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خ�صائ�س وموا�صفات اأخ�صائي العلج بالفن للأفراد ذوي 
االحتياجات اخلا�صة

اأ.د/ عادل عبداهلل ممد
اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة

كلية الرتبية جامعة الزقازيق

مقدمـــة 
ع���ادة1م���ا1يعك����ص1العمل1الفني1م���ا1يخربه1من1يق���وم1باأداء1مثل1ه���ذا1العمل1
م���ن1انفع���االت1وم�ساعر1خمتلفة1وهو1االأمر1الذي1طاملا1يكون1من1�ساأنه1اأن1يخفف1
كث���ريا1ًمم���ا1ي�سع���ر1ب���ه1مثل1ه���ذا1الفرد1من1م�س���كالت1�س���واء1كانت1تل���ك1امل�سكالت1
انفعالي���ة1اأو1�سلوكي���ة,1اأو1ما1يخربه1من1�سراعات1.1ولذلك1فقد1�سار1الفن1مبثابة1
اإ�سرتاتيجي���ة1جي���دة1ت�ستخ���دم1يف1�سبي���ل1التخفي���ف1م���ن1امل�ساعر1ال�سلبي���ة1للفرد,1
وزي���ادة1م�ساع���ره1االإيجابية1فاأ�سح���ى1العالج1بالف���نart therapy1على1اأثر1ذلك1
اأ�سلوب���ا1ًواإ�سرتاتيجي���ة1عالجية1من���ذ1الن�سف1االأول1من1الق���رن1الع�سرين1.1ويعد1
التو�سي���ف1الوظيف���ي1الأي1وظيفة1مبثاب���ة1قائمة1ت�سم1امله���ام1والكفايات1الالزمة1
1jobanalysisالأداء1تلك1الوظيفة1يتم1اإعدادها1عن1طريق1اإجراء1حتليل1للوظيفة
املعني���ة1يت�سمن1تعيني1املهام,1واملعرفة,1وامله���ارات,1واالأدوار,1وال�سمات1ال�سخ�سية1
التي1تلزم1الأداء1تلك1الوظيفة1.1وهي1بذلك1متثل1اإطارا1ًمرجعيا1ًيتحدد1مبوجبه1

الفرد1الذي1ي�سغل1الوظيفة1املعنية1.

م�صكلة الدرا�صة 
متثل1ق�سية1اإعداد1اأخ�سائي1العالج1بالفن1يف1الرتبية1اخلا�سة1اأهمية1كبرية1
يف1�سبي���ل1تعليم1االأطف���ال1ذوي1االإعاقات1وتعديل1�سلوكه���م,1وتعد1اأمرا1ًخطريا1ًيف1
جمتمعاتن���ا1العربي���ة1نظ���را1ًلعدم1وج���ود1معايري1معينة1حتكمها,1ب���ل1وعدم1وجود1
ه���ذه1الوظيف���ة1يف1العدي���د1م���ن1االأحيان,1وعدم1وج���ود1اأي1اهتمام1ب���ه1اأو1باإعداده1.1
وم���ن1ث���م1فاإن1و�س���ع1معايري1الإعداد1واختي���ار1اأخ�سائي1الع���الج1بالفن1يف1الرتبية1
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اخلا�س���ة1واإجازت���ه1ل�سغل1هذه1الوظيف���ة1وممار�ستها1تقوم1عل���ى1حتليل1الوظيفة1
والتو�سي���ف1الوظيفي1لها1اإمنا1متث���ل1اأ�سا�ص1جناحه1يف1اأداء1دوره1.1ولذلك1تتمثل1
م�سكل���ة1ه���ذه1الدرا�س���ة1يف1�س���وؤال1رئي�س���ي1م���وؤداه1“ ما1ه���ي1املعايري1الت���ي1يجب1اأن1
حتك���م1عملية1اختيار1اأخ�سائي1العالج1بالف���ن1يف1الرتبية1اخلا�سة1واإجازته1ل�سغل1
ه���ذه1الوظيف���ة1وممار�سته���ا1؟” .1وميك���ن1اأن1تنبثق1االأ�سئلة1الفرعي���ة1التالية1من1

هذا1ال�سوؤال1:
م���ا1ه���ي1طبيعة1عم���ل1اأخ�سائي1الع���الج1بالف���ن1يف1الرتبية1اخلا�س���ة1كتحليل1- 1

للوظيفة1امل�ستهدفة1؟1
م���ا1ه���و1التو�سي���ف1الوظيف���ي1لوظيف���ة1اأخ�سائ���ي1الع���الج1بالف���ن1يف1الرتبية1- 2

اخلا�سة1؟
وينبثق عن هذا ال�سوؤال الأخري الأ�سئلة الفرعية التالية :

1 ما1هي1املوؤهالت1التي1يجب1الأخ�سائي1العالج1بالفن1اأن1يح�سل1عليها؟أ-
ما1هي1طبيعة1دور1اأخ�سائي1العالج1بالفن1اأو1املهام1املنوطة1به1؟ب-1
1 ما1هي1الكفايات1املهنية1التي1يجب1اأن1تتوفر1يف1اأخ�سائي1العالج1بالفن1؟ج-

اأهداف الدرا�صة 
ته���دف1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1و�س���ع1ت�سور1وا�س���ح1ذي1معايري1حم���ددة1يعمل1
كتو�سيف1وظيفي1للدور1الذي1يوؤديه1اأخ�سائي1العالج1بالفن1يف1الرتبية1اخلا�سة1
مت�سمن���ا1ًموؤهالت���ه1العلمية1والعملي���ة,1وطبيعة1دوره1الذي1يوؤدي���ه1وما1يت�سمنه1
م���ن1مه���ام,1والكفاي���ات1املهنية1الالزمة1ل���ه1اإىل1جانب1حتدي���د1التحليل1الوظيفي1

لعمله1.

اأهمية الدرا�صة 
     ترجع اأهمية هذه الدرا�سة اإىل النقاط التالية : 

11 اأنه���ا1تتن���اول1التحلي���ل1الوظيفي1لعم���ل1اأخ�سائي1العالج1بالف���ن1يف1الرتبية1-
اخلا�س���ة1كاأحد1اأه���م1االأ�سخا�ص1الذين1يتعاملون1مع1االأفراد1ذوي1االإعاقات1

وي�سهمون1يف1اإعدادهم1لالندماج1يف1املجتمع1.
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21 اأنه���ا1تق���دم1تو�سيفا1ًوظيفيا1ًحمددا1ًللوظيفة1التي1يوؤديها1كوظيفة1لها1دور1-
اأ�سا�سي1يف1التعامل1مع1االأطفال1ذوي1االإعاقات1.1

31 اأنها1ت�سهم1يف1احلكم1على1جودة1اإعداد1واأداء1اأخ�سائي1العالج1بالفن1.-
41 اأنه���ا1متث���ل1االأ�سا����ص1ال���ذي1يت���م1مبوجب���ه1املفا�سل���ة1ب���ني1املتقدم���ني1له���ذه1-

الوظيفة1واختيارهم1.1
51 اأنه���ا1تعك����ص1املتطلبات1التي1حتك���م1اإ�سدار1رخ�سة1مزاول���ة1املهنة1الأخ�سائي1-

العالج1بالفن1يف1الرتبية1اخلا�سة1وجتديدها1له1ب�سفة1م�ستمرة1.
61 اأنها1ت�سمن1عدم1ممار�سة1اأي1�سخ�ص1غري1موؤهل1لهذه1املهنة11.1-

امل�صطلحات 

 -special education   الرتبية اخلا�سة
يعرفها1هاالهان1وكوفمان1Hallahan& Kauffman1)2008(1باأنها1ن�سق1
تعليمي1يوازي1ن�سق1التعليم1العام,1وعادة1ما1ترتبط1بها1خدمات1خمتلفة1ت�ساعدنا1
اإذا1م���ا1اأردن���ا1للط���الب1ذوي1االإعاقات1اأن1ي�ستغلوا1ما1تبقى1لديه���م1من1اإمكانات1اأو1
طاقات1كامنة1.1ومن1الوا�سح1اأن1حاجة1هوؤالء1الطالب1اإىل1الرتبية1اخلا�سة1اإمنا1
ترج���ع1يف1االأ�سا����ص1اإىل1اختالفه���م1الظاهر1عن1معظم1االأطفال1نظ���را1ًالنتمائهم1
اإىل1اإح���دى1فئ���ات1االإعاق���ة1.1وع���ادة1م���ا1يعم���ل1ه���ذا1الن�س���ق1التعليمي1عل���ى1تعليم1
وتدري���ب1ورعاي���ة1وتاأهيل1اأع�ساء1هذه1الفئات1مبا1يوؤهلهم1لالندماج1يف1املجتمع1.

 -art therapist11اأخ�سائي العلج بالفن

يعد1اأخ�سائي1العالج1بالفن1يف1الرتبية1اخلا�سة1مبثابة1اأحد1اأع�ساء1الفريق1
ال���ذي1يعم���ل1ب�س���كل1مبا�س���ر1م���ع1الطف���ل1ذي1االإعاق���ة1فيخفف1من1خ���الل1العمل1
الفني1مما1يخربه1ذلك1الطفل1من1انفعاالت1وم�ساعر1خمتلفة1اأو1م�سكالت1�سواء1
كان���ت1انفعالي���ة1اأو1�سلوكية,1اأو1ما1يخربه1م���ن1�سراعات1ف�ساًل1عن1زيادة1م�ساعره1
االإيجابي���ة1فيق���دم1له1بذل���ك1ما1يحتاجه1من1م�ساعدات1يف1اإط���ار1ن�سق1دعم1اإ�سايف1
مم���ا1ي�سه���م1يف1تغي���ري1�سلوك1الطف���ل1وحت�سينه,1وجن���اح1عملية1دجم���ه1باملدر�سة,1
واإع���داده1لالندم���اج1الالح���ق1يف1املجتم���ع1.1وي�س���رتط1يف1ه���ذا1ال�سخ����ص1اأن1يكون1
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موؤه���اًل1لذل���ك1من1الناحية1العلمي���ة1والعملية,1واأن1يدرك1امله���ام1املرتبطة1بدوره1
ويجي���د1اأداءه���ا,1واأن1يتحل���ى1بعدد1م���ن1الكفايات1املهنية1التي1ت�ساع���ده1على1اإجادة1

القيام1بدوره1.1

 -job description1 التو�سيف الوظيفي

وفقا1ًملا1ورد1يف1مو�سوعة1ويكيبيديا1احلرة1Wikipedia1)2012(1هو1قائمة1
مب���ا1يج���ب1اأن1ي�ستخدمه1الف���رد1من1و�سائل1واأ�ساليب,1اأو1م���ا1يجب1عليه1اأن1يفعله1
يف1�سبي���ل1اأداء1امله���ام1العام���ة,1اأو1االأداءات1الوظيفي���ة1واالأدوار,1وامل�سئولي���ات1الت���ي1
تتطلبه���ا1وظيف���ة1معينة1.1وغالب���ا1ًما1تت�سمن1تلك1القائم���ة1االأفراد1الذين1توجه1
تل���ك1الوظيفة1خلدمته���م,1واملتطلبات1الالزم���ة1للوظيفة1كاملوؤه���الت,1واملهارات,1
والكفاي���ات1الت���ي1يجب1اأن1تتوف���ر1يف1ال�سخ�ص1الذي1ي�سغ���ل1الوظيفة1.1كما1ميكن1
تعريف1التو�سيف1الوظيفي1اأي�سا1ًباأنه1قائمة1ت�سم1املهام1والكفايات1الالزمة1الأداء1
1jobanalysis1وظيف���ة1معين���ة1يتم1اإعداده���ا1عن1طريق1اإج���راء1حتليل1للوظيف���ة
املعني���ة1يت�سمن1تعيني1املهام,1واملعرفة,1وامله���ارات,1واالأدوار,1وال�سمات1ال�سخ�سية1
التي1تلزم1الأداء1تلك1الوظيفة1.1وهي1بذلك1متثل1اإطارا1ًمرجعيا1ًيتحدد1مبوجبه1

الفرد1الذي1ي�سغل1الوظيفة1املعنية1.1

االإطــار النظــري 
يق���وم1اأخ�سائ���ي1الع���الج1بالف���ن1يف1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1ب���دور1فع���ال1يف1حياة1
االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ات1اإذ1ي�سه���م1يف1التخفيف1م���ن1م�ساعره���م1ال�سلبية,1وزيادة1
م�ساعرهم1االإيجابية,1وي�سارك1يف1تدريبهم1وتاأهيلهم1مبا1ي�ساعدهم1على1االندماج1
يف1املجتمع1.1ونظرا1ًالأهمية1هذا1الدور1ينبغي1اأن1تكون1هناك1معايري1وا�سحة1يتم1
يف1�سوئه���ا1اختي���ار1الفرد1املوؤهل1واملتمر�ص1الذي1يتحم���ل1تلك1امل�سئولية,1و�سمان1
اأال1يق���وم1به���ذا1ال���دور1�سخ����ص1اآخر1�سواه1.1وه���ذا1ما1يدعون���ا1اإىل1تقدمي1تو�سيف1

وظيفي1كما1يلي1:
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التحليل الوظيفي 

يعم���ل1اأخ�سائ���ي1الع���الج1بالف���نart therapist1 يف1امل�ست�سفي���ات,1ومراك���ز1
ال�سح���ة1النف�سي���ة,1ومراك���ز1التاأهي���ل,1وموؤ�س�س���ات1الرتبي���ة1اخلا�س���ة,1ومراك���ز1
الرعاي���ة1النهاري���ة,day carecenters1 وغريه���ا1.1ونظ���را1ًلعمل���ه1يف1موؤ�س�س���ات1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1فاإن���ه1عادة1ما1يعمل1م���ع1االأطفال1ذوي1االإعاق���ات,1كما1يعمل1يف1
ذات1الوق���ت1م���ع1االأفراد1املوهوب���ني1ب�سكل1عام1وذي1املواهب1الفني���ة1ب�سفة1خا�سة1
.1وي�ستخ���دم1اأخ�سائ���ي1الع���الج1بالف���ن1العملية1الفني���ة1االإبداعي���ة1والتي1تت�سمن1
الفن���ون1الب�سري���ة,1والدرام���ا,1وغريه���ا1باأ�سل���وب1عالج���ي1ي�ساع���د1االأف���راد1عل���ى1
مواجه���ة1امل�س���كالت1االنفعالي���ة1اأو1ال�سلوكي���ة,1والتو�س���ل1اإىل1حل���ول1منا�سب���ة1مل���ا1
يخربونه1من1�سراعات1.1ولهذا1فهو1ي�سجع1االأفراد1يف1العديد1من1املوؤ�س�سات1ومن1
بينها1موؤ�س�سات1الرتبية1اخلا�سة1على1االنغما�ص1يف1العملية1الفنية,1والتعبري1عن1
انفعاالتهم1بطريقة1تنفي�سية,1والتعبري1عن1اأفكارهم1.1وعادة1ال1ين�سب1االهتمام1
على1املوهبة1الفنية1للفرد1ولكن1على1قدرته1على1اأن1يقوم1بتو�سيل1م�ساعره1عرب1

الو�سيط1الفني1امل�ستخدم1.

وي�سه���م1الع���الج1بالف���ن1يف1احلد1من1�سع���ور1الفرد1بالقل���ق,1اأو1ال�سغوط,1اأو1
غ���ري1ذل���ك1من1امل�س���كالت1االنفعالية1املتباينة1التي1ميك���ن1اأن1يتعر�ص1لها1.1وعادة1
ما1ي�ستخدم1املعالج1الفني1ال�سخبطة1والر�سم1واأنواع1اأخرى1من1التعبريات1الفنية1
املختلف���ة1الت���ي1ق���د1تت�سم���ن1امل�س���رح1والرق�ص1يف1اإط���ار1بيئة1عالجية1مم���ا1ي�سهم1
يف1اإخ���راج1مكنون���ات1النف�ص,1ومواجهة1تقدير1ال���ذات1املنخف�ص1من1جانب1الفرد,1
وال�سغوط1النف�سية,1والقلق,1وغريها1من1خالل1التعبري1عن1االنفعاالت1وامل�ساعر1
حي���ث1يه���دف1العالج1بالفن1يف1االأ�سا�ص1اإىل1م�ساعدة1االأفراد1اأو1املر�سى1يف1التغلب1
عل���ى1م�سكالته���م1االنفعالي���ة1اأو1ال�سلوكي���ة,1وم�سكالته���م1الت���ي1تتعل���ق1بال�سح���ة1
النف�سية1عامة1والتي1تت�سمن1القلق1واالكتئاب1والفوبيا1وغريها,1والتغلب1على1ما1
يخربونه1من1�سراع1وذلك1عن1طريق1التعبري1عن1اأنف�سهم1من1خالل1عملية1فنية1.
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االأخ�سائ���ي1 ي�ساع���د1 م���ا1 ع���ادة1 الفن���ي1 املعال���ج1 ف���اإن1 املنطل���ق1 ه���ذا1 وم���ن1
االجتماع���ي,1واالأخ�سائ���ي1النف�س���ي,1واملر�س���د1الرتب���وي1اأو1االأكادمي���ي,1والطبيب1
النف�س���ي,1وغريه���م1م���ن1اأخ�سائي���ي1ال�سح���ة1النف�سية.1وع���ادة1ما1يتعام���ل1املعالج1
الفن���ي1م���ع1االأطفال,1ومن1يعانون1م���ن1االآالم1املزمنة,1واملراهق���ني1ذوي1امل�سكالت1
ال�سلوكية,1و�سحايا1االنتهاكات1اأو1اإ�ساءة1املعاملة1.1ويقدم1خدماته1لهم1يف1املدار�ص1
اأو1امل�ست�سفي���ات1اأو1املراك���ز1املجتمعي���ة1فيطل���ب1منه���م1اأن1يقدم���وا1ر�سوم���ا1ًمعينة,1
ويناق�سه���ا1يف1تل���ك1الر�س���وم,1ويربطه���ا1مب�ساعره���م1وانفعاالته���م1املختلف���ة1.1كما1
اأن���ه1م���ن1جانب1اآخ���ر1ميكن1اأن1يعم���ل1يف1موؤ�س�سات1ومدار����ص1املوهوبني1في�سهم1يف1
م�ساع���دة1الطالب1املوهوبني1يف1التغلب1على1م�سكالتهم1االنفعالية1واالجتماعية1
م���ن1ناحي���ة,1وي�ساعده���م1يف1تنمية1مواهبه���م1من1ناحية1اأخ���رى1وخا�سة1الطالب1

املوهوبني1فنيا1ً.

تو�سيف الوظيفة 

يت�سم���ن1تو�سي���ف1الوظيفة1تناول1ثالثة1جوانب1هامة1تتمثل1يف1املوؤهالت1
الت���ي1يل���زم1مل���ن1ي�سغل1تلك1الوظيف���ة1اأن1يح�سل1عليها,1وطبيع���ة1الوظيفة1املعنية1
وم���ا1تت�سمن���ه1من1مهام,1واأدوار,1وم�سئوليات,1ثم1اأخريا1ًالكفايات1املهنية1الالزمة1
كاملع���ارف,1وامله���ارات,1والق���درات,1واأ�سل���وب1االأداء,1وال�سم���ات1ال�سخ�سية1.1وميكن1

تناول1ذلك1على1النحو1التايل1:

املوؤهلت العلمية 

وفق���ا1ًمل���ا1ه���و1متب���ع1يف1الوالي���ات1املتح���دة1االأمريكي���ة1وغريه���ا1م���ن1الدول1
املتقدمة1يجب1اأن1يح�سل1املعالج1بالفن1على1درجة1املاج�ستري1على1االأقل1يف1العالج1
بالف���ن1art therapy.1وقب���ل1اأن1ي�سرع1يف1املمار�س���ات1املهنية1يكون1عليه1اأن1يدر�ص1
األف1�ساعة1يف1ا�ستخدام1الفن1يف1العالج1حتت1اإ�سراف1متخ�س�سني,1ويح�سل1على1
اأث���ر1تل���ك1الدرا�سة1على1�سهادة1تفيد1ذلك1من1اجلمعي���ة1االأمريكية1للعالج1بالفن1
American Art Therapy Associationاأو1غريه���ا1م���ن1اجلمعي���ات1املماثل���ة1
بتلك1الدول1.1ويجب1اأن1يكون1املعالج1بالفن1�سبوراً,1ومبدعاً,1وعطوفاً,1واأن1تكون1
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لدي���ه1الق���درة1عل���ى1اأن1يتعام���ل1مبهارة1م���ع1االأفراد1م���ن1ذوي1اخللفي���ات1املختلفة1
بكاف���ة1اأنواعه���ا,1واأن1تك���ون1لدي���ه1املعلومات1االأ�سا�سي���ة1التي1تتعل���ق1باأمناط1الفن1

املختلفة1حتى1يت�سنى1له1اأن1ي�ستخدمها1مبهارة1يف1اإطار1عمله1.

وتع���د1اخل���ربة1ال�سابقة1بالتدري�ص1على1درجة1كب���رية1من1االأهمية1بالن�سبة1
للمعال���ج1بالف���ن,1وكذل���ك1احل�س���ول1عل���ى1دبلوم���ة1يف1الع���الج1بالف���ن1اأو1الع���الج1
النف�س���ي1مدته���ا1عام���ان1اإىل1جان���ب1احل�س���ول1عل���ى1دورات1تدريبي���ة1يف1الرتبي���ة1
اخلا�س���ة1حي���ث1يتطلب1االأمر1منه1اأن1يح�سل1عل���ى1التدريب1الالزم1على1م�ستوى1
الدرا�س���ات1العلي���ا,1ولي�ص1من1امله���م1اأن1تكون1الدرجة1اجلامعي���ة1االأوىل1ذات1�سلة1
بكليهما1اأي1بالعالج1اأو1الفن,1ولكن1يف�سل1اأن1تكون1الدرجة1اجلامعية1االأوىل1هي1
بكالوريو�ص1الرتبية1الفنية1.1ومع1ذلك1فاإن1هناك1بع�ص1الدرجات1اجلامعية1لها1
اأهميتها1الكبرية1يف1هذا1ال�سدد1كالتمري�ص,1والتدري�ص,1واخلدمة1االجتماعية1.

الدور الذي يوؤديه اأخ�سائي العلج بالفن 

ع���ادة1م���ا1تت�سمن1طبيعة1العمل1ما1يت�سمنه1من1مه���ام1العمل1اأو1الوظيفة,1
وما1يتطلبه1من1اأدوار1معينة,1وما1يقابل1ذلك1من1م�سئوليات1حمددة1ت�سمن1اأداء1
تل���ك1االأدوار,1والقيام1باالأدوار1املطلوبة1بال�سكل1املنا�سب1.1ويقوم1اأخ�سائي1العالج1
بالفن1بدور1هام1وحيوي1خالل1جل�سات1العالج1حيث1يوجه1املر�سى1خالل1عملية1
اإبداعي���ة,1وي�ساركه���م1م�ساعرهم,1وي�سجعهم1على1اكت�س���اف1عمليات1التفكري1التي1
تكمن1خلفها1.1وميكن1اأن1يكون1للمنتج1الفني1اأثر1تنفي�سي1للفرد1ي�ساعده1على1اأن1

ي�سفى1من1م�سكالته1االنفعالية1اأو1ال�سلوكية1.1ولذلك1فهو1يقوم1مبا1يلي1:

11 يخطط1وينفذ1برامج1العالج1بالفن1يف1املوؤ�س�سات1العامة1واخلا�سة1يف1�سبيل1-
اإعادة1تاأهيل1االأفراد1ذوي1االإعاقات1االنفعالية1واجل�سمية,1اأو1تنمية1املواهب1.1

21 يتع���اون1م���ع1اأع�ساء1الفريق1الطبي1امل�سارك1يف1عالج1الطفل1بغر�ص1حتديد1-
حاجاته1النف�سية1واجل�سمية1.

31 يعمل1على1اإ�سباع1حاجات1الطفل1من1خالل1برامج1العالج1بالفن1.1-
41 يق���وم1بتعليم1االأفراد1واجلماعات1م�ستخدما1ًاملواد1الفنية1املختلفة1كالر�سم,1-

وال�سل�سال,1واخليوط1على1�سبيل1املثال1.1
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51 ي�ساع���د1االأفراد1عل���ى1القيام1باالإ�سقاط���ات1الفنية,1ويتاب���ع1التقدم1يف1عملية1-
العالج1.1

61 يبل���غ1االأخ�سائي���ني1االآخري���ن1مب���ا1يك���ون1ق���د1تو�س���ل1اإلي���ه1من1نتائ���ج1حتى1-
تتكام���ل1تل���ك1النتائ���ج1م���ع1ما1يكونوا1ق���د1تو�سل���وا1اإليه1من1نتائ���ج1ت�سب1يف1

م�سلحة1الفرد1.1
71 ير�سد1االأفراد1اإىل1اال�ستجابة1ال�سحيحة1حتى1يتوقف1العالج1بالفن1.-
81 ي�ساعد1الطالب1املوهوبني1على1جتاوز1م�سكالتهم1االنفعالية1املختلفة1.-
91 يق���دم1التوجي���ه1واالإر�س���اد1ال���الزم1للط���الب1املوهوب���ني1حت���ى1يتج���اوزوا1ما1-

يخربونه1من1م�سكالت1اجتماعية1خمتلفة1.
101 ي�سه���م1يف1تنمية1مواهب1الطالب1املوهوب���ني1وخا�سة1الطالب1ذوي1املواهب1-

الفنية1.

ونظ���را1ًالأن1اأخ�سائ���ي1الع���الج1بالف���ن1يق���دم1خدم���ات1التوجي���ه1واالإر�س���اد1
لالأف���راد1م�ستخدم���ا1ًاالأن�س���اق1الفني���ة1املختلف���ة1كو�سيل���ة1للتعب���ري1ع���ن1مكنونات1
اأنف�سه���م,1وكاأ�سل���وب1للعالج1من1م�سكالته���م,1وحتقيق1الراح���ة1واال�ست�سفاء,1فاإن1
هذا1االأ�سلوب1العالجي1يكمل1دور1االأ�ساليب1العالجية1االأخرى,1اأو1يتم1ا�ستخدامه1
بدياًل1لها1.1ويف1هذا1االإطار1هناك1العديد1من1االأن�سطة1التقليدية1التي1يت�سمنها1

الدور1الذي1يوؤديه1اأخ�سائي1العالج1بالفن1منها1ما1يلي1:

11 مقابلة1االأفراد1اأو1املر�سى,1وترتيب1االأن�سطة1واجلل�سات1لهم1.-
21 التخطيط1لالأن�سطة1وت�سهيل1اأدائها1من1جانب1الفرد1.-
31 االإن�سات1لالأفراد,1وتوجيههم1اإىل1االأن�سطة1املنا�سبة1لهم1.-
41 م�ساع���دة1االأفراد1يف1اأداء1املمار�س���ات1املختلفة1من1جانبهم1حتى1يتغلبوا1على1-

م�سكالتهم.
51 تنظيم1وتنفيذ1ور�ص1عمل1فردية1وجماعية1.-
61 التعاون1مع1االأخ�سائيني1االآخرين1يف1الفريق1الذي1يتعامل1مع1الفرد1.-
71 ح�س���ور1ال�سيمين���ارات1واملوؤمت���رات1وور����ص1العم���ل1ملناق�سة1اأ�سالي���ب1العالج,1-

واال�ستفادة1من1االأفكار1واخلربات1التي1يتم1طرحها1اآنذاك1.
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81 م�ساع���دة1االأف���راد1على1اكت�س���اف1ما1يوؤدونه1من1ر�سوم,1وم���اذا1تعني1بالن�سبة1-
لهم1.

91 اإحالة1االأفراد1اإىل1االأخ�سائيني1االآخرين1بح�سب1حاالتهم1.-
101 تقدمي1االأن�سطة1االإبداعية1للطالب1املوهوبني1.-

الكفايات املهنية  

تتطل���ب1الوظيف���ة1ممن1ي�سغلها1اأن1تتوفر1لديه1ع���دة1كفايات1مهنية1معينة1
حت���ى1يتمك���ن1من1حتقي���ق1جودة1االأداء1.1وهن���اك1كفايات1مهنية1حم���ددة1تتطلبها1
وظيف���ة1اأخ�سائ���ي1الع���الج1بالف���ن1لالأف���راد1ذوي1االإعاق���ات1واأقرانه���م1املوهوب���ني1
ه���ي1امله���ارات1وم���ا1تتطلب���ه1م���ن1مع���ارف,1و�سم���ات1ال�سخ�سي���ة1وم���ا1تتطلب���ه1م���ن1

قدراتواأ�سلوب1اأداء.1وميكن1تو�سيح1ذلك1على1النحو1التايل1:

املهارات اللزمة 

111 املهارات1الفنية1املتميزة1.-
121 مهارات1التفكري1االبتكاري1.-
131 املهارة1يف1التعامل1مع1املواقف1ال�سعبة1واملوؤملة1وغري1االإن�سانية1.-
141 املهارات1االجتماعية1املتميزة1.1-
151 مهارات1التوا�سل1.1-
161 مهارة1االإن�سات1اأو1االإ�سغاء1.-
171 املالحظة1اجليدة1ل�سلوك1الطفل1.1-
181 الت�سجيل1الدقيق1للمالحظات1.-
191 االلتزام1بالتعليمات,1وقواعد1ال�سالمة,1والتف�سري1الدقيق1لها1.-
201 الكتابة1الدقيقة1للتقارير1.-
211 تنظيم1الوقت1واإدارته1.1-
221 املرونة1يف1اإجناز1املهام1املحددة1التي1ت�سكل1دوره1ووظيفته1.-
231 املهارة1يف1التعامل1مع1الطفل1.-
241 املهارة1يف1ا�ستخدام1ممار�سات1العالج1بالفن1.-
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251 املهارة1يف1اإقامة1عالقة1داعمة1مع1الفرد1والتاأكيد1عليها1.-
261 امله���ارة1يف1توف���ري1من���اخ1تعليم���ي1يت�سم1بال���دفء1والطيب���ة1لت�سجي���ع1التعلم1-

وامل�ساركة1.
271 املهارة1يف1ت�سخي�ص1املواهب1وتنميتها1.-

�سمات ال�سخ�سية

11 االإبداع,1واخليال1اخل�سب1.1-
21 احلما�ص1للعمل1يف1هذا1املجال1.-
31 الن�سج1املعريف1واالنفعايل1.1-
41 ال�سرب1على1التعامل1مع1االأطفال1واالأفراد1ذوي1االإعاقات1.-
51 الهدوء1واالتزان1.-
61 يت�سم1اأ�سلوبه1يف1التعامل1مع1االآخرين1باالحرتام1.-
71 التعاطف1.-
81 االلتزام1واملثابرة1.-
91 معرفة1وفهم1ممار�سات1العالج1النف�سي1ودور1الفن1يف1العالج1.-
101 االهتمام1باإدراك1الذات1اأو1الوعي1بها1.1-
111 االهتمام1بالنمو1الذاتي1اأو1ال�سخ�سي1.-
121 القدرة1على1التحمل1.1-
131 الب�سا�سة1.-
141 الثبات1االنفعايل1.-
151 التحكم1يف1انفعاالته1واأفكاره1و�سلوكياته1.-
161 ال�سدق,1وال�سرية1واالأمانة1.-
171 احل�س���ول1عل���ى1دورات1تدريبي���ة1م�ستمرة1يف1جمال1عمله1كن���وع1من1التنمية1-

املهنية1امل�ستدامة1.
181 تقدمي1التدريب1املنا�سب1للطفل1على1اأداء1ال�سلوك1املن�سود1.-
191 تقدمي1نف�سه1لالآخرين1ب�سكل1مقنع,1وعدم1االن�سغال1عنهم1.-
201 اإعداد1تقارير1�سهرية1ودورية1عن1حالة1الطفل1.-
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فاعلية برنامج اإر�صادي فى تنمية املرونة االأ�صرية لدى اأمهات 
اأطفال االأوتيزم 

اإعداد
د / ممد كمال ابوالفتوح اأحمد عمر

مدر�س ال�صحة النف�صية 
 كلية الرتبية – جامعة بنها

ملخ�س الدرا�صة :
هدف���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1تنمي���ة1املرون���ة1االأ�سري���ة1ل���دى1عين���ة1م���ن1
اأمه���ات1اأطف���ال1االأوتي���زم,1طبق���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1عل���ى1عين���ة1قوامه���ا161اأمه���ات1
متو�س���ط1اأعماره���م126٫11�سن���ة,11وكل1منهن1لديها1طفل1واحد1م�س���اب1باالأوتيزم,1
ا�ستخ���دم1الباحث1يف1هذه1الدرا�سة1مقيا����ص1للمرونة1االأ�سرية1من1اإعداد1الباحث,1
وم���ن1خ���الل1اجلل�سات1االإر�سادي���ة1التي1طبقه���ا1الباحث1من1خ���الل1اإتباعه1املنهج1
التجريب���ي1اأ�سلوب1املجموعتني1التجريبية1وال�سابط���ة1اأفادت1نتائج1الدرا�سة1اإىل1
وجود1فرق1دال1اإح�سائيا1ًبني1متو�سط1درجات1جمموعة1الدرا�سة1التجريبية1على1
مقيا�ص1املرونة1االأ�سرية1قبل1تطبيق1الربنامج1ومتو�سط1درجات1نف�ص1املجموعة1
عل���ى1نف����ص1املقيا����ص1بعد1تطبي���ق1الربنامج1امل�ستخ���دم1يف1هذه1الدرا�س���ة1يف1اجتاه1

القيا�ص1الاأف�سل1وهو1القيا�ص1البعدي.

الكلمات املفتاحية : املرونة1االأ�سرية1– اأطفال1االأوتيزم1– برنامج1اإر�سادي.

Effectiveness of Counseling Program in development Family 
Resilience among Autism Children Mothers

Mohammad Kamal Abo El-Fetouh Ahmad Omar,Ph.D
Mental Health Dep- Faculty of Edu- Benha Uni- Egypt
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Abstract :
The study aimed to develop the level of family resilience among 

mothers of Children with Autism, Appled this study on 6 mothers 
average age 26.1 years and all of them have a child with Autism, The 
researcher used in this study a family resilience scale, And through  
counseling meeting with experimental method style experimental 
and control groups reported results of the study to a statistically 
significant difference between the average scores experimental group 
on a family resilience scale before implementing the program and the 
average scores the same group on the same scale after application of 
the program used in this study in the direction of measurement better.

KeyWords : family resilience – Children with Autism – Coumseling 
Program.

