provision of sufficient materials becomes a problem and a large 
amount of wood and paint and other materials is used. There is also 
a tendency for the room to become cluttered and untidy.

When the teachers can no longer follow a scheme of work 
they may feel insecure and unsure if he or she is doing the best for 
the children. There is obviously the need for some sort of guidance 
about general aims and about the stages of child development.

Teachers who are about to embark on the integrated day 
will find the situation far more demanding than a formal one. If the 
classroom is to be a library and workshop with the children working 
at every type of activity, it is difficult to see where the teacher starts. 
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own programme for the day, probably with the adverse effect of 
withdrawing children from some absorbing activity to work with the 
teacher. The teacher needs to understand just what is involved in the 
child’s spontaneous learning. There are also children who feel insecure 
if they are free to choose all day. Wide choice is too much of a challenge 
to them and some children will avoid anything needing effort.

In the free environment the introduction of too many new 
materials and ideas in a short space of time may lead to over-
stimulation and the children will react by becoming boisterous and 
overexcited or satiated and lethargic. With the new pupils, this over-
stimulation is a common difficulty and it often becomes necessary 
to limit the activities available at first. Teachers can also be over-
enthusiastic to provide every possible type of experience for their 
class and the room could then become a melee of disorganisation, 
overcrowded with materials and equipment and over-stimulating for 
the children.

In the integrated day, the formal classroom organisation will 
have to be changed. It will need a great deal of thought to decide how 
to arrange the furniture in order to accommodate all the activities. The 
rooms must be divided off into smaller work areas. If the teachers are 
able to accept the challenge of finding ways and means to cope with 
the difficulties, they will be enthusiastic about devising ingenious 
ways of arranging and storing materials so that they are available to 
the children at all times. When the classroom has been rearranged 
there will be actual places available for about two-third of the class, 
and here a problem arise, the ideal is for each child to have a drawer,  
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remainder of the curriculum can still be taught using an integrated 
approach. However, if the curriculum is being taught through a 
thematic approach it is not possible to compromise in this way.

Moreover, the teacher can often become bored or dissatisfied 
after a period of teaching where they have employed a formal 
approach and begin to recognise that group or individual teaching 
may be more effective. If the teacher does not have basic sympathy 
with the child, understanding and recognition of its individual needs, 
respect for its dignity and awareness of its personality, he or she will 
not be successful.

There is a danger in moving too quickly into the integrated 
situation without real understanding and thorough preparation. 
When all the barriers are first removed the teachers usually have an 
attack of insecurity. It is necessary for them to take a long objective 
look at the school and the children, and feel assured that this anxiety 
is mostly self-engendered. Once they gain a more relaxed attitude, 
forget their anxiety for a while and begin to watch the children, there 
will be a gradual improvement and teaching will become challenging, 
interesting and exciting. The main problems here arise from the 
fears which come from within the teacher. External pressures will 
cause fear of criticism or fear of failure and this will undermine the 
teacher’s self reliance and great determination will be needed to 
continue in the face of these.

When no timetable is provided by the Head of School, 
some teachers will feel insure and find security in making their 
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in certain fields, and bring help from parents also )Walton, 1971(.

In the integrated day the children work willingly and, within 
a weekly programme, each child experiences basic maths and 
communication skills as well as full selection of other activities. 
However, in the integrated day or family grouped situation, teachers 
too gain considerably, for they see wide age ranges, maturation, 
interest and attainment range, and having the children for a longer 
than usual period of time, gives the child who needs it a greater 
security. The slow learner fits in as well as the able child and 
discipline problems are rare. All children and their work are accepted 
as being of equal worth and every child’s ‘bests’ are displayed. With 
this type of organisation, personality difficulties can be avoided and 
the ‘devils’ can be spread around. In the unusual case of the child and 
teacher who do not get on with each other, problems can be tackled 
without loss of face to either teacher or child )Walton, 1971).