مقدمة الدرا�صة :
م���ع1نهاي���ة1االألفية1الثاني���ة1وبداية1االألفي���ة1الثالثة1�سهد1الع���امل1وما1يزال1
ث���ورة1علمي���ة1هائلة1ح���ول1اإ�سط���راب1االأوتي���زم1Autism1الذي1يه���دد1الكثري1من1
اأطف���ال1الع���امل,1فمنذ1اأن1بداأ1كانر 1kannerعام19431م1حديثه1عن1بع�ص1اأعرا�ص1
االأوتي���زم1حت���ت1م�سم���ى1اآخر,1ب���داأ1االإهتمام1به���ذه1االأعرا�ص,1ثم1ب���داأ1تاأ�سي�ص1اأول1
جمعي���ة1اأمريكي���ة1لالأوتي���زم1ع���ام19431م1حي���ث1مت1االإع���الن1ب�س���كل1ر�سم���ي1ع���ن1
اإ�سط���راب1االأوتي���زم,1وف���ى1عام19701م1اأعلن���ت1تلك1اجلمعية1اأن1هن���اك1نحو1�سبعة1
اأطف���ال1ي�ساب���ون1باالأوتيزم1بني1كل1ع�سرة1اآالف1مولود,1وظلت1التقديرات1تتواىل1
اإىل1اأعلن���ت1الوالي���ات1املتح���دة1االأمريكية1اأن1اإ�سطراب1االأوتي���زم1اأ�سبح1وباء1حيث1
بلغ���ت1ن�سب���ة1االإ�سابة1به1عام20121م1طفل1لكل1ثمان1وثمان���ون1طفاًل1بواقع154:11
للذك���ور1و1252:11لالإن���اث1(CDC,2012),1وحاليا1ًونح���ن1يف1عام20131م1اأ�سدرت1
بع����ص1اجله���ات1ذات1ال�سل���ة1تقاري���ر1ت�س���ري1اإىل1ان���ه1م���ن1املتوق���ع1اأن1ت�سب���ح1ن�سبة1
االإ�ساب���ة1باالأوتي���زم1خ���الل1االأع���وام1اخلم�س���ة1القادم���ة1اأي1حت���ى1بل���وغ1نهاية1عام1

.(AFAA,2013)12018م1هي1101:11حاالت1والدة
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تل���ك1االأرق���ام1اأدت1اإىل1وج���ود1حالة1من1الفزع1والهلع1ل���دى1الكثريين1على1
وج���ه1الب�سيطة1م���ن1املهتمني1باالأوتيزم1على1كافة1االأ�سعدة,1اأخ�سائيون1اأو1اأولياء1
اأم���ور,1وم���ا1زاد1هذه1احلالة1هو1اأن1اأ�سب���اب1االإ�سابة1باالأوتيزم1مازالت1لغزا1ًحمريا1ً
ل���دى1اجلمي���ع1على1الرغم1من1�سبه1االتفاق1عل���ى1اأن1عوامل1جينية1واأخرى1بيئية1
اأو1غذائية1(Strickland,2009:82)1قد1تكون1اأ�سبابا1ًحمتملة1اأو1عوامل1خطورة1
ق���د1ت���وؤدي1لالإ�سابة1باالأوتي���زم1(Newschaffer et al., 2007),11اإال1اأن1االأمر1ال1
يع���دو1كون���ه1جمموعة1من1اال�ستنتاج���ات1تتباين1فيما1بينها1بتع���دد1الروؤى1وزوايا1

.(Rodier et al. 1996)النظر

وعل���ى1الرغ���م1م���ن1جدلية1النقا����ص1حول1اأ�سب���اب1االإ�ساب���ة1باالأوتي���زم,1اإال1
اأن���ه1م���ن1املوؤك���د1اأنه1حالة1م���ن1الق�سور1املزم���ن1يف1النمو1التط���وري1للطفل1يتميز1
بتاأخ���ر1يف1منو1الوظائ���ف1النف�سية1االأ�سا�سية1املرتبطة1بنم���و1املهارات1االجتماعية1
واللغوي���ة1وت�سمل1االنتباه1واالإدراك1احل�سي1والنمو1احلركي1)ال�سرطاوي1وعواد,1
254:2011(,1يت���م1ت�سخي�س���ه1عادًة1اأثناء1جيل1ال�سنت���ني1والن�سف1تقريباً,1اأو1ببلوغ1
متام1ال�سنوات1الثالث1االأوىل1من1عمر1الطفل1)كامل,21:20031(,1يتميز1ب�سعف1
اأو1ق�سور1يف1االنتباه,1�سعوبة1حادة1يف1التوا�سل1واإقامة1عالقات1وظيفية1تفاعلية1
مع1االآخرين,1�سعف1يف1تطور1اللغة1وا�ستخدام1امل�سطلحات1املجردة,1باالإ�سافة1اإىل1
اأمن���اط1�سلوك1مقيدة1ومعار�سة1للتغريات1الب�سيطة1يف1البيئة1املاألوفة1مع1�سعف1
/1ق�س���ور1يف1االنتباه1امل�س���رتك,1كل1تلك1االأمور1وغريها1جتعل1من1طفل1االأوتيزم1
عاج���زا1ًنوع���ا1ًما1ع���ن1التاأثري1يف1بيئته1)البل���وي,20111(1مت�سفا1ًبعدم1القدرة1على1
امل�سارك���ة1يف1العالق���ات1االجتماعية,1حيث1مييل1معظم1اأطفال1االأوتيزم1لالنعزال1
حتى1بعد1و�سولهم1�سن1البلوغ,1فاأطفال1االأوتيزم1يعانون1من1ا�سطراب1يف1القدرة1
عل���ى1اإقامة1عالقات1�سادقة1تقليدية1حيث1غالًبا1ما1تنق�سهم1املهارات1ال�سرورية1
لبدء1عالقات1�سداقة1اجتماعية1)حممد,36:2002(,1كما1يعد1االأوتيزم1من1اأكرث1
اال�سطراب���ات1النمائي���ة1تعقي���داً,1نظ���را1ًلتن���وع1خ�سائ����ص1االأطف���ال1امل�ساب���ني1به1
وتفاوت1قدراتهم1ومهاراتهم,1ورغم1وجود1خ�سائ�ص1اأ�سا�سية1م�سرتكة1بينهم1فاإًن1
االأعرا�ص1واخل�سائ�ص1التي1ت�سري1اإليه1تظهر1على1�سكل1اأمناط1كثرية1ومتداخلة1

تتفاوت1من1الب�سيط1اإىل1ال�سديد1)البطاينة1وعرنو�ص,2011(.
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كما1اأ�سبح1جليا1ًللعيان1اختالف1ن�سب1الذكاء1بني1اأطفال1االأوتيزم,1خا�سة1
اإذا1م���ا1مت1النظ���ر1لهم1م���ن1منظور1نظرية1ال���ذكاءات1املتعددة,1فمنه���م1املوهوب1يف1
جم���االت1معين���ة,1ومنه���م1من1ميك���ن1التعامل1معه1وف���ق1مفهوم1االإعاق���ة1العقلية1
(Scatton et al.,2012),1االأم���ر1ال���ذي1يحت���م1دائم���ا1ًا�ستخ���دام1عمليتي1املماثلة1
واملوائم���ة1وكذالك1املجان�سة1وال�سرطية1اإذا1م���ا1اأريد1الت�سخي�ص1ال�سليم1والدقيق1
له���ذا1اال�سطراب1)اخلويل,34:2008(,1لقد1اأ�سب���ح1االأوتيزم1كجبل1اجلليد,1نرى1
قمت���ه1ونحدده���ا1حتديدا1ًدقيقاً,1ولك���ن1تظل1اأعماقه1مليئ���ة1بالغمو�ص1واالأ�سرار,1
متام���ا1ًكاأطف���ال1االأوتيزم,1نتفق1على1ف�سلهم1االجتماع���ي,1نتفق1على1عجزهم1عن1
ال���كالم1بوج���ه1عام1وال���كالم1التلقائي1بوجه1خا����ص,1نوؤكد1جميع���ا1ًاأنهم1ميار�سون1
�سلوكي���ات1منطية1وغري1ذلك1الكثري,1ولك���ن1نختلف1دائما1ًيف1الروؤى1حينما1يكون1

احلديث1عن1االأ�سباب1املوؤدية1لالإ�سابة1باالأوتيزم.

اإن1ا�سطراب1االأوتيزم1ميكن1النظر1اإليه1باأنه1اأكرث1االإعاقات1�سعوبة1وذلك1
للتف���اوت1ال�سديد1بني1م�ستويات1امله���ارات1املختلفة1لدى1اأ�سخا�ص1هذه1الفئة1مما1
يجع���ل1فهمه���م1والتدخل1العالجي1معه���م1اأمرا1�سديد1احل�سا�سي���ة1ملا1يتطلبه1من1
الدق���ة1املتناهية1يف1عمليات1الت�سخي�ص1والتقييم1واملالحظة1واخلطط1العالجية1

املقدمة1)الكا�سف,2012(.

ه���ذا1ويتطل���ع1االآب���اء1اإىل1مي���الد1طف���ل1ع���ادي1معاف���ى1�سحي���ا1ًوج�سمي���ا1ً
وعقلي���ا1ًونف�سي���ا1ًحي���ث1يع���د1هوؤالء1االأطف���ال1بالن�سب���ة1لذويهم1م�س���روع1امل�ستقبل1
واله���دف1م���ن1احلياة,1وبالتايل1فاإن1ميالد1طفل1يع���اين1من1ق�سور1ما1يفقد1ذويه1
ه���ذا1االأم���ل1املنتظر1ويوق���ع1االآباء1واالأمهات1يف1�سل�سل���ة1ردود1الفعل1ال�سالبة1حيث1
تتحط���م1االآم���ال1والطموح���ات1وتتولد1امل�س���كالت1االأ�سرية1واملادي���ة1واالجتماعية1
مما1يعر�ص1هذه1االأ�سر1ملزيد1من1ال�سغوط1خا�سة1ال�سغوط1النف�سية,1فال�سدمة1
الت���ي1يتعر����ص1له���ا1اآباء1االأطف���ال1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1ج���راء1ما1يتعر�سون1
ل���ه1م���ن1�سدمة1نف�سي���ة1عند1ت�سخي�ص1حال���ة1االبن1باالإعاقة1ي���وؤدي1اإىل1�سعورهم1
بعدم1االتزان1وحينها1ي�سعب1عليهم1مواجهة1متطلبات1املوقف1الذي1يوؤثر1عليهم1
)ال�سخ����ص1وال�سرط���اوي,19981(,1وهذا1يتفق1مع1الروؤية1الت���ي1تقول1اأن1االأطفال1
ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1حاج���ة1ما�س���ة1اإىل1كث���ري1م���ن1االحتياج���ات1اإال1اأن1
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حاجات1والديهم1تكون1اأكرب1ورمبا1جتد1حاجات1االأطفال1ا�سباعات1منا�سبة1ولكن1
حاجات1االآباء1نادرا1ًما1يعرتف1بها1اأو1ت�سبع1)ال�سناوي,34:19971(.

ومم���ا1ال�س���ك1في���ه1اأن1االأ�سرة1ن�س���ق1اأو1نظ���ام1بالغ1التف���رد1واخل�سو�سية,1
الأن���ه1الن�س���ق1الذي1ين�س���م1اإليه1الطفل1عادي���ا1ًكان1اأم1ذوي1احتياج���ات1خا�سة1منذ1
بداي���ة1حيات���ه,1ي�سبع1فيه1حاجاته1وي�ستمد1منه1م�س���ادر1الدعم,1وتتوقف1ال�سحة1
النف�سي���ة1للطف���ل1وجناحه1يف1احلي���اة1على1املتغريات1املرتبطة1به���ذا1الن�سق1وردود1
الفعل1نحو1االإعاقة1واأ�ساليب1معاملة1الوالدين1ومدى1تقبل1االأ�سرة1للطفل1ذوي1
االحتياج���ات1اخلا�سة1واإ�سباع1حاجاته1)حنف���ي,9:20071(,1فالنظرة1التي1ترى1اأن1
 Family1االأ�س���رة1عب���ارة1عن1كيان1واحد1واملنبثق1منها1م���ا1يعرف1بالن�سق1االأ�سري
1Systemتوؤك���د1عل���ى1اأن1اأي1اعت���الل1اأو1خل���ل1اأو1ق�س���ور1وظيفي1ل���دى1اأي1فرد1من1
اأف���راد1االأ�سرة1يوؤث���ر1ب�سورة1حتمية1مبا�سرة1على1جميع1اأف���راد1االأ�سرة,1فبب�ساطة1
�سدي���دة1فال���كل1ال1ميك���ن1فهمه1اإال1من1خ���الل1درا�سة1اأجزائ���ه1يف1عالقتها1بع�سها1
البع�ص1ويف1عالقتها1بالعملية1الكلية1لالأداء,1فاخلربة1التي1توؤثر1على1اأحد1اأفراد1

(Friedman et al.,2003:47(1االأ�سرة1توؤثر1بال�سرورة1على1جميع1اأفراده�������ا

فميالد1طفل1ذوي1اإعاقة1داخل1اأ�سرة1ما1له1نواجته1ال�سالبة1التي1يدركها1
االآب���اء1واالأمهات1عل���ى1امل�ستوى1النف�سي1لدرجة1ت�سل1اإىل1ح���د1ال�سدمة1النف�سية1
القوي���ة1والعنيف���ة1وال1تتوق���ف1فق���ط1معاناة1االآباء1عن���د1ذلك1احلد1ب���ل1اإن1املعاناة1
تتعاظ���م1لديه���م1حينما1يف�سلون1يف1مواجهة1املجتمع1مبثل1هوؤالء1االأطفال,1فاأ�سر1
االأطفال1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1دائما1ًما1تنتابهم1م�ساعر1القلق1والتوتر1جراء1
خوفه���م1الدائ���م1م���ن1الف�سل1االجتماع���ي1حينما1يخرجون1للع���امل1املحيط1بطفل1

.(Jones&Passey,2005)1ذوي1اإعاقة1ما

فعادة1ما1يغري1مولد1الطفل1ذو1االإعاقة1االأ�سرة1كوحدة1اجتماعية1بطرق1
خمتلف���ة,1فقد1ي�ساب1االآباء1واالأبناء1االآخري���ن1بال�سدمة1وخيبة1االأمل1والغ�سب1
والقلق1واالكتئاب1وال�سعور1بالذنب1واحلرية1كرد1فعل,1وهذا1قليل1مما1يواجهانه,1
كم���ا1ق���د1تتغري1العالقات1بني1اأفراد1االأ�سرة1اإما1ب�سكل1�سلبي1اأو1ايجابي,1فاأثر1مثل1
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ه���ذا1احل���ادث1يكون1كب���ريا1ًولي�ص1من1املحتمل1اأن1تبقى1االأ�س���رة1كوحدة1كما1كانت1
م���ن1قب���ل,1وخا�سة1عندما1يعاين1االآب���اء1من1اأحالم1اليقظ���ة1والتخيالت1املحتملة1
للمرحل���ة1اجلدي���دة1من1الرعاي���ة1االأبوي���ة,1فالتخيالت1املفرحة1تتع���دل1بوا�سطة1
اخلربة1احلقيقية1للرعاية1الوالدية,1فعلى1االآباء1اتخاذ1نوع1خمتلف1من1االلتزام1
جتاه1كل1منهما1وجتاه1الطفل1اأي�ساً,1كما1اأن1عليهما1اأي�سا1ًاأن1يقوما1بتنظيم1كيفية1
عملهم���ا1معاً,1بحي���ث1ي�ستطيعا1اإ�سباع1رغبات1وقب���ول1كل1منهما,1ومولد1طفل1ذي1
اإعاق���ة1اأو1�سعوب���ة1بالغة1�سيعقد1كل1هذا1حيث1جن���د1اأن1ت�سوراتهم1الأنف�سهم1كاآباء1
غالب���ا1ًم���ا1تتغري,1فالوقت1الذي1كان1يجب1اأن1يحم���ل1ال�سرور1اأ�سبح1يحمل1ال�سك1

والقلق1)العثمان1والببالوي,2012(.

اإن1وجود1طفل1ذو1اإعاقة1يف1االأ�سرة1ي�ساعف1ال�سغوط1االأ�سرية,1وي�سبح1
بداية1ل�سل�سة1من1الهموم1واالأزمات1النف�سية1التي1ال1حتتمل,1وتباداًل1لالتهامات,1
واخت���الف1االأداء,1ول���وم1ال���ذات1و1االآخري���ن,1و1يزي���د1من1�سي���ادة1نزع���ات1الت�ساوؤم,1
واالنك�س���ار1النف�س���ي,1وحتطيم1الثقة1يف1ال���ذات,1وتعطيل1ل���الإرادة,1فوجوده1يهدد1

اال�ستقرار1االنفعايل1لالأ�سرة1ككل.

ه���ذا1ويتعاظم1االأمر1متاما1ًداخ���ل1اأ�سر1اأطفال1االأوتيزم,1فكل1طفل1اأوتيزم1
ه���و1حال���ة1فري���دة1م���ن1نوعها1ول���ه1م�سكالت���ه1التي1تختل���ف1اإىل1حد1م���ا1مع1غريه1
م���ن1اأطف���ال1االأوتيزم,1ه���ذا1التباين1واالخت���الف1يخلق1�سغوط���ات1اأكرث1من1تلك1
1,(Kapp&Brown,2011)1التي1تخربها1اأ�س���ر1االأطفال1ذوي1االإعاقات1املختلفة
فاالأ�س���رة1الت���ي1حت���وي1طف���ل1اأوتي���زم1ينبغ���ي1عليه���ا1التاأقل���م1م���ع1ك���م1هائ���ل1م���ن1
ال�سغوط���ات1املتعلق���ة1باأمور1التوا�سل1والتفاعل1االجتماع���ي1ال�سعيفة1لدى1هذه1
الفئ���ة1م���ن1االأطفال1عالوة1عل���ى1ال�سلوك1غري1املتوقع1ال���ذي1يظهرونه1والروتني1
اليوم���ي1ال�سل���ب1�سعب1التغي���ري1(Drew&Norton, 1994),1اأي1اأن1االأ�سر1التي1
تتعام���ل1م���ع1طف���ل1اأوتي���زم1تواجه1�سغوط���ات1وحمن1كب���رية1تعيق1اأدائه���ا1لدورها1
املنوط���ة1ب���ه1جتاه1كاف���ة1اأفراد1االأ�س���رة,1وجدير1بالذك���ر1اأنه1خالل1العق���د1املا�سي,1
ان�سغ���ل1العدي���د1من1الباحث���ني1املهتمني1بال�س���وؤون1االأ�سرية1بدرا�س���ة1االأزمة1التي1
ق���د1مت���ر1بها1بع����ص1االأ�سر1اأثن���اء1حماولتها1القي���ام1بدورها1املنوط1به���ا1والوقوف1
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على1قدميها1بثبات,1وتلك1االأخرى1التي1ال1ت�ستطيع1مواجهة1االأمر1برمته1بنجاح1
(McCubbin et al.,1988; Walsh,1996 Patterson,2002)1متخ����ص1عن1
1Family Resilience1هذا1االهتمام1ميالد1ما1يعرف1مب�سطلح1املرونة1االأ�سرية
وال���ذي1يع���رف1اأحيان���ا1ًبال�سم���ود1االأ�س���ري,1وال���ذي1مت1و�سف���ه1باأن���ه1الق���درة1على1
ال�سم���ود1يف1مواجه���ة1امل�ساعب,1واخلروج1من1املحنة1واالأزم���ة1اأكرث1قوة1و�سالبة1

.(Walsh 1998,54)

اإن1مفه���وم1املرونة1االأ�سرية1والذي1يت�سمن1الرتكيز1على1العوامل1املوؤدية1
(Seligman&C1لقيام1االأ�سرة1بدورها1على1اأكمل1وجه1يف1حال1حدوث1اأية1م�سكلة
(1sikszentmihalyi,2000وحتدي���د1العوامل1املعاك�سة1لتلك1املحبطة1خطوتان1
هامت���ان1يف1تطوي���ر1علم1النف�ص1االيجابي1(Bayat,2007)1والذي1بدوره1يرى1اأن1
لكل1�سخ�ص1اأ�سياء1قليلة1ميكنه1عملها1ب�سكل1جيد,1مثل1هذه1االأ�سياء1حتميه1من1
االإ�ساب���ة1باملر�ص1النف�سي1ومن1هذه1االأ�سياء1املهارات1اللفظية,1الكتابة,1اال�ستماع1
اإىل1جان���ب1اأح���د1احلوارات,1الزواج,1العمل,1الوالدية1اجليدة,1وميكن1لل�سخ�ص1– 
اأي1�سخ����ص1اأن1ي�س���ل1من1خالل1عمل1ه���ذه1االأ�سياء1اإىل1اأعل���ى1قوته,1وهو1بالتايل1
يحمى1نف�سه1من1االإ�سابة1باأحد1االأمرا�ص1كاالكتئاب1مثال,1فالرتكيز1على1معرفة1
االأف�س���ل1يل1اأو1ال�س���يء1ال���ذي1اأعمل���ه1مبه���ارة1يحجب1عن���ى1االإ�ساب���ة1باالأمرا�ص1
)الفنجري,2011(,1فعلم1النف�ص1االيجابي1يقوم1على1ال�سعي1حتى1ي�سبح1االإن�سان1
اأك���رث1�سع���ادة1ويرف�ص1ب�س���دة1بع�ص1مبادئ1عل���م1النف�ص1الق���دمي1وخ�سو�سا1ًالتي1
تتعل���ق1بالغرائ���ز1املدمرة,1فال1توجد1�سواه���د1تفيد1باأن1االإن�س���ان1اأناين1وعدواين,1
فالنم���و1يق���دم1لن���ا1اخل�سائ����ص1اجلي���دة1وغ���ري1اجلي���دة,1وم���ن1االأهمي���ة1اأن1نقوم1
ببن���اء1خ�سائ�سن���ا1االإيجابي���ة1كم���ا1نقوم1اأي�س���ا1ًبخف����ص1اأعرا�ص1املر����ص1النف�سي

.(Walsh, 2003)

وع���ادة1م���ا1يتم1النظر1اإىل1مفهوم1املرونة1االأ�سرية1على1اأنها1اإما1تفاعل1بني1
جمموعت���ني1من1املخاطر1Risks1والعوامل1الوقائية1Protective Factors1مع1
بع�سهم���ا1البع����ص1(Rutter, 1987)1اأو1اأنه���ا1عملي���ة1مرن���ة1ت�س���ري1اإىل1مدى1قوة1
العائل���ة1اأو1االأ�س���رة1يف1مواق���ف1خمتلف���ة1خ���الل1دورة1حياتها1ويف1ظ���روف1متباينة11
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(Walsh 2003)1ه���ذا1النه���ج1االأخري1يعترب1االأ�سرة1متاأقلمة1ومتكيفة1مع1االأزمة1
اأو1املحنة1التي1متر1بها1حينما1تظهر1القوة1حتى1واإن1مل1تتمكن1من1ذلك1يف1بع�ص1
االأوق���ات1االأخ���رى1(Walsh, 2003),1اإن1اإعط���اء1االأزمة1اأو1املحن���ة1معنى1ايجابي,1
ال�سمود1يف1وجه1امل�سكلة1والتفاوؤل,1والتحلي1باجلانب1الديني1والروحاين1عوامل1
رئي�س���ة1واأ�سا�سي���ة1ت�سهم1يف1بناء1روح1التكيف1م���ع1وجود1طفل1اأوتيزم1داخل1االأ�سرة1
(Bayat,2007),1وباالإ�سافة1اإىل1ذلك,1فاالأ�سرة1التي1ت�ستطيع1التكيف1االيجابي1
م���ع1وج���ود1طفل1اأوتيزم1داخلها1ينبغي1اأن1متتل���ك1العديد1من1اخل�سائ�ص1الهامة1
منه���ا1املرون���ة,1التوا�سل,1الرتابط,1والق���درة1على1م�ساعفة1م�س���ادر1القوة1لديها1

.1(Skinner et al. 1999 ; Scorgie& Sobsey 2000)

لقد1اأثبت1الباحثون1اأن1هناك1اأ�سرا1ًحتوي1طفاًل1م�سابا1ًباالأوتيزم1متكنوا1
م���ن1حتقي���ق1التكيف1االيجابي1يف1حياتهم1بل1وتع���د1زيجاتهم1من1اأجنح1الزيجات1
املمكن���ة1(Summers et al.,1988),1واملث���ري1للده�س���ة1اأن1بع�ص1هذه1االأ�سر1ترى1
اأن1وج���ود1طف���ل1اأوتيزم1داخلها1جتربة1اأثرت1داخله���م1حب1تعلم1التوا�سع1وال�سرب1
والتعاط���ف1وقب���ول1واح���رتام1االآخ���ر(Walsh,2006:42),1ب���ل1واأك���رث1م���ن1ذلك1
فبع����ص1هذه1االأ�س���ر1اأ�سبحت1تقدم1دعما1ًوم�ساعدات1لالأ�سر1االأخرى1التي1حتوي1
طف���ل1اأوتي���زم1ب���ل1اأ�سبحت1ه���ذه1االأ�س���ر1عونا1ًدائم���ا1ًملقدم���ى1اخلدم���ات1النف�سية1
وال�سلوكي���ة1يف1جم���ال1االأوتي���زم1(Summers et al.,1988),1نع���م1!1اإنه���ا1املرونة1

االأ�سرية.

وم���ن1ناحي���ة1اأخرى,1فمن1املوؤك���د1اأنه1ال1يوجد1�سخ�س���ان1يواجهان1احلزن1
 (Williams &Williams,2005:72) متام���ا1ً الطريق���ة1 بنف����ص1 والتوت���ر1
فالرج���ال1والن�س���اء1مييل���ون1اإىل1معاجل���ة1خ�سائره���م1بط���رق1خمتلف���ة,1الرج���ال1
عموم���ا1ًيتجاهلون1املح���ن1واالأزمات1ويحاولون1اإيجاد1�سب���اًل1ل�سرف1اأنف�سهم1عن1
عواطفهم,1و1ي�ستخدمون1جمموعة1متنوعة1من1اال�سرتاتيجيات1امل�ستتة1لتفكري1
احل���زن1مث���ل1ممار�س���ة1التمارين1الريا�سي���ة1وا�ستغالل1امل���واد1اأو1الرتكيز1ح�سريا1ً
عل���ى1عمله���م1(Sprecher & Hatfield, 1987)1اأم���ا1الن�س���اء1فيمل���ن11يف1كث���ري1
م���ن1االأحي���ان1اإىل1اجرتار1م�ساكلهن1حماولني1بذلك1حتديد1ما1اإذا1كن1م�سئوالت1
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ع���ن1اخل�سائ���ر1اأم1ال,1ويجاه���دون1دوم���ا1ًاإىل1حتدي���د1م���ا1ح���دث1بال�سب���ط1واأ�سف���ر1
ع���ن1اخل�س���ارة,1باالإ�ساف���ة1اإىل1ذل���ك,1فالن�ساء1مي���االت1لطلب1م�ساع���دة1االآخرين1
ومناق�س���ة1اأحزانه���ن1يف1حماولة1حلل1م�سكلة1احلزن1والتوت���ر1واخل�سارة1الناجمة1
(Sprecher,1989),1وتف�س���ري1ذلك1يتجلى1بو�سوح1يف1�سوء1م�سطلحي1ال�سادية1
واملازو�سي���ة1وكذل���ك1املجان�س���ة1وال�سرطي���ة1يف1ه���ذا1االأم���ر,1ومما1�سب���ق1فالدرا�سة1
احلالية1حماولة1من1الباحث1يف1هذا1االإطار1ي�سعى1من1خاللها1اإىل1تنمية1املرونة1
االأ�سرية1لدى1عينة1من1اأمهات1االأطفال1امل�سابني1با�سطراب1االأوتيزم1من1خالل1

جمموعة1من1اجلل�سات1االإر�سادية1املخطط1لها1م�سبقا1ً؟.

اأهمية الدرا�صة :
تكت�س���ب1الدرا�سة1احلالية1اأهميتها1من1اأهدافها1حيث1تهدف1ب�سكل1رئي�ص1
اإىل1دع���م1اأي1مب���ادرة1الأ�س���رة1طف���ل1االأوتيزم1والتي1تتبل���ور1يف1حتقيق1قدر1منا�سب1
من1املرونة1لدى1االأم1خا�سة1باعتبارها1بو�سلة1التوازن1واالتزان1يف1املناخ1االأ�سرى,1
فبحك���م1تكوينها1الف�سيولوج���ي1وال�سيكولوجي1اأكرث1مهارة1من1االأب1يف1ا�ستخدام1
الكلم���ات1لك�س���ف1ردود1االأفعال1االنفعالية,11فاملراأة1اأك���رث1قدرة1على1قراءة1امل�ساعر1
وخا�س���ة1الدفينة1ولي����ص1من1�سك1يف1اأن1م�ساعر1طفل1االأوتيزم1هي1يف1واقع1االأمر1
م�ساع���ر1دفين���ة1ال1ي�ستطي���ع1التعبري1عنها1ب�س���كل1لفظي,1هذا1باالإ�ساف���ة1اإىل1اأنها1
مقارنة1بالرجل1اأقل1ا�ستثارة1واأكرث1قدرة1على1اإدراك1حالتها1االنفعالية1واإدارتها.
ولذل���ك1تكت�س���ب1الدرا�سة1احلالي���ة1اأهميتها النظرية1م���ن1كونها1تت�سدى1
ملفه���وم1املرون���ة1االأ�سرية1حماول���ة1اإعداد1اإطار1نظ���ري1لها1واأداة1مقنن���ة1لتقييمها,1
كم���ا1تنب���ع1هذه1االأهمية1اأي�سا1ًمن1كونها1تتناول1فئة1اأطفال1االأوتيزم1والتي1ت�سري1
التقاري���ر1املتالحق���ة1تفاقم1مع���دالت1االإ�سابة1وازدي���اد1ال�سغوطات1الت���ي1تعانيها1

تلك1االأ�سر1جراء1وجود1طفل1اأوتيزم1بها.

ُنها1جلل�سات1 اأم���ا1الأهمية التطبيقية له���ذه1الدرا�سة1فتنبع1من1حيث1ت�سمُّ
اإر�سادي���ة1لتنمي���ة1املرون���ة1االأ�سرية1لدى1اأمه���ات1اأطفال1االأوتي���زم,1االأمر1الذي1قد1
يق���دم1دلياًل1علمي���ا1ًللمهتمني1ومقدمي1اخلدمات1امل�ساندة1الأ�سر1اأطفال1االأوتيزم1
لكيفية1التعامل1مع1هذه1االأ�سر1وك�سر1احلواجز1الثقافية1والبريوقراطية1واإعادة1
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ت�سكي���ل1املواقف1احلياتية,1وتخفيف1ال�سغوط���ات1التي1يعانون1منها1وم�ساعدتهم1
عل���ى1اال�ستمرار1يف1احلياة1ب�سورة1هادئ���ة1م�ستقرة1ايجابية1وتخفيف1ال�سغوطات1

التي1يعانون1منها1وم�ساعدتهم1على1اال�ستمرار1يف1احلياة1.

اأهداف الدرا�صة :

تهدف1الدرا�سة1احلالية1اإىل1:
11 تق���دمي1برنام���ج1اإر�س���ادي1الأمه���ات1اأطف���ال1االأوتيزم1مما1ق���د1يوؤث���ر1اإيجاًبا1يف1-

تنمي���ة1املرونة1االأ�سرية1لديه���م1االأمر1الذي1قد1يخفف1من1وطاأة1ال�سغوطات1
التي1يعانون1منها,1وهو1ما1ينعك�ص1بوجه1عام1على1تفاعالتهم1االأ�سرية1ويعيد1
التوازن1مره1اأخرى1لالأ�سرة1ككل1ويزيد1من1مقدار1رعايتهم1لطفلهم1امل�ساب1
باالأوتي���زم1مما1قد1يوؤدي1اإىل1حت�س���ني1حالتهم1ويزيد1من1ن�سجه1االجتماعي1
مم���ا1ق���د1ي�ساعده1على1االنخ���راط1مع1اأف���راد1االأ�سرة1اأواًل,1ومن1ث���م1مع1اأفراد1

املجتمع1.
21 اإعداد1مقيا�ص1للمرونة1االأ�سرية1.-
31 تق���دمي1خدم���ة1اإر�سادي���ة1وتدريبية1الأمه���ات1اأطفال1االأوتي���زم1ت�ساعدهم1على1-

حتقيق1مزيد1من1التفاعل1مع1باقي1اأفراد1اأ�سرهم1بوجه1عام.

م�صكلة الدرا�صة :

يف1الث���اين1من1اإبريل1من1عام20131م1وهو1اليوم1العاملي1للتوعية1باالأوتيزم1
اأ�سب���ح1االأوتي���زم1اأح���د1الق�ساي���ا1املعا�سرة1التي1تتح���دى1العلماء1فه���و1ق�سية1ذات1
طاب���ع1اإن�س���اين1واأخالق���ي1واأ�س���رى,1ولع���ل1اأوىل1اخلط���وات1ال�سروري���ة1والهام���ة1
يف1مواجه���ة1ه���ذا1اخلط���ر1الذي1يه���دد1اأبنائنا1يبداأ1م���ن1االأ�سرة1باأن1تك���ون1عيوننا1
وقلوبن���ا1مفتوحة1لهم1واأن1نحيطه���م1بالتعاطف1والتفهم1انطالقا1ًمن1اأن1االأ�سرة1
ه���ي1امل�س���در1االأوىل1واالأ�سا�س���ي1للدع���م1النف�س���ي1-1االإجتماع���ى1ال���ذي1يحتاج���ه1
طف���ل1االأوتي���زم1يف1حيات���ه1اليومي���ة,1ومل1ولن1يتحقق1ذالك1اإال1م���ن1خالل1املرونة1
االأ�سري���ة,1ذل���ك1اأن1ال�سحة1النف�سية1مبفهومها1املتعمق1هي1تاأرجح1ما1بني1املرونة1
واجلم���ود,1ه���ذا1وتت�سم���ن1املرونة1�س���ورا1ًواأ�س���كااًل1متنوع���ة,1املرون���ة1يف1التفكري,1
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املرون���ة1يف1التعام���ل,1املرونة1يف1تقبل1النق���د,1واملرونة1االأ�سري���ة,1فاملرونة1من1اأهم1
اأ�سب���اب1جن���اح1اأي1اإن�سان1عل���ى1امل�ستوى1العاطف���ي,1االأ�سري,1املهن���ي,1واالجتماعي,1
فمن1اجلنون1اأن1تفعل1نف�ص1االأفعال1وتنتظر1نتائج1خمتلفة1ومتباينة,1اإن1االأفراد1
واالأ�س���ر1يتط���ورون1وينمون1عرب1دورة1حياة1االإن�سان,1هذا1التطور1والنمو1ي�سحبه1
تغي���ري1حا�س���ل1ال1حمال���ة,1فاأولئك1الذين1يقاوم���ون1هذه1العملية1وه���ذا1التغيري1
بجم���ود1ي�سيف���ون1بالتاأكي���د1توت���را1ًال1حاجة1له1يف1حياته���م,1اإن1االأف���راد1واأ�سرهم1
الذي���ن1يتعلمون1املرونة1والتكيف1وال�سم���ود1يرفعون1من1اإمكانية1حتقيق1ذواتهم1

وحت�سني1عالقاتهم1الداخلية1االأ�سرية1اأو1اخلارجية1املجتمعية.

1اإن1وج���ود1طف���ل1اأوتي���زم1داخ���ل1اأ�س���رة1م���ا1يثق���ل1كاه���ل1االأبوي���ن,1وي�سب���ب1
توت���را1ًيجه���د1حي���اة1اأف���راد1االأ�س���رة1جميع���اً,1ه���ذا1التوت���ر1يوؤثر1ب���دوره1�سلب���ا1ًعلى1
االت���زان1العاطف���ي1لالأ�س���رة1ككل,1فتفقد1االأ�س���رة1قدرتها1على1التكي���ف1االيجابي1
م���ع1متطلبات1ومتغريات1احلياة,1ي���وؤدي1بها1اإىل1ال�سعور1باحلزن1والكاآبة1واالأ�سى,1
ويوقعه���ا1يف1�سل�س���ة1م���ن1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1واالجتماعي���ة1واالقت�سادية1التي1ال1

ح�سر1لها.

ح���ني1 واالأ�س���ري1 ال�سخ�س���ي1 بنوعي���ه1 1Transformations التح���ول1 اإن1
اكت�ساف1اأن1الطفل1املوجود1داخل1اأ�سرة1ما1هو1طفل1اأوتيزم1يزيد1من1القدرة1على1
التكي���ف1االيجاب���ي1ويزيد1من1اال�ستمتاع1بحياة1هادئة1ذات1جودة1عالية,1فالتحول1
ال�سخ�سي1يعني1احل�سول1على1اأدوار1جديدة1داخل1االأ�سرة1واملجتمع,1ويعني1اأي�سا1ً
اكت�س���اب1�سف���ات1ايجابية1جدي���دة1كالقدرة1عل���ى1التعبري1عن1ال���راأي1والدفاع1عن1
اأحقي���ة1هذا1الطف���ل1يف1العي�ص1ب�سورة1مماثلة1للطفل1الع���ادي1والتحلي1باالإميان1
واإع���ادة1ب���ث1االأمل1واملعن���ى1للحياة,1اأما1التح���ول1االأ�سري1فيقت�س���ي1اكت�ساب1ادوار1
جدي���دة1داخ���ل1االأ�س���رة1وزيادة1وظيفي���ة1التوا�س���ل1والتفاعل1بني1اأفراده���ا,1االأمر1
ال���ذي1�سينعك����ص1بالتاأكي���د1عل���ى1تعام���الت1االأ�سرة1ككل1م���ع1باقي1اأف���راد1املجتمع,1
فالتح���ول1اإذا1ًحماولة1الإعادة1�سحن1الطاقات1والهمم,1وما1تن�سد1املرونة1االأ�سرية1

اإال1حتقيق1هذا1التحول.
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الناجم���ة1 بال�سغ���وط1 تاأث���را1ً اأك���رث1 االأمه���ات1 ك���ون1 يف1 ج���دال1 وال1
 (Ekas et al.,2009 ; االأ�س���رة1 نط���اق1 داخ���ل1 مع���اق1 طف���ل1 وج���ود1 ع���ن1
(Phetrasuwan&Miles,2009,1وم���ن1املثب���ت1اأي�سا1ًاأن1اأمهات1اأطفال1االأوتيزم1
اأك���رث1اإحباط���ا1ًو�سع���ورا1ًبال�سغ���وط1النف�سية1م���ن1اأمهات1االأطف���ال1ذوي1االإعاقات1

.(Alexandra et al.,2004)1االأخرى

وبالتايل فم�سكلة الدرا�سة احلالية تتمثل يف الت�ساوؤل التايل :1
كي���ف1ميك���ن1تنمية1املرون���ة1االأ�سرية1لدى1اأمهات1اأطف���ال1االأوتيزم1وماهي1

اجلل�سات1االإر�سادية1التي1ميكن1من1خاللها1حتقيق1هذا1الهدف1؟

م�صطلحات الدرا�صة :
تتبنى1الدرا�سة1احلالية1امل�سطلحات1التالية1:

الربنام�ج الإر�س�ادي1:1Counseling Program1ويعرفه1الباحث1على1اأنه1:1	 
جمموع���ة1من1اخلدم���ات1التي1تت�سم���ن1الن�ساطات1االإر�سادي���ة1املختلفة1التي1
تهدف1اإىل1اإحداث1تغري1معني1يف1حالة1اأو1موقف1ما1للفرد1اأو1اجلماعة1وذلك1
من1خالل1اكت�ساب1اخلربات1اجلديدة1التي1ت�ساعد1بالتايل1على1النمو1العقلي1

واالجتماعي1والوجداين1واملهني1واالأكادميي.

املرون�ة الأ�سري�ة 1:1Family Resilienceويعرفه���ا1الباح���ث1عل���ى1اأنه���ا1:1	 
الق���درة1على1ا�ستدعاء1وا�ستغالل1نقاط1الق���وة1الكامنة1داخل1االأ�سرة1ملواجهة1
ب�س���كل1 االأليم���ة1 احلياتي���ة1 واالأح���داث1 وال�سغوط���ات1 واالأزم���ات1 التحدي���ات1
ايجاب���ي1وال�سم���ود1اأمامه���ا1و1مواجهة1التغ���ريات1التي1حتدثه���ا1بغية1التكيف1
االيجاب���ي1معه���ا1واإعطائه���ا1معن���ًى1ايجابي���ا1ًال�ستع���ادة1اللياق���ة1االأ�سرية1مرة1

اأخرى1وا�ستكمال1دورة1احلياة1ب�سورة1اأف�سل.
واإجرائي�ًا : يعرفها1الباح���ث1على1اأنها1:1الدرجة1التي1يح�سل1عليها1املفحو�ص1  

يف1هذه1الدرا�سة1على1مقيا�ص1تقييم1املرونة1االأ�سرية1امل�ستخدم1فيها.
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اأمه�ات اأطفال الأوتي�زم 1:1Autism Children Mothersويعرفهم1الباحث1	 
عل���ى1اأنه���م1:1ه���وؤالء1االأمه���ات1الالتي1مت1ت�سخي����ص1احد1اأطفاله���م1ت�سخي�سا1ً
دقيق���ا1ًطبقا1ًللدليل1الت�سخي�سي1الرابع1DSM IV1على1اأنه1طفل1اأوتيزم1اأي1
طف���ل1يع���اين1م���ن1ا�سطراب1يف1منوه1غالب���ا1ًما1يبداأ1قبل1اكتم���ال1�سن1الثالث1
�سنوات,1وهذا1اال�سطراب1يوؤثر1يف1مهام1النمو1ومعايريه1فيوؤدي1به1اإىل1الثبات1
الن�سب���ي1عن���د1م�ست���وى1معني1من1النم���و1النف�س���ي1واالجتماع���ي1واالنفعايل,1
مم���ا1تنعك�ص1اآثاره1على1االأداء1املعريف1والوج���داين1وال�سلوكي1فتعوزه1امل�ساعر1
واالأحا�سي�ص1فال1يفهم1االآخرين1وال1يتوا�ص1معهم1اإال1يف1حدود1�سيقة1ويظل1
�سامتا1ًال1يتكلم1لفرتات1طويلة1منعزاًل1عن1العامل1منهمك1يف1حوار1دائم1مع1

الذات1.
واإجرائي�ًا :1يعرفهم1الباحث1على1اأنه���م1:1اأمهات1اأطفال1االأوتيزم1)طفل1واحد1  
فق���ط(1الالتي1يح�سلن1على1درجات1منخف�سة1على1مقيا�ص1املرونة1االأ�سرية1

امل�ستخدم1يف1هذه1الدرا�سة,1وممن1يرتاوح1متو�سط1اأعمارهم126٫11�سنة.

االإطار النظري :
مما1ال1�سك1فيه1اأن1ال�سغوط1التي1يتعر�ص1لها1الفرد1توؤدي1به1اإىل1عامل1ال1
�سخ�س���ي,1ال1يعرف1به1النا����ص1بع�سهم1بع�ساً,1حتى1لو1تواجدوا1يف1بقعة1جغرافية1
واح���دة,1واأك���رث1من1ذل���ك,1مييل1الف���رد1اإىل1اأن1ي�سعر1باأنه1مفق���ود1الهوية,1وب�سوء1
التكي���ف1)عل���ي,1997(,1فت�سخي����ص1اإ�ساب���ة1طف���ل1م���ا1داخ���ل1االأ�س���رة1با�سط���راب1
االأوتيزم1يوؤثر1على1االآباء1واالأمهات1ب�سكل1خمتلف,1هذا1التاأثري1يتجلى1يف1العديد1
من1املناحي1ال�سخ�سية1منها1اأو1االجتماعية1اأو1االأحوال1والظروف1املادية1لالأ�سرة1
ككل1واحلي���اة1اليومي���ة1بوجه1عام1)البب���الوي1والعثم���ان,2012(,1فوالدي1الطفل1
امل�س���اب1باالأوتي���زم1معر�س���ني1ب�س���ورة1اأكرب1خلط���ر1م�ستويات1ال�سغ���وط1الزائدة1

.(Roberts,2008)1كنتيجة1حتمية1لطبيعة1و�سيكولوجية1هذا1اال�سطراب

فالبطء1ال�سديد1يف1النمو1ال�سخ�سي1واالجتماعي1وعدم1االكرتاث1باملعايري1
االجتماعية1وغري1ذلك1كلها1اأمور1تعد1م�سادرا1ًمولدة1لل�سغوط1بالن�سبة1لوالدي1
طفل1االأوتيزم1)القريطي,52:19991(,1فاالأطفال1ذوي1االإعاقة1بوجه1عام1ي�سكلون1



فاعلية برنامج اإر�شادي يف تنمية املرونة االأ�شرية لدى اأمهات اأطفال االأوتيزم د. حممد كمال ابو الفتوح

- 25 -

�سغوط���ات1لذويه���م1يتول���د1عنه���ا1جمموع���ة1م���ن1االأزم���ات1الت���ي1ال1تقت�سر1فقط1
عل���ى1اكت�س���اف1االإعاقة1واإمن���ا1تظهر1يف1اأوق���ات1عديدة,1منها1ح���ني1يلتحق1الطفل1
باملدر�س���ة,1وحني1تظهر1عل���ى1الطفل1م�سكالت1�سلوكية1غري1ماألوفة,1وحني1ميثل1
الطفل1عبئا1ًثقياًل1ال1يطاق1مع1افتقار1االآباء1مل�سادر1رعايته1وحني1يرف�ص1الطفل1

من1املجتمع1وحني1ي�سل1ملرحلة1املراهقة1)االأغربي1و1اآمل�سرف,176:19961(.

1Grief11واحل���زنStress1وجدي���ر1بالذك���ر1اأن1هن���اك1فرق���ا1ًب���ني1ال�سغ���ط
واالأزم���ة1Crisis1�س���واء1على1م�ستوى1االأفراد1اأو1عل���ى1م�ستوى1االأ�سرة1كمنظومة,1
فال�سغ���وط1الت���ي1تتعر����ص1له���ا1االأ�س���رة1اأو1كم���ا1ت�سم���ى1ال�سغ���وط1االأ�سري���ة1ه���ي1
جمموع���ة1م���ن1اخل���ربات1املرتاكم���ة1الناجتة1عن1ح���دث1معني1ي�سيب1اأح���د1اأفراد1
االأ�س���رة1فيوؤث���ر1يف1جمي���ع1اأفراده���ا,1بدرج���ات1متفاوت���ة1وينت���ج1ع���ن1ه���ذا1احلدث1
جمموع���ة1من1احلاجات1النف�سية1واملادية1واالجتماعية1غري1امل�سبعة,1ويوؤدي1هذا1
اإىل1زيادة1ال�سعور1بالعجز,1وبالتايل1بال�سغط,1مما1يدفع1االأ�سرة1اإىل1اإتباع1بع�ص1

االأ�ساليب1التكيفية1الناجحة1اأو1غري1الناجحة1)كا�سف,2000(.

وال�سغوط1لي�ست1كلها1�سالبة1على1االإطالق,1فهناك1�سغوط1ايجابية,1كما1
اأن1ال�سغوط1قد1تكون1اختيارية1اأو1غري1اختيارية1)اإجبارية(,1فاالإن�سان1قد1يختار1
ال�سغوط1اأو1ي�سعى1اإليها1بغية1الرقي1واالزدهار1اأو1لتجنب1بع�ص1العواقب1ال�سالبة,1
فتاأثيث1منزل1جديد1وااللتحاق1بعمل1جديد1والرتقي1يف1املنا�سب1وغري1ذلك1من1
االأم���ور1املول���دة1لل�سغوط1ال1تعرب1عن1�سغوط���ات1�سالبة,1بل1هي1�سغوط1ايجابية1
عل���ى1الرغ���م1مم���ا1حتمل���ه1من1توتر1ق���د1يخل1من1ت���وازن1الف���رد1اأو1االأ�س���رة1ولكنه1
يتب���دى1تدريجي���ا1ًليظهر1الهدوء1مرة1اأخرى1والذي1ب���دوره1يعيد1لالأ�سرة1الدافع1

.(Williams&Williams,2005:89)1ملواجهة1احلياة1مبا1فيها1من1حتديات

اأم���ا1االأزم���ات1فتعن���ي1تهدي���دا1ًخط���ًرا1متوقًع���ا1اأو1غ���ري1متوق���ع1الأه���داف1
وقي���م1ومعتق���دات1وممتل���كات1االأف���راد1اأو1االأ�سر1اأو1املنظمات1اأو1ال���دول1والتي1حتد1
م���ن1عملي���ة1اتخاذ1القرار1)ج���رب,1999(,1واالأزمة1موقف1ينتج1ع���ن1تغريات1بيئية1
مول���دة1لالأزمات1ويت�سمن1قدًرا1من1اخلطورة1والتهديد1و�سيق1الوقت1واملفاجاأة1
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ويتطل���ب1ا�ستخ���دام1اأ�سالي���ب1اإداري���ة1مبتكرة1و�سريع���ة1)�سري���ف,75:1998(,1وهي1
توق���ف1االأح���داث1يف1املنظوم���ة1وا�سطراب1العادات1مم���ا1ي�ستلزم1التغي���ري1ال�سريع1

الإعادة1التوازن1)عليوة,25:2004(.

وه���ذا1يعن���ي1اأن1االأزمة1هي1اللحظة1احلرجة1ونقط���ة1التحول1التي1تتعلق1
بامل�س���ري1للمنظوم���ة1ككل1اأي���ا1ًكان1نوعها1ويهدد1بقائها1وغالًب���ا1ما1تتزامن1االأزمة1
م���ع1عن�سر1املفاج���اأة1مما1يتطلب1مهارة1عالية1الإدارته���ا1والت�سدي1لها,1ويف1نطاق1
االأ�س���رة1,1تك���ون1االأزمات1اإما1اأزم���ات1متطورة1اأو1اأزمات1خا�س���ة,1ويق�سد1باالأزمات1
املتط���ورة1االأزم���ات1العاملية1التي1تعني1جممل1التغريات1الت���ي1يتعر�ص1لها1فرد1يف1
االأ�س���رة1اأو1االأ�س���رة1ككل1خ���الل1مراحل1متنوع���ة1يف1دورة1احلي���اة1الطبيعية,1وهذا1
الن���وع1م���ن1االأزمات1يت�س���ف1بال�سيوع1حيث1تخ���ربه1العديد1م���ن1االأ�سر1مامل1نقل1
اجلميع1مير1بها1(Sprecher&Hatfield,1986),1اأما1االأزمات1اخلا�سة1فيق�سد1
به���ا1تل���ك1املواقف1التي1مل1تعي�سها1بع�ص1االأ�سر1وتعترب1نادرة1احلدوث,1واالأغلبية1
مل1ميروا1بها1من1قبل,1وب�سبب1الطبيعة1الفريدة1لهذه1املواقف,1فقد1يكون1النا�ص1

غري1م�ستعدين1لها1عند1حدوثها.

اأم���ا1احل���زن1فهو1عملية1نف�سي���ة1ت�سعى1حلل1م�سكلة1الفق���دان1اأو1اخل�سارة,1
ه���ذه1العملي���ة1ت�سري1وف���ق1ت�سل�سل1يب���داأ1باالإنكار1فالغ�س���ب1ثم1امل�ساوم���ة1فالكاآبة1
واأخ���ريا1ًالتقب���ل,1فف���ي1ح���ني1اأن1االإن���كار1ه���و1املرحل���ة1االأوىل1للح���زن1والتقبل1هو1
الهدف1املن�سود,1فاإن1كثريا1ًمن1االأفراد1واالأ�سر1يتاأرجحون1بني1هذه1املراحل1ذهابا1ً
 (Sprecher&Hatfield,1986واإيابا1ًح�سب1قربهم1اأو1ابتعادهم1عن1حل1امل�سكلة

.Williams&Williams,2005)

وه���ذا1يعن���ي1بالفعل1وجود1فرق1جوه���ري1بني1االأزم���ة1وال�سغط1واحلزن,1
فاالأزم���ة1يف1�س���وء1م���ا1تقدم1هي1ح���دث1مفاجىء1يتفجر1يف1حياتن���ا1اأو1داخل1اأ�سرنا1
ب�س���ورة1ح���ادة,1فيغري1الطريقة1الت���ي1ننظر1بها1كاأفراد1اأو1كاأ�س���ر1وعائالت1للعامل1
املحي���ط1يف1�سوئه���ا,1واالأزم���ة1اإذا1ًتنط���وي1على1تهدي���د1للحياة,1اأم���ا1ال�سغط1فهو1
رد1فع���ل1طبيع���ي1لالأح���داث1االأق���ل1اإث���ارة1يف1حياتن���ا,1ه���ذه1االأحداث1ق���د1نخربها1
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ونعي�سه���ا1ب�س���ورة1يومي���ة1ب�سكل1مبا�س���ر1اأو1غري1مبا�س���ر,1بع�سها1�سلب���ي1وبع�سها1
االآخر1ايجابي,1فال�سعاب1املادية1والهموم1اليومية1واملواقف1االجتماعية1املتباينة1

قد1ت�سبب1�سغوطات1ولكنها1ال1تعد1بطبيعة1احلال1اأزمات.

ه���ذه1ال�سغوط���ات1قد1يتمخ�ص1عنه���ا1اأحزان1ثم1اأزمات1ق���د1تدوم1لفرتات1
طويل���ة1كان���ت1اأم1ق�سرية,1وهذا1يق���ود1اإىل1افرتا�ص1اأن1االأزم���ة1وال�سغط1واحلزن1
ه���م1ح���االت1تق���ع1على1مت�س���ل1واحد1يب���داأ1بال�سغ���ط1وينته���ي1باالأزم���ة,1وال�سوؤال1
ال���ذي1يط���رح1نف�سه1هنا,1هل1تعي�ص1اأ�سر1اأطف���ال1االأوتيزم1اأزمة1بالفعل1مبفهومها1
الوا�س���ع1اأم1اأنه���ا1تعي����ص1�سغط���ا1ًاأم1حزن���ا1ً؟,1اإن1طبيعة1االأوتيزم1حتت���م1على1االأ�سر1
الت���ي1يتواج���د1بها1طفل1م�ساب1بهذا1االإ�سطراب1اأن1تخ���رب1ال�سغط1بالتاأكيد1ويف1
ظ���ل1غي���اب1الدعم1النف�سي1و1االجتماعي1قد1ت�سطر1اإىل1جتربة1احلزن1ثم1تعي�ص1
االأزمة1بالفعل,1�سغط1فحزن1ثم1اأزمة,1جتارب1تعي�سها1ب�سكل1اإجباري1ال1اختياري1

االأ�سر1التي1حتوي1طفل1اأوتيزم.

لق���د1اأعل���ن1الكثري1من1االآب���اء1واالأمهات1اأن1اخلوف1من1امل���وت1ال1يزعجهم1
بقدر1خوفهم1من1اأن1ي�سبح1طفلهم1م�ساب1با�سطراب1االأوتيزم1اإىل1الدرجة1التي1
جعل���ت1الكث���ري1منهم1يتخ���ذ1اأي1�سيء1نح���و1االأوتيزم1اأمرا1ًم�سلما1ًب���ه,1حيث1اأ�سبح1
جم���رد1�سم���اع1لفظ���ة1االأوتي���زم1كالكابو����ص1املزعج1وذلك1خوف���ا1ًوهلع���ا1ًوخ�سية1ما1
ميك���ن1اأن1يحمل���ه1امل�ستقبل1لطف���ل1م�ساب1باالأوتيزم,1حيث1اأ�سب���ح1طفل1االأوتيزم1
طفل1اأ�سري,1يعاين1من1الوحدة1واحلزن,1يدرك1من1لديه1خربة1ودراية1كافية1عن1
ه���ذا1اال�سط���راب1اأن1الربيق1الذي1يف1عيون1مثل1ه���ذا1الطفل1ي�ساأل1:1هل1ميكنني1

احل�سول1على1التغيري1؟1)اخلويل,20121(.

و�س���واء1عا�س���ت1اأ�س���رة1طف���ل1االأوتيزم1االأزم���ة1اأو1ال�سغط1اأو1احل���زن,1فاإنها1
بالتاأكيد1ال1حمالة1تعي�ص1حالة1من1زيادة1يف1التوترTension1,1فزيادة1التوتر1هو1
1,(Williams&Williams,2005:89)1العامل1امل�سرتك1بني1هذه1احلاالت1الثالث
وهو1الذي1بدوره1يخل1من1توازن1االأ�سرة1ويجمد1قدرتها1على1العثور1على1احللول1
االيجابية1التي1متكنها1من1امل�سي1قدما1ًيف1احلياة,1مما1يوؤدي1بها1اإىل1خطر1االأداء1

.(McCubbin & McCubbin,1996)1املنخف�ص1مع1مرور1الوقت
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اإن1من���وذج1التكي���ف1االأ�س���ري1ABCX Model1م���ع1التوت���ر1الناج���م1ع���ن1
االأزم���ات1وال���ذي1قدمه1روب���ني1هيل1Reuben Hill1ي���رى1اأن1التوتر1جزء1طبيعي1
وحتم���ي1يف1حي���اة1االأ�س���رة1(Patterson,1988),1وعند1حدوثه1فاإن���ه1يخل1بتوازن1
اأداء1االأ�س���رة1ككل,1وبالتاأكي���د1�سيك���ون1ل���كل1ف���رد1م���ن1اأف���راد1ه���ذه1االأ�س���رة1فهم���ه1
اخلا����ص1لعام���ل1التوتر1هذا,1وبعد1فرتة1من1الفو�سى1الت���ي1تعي�سها1االأ�سرة1ككل,1
تبداأ1االأ�سرة1يف1التعامل1مع1م�سبب1التوتر1)م�سدر1ال�سغط(1�ساعية1اإىل1ا�ستعادة1
توازنها1مرة1اأخرى1للحفاظ1على1�سعيها1نحو1امل�ستقبل,1اإن1هذا1النموذج1يركز1على1
ثالث1عوامل1حيوية1تلعب1دورا1ًهامة1يف1قدرة1االأ�سرة1على1التكيف1االيجابي1مع1
االأزمة1الناجمة1(Boss,2002:45),1هذه1العوامل1هي1م�سادر1التوتر,1ال�سغوط1

الناجمة1عن1التوتر,1واإدراك1هذا1التوتر,11)انظر1ال�سكل1رقم11(1.

�سكل1رقم1)111(1:1منوذج1التكيف1االأ�سري1لروبني1هيل1)1949(1
(MnCubbin&Patterson,1988)

واإذا1م���ا1ا�ستطاع���ت1االأ�س���رة1مواجه���ة1عام���ل1التوت���ر1عل���ى1نح���و1جي���د1قبل1 1
ح���دوث1توت���ر1اآخر,1فذلك1يطلق1علي���ه1عامل1التوتر1املنف�س���ل,1و�ستمتلك1االأ�سرة1
مياًل1اأكرب1للبقاء1�سامدة1يف1رحلتها,1ولكن1اإذا1تراكمت1التوترات1واالأحداث1فوق1
بع�سه���ا1البع����ص1لت�سكل1بعد1حني1عقب���ة1يف1وجه1االأ�سرة1تعجز1معها1عن1املواجهة1
فحينه���ا1تق���ع1االأ�سرة1اأ�سرية1مل���ا1ي�سمى1باالأزمات1املرتاكم���ة,1وحينها1تكون1االأ�سرة1
بحاج���ة1اإىل1اإتب���اع1من���وذج1اآخر1من1التكي���ف1اإذا1ما1اأرادت1ال�سم���ود1واملواجهة,1هذا1
11The Doble ABCX Model.النموذج1ي�سمى1منوذج1التكيف1االأ�سري1امل�ساعف

)انظر1ال�سكل1رقم21(.
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�سكل1رقم1)121(1:1منوذج1التكيف1االأ�سري1امل�ساعف1ملاكيوبني1وباتر�سون1)1983(

فف���ي1ع���ام19811م,1مت1تق���دمي1من���وذج1التكيف1االأ�س���ري1امل�ساع���ف1بعنا�سر1
اإ�سافي���ة1ت�ستمل1على1ا�ستجابة1االأ�سرة1لالأزم���ات1املرتاكمة1بنظرة1اأكرث1�سمولية,1
ونه���ج1خط���ي1للنموذج,1حي���ث1يرى1هذا1النموذج1اأن1االأ�سر1لك���ي1ت�ستطيع1مواجهة1
جمموع���ة1م���ن1االأزم���ات1املرتاكم���ة1ينبغ���ي1عليها1اأن1تعي����ص1مرحلة1يطل���ق1عليها1
ف���رتة1ما1بعد1االأزمة1)مرحل���ة1ال�سدمة1واملواجهة(,1ومرحلة1اأخرى1ت�سمى1فرتة1
م���ا1قبل1االأزم���ة1)االإدراك(,1ففي1كثري1من1االأحيان1تواج���ه1االأ�سرة1جمموعة1من1
التوت���رات1الناجم���ة1عن1العديد1من1ال�سغوطات1املولدة1لالأزمات,1مما1يجعل1من1
ال�سع���ب1عليه���ا1التخل����ص1من1عامل1توتر1حم���دد1على1النحو1ال���كايف1قبل1حدوث1
عوام���ل1توت���ر1اإ�سافية,1وهنا1تدخ���ل1االأ�سرة1مرة1اأخرى1من���وذج1التكيف1بعنا�سره1
)ال�سغوط���ات1وامل�س���ادر1واالإدراك(1وبتح���د1اأك���رث1تعقي���داً,1وبظه���ور1�سغوط���ات1
واأزم���ات1جديدة,1عل���ى1االأ�سرة1توىل1مهمة1التعامل1مع1اأزم���ات1متعددة1وبوجهات1

نظر1متعددة1اأي�ساً.

فاحلي���اة1ه���ي1�سل�سلة1من1التوترات1وال�سراعات1الت���ي1ال1بد1من1مواجهتها1
وبالت���ايل1اإما1اأن1تكون1احللول1لهذه1ال�سراع���ات1وخف�ص1توتراتها1حلواًل1تكيفية1
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اإيجابية1بنائية1تزيد1من1املرونة1االأ�سرية1وم�ساعر1الرتابط1والتما�سك1بني1اأفراد1
االأ�س���رة1مهم���ا1كانت1ال�سدم���ات1اأو1االحباطات,1وقد1تكون1حل���وال1غري1تكيفية1اأي1
هدمي���ة1يتمخ����ص1م���ن1خاللها1خف�ص1للتوت���رات1ولكن1على1ح�س���اب1قيمة1الذات1
ل���كل1فرد1م���ن1اأفراد1االأ�س���رة1ومن1ثم1تتح���ول1املرونة1االأ�سري���ة1اإىل1جمود1ويزداد1

التفكك1االأ�سري1بدال1من1زيادة1الرتابط.

وحينم���ا1ت�ستطي���ع1االأ�سرة1التكي���ف1االيجابي1والتعامل1م���ع1هذه1املجموعة1
من1التوترات1فاإنها1تكون1قد1ا�ستطاعت1اإيجاد1م�ستوى1جديد1مليزانها1اأو1التوازن1
فيها,1هذا1النوع1من1التكيف1يجعل1االأ�سرة1تت�سرف1بطريقة1�سليمة1وتبنى1ميزانا1ً
جديدا1ًاأكرث1ايجابية1من1�سابقه,1وعندما1يحدث1هذا1متتلك1االأ�سرة1وقتها1طاقة1
جديدة1لتعزيز1تطور1ومنو1كل1فرد1منها1مع1احلفاظ1على1وحدتها1وهي1تتحرك1
نح���و1امل�ستقب���ل1اأي1نحو1معلم1تنموي1متقدم,1ولك���ن1اإذا1كان1التكيف1ب�سكل1�سلبي,1
فاالأ�س���رة1بذل���ك1تخل���ق1م�ستوى1من1الت���وازن1ال�سعيف,1هذا1امل�ست���وى1يكون1اأكرث1
�سعف���ا1ًم���ن1امل�ست���وى1الذي1كان���ت1عليه1االأ�سرة1م���ن1قبل,1ويف1ه���ذه1احلالة1ت�سبح1
االأ�س���رة1اأك���رث1ه�سا�سة1اأمام1ال�سغوط���ات1واالأزمات1امل�ستقبلي���ة1املحتملة,1و�ستكون1
احتمالية1تعزيز1التنمية1لدى1كل1فرد1فيها1�سعيفة1جدا1ًوبالتايل1تت�ساءل1فر�ص1
ه���ذه1االأ�س���رة1يف1امل�سي1قدما1يف1معرتك1احلياة,1وال�س���وؤال1اجلوهري1هنا,1ما1هي1
العوام���ل1الت���ي1قد1تدف���ع1اأ�سرة1ما1نحو1التكي���ف1االإيجابي1م���ع1االأزمات1املرتاكمة1
التي1تواجهها1يف1معرتك1احلياة1اأو1قد1يهوي1بها1يف1غياهب1التكيف1ال�سلبي1الذي1

يوؤدي1ال1حمالة1اإىل1نفق1م�سدود1وتقلي�ص1فر�سها1يف1املواجهة1وال�سمود1؟.

لق���د1ق���ام1من���وذج1التكي���ف1االأ�سري1امل�ساع���ف1على1اأربع���ة1مفاهي���م1اأ�سا�سية1
تلعب1دور1هام1يف1حتديد1املنحى1الذي1تتبعه1االأ�سرة1مع1التعامل1مع1االأزمة1�سواء1
كان1التكي���ف1ايجابي���ا1ًبنائيا1ًاأو1كان1التكيف1�سلبيا1ًهدمي���اً,1هذه1املفاهيم1الرئي�سة1
ه���ي1مطال���ب1االأ�سرة,1ق���درات1االأ�سرة,1معن���ى1االأ�سرة1,1واملرون���ة1االأ�سرية,1فلي�ست1
اأهمي���ة1اأو1حج���م1التوت���ر1هو1العامل1الوحي���د1الذي1يقرر1نهج1االأ�س���رة1يف1مواجهة1
االأزم���ة,1اإن1العوامل1التي1حتدد1م�ستوى1تاأقلم1االأ�سرة1ومواجهتها1لالأزمة1ب�سكل1
ايجاب���ي1تتلخ����ص1يف1الطريقة1الت���ي1ي�ستقبلون1بها1املجري���ات,1واملهارات1وامل�سادر1
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الت���ي1ميتلكونها1يف1الوقت1احلايل1للتعامل1مع1التجارب1الع�سيبة,1باالإ�سافة1اإىل1
امل�س���ادر1املتنوع���ة1املتوفرة1لهم,1حيث1ت�ستمل1مطال���ب1االأ�سرة1على1كل1التحديات1
1,(Gable et al.,2006)1ال�سغ���وط(1الت���ي1تواجهه���ا1االأ�سرة1كوح���دة1متما�سك���ة(
وم�سبب���ات1التوت���رات1االأ�سري���ة1كالق�سايا1الت���ي1ال1نهاية1لها1ب���ني1اأفرادها,1عالوة1
عل���ى1امل�ساحن���ات1اليومي���ة1التي1تت�سمن1حتدي���ات1كل1يوم1والتي1مت���ر1بها1االأ�سرة1
ككل,1اأم���ا1ق���درات1االأ�سرة1فتت�سم���ن1م�سادرها1و�سلوكيات1التعام���ل1داخلها1والتي1

تعد1اأمورا1هامة1جدا1ًو�سرورية1يف1مواجهة1االأزمة.

اأم���ا1معنى1االأ�سرة1فيعنى1اإدراك1االأ�سرة1للمتطلبات1التي1يواجهونها1والتي1
يطلق1عليها1التقييم1االأ�سا�سي1وفهمهم1اي�سا1ًلقدراتهم1والتي1يطلق1عليها1التقييم1
الثانوي,1فكيف1تنظر1االأ�سرة1اإىل1نف�سها1كوحدة1)هوية1االأ�سرة(1ونظرتهم1للعامل1
كاأ�س���رة,1وكيف1ينظ���ر1اأفرادها1اإىل1اأنف�سهم1يف1عالقاته���م1مع1العامل1الذي1يحيط1
به���م,1جميعه���ا1عوامل1مهمة1يف1اإعط���اء1االأزمة1معناه���ا(Patterson,1988),1اأما1
املرون���ة1االأ�سري���ة1فتعني1القدرة1عل���ى1التجاوب1مع1االأزمة1ب�س���كل1بناء1والت�سرف1
حيالها1بايجابية,1والنجاح1يف1الت�سدي1لل�سدائد,1فاملرونة1بوجه1عام1هي1القطب1
املوجب1للظاهرة1الفريدة1للفروق1الفردية1يف1ا�ستجابات1النا�ص1لل�سغوط1واملحن1
واالأزمات1(Rutter,1990)1وهي1القدرة1على1اإعادة1بناء1ال�سخ�سية1والقدرة1على1
الت�س���ايف1من1االأزمات1واملحن1(Germezy,1991)1كما1اأنها1التكيف1الناجح1الذي1

.(Werner,1993)1يتبع1التعر�ص1لالأحداث1احلياتية1املوؤملة

اإذا1ًمرتبط���ة1باخت���زال1ال�سل���وك1ال�سلب���ي1وغ���ري1املرغ���وب1في���ه1 فاملرون���ة1
 (Seligman1وتق���دمي1ال�سلوك1ال�سحي1واملنتج1حتت1التعر�ص1للظروف1ال�سعبة
(et al.,2005,1فالفك���رة1الرئي�س���ة1للمرون���ة1ترتب���ط1بالتاأقل���م1الناج���ح1)التكيف1
االيجابي(1مع1التغلب1على1املخاطرة1واملحنة1واالأزمة1اأو1تطوير1املناف�سة1ملواجهة1

.(Doll&Lyon,1988)1ال�سغوطات1واالأزمات1القا�سية1وال�سديدة

وجدي���ر1بالذك���ر1اأن1هن���اك1فرقا1ًجوهريا1ًب���ني1املرونة1االأ�سري���ة1وما1يعرف1
مبرون���ة1االأن���اEgoReseilience1,1فعل���ى1الرغ���م1م���ن1اأن1مرون���ة1االأن���ا1ت�سكل1يف1
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واالأكادميي���ة1 والنف�سي���ة1واالنفعالي���ة1 العقلي���ة1واالجتماعي���ة1 االأبع���اد1 جممله���ا1
ل�سخ�سي���ة1االإن�س���ان1الف���رد1بحي���ث1تك�سب���ه1الق���درة1عل���ى1التكي���ف1م���ع1االأح���داث1
غ���ري1املواتي���ة1والت���ي1من1املتوق���ع1اأن1تعرق���ل1م�سرية1من���و1ال�سخ�سي���ة1يف1االجتاه1
الطبيع���ي1)اخلطي���ب,2010(1اإال1اأن1العوام���ل1املكون���ة1للمرون���ة1االأ�سري���ة1تختلف1
ع���ن1تل���ك1املكون���ة1ملرون���ة1االأن���ا,1فالعوام���ل1املكون���ة1للمرون���ة1االأ�سري���ة1تتمث���ل1يف1
الق���درة1عل���ى1مواجه���ة1واإدارة1االأزم���ات1وال�سغ���وط,1مه���ارات1تنظي���م1االنفع���ال,1
امل�س���كالت1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ح���ل1 عل���ى1 والق���درة1 التعاوني���ة,1 االأه���داف1 حتدي���د1 عل���ى1 الق���درة1
(Saltzman et al.,2011 ; Simon et al.,2005),1اأما1العوامل1املكونة1ملرونة1
االأن���ا1فت�ستم���ل1عل���ى1فعالية1ال���ذات,1تقدير1الذات1م���ن1حيث1االإثاب���ة1والتعزيز1اأو1
العق���اب,,1الدعم1االجتماع���ي,1التوقعات1املرتفعة,1املرون���ة1الذاتية,1وروح1الدعابة1

.(Ali et al.,2010 ; Earvolino,2007 ; Fried & Penetar,2008:78)

1)2003-1998(1Walsh ”اإن1نظري���ة1املرونة1االأ�سرية1والتي1قدمها1“وال�ص
تق���وم1يف1االأ�سا����ص1عل���ى1الكفاءة1والتوج���ه1نحو1الق���وة1اللذان1تتحلى1به���ا1النماذج1
االأ�سري���ة1الت���ي1ت�سم���ح1بفه���م1اأكرب1لق���درة1االأ�سرة1عل���ى1اإظهار1التكي���ف1االيجابي1
1(Walsh,1998:75;Walsh,2003) واالأزم���ات1 للمح���ن1 مواجهته���م1 عن���د1
فاملرون���ة1االأ�سري���ة1ه���ي1جمموع���ة1املمي���زات1والعوام���ل1واالأبع���اد1واخل�سائ����ص1
املتعلق���ة1باالأ�س���رة1والتي1بدوره���ا1ت�ساعدها1على1البقاء1بتاأقل���م1ناجح1مع1ت�سوي�ص1
املتغ���ريات1ومتكيف���ة1ب�س���كل1ايجاب���ي1م���ع1مواق���ف1االأزم���ات1مهم���ا1كان���ت1حدته���ا
1(McCubbin et al.,1998),1واملتتبع1للرتاث1النف�سي1املتعلق1مب�سطلح1املرونة1
االأ�سرية1ميكنه1مالحظة1اأن1هذا1املفهوم1له1جذوره1ال�ساربة1يف1ناحيتني,1االأوىل1
ه���ي1اجلوانب1النف�سي���ة1للمواجهةCoping1,1اأما1الناحي���ة1الثانية1فهي1اجلوانب1

.(Tusaie & Dyer,2004)1النف�سية1لل�سغوط

لق���د1كان1املي���الد1احلقيق���ي1مل�سطل���ح1املرون���ة1منبثق���ا1ًم���ن1عل���م1االأوبئ���ة,1
فاملنظرين1�سابقا1ًعرفوا1اأهمية1درا�سة1التطور1ال�ساذ1والتطور1الطبيعي1كطريقة1
لفهم1اأف�سل1ملهام1االإن�سان1وقدرته1على1املرونة,1فاملرونة1تنبثق1جتريبيا1ًمن1معرفة1
ال�سلوك1االإن�ساين1وت�ساهم1يف1مهنة1العمل1االجتماعي1وتعتمد1على1فل�سفة1تقوية1
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ال���ذات1اأثن���اء1رعايتن���ا1ملري�ص1اأو1عند1تق���دمي1اال�ست�س���ارة1(Hawley,2000),1وال1
�سك1يف1اأن1الدرا�سات1املتعلقة1بقوة1االأ�سر1والعائالت1خالل1اأوقات1املحن1واالأزمات1
تعود1بتاريخها1اإىل1بدايات1القرن1الع�سرين,1على1الرغم1من1اأن1م�سطلح1“املرونة1
االأ�سري���ة” مل1يكن1جزءا1ًمن1اللغة1الو�سفية1الت���ي1ي�ستخدمها1الباحثون1اآنذاك,1
فالبداي���ة1احلقيقي���ة1ال�ستخ���دام1م�سطلح1املرونة1بوجه1ع���ام1كانت1يف1بداية1فرتة1
ال�سبعين���ات1وكان���ت1البداية1يف1البح���وث1التجريبية1املتعلق���ة1باملرونة1بني1االأفراد1
امل�ساب���ني1بالف�س���ام1(Luthar et al.,2000)1حي���ث1ا�ستنت���ج1الباحث���ون1اآنذاك1اأن1
امل�سابني1بالف�سام1كانوا1قادرين1على1تبني1اأمناط1التكيف1والكفاءة1يف1اأداء1االأعمال1
والعالق���ات1االجتماعية1ال�سوية1واإجناز1م�سوؤولي���ات1احلياة1اإذا1ما1متتعوا1بدرجة1
منا�سب���ة1م���ن1املرون���ة1(Plumb,2011),1ويف1منت�سف1ال�سبعين���ات1ظهر1م�سطلح1
“مرون���ة1االأطف���ال” كمو�سوع1درا�سة1نظري1وجتريبي,1حيث1مت1الرتكيز1اآنذاك1
عل���ى1حتدي���د1ال�سفات1التي1متيز1االأطفال1الذين1يتمتعون1باملرونة1عند1مواجهة1
امل�س���كالت1ك�س���وء1املعامل���ة1والفقر1والتعر����ص1للعنف1واالأمرا����ص1املزمنة1وحينها1
مت1االع���رتاف1ب���دور1العوامل1اخلارجية1والبيئي���ة1يف1تنمية1املرونة1لدى1االأطفال1
باالإ�ساف���ة1اإىل1جمموع���ة1اأخ���رى1من1العوام���ل1الداخلية,1ومت1اال�ستق���رار1على1اأن1
خ�سائ����ص1االأطف���ال1النف�سي���ة1وخ�سائ����ص1اأ�سرهم1وطبيعة1البيئ���ة1التي1يعي�سون1
.(Werner,2004)1فيها1عوامل1اأ�سا�سية1حمددة1ملقدار1ما1يتمتعون1به1من1مرونة

كم���ا1مل1تخل���و1نظري���ة1اإريك�س���ون1م���ن1تن���اول1مفه���وم1املرون���ة1يف1مرحل���ة1
املراهقة,1فال�سخ�سية1املرنة1عنده1ينمو1لديها1يف1مرحلة1املراهقة1ما1ي�سمى1بنمو1
ال���ذات1وال�سع���ور1بذاتي���ة1االأن���ا1التي1يقابله���ا1االرتباك,1وهي1عب���ارة1عن1جمموعة1
احلاج���ات1النف�سية1االجتماعية1ملرحل���ة1املراهقة1املتاأخرة1يف1�سبع1جماالت1عامة:11
تنمي���ة1الكفاي���ة,1والتعام���ل1مع1العواط���ف,1وتنمي���ة1اال�ستقاللية,1وتبل���ور1الذات,1
وتنمي���ة1العالقات1ال�سخ�سي���ة1املتبادلة,1وتنمية1الغر����ص,1وتنمية1التكامل,1ولكل1
منه���ا1عنا�س���ر1فرعية1اأخرى1اأطلق1عليها1م�سطل���ح1“ املوجهات1النمائية”,1وذلك1
الأن1كل1حاج���ة1توج���ه1االأخ���رى,1ويف1عبارة1اأخرى,1فقد1جع���ل1حاجة1تكوين1الذات1
تت�س���در1احلاجات1الثالث1االأوىل,1وعندم���ا1تتحقق1تتوجه1نحو1حتقيق1احلاجات1