Integrated Day Disadvantages

As well as possible advantages of working in an integrated 
day, there are also some disadvantages, identified by Rathbone 
)1988( and Brown & Precious )1968( they are as follow:

Because of the flexibility and freedom of an integrated day; 
children who are not highly motivated achieve less in the basic 
subjects than they do in a more formal teaching system. If the teacher’s 
records confirm this, it is possible to use a more formal approach 
for part of the day. For example, certain periods can be used when 
all the children in the class work on language or mathematics; the 



العدد ) 2 ( يناير 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 288 -

achievements and progress made should give the teacher added 
satisfaction, for they will have come about through the active co-
operation of the children )Allen et al, 1975).

The integrated day makes possible for the teacher an 
individual approach that enables him or her to take greater account 
of each child’s interests and its rate of progress. She or he can cater 
more easily for differences in the speed at which children work and 
in the length of time which they can effectively concentrate. The 
teacher can take advantage of the fact that most people work to more 
purpose and with greater enjoyment at something they have chosen 
to do. By allowing the child to choose its activity, the teacher may 
encourage it to develop its initiative and its sense of responsibility 
and the teacher can often make use of momentum and enthusiasm 
which may have evaporated a little later )Taylor, 1983).

The integrated day and family grouped approach places the 
accent on communication the whole time, and younger and less 
able children and those from linguistically deprived homes, are 
obviously richer in this atmosphere, being able to hear and savour 
new language. The able children too, being allowed to work on an 
individual basis, can be extended in spoken and written work by the 
teacher )Walton, 1971(.

Children in an integrated day seek help and advice from each other and 
usually select their own foreman, who is not necessarily the dominant 
personality one would expect him to be. Of course, they seek help 
from other members of staff, recognising strengths and expertise 
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Since much learning must go on unsupervised while the 
teacher is restrictedly occupied with teacher - demanding activities, 
the children must, in consequence, be trained in learning how to 
learn for themselves in those parts of the curriculum where this is in 
fact possible. At the primary stage, this principally means acquiring 
various information - getting skills such as are involved in using 
reference books, using libraries and writing to relevant people. It 
involves also acquiring habits of initiative and persistence, so that 
available opportunities to find out for oneself are not shied away 
from, either out of timidity or out of the perception that it will involve 
going to some trouble )Walton, 1971(.

The flexibility of the integrated day gives teachers a chance 
to stretch the children to their full capacity and at the same time 
provide for their development as personalities within various social 
groups. There is more chance for development without the anxieties 
of being expected to submit to undue pressures or to a feeling that 
they may fail or be left behind. The pressure is applied only by the 
children themselves )Allen et al, 1975).

The teacher who is willing to work an integrated day may 
find that he or she has gained much from the experience. Her or his 
knowledge of and contact with children will be increased by increased 
opportunity for free communication and the varied activities of his 
or her school day will help him or her to extend his or her own 
horizons. The anticipatory sense of discovery which emanates from 
a well-run integrated day situation is a very effective safeguard 
against monotony and the consequent waning of enthusiasm. The 
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guided by those who teachers. However, it is generally accepted 
that freedom in this sense must never be confused with licence to 
employ their time exactly as they wish. Disciplines are necessary if 
the children are to gain a basically acceptable standard of education 
within the framework of the integrated day, which permits them 
ample opportunity to develop their interests. Such disciplines are 
in the main accepted. Teachers feel that most children understand 
that there is certain work which they are expected to undertake, and 
to which they will be expected to devote a reasonable amount of 
their time, that these tasks are considered by their teachers to be both 
important and desirable and that teachers, on their part, will present 
them as attractively as possible )Allen et al, 1975).

 Moreover, the integrated day gives the children a certain 
amount of responsibility for their own learning, and as a result they 
have to use their own initiative. They learn how to gather information 
and get into the habit of persevering in their work. The learning can 
be tailored precisely to their own needs )Rathbone, 1988(.