الثالث1االأخرى1.
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(McCubbin&McCubb”ومكوب���ني “مكوب���ني1 ق���دم1 1996م,1 ع���ام1 ويف1
(1in,1996اأول1ت�س���ور1لنظري���ة1ت���دور1حول1مفه���وم1املرونة1االأ�سري���ة,1حيث1اأ�سارا1
اإىل1اأن1املرون���ة1االأ�سري���ة1ه���ي1ق���درة1االأ�س���رة1عل���ى1ممار�س���ة1وا�ستخ���دام1االأمن���اط1
ال�سلوكي���ة1ال�سحيح���ة1للتعام���ل1مع1امل�ساع���ب1واالأزمات1بغية1التق���دم1واالزدهار,1
وبن���وا1نظريته���م1اعتم���ادا1ًعل���ى1من���وذج1التكي���ف1االأ�س���ري1ABCX1Model1م���ع1
التوتر1الناجم1عن1االأزمات1والذي1قدمه1“روبني1هيل”,1منوذج1التكيف1االأ�سري1
امل�ساع���ف1The Doble ABCX Modelوال���ذي1قدم���ه1“مكوب���ني1وباتر�سون”,1
من���وذج1التواف���ق1/1التكيف1االأ�سري1والذي1قدمه1“مكوبني1و1مكوبني”,1فانبثقت1
اأوىل1املح���اوالت1اجل���ادة1لر�سم1ت�سور1ملفهوم1نظري���ة1املرونة1االأ�سرية,1وكانت1تلك1
الروؤي���ة1تق���وم1عل���ى1اعتبار1اأن1املرون���ة1االأ�سرية1هي1حم�سلة1اأو1ن���اجت1التفاعل1بني1
موارد1وقدرات1االأ�سرة1و1ال�سغوط1احلياتية1املعا�سة,1واأن1مقدار1التحول1الناجم1يف1
االأ�سرة1�سواء1باجتاه1التكيف1اأو1باجتاه1التوافق1يعرب1عن1م�ستوى1املرونة1االأ�سرية

.(McCubbin & McCubbin, 1996)

ويف1بداية1عام19981م,1وهي1البداية1احلقيقية1لبزوغ1نظرية1املرونة1االأ�سرية1
باأبعادها,1بداأ1“وال�ص” يف1التفكري1يف1قدرة1االأ�سرة1ككتلة1واحدة1متما�سكة1على1
االإبحار1بنجاح1يف1حتديات1احلياة1والتغلب1على1ال�سدائد1واالأزمات1وخا�سة1االأزمات1
املنبثقة1من1وجود1فرد1مري�ص1من1اأع�سائها1(Alvord&Grados,2005)1فراأى1
اأن1قدرة1االأ�سرة1على1مواجهة1ال�سدائد1والتغلب1عليها1هو1حم�سلة1للتفاعل1بني1
املخاط���ر1والعوام���ل1الوقائي���ة1 (Walsh,2002),1فاملخاطر1كالك���وارث1الطبيعية1
املعامل���ة1والرف����ص1 املزم���ن1واال�سطه���اد1و�س���وء1 والفق���ر1والعن�سري���ة1واملر����ص1
املجتمعي1...الخ1تزيد1من1احتمالية1هجوم1التوتر1اأو1االأفكار1ال�سلبية1التي1غالبا1ً

.(Fraser&Richman,1999)1ما1تعقب1االأحداث1ال�سعبة1املريرة

اأم���ا1العوامل1الوقائية1فهي1تلك1اخل�سائ�ص1وال�سفات1املحددة1التي1متكن1
عملي���ة1املرونة1م���ن1احلدوث,1هذه1العوامل1منها1عوامل1فردية1كالقدرة1على1حل1
امل�س���كالت1وطبيعة1احلالة1املزاجية1ومنها1عوامل1اأ�سرية1كنظم1االعتقاد1والقدرة1
على1التحكم1وال�سيطرة1وم�ستوى1التعليم1داخل1االأ�سرة1ومهارات1التكيف1الفعالة1
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(Waller,2001),1هذا1وتتلخ�ص1نظرية1“وال�ص” يف1املرونة1االأ�سرية1مع1االأزمات1
يف1جماالت1ثالث1هي1:1اأنظمة1املعتقدات1داخل1االأ�سرة,1االأمناط1التنظيمية1لدى1
االأ�سرة,1و1التوا�سل1وحل1امل�سكالت,1هذه1املجاالت1الثالثة1الرئي�سة1حتوي1بنيات1

فرعية1يو�سحها1ال�سكل1رقم1)131(1كما1يلي1:

11111111111111111

�سكل1رقم1)131(1:1منوذج1نظرية1وال�ص1يف1املرونة1االأ�سرية
(Walsh,2006:23)

فبن���اًء1عل���ى1ما1ج���اء1ب���ه1“وال����ص”,1فاالأنظم���ة1واملعتق���دات1االإميانية1لدى1
االأ�س���رة1ت�ستم���ل1عل���ى1القي���م,1املواق���ف,1التحي���زات,1االهتمام���ات,1واالفرتا�سات,1
فالب�س���ر1جميع���ا1ًيعي�س���ون1�سم���ن1�سي���اق1جمتمعي1متاأث���را1ًب�سي���اق1جمتمعي1اآخر1
اك���رب1من���ه,1فاالأ�س���رة1املرن���ة1هي1تلك1الت���ي1ت�سمح1روحه���ا1االإمياني���ة1ومعتقداتها1
الديني���ة1عل���ى1فهم1االأزمة1اأو1احل���دث,1ويجعل1اخلربة1املعا�س���ة1طبيعية,1فاالأ�سرة1
املرن���ة1بروحه���ا1وقيمها1الدينية1ال�سامية1ميكنها1حتوي���ل1االأزمة1اإىل1خربة1�سهلة1
وذات1مغزى,1وا�ستخدامها1كو�سيلة1مقوية1لتما�سك1االأ�سرة,1فحفاظ1االأ�سرة1على1
النظ���رة1التفاوؤلي���ة1للم�ستقبل1خ���الل1مرورها1باالأزم���ة1يك�سبه���ا1اأدوات1م�ساعفة1
للمواجه���ة1وجن���ي1نتائ���ج1مثم���رة1(Walsh,1998),1ومن1ناحية1اأخ���رى1فتنظيم1
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االأ�س���رة1نف�سه���ا1وقت1االأزمة1والتح���دي1يوفر1لها1م�ستوى1مرتف���ع1من1اال�ستقرار1
والراح���ة,1ويبنى1اأ�سا�سا1ًمن1الثقة1ي�سم���ح1لها1بتوا�سل1ايجابي1مع1م�سادر1الدعم1
اخلارج���ي1املتاح���ة1يف1املجتم���ع1(Black & Lobo, 2008),1فهذا1التنظيم1ي�سمح1
الأفراده���ا1باال�ستف���ادة1من1ال�سبكات1املهنية1واالجتماعي���ة1املحيطة1بهم1والالزمة1

.(Walsh,1998)1لتوفري1املوارد1التعليمية1والعالجية1واملادية1لهم

وال1ج���دال1ك���ون1التوا�سل1الفعال1وااليجاب���ي1اأمر1حي���وي1واأ�سا�سي1لالأ�سر1
الت���ي1تتمت���ع1باملرونة,1فالو�س���وح1يف1التوا�سل1واالن�سجام1يف1االت�س���ال1ي�سهل1اأداء1
االأ�س���رة1ككل1ب�سكل1اأكرث1فاعلي���ة1(Walsh,2003:12)1واملق�سود1هنا1هو1التعبري1
العاطفي1/1االنفعايل1املنفتح,1فاالأ�سر1القادرة1على1م�ساطرة1م�ساعرها1مع1بع�سها1
البع����ص1ي�ستطي���ع1كل1ف���رد1فيه���ا1التعاطف1مع1االآخ���ر1)االمباثي���ة1والتي1تختلف1
متام���ا1ًع���ن1ال�سمباثي���ة(,1اأي1اأن1التفاعالت1االيجابية1وم�ساع���ر1الرتابط1يوفران1
ق���درة1هائل���ة1على1املواجهة1وبالت���ايل1ال�سمود1والتكيف1االيجاب���ي,1فاالأ�سر1املرنة1
بطبيعة1احلال1تظهر1مهاراتها1يف1قدرة1اأفرادها1على1الع�سف1الذهني1ال�ستنباط1
احلل���ول1والط���رق1املحتمل���ة1للخ���روج1م���ن1االأزم���ة1(Walsh,1998),1ه���ذا1االأمر1
جع���ل1الكث���ري1من1الباحثني1يف1جم���ال1املرونة1االأ�سرية1ي�سفونه���ا1باأنها1جمموعة1
م���ن1االأمن���اط1ال�سلوكية1والكفاءات1الوظيفية1الت���ي1ت�ساعد1االأ�سر1على1التفاو�ص1
والتكيف1مع1االأزمات1واملحن1(McCubbin et al.,1998),1فاملرونة1االأ�سرية1يف1
معناه���ا1الدقي���ق1هي1القدرة1على1حتديد1العملي���ات1االأ�سرية1الرئي�سة1التي1ميكن1
م���ن1خالله���ا1تقليل1ح���دة1التوتر1وال�سع���ف1واله�سا�سة1املحتمل���ة1نتيجة1التعر�ص1
للمواق���ف1واالأزمات1الع�سيبة,1وبالتايل1تعزي���ز1القدرة1على1التعايف1واخلروج1من1
.(Walsh,2002:130)1االأزمة1خا�سة1االأزمة1التي1تو�سف1باأنها1طويلة1االأمد

ومم���ا1�سب���ق1ميكن1القول1باأن1املرونة1االأ�سرية1ه���ي1ذلك1التوازن1الناجت1عن1
التفاع���ل1ب���ني1عوامل1اخلطر1)املخاطر(1وعوامل1الوقاي���ة,1هذا1التوازن1بالتاأكيد1
عملي���ة1ديناميكي���ة,1فعام���ل1اخلط���ر1احلايل1ق���د1يعد1عام���اًل1وقائي���ا1ًيف1امل�ستقبل,1
والعك�ص1�سحيح,1ح�سب1املوقف1اأو1ال�سياق,1اأي1اأن1عوامل1اخلطر1والوقاية1حتمل1
تاأث���ريا1ًمتموج���اً,1فقد1يق���ود1التفاعل1بينهما1اإىل1خماطر1اأك���رب1)تكيف1�سلبي(1اأو1

اإىل1وقاية1اأكرث1)تكيف1اإيجابي(.
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ه���ذا1وم���ن1اجلدي���ر1بالذك���ر1اأن1االأ�س���ر1يف1الق���رن1احل���ايل1تعي����ص1حتديات1
واأزمات1جمة1خمتلفة1ومتتالية,1تختلف1متاما1ًعن1اأزمات1القرن1املا�سي,1وبالتايل1
فه���ي1اأم���ام1مطلب1هام1و�س���روري1وهو1املرون���ة,1فاملرونة1وال�سم���ود1والقدرة1على1
املواجهة1بحكمة1وعقالنية1وامل�سي1قدما1ًلالأمام1بخطوات1متزنة1اأ�سبحت1اأمورا1ً
�سرورية1ال1غنى1عنها1يف1هذا1الع�سر,1فاملرونة1بوجهة1عام1واملرونة1االأ�سرية1على1
وج���ه1اخل�سو�ص1مهارة1حياتية1دقيق���ة1متطلبة1لكافة1اأفراد1االأ�سرة,1اآباء1واأمهات1
واأبن���اء,1وحل�س���ن1احلظ1فاملرونة1ميكن1تعلمه���ا1واكت�سابها,1هذا1االأمر1ظل1ال�سغل1
ال�ساغل1للعديد1من1الباحثني1واملنظرين1للو�سول1اإىل1طرق1واأ�ساليب1ميكن1من1

خاللها1تنمية1ما1يعرف1باملرونة1االأ�سرية.

فاإيقاف1التفكري1الكارثي1وهو1التفكري1االأ�سبه1بالدوامة1الذي1يعيق1الفرد1
م���ن1االجت���اه1نح���و1الق���رار1ال�سائ���ب1وال�سحي���ح,1ور�سم1�سج���رة1قوى1االأ�س���رة1اأي1
حتدي���د1عوام���ل1وم�سادر1القوة1داخ���ل1االأ�سرة,1وتذكر1االأم���ور1واخلربات1اجليدة1
وال�سعيدة1يف1احلياة1(Seligman, et al., 2005)1وت�سجيع1املخاطرات1االإيجابية1
ومناق�س���ة1الدرو�ص1امل�ستفادة1من1الف�س���ل1والتجديد1بانتظام1)الرتويح(1و1توليد1
ال�سعور1االيجابي1والقيام1بالن�ساطات1اجل�سدية1والذهاب1للمنتجعات1والرحالت1
(Chon et al.,2009)1و1تعا�س���د1اأف���راد1االأ�س���رة1حت���ى1يف1االأوق���ات1اجلي���دة1قب���ل1
الع�سيب���ة1وبن���اء1ال�س���الت1االجتماعي���ة1ال�سلبة1وال�سم���اح1الأفراد1العائل���ة1بتكرار1
ممار�س���ة1النجاح���ات1(Dweck,2008:65)1اأم���ور1هامة1لتنمي���ة1املرونة1االأ�سرية1

داخل1نطاق1االأ�سرة1بل1واأكرث1من1ذلك1لتحقيق1ال�سعادة.

وقب���ل1ه���ذا1كل���ه,1فالتكي���ف1االيجاب���ي1وه���و1ه���دف1املرون���ة1االأ�سري���ة1ولبها1
اِت1 احِلَ 1الَِّذيَن1اآَمُنوا1َْوَعِمُلوا1ْال�سَّ و�سميمه���ا1خل�س���ه1عز1وجل1يف1قوله1تع���اىل11" اإِنَّ
َكاَة1َلُه���ْم1اأَْجُرُهْم1ِعنَد1َربِِّه���ْم1َواَل1َخ���ْوٌف1َعلَْيِهْم1َواَل1ُهْم1 ���الَة1َواآَت���ُوا1ْالزَّ َواأََقاُم���وا1ْال�سَّ
َيْحَزُنوَن11" �سورة1البقرة1االآية1,2771اأي1اأن1التم�سك1بالعبادات1والقيم1واملعتقدات1
الديني���ة1ال�سمح���ة1ه���ي1املفت���اح1احلقيق���ي1واللبن���ة1االأوىل1للو�س���ول1اإىل1املرون���ة1

االأ�سرية.
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ه���ذا1وم���ن1املوؤكد1اأن1اأ�سر1االأطف���ال1امل�سابني1باالأوتي���زم1يتعر�سون1للعديد1
م���ن1ال�سغوط1واالأزم���ات1ب�سورة1اأكرب1مقارنة1بتلك1ال�سغ���وط1التي1تتعر�ص1لها11
اأ�سر1االأطفال1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1االأخرى1(Deater et al.,1996)1فاأوىل1
تلك1ال�سغوط1هي1�سعوبة1وم�سقة1الت�سخي�ص1ال�سليم1وحتديد1م�ساعب1الطفل1
املحددة11(Martinez&Carter,2009)1مما1ينتج1عن1ذلك1ارتفاع1م�ستوى1التوتر1
لدى1الوالدين,1واإذا1ما1ا�ستطاعت1االأ�سرة1احل�سول1على1الت�سخي�ص1ال�سليم1فاإن1
م�ست���وى1التوت���ر1يزيد1يف1االرتفاع1ومع���ه1تتهاوى1االآمال1واالأح���الم1والطموحات1
املعلق���ة1عل���ى1ه���ذا1الطفل1وتنت���اب1الوالدين1خليط1م���ن1امل�ساعر1اأكرثه���ا1م�ساعر1
�سلبي���ة1(Dale et al.,2006)1وهن���ا1حت���دث1ال�سدم���ة1النف�سي���ة1العنيف���ة1وتتولد1
االأزمة1احلقة1ويعي�ص1بعدها1الوالدين1حالة1من1احلزن1واالأ�سى1ي�ساحبها1كثريا1ً

.(Ariel&Naseef,2006:58)1زملة1اأعرا�ص1اكتئابية

ومب�س���ي1الوق���ت1ي���زداد1م�ست���وى1التوت���ر1يف1االرتف���اع,1�سارب���ا1ًبق���وة1توازن1
االأ�سرة1باأكملها1حينما1يبداأ1الوالدان1يف1اال�سطدام1بامل�ساعب1ال�سلوكية1العديدة1
الت���ي1يظهره���ا1الطفل,1وكذلك1بال�سعوب���ات1التوا�سلية1وغريه���ا,1وحينها1تتغري1
احلال���ة,1م���ن1حزن1واأ�سى1اإىل1قلق1وعزل���ة1اجتماعية1ب�سبب1عدم1مقدرة1الوالدين1
وال1 1,(Martinez&Carter,2009) وب�سلوكياته���م1 باأطفاله���م1 التحك���م1 عل���ى1
يتوق���ف1االأم���ر1عن���د1هذه1العملي���ات1العاطفي���ة1فقط,1ب���ل1تتفجر1م�ساع���ر1اأخرى1
جم���ة,1فالغ�س���ب1واالإن���كار1والتربي���ر1ولوم1ال���ذات1وال�سعور1بالذن���ب1كلها1م�ساعر1

.(Dale et al.,2006)1حا�سرة1لدى1اآباء1اأطفال1االأوتيزم

وال1ج���دال1يف1ك���ون1االأمه���ات1يح�س���دن1الن�سي���ب1االأكرب1من1تل���ك1امل�ساعر1
(Plumb,2011)1م�ساف���ا1ًاإليه���ا1م�ساع���ر1االإحب���اط1والياأ�ص,1حي���ث1ت�سعر1اأمهات1
اأطف���ال1االأوتي���زم1باأنهن1الراعيات1الوحي���دات1ل�سحة1واأم���ور1اأطفالهن,1وبالتايل1
فه���ن1اأك���رث1احتياجا1ًللدعم1املجتمعي1واحل�سول1عل���ى1خدمات1م�ساندة1تقلل1من1
م�ستوي���ات1اإجهاد1االأمومة1لديه���ن1(Dale et al.,2006),1وبالتايل1فهن1بحاجة1
اإىل1ا�سرتاتيجي���ات1تكي���ف1ايجاب���ي1منا�سب���ة,1وبحاج���ة1اإىل1التدريب1عل���ى1املرونة1
لتخفي���ف1وط���اأة1تل���ك1امل�ساع���ر1اجلمة1التي1يعان���ون1منها,1وبحاج���ة1ملحة1للدعم1
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االجتماع���ي,1واإع���ادة1الهيكل���ة,1وبحاجة1اأي�س���ا1ًللتدريب1على1كيفي���ة1تعبئة1طاقة1
االأ�سرة1من1جديد1(Twoy et al.,2007),1فالدعم1االجتماعي1يعد1مبثابة1االأداة1
املخفف���ة1لعوام���ل1تاأزم1االأ�سرة1ككل,1وعامل1رئي�ص1للو�س���ول1اإىل1م�ستوى1منا�سب1
م���ن1املرون���ة1االأ�سرية,1وم���ا1الدعم1االجتماع���ي1اإال1و�سيلة1االأ�س���رة1للعودة1جمددا1ً
للتعايف1ومقاومة1االأزمات,1فالدعم1االجتماعي1واخلدمات1امل�ساندة1هما1الو�سيط1

.(Fischer et al.,2007:413)1الذي1يهون1ال�سدائد1ويزيل1العقبات

درا�صات �صابقة :
ا�ستهدف���ت1درا�س���ة1باي���ات1(Bayat,2007)1الك�س���ف1ع���ن1م�ست���وى1املرون���ة1
االأ�سرية1لدى1عينة1من1اآباء1واأمهات1اأطفال1االأوتيزم,1حيث1تكونت1عينة1الدرا�سة1
م���ن1301اأب1و11341اأم1جميعه���م1يرعون1اأطفال1اأوتيزم1ترتاوح1اأعمارهم1من1�سنتني1
اإىل1181�سن���ة,1وبع���د1اأن1حتق���ق1الباح���ث1م���ن1جتان����ص1اأف���راد1العين���ة1ق���ام1بتطبي���ق1
ا�ستبي���ان1للمرون���ة1االأ�سري���ة1مك���ون1م���ن1ث���الث1اأ�سئل���ة1مفتوحة1ه���ي11:1(1ما1هي1
االآث���ار1ال�سلبي���ة1اأو1االإيجابي���ة1التي1ح�سل���ت1عليها1اأنت1نتيجة1وج���ود1طفل1لديك1
يعانى1من1االأوتيزم1؟,21(11ما1هي1االآثار1ال�سلبية1اأو1االإيجابية1التي1ح�سلت1عليها1
اأ�سرتك1ككل1نتيجة1وجود1طفل1لديك1يعانى1من1االأوتيزم1؟31(1اكتب1ما1تريد1عن1
طفلك1امل�ساب1باالأوتيزم1؟,1وبعد1ذلك1قام1الباحث1بعمل1حتليل1نوعي1لالإجابات1
التي1قدمها1اأفراد1العينة1وبعد1اإجراء1املعاجلات1االإح�سائية1املنا�سبة1تبني1ما1يلي1
:1301%1م���ن1اأف���راد1العين���ة1اأجمع���وا1على1اأن1وجود1طف���ل1اأوتيزم1داخ���ل1االأ�سرة1اأثر1
عليه���ا1�سلبي���اً,12811%1اأجمع���وا1على1اأن1وجود1طفل1اأوتيزم1داخ���ل1االأ�سرة1اأثر1عليها1
باالإيج���اب,1اأم���ا1باقي1اأفراد1العينة1فقد1اأجمعوا1عل���ى1اأن1وجود1طفل1اأوتيزم1داخل1
االأ�س���رة1اأث���ر1عليها1�سلبي���ا1ًيف1مناحي1معين���ة1وايجابيا1ًيف1مناحي1اأخ���رى,1اأما1على1
م�ست���وى1الف���رد1نف�س���ه,1اأجم���ع391%1اأن1وجود1طف���ل1اأوتيزم1اأثر1عليه���م1باالإيجاب,1
21%1اأث���ر1عليهم1بال�سل���ب,401%1بال�سلب1واالإيجاب,1هذا1وقد1خل�ست1الدرا�سة1اإىل1
اأن1وج���ود1طف���ل1اأوتيزم1داخ���ل1االأ�سرة1يوؤثر1عليها1ككل1اأكرث1م���ن1تاأثري1ذلك1على1
الف���رد1نف�س���ه1)االأب1اأو1االأم1مبفرده(,1واأن1م�ستوى1املرونة1االأ�سرية1قد1يتدنى1اإىل1
درج���ات1منخف�س���ة1ج���دا1ًيجعل1االأ�سرة1غ���ري1متزنة,1كما1اأن1ذل���ك1التاأثري1يتجلى1
ل���دى1االأمه���ات1اأكرث1من1االآباء,1واأو�ست1الدرا�سة1ب�سرورة1تنمية1م�ستوى1املرونة1
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االأ�سري���ة1ل���دى1الوالدين1الذين1يرعيان1طفل1اأوتيزم1م���ن1خالل1تغيري1نظرتهم1
للحي���اة1وغر�ص1معاين1جديدة1لها1واأمال1وطموحات1لتحقيقها1وتدعيم1عالقات1

الرتابط1داخل1االأ�سرة.

كما1حاول1دوبونت1(Dupont,2009)1الك�سف1عن1طبيعة1املرونة1االأ�سرية1
لدى1141اأب1واأم1ممن1ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني1301و1651�سنة,1حيث1كان1ن�سف1اأفراد1
العين���ة1اأعماره���م1مابني1401و1551�سن���ة,1لديهم1طفل1اأوتيزم1واح���د1فقط,1واعتمد1
الباح���ث1هن���ا1على1اأ�سل���وب1املقابلة1ال�سخ�سي���ة1الطليقة,1حي���ث1كان1يجتمع1باالأب1
واالأم1�سوي���ا1ًويوج���ه1له���م1ال�س���وؤال1التايل1:1م���ن1ف�سلكم1اأخربوين1ع���ن1جتربتكم1
وحياتك���م1ال�سخ�سي���ة1واالأ�سرية1يف1ظل1وجود1طفل1اوتيزم1لديكم1؟,1وبعد1حتليل1
االإجاب���ات1الت���ي1كان1يتفق1عليه���ا1الوالدان1)االأب1واالأم(1تو�سل���ت1الدرا�سة1اإىل1اأن1
االآب���اء1واالأمه���ات1قد1عا�س���وا1خربات1األيم���ة1متعددة1نغ�ست1عليه���م1حياتهم1وكان1
له���ا1بال���غ1االأثر1يف1توتر1العالقات1بني1اأفراد1االأ�س���رة1جميعا1حرمتهم1من1العي�ص1
بطريقة1طبيعية1نتيجة1املعاناة1التي1خربوها1مع1وجود1طفل1اأوتيزم1بينهم1�سواء1
املتعلق���ة1بامل�س���كالت1ال�سلوكية1ال�سادرة1منه1اأو1تلك1املتعلقة1بحاجاته1ال�سخ�سية,1
وم���ا1زاد1االأم���ر1�سوء1هو1قلة1اخلدم���ات1امل�ساندة1التي1ح�سلوا1عليها,1ولهذا1اأو�ست1
الدرا�س���ة1ب�س���رورة1التنمي���ة1املبكرة1للمرون���ة1االأ�سرية1بالن�سبة1لالآب���اء1واالأمهات1
مقدم���ي1الرعاي���ة1لطفل1اوتي���زم1كما1اأك���دت1الدرا�سة1على1ت���دين1م�ستوى1املرونة1
واأ�سارت1اإىل1اأن1الوالدين1بحاجه1ملحة1لبع�ص1النواحي1االنفعالية1وتلك1املتعلقة1

بامل�ساعر.

وم���ن1ناحي���ة1اأخرى1ا�سته���دف1بود����ص1(Budds,2010)1التع���رف1على1اأثر1
التم�س���ك1باملعتق���دات1الدينية1امل�سيحي���ة1على1م�ستوى1املرون���ة1االأ�سرية1لدى1اآباء1
اأطفال1االأوتيزم,1حيث1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1171اأ�سرة1)117اأب1و1171اأم(1لديها1
طف���ل1م�س���اب1باالأوتيزم,1وق���ام1الباحث1بع���د1التحقق1من1جتان�سه���م1يف1املتغريات1
الدميوغرافي���ة1بتق�سيمه���م1اإىل1جمموعت���ني1ح�س���ب1متغري1التم�س���ك1باملعتقدات1
الديني���ة1امل�سيحي���ة,1جمموع���ة1ذات1مت�س���ك1مرتف���ع1واأخ���رى1منخف�س���ة1التدين,1
وبع���د1تطبي���ق1مقيا����ص1املرون���ة1االأ�سري���ة1عل���ى1املجموعت���ني1واإج���راء1التحليالت1
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االإح�سائي���ة1املنا�سبة1تو�سلت1نتائج1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1االأ�سر1االأكرث1تدينا1ًومت�سكا1ً
باملعتق���دات1الدينية1امل�سيحية1كانت1تتمتع1مب�ست���وى1مرتفع1من1املرونة1االأ�سرية1
مقارنة1باالأ�سر1االأقل1تدنياً,1واأو�ست1الدرا�سة1ب�سرورة1زيادة1الوازع1الديني1لدى1
االآباء1حتى1يتمكنوا1من1احل�سول1على1م�ستوى1جيد1من1املرونة1االأ�سرية1يوؤهلهم1

للنجاح1يف1احلياة1يف1ظل1وجود1طفل1اأوتيزم1داخل1االأ�سرة.

وحت���ت1عن���وان1:1املرونة1لدى1اأ�سر1طف���ل1االأوتيزم,1ح���اول1اأبراهام1واآخرون1
(Abraham et al.,2010)1الك�س���ف1ع���ن1طبيع���ة1املرون���ة1االأ�سري���ة1ل���دى1عين���ة1
م���ن1اأمه���ات1اأطف���ال1االأوتيزم1بلغ1قوامه���ا1341اأماً,1هذا1وقد1اعتم���د1الباحثون1على1
من���وذج1مكوب���ي1MnCubbin1للتكي���ف1االأ�س���ري1يف1فح�ص1م�ست���وى1املرونة1لدى1
عينة1الدرا�سة,1وبتحليل1االأرقام1التي1مت1احل�سول1عليها1يف1هذه1الدرا�سة,1اأفادت1
النتائ���ج1ب���اأن1اأمهات1اأطفال1االأوتيزم1يعي�سون1م�ستوي���ات1متدنية1من1املرونة,1واأن1
عوام���ل1حم���ددة1م���ن1�ساأنه���ا1اأن1تلع���ب1دورا1هام���ا1ًيف1ه���ذه1املرون���ة,1ه���ذه1العوامل1
تتمثل1يف1نظام1العقائد1داخل1االأ�سرة,1اإيجابية1االأ�سرة,1النظرة1االيجابية1للحياة1
والتف���اوؤل,1الدع���م1االجتماع���ي,1وامل�ست���وى1االقت�س���ادي.1كم���ا1ا�سته���دف1يا�سوك���و1
و�سيك���و1(Yasuko&Chieko,2011)1تنمي���ة1م�ست���وى1املرون���ة1االأ�سري���ة1ل���دى1
عينة1من1اأمهات1االأطفال1ذوي1ال�سعوبات1الفكرية1)االإعاقة1العقلية(1واالإعاقات1
النمائي���ة1م���ن1خ���الل1ا�ستخدام1برنامج1اإر�س���ادي1يتم1تطبيقه1م���ن1خالل1جل�سات1
جماعي���ة1لف���رتة1زمني���ة1بلغ���ت131�سهور,1حي���ث1ا�سته���دف1الباحث���ون1تدريب1عينة1
الدرا�س���ة1عل���ى1التعب���ري1ع���ن1العواطف,1تغي���ري1االجتاهات1نحو1االإعاق���ة,11تقدمي1
بدائ���ل1متع���ددة1للم�س���كالت1الت���ي1تواجهها1االأمهات1م���ع1اأطفاله���ن,1تقدمي1دليل1
اإر�س���ادي1لهم1مبراكز1الدع���م1االجتماعي1املتاحة1واخلدمات1املقدمة1من1خاللها,1
وتدريبهم1على1كيفية1التاأقلم1والتكيف1االيجابي1مع1االأزمات1والتوتر1من1خالل1
ر�س���م1�سج���رة1قوى1العائلة1ومواردها1الداعمة1لها,1هذا1وقد1اأفادت1نتائج1الدرا�سة1
اإىل1اأن1التدري���ب1عل���ى1تلك1اجلوانب1وخا�س���ة1التعبري1عن1االنفعاالت1والعواطف1
م���ن1�ساأن���ه1رفع1م�ست���وى1املرونة1االأ�سرية1ل���دى1االأمهات1كما1اأك���دت1الدرا�سة1على1

اأهمية1الدعم1االجتماعي1يف1تنمية1م�ستوى1املرونة1االأ�سرية.
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وا�سته���دف1كاب1وب���راون1(Kapp&Brown,2011)1التع���رف1على1طبيعة1
املرونة1االأ�سرية1والعوامل1املوؤدية1اإليها1لدى1191اأم1لديها1طفل1م�ساب1باالأوتيزم,1
وم���ن1خالل1تطبيق1ا�ستبيان1املرونة1االأ�سري���ة1امل�ستخدم1يف1هذه1الدرا�سة1واإجراء1
املعاجل���ات1االإح�سائي���ة1املنا�سب���ة1اأفادت1النتائج1اأن1اأمهات1اأطف���ال1االأوتيزم1يعانني1
م���ن1تدنى1م�ستوى1املرونة1االأ�سرية1لديه���ن1واأن1هناك1عوامل1حمددة1تلعب1دورا1ً
هام���ا1ًيف1املرون���ة1االأ�سري���ة1ل���دى1اأ�س���ر1اأطفال1االأوتي���زم,1هذه1العوام���ل1هي1:1وقت1
االأ�سرة1وروتينها1اليومي,1القدرة1على1التوا�سل1بني1اأفرادها1وحلهم1للم�سكالت,1
الدع���م1املجتمع���ي,1التقب���ل1والر�سا1يف1حالة1مر����ص1اأحد1اأع�س���اء1االأ�سرة,1واالأمل1
والتف���اوؤل1واملثاب���رة.1ويف1ال�سدد1نف�سه,1حاول1بلم���ب1(Plumb,2011)1يف1درا�سته1
الت���ي1طبقه���ا1على1501من1اأمه���ات1اأطفال1االأوتيزم1)اأعمارهم1م���ن161اإىل1121�سنة(1
التع���رف1عل���ى1طبيع���ة1العالق���ة1ب���ني1م�ست���وى1املرون���ة1االأ�سري���ة1و�سبك���ة1الدع���م1
االجتماع���ي1املحيطة1باالأ�سرة1واأثرهم���ا1على1م�ستوى1ال�سغوط1التي1تعاين1منها1
االأ�س���رة1ككل,1ا�ستخ���دم1الباحث1يف1هذه1الدرا�سة1مقيا����ص1للمرونة1االأ�سرية1واآخر1
ل�سبك���ة1الدع���م1االجتماع���ي1باالإ�سافة1ال�ستبيان1لل�سغوط1واأح���داث1احلياة,1وقد1
اأف���ادت1نتائج1الدرا�س���ة1باأن1االأ�سر1ذات1م�ستوى1املرون���ة1املرتفع1تتمتع1ب�سبكة1دعم1
اجتماع���ي1قوي���ة1واإدراكه���ا1لل�سغ���وط1منخف����ص,1بينما1تع���اين1االأ�س���ر1ذات1�سبكة1
الدع���م1االجتماع���ي1الب�سيط���ة1من1تدنى1م�ست���وى1املرونة1االأ�سري���ة1وتعي�ص1اأنواع1
خمتلف���ة1من1االأح���داث1احلياتية1ال�ساغطة,1ومما1تقدم1ميكن1القول1باأن1البحث1
يف1م�ست���وى1املرون���ة1االأ�سري���ة1ل���دى1اأ�سر1اأطف���ال1االأوتي���زم1عامة1ول���دى1اأمهاتهم1
خا�سة1حظي1بالعديد1من1الدرا�سات,1اأجمعت1معظمها1على1تدنى1م�ستوى1املرونة1
لديهن,1واأكدت1معظم1نتائج1الدرا�سات1على1وجود1عالقة1دالة1بني1م�ستوى1املرونة1
االأ�سري���ة1واإدراك1ال�سغ���وط1واأن1�سبكة1الدعم1االجتماع���ي1القوية1من1�ساأنها1رفع1
م�ست���وى1املرون���ة1االأ�سري���ة1لدى1اأمه���ات1اأطفال1االأوتي���زم,1كم���ا1اأن1تنمية1م�ستوى1
املرون���ة1االأ�سري���ة1يتوقف1على1العديد1من1العوامل1ياأتي1يف1مقدمتها1التعبري1عن1

االنفعاالت1والعواطف.
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فرو�س الدرا�صة :
حتاول1الدرا�سة1احلالية1التحقق1من1�سحة1الفرو�ص1التالية1: 1

يوج���د1ف���رق1ذو1دالل���ه1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1متو�سطي1رتب1- 1
درج���ات1املجموعت���ني1التجريبي���ة1و1ال�سابط���ة1يف1القيا����ص1البع���دي1للمرونة1

االأ�سرية1ل�سالح1املجموعة1التجريبية1.
يوج���د1ف���رق1ذو1دالل���ه1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1متو�س���ط1رت���ب1- 2

درج���ات1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�س���ني1القبلي1والبعدي1املرونة1االأ�سرية1
يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1ل�سالح1القيا�ص1البعدي.

ال1يوج���د1ف���رق1ذو1دالل���ه1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1)0٫05(1ب���ني1متو�سط1رتب1- 3
درجات1املجموعة1ال�سابطة1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1للمرونة1االأ�سرية.

يوج���د1ف���رق1ذو1دالل���ه1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى1)0٫05(1ب���ني1متو�س���ط1رت���ب1- 4
البع���دي1والتتبع���ي1للمرون���ة1 القيا�س���ني1 التجريبي���ة1يف1 املجموع���ة1 درج���ات1

االأ�سرية1ل�سالح1القيا�ص1التتبعي.

اإجراءات الدرا�صة

اأولً : منهج الدرا�سة : 

انتهج���ت1الدرا�سة1احلال���ة1يف1جانبها1التطبيقي1املنه���ج1التجريبي1اأ�سلوب1
املجموعت���ني1)التجريبي���ة1وال�سابطة(,1والذي1يعني1�سمني���ا1ًاإجراء1جتربة1حول1
مو�سوع1ما,1حيث1يتدخل1الباحث1يف1بع�ص1املتغريات1لريى1اأثر1االختالف1يف1قيم1

هذه1املتغريات1على1متغريات1اأخرى.