More individualised learning in contact with others working 
at the same pace makes for more interest and involvement. When 
curricula and methods are more precisely tailored, success is more 
likely, and it is hard to imagine anything at this stage more powerfully 
creative of favourable attitudes towards learning than success in it. 
But securing this advantage requires considerable organisational 
competence from the teacher, as well as suitable resources and 
straight teaching skills )Dreaden, 1976( and )Walton, 1971).
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and the teacher giving a formal lesson. Instead, learning is based 
on experiences and not on subjects. Children work on topics they 
choose from a range carefully prepared by the teacher.

 Moreover, Taylor )1983( claims that the integrated day is 
essentially, a form of organisation in which the child exercises a 
greater degree of choice about what he is going to do and when he is 
going to do it, and the teacher integrates his daily programme, so that 
learning and progress take place. It can be outstandingly successful 
and it can be dismally bad.

 Rathbone )1988( claims that the integrated day is a system 
of organisation involving children in a class working on different 
curriculum activities at the same time. The children may work in 
groups, or as individuals; in the latter case they may change from 
one activity to another as and when they choose. By the end of the 
day, children are supposed to have participated in all the activities 
provided. Some teachers work an integrated day which allows the 
children to discuss with the teacher their work programme for the 
day, and then to follow it as individuals, choosing their own order of 
work. The integrated day system needs to be carefully monitored to 
ensure that children follow.
 
Integrated Day Advantages
On an empirical basis, it appeared that the philosophy behind the 
integrated day is that, through freedom, children are enabled to 
derive the maximum benefit from every resource at their disposal, 
and from every discovery which they are encouraged to make, 
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 Allen et al )1975( claim that the integrated day means, in 
effect, the freeing of the school from an organised timetable, apart 
from such periods as affect the whole community, such as assemblies, 
hall periods, and periods where classes combine and make time-
tabling essential. The integrated day encourages flexibility in ways 
of teaching and of learning, to the advantage and satisfaction of both 
teacher and child.

 Fran )1976( claims that the integrated day appears to be an 
idiosyncratic practice whose organisation and structure depends 
upon the whim of the classroom teacher.

 However, Dreaden )1976( being aware of the ambiguity of 
the term, suggests what he calls ‘the minimum concept,’ by which 
he means that the integrated day is, at least a school day so organised 
that there are no, or very few, uniform and formalised breaks in the 
activities of learning, but rather a variety of such activities going 
on simultaneously and changing very much at the choice of the 
individual child, or perhaps of the group.

 Moreover, Walton )1971( claims that the integrated day is a 
form of educational organisation which presents as many situations 
and opportunities as possible to the child which he can explore 
with easy access to both human and material resources. The aim of 
integrated day is the development of the whole personality.

 Simon and Willocks )1981( described the integrated day 
situation as children no longer set in rows facing the blackboard 
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 The Plowden Report )1967( makes no direct reference to the 
integrated day. Much of it involves descriptions of the rapid trends 
towards child-centred education, the discussion about the uniqueness 
of every child intellectually, psychologically, physically, his innate 
propensity for discovery which requires individualised work all of 
which could be said to reveal features of the integrated day.

 However, Weber )1971( using classroom observations, found 
that planning for the integrated day follows from the way a child 
approaches the environment, cutting across subject -areas as it pursues 
its own interests and searches for answers to its own questions. From 
her observations, she formed the view that the absence of a timetable 
was a key factor in implementing the integrated day approach which 
stresses the free flow and wholeness of school living.

 Weber’s statement is both descriptive and evaluative in the 
sense that integration implies ‘unity’ or ‘wholeness’ which is a state 
to be described and approved. The evaluative interpretation is also 
clear in Howes )1974( definition of the integrated day approach 
which he prefers to call ‘open education’. His concept of the term 
also includes a wide variety of classroom organisation relating to 
the theoretical as well as practical considerations. He states that 
open education is a way of thinking about children, learning and 
about knowledge. It is characterised by openness and freedom which 
engenders responsibilities and trust in children. Learning is not 
divided into disciplines or subjects, experience cuts across all areas. 
There is always a wholeness to the day.
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‘Child - centred education’ is an approach to education which 
sees the child and his interests as the starting point and at the centre of 
the learning processes. This is better expressed in the axiom ‘to teach 
the child not the subject matter, further, this approach stresses the 
child’s experiences and activities as essential to learning. However, an 
examination of ‘child-centred education’ theories and practices reveals 
that it shares common assumptions with ‘open education’, ‘integrated 
day’, and other practices of informal education )Khunji, 1983(.