ثانيًا : عينة الدرا�سة : 

تكون���ت1عينة1الدرا�سة1الفعلية1احلالية1من1جمموعتني,1االأوىل1جتريبية1
وعدد1اأفرادها161اأمهات1والثانية1�سابطة1وعدد1اأفرادها161اأمهات,1كل1منهن1لديها1
طف���ل1اأوتي���زم,1ه���ذا1وق���د1راع���ى1الباحث1جتان����ص1اأف���راد1املجموعت���ني1يف1النواحي1
امل�ست���وي1 ملقيا����ص1 تطبيق���ه1 خ���الل1 م���ن1 واالقت�سادي���ة1 والثقافي���ة1 االجتماعي���ة1
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االجتماع���ي1االقت�س���ادي1الثق���ايف1املط���ور1لالأ�سرة1)اإعداد1/1حمم���د1بيومي1خليل1
2000(,1ويقي����ص1هذا1املقيا�ص1امل�ست���وى1االقت�سادي/االجتماعي/الثقايف1لالأ�سرة1
م���ن1خ���الل1ثالثة1اأبعاد1اأ�سا�سية,1اأولها1هو1امل�ست���وى1االجتماعي1وذلك1من1خالل1
الو�س���ط1االجتماع���ي,1حال���ة1الوالدي���ن,1العالق���ات11االأ�سري���ة,1واملن���اخ1االأ�س���ري1
ال�سائ���د,1حجم1االأ�سرة1وامل�ستوى1التعليمي1الأفرادها,1ن�ساطهم1املجتمعي,1واملكانة1
االجتماعي���ة1ملهنه���م,1اأما1البعد1الثاين1فيتمث���ل1يف1امل�ستوى1االقت�سادي11لالأ�سرة1,1
ويقا�ص1من1خالل1املكانة1االقت�سادية1ملهن1اأفراد1االأ�سرة,1م�ستوى1معي�سة1االأ�سرة1
وم�ست���وى1االأجه���زة1واالأدوات1املنزلية,1معدل1ا�ستهالك1االأ�سرة1للطاقة,1التغذية,1
الرعاية1ال�سحية,1العالج1الطبي,1و�سائل1النقل1واالت�سال1لالأ�سرة,1معدل1اإنفاق1
االأ�س���رة1علي1التعليم1واخلدمات1الرتويحي���ة,1االحتفاالت1واحلفالت1واخلدمات1
املعاون���ة1واملظه���ر1ال�سخ�سي1والهندام1لالأ�سرة,1ويتمث���ل1البعد1الثالث1يف1امل�ستوى1
لثق���ايف1لالأ�س���رة1ويقي����ص1امل�ست���وى1لع���ام1لثقاف���ة1االأ�س���رة1م���ن1حي���ث1االهتمامات1
الثقافي���ة1داخ���ل1االأ�س���رة,1املواق���ف1الفكري���ة1لالأ�س���ر,1اجت���اه1االأ�س���رة1نح���و1العل���م1
والثقاف���ة1داخ���ل1االأ�س���رة1واملواق���ف1الفكري���ة1لالأ�سرة1واجت���اه1االأ�سرة1نح���و1العلم1
والثقاف���ة,1درج���ة1الوع���ي1الفك���ري1والن�ساط1الثق���ايف1الأفراد1االأ�س���رة1ويعطي1هذا1
املقيا����ص1ثالث���ة1درجات1م�ستقلة1مبعدل1درجة1واح���دة1لكل1بعد,1كما1يعطي1درجة1
واح���دة1كلي���ة1لالأبع���اد1الثالثة1جمتمعة1تت���وزع1علي1عدد1م���ن1امل�ستويات1)مرتفع1
جدا-مرتفع-ف���وق1متو�سط1–متو�س���ط1–دون1املتو�سط1–منخف�ص1–منخف�ص1
ج���دا(,1ه���ذا1ويتمتع1هذا1املقيا�ص1مبع���دالت1�سدق1وثبات1منا�سب���ة1حيث1تراوحت1
قي���م1)ت(1الدالة1على1�سدقة1التمييزي1بي���ني12٫61-123٫8وذلك1لالأبعاد1الثالثة1
والدرج���ة1الكلي���ة,1كما1تراوحت1قي���م1معامالت1الثبات1عن1طري���ق1اإعادة1االختبار1
بع���د1ثالث���ة1اأ�سهر1من1التطبي���ق1االأول1وذلك1بالن�سبة1لالأبع���اد1الثالثة1والدرجة1
الكلي���ة1للمقيا�ص1ب���ني1)110٫92-10٫97(1وهي1جميعا1ًقيم1دالة1اإح�سائيا1ًعند1.0٫01
كم���ا1حر����ص1الباحث1عل���ى1جتان�ص1اأف���راد1املجموعتني1يف1متغري1املرون���ة1االأ�سرية1
مو�س���وع1القيا����ص1يف1الدرا�س���ة1احلالية,1حيث1عم���د1الباحث1اإىل1اختي���ار1االأمهات1
احلا�س���الت1عل���ى1درجات1منخف�س���ة1على1مقيا����ص1املرونة1االأ�سري���ة1امل�ستخدم1يف1

هذه1الدرا�سة.
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ويو�س���ح1اجل���دول1رق���م1)111(1قيم���ة1الن�سب���ة1احلرجة1)z(1لدالل���ة1الفروق1
بني1متو�سطي1رتب1درجات1اأفراد1املجموعة1التجريبية1واملجموعة1ال�سابطة1من1
حي���ث1العمر1الزمني1وامل�ستوي1االجتماعي1االقت�سادي1الثقايف1لالأ�سرة1وم�ستوى1

املرونة1االأ�سرية.

جدول رقم ) 1 (
قيم��ة الن�ص��بة احلرج��ة )z( لداللة الف��روق بني متو�ص��طي رتب درج��ات اأف��راد املجموعة 
التجريبية واملجموعة ال�ص��ابطة من حيث العمر الزمني وامل�ص��توي االجتماعي االقت�ص��ادي 

الثقايف للأ�صرة وم�صتوى املرونة االأ�صرية

المجموعاتمجال التجانس
 توزيع الرتب

وعددها

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
Z الداللةقيمة

العمر الزمني
غير دالة53.316.50.219السالبةتجريبية
14.54.5الموجبةضابطة

المستوى االجتماعي/

االقتصادي/الثقافي

-55.326.5السالبةتجريبية

0.21

غير دالة

15.728.5الموجبةضابطة

المرونة األسرية
-21.53السالبةتجريبية

1.41

غير دالة

000الموجبةضابطة

ثالثًا : اأدوات الدرا�صة : 
ا�ستخ���دم1الباح���ث1يف1ه���ذه1الدرا�س���ة1مقيا����ص1لتقيي���م1م�ست���وى1املرون���ة1
االأ�سرية1من1اإعداده*,1وفيما1يلي1و�سف1تف�سيلي1للمقيا�ص1على1النحو1التايل1:

يتكون1مقيا�ص1تقييم1م�ستوى1املرونة1االأ�سرية1من1ثالثة1اأبعاد1رئي�سة,1
البع�د الأول : اأنظم�ة املعتق�دات داخ�ل الأ�س�رة :1ويتك���ون1ه���ذا1البع���د1
م���ن1)16(1عب���ارة,1وعرفه1الباح���ث1على1اأنه1:1جمم���ل1املعتق���دات1الدينية1)النظم1
العقائدي���ة(1والروحاني���ات1الت���ي1تعتنقه���ا1االأ�س���رة1وتتخذه���ا1كو�سيل���ة1لتنظي���م1
خرباتها1ومتكني1اأع�سائها1من1التعامل1مع1االأحداث1احلياتية1بتوقعات1ايجابية,1

* لإلطالع على الصورة النهائية للمقياس انظر ملحق رقم ( 1 ).
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ه���ذه1املعتق���دات1تتجل���ى1يف1�سورة1طقو����ص1وعادات1يومي���ة1واإج���راءات1فردية1تتم1
داخ���ل1االأ�س���رة1وي�ستخدمها1اأع�ساء1االأ�سرة1لفهم1وتوجي���ه1بع�سهم1بع�سا1ًبغر�ص1
مواجه���ة1ال�سدائ���د1و�سناع���ة1معاين1اإيجابية1م���ن1االأحداث1احلياتي���ة1ال�ساغطة1
وو�س���ع1اأه���داف1وتطلع���ات1م�ستقبلية1تفاوؤلي���ة1جتعل1احلياة1ذات1مغ���زى1ومعنى,1
والعب���ارات1املع���ربة1ع���ن1ه���ذا1البع���د1حتم���ل1االأرق���ام1التالي���ة1يف1ال�س���ورة1النهائية1

للمقيا�ص1.671,651,631,611,501,491,451,431,381,361,311,151,111,101,41,1:1

البع�د الثاين : الأمناط التنظيمية لدى الأ�سرة :1ويتكون1هذا1البعد1من1
)28(1عبارة1,1وعرفه1الباحث1على1اأنه1:1القدرة1على1اإعادة1تنظيم1االأدوار1واالأو�ساع1
داخ���ل1االأ�س���رة1بغر�ص1التوافق1مع1االأحداث1احلياتي���ة1واملطالب1البيئية1املختلفة1
واملتج���ددة1م���ن1اأجل1م�ساعدة1اأي1فرد1من1اأفراد1االأ�سرة1على1تقبل1و�سعه1اجلديد1
فيها1وذلك1كله1بهدف1ا�ستعادة1االتزان1واال�ستقرار1لالأ�سرة1من1خالل1بث1معاين1
الت�سام���ح1واملرون���ة1والتكيف1وامل�سان���دة1العاطفية1واال�ستفادة1م���ن1جميع1م�سادر1
الدعم1االجتماعي1املتاحة,1والعبارات1املعربة1عن1هذا1البعد1حتمل1االأرقام1التالية1
يف1ال�سورة1النهائية1للمقيا�ص1,301,261,251,231,221,181,171,161,141,91,81,71,61,51:11

.73,741,721,701,681,661,591,531,511,501,461,411,371,34

اأم�ا  البع�د الثالث : التوا�س�ل وحل امل�سكلت :1ويتك���ون1هذا1البعد1من1
)31(1عب���ارة,1وعرف���ه1الباحث1على1اأنه1:1قدرة1االأ�سرة1على1التعرف1على1امل�سكالت1
وطرح1االأفكار1وتبادلها1واخليارات1املمكنة1واتخاذ1القرار1ال�سائب1حيال1مو�سوع1
معني1باالإ�سافة1اإىل1قدرتها1على1اإظهار1وحتمل1جمموعة1وا�سعة1من1امل�ساعر1من1
خ���الل1الق���درة1على1التعب���ري1العاطفي1املفت���وح,1والعبارات1املعربة1ع���ن1هذا1البعد1
حتم���ل1االأرق���ام1التالية1يف1ال�سورة1النهائية1للمقيا����ص1,211,201,191,131,121,31,2:11
1,601,581,571,561,551,541,521,481,471,441,421,401,391,351,331,321,291,281,271,24

.711,691,621,61



فاعلية برنامج اإر�شادي يف تنمية املرونة االأ�شرية لدى اأمهات اأطفال االأوتيزم د. حممد كمال ابو الفتوح

- 47 -

ه���ذا1وق���د1مر1اإع���داد1ه���ذا1املقيا�ص1ب�سور1ث���الث,1�سورة1مبدئي���ة,1�سورة1 1
اأولي���ة,1واأخ���رى1نهائية,1حيث1بلغ1عدد1العبارات1يف1ال�سورة1النهائية1للمقيا�ص1751
عب���ارة,1وق���د1و�سع1الباحث1�سلم1تدريج���ي1رباعي1يف1الت�سحيح1وف���ق1اال�ستجابات1
التالي���ة1:1اأواف���ق1ب�س���دة1=141درج���ات,1اأواف���ق1=131درج���ات,1ال1اأواف���ق1=121درج���ة,1ال1
اأواف���ق1ب�س���دة1=111درجة,1بحيث1تعرب1الدرج���ات1املرتفعة1على1املقيا�ص1على1التمتع1
مب�ست���وى1مرتف���ع1م���ن1املرون���ة1االأ�سري���ة,1وتعرب1الدرج���ات1املنخف�س���ة1عن1تدنى1
م�ستوى1املرونة1االأ�سرية,1علما1ًباأن1اأعلى1درجة1للمقيا�ص1هي1)300(,1واأدنى1درجة1

هي1)75(.

ه�ذا ولق�د حتقق الباح�ث من اخل�سائ��س ال�سيكومرتي�ة للمقيا�س من  1
خلل ح�ساب ال�سدق والثبات كما يلي :

	 ال�س�دق :1ق���ام1الباح���ث1بالتحقق1من1�س���دق1املقيا�ص1با�ستخدام1اأن���واع1ال�سدق1
التالية:1

1( �س�دق املحكم�ن : حي���ث1مت1التاأك���د1م���ن1ه���ذا1الن���وع1م���ن1ال�س���دق1ع���ن1طريق1
عر����ص1املقيا����ص1على1جمموعة1من1اأ�ساتذة1علم1النف����ص1وال�سحة1النف�سية,1ولقد1
مت1اختي���ار1معي���ار1لالتفاق1من1اخل���رباء1)80%(1حلذف1اأو1تعدي���ل1اأو1االإبقاء1على1
العبارة,1وبناًء1عليه1اأ�سبح1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1يحتوى1على1)75(1عبارة.

2( �س�دق املقارن�ة الطرفي�ة :1حي���ث1كان���ت1قيم���ة1»1ت1»1التجريبي���ة1ت�س���اوي17٫321
وه���ي1دالة1اح�سائيا1ًعند1م�ستوى1.0٫011حيث1قام1الباحث1بح�ساب1�سدق1املقارنة1
الطرفي���ة1وذل���ك1للتحق���ق1من1الق���درة1التمييزي���ة1للمقيا����ص,1مبعنى1م���ا1اإذا1كان1
املقيا����ص1ميي���ز1متييًزا1فارًقا1بني1امل�ستويني1امليزانيني1القوي1وال�سعيف,1اأي1قدرة1

املقيا�ص1على1التمييز1بني1االأقوياء1وال�سعفاء1يف1ال�سفة1التي1يقي�سها.

3( �سدق الت�ساق الداخلي : حيث1قام1الباحث1بح�ساب1معامالت1االت�ساق1الداخلي1
للمقيا����ص1من1خالل1ح�ساب1معام���ل1االرتباط1بني1كل1عبارة1من1عبارات1املقيا�ص1
والدرج���ة1الكلي���ة,1ومت1اخ���ذ1معي���ار1)0٫02(1لالإبق���اء1عل���ى1العب���ارات,1يف1ح���ني1اأن1
العب���ارات1الت���ي1يك���ون1معامل1ارتباطه���ا1اأقل1من1ه���ذه1القيمة1يت���م1حذفها,1وبعد1



العدد ) 3 ( اأبريل 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 48 -

تنفيذ1ذلك1تبني1اأن1جميع1العبارات1امل�ستخدمة1يف1املقيا�ص1كان1معامل1ارتباطها1
ق���وي1وال1يق���ل1ع���ن1القيم���ة1)0٫02(1فت���م1االإبق���اء1عل���ى1جمي���ع1العب���ارات1وعددها1
)75(1عب���ارة,1واجل���دول1رقم1)2(1يو�سح1ذل���ك1اإ�سافة1اإىل1اأنه1مت1ا�ستخراج1معامل1
االت�س���اق1الداخل���ي1لالأداة1من1خ���الل1ح�ساب1قيمة1معام���ل1االرتباط1بني1كل1بعد1
من1االأبعاد1الثالثة1واملعدل1الكلي1وبني1االأبعاد1الثالثة1وبع�سها1بع�سا1ًكما1يلي1:

جدول رقم ) 2 (
االت�صاق الداخلي بني املعدل الكلي واأبعاد املقيا�س وبني االأبعاد وبع�صها بع�صًا

البعد الثالثالبعد الثانيالبعد األولالمعدل الكلياألبعاد

10.8250.9250.741المعدل الكلي

0.82510.7620.801البعد األول

0.9250.76210.698البعد الثاني

0.7410.8010.6981البعد الثالث

	 الثب�ات :1ق���ام1الباح���ث1بح�ساب1ثب���ات1املقيا�ص1بعدة1ط���رق,1االأوىل1هي1طريقة1
اإع���ادة1تطبي���ق1املقيا�ص,1اأما1الطريق���ة1الثانية1فكانت1طريق���ة1التجزئة1الن�سفية,1

والطريقة1الثالثة1فكانت1ح�ساب1معامل1األفا1كرونباخ.
1( اإع�ادة تطبي�ق املقيا�س بفا�سل زمني قدره اأ�سبوع�ان : مت1تطبيق1املقيا�ص1على1
اأف���راد1عين���ة1التقن���ني,1ومن1ثم1اأعي���د1تطبيق1املقيا����ص1مرة1اأخ���رى1بفا�سل1زمني1
ق���دره1اأ�سبوع���ان1بني1التطبيق���ني1وكان1معامل1ثبات1القائمة1ه���و10٫7951وهو1داّل1

اإح�سائيًّا1عند1م�ستوى1111.0٫011
2( التجزئ�ة الن�سفية :1مت1ح�ساب1ثبات1املقيا�ص1بطريقة1التجزئة1الن�سفية1باإتباع1
اخلط���وات1املعروف���ة1يف1ذلك1حيث1ثم1ح�ساب1معامل1االرتباط1بني1درجات1ن�سفي1
املقيا����ص,1فوج���د1اأن1معام���ل1االرتباط1هو10٫8541وه���و1داّل1اإح�سائيًّا1عند1م�ستوى1
1,0٫01تال1ذلك1ح�ساب1معامل1ثبات1املقيا�ص1وي�ساوي1=1)12× معامل1االرتباط(1/1
)1+1معام���ل1االرتب���اط(1=10٫9211وهو1داّل1اإح�سائيًّا1عند1م�ستوى10٫011مما1يوؤكد1

اأن1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1يتمتع1مبعامالت1�سدق1وثبات1عالية.
3( معام�ل األف�ا كرونباخ :1حيث1بلغ1معامل1ارتباط1األف���ا1لعينة1التقنني1)0٫895(,1

مما1يعك�ص1متتع1املقيا�ص1بدرجة1عالية1من1الثبات.
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رابعًا : اخلطوات االإجرائية للدرا�صة :
اتبع1الباحث1اخلطوات1التالية1يف1�سبيل1القيام1بهذه1الدرا�سة1وتنفيذها1:

11 بن���اء1االإط���ار1النظ���ري1ومراجع���ات1بع����ص1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1ذات1ال�سل���ة1-
بالدرا�سة1احلالية.

21 االإط���الع1عل���ى1ما1متك���ن1للباحث1من1احل�س���ول1عليه1م���ن1مقايي�ص1للمرونة1-
االأ�سرية1لبناء1مقيا�سه1احلايل1يف1�سورته1املبدئية.

31 تطبي���ق1املقيا����ص1عل���ى1عين���ة1الدرا�س���ة1اال�ستطالعي���ة1للح�سول1عل���ى1�سورة1-
اأولية1للمقيا�ص.

41 تقن���ني1املقيا����ص1امل�ستخ���دم1يف1هذه1الدرا�س���ة1للح�سول1على1ال�س���دق1والثبات1-
للو�سول1اإىل1ال�سورة1النهائية1للمقيا�ص.

51 اإعداد1وت�سميم1الربنامج1االإر�سادي1امل�ستخدم1يف1هذه1الدرا�سة1وعر�سه1على1-
ا�ستاذي���ني1م���ن1اأ�سات���ذة1ال�سحة1النف�سي���ة1والرتبي���ة1اخلا�سة1الإب���داء1راأيهما1

واإجراء1التعديالت1املقرتحة.
61 اختي���ار1اأف���راد1العينة1من1اأمهات1اأطفال1االأوتيزم1وتق�سيمهم1اإىل1جمموعتني1-

جتريبية1و�سابطة1والتحقق1من1جتان�سهم.
71 اإج���راء1القيا�ص1القبل���ي1للمرونة1االأ�سرية1وتطبي���ق1الربنامج1على1جمموعة1-

الدرا�س���ة1التجريبية1واإجراء1القيا����ص1البعدي1ملجموعتي1الدرا�سة1على1نف�ص1
املقيا�ص.

81 اإجراء1القيا�ص1التتبعي1مل�ستوى1املرونة1االأ�سرية1الأفراد1املجموعة1التجريبية1-
بعد1مرور1ثالثة1�سهور1تقريبا1ًمن1انتهاء1الربنامج.

91 ت�سحي���ح1اال�ستجاب���ات1وجدول���ة1الدرج���ات1واإج���راء1العملي���ات1االإح�سائي���ة1-
املنا�سبة.

10-1ا�ستخال�ص1النتائج1وتف�سريها.

هذا وقد متثلت الأ�ساليب الإح�سائية التي جلاأ الباحث اإليها يف �سبيل ا�ستخل�س 
نتائج هذه الدرا�سة يف الأ�ساليب التالية :

1 -Wilcoxon1.اختبار1ويلكوك�سون
1 -.Z1قيمة
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خام�صًا : الربنامج االإر�صادي امل�صتخدم يف هذه الدرا�صة : 
وهو1برنامج1خمطط1ومنظم1يت�سمن1الن�ساطات1االإر�سادية1املختلفة1التي1
ته���دف1اإىل1تنمي���ة1م�ستوى1املرونة1االأ�سرية1ل���دى1عينة1الدرا�سة1احلالية,1وتكمن1
اأهميت���ه1يف1كونه1ي�سعى1لتخفيف1ال�سعور1بال�سغوط1لدى1اأمهات1اأطفال1االأوتيزم1
امل�س���اركات1يف1ه���ذه1الدرا�س���ة,1ويه���دف1ب�س���ورة1عام���ة1اإىل1رف���ع1م�ست���وى1املرون���ة1
االأ�سري���ة1لديه���ن,1وتفعي���ل1العوام���ل1املكون���ة1له���ا,1كما1يه���دف1الربنام���ج1املقرتح1
احل���ايل1اإىل1تب�س���ري1االأمه���ات1بطبيعة1ا�سط���راب1االأوتيزم1وط���رق1حت�سني1حالة1
اأطفاله���م1امل�سابني1ب���ه,1وتدريبهم1على1التعامل1مع1االأح���داث1احلياتية1بتوقعات1
ايجابي���ة1وتكوي���ن1معنى1ايجاب���ي1حلياتهم1يف1ظل1وجود1هذا1الطف���ل,1اإ�سافة1اإىل1
اأن���ه1يه���دف1اإىل1اإع���ادة1تنظي���م1االأدوار1واالأو�س���اع1داخ���ل1االأ�س���رة1بغر����ص1التوافق1
م���ع1االأح���داث1احلياتية1واملطالب1البيئي���ة1املختلفة1واملتجددة1م���ن1اأجل1م�ساعدة1
اأي1ف���رد1م���ن1اأف���راد1االأ�سرة1على1تقب���ل1و�سعه1اجلديد1فيها1ع���الوة1على1تدريبهم1
عل���ى1التع���رف1على1امل�س���كالت1وطرح1االأف���كار1وتبادلها1واخلي���ارات1املمكنة1واتخاذ1
الق���رار1ال�سائب1حيال1مو�سوع1معني1باالإ�سافة1اإىل1تدريبهم1على1اإظهار1وحتمل1
جمموعة1وا�سعة1من1امل�ساعر1من1خالل1القدرة1على1التعبري1العاطفي1املفتوح.

وال1�س���ك1اأن1اأي1برنام���ج1اإر�س���ادي1ال1ب���د1واأن1ي�ستن���د1عل���ى1اأ�سا����ص1نظ���ري1
ينطل���ق1من���ه,1وق���د1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اأ�سل���وب1االإر�س���اد1النف�س���ي1مبعن���اه1الوا�سع1
با�ستخ���دام1االآلي���ات1والفنيات1يف1االإر�س���اد1وذلك1باالعتماد1عل���ى1االإر�ساد1اجلمعي1
الذي1ي�ستخدم1نظريات1االإر�ساد1املختلفة1بح�سب1ما1ينا�سب1املجموعة1االإر�سادية1
وحاجاته���ا,1ولذل���ك1ا�ستن���د1الباحث1هن���ا1اإىل1النظري���ة1االنتقائية1لك���ي1ي�ستخدم1
اأ�ساليب1متنوعة1يف1العملية1االإر�سادية,1هذا1ولقد1اعتمد1الباحث1يف1اإعداد1لالإطار1
الع���ام1للربنام���ج1االإر�س���ادي1املقرتح1يف1ه���ذه1الدرا�سة1وفنياته1وحمت���وى1جل�ساته1
على1االإطار1النظري1امل�ستخدم1يف1هذه1الدرا�سة1وعلى1ما1توفر1لديه1من1درا�سات1
وبح���وث1�سابق���ة1ذات1�سل���ة1به���ذه1الدرا�س���ة,1حي���ث1ا�ستم���ل1الربنام���ج1عل���ى1)161(1
مرحل���ة1ت�سمن���ت1)31(1جل�س���ة1جماعية,1وكان1الزمن1املحدد1ل���كل1جل�سة1اإر�سادية1
تقريب���ا11201ًدقيق���ة,1وجدي���ر1بالذك���ر1اأن1تطبي���ق1جل�سات1هذا1الربنام���ج1ا�ستغرق1
حوايل1�سهر1ون�سف1تقريبا1ًوكانت1اجلل�سات1تقدم1للمتدربات1يف1قاعة1خم�س�سة1



فاعلية برنامج اإر�شادي يف تنمية املرونة االأ�شرية لدى اأمهات اأطفال االأوتيزم د. حممد كمال ابو الفتوح

- 51 -

لذلك1مبركز1املخ1واالأع�ساب1مبدينة1بنها1حيث1كانت1املتدربات1يرتددن1على1هذا1
املرك���ز1لكي1يح�سل1اأطفالهن1عل���ى1جل�سات1تاأهيلية1فيه,1هذا1وقد1اعتمد1الباحث1
يف1تطبيق���ه1للربنام���ج1املق���رتح1وجل�سات���ه1على1العدي���د1من1الفني���ات,1كاملحا�سرة1
واملناق�س���ة1واحل���وار1واالأحاديث1الذاتي���ة1والتفريغ1االنفع���ايل1والواجبات1املنزلية1
باالإ�ساف���ة1اإىل1لع���ب1ال���دور1واال�سرتخ���اء1يف1بداي���ة1كل1جل�سة,1ولقد1ق���ام1الباحث1
بع���د1اإعداده1للربنامج1وجل�ساته1بعر�سه1على1اثنني1من1اأ�ساتذة1ال�سحة1النف�سية1
وعلم1النف�ص1الإبداء1راأييهما1فيه1واقرتاح1التعديالت1املطلوبة1عليه1مبا1يتما�سى1
م���ع1هدف���ه1وطبيع���ة1العينة1حم���ل1التطبيق,1واجل���دول1رقم1)3(1يو�س���ح1ملخ�سا1ً

للربنامج1ومراحله1وجل�ساته1والفنيات1امل�ستخدمة1فيه.

جدول رقم )3(
الربنامج االإر�صادي امل�صتخدم يف الدرا�صة احلالية

المرحلة
 عنوان
المرحلة

 عدد
الجلسات

الفنيات المستخدمة الهدف

األولى

 تعارف
 وتهيئة بين

 الباحث
 والمتدربات

1

 خلق جو من األلفة بين
 الباحث والمتدربات وتبادل
 التعارف بين المتدربات
 بعضهم بعضًا وإجراء

القياس القبلي.

 المحاضرة
والمناقشة والحوار

الثانية
 المرونة
األسرية

2

 تبصير المتدربات بمفهوم
 المرونة األسرية والفرق
 بينها وبين مرونة األنا
 وكذلك تعريفهم بأبعاد

المرونة األسرية.

 االسترخاء
 والمحاضرة
 والمناقشة

واألحاديث الذاتية

الثالثة
 األوتيزم

 واحتماالت
التحسن

2

 زيادة وعي المتدربات
 بطبيعة األوتيزم وفرص

 التحسن الممكنة إذا تم تقديم
 الرعاية الكاملة للطفل

المصاب.

 االسترخاء
 والمحاضرة
 والمناقشة

 واألحاديث الذاتية
والتفريغ االنفعالي
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الرابعة
 الصبر

واالصطبار
2

 تعزيز خلق الصبر عند
 المتدربات، تبصير

 المتدربات بقيمة الصبر
وجزائه.

 المحاضرة
 والمناقشة والحوار

 ولعب الدور
واالسترخاء

الخامسة
 صناعة

 األمل في
المستقبل

2

 تعزيز روح التفاؤل والمقدرة
 على التغيير باإلضافة إلى
 القناعة، تبصير المتدربات
 بمفهوم اإلرادة وعناصر

تطوير الذات.

 المحاضرة
 والمناقشة والحوار

 ولعب الدور
 واالسترخاء

السادسة
 القاعدة
الذهبية

2
 تنمية مفهوم التقوى لدى

المتدربات.

 المحاضرة
 والمناقشة والحوار

واالسترخاء

السابعة

 التسامي
 بالسلوك :
 قوة للنفس
واإلنسان

2
 تنمية التعامل اإلنساني مع
الذات أواًل ومع األخر ثانيًا.

 المحاضرة
 والمناقشة والحوار

 واالسترخاء
والتفريغ االنفعالي

الثامنة
 المرونة

 في مواجهة
 أحداث الحياة

2

 حث المتدربات على ذكر
 األحداث الضاغطة التي
 تواجههن وطرق تعاملهن

معها.

 المحاضرة
 والمناقشة والحوار

 واالسترخاء
 والتفريغ االنفعالي

 والواجبات
المنزلية.

2التسامحالتاسعة
 تعزيز التسامح لدى

المتدربات.
 المحاضرة

والمناقشة والحوار

العاشرة
 التخطيط
للمستقبل

2
 تدريب المتدربات على كيفية
 صياغة األهداف المستقبلية

في الحياة.

 االسترخاء
 والمحاضرة  ولعب
 الدور والواجبات

المنزلية

 الحادية
عشر

 حل
المشكالت

3
 تدريب المتدربات على
مهارة حل المشكالت.

 االسترخاء
 والمحاضرة

 والتفريغ االنفعالي
والواجبات المنزلية
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 الثانية
عشر

1المشاعر

 تبصير المتدربات بمفهوم
 المشاعر وأهميتها وقيمتها

 في العالقات اإلنسانية
 وكذلك المشاعر االيجابية

والسلبية.

 االسترخاء
 والمحاضرة

 والمناقشة والتفريغ
 االنفعالي والتخيل

والواجبات المنزلية

 الثالثة
عشر

 التعبير عن
المشاعر

3
 تدريب المتدربات على

 التعبير عن المشاعر السلبية
وااليجابية.

 االسترخاء
 والمحاضرة
 والمناقشة

 واألحاديث الذاتية

 الرابعة
عشر

 النجاح
االجتماعي

3
 تنمية مهارة تكوين عالقات

 اجتماعية ناجحة لدى
المتدربات.

 االسترخاء
 والمحاضرة
 والمناقشة

 واألحاديث الذاتية
والواجبات المنزلية

 الخامسة
عشر

 القياس
البعدي

1
 تطبيق مقياس المرونة

األسرية.
 المحاضرة
والمناقشة

 السادسة
عشر

 القياس
التتبعي

1
 تطبيق مقياس المرونة

األسرية.
 المحاضرة
والمناقشة

املرحل�ة الأوىل1م���ن1الربنام���ج1كان���ت1بعن���وان1)تع���ارف1وتهيئ���ة1ب���ني1الباحث1
واملتدربات1واإجراء1القيا�ص1القبلي(1وت�سمنت1جل�سة1واحدة1وهدفت1اإىل1خلق1جو1
م���ن1االألفة1ب���ني1الباحث1واملتدربات1وتبادل1التعارف1بني1املتدربات1بع�سهم1بع�سا1ً
ذل���ك1الأن1اأ�سا����ص1جميع1العالقات/العالجات1االإر�سادي���ة1هي1العالقة1ال�سخ�سية1
املتبادل���ة1وه���ي1اإم���ا1اأن1تك���ون1موجب���ة1)دافئ���ة(1اأو1�سالب���ة1)ب���اردة(,1وق���د1ت�سمنت1
ه���ذه1اجلل�س���ة1النق���اط1التالي���ة1:1االتفاق1ب���ني1الباح���ث1واملتدربات1عل���ى1مواعيد1
وم���كان1التدري���ب,1و�سع1بنود1حتدد1طبيعة1�سري1العم���ل1اأثناء1اجلل�سات,1التعريف1
بالربنامج1واأهميته1وهدفه,1و1تطبيق1مقيا�ص1املرونة1االأ�سرية1على1املتدربات,1

اأم���ا1املرحل�ة الثانية فت�سمن���ت1جل�ستان1وكان���ت1بعنوان1)املرون���ة1االأ�سرية(1
وهدف���ت1اإىل1تب�س���ري1املتدرب���ات1مبفه���وم1املرون���ة1االأ�سري���ة1والف���رق1بينه���ا1وب���ني1

مرونة1االأنا1وكذلك1تعريفهم1باأبعاد1املرونة1االأ�سرية.
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وحمل���ت املرحلة الثالثة1عن���وان1)االأوتيزم1واحتم���االت1التح�سن(1وت�سمنت1
جل�ست���ان1وهدف���ت1اإىل1زي���ادة1وع���ي1املتدربات1بطبيع���ة1االأوتيزم1وفر����ص1التح�سن1
املمكن���ة1اإذا1مت1تق���دمي1الرعاي���ة1الكامل���ة1للطف���ل1امل�س���اب,1وقد1ت�سمن���ت1جل�سات1
هذه1املرحلة1:1توزيع1مطوية1تعريفية1باالأوتيزم1وا�سرتاتيجيات1التعامل1املمكنة1
-1توزي���ع1مطوي���ة1حتم���ل1عناوي���ن1ملراك���ز1دع���م1اجتماعي1تق���دم1خدم���ات1الأطفال1

االأوتيزم1-1عر�ص1فيديوهات1الأطفال1اأوتيزم1نابغني,1

بينما1كانت1املرحلة الرابعة بعنوان1)ال�سرب1واال�سطبار(1وت�سمنت1جل�ستان1
وهدف���ت1اإىل1تعزي���ز1خل���ق1ال�سرب1عند1املتدربات,1وقد1ت�سمن���ت1اجلل�سات:1عر�ص1
الآي���ات1ال�س���رب1وجزائ���ه1يف1الق���رءان1الك���رمي1-1تب�س���ري1املتدرب���ات1بقيم���ة1ال�سرب1
وجزائ���ه1-1�س���رد1بع����ص1الق�س����ص1االإ�سالمي���ة1الت���ي1حتك���ي1ع���ن1ال�س���رب1وقيمته1

وفوائده,1

اأم���ا املرحل�ة اخلام�س�ة1فت���م1عنونته���ا1باإ�س���م1)�سناع���ة1االأم���ل1يف1امل�ستقبل(1
وت�سمن���ت1جل�ست���ان1وهدف���ت1اإىل1تعزي���ز1روح1التف���اوؤل1واملق���درة1عل���ى1التغي���ري1
باالإ�ساف���ة1اإىل1القناع���ة,1وق���د1ت�سمنت1اجلل�س���ات:1تب�سري1املتدرب���ات1باأن1�سناعة1
االأم���ل1ه���ي1اأحد1عنا�سر1تطوير1ال���ذات,1تب�سري1املتدربات1مبفه���وم1االإرادة1وكيف1
ميزنا1اهلل1بها,1زيادة1وعي1املتدربات1بكيفية1�سناعة1االأمل1يف1امل�ستقبل1من1خالل1
�سياغة1االأحالم1واالأماين1امل�ستقبلية,1التاأكيد1على1املتدربات1باأن1حتمل1امل�سوؤولية1
هو1اأهم1خطوة1يف1�سناعة1االأمل,1تدريب1املتدربات1على1كيفية1الفعل1اأو1رد1الفعل,1

توعية1املتدربات1باأن1االأمل1مرتبط1بال�سحة.

بينم���ا1كان1عن���وان املرحل�ة ال�ساد�س�ة1هو1)القاع���دة1الذهبي���ة(1وتاألفت1من1
جل�ست���ان,1وهدف���ت1اإىل1تنمي���ة1مفه���وم1التق���وى1ل���دى1املتدرب���ات,1وق���د1ت�سمن���ت1
اجلل�سات1تب�سري1املتدربات1باأن1التقوى1مفتاح1كل1خري,1و�سبيل1كل1خري,1تب�سري1
املتدرب���ات1ب���اأن1امل�سائ���ب1والباليا1واملحن1ه���ي1ب�سبب1االإخالل1بالتق���وى,1تب�سري1
املتدرب���ات1بقيم���ة1ال�سالة1ودورها1يف1زيادة1تقوى1االإن�سان,1�سرد1اآيات1من1القرءان1
الك���رمي1دالة1على1فوائد1التق���وى,1تب�سري1املتدربات1بقيمة1االإ�سرار1على1الطاعة1

والتقرب1من1اهلل1يف1تنمية1روح1التقوى1لديهن,1
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ق���وة1للنف����ص1 1: بال�سل���وك1 وج���اءت املرحل�ة ال�سابع�ة1بعن���وان1)الت�سام���ي1
واالإن�س���ان(1وت�سمن���ت1جل�ست���ان1وهدف���ت1اإىل1تنمية1التعامل1االإن�س���اين1مع1الذات1
اأواًل1وم���ع1االأخ���ر1ثاني���اً,1وق���د1ت�سمن���ت1جل�سات1ه���ذه1املرحلة1:1تب�س���ري1املتدربات1
باأهمي���ة1التم�س���ك1باملث���ل1العلي���ا1اإزاء1مواق���ف1احلي���اة1املختلفة,1تب�س���ري1املتدربات1
بقيم���ة1العم���ل1اخل���الق1واملفي���د1والناف���ع1كم�ساع���دة1االآخرين,1تب�س���ري1املتدربات1

بقيمة1امل�ساملة1والالعنف,1حث1املتدربات1على1التعقل1يف1التعامل1االجتماعي,1

بينم���ا1عنون���ت1املرحل�ة الثامن�ة1ب���������1)املرون���ة1يف1مواجه���ة1اأح���داث1احلي���اة1
ال�ساغط���ة(1وت�سمن���ت1جل�ست���ان1وهدف���ت1اإىل1ح���ث1املتدربات1على1ذك���ر1االأحداث1
ال�ساغط���ة1الت���ي1تواجهه���ن1وط���رق1تعامله���ن1معها,1وق���د1ت�سمن���ت1جل�سات1هذه1
املرحل���ة1عل���ى1:1تدري���ب1املتدرب���ات1عل���ى1ا�سرتاتيجي���ات1املواجه���ة1والتعام���ل1م���ع1
ال�سغ���وط,1تدري���ب1املتدرب���ات1عل���ى1بع����ص1اأن�سط���ة1التنفي�ص1االنفع���ايل,1تب�سري1

املتدربات1بكيفية1املواجهة1وال�سمود,1

املرحل�ة التا�سعة1من1الربنامج1كان1عنوانها1)الت�سامح(1وت�سمنت1جل�ستان1
وهدف���ت1اإىل1تعزي���ز1الت�سام���ح1ل���دى1املتدرب���ات1باعتب���اره1و�سيلة1لتحقي���ق1املرونة1
ومواجه���ة1ال�سغوط,1وقد1ت�سمنت1جل�سات1هذه1املرحلة1على1:1ت�سجيع1املتدربات1
عل���ى1الت�سامح1وتزويدهم1بقيمته1وف�سله1واأهميته1يف1احلياة,1و1تدريب1املتدربات1

على1بع�ص1املهارات1الالزمة1للت�سامح,

1بينم���ا1كان1عن���وان1املرحل�ة العا�سرة )التخطيط1للم�ستقب���ل(1واحتوت1على1
جل�ست���ني1وهدف���ت1اإىل1تدريب1املتدربات1على1كيفية1�سياغ���ة1االأهداف1امل�ستقبلية1
يف1احلياة,1وقد1ت�سمنت1جل�سات1هذه1املرحلة1على1:1تدريب1املتدربات1على1�سياغة1
اأهداف1حياتهن,1تدريب1املتدربات1على1كيفية1حتقيق1اأهدافهن,1تدريب1املتدربات1

على1و�سع1حلول1وطرق1لتحقيق1االأهداف1وحلول1اأخرى1بديله.

اأم���ا1املرحل�ة احلادي�ة ع�سر1فت���م1عنونتها1با�س���م1)1حل1امل�س���كالت(1وت�سمنت1
ث���الث1جل�س���ات1وهدف���ت1اإىل1تدري���ب1املتدرب���ات1عل���ى1مه���ارة1حل1امل�س���كالت,1وقد1
ت�سمن���ت1جل�س���ات1ه���ذه1املرحلة1على1:1تدريب1املتدربات1عل���ى1�سرد1امل�سكالت1التي1
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يواجهونه���ا1وكيفي���ة1الت�سرف1حياله���ا,1تب�سري1املتدربات1مبفه���وم1حل1امل�سكالت1
والط���رق1املختلف���ة1املتبعة1يف1ذلك,1تدريب1املتدربات1على1الع�سف1الذهني1الإيجاد1

حلول1مبتكرة1وجديدة1للم�سكالت,1

وج���اءت1املرحلة الثانية ع�سر1بعن���وان1)امل�ساعر(1واحتوت1على1جل�سة1واحدة1
وهدف���ت1اإىل1تب�س���ري1املتدرب���ات1مبفهوم1امل�ساعر1واأهميته���ا1وقيمتها1يف1العالقات1

االإن�سانية1وكذلك1امل�ساعر1االيجابية1وال�سلبية,1

لتاأت���ي1املرحل�ة الثالث�ة ع�س�ر1بعن���وان1)التعب���ري1ع���ن1امل�ساع���ر(1وت�سمن���ت1
ث���الث1جل�س���ات1وهدفت1اإىل1تدري���ب1املتدربات1على1التعبري1ع���ن1امل�ساعر1ال�سلبية1
وااليجابية1,1وقد1ت�سمنت1هذه1اجلل�سات1على1:1تدريب1املتدربات1على1التعبري1عن1
االأحا�سي�ص1وامل�ساعر,1م�ساعدة1املتدربات1على1التعبري1عن1م�ساكلهن1مع1االآخرين1
وتقب���ل1اأرائهن,1تزوي���د1املتدربات1باليات1اإدارة1الغ�س���ب,1تب�سري1املتدربات1بكيفية1
اختي���ار1الوق���ت1املنا�سب1للتوا�سل1مع1اأفراد1العائل���ة,1تدريب1املتدربات1على1كيفية1
التحك���م1يف1انفعاالته���م,1تدري���ب1املتدربات1عل���ى1كيفية1التوا�سل1م���ع1ال�سديقات1

االأ�سدقاء1لتبادل1اخلربات1يف1كيفية1التعبري1عن1امل�ساعر1واالنفعاالت.

اأم���ا املرحلة الرابعة ع�سر1فكان1عنوانه���ا1)النجاح1االجتماعي(1واحتوت1على1
ث���الث1جل�سات1وهدفت1اإىل1تنمية1مه���ارة1تكوين1عالقات1اجتماعية1ناجحة1لدى1
املتدرب���ات,1وق���د1ت�سمنت1جل�سات1ه���ذه1املرحلة1:1تب�سري1املتدرب���ات1بقيمة1العمل1
التع���اوين,1تدري���ب1املتدربات1على1كيفي���ة1بناء1عالقات1اجتماعي���ة1ناجحة,1تعزيز1
روح1االنتم���اء1جلماع���ة1االأق���ران1واجل���ريان,1ت�سجيع1املتدربات1عل���ى1التوا�سل1مع1

االأقارب1واجلريان1واال�ستعانة1بهم,1

تاأت���ي1بع���د1ذل���ك املرحل�ة اخلام�سة ع�س�ر1بهدف1القيا����ص1البع���دي1يف1جل�سة1
واحدة,1واملرحلة ال�ساد�سة ع�سر1بهدف1القيا�ص1التتبعي1يف1جل�سة1واحدة.
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نتائج الدرا�صة :

بالن�سب�ة للفر��س الأول والذي ن��س على : يوجد1فرق1ذو1دالل���ه1اإح�سائية1
عن���د1م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموعت���ني1التجريبي���ة1و1
ال�سابط���ة1يف1القيا����ص1البعدي1للمرون���ة1االأ�سرية1ل�سالح1املجموع���ة1التجريبية,1
يو�سح1اجلدول1رقم1)4(1قيمة1الن�سبة1احلرجة1)z(1لداللة1الفرق1بني1متو�سطي1
رتب1درجات1اأفراد1املجموعة1التجريبية1واملجموعة1ال�سابطة1يف1القيا�ص1البعدي1

للمرونة1االأ�سرية.
جدول رقم )4(

قيمة الن�صبة احلرجة )z( لداللة الفرق بني متو�صطي رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية 
واملجموعة ال�صابطة يف القيا�س البعدي للمرونة االأ�صرية 

المجموعاتالقياس
 توزيع الرتب

وعددها

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
Z الداللةقيمة

البعدي
-63.521.5السالبةتجريبية

2.274

 دالة احصائيًا

عند 0.01 04.54.5الموجبةضابطة

ويت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رقم1)4(1وج���ود1ف���رق1دال1اإح�سائيا1ًعن���د1م�ستوى1
10٫01ب���ني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعت���ني1التجريبية1وال�سابطة1يف1القيا�ص1
البع���دي1للمرون���ة1االأ�سري���ة1ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبي���ة1وهو1م���ا1يعنى1حتقق1

الفر�ص1االأول1للدرا�سة.

بالن�سب�ة للفر��س الثاين والذي ن�س على :1يوجد1فرق1ذو1دالله1اإح�سائية1
عند1م�ستوى1)0٫01(1بني1متو�سط1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1
القبل���ي1والبع���دي1املرونة1االأ�سرية1ل�سالح1القيا�ص1البع���دي,1يو�سح1اجلدول1رقم1
)5(1قيم���ة1الن�سب���ة1احلرج���ة1)z(1لدالل���ة1الفرق1بني1متو�سط1رت���ب1درجات1اأفراد1

املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1القبلي1و1البعدي1للمرونة1االأ�سرية.
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جدول رقم )5(
قيمة الن�صبة احلرجة )z( لداللة الفرق بني متو�صط رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية 

يف القيا�س القبلي والبعدي للمرونة االأ�صرية 

القياسالمجموعة
 توزيع الرتب

وعددها

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
Z الداللةقيمة

التجريبية
-000السالبةالقبلي

2.270

 دالة احصائيًا

عند 0.01 63.521الموجبةالبعدي

ويت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رقم1)5(1وج���ود1ف���رق1دال1اإح�سائيا1ًعن���د1م�ستوى1
0٫01ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا����ص1القبل���ي1و1

البعدي1للمرونة1االأ�سرية1وهو1ما1يعنى1حتقق1الفر�ص1الثاين1للدرا�سة.

بالن�سب�ة للفر��س الثال�ث وال�ذي ن��س عل�ى :1ال1يوج���د1ف���رق1ذو1دالل���ه1
اإح�سائي���ة1عن���د1م�ستوى1)0٫05(1ب���ني1متو�سط1رتب1درج���ات1املجموعة1ال�سابطة1
يف1القيا�س���ني1القبلي1والبعدي1للمرون���ة1االأ�سرية,1يو�سح1اجلدول1رقم1)6(1قيمة1
الن�سب���ة1احلرج���ةz(1(1لدالل���ة1الفرق1ب���ني1متو�سط1رتب1درجات1اأف���راد1املجموعة1

ال�سابطة1يف1القيا�سني1القبلي1و1البعدي1للمرونة1االأ�سرية.

جدول رقم )6(
قيمة الن�ص��بة احلرجة )z( لداللة الفرق بني متو�ص��ط رتب درجات اأفراد املجموعة ال�صابطة 

يف القيا�س القبلي والبعدي للمرونة االأ�صرية 

القياسالمجموعة
 توزيع الرتب

وعددها

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
الداللةZقيمة 

الضابطة
-122السالبةالقبلي

1.02

 غير دالة

32.678الموجبةالبعدي احصائيًا

ويت�سح1من1اجلدول1رقم1)6(1عدم1وجود1فرق1دال1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى1
0٫05بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1ال�سابطة1يف1القيا�ص1القبلي1و1البعدي1

للمرونة1االأ�سرية1وهو1ما1يعنى1حتقق1الفر�ص1الثالث1للدرا�سة.
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بالن�سب�ة للفر�س الرابع والذي ن�س على :1يوج���د1فرق1ذو1دالله1اإح�سائية1
عند1م�ستوى1)0٫05(1بني1متو�سط1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1
البع���دي1والتتبع���ي1للمرون���ة1االأ�سرية1ل�سال���ح1القيا�ص1التتبع���ي,1يو�سح1اجلدول1
رق���م1)7(1قيم���ة1الن�سب���ة1احلرج���ة1)z(1لدالل���ة1الف���رق1بني1متو�سط1رت���ب1درجات1

اأفراد1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1للمرونة1االأ�سرية.

جدول رقم )7(
قيمة الن�صبة احلرجة )z( لداللة الفرق بني متو�صط رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية 

يف القيا�س البعدي والتتبعي للمرونة االأ�صرية 

القياسالمجموعة
 توزيع الرتب

وعددها

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
الداللةZقيمة 

التجريبية
-000السالبةالبعدي

2.207

 دالة احصائيًا

63.521.1الموجبةالتتبعي عند 0.05

ويت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رقم1)7(1وج���ود1ف���رق1دال1اإح�سائيا1ًعن���د1م�ستوى1
0٫05ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا����ص1البع���دي1

والتتبعي1للمرونة1االأ�سرية1وهو1ما1يعنى1حتقق1الفر�ص1الرابع1للدرا�سة.

مناق�صة نتائج الدرا�صة :
تعي����ص1اأمهات1االأطف���ال1امل�سابني1با�سطراب1االأوتي���زم1واقعا1ًمريرا1ًلي�ص1
فق���ط1ب�سب���ب1املعاناة1املادي���ة1اأو1النف�سي���ة1اأو1االجتماعية1الت���ي1يخربونها1كنتيجة1
لوجود1هذا1الطفل1داخل1اأروقة1االأ�سرة1فح�سب,1بل1ب�سبب1اأي�سا1َ�سعف1اخلدمات1
امل�سان���دة1وخدم���ات1الدع���م1االجتماع���ي1املقدم���ة1له���م1والأطفاله���م,1ف���ال1�سك1اأن1
الدعم1االجتماعي1يعد1اأداة1خمففة1لتلك1التوترات1التي1تخربها1االأ�سرة1عموما1ً
الت���ي1ت�س���م1طف���ل1اأوتي���زم,1وبالت���ايل1فهذا1الدع���م1يعد1و�سيل���ة1لتهوي���ن1ال�سدائد1
خا�س���ة1بالن�سب���ة1الأمهات1هوؤالء1االأطفال,1فكلما1زاد1الدعم1االجتماعي1زاد1الوعي1
وزاد1التف���اوؤل1لدرجة1تتح���ول1عندها1م�ساعر1احلزن1والتوتر1واالأ�سى1اإىل1م�ساعر1
التقب���ل1والتكي���ف1االيجاب���ي,1وم���ن1املوؤك���د1اأن1اأق���در1النا����ص1عل���ى1مواجه���ة1املحن1
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وال�سدائ���د1واالأزمات1هم1االأ�سخا�ص1الذين1ميتلكون1مهارات1عالية1)�سواء1وراثيا1ً
اأو1بالتعل���م(1عل���ى1املرونة,1واأقل1النا�ص1حظ���ا1ًهو1الذين1يفتقدون1اأو1يعانون1نق�سا1ً
يف1ه���ذه1امله���ارات1اأو1مل1يتم1تدريبهم1عليه���ا,1وبالتايل1هم1اأهون1النا�ص1و1اأ�سعفهم1
يف1�سرعة1االإ�سابة1باال�سطرابات1النف�سية,1وكيف1ال1؟11فال�سخ�سية1ال�سوية1تكون1
كذل���ك1بق���در1ما1تنط���وي1عليه1من1مرونة1جت���اه1املتطلبات1واحلاج���ات1االإن�سانية1
و�سغوط1احلياة1ومتطلبات1العامل1اخلارجي1�سمن1اإطار1قيمي1واأخالقي,1عندئذ1
يك���ون1بو�سعه���ا1اأن1تبل���غ1اإىل1ال�سع���ور1باالأم���ن1والر�سا1عن1ال���ذات1وتقبلها,1وتقبل1
االآخري���ن1والر�سا1عن1العامل1املحيط,1وم���ن1ثم1ال�سعور1بال�سعادة1واالرتياح1حتت1

راية1مبداأ1الواقع.

وه���ذا1يعن���ي1اأن1هناك1ع���وز1دال1Significant Lack1للربامج1املخ�س�سة1
لتدعي���م1اأ�س���ر1اأطفال1االأوتيزم1بوجه1عام1واالأمهات1حتديدا1ًعلى1وجه1اخل�سو�ص1
لتقويته���م1عل���ى1مواجهة1ال�سغ���وط1املتولدة1من1تعاملهم1مع1طف���ل1اأوتيزم,1هذه1
الربام���ج1باعتباره���ا1�سكل1من1اأ�سكال1الدعم1االجتماعي1تعترب1م�ساهمة1كبرية1يف1
تطوره���م1وتغلبهم1عل���ى1امل�سكالت1احلياتية1التي1تعرت�سه���م,1وما1اأحوج1االأمهات1
اإىل1برام���ج1خم�س�س���ة1لتنمية1املرونة1االأ�سرية1لديهم1لتخفيف1ما1ي�سمى1باإجهاد1
االأموم���ة1الناجم1عن1طفل1االأوتيزم,1فقد1اأجمعت1العديد1من1الدرا�سات1كدرا�سة1
(Bayat,2007)1ودرا�سة1(Dupont,2009)1ودرا�سة1(Budds,2010) وغريهم1
عل���ى1تدن���ى1م�ستوى1املرونة1االأ�سرية1لدى1تل���ك1االأمهات1مما1يعنى1بالتاأكيد1خلل1
ن�سق1االأ�سرة1وا�سطراب1م�ستوى1اتزانها1االأمر1الذي1يهدد1بالتاأكيد1فر�ص1بقائها1

يف1معرتك1هذه1احلياة.

لق���د1ا�سته���دف1الباحث1يف1ه���ذه1الدرا�سة1تنمية1م�ست���وى1املرونة1االأ�سرية1
ل���دى1اأمهات1اأطف���ال1االأوتيزم,1وقام1من1اأجل1حتقيق1ه���ذا1الهدف1باإعداد1برنامج1
ب�س���كل1علم���ي1ت�سم���ن1معظم1جوان���ب1املرونة1االأ�سري���ة1التي1اأ�س���ار1اإليها1“ول�ص” 
يف1نظريت���ه1للمرونة1االأ�سرية,1واأ�س���اف1الباحث1عليها1نقطة1هامة1وهي1ت�سحيح1
بع����ص1االأف���كار1املغلوط���ة1ع���ن1االأوتي���زم1ل���دى1االأمه���ات1املتدرب���ات,1فق���د1خ�س�ص1
الباح���ث1اجلل�س���ات1رق���م1)14و51(1لتعدي���ل1اأف���كار1املتدرب���ات1عن1ه���ذا1اال�سطراب,1



فاعلية برنامج اإر�شادي يف تنمية املرونة االأ�شرية لدى اأمهات اأطفال االأوتيزم د. حممد كمال ابو الفتوح

- 61 -

واأو�س���ح1له���م1الفر�ص1املمكنة1الأطفالهم1يف1امل�ستقبل1موؤكدا1ًلهم1اأن1هناك1�سواهد1
عدة1اأفادت1باأن1العلماء1“اإ�سحاق1نيوتن” و1“الربت1اأين�ستاين” قد1لوحظ1عليها1
كثريا1ًاأعرا�ص1االأوتيزم1ومع1ذلك1غريوا1من1طبيعة1هذا1العامل,1لقد1اأفادت1نتائج1
الدرا�س���ة1بوج���ود1حت�س���ن1دال1اإح�سائي���ا1ًيف1م�ست���وى1املرون���ة1االأ�سرية1كم���ا1قا�سها1
الباح���ث1لدى1جمموعة1الدرا�سة1التجريبية,1كما1اأف���ادت1النتائج1اأي�سا1ًبا�ستمرار1
التح�س���ن1يف1م�ست���وى1املرون���ة1االأ�سري���ة1م���ن1خ���الل1حتق���ق1الباحث1م���ن1الفر�ص1

الرابع1للدرا�سة.

اإن1الباح���ث1يف�س���ر1ه���ذه1النتائ���ج1الت���ي1ح�س���ل1عليه���ا1يف1ج���دول1رقم1)4(1
و1)5(1و1)6(1و1)7(1يف1�س���وء1امل�سم���ون1ال���ذي1احت���وى1علي���ه1الربنام���ج,1فاحت���واء1
الربنام���ج1عل���ى1جل�س���ات1ا�ستهدف���ت1تدري���ب1االأمه���ات1عل���ى1ال�س���رب1والت�سام���ي1
بال�سل���وك1و�سناع���ة1االأم���ل1والتقوى1هي1قيم1موجهة1اأث���رت1الربنامج1وزادت1من1
فعاليت���ه1والتي1انعك�ست1على1م�ستوى1املرونة1االأ�سرية1لدى1املتدربات,1فالتوا�سل1
االيجاب���ي1م���ع1اأف���راد1االأ�سرة1يحت���اج1اإىل1ال�سرب1ومزي���د1من1الت�سام���ح,1واملواقف1
احلياتي���ة1الت���ي1تع���رتي1اأي1اأ�سرة1ت�ستلزم1ق���درا1كبريا1ًمن1ال�س���رب,1بل1واأكرث1من1
ذل���ك,1فالتعب���ري1ع���ن1امل�ساع���ر1و�سبطها1والتحك���م1يف1االنفعاالت1ي�ستل���زم1ال�سرب1
والت�سام���ح1والت�سامي1بال�سلوك,1فالقيم1التي1ا�ستهدفها1الباحث1يف1برناجمه1من1
�ساأنها1اأن1تعلم1النف�ص1االإن�سانية1التخلي1عن1الغ�سب1و�سبط1النف�ص,1ومن1�ساأنها1
اأي�سا1ًتزويد1الفرد1باالأمل1وانتظار1الغد1امل�سرق1ال�سعيد,1كما1اأن1هذه1القيم1تدفع1
اإىل1القناع���ة1والر�سا,1وم���ا1ال�سحة1النف�سية1اإال1هذا1الر�سا,1وال1�سك1اأن1التدريب1
عل���ى1التخطي���ط1و�سناع���ة1االأه���داف1وحل1امل�س���كالت1اأف�س���ى1اإىل1زي���ادة1م�ستوى1
املرون���ة1االأ�سري���ة1ل���دى1املتدربات1وهو1االأم���ر1الذي1و�سعه1الباح���ث1ن�سب1عينيه,1
فمهارة1حل1امل�سكالت1و�سناعة1الهدف1من1�ساأنها1م�ساعدة1الفرد1على1اال�ستقالل1
وعل���ى1اتخاذ1القرارات1احلياتية1الهامة1ب�س���ورة1�سحيحة1وتزيد1من1قدرة1الفرد1
عل���ى1ال�سيطرة1على1الظروف1واملواقف,1فمثل1هذه1املهارات1هي1مهارات1�سرورية1

ملجاالت1احلياة1املختلفة.
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وم���ن1املوؤك���د1اأن1احت���واء1الربنام���ج1عل���ى1جل�س���ات1خم�س�س���ة1للم�ساع���ر1
وكيفي���ة1التعب���ري1عنها1زاد1من1قيمته1وفعاليت���ه,1حيث1تلعب1امل�ساعر1دورا1هاما1ًيف1
التعاي����ص1مع1االآخرين1ذلك1الأنها1تزودن���ا1باملعلومات1ال�سرورية1لنجاح1االأن�سطة1
اليومي���ة,1فعندم���ا1يج���د1الف���رد1�سعوبة1يف1التعرف1عل���ى1انفعاالت���ه1وو�سفها1فاإن1
ذلك1يوؤدي1اإىل1م�سكلة1يف1عملية1التعاي�ص,1كما1تلعب1اأي�سا1دورا1حيويا1يف1التكيف1
ال�سخ�س���ي1واالجتماع���ي1لالأفراد,1وتعترب1االنفعاالت1ج���زء1هام1من1عملية1النمو1
الأنه���ا1اأح���د1االأ�س�ص1التي1تعمل1على1بن���اء1ال�سخ�سية,1كما1اأنه���ا1تعمل1على1توجيه1
الفرد1نحو1امل�سار1النمائي1ال�سحيح1بكل1ما1حتمله1من1م�ساعر1وعواطف1و�سلوك1
وانفع���االت1خمتلف���ة,1فحي���اة1االأف���راد1مليئة1باخل���ربات1والتج���ارب1املتنوعة1التي1
تبعث1فيها1االنفعاالت1واحلاالت1الوجدانية1,1لذا1فحياة1االإن�سان1يف1تغري1م�ستمر1
ويف1تغ���ري1دائ���م1مم���ا1ي�سفي1على1احلي���اة1قدرا1ًكبريا1ًم���ن1القيم���ة1واملتعة1فبدون1
ه���ذه1احلاالت1الوجدانية1واالنفعاالت1املختلف���ة1ت�سبح1حياة1الفرد1مملة1ال1متعة1
فيه���ا,1فمن1بديهيات1ال�سحة1النف�سية1م�ساركة1االآخرين1يف1انفعاالتهم1والتعرف1
عليه���ا1حي���ث1ي�ساع���د1ذل���ك1عل���ى1تنمي���ة1وتطوي���ر1العالق���ات1ال�سخ�سي���ة1والت���ي1
تعط���ي1معن���ى1وتوازن1للحي���اة,1فاالأفراد1الذي���ن1يعانون1م���ن1االإلك�سيثميا1يعانون1
م���ن1اإعاق���ة1يف1التعب���ري1عن1االنفعاالت1مم���ا1يوؤثر1ذلك1على1التعاي����ص1اأو1مواجهة1
املواقف1ال�ساغطة,1وال1ينكر1الباحث1اأبدا1ًاأن1املتدربات1كان1لديهن1اإح�سا�ص1كبري1
باالهتم���ام1والرتكيز1على1اإمتام1جل�س���ات1الربنامج1وامل�ساركة1فيه1االأمر1الذي1زاد1
م���ن1فعاليت���ه,1لق���د1كان���ت1املتدرب���ات1حري�س���ات1على1تنفي���ذ1ما1يطل���ب1منهن1من1
واجب���ات1منزلي���ة1واأن�سط���ة1اأثن���اء1اجلل�س���ات,1هوؤالء1االأمه���ات1كان1لديه���ن1اإ�سرار1
وعزمية1على1التغيري1حيث1اأدركوا1اأنه1ال1حماله1وان1التغيري1اأمر1حتمي1للو�سول1
اإىل1حال���ة1م���ن1اال�ستق���رار1النف�س���ي,1فقد1اأدركوا1م���ن1اجلل�س���ات1االأوىل1للربنامج1
قيم���ة1املرونة1االأ�سري���ة1ودورها1ال�سحري1يف1اإعادة1اتزان1االأ�س���رة,1اأدركوا1اأن1هناك1
حال���ة1ت�ستل���زم1اإعادة1ترتيب1االأوراق1داخل1االأ�س���رة,1اأيقنوا1اأنهم1ينبغي1اأن1يحملوا1

راية1املبادرة1نحو1الو�سول1مل�ستوى1منا�سب1من1املرونة1االأ�سرية.

وخامت���ة1الق���ول,1اإن1املرون���ة1االأ�سري���ة1مطلب1هام1و�س���روري1لكل1اأمهات1
االأطف���ال1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة,1ول���كل1االأمه���ات1عموماً,1فبدونه���ا1يت�سلب1
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ال���راأي,1وي�ستاأ�س���د1العناد,1وحينها1ت�سبح1احلياة1قامتة1الل���ون,1مملة1لكل1اأطراف1
االأ�س���رة,1فذي���وع1املرون���ة1داخ���ل1اأف���راد1االأ�س���رة1الواح���دة1ي�سم���ن1االح���رتام1ل���كل1
االأط���راف,1وي�سم���ن1التجديد1والبعد1عن1�سبح1االخت���الف1فاال�سطدام,1اأي1خلق1
مزي���د1م���ن1التوت���رات1التي1ت�س���رب1بقوة1االأ�س���رة1وتفقده���ا1اتزانه���ا,1االأمر1الذي1

يجعلها1على1حافة1االنهيار1النف�سي1قبل1املادي.

تو�صيات :
�س���رورة1االهتم���ام1باإن�س���اء1جمعي���ات1اإر�س���اد1نف�س���ي1الأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1) 1

وج���ه1 عل���ى1 االأوتي���زم1 اأطف���ال1 واأمه���ات1 ع���ام1 بوج���ه1 اخلا�س���ة1 االحتياج���ات1
اخل�سو�ص.

�سرورة1تفعيل1مفهوم1امل�سوؤولية1املجتمعية1للجامعات1من1خالل1فتح1اأبوابها1) 2
الأمهات1اأطفال1االأوتيزم1للم�سورة1وتقدمي1الن�سح1لهم.

عل���ى1وزارة1االإع���الم1تبن���ي1حمل���ة1قومي���ة1للتوعية1مبفه���وم1املرون���ة1االأ�سرية1) 3
واأهميته1يف1حياة1االأ�سرة.

�س���رورة1عق���د1لق���اءات1ون���دوات1متخ�س�سة1يف1هم���وم1وم�س���كالت1االأ�سر1التي1) 4
حت���وي1طفل1اأوتيزم1ت�س���رف1عليها1وزارة1ال�سوؤون1االجتماعية1ووزارة1التعليم1

العايل1بالتعاون1مع1وزارة1الرتبية1والتعليم.
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ملحق رقم ) 1 ( 
ال�صورة النهائية ملقيا�س تقييم م�صتوى املرونة االأ�صرية

أوافق  ال 
بشدة

ال 
أوافق

أوافـق
أوافق 
بشدة

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م

معظم األسر والعائالت تعاني من العديد من المشكالت . 1
2 نرى أننا كيان واحد وأي شيء يحدث يؤثر فينا جميعا.

تمر التي  المتوقعة  األحداث غير  التعامل مع  في  نمتلك مرونة   أسرتنا 
بنا عبر األيام .

3

نؤمن بأن ما نتعرض له من أحداث مؤلمة هو اختبار لقوة إيماننا. 4
دائما ما يشارك أصدقاء األسرة في أمور كثيرة تخصنا. 5

أصدقاء األسرة المقربين منا مهمين بالنسبة لنا في حياتنا. 6
القواعد واألنظمة التي تقوم عليها أسرتنا مرنة يمكن تغييرها وتعديلها . 7

احتياجاتنا ضوء  في  األسرية  وعاداتنا  نسقنا  لتغيير  دائمًا   نسعى 
ومتطلباتنا .

8

 المجهودات التي نبذلها ألي فرد من أفراد أسرتنا تجعلنا نشعر أننا أسرة
واحدة .

9

نؤمن بأنه على قدر المشقة والعناء سيكون الجزاء والثواب. 10
نتقبل الضغوط الحياتية الصادمة ألننا نؤمن أنها جزء من الحياة . 11

 نستطيع تقبل المشكالت التي تعترضنا بشكل غير متوقع ونسعى جاهدين
لحلها .

12

معظم األسر والعائالت تواجه في حياتها العديد من المواقف الصعبة . 13
 قراراتنا العائلية ال تصدر إال من خالل اتفاقنا عليها كأفراد أسرة واحدة

متماسكة .
14

نلجأ للعبادة بصورة أكبر حينما تعترضنا أزمات في حياتنا. 15
 يستطيع أفراد أسرتنا التعامل مع بعضهم في مواقف الخصام حتى نصل

إلى نقطة تفاهم وتواصل ايجابية .
16

تفرض على التي  واالحتياجات  المطالب  مع  التكيف  على  القدرة   لدينا 
األسرة لمواجهة متطلبات الحياة .

17

الرعاية أوجه  وتقديم  وتقديرهم  أصدقاؤنا  إسعاد  بكيفية  كثيرًا   نهتم 
 واالهتمام المختلفة لهم .

18

نوجهها التي  والعبارات  الكلمات  واختيار  انتقاء  على  كثيرًا   نحرص 
كأفراد أسرة واحدة لبعضنا البعض .

19

 يحاول كل أفراد األسرة  جاهدين ابتكار طرق تعامل وتواصل جديدة
مع بعضنا البعض .

20
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أوافق  ال 
بشدة

ال 
أوافق

أوافـق
أوافق 
بشدة

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م

أي  واحتياجات ومتطلبات  لفهم مشاعر  ًجل طاقته  بذل  منا  يحاول كل 
فرد في أسرتنا .

21

بحاجه نكون  حينما  وقت  أي  في  بالجيران  االستعانة  في  نتردد   ال 
 لمساعدتهم .

22

نبادر جميعًا بتقديم خدماتنا للجيران حينما نشعر بأنهم في مشكلة . 23
يسعى كل فرد فينا داخل األسرة إلى مراعاة عواطف ومشاعر اآلخر. 24

نشعر جميعًا بالمسؤولية تجاه أي مشكلة داخل أسرتنا. 25
نقف جميعًا بجوار بعضنا البعض في األزمات المالية . 26

نستطيع التواصل فيما بينما بطريقة فعالة. 27
نتبادل الحوار كثيرًا إليجاد سبل جديدة لمواجهة مشكالتنا األسرية. 28
نسعى كأسرة لتجديد الثقة فيما بيننا في المواقف واألزمات الصعبة. 29

يؤمن أفراد األسرة بوجوب عدم التورط في المشكالت مع اآلخرين. 30
تعتقد أسرتنا أن مؤسسات المجتمع جيدة كمؤسسات داعمة لنا. 31

نحاول جاهدين أن نوصل لبعضنا البعض اهتمام كل طرف باآلخر . 32
الحب والمودة عامل مشترك بين جميع أفراد األسرة بعضهم بعضًا. 33
يبدي كل فرد في أسرتنا انه مسئول عن الفرد اآلخر داخل األسرة. 34

يستمع كل فرد منا بعناية لمشكالت ومخاوف الطرف اآلخر في األسرة. 35

يلجأ أفراد أسرتنا إلى المتخصصين في الدين لطلب النصيحة والمشورة. 36
يتقبل أفراد أسرتنا الهدايا من األصدقاء دون أدنى مشكلة. 37

يحرص جميع أفراد أسرتنا على المشاركة في المناسبات الدينية. 38
نحرص جميعًا على المشاركة في االحتفاالت واألعياد واالستمتاع بها. 39

ندرك ما نقوله لبعضنا البعض داخل األسرة. 40
يحرص كل فرد فينا على التعلم من أخطاء باقي أفراد األسرة. 41

ندرك تمامًا األشياء المهمة لآلخرين من حولنا. 42
ندرك جميعًا أن هناك دور مجتمعي لكل فرد فينا . 43

نسعى بكل قوة لحل المشكالت التي تعترض حياتنا األسرية. 44

لدى أفراد أسرتنا ثقة بأن المستقبل والقادم سيكون أفضل لنا. 45
ألسرتنا أصدقاء مقربون جدًا نهتم بهم ونعمل على إسعادهم . 46

نشعر جميعًا بانزعاج حينما يكون احد أفراد األسرة غير سعيد. 47
لدى أفراد أسرتنا شعور بالقدرة على التغلب على أية مشكلة قد تعترضنا. 48

يشعر جميع أفراد األسرة بأننا نعيش في بيئة ءامنة. 49
متأكدون بأن المحيطين بنا سيقفون بجانبنا في حالة حدوث مكروه لنا. 50
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أوافق  ال 
بشدة

ال 
أوافق

أوافـق
أوافق 
بشدة

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م

يحرص أفراد أسرتنا على االستمتاع باألجازات . 51
ال يتردد أحد منا في التعبير عن آرائه أمام باقي أفراد األسرة. 52

 يؤدي جميع أفراد أسرتنا دوره المجتمعي المطلوب منه في خدمة قضايا
المجتمع.

53

معظم قراراتنا األسرية ناجمة عن مناقشات جماعية بيننا. 54
جميع قراراتنا األسرية ترضي معظم أفراد األسرة. 55

التي تواجهنا بالتفصيل حتى يفهمها  نهتم كأسرة واحدة بشرح المشكلة 
الجميع.

56

نتشاور جميعا داخل األسرة قبل أن نتخذ أي قرار. 57
يستطيع أفراد األسرة التعامل مع المواقف الصعبة في الحياة. 58

يشترك جميع أفراد األسرة في األدوار المنزلية المطلوبة. 59
نحاول دائما كأسرة واحدة ابتكار أساليب تواصل وتفاعل بيننا جديدة. 60

يعتقد أفراد األسرة أنه ال مشكلة بدون حل. 61
يحترم أفراد أسرتنا كل الحلول المقترحة من قبل اآلخرين . 62

نعتقد جميعًا أن األزمات من طبيعة الحياة ويمكن مواجهتها . 63
الصدق وحرية التعبير والمواجهة هي مبادىء راسخة في عقيدة األسرة. 64

يلتزم أفراد أسرتنا بقدر المستطاع بالصالة في دور العبادة. 65
ال نمانع في تقديم تنازالت إذا واجهنا مشكلة في حياتنا. 66

بالتأكيد ستستمر الحياة رغم أزماتها وصعابها. 67
تستطيع أسرتنا العمل تحت الضغوط واألزمات. 68

قرارات أسرتنا هي نتيجة حواراتنا المستمرة. 69
تشعر أسرتنا باألمن في هذا المجتمع. 70

نعاني جميعًا في حالة شكوى اآلخرين من احد أفراد أسرتنا. 71
يؤمن كل فرد في أسرتنا بأهمية التعلم من أخطائه. 72

نفرح بهدايا اآلخرين لنا خاصة الجيران. 73
نعتقد بأننا يجب أال نتورط مع اآلخرين في المجتمع. 74

هناك أمور أخرى في حياتنا لم يتضمنها هذا المقياس. 75
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فعالية برنامج لتنمية العمليات الريا�صية قائم على التعلم االلكرتوين 
فى حت�صني تقدير الذات االأكادميي لدى تلميذات املرحلة املتو�صطة 

املعاقات ذهنيا
اإعداد

د / منى توكل ال�صيد
اأ�صتاذ م�صاعد ال�صحة النف�صية والرتبية اخلا�صة

كلية الرتبية بالزلفي- جامعة املجمعة
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اأداء1عمليت���ي1)ال�سرب-1الق�سم���ة(1وعلى1اختبار1تقدير1ال���ذات1االأكادميي,1وذلك1يف1
القيا�سني1القبلي1والبعدي1ل�سالح1القيا�ص1البعدي,1وعدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1
يف1القيا�س���ني1البع���دي1والتتبعي؛1مما1ي�سري1اإىل1فعالية1الربنامج1يف1تنمية1عمليتي1

)ال�سرب-1الق�سمة(1وحت�سني1تقدير1الذات1االأكادميي.1
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Effectiveness of calculation operations development 
electronically – based program in improving self- esteem 

of mentally retarded intermediate stage girl students

Abstract:

The present research aims at investigation  the effectiveness 
of calculation operations development electronically – based 
program in improving self- esteem of intermediate stage 
girl students with mild intellectual  disability  . The research 
sample is composed of (6) girl students with  mild intellectual  
disability  whose IQ ranged from (50-75) degree on Stanford 
Benet Scale, aged (13-17 years), age average (15.5) enrolled in 
mental education affiliated to Public Education Schools at Al- 
Zulfi Province, K.S.A. of the academic year (1433-1434, H.) 
The group was harmonized with respect to (IQ-2 achievement 
tests in both multiplication and division operations- academic 
self- esteem test in mathematics). The program included (36) 
sessions,  each of which combined (5)  exercises. The sessions 
were applied over (12) weeks, (3) sessions a week, at the first 
term of the academic year1433-1434, H. By using Mann – 
Whitney Test of two independent samples, the scores indicated 
that there was a statistically significant differences between the 
score ranges of the experimental group on test performance 
(multiplication- division) and on academic self esteem test 
at mathematics in both pre-post measurement in favor of 
post- measurement. There was no statistically significant 
differences in both pre-post measurement of test performance 
(multiplication- division) and on academic self esteem test at 
mathematics. It proves the effectiveness of the said program 
in developing the(multiplication- division) operations and 
enhancing the academic self- esteem. 
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مقدمـــة
خط���ت1وزارة1الرتبي���ة1والتعلي���م1يف1اململك���ة1العربي���ة1ال�سعودي���ة1ممثل���ة1يف1
االأمان���ة1العام���ة1للرتبي���ة1اخلا�سة1خطوات1جي���دة1نحو1تق���دمي1اأف�سل1اخلدمات1
لط���الب1الرتبي���ة1الفكري���ة1ويف1اأقل1البيئ���ات1تقييداً,1اأال1وهي1دم���ج1الطالب1ذوي1
االإعاق���ة1الذهنية1يف1املدار�ص1العادية1م���ع1زمالئهم1العاديني,1وهي1خطوة1تتطلع1

من1خاللها1اإىل1خطوات1اأخرى1تلبي1احتياجات1هوؤالء1االأطفال.1

وبع���د1اأن1اأ�سب���ح1الدمج1اأم���را1ًواقعا1حتول1اهتم���ام1الباحثني1واملتخ�س�سني1
اإىل1االهتم���ام1بالعملي���ة1التعليمي���ة1ل���ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1ب�سف���ة1عام���ة1
ول���ذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة1ب�سفة1خا�س���ة1نظرا1لقدراته���م1العقلية1املح���دودة1وما1
يتطلب���ه1ذل���ك1من1اإعادة1تكييف1املناهج1واإعادة1النظر1والتدقيق1يف1اختيار1طريقة1
واأ�سل���وب1التدري����ص1املنا�س���ب1له���ذه1الفئة1لتحقي���ق1اأعلى1م�ست���وى1اأداء1ممكن1من1
االجناز1االأكادميي1يف1حدود1ما1ت�سمح1به1قدراتهم1العقلية1)من�سور,20101(.1وما1
يتب���ع1ذلك1م���ن1حت�سن1يف1تقدير1ال���ذات1باأبعاده1املختلفة1وبخا�س���ة1تقدير1الذات1

االأكادميي.