The ‘integrated curriculum’ is meant to be a unity of parts 
organised into a whole. On the practical level, it tries to bring together 
- to integrate - different subject matters under a theme or a project 
based on the assumption that integration rather than segregation is 
more relevant to the child’s ‘whole’ experiences and, thus, to his 
‘whole development’. In simple terms, this means that what we teach 
children must be worth learning, and that the curriculum can only be 
acceptable and desirable when it is used as a motivational device for 
the child’s intrinsic interests. The integrated curriculum is sometimes 
linked with the integrated day, and although the integrated day may 
require some curriculum integration, this needs not always be a 
necessity. The grounds for asserting their value is that the integrated 
curriculum or cross disciplinary method is thought to be educationally 
more fruitful than separate subject studies )Khunji, 1983(.
 
Definition of the Integrated Day 

The earliest definition of the integrated day is given by 
Brown and Precious )1968(. They described it as; a day which is 
combined into a whole has a minimum of time-tabling and has no 
subject barriers.
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Introduction

To an observer, ‘progressive education’ as it is practised in 
the United Kingdom is known under different names all of which 
can be called forms of education. The main stream of progressive 
education at the present time seems to be what is known as ‘open 
education’, ‘a child -centred education’, an ‘integrated curriculum’ 
and ‘the integrated day’.

 ‘Open education’ or ‘open schooling’ is used as an approach 
opposed to the institutional, closed practice of the traditional 
classroom. It is claimed to be open learning in the sense that it is 
not divided into rigid compartmentalised subjects. It has ‘open time, 
meaning that it is not restricted by the timetable and it has an open 
space arrangement ‘open plan’ within the school and is open to the 
neighbourhood and the community. It also has open organisation 
in the sense that children are differently grouped for different 
activities. The wide range of school organisation and practices 
that the concepts reveals and its conceptual relatedness to other 
forms of informal education is clear in Horwitz’s )1979( definition 
of open education. It is a style of teaching involving flexibility of 
space, student choice of curriculum, richness of learning material, 
integration of curriculum areas and more individual or small group 
rather than large, instruction.

 Stephens )1974( defines ‘open education’ as being 
characterised by a classroom environment in which there is a 
minimum of teaching to the class as a whole, in which provision is 
made for children to pursue individual interests and to be actively 
involved with materials, and in which children are trusted to direct 
many aspects of their own learning.
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The(Integrated(Day(in(the(UK’s(Primary(Schools

Salwa Mostafa Khisheim

م�صتخل�س الدرا�صة
تتناول الدرا�سة اأحد اأهم اجلوانب املكونة لتنظيم املدر�سة االإبتدائية  يف اململكة 

املتحدة و هو اليوم املدمج. 
فالدرا�سة تبحث ا�سلوب  اليوم املدمج يف املدار�ص االإبتدائية باإلقاء نظرة على 
بع�ص االأنظمة املختلفة املتبعة يف املدار�ص االإبتدائية و التي تتبنى مفهوم اليوم 

املدمج الذي تتخذه املدار�ص االإبتدائية يف اململكة املتحدة. 
و تعر�ص الدرا�سة اهم مزايا و م�ساوئ نظام اليوم املدمج ب�سكل عام, كما تثري 

خامتة الدرا�سة بع�ص االآراء التي توؤيد اليوم املدمج و االإدعاءات التي �سده.

Abstract

 The study will explore one of the most important structural 
aspects in the organisation of primary schools in the UK: the 
integrated day in the primary school.

 The study will explore the integrated day in primary schools 
and look at the different approaches used in the UK’s primary schools 
which implement the integrated day concept.  

  The study will explore the main advantages and disadvantages 
for implementing the integrated day. The conclusion will raise some 
arguments for and against the integrated day.
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