وم���ع1التط���ور1ال�سريع1يف1تعلي���م1وتدري���ب1ذوي1االإعاقة1الذهني���ة1اأ�سبحت1
احلاج���ة1ملح���ة1اإىل1ا�ستخ���دام1كافة1و�سائ���ل1التعلم,1وكل1التقني���ات1احلديثة1التي1
من1�ساأنها1اأن1تقلل1الفجوة1بني1املعاقني1ذهنيا1ًواأقرانهم1العاديني,1الذين1يبدون1
�سعوب���ات1بالغ���ة1يف1التح�سي���ل1الدرا�سي1ب�سفة1عام���ة,1والتح�سيل1يف1الريا�سيات1
ب�سف���ة1خا�س���ة؛1حيث1تعترب1امله���ارات1الريا�سية1من1�سمن1امله���ارات1التي1ي�سعب1
عل���ى1الطف���ل1ا�ستيعابه���ا1ب�س���ورة1تقليدي���ة؛1الأنه���ا1تعتم���د1عل���ى1ال�س���ورة1املجردة1
لالأع���داد1واالأرق���ام.1لق���د1اأكدت1معظ���م1نتائج1الدرا�س���ات1والبح���وث1ال�سابقة1على1
اأن1ذوي1االإعاق���ة1الذهني���ة1يظه���رون1�سعوب���ة1يف1الفه���م,1ويف1ا�ستيع���اب1املفاهي���م1
الريا�سية1وعزي1ذلك1اإىل1تدين1املعلومات1املتعلقة1باحلقائق1الريا�سية,1والقدرة1
عل���ى1ح���ل1امل�س���كالت1اأو1العج���ز1ع���ن1اإيج���اد1ا�سرتاتيجي���ات1معرفية1منا�سب���ة.1لذا1
 (Clements &1»اأك���دت1كث���ري1من1الدرا�س���ات1مثل1درا�س���ة1»كليمنت����ص,1و�سارام���ا
(Sarama 2006؛1ودرا�س���ة1»كفين���ج«1(Cavanagh, 2008)1ودرا�س���ة1»ماي���كل«
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1(Michele, 2000)1عل���ى1�س���رورة1تعلي���م1الريا�سي���ات1للطف���ل1�س���واء1العادي1اأو1
ذوي1االحتي���اج1اخلا����ص1ع���ن1طريق1املح�سو�س���ات1وغريها1من1النم���اذج1والو�سائل1
اجلذاب���ة1امل�ستمدة1من1البيئة.1وملا1كانت1مفاهيم1الريا�سيات1ومعلوماتها1املنَّوعة1
تت�سف1غالًبا1بالتجريد1والذي1ي�سهم1يف1زيادة1�سعوبات1تعلمها,1من1ثم1كان1لزاًما1
التو�س���ل1اإىل1بع����ص1م�ستحدثات1تكنولوجي���ا1التعليم1التي1حتد1من1�سعوبة1تعلم1

وفهم1املادة1التعليمية1)التودري,1211:120021(1.

قدم���ت1التكنولوجيا1احلديث���ة1و�سائل1واأدوات1لعب���ت1دوًرا1كبرًيا1يف1تطوير1
اأ�سالي���ب1التعلي���م1والتعل���م1يف1ال�سن���وات1االأخ���رية1كم���ا1اأتاح���ت1الفر�س���ة1لتح�سني1
اأ�سالي���ب1التعل���م1والت���ي1م���ن1�ساأنها1اأن1توفر1املن���اخ1الرتبوي1الفع���ال1الذي1ي�ساعد1
عل���ى1تفعي���ل1العملي���ة1التعليمي���ة1واإخراجه���ا1ب�س���ورة1جي���دة1وبخا�سة1ل���دى1ذوي1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة.1لق���د1اأدى1ا�ستخ���دام1التكنولوجي���ا1اإىل1تغي���ري1الطريق���ة1
الت���ي1يتعل���م1ويعي�ص1به���ا1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�سة1تغ���ريا1عميق���ا.1وال1�سيما1يف1
اإث���راء1البيئ���ة1التعليمية1حيث1ت�ساع���د1يف1تعزيز1وتنمية1امله���ارات1املطلوبة1للتعلم1
ب�س���كل1تدريج���ي(Reis et al., 2010).1كما1اأو�سحت1درا�سة1“تاني�ص,1واآخرون” 
(Tanis et al., 2012)1اأن1التط���ورات1التكنولوجية1يف1جمال1التعليم1والتوا�سل1
واملعي�س���ة1اليومي���ة1لالأف���راد1ذوي1االإعاقات1الذهنية1ميك���ن1اأن1يعزز1اإىل1حد1بعيد1

مهارات1اال�ستقالل1وتقدير1الذات.1

ويع���د1التعل���م1االلكرتوين1من1اأن���واع1التعليم1الذي1يه���دف1اإىل1اإيجاد1بيئة1
تفاعلي���ة1غني���ة1بالتطبيق���ات1املعتم���دة1عل���ى1تقني���ات1احلا�س���ب1االآيل1واالإنرتنت,1
والتي1متكن1الطالب1من1الو�سول1اإىل1م�سادر1التعلم1يف1اأي1وقت1ومن1اأي1مكان«.1
ويتمث���ل1التعل���م1االإلك���رتوين1القائ���م1عل���ى1الكمبيوت���ر1يف1برجمي���ات1الكمبيوت���ر1
التعليمية1التي1ُتخزن1على1و�سائط1تخزين1البيانات1الرقمية:1االأقرا�ص1املدجمة1
(CD),1ا�سطوان���ات1الفيدي���و1(DVD),1القر�ص1ال�سل���ب(Hard Disk)1ونحوها1
)زيت���ون,961:20051(.1والو�سائ���ط1املتع���ددة1م���ن1الو�سائ���ل1التعليمية1الت���ي1اأثبتت1
فعاليته���ا1وتاأثريها1على1التح�سيل1املع���ريف1لكثري1من1املواد1التعليمية1)�سويدان,1
1997(؛1فتلع���ب1دورا1مهم���ا1يف1خماطب���ة1احلوا����ص1ويف1جتميع1خمتل���ف1املعلومات1
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م���ن1و�سائ���ط1خمتلف���ة1وعر�سه���ا1ب�س���كل1متجان����ص1يوؤث���ر1ب�س���كل1فع���ال1وايجاب���ي1
يف1ا�ستيع���اب1امل�ستخ���دم1له���ذه1الو�سيل���ة1التعليمية1مقارن���ة1بالطرائ���ق1التقليدية1
يف1تو�سي���ح1امل���ادة1التعليمي���ة1وت�س���ري1البح���وث1واالإح�س���اءات1يف1جم���ال1العل���وم1
االإن�ساني���ة1اإىل1اأن1االإن�س���ان1يتلقى1اأكرث1من1801%1من1املعرفة1خالل1حا�سة1ال�سمع1
والب�سر)ال�سره���ان,1691:20031(.1والت���ي1من1مزايا1ا�ستخدامها1مع1ذوي1االإعاقة1
العقلي���ة1اأنه���ا1ت�سه���م1يف1زيادة1دافعيته���م1اإىل1التعلم,1وتوف���ر1العديد1من1اخلربات1
امللمو�س���ة1التي1ت�ساعد1يف1التغلب1عل���ى1�سعفهم1العقلي1وقلة1تركيزهم1اإىل1جانب1
اأنها1ت�سهم1يف1اكت�سابهم1بع�ص1املهارات1احلياتية.)حممد؛1فوزي,1401:20091(.1

ويعترب1تقدير1الذات1هدف1مرغوب1لدى1جميع1الب�سر1ب�سفة1عامة1اإال1انه1
ميثل1اأهمية1بالغة1لدى1ذوي1االإعاقة1الذهنية1ب�سفة1خا�سة1نظرا1ملا1ي�سعرون1به1
من1نق�ص1يف1مفهوم1الذات1عن1اأقرانهم1من1االأ�سوياء1(Craven et al., 2003)؛1
اإن1تقدي���ر1ال���ذات1وال�سع���ور1به���ا1يعد1من1اأهم1اخل���ربات1ال�سيكولوجي���ة1لالإن�سان,1
فاالإن�سان1هو1مركز1عامله,1يرى1ذاته1كمو�سوع1مقيم1من1االآخرين1فاإذا1نظرنا1اإىل1
ه���ذا1املفه���وم1باعتباره1مفهوم���ا1�سيكولوجيا1جند1انه1يرتب���ط1مبتغريات1متباينة1
منها,1االعتماد1على1الذات1وم�ساعر1الثقة1بالنف�ص1واإح�سا�ص1املرء1بكفاءته1وتقبل1
اخل���ربات1اجلدي���دة1وفعالية1االت�س���ال1االجتماعي1وغريها1)ال�سي���دان,20031(؛1
وي�ساع���د1تقدير1ال���ذات1املرتفع1�ساحبه1عل���ى1اقتحام1املواق���ف1اجلديدة1ب�سجاعة1
وثق���ة1اإم���ا1التقدي���ر1املنخف����ص1لل���ذات1في���وؤدي1بالتلمي���ذ1اإىل1ال�سع���ور1بالهزمي���ة1

والف�سل1حتى1قبل1مواجهة1املوقف1)بطر�ص,20081(

فمفه���وم1تقدي���ر1الذات,1مفه���وم1متعدد1االأبع���اد1موجود1بدرج���ات1متفاوتة1
لدى1االأفراد1وهو1عن�سر1مهم1يندرج1�سمن1مفهوم1الذات1ويعك�ص1مدى1اإح�سا�ص1
الفرد1بقيمته1وكفاءته1فعندما1يكون1لالأ�سخا�ص1اجتاهات1اإيجابية1نحو1اأنف�سهم1
يك���ون1لديه���م1تقدي���ر1ذات1مرتف���ع,1وعندما1يك���ون1لديه���م1اجتاه���ات1�سلبية1نحو1
اأنف�سه���م1يك���ون1تقدير1الذات1لديهم1منخف�سا,1وبعب���ارة1اأخرى1فاإن1تقدير1الذات1

. (Zeleke, 2004)1هو1التقييم1العام1لقيمة1الفرد1كما1يدركها1بنف�سه
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م���ن1هنا,1ميكن1القول1ب�سرورة1تنمية1تقدير1الذات1لدى1املعاقني1ذهنيا1ً
م���ن1خالل1تنمية1بع����ص1العمليات1الريا�سية1با�ستخدام1اإح���دى1تطبيقات1التعلم1

االلكرتوين1املتمثلة1يف1الو�سائط1املتعددة.1

م�صكلة البحث
ي�سكل1تعليم1الريا�سيات1يف1اأغلب1االأحيان1مهمة1�سعبة1لدى1االأطفال1العاديني1
نظرا1ًلطبيعة1تلك1املادة1,1فالريا�سيات1يغلب1عليها1التجريد,1ومن1املعلوم1اأنه1ي�سعب1
على1الطفل1العادي1الذي1مل1ي�سل1اإىل1مرحلة1العمليات1ال�سكلية,1اأو1حتى1اأحيانا1ًمن1
و�سل1اإليها1اأن1يفهم1املعلومة1الريا�سية1اإذا1قدمت1له1ب�سورة1جمردة1,1واإذا1كان1هذا1
االأمر1بالن�سبة1لالأطفال1العاديني,1فاإن1تعليم1التالميذ1ذوي1االإعاقة1الذهنية1يحتاج1
اإىل1مزي���د1من1اخلربة,1وب���ذل1اجلهد,1وتقدمي1املعلومة1الريا�سية1ب�سورة1ملمو�سة1
قب���ل1تقدميه���ا1ب�سورتها1املج���ردة11وخا�س���ة1عمليتي1)ال�س���رب1-1الق�سم���ة(1والتي1

تعتربان1من1اأكرث1امل�سكالت1�سعوبة1يف1فهم1العمليات1الريا�سية.

وم���ن1خ�سائ����ص1ذوي1االإعاقة1العقلية1ق�سور1الق���درة1على1التعميم1وترتبط1
هذه1اخلا�سية1مبيل1املعاق1عقليا1اإىل1تب�سيط1املفاهيم1واإعطائها1اللون1الوظيفي1اأو1
الرتكيب���ي1وذل���ك1ب�سبب1قدرته1املحدودة1على1التعميم,1اإذ1اأن1هذه1العملية1ت�ستدعي1
ق���درا1من1التجريد1وكلم���ا1كانت1العنا�سر1التي1�ستعمم1جمردة1كان1التعميم1�سعبا.1
فق���د1ي�ستطي���ع1املع���اق1عقليا1اأن1يجي���ب1على1ال�س���وؤال51+5=110ويف�س���ل1عندما1ي�ساأل1111111111
)15و5(1ذلك1انه1يف�سل1يف1اإدراك1العالقة1بني1العالمة1)+(1واحلرف1)و(1لذلك1يجب1
عل���ى1م���ن1يقوم1برتبية1ه���وؤالء1االأطفال1اأن1يهتم1بتنمية1قدرتهم1عل���ى1التعميم1واأن1

يدمج1ما1هو1حم�سو�ص1وما1هو1جمرد1اأثناء1التدري�ص1)حممد,1251:19821(.

اأ�سارت1عبد1الرحمن1)2003(1اإىل1اأن1ذوي1االإعاقة1الذهنية1يعانون1من1تدين1
م�ستوى1املهارات1احل�سابية1Computation skills1التي1تت�سمن1)اجلمع-الطرح-
الق�سمة-ال�س���رب(1ال�ستقاق1االإجابة1ال�سحيحة؛1اإ�سافة1اإىل1معاناتهم1من1�سعوبة1
يف1فهم1عمليتي1ال�سرب1والق�سمة1بالطرق1التقليدية.1كما1اأ�سار1كل1من1)احلديدي؛1
اخلطيب,20051(1اإىل1اأن1ذوي1االإعاقة1الذهنية1يعانون1من1انخفا�ص1م�ستوى1مهارات1
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التطبيق1وهي1القدرة1على1ا�ستخدام1كل1من1املهارات1الريا�سية1ومهارات1حل1امل�سكالت1
يف1االأو�ساع1واملواقف1احلياتية1اليومية1)القيا�ص,1والوقت(,1كما1يعانون1من1�سعوبات1

.(Hayes & Conway , 2000)1جمة1يف1فهم1املفاهيم1املجردة

وحي���ث1اأ�س���ارت1نتائ���ج1بع����ص1الدرا�س���ات1اإىل1اأن1االإدراك1الذات���ي1للم�س���كالت1
اخلا�س���ة1بعملية1التعل���م1ترتبط1ايجابيا1بكل1من1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1وتقدير1

(Donohue, 2008)1الذات

فمن1هنا1وجب1�سرورة1اإعداد1برنامج1متخ�س�ص1يف1عمليات1ال�سرب1والق�سمة1
با�ستخ���دام1تقني���ات1حديثة1ت�ساعد1املعلمة1على1اأدائها1لدوره���ا,1ال�سيما1اأن1ا�ستخدام1
ه���ذه1التقني���ات1احلديثة1يف1ف�س���ول1الرتبي���ة1الفكرية1من1قبل1املعلم���ة1�سئيل1رغم1
توافرها,1والتعلم1االلكرتوين1�سيمكن1التلميذات1ذوات1االإعاقة1الذهنية1من1التعامل1
مع1العمليات1الريا�سية1الب�سيطة1مبهارة1مبا1يقدمه1من1فوائد1جمة,1ولعل1اأهمها1
التغذي���ة1الراجع���ة1املقدم���ة1بطريقة1فورية1للتلمي���ذات,1كما1تنقل1م���ن1التوجيهات1
الب�سيطة1والعينية1اإىل1التوجيهات1االأطول1واالأكرث1تعقيدا1,1ًوهذه1الربامج1جتذب1
اهتم���ام1التلمي���ذة1ب�س���كل1دائم1)على1�سبيل1املث���ال:1حاويل1مرة1اأخ���رى1�1اأنت1متاأكدة1�1
هل1تريدين1تغري1اإجابتك(,1كما1اأن1برامج1الريا�سيات1ترتاوح1ما1بني1برامج1التكرار1
واملمار�س���ة1اإىل1برام���ج1حل1امل�س���كالت1(Lerner, 2000).1مما1ينعك�ص1اإيجابيا1على1
اأدائهن1يف1حت�سيل1مادة1الريا�سيات,1وحت�سني1تقدير1الذات1وبالتايل1زيادة1التوافق1

ال�سخ�سي1واالجتماعي1يف1البيئة1التي1يقيمون1فيها.1

يت�س���ح1مم���ا1�سبق1عر�س���ه1من1نتائج1بح���وث1ودرا�س���ات1�سابق���ة1تناولت1تعليم1
الريا�سي���ات1ل���ذوي1االإعاق���ة1الذهني���ة1الب�سيط���ة1اأن1هن���اك1ق�س���ور1وا�س���ح1يف1تعل���م1
الريا�سيات1ال�سيما1العمليات1الريا�سية1االأ�سا�سية1)ال�سرب1– الق�سمة(1با�ستخدام11
التعل���م1االلك���رتوين1وكذل���ك1يف1التع���رف1عل���ى1اث���ر1ذل���ك1يف1حت�سني1تقدي���ر1الذات1
االأكادمي���ي1وانعكا�س���ه1عل���ى1ثق���ة1التالمي���ذ1باأنف�سه���م1وزي���ادة1توافقه���م1النف�س���ي1

واالجتماعي.
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ويف �سوء ما �سبق ميكن �سياغة م�سكلة البحث يف الت�ساوؤل الرئي�س التايل :

ما1فعالية1برنامج1لتنمية1العمليات1الريا�سية1قائم1على1التعلم1االلكرتوين1
يف1حت�س���ني1تقدير1الذات1االأكادميي1لدى1تلمي���ذات1املرحلة1املتو�سطة1ذوات1االإعاقة1

الذهنية1الب�سيطة1؟1
ويتفرع من هذا الت�ساوؤل الرئي�س الت�ساوؤلت الفرعية التالية :

11 ه���ل1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1-
التجريبية1على1اأداء1عملية1)ال�سرب1-1الق�سمة(1قبل1وبعد1تطبيق1الربنامج1؟

21 ه���ل1توجد1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سط���ي1بني1رتب1درج���ات1املجموعة1-
التجريبي���ة1عل���ى1اأداء1عملي���ة1)ال�س���رب1-1الق�سم���ة(1يف1القيا�س���ني1البع���دي1-1

التتبعي1لتطبيق1الربنامج1بفا�سل1زمني1قدره1ثالثة1اأ�سابيع1؟
31 ه���ل1توج���د1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سط���ي1درجات1املجموعة1التجريبية1-

يف1تقدير1الذات1االأكادميي1قبل1وبعد1تطبيق1الربنامج1؟

اأهداف البحث
يه���دف1البحث1احلايل1اإىل1بن���اء1برنامج1لتنمية1بع�ص1العمليات1الريا�سية1
)ال�سرب–الق�سمة(1يف1نطاق1االأعداد1من1)1-30(1قائم1على1التعلم1االلكرتوين1
مل�ساع���دة1التلميذات1ذوات1االإعاقة1الذهنية1الب�سيطة1وتق�سي1فعاليته1يف1حت�سني1

تقدير1الذات1االأكادميي1لديهن.1

اأهمية البحث
تنب���ع1اأهمي���ة1هذا1البحث1من1كونها1من�سجمة1م���ع1توجهات1االأمانة1العامة1
للرتبي���ة1اخلا�س���ة1بوزارة1الرتبية1والتعليم1باململك���ة1العربية1ال�سعودية1يف1تفعيل1
ا�ستخدام1تقنيات1التعلم1احلديثة1كو�سيلة1تعليمية1مع1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة؛1
حي���ث1ي�ستخ���دم1البح���ث1احل���ايل1برنام���ج1لتنمي���ة1بع����ص1العملي���ات1الريا�سي���ة1
)ال�سرب–الق�سمة(1قائم1على1التعلم1االلكرتوين1القائم1على1الكمبيوتر,1لذوي1
االإعاق���ة1العقلية1الب�سيطة1امللتحقني1بف�سول1الرتبية1الفكرية1مبدار�ص1التعليم1
العام1وكذلك1حت�سني1مفهوم1الذات1االأكادميي1لديهم,1والتي1تعد1– يف1حدود1علم1
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الباحثة1اأحد1املو�سوعات1التي1القت1اهتماما1ً�سئياًل1يف1اأدبيات1البحوث1العربية,1
ومل1حتظ1باالهتمام1الكايف1يف1البيئة1العربية1يف1تعليم1ذوي1االإعاقة1العقلية.1

اأم���ا1االأهمية1التطبيقية1له���ذا1البحث1فرتجع1اإىل1اأهمية1املتغريات1مو�سع1
الدرا�سة1وهي1التعلم1االلكرتوين,1وفعاليته1يف1حت�سني1تقدير1الذات1االأكادميي؛1
من1حيث1اإن1االهتمام1مب�سكالت1العمليات1الريا�سية1عامة1وعمليتي1)ال�سرب1– 
الق�سم���ة(1ب�سفة1خا�سة1وعالجها1له1تاأثري1اإيجابي1على1تقدير1الذات1االأكادميي1
وكذا1على1خمتلف1اأن�سطة1احلياة1اليومية1لدى1التلميذات1ذوات1االإعاقة1الذهنية1
الب�سيط���ة,1وخا�س���ة1بع���د1اأن1مت1ح���ذف1عملي���ة1الق�سم���ة1م���ن1منه���ج1الريا�سي���ات1
للمرحل���ة1االبتدائي���ة1ومت���ت1اإ�سافت���ه1للمرحلة1املتو�سط���ة1يف1�س���ورة1اأهداف1يتم1
تدري�سه���ا1تبع���ا1لكل1تلمي���ذة1وقدراتها1وم�ست���وى1ا�ستيعابها1وبالت���ايل1ي�سبح1هذا1
الربنام���ج1حاج���ة1ملحة1مل�ساعدة1معلمات1الرتبية1الفكري���ة1على1تدري�ص1عمليتي1
)ال�س���رب– الق�سم���ة(1وللتلمي���ذات1مل�ساعدته���ن1عل���ى1التعل���م1وبن���اء1تقدي���ر1ذات1

ايجابي.

كما1تتمثل1االأهمية1التطبيقية1اأي�سا1لهذا1البحث1فيما1يرتتب1على1نتائجه1
م���ن1توجي���ه1نظ���ر1اأولي���اء1االأم���ور1واملعلم���ني1واالإدارة1املدر�سي���ة1ووا�سع���ي1مناهج1
الرتبية1الفكرية1اإىل1الرتكيز1على1التدريب1با�ستخدام1التعلم1االلكرتوين1والتي1
ت�ساع���د1يف1تطوير1الرتبية1اخلا�سة,1ورفع1كف���اءة1العملية1التعليمية1مما1ينعك�ص1
اإيجاب���ا1ًعل���ى1التح�سيل1يف1الريا�سيات1لدى1هذه1الفئة,1كما1تت�سح1اأهمية1البحث1
من1خالل1ما1ي�سفر1عنه1من1نتائج1وتو�سيات1تربوية1ميكن1اأن1ت�سهم1يف1االرتقاء1
بالربام���ج1التعليمية1والتدريبية1املقدمة1للتالمي���ذ1ذوي1االإعاقة1الذهنية1ت�سهم1
ه���ذه1الدرا�س���ة1يف1توجي���ه1نظ���ر1املعني���ني1برتبية1املعاق���ني1عقليا1بب���ذل1املزيد1من1
اجلهد1لتح�سني1وتطوير1اأ�ساليب1تدري�ص1هذه1الفئة1اخلا�سة؛1يفتح1هذا1البحث1
املج���ال1اأم���ام1الباحثني1لدرا�سات1ح���ول1اإمكانية1ا�ستخ���دام1التعلم1االلكرتوين1مع1
فئ���ات1اأخ���رى1م���ن1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�سة1ويف1م���واد1اأخرى1غ���ري1الريا�سيات1

وحت�سني1متغريات1نف�سية1اأخرى1كالثقة1بالنف�ص1واخلجل.
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املفاهيم االإجرائية للبحث

1	 برنامج التعلم الإلكرتوين 

1يعرف���ه1»ك���رار«1)1231:2012(1باأن���ه1»تق���دمي1املحت���وى1التعليم���ي1م���ع1م���ا1
يت�سمن���ه1م���ن1�سروحات1ومترين���ات1وتفاعل1ومتابعة1ب�س���ورة1جزئية1اأو1�ساملة1يف1
الف�سل1اأو1عن1بعد1بو�ساطة1برامج1متقدمة1خمزنة1يف1احلا�سب1االآيل1اأو1بو�ساطة1
�سبك���ة1االنرتنت”.1وه���و1بذلك1يكون:1“نظام1تعليمي1ي�ستخدم1تقنيات1املعلومات1
و�سب���كات1احلا�س���وب1يف1تدعي���م1وتو�سي���ع1نط���اق1العملي���ة1التعليمي���ة1م���ن1خ���الل1
جمموعة1من1الو�سائ���ل1منها1اأجهزة1احلا�سوب,1االنرتنت1والربامج1االإلكرتونية1

املعدة1اإما1من1قبل1املخت�سني1يف1الوزارة1اأو1ال�سركات”

للتعلي���م1 “ طريق���ة1 باأن���ه1 واملب���ارك” )1131:2005(1 “املو�س���ى؛1 1ويعرف���ه1
با�ستخ���دام11اآلي���ات1االت�س���ال1احلديث���ة1م���ن1حا�سب1و�سبكات���ه1وو�سائط���ه1املتعددة1
م���ن1�س���وت1و�س���ورة,1ور�سوم���ات,1واآلي���ات1بح���ث,1ومكتب���ات1اإلكرتوني���ة,1وكذل���ك1
بواب���ات1االإنرتن���ت1“.1ويعرفه1)زيتون,24:12005(1باأنه1“ تقدمي1حمتوى1تعليمي1
اإلك���رتوين1ع���رب1الو�سائ���ط1املعتمدة1عل���ى1الكمبيوت���ر1و�سبكات���ه1اإىل1املتعلم1ب�سكل1
يتيح1له1اإمكانية1التفاعل1الن�سط1مع1هذا1املحتوى1ومع1املعلم1ومع1اأقرانه1ب�سورة1
متزامن���ة1اأم1غ���ري1متزامن���ة,1ويف1امل���كان1والوق���ت1وبال�سرعة1الت���ي1تنا�سب1ظروفه1
وقدرات���ه”.1كم���ا1يع���رف1باأن���ه1»1اأ�سل���وب1م���ن1اأ�ساليب1التعلي���م1يف1اإي�س���ال1املعلومة1
للمتعل���م1يعتمد1عل���ى1التقنيات1احلديث���ة1للحا�سب1وال�سبكة1العاملي���ة1وو�سائطهم1

املتعددة«1)الغريبي,2:120091(.

ويع���رف1اإجرائيا1ًيف1البحث1احلايل1باأن���ه1»1جمموعة1من1الوحدات1املنظمة1
املخط���ط1له���ا1ب�س���كل1علم���ي1ته���دف1اإىل1تنمي���ة1عمليت���ي1ال�س���رب1والق�سمة1لدى1
التلمي���ذات1ذوات1االإعاقة1الذهنية1الب�سيطة1بحيث1متهد1كل1وحدة1للوحدة1التي1
تليه���ا,1وبحي���ث1يت�سح1الرتابط1فيم���ا1بينها1معتمدة1يف1ذلك1عل���ى1مبادئ1وفنيات1
تعلي���م1امله���ارات1الريا�سية1ومراعيًة1خ�سائ����ص1وقدرات1عينة1البح���ث1با�ستخدام1
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من���ط1التعل���م1االلك���رتوين1القائم1عل���ى1الكمبيوت���ر1املتمثل1يف1برجمي���ة1تعليمية1
خمزن���ة1عل���ى1قر����ص1مدم���جCD(1(1مت1ت�سميمه���ا1بربنام���ج1)فال����ص(1االإ�سدار1
الثام���ن,1يف1�س���ورة1منظومة1تعليمي���ة1متكاملة1تت�سمن1جمموعة1م���ن1ال�سا�سات1
)االإطارات(1املرتابطة1بتتابع1معني,1وفق1اإ�سرتاتيجية1تعليمية1حمددة؛1لتقدمي1
املحتوى1املطلوب1با�ستخدام1جمموعة1متكاملة1من1الو�سائط1املتعددة,1التي1توفر1

فر�ص1التفاعل1بني1املتعلمات1والربنامج1.1

2	 العمليات الريا�سية: 

تقت�س���ر1الباحثة1يف1تعريفها1للعمليات1الريا�سية1على1عمليتي1ال�سرب1والق�سمة1
كالتايل:1

عملية1ال�سرب:1تعرف1عملية1ال�سرب1يف1البحث1احلايل1باأنها1»�سرب1رقم1
يف1رق���م,1اأو1رقم���ني1يف1رق���م1با�ستخدام1ال�سور1)حم�سو�ص(,1ث���م1با�ستخدام1ال�سور1
املقرتن���ة1باالأرقام1)�سبه1املح�سو�ص(,1ثم1با�ستخدام1االأرقام1فقط1)جمرد(«1وذلك1

يف1نطاق1االأعداد1من1)1-301(1بناجت1اأقل1من1اأو1ي�ساوي)30(
وتقا����ص1عملية1ال�س���رب1اإجرائيا1ًيف1البحث1احل���ايل1»بالدرجة1الكلية1التي1
حت�سل1عليها1التلميذة1املعاقة1ذهنيا1)القابلة1للتعلم(1من1خالل1ا�ستجابتها1على1

االختبار1التح�سيلي1لعملية1ال�سرب1.
عملية1الق�سمة:1تعرف1عملية1الق�سمة1يف1البحث1احلايل1باأنها1»1ق�سمة1رقم1
على1رقم1بحيث1يكون1الناجت1»رقم1واحد«1اأو1ق�سمة1عدد1مكون1من1رقمني1على1رقم1
بحيث1يكون1الناجت1عدد1مكون1من1رقم1اأو1رقمني1با�ستخدام1ال�سور)حم�سو�ص(,1
ث���م1با�ستخدام1ال�سور1املقرتنة1باالأرقام1)�سب���ه1املح�سو�ص(,1ثم1با�ستخدام1االأرقام1
فقط1)جمرد(«1وذلك1يف1نطاق1االأعداد1من1)1-301(1بناجت1اأقل1من1اأو1ي�ساوي1)15(
وتقا����ص1عملي���ة1الق�سمة1اإجرائيا1ًيف1البحث1احل���ايل1“بالدرجة1الكلية1التي1
حت�سل1عليها1التلميذة1املعاقة1ذهنيا1)القابلة1للتعلم(1من1خالل1ا�ستجابتها1على1

االختبار1التح�سيلي1لعملية1الق�سمة.
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3	 تقدير الذات: 

عرف���ه1االأن���ور1)141:2005(1باأن���ه1�سع���ور1الف���رد1بالثق���ة1بالنف����ص1والكف���اءة1
ال�سخ�سي���ة1مبا1يت�سمنه1من1�سع���ور1بالر�سا1عن1م�ستواه1االأكادميي1واالجتماعي1
ومظهره1اجل�سمي1وذلك1من1خالل1تفاعله1مع1بيئته1التي1ت�سمل1االأ�سرة1واملدر�سة1
واملجتمع1للو�سول1اإىل1توازن1يت�سمن1اإ�سباع1معظم1حاجاته1ومواجهة1متطلبات1
البيئ���ة1بالتعدي���ل1والتغي���ري؛1ويعرب1ه���ذا1املفهوم1عن1مدى1تقيي���م1الفرد1وقدرته1

على1حل1امل�سكالت1الريا�سة1التي1تواجهه1وقدرته1على1التجديد.1
ويع���رف1تقدي���ر1ال���ذات1االأكادمي���ي1اإجرائي���ا1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1باأن���ه1“ 
جمم���وع1الدرج���ات1التي1يح�س���ل1عليها1اأفراد1عين���ة1الدرا�سة1عل���ى1اختبار1تقدير1
ال���ذات1االأكادمي���ي1يف1الريا�سي���ات1م���ن1اإع���داد1الباحث���ة1وامل�ستخ���دم1يف1البح���ث1

احلايل”.

4	 التلميذات ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة: 

ميك���ن1تعريفه���ن1باأنه���ن1»اأولئ���ك1التلمي���ذات1امللتحق���ات1بف�س���ول1الرتبية1
الفكري���ة1مبدار����ص1التعلي���م1الع���ام1املتو�سط���ة1مبدين���ة1الزلف���ي1باململك���ة1العربية1
ال�سعودية,1والالئي1ترتاوح1ن�سبة1ذكائهن1ما1بني1)50-75(1على1اختبار1�ستانفورد1
بيني���ه,1وي�ساح���ب1انخفا����ص1ن�سبة1ذكائهن1خلل1يف1مهارت���ني1اأو1اأكرث1من1مهارات1
ال�سل���وك1التكيف���ي1عل���ى1مقيا�ص1ال�سل���وك1التكيف���ي,1ويطلق1عليهن1فئ���ة1االإعاقة1
الذهنية1الب�سيطة1ملا1لديهن1من1القدرة1على1اإمكانية1االإفادة1من1برامج1الرتبية1

اخلا�سة1التي1تتنا�سب1مع1م�ستوياتهن1وقدراتهن.

5	 املرحلة املتو�سطة للرتبية الفكرية:

1ه���ي1تل���ك1الف���رتة1الدرا�سية1املمتدة1لث���الث1�سنوات1درا�سية1تب���داأ1من1بلوغ1
التلمي���ذة1�س���ن121�سن���ة1واىل1اإنهائه���ا1للمرحل���ة1املتو�سط���ة,1يتم1من1خ���الل1اإمداد1
التلمي���ذة1القابلة1للتعلم1باملعارف1وامله���ارات1املنا�سبة1خل�سائ�سها1يف1تلك1املرحلة1

واإعدادها1للمرحلة1الثانوية1)وزارة1الرتبية1والتعليم,1429(
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حدود البحث:
يتح���دد1البح���ث1احل���ايل1بعينة1الدرا�س���ة1وعدده���ا1)6(1تلمي���ذات1من1ذوات1
االإعاقة1الذهنية1الب�سيطة1امللتحقات1بف�سول1الرتبية1الفكرية1مبدار�ص1التعليم1
الع���ام,1ت���رتاوح1اأعماره���ن1الزمني���ة1ما1ب���ني131-1171�سنة1ودرج���ات1ذكائهن1ما1بني1
50-1751عل���ى1مقيا����ص1�ستانفورد1بينيه1كما1تتحدد1باالأدوات1امل�ستخدمة1يف1البحث1
وه���ي1اختب���ار1حت�سيلي1يف1عملية1ال�سرب-1اختبار1حت�سيلي1يف1عملية1الق�سمة1– 
اختب���ار1مفهوم1الذات1االأكادمي���ي1يف1الريا�سيات-1برنامج1تعلم1الكرتوين1لتنمية1
بع����ص1امله���ارات1الريا�سي���ة,1يف1الف�س���ل1الدرا�س���ي1االأول1للع���ام114341/14331ه����1-1

12013/2012م.1

االإطار النظري:

يتمثل1االإطار1النظري1للبحث1احلايل1يف1عدة1حماور1كالتايل:
اأولً: العمليات الريا�سية لدى املعاقن ذهنيًا

اإن1م���ن1ب���ني1اأه���داف1برام���ج1رعاي���ة1ذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة1وتعليمه���م1ه���و1
الو�س���ول1به���م1اإىل1اأعلى1م�ستوى1اأكادميي1ممكن1يف1ح���دود1ما1ت�سمح1به1قدراتهم1
العقلي���ة؛1وتعترب1املهارات1الريا�سية1م���ن1اأهم1املهارات1االأكادميية1االأ�سا�سية1التي1
تدر����ص1للتالمي���ذ1املعاقني1ذهنيا1)ه���ارون,20011(,1وعلى1الرغم1من1اأهميتها1فان1
معلمي1الرتبية1الفكرية1يواجهون1العديد1من1امل�سكالت1االأكادميية1وال�سعوبات1
يف1تدري�سها,1نتيجة1لتدين1قدرات1التالميذ1العقلية1)الر�سي�ص,20031(1ويرجع1
ذل���ك1اإىل1اأن1امله���ارات1احل�سابي���ة1تعت���رب1م���ن1اأك���رث1امله���ارات1الدرا�سي���ة1جتري���دا1
لك���رثة1ا�ستخ���دام1الرموز1وا�ستبع���اد1االأ�سياء1املح�سو�سة1)يحي���ى؛1وعبيد20051,1(,1
وللمه���ارات1احل�سابي���ة1االأ�سا�سي���ة1اأهمية1خا�سة1يف1حياة1االأف���راد,1فهي1تعمل1على1
ا�ستقالليته���م1واعتماده���م1على1ذواته���م1يف1حل1م�ساكلهم1الت���ي1تتطلب1ا�ستخدام1
تل���ك1امله���ارات,1حيث1يب���داأ1املعل���م1يف1تدري�ص1مفهوم1الع���دد1بوا�سط���ة1املح�سو�سات1
باأنواعها1املختلفة1لتقريب1املعنى1املجرد1اإىل1الذهن1من1خالل1ثالثة1مراحل1هي1

مرحلة1عد1املح�سو�ص1ثم1�سبه1املح�سو�ص1ثم1املجرد1)يحي,19991(.
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ويحق���ق1تعليم1املهارات1احل�سابية1املوجهة1وظيفي���ا1للمعاقني1فكريا1والتي1
توؤهله���م1الأن1يكون���وا1اأف���رادا1متوافق���ني1م���ع1جمتمعه���م1وبط���رق1مب�سطة,1حتقق1
له���م1االندماج1م���ع1املجتمع1يف1ح���دود1اإمكانياتهم1وقدراتهم,1حي���ث1يتم1تدريبهم1
عل���ى1ا�ستخدام1اخلربات1الريا�سية1يف1عمليتي1البيع1وال�سراء,1ومعرفة1العمليات1
الريا�سي���ة1االأ�سا�سي���ة1مث���ل:1اجلم���ع,1والطرح,1وال�س���رب,1والق�سم���ة,1واأن1يتمكن1
ه���وؤالء1التالمي���ذ1م���ن1تطبيقه���ا1يف1حياته���م1اليومي���ة.1كم���ا1يف�س���ل1رب���ط1م���ا1مت1
تعلم���ه1م���ن1مه���ارات1داخ���ل1املدر�سة1بالواق���ع1اخلارجي1لك���ي1تتم1عملي���ة1نقل1اثر1
التعل���م1م���ن1داخل1املدر�سة1اإىل1خارجها1)احلازمي,20071(؛1باالإ�سافة1اإىل1انه1من1
املمك���ن1اأن1يح�س���ن1من1�سلوكهم1التكيف���ي1مثل1مهارات1ا�ستخ���دام1النقود1ومفهوم1
الوق���ت1واملفاهي���م1العددي���ة1االأخ���رى1مم���ا1ينعك����ص1اإيجاب���ا1عل���ى1نوعي���ة1حياتهم11111111111

(Schalock et al.,2010)

ويذك���ر1كل1م���ن1“يحي���ى,1وعبي���د” )2005(1اأن1التلمي���ذ1املع���اق1ذهنيا1يتعلم1
اأ�سم���اء1االأرق���ام1م���ن1)1-101(1وبطريقة1التعداد131,121,11ال���خ,1ويتعلم1جمع1تفاحة1
م���ع1تفاحت���ني,1ومفت���اح1م���ع1ثالث���ة1مفاتي���ح,1ويتعلم1كتاب���ة1االأرقام1م���ن1)101-1(1
وق���راءة1اأرق���ام1ال�ساع���ة1ويتعل���م1اجلم���ع1اإىل1رق���م1)10(1بوا�سط���ة1املكعب���ات1وقطع1
النق���ود,1كم���ا1يتعل���م1م�سائ���ل1ب�سيط���ة1ع���ن1اجلمع1ث���م1يتعل���م1التعداد1حت���ى1املائة,1
والتع���داد1الع�س���ري1)301,201,10(1والتع���داد1اخلم�س���ي1)151,101,5(1ث���م1اجلمع1مع1
الباق���ي,1والطرح1باال�ستالف,1ويتعلم1ال�سرب1ب�سكل1مب�سط1والق�سمة1الب�سيطة.1
م���ع1�سرورة1التاأكيد1على1اأهمية1االإعادة1والتكرار1وخا�سة1يف1تنمية1قدرة1التلميذ1

على1ال�سرب1والق�سمة.1

ثانيًا: التعلم اللكرتوين لدى املعاقن ذهنيا 

هن���اك1ع���دة1و�سائ���ل1تعليمي���ة1ت�ستخ���دم1يف1تدري����ص1الريا�سي���ات1واأهمه���ا1
واأكرثها1وجوًدا1على1ال�ساحة1التعليمية1حالًيا1هو1التعلم1االلكرتوين1القائم1على1
الكمبيوت���ر,1فيمكن1من1خالل���ه1ا�ستخدام1الو�سائط1املتع���ددة1التي1ي�ستخدم1فيها1
ال�س���وت1واحلرك���ة1واالألوان1وغريها1من1املوؤثرات1الت���ي1جتذب1التالميذ1لدرا�سة1
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حمت���وى1مقرر1الريا�سيات1)روفائيل؛1ويو�سف,1971:120011(.11ويق�سد1بالتعليم1
االإلك���رتوين1ب�سف���ة1عام���ة1“ا�ستخ���دام1التكنولوجي���ا1بجمي���ع1اأنواعه���ا1يف1اإي�سال1
املعلوم���ة1للمتعل���م1باأق���ل1وقت1وجه���د1واأكرب1فائدة,1وق���د1يكون1ه���ذا1التعلم1تعلما1ً
1,Asynchronous11وق���د1يك���ون1غ���ري1متزام���نSynchronous1ًفوري���ا1ًمتزامن���ا

داخل1الف�سل1املدر�سي1اأو1خارجه”)حممد؛1ال�سيد,22:20091(.

اأما1برامج1الكمبيوتر1التعليمية1فُتعرف1باأنها1“منظومة1تعليمية1متكاملة1
تت�سم���ن1جمموع���ة1م���ن1ال�سا�س���ات1)االإط���ارات(1املرتابط���ة1بتتاب���ع1مع���ني,1وف���ق1
اإ�سرتاتيجي���ة1تعليمي���ة1حمددة؛1لتق���دمي1املحتوى1املطل���وب1با�ستخدام1جمموعة1
متكامل���ة1م���ن1الو�سائ���ط1املتع���ددة,1م���ع1توف���ري1فر����ص1التفاع���ل1ب���ني1املتعلم���ني1

والربنامج1)ال�سيد,181:20061(.

وُيع���رف1“خمي����ص” )2151:2009(1برام���ج1الكمبيوت���ر1متع���ددة1الو�سائ���ط1
باأنه���ا1“نظ���م1تعليمية1كاملة1تتك���ون1من1توليفة1منتقاة1بعناي���ة1من1و�سائط1تعلم1
متع���ددة1ومتنوع���ة,1م�سمم���ة1بطريق���ة1تكنولوجي���ة1�سحيح���ة,1وموؤلف���ة1ب�س���كل1
متفاع���ل1ومتكام���ل,1ومندجم���ة1مع���ا1يف1وحدة1كلي���ة,1تنقل1للمتعل���م1كل1اخلربات1
التعليمي���ة1الت���ي1يحتاجها,1فتغنيه1ع���ن1�سواها,1جتذب1انتباه���ه,1وحتفز1دافعيته,1
وتث���ري1تفك���ريه,1وتو�س���ع1مدارك���ه,1وتزي���د1همت���ه,1وم�ساركت���ه1يف1التعل���م,1وجتعل1

التعلم1خربة1�سارة1حمبوبة1لديه”.

ولعل1تكنولوجيا1الو�سائط1املتعددة1تربز1كاأحد1اأهم1روافد1التعلم1يف1الوقت1
احل���ايل1ملا1توافرت1لها1من1مكون���ات1متنوعة1على1االأداء1اجليد.1حيث1تعد1و�سيلة1
ناجحة1يف1تلبية1احتياجات1التلميذات1ذوات1االحتياجات1اخلا�سة.1كما1ت�ساعدهم1
مب���ا1حتوي���ه1من1تقنيات1واعية1على1اإحداث1درجة1جيدة1من1التكيف1مع1براجمه.1
كم���ا1اأنه���ا1مالئم���ة1مل�ستوياتهم1وقدراته���م1املتباين���ة.1وو�سيلة1نافعة1باأق���ل1تكلفة.1
كم���ا1اأنه���ا1كانت1�سببا1ًيف1ح���ذف1بع�ص1املو�سوعات1القدمي���ة1اأو1معاجلتها1بطريقة1

جديدة1)اإبراهيم,20031(
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فم���ن1املع���روف1اأن1الو�سائ���ط1املتع���ددة1)امللتيميدي���ا(1ت�ساع���د1الطالب1على1
البح���ث1ع���ن1املعرف���ة1باأنف�سهم1ب���داًل1م���ن1االعتماد1املتزاي���د1على1ن�س���اط1املعلم1يف1
التلق���ني1املبا�سر1لهم1كما1يف1كاف���ة1االأ�ساليب1التقليدية1يف1الف�سل1املدر�سي,1بينما1
يجل����ص1التالمي���ذ1يف1�سكون1ب���ال1ن�ساط1فيذكر1)ف���راج,20041(.1اإ�ساف���ة1اإىل1اأنهم1
يج���دون1متع���ة1كب���رية1يف1اأداء1خمتلف1امله���ام1واالأن�سطة1با�ستخدام���ه,1حيث1تزيد1
م���ن1دافعيته���م1للتعل���م1مم���ا1يح�س���ن1م���ن1م�ست���وى1حت�سيله���م,1وي�ساعده���م1على1
االإف���ادة1م���ن1كل1امل�سادر1املتاحة1يف1بيئة1التعلم,1وهو1ما1يعمل1على1تطوير1وتنمية1
جوان���ب1الق���وة1لديه���م,1ويحد1بالت���ايل1من1نواح���ي1�سعفهم,1وما1ق���د1يرتبط1بها1
م���ن1متغ���ريات1معرفية1)حمم���د,20041(.1فيمكن1ا�ستخدام1ال�سا�س���ة1مع1املوؤثرات1
املرئي���ة1وال�سوتي���ة1حت���ت1اإ�س���راف1وتوجي���ه1املعل���م1يف1تعلي���م1االأطف���ال1املتخلفني1
عقلي���ا1ً)الغ���زو,251:20041(1.كما1اأنها1ت�ساعدهم1على1البحث1عن1املعرفة1باأنف�سهم1
ب���داًل1من1االعتماد1املتزايد1عل���ى1ن�ساط1املعلم1يف1التلقني1املبا�سر1لهم1كما1يف1كافة1
االأ�سالي���ب1التقليدي���ة1يف1الف�سل1املدر�سي,1بينما1التالميذ1يجل�سون1يف1�سكون1بال1

ن�ساط1يذكر1)فراج2311:20041,1(

كذل���ك,1ف���اإن1احلا�س���وب1ي�ستخ���دم1يف1تدري����ص1جمي���ع1امل���واد1التعليمية1ويف1
جمي���ع1املراح���ل1التعليمي���ة1اإال1اأن1ا�ستخدام���ه1يف1مناهج1الريا�سيات1اأع���م1واأو�سع,1
ب���ل1اجت���ه1امل�سئولون1عن1الرتبي���ة1والتعليم1اإىل1ا�ستخدام���ه1لتدري�ص1الريا�سيات1
ل���ذوي1االحتياج���ات1اخلا�سة1ومنهم1املعاقون1عقلًيا1(خليف���ة,1,1158:20061خليفة1
واآخ���رون2:20091(.1وعن���د1التدري�ص1للمعاق���ني1عقلًيا1با�ستخ���دام1احلا�سوب1فاإنه1
م���ن1امله���م1مراع���اة1اخل�سائ����ص1املعرفية1لهذه1الفئ���ة,1فعلى1�سبيل1املث���ال:11�سعف1
الذاك���رة1ال���ذي1تعاين1منه1هذه1الفئة1يتطلب1التدري���ب1املتكرر1للمهارات1التي1مت1
تعلمه���ا,1حي���ث1اإن1برامج1احلا�سوب1التعليمية1تركز1على1التدريب1والتمرين,1فاإن1
ا�سرتجاعه���ا1و�سهولة1تك���رار1املهارات1التي1مت1تعلمها1يعد1م���ن1اأبرز1ال�سمات1التي1

توفرها1برامج1احلا�سوب1)العيد,1البديري,1661:20041(
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وله���ذا؛1ف���اإن1احلا�س���وب1ميك���ن1اأن1يك���ون1فع���اال1عن���د1ا�ستخدام���ه1ك�س���كل1
للتدري���ب1والتمري���ن1يف1تعلي���م1امله���ارات1املعرفي���ة1االأ�سا�سية1ل���دى1املتعلمني1ذوي1
االإعاق���ة1العقلي���ة,1وبرام���ج1احلا�سوب1التي1تتخ���ذ1�سكل1الدرو�ص,1ميك���ن1اأن1تكون1
عن�س���ًرا1تعليمًي���ا1فع���اال1حي���ث1اأنها1متك���ن1املتعلم1من1التق���دم1االأكادمي���ي,1كذلك1
ي�سه���م1احلا�س���وب1كو�سيط1تعلمي1مب���ا1يوفره1من1تنوع1يف1الل���ون1وال�سوت1وتعدد1
املوؤث���رات1ال�سوتي���ة1واملو�سيق���ى1الت�سويرية1وبرام���ج1االألع���اب1التعليمية1وبرامج1
التعل���م1الذات���ي1)يو�س���ف,3541:2010(1م���ع1�س���رورة1التاأكي���د1عل���ى1اأهمي���ة1االإعادة1
والتكرار1عند1ا�ستخدام1احلا�سوب1يف1تدري�ص1الريا�سيات,1خا�سة1يف1تنمية1قدرات1
الطفل1املعاق1عقلًيا1على1الت�سنيف1والت�سل�سل1واملقارنة1وما1اإىل1ذلك1من1املفاهيم1
الريا�سي���ة1)يحي���ى,1061:20061(1,1وبالرغ���م1من1ذلك1فاإنهم1ق���ادرون1على1التعلم1
عندم���ا1تت���اح1له���م1الفر����ص1التي1تراع���ي1خ�سائ�سه���م,1ومن1خالل1معل���م1متفهم1

لعمله,1وتقنية1حديثة1ميكن1ا�ستغاللها1بكفاءة.

ثالثًا: تقدير الذات لدى املعاقن ذهنيًا

يتاأثر1الفرد1مبفهومه1عن1ذاته1وتقديره1لها؛1فهو1ما1يعطي1له1االإح�سا�ص1
بالفردي���ة1والتمي���ز,1ويت�س���ح1اأهميت���ه1يف1ح���دوث1التواف���ق1مع1نف�س���ه1واالآخرين1.1
فاالإن�س���ان1يب���داأ1حيات���ه1دون1اأي���ة1فكرة1ع���ن1ذاته,1ثم1ع���ن1طريق1عملي���ة1التطبيع1
االجتماع���ي1يب���داأ1يف1تنمي���ة1ذات���ه1)حمم���ود؛1عل���ي,20111(,1فه���و1تكوي���ن1مع���ريف1
متعل���م1واالإن�س���ان1دائم���ا1ي���ود1اأن1يلقى1تقدي���ر1الغري.1ولكي1يح���دث1ذلك1يجب1ان1
يك���ون1تقدي���ره1لذات���ه1ايجابي���ا1وبالت���ايل1ف���اإن1وج���ود1االإعاق���ة1توؤث���ر1يف1مفهومه1
لذات���ه1�سلب���ا1مل���ا1يرتتب1عليها1م���ن1تعامل1االآخري���ن1معه1وبالت���ايل1اإعاقة1دوره1يف1
املجتم���ع1)حمم���د,351:20021(.1وعرفته1ال�سبع1)561:2007(11باأنه1“التقييم1الذي1
ي�سع���ه1الف���رد1لنف�سه1ليحكم1ب���ه1على1درجة1كفاءته1ال�سخ�سي���ة,1و�سعوره1بالر�سا1
ع���ن1تقدي���ره1الأدائه1الدرا�سي1واجل�سمي1واالجتماعي1كما1يت�سمن1تقديره1لذاته1
وم���دى1اإح�سا�س���ه1باالأمن1النف�سي.1وعرفت���ه1كا�س���ف)751:2004(1باأنه1“جمموعة1
م���ن1اخل���ربات1واالجتاهات1واالإدراكات1التي1يخربها1الفرد1من1خالل1تفاعله1مع1
االأف���راد1املحيط���ني1به,1ويكون1من1خاللها1�سورته1عن1ذات���ه1واأي�سا1تقييمه1لهذه1
ال���ذات1وي�ستجي���ب1من1خاللها1ب�سورة1انفعالية1اأو1�سلوكية1وينعك�ص1على1تقديره1

ل�سفاته1اجل�سمية1وقدراته1وخ�سائ�سه1وعالقاته1باالآخرين”.1
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1ولقد1عرفت1جويندون (Guindon,2002:207)1مفهوم1تقدير1الذات1كالتايل:
11 تقدي���ر1الذات:1املكون1املتعل���ق1بتحديد1اجتاه1الفرد1وتقييمه1لذاته,1واالأحكام1-

الفعال���ة1املوؤث���رة1الت���ي1يحدده���ا1الف���رد1ملفهوم1ال���ذات,1والذي1ي�سم���ل1ال�سعور1
بالكف���اءة1والقيم���ة1والقبول,1وهو1م���ا1ينمو1وي�ستمر1نتيج���ة1للوعي1بالكفاءة,1

وال�سعور1باالإجناز,1والتغذية1الراجعة1من1العامل1اخلارجي.
21 تقدير1الذات1العام:1تقدير1كلي1لل�سعور1العام1بالقيمة1الذاتية,1وهو1م�ستوى1-

ال�سع���ور1الذاتي1باال�ستحق���اق,1وم�ستوى1القبول1اأو1احرتام1الفرد1لذاته,1وهو1
عبارة1عن1�سفة1اأو1ميل1ثابت1ن�سبيا1َوممتد1لفرتات1طويلة,1وهو1ي�سمل1كافة1

ال�سفات1وال�سمات1الفرعية1�سمن1مفهوم1الذات.
31 تقدي���ر1ال���ذات1االنتقائي:1تقييم1لل�سفات1اأو1املميزات1اخلا�سة1واالأ�سا�سية,1اأو1-

كليهما1�سمن1مفهوم1الذات,1وهو1يف1حالة1تغري1وانتقال1تبعا1َملختلف1املواقف,1
وهي1التي1يتم1تو�سيفها1ودجمها1طبقا1َللتقييم1الذاتي1العام,1اأو1تقييم1الفرد1

من1قبل1الغري1عامًة.

رابعًا: العلقة بن العمليات الريا�سية وتقدير الذات الأكادميي لدى املعاقن ذهنيًا 

اأجري���ت1العديد1من1الدرا�س���ات1املتعلقة1باالإجناز1االأكادميي1وتقدير1الذات1
حي���ث1تو�سل���ت1بع�ص1الدرا�سات1اإىل1اأن1تقدير1ال���ذات1يق�سد1به:1املفهوم1النظري1
الذي1ي�سري1اإىل1قدرة1الفرد1الفعلية1اأكرث1من1القدرة1التي1يت�سورها1الفرد1لذاته1
والت���ي1يتح���دد1على1اأ�سا�سه���ا1التقدير1الذات���ي,1وهي1احلافز1ال���ذي1يحدث1الفارق1
 (Ginter & Dwinell, 1994) (Bachman1»لدى1الفرد1يف1االإجناز1االأكادميي

1& O›Malley, 1986)

الت���ي1 1(Soto,1994) اأك���دت1بع����ص1الدرا�س���ات1مث���ل1درا�س���ة1�سوت���و كم���ا1
ا�ستهدف���ت1تدري���ب1“اأربعة” من1االأطفال1املعاق���ني1عقليا1ًالقابلني1للتعليم1وذلك1
لزي���ادة1قدرتهم1املعرفية1على1ا�ستخدام1الكمبيوتر,1وا�ستخدام1اأدوات1لعب1يدوية1
لتح�س���ني1قدراته���م1يف1النم���و1االجتماع���ي1واالنفع���ايل1وتقدي���ر1ال���ذات,1واأ�س���ارت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1اإىل1ح���دوث1حت�سن1نوع���ى1يف1بع�ص1هذه1القدرات1�س���واء1بالن�سبة1
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ال�ستخ���دام1الكمبيوت���ر1اأو1ا�ستخ���دام1اأدوات1اللع���ب1اليدوية1واأك���دت1الدرا�سة1على1
اأن1اإث���ارة1دافعي���ة1الطف���ل1وانتباه���ه1ه���و1الذي1ي���وؤدى1اإىل1حدوث1حت�س���ن1يف1االأداء11

وحت�سن1يف1تقديره1لذاته.

1وم���ن1املالح���ظ1اأن1تطبيق���ات1التكنولوجيا1يف1تعليم1الطلب���ة1ذوي1االإعاقة1
العقلية1مل1حتظ1بنف�ص1القدر1من1االهتمام1الذي1حظيت1به1تطبيقات1التكنولوجيا1
يف1جماالت1االإعاقات1االأخرى1�سواء1احل�سية1اأو1اجل�سمية1)اخلطيب,2721:20081(1

ويع���د1ا�ستخ���دام1تقني���ات1التعل���م1وتوظيفه���ا1يف1التدري����ص1ل���ذوي1االإعاق���ة1
الذهني���ة1م���ن1اأهداف1الرتبية1اخلا�سة؛1ومن1هنا1جند1اأن1درا�سات1وبحوث1كثرية1
ق���د1تنبه���ت1اإىل1اأن1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1العقلية1لهم1طبيعة1خا�سة,1لذا1فهم1يف1
حاجة1ما�سة1اإىل1و�سيلة1متقدمة1تتم�سى1مع1روح1هذا1الع�سر1من1جانب,1وتتالءم1
م���ع1احتياجاته���م1اخلا�سة1من1جانب1اآخ���ر,1ومن1ثم1جاء1البح���ث1احلايل1ليتبنى1
بن���اء1برنام���ج1لتنمي���ة1بع�ص1العملي���ات1الريا�سي���ة1قائم1على1التعل���م1االلكرتوين1
حت���ى1يت�سنى1للتالميذ1توظيف1كافة1حوا�سهم1اأثناء1عر�ص1الربنامج,1ثم1تق�سي1

فعاليته1يف1تنمية1مفهوم1الذات1االأكادميي.

درا�صات �صابقة

فيما1يلي1عر�ص1ملا1اأتيح1للباحثة1من1درا�سات1يف1جمال1البحث
قام���ت1دي���اب1)2001(1بدرا�س���ة1هدف���ت1اإىل1تعلي���م1مهارتي1اجلم���ع1والطرح1
للطلبة1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم1با�ستخدام1احلا�سب,1وكذلك1التعرف1على1
الف���روق1بني1التعليم1با�ستخدام1احلا�سب1والطريقة1العادية1يف1التدري�ص,1تكونت1
عين���ة1الدرا�س���ة1من1)28(1طالبا1ًوطالبة1)وهم1من1ط���الب1مركز1نازك1احلريري1
وعدده���ا)14(,1 اإحداهم���ا1جتريبي���ة1 اإىل1جمموعت���ني1 تق�سيمه���م1 ب���االأردن(,1مت1
واالأخ���رى1�سابط���ة1وعدده���ا)14(,1وق���د1قام���ت1الباحث���ة1باإعداد1اختب���ار1من1�ستة1
اأ�سئل���ة1من1وحدتي1اجلمع1والطرح1)قبلي-1بعدي(1من1منهاج1املهارات1الريا�سية1
االأ�سا�سي���ة(1واملع���د1م���ن1قب���ل1الدكت���ورة1خولة1يح���ي1ع���ام1.19991اأ�سف���رت1النتائج1
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ع���ن1اأهمي���ة1التدري����ص1من1خالل1احلا�س���ب1وذلك1بتوفري1الوق���ت1واجلهد1وو�سع1
اخلط���وط1العري�سة1الهام���ة1للدر�ص,1واأن1لطريقة1التدري�ص1با�ستخدام1احلا�سب1
اأهمي���ة1يف1تخفي����ص1م�ست���وى1اال�سطراب1االنفعايل1للطلب���ة1يف1الف�سل,1وت�سكيل1
املعارف1وا�ستيعابها1لدى1االأطفال1خا�سة1املفاهيم1املجردة,1كما1اأ�سفرت1عن1زيادة1

دافعية1الطالب1للتعلم.1

ث���م1تق�ست1درا�سة1»اإيري����ص«1(Irish, 2002)1فعالية1اإ�سرتاتيجية1الذاكرة1
الريا�سية1با�ستخدام1برنامج1الو�سائط1املتعددة1يف1حت�سني1اأداء1الذاكرة1لتدري�ص1
احلقائ���ق1االأ�سا�سي���ة1يف1عملية1ال�س���رب1)التذكر(,1ت�سمنت1الدرا�س���ة1)6(1اأطفال1
من1ذوي1ال�سعوبات1املعرفية,1والعقلية1“االإعاقة1الذهنية1الب�سيطة” من1اأطفال1
املرحلة1االبتدائية,1وقد1اأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1عن1تفوق1التالميذ1عينة1الدرا�سة1
يف1حت�سي���ل1احلقائ���ق1االأ�سا�سي���ة1يف1عملي���ة1ال�س���رب1با�ستخ���دام1االإ�سرتاتيجي���ة1

املدعمة1با�ستخدام1برنامج1الو�سائط1املتعددة1.

اأم���ا1درا�س���ة1“كا�س���ف” )2002(1فق���د1تناول���ت1فاعلي���ة1برام���ج1احلا�سوب1يف1
حت�سني1تعلم1بع�ص1املهارات1لالأطفال1املتخلفني1عقلياً,1وا�ستهدفت1التعرف1على1
اأثر1تدريب1جمموعة1من1االأطفال1املتخلفني1عقليا1ً)القابلني1للتعلم(1وتعليمهم1
بوا�سطة1برامج1احلا�سوب1املعدة1من1قبل1وزارة1الرتبية1والتعليم1واملقارنة1بينهم1
وبني1زمالئهم1الذين1يتعلمون1بالطريقة1التقليدية1داخل1الف�سول,1ومت1التطبيق1
على1جمموعتني1اإحداهما:1جتريبية1�سملت1)8(1اأطفال1متخلفني1عقليا1)قابلني1
للتعل���م(,1واالأخ���رى1�سابط���ة1مكون���ة1م���ن1)8(1اأطف���ال1متخلفني1عقلي���ا1)قابلني1
للتعل���م(,1ا�ستغ���رق1تطبيق1الربنامج1مدة1�سهرين,1وقد1مت���ت1املجان�سة1بني1اأفراد1
العين���ة1م���ن1االأطف���ال1من1حي���ث1العمر1الزمن���ي,1وتراوحت1اأعماره���م1الزمنية1ما1
بني1)8-10(1�سنوات,1مبتو�سط1قدره1)9٫1(,1اأي�سا1متت1املجان�سة1من1حيث1ن�سبة1
ال���ذكاء1حي���ث1تراوحت1ما1بني1)51-65(1مبتو�سط1قدره1)59٫1(1با�ستخدام1لوحة1
ج���ودارد1لقيا����ص1ال���ذكاء,1ومت1ا�ستخدام1)برنام���ج1وزارة1الرتبي���ة1والتعليم1ملناهج1
الرتبية1الفكرية1اخلا�سة1مبرحلة1التهيئة1االأوىل1والثانية1اإعداد:1وزارة1الرتبية1
والتعلي���م1بالتعاون1مع1�سرك���ةI.B.B1.1لربجمة1املعلومات1�1ا�ستبيان1اآراء1املعلمني1
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نحو1ا�ستخدام1احلا�سوب1يف1تعليم1املتخلفني1عقليا1ً�1ا�ستمارة1تقييم1بع�ص1املهارات1
للطفل1املتخلف1عقلياً,1ومت1التو�سل1اإىل1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى1
)0٫01(1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1بع���د1اإج���راء1
التدري���ب1يف1م�ست���وى1االأداء1ل�سالح1املجموعة1التجريبية,1وظل1الفرق1قائما1ًبني1

متو�سطي1رتب1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1بعد1�سهر1من1التدريب1.1

كم���ا1هدف���ت1درا�س���ة1“الر�سي����ص” )2003(1اإىل1معرف���ة1فاعلي���ة1برنام���ج1
تعليم���ي1مب�ساع���دة1احلا�س���ب1االآيل1عل���ى1اأداء1عين���ة1م���ن1التالمي���ذ1ذوي1التخلف1
العقل���ي1الب�سي���ط1الفئ���ة1العمري���ة1)8-12�سن���ة(1يف1ح���ل1حقائق1اجلم���ع1االأ�سا�سية1
بنتائ���ج1اأق���ل1م���ن1اأو1ي�س���اوي1)10(1ومعرف���ة1م���دى1بقاء1اأث���ر1التعلم1بع���د1االنتهاء1
م���ن1التعل���م1بالربنام���ج1احلا�سوب���ي1وتكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)13تلمي���ذ-1
تلمي���ذة(1امللتحق���ني1مبعه���د1االأم���ل1لالأطف���ال1املعوق���ني1)الق�س���م1الرتب���وي(1يف1
مملك���ة1البحري���ن.1وبا�ستخدام1برنام���ج1حا�سوبي1تفاعلي1لتعلي���م1التالميذ1مادة1
الريا�سي���ات1حيث1اأجريت1لهم1اختبارات1قبلية1ملعرفة1م�ستواهم1ومن1ثم1اأجريت1
اختب���ارات1بعدي���ه1ملعرف���ة1الفروق1ب���ني1النتائج.1وق���د1خل�ست1نتائ���ج1الدرا�سة1اإىل1
وج���ود1ف���رق1دال1اإح�سائيا1ًبني1متو�سط1درجات1عينة1الدرا�سة1يف1االختبار1القبلي1

ومتو�سط1درجاتهم1يف1االختبار1البعدي,1وذلك1ل�سالح1االختبار1البعدي.

وق���ام1“كاري,1ومعاون���وه” (Carey et al., 2005)1بدرا�س���ة1ا�ستطالعي���ة1
عل���ى1عين���ة1من1املعاق���ني1عقليا1بلغ1قوامه���ا1)83(1فردا1وج���د1اأن401%1من1اأفرادها1
يف�سل���ون1ا�ستخ���دام1احلا�سوب1يف1تعليمهم1)الق���راءة1–الريا�سيات(,1بينما1مييل1
ح���وايل251%1منه���م1عل���ى1االعتماد1عل���ى1�سبكة1االنرتن���ت1يف1تعلمه���م1)القراءة1– 
الريا�سي���ات(1و11%1منه���م1يف�سل���ون1ا�ستخدام1و�سائ���ل1التكنولوجيا1االأخرى1من1
فيدي���و1وتليفزيون1وغريها1من1تكنولوجي���ا1املعلومات1ولذلك1اأو�ست1الدرا�سة1يف1
نتائجه���ا1ب�سرورة1التخلي1عن1الو�سائل1التعليمية1التقليدية1االأكرث1انت�سارا1وهو1

الكتاب1املدر�سي.
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يف1ال�سياق1ذاته,1هدفت1درا�سة1خليفة1)2005(1اإىل1الك�سف1عن1اإ�سرتاتيجيات1
جتهيز1املعلومات1)املتتالية-املتاآنية(1املف�سلة1لدى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1العقلية1
الب�سيط���ة,1با�ستخ���دام1بطاري���ة1كوفم���ان1لتقيي���م1االأطف���ال1والك�سف1ع���ن1فاعلية1
الربنام���ج1التدريب���ي1با�ستخ���دام1احلا�س���وب1لتجهيز1املعلوم���ات1يف1تنمية1عمليتي1
اجلم���ع1والطرح1لدى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1العقلية1الب�سيطة.1وقد1تكونت1عينة1
الدرا�س���ة1م���ن1)40(1طف���ال1وطفلة1م���ن1ذوي1االإعاق���ة1العقلية1الب�سيط���ة1بال�سف1
الثالث1االبتدائي1ومقيمني1اإقامة1داخلية1مبدر�سة1الرتبية1الفكرية1مبدينة1كفر1
ال�سيخ,1تراوحت1اأعمارهم1الزمنية1ما1بيني1)4,8-4,11(1�سنوات,1مبتو�سط1)8,9(1
�سن���ة,1وتراوح���ت1اأعمارهم1العقلية1م���ا1بني1)15٫3-81(1مبتو�س���ط1)6٫7(1وتو�سلت1
الدرا�س���ة1اإىل1وج���ود1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سط���ي1رتب1املجموعتني1
التجريبيت���ني1)املتتالية1واملتاآنية(1على1اأداء1عمليتي1اجلمع1والطرح1يف1القيا�سني1
القبل���ي1والبعدي1ل�سالح1القيا�ص1البع���دي.1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رت���ب1املجموعت���ني1التجريبيت���ني1وال�سابطت���ني1)املتتالية-املتاآني���ة(1
عل���ى1اأداء1عمليت���ي1)اجلمع-الط���رح)1يف1القيا����ص1البع���دي1ل�سال���ح1املجموعت���ني1
التجريبيتني1املتتالية1واملتاآنية؛1ووجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1
رت���ب1املجموعت���ني1التجريبيت���ني1)املتتالية-املتاآني���ة(1عل���ى1اأداء1عمليت���ي1اجلم���ع1

والطرح1يف1القيا�ص1البعدي1ل�سالح1املجموعة1التجريبية1املتاأنية.

ث���م1بحث���ت1درا�س���ة1»ات���زاك«1(Itzhak, 2006) 1يف1اأث���ر1تعل���م1الريا�سي���ات1
م���ن1خ���الل1الو�سائ���ط1املتع���ددة1يف1مرحل���ة1ريا����ص1االأطف���ال1واأث���ره1عل���ى1االأداء1
الريا�س���ي1لديه���م,1كذل���ك1اختبار1م���دى1تقبل1االأطف���ال1لتعلم1ه���ذه1املهارات1من1
خ���الل1الكمبيوت���ر,1حي���ث1تناول���ت1الدرا�سة1عين���ة1قوامها11161طف���اًل1ق�سمت1اإىل1
ث���الث1جمموع���ات:1االأوىل,1يطب���ق1عليه���م1التدريب1على1امله���ارات1الريا�سية1من1
خ���الل1ا�ستخ���دام1الكمبيوتر,1ولك���ن1يف1�سكل1جمموعات1تعاوني���ة,1والثانية,1تلقت1
نف����ص1التدريب1ولكن1ب�سكل1فردي,1والثالث���ة1مل1تتلقى1اأي1تدريب.1وقد1اأو�سحت1
النتائج1اأن1اأطفال1املجموعة1االأوىل1والثانية1كان1اأداوؤهم1يفوق1بدرجة1كبرية1اأداء1
املجموع���ة1الثالث���ة,1وهذا1يدل1عل���ى1اأن1تدري�ص1هذه1امله���ارات1الريا�سية1اإذا1ما1مت1

ا�ستخدام1الو�سائل1املختلفة1املعينة1ميكن1تنمية1هذه1املهارات1ب�سورة1اأف�سل.1
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كم���ا1بحث���ت1درا�س���ة1“عب���د1ال���وارث” )2008(1اإمكاني���ة1تنمي���ة1مفهوم���ي1
الت�سني���ف1والت�سل�سل1ل���دى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1العقلي���ة1الب�سيطة,1وذلك1من1
خ���الل1برنام���ج1تدريبي1با�ستخدام1احلا�سوب1قائم1عل���ى1اأ�سلوب1التدريب1الفردي1
وق���د1تكون���ت1عينة1الدرا�سة1من1)40(1طفاًل1م���ن1ذوي1االإعاقة1العقلية1الب�سيطة,1
تراوح���ت1اأعماره���م1الزمنية1ما1ب���ني1)1,8,9-1,141(1�سنة,1والعمر1العقلي1تراوح1ما1
ب���ني1)110,4-4,91(1عل���ى1ح���ني1تراوح���ت1معام���الت1ذكائهم1ما1ب���ني551-168درجة,1
ومت1تق�سي���م1العينة1اإىل1جمموعت���ني1)1جتريبية1و�سابطة(,1وبا�ستخدام.1مقيا�ص1
امل�ستوى1االجتماعي1االقت�سادي1لالأ�سرة(1ال�سخ�ص,20061(1مقيا�ص1ر�سم1الرجل1
جل���ود1انف1هاري����ص1(Goodenough-Harris)1لقيا�ص1الذكاء1)فرغلي,20041(؛1
مقيا�س���ي1الت�سني���ف1والت�سل�س���ل1وبرنام���ج1تدريب���ي1حا�س���وب1(اإع���داد1الباحث���ة(,1
تو�سلت1الدرا�سة1اإىل1وجود1فروق1دالة1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1درجات1االأطفال1
ذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة1باملجموعة1التجريبية1يف1القيا�س���ني1القبلي1والبعدي1على1
اختب���اري1)الت�سني���ف1والت�سل�س���ل(1ل�سال���ح1القيا����ص1البع���دي.1وجود1ف���روق1دالة1
اإح�سائًي���ا1ب���ني1متو�سطات1درج���ات1االأطفال1ذوي1االإعاق���ة1العقلية1باملجموعتني)1
التجريبي���ة1وال�سابطة1يف1القيا�ص1البعدي1على1اختباري1)الت�سنيف1والت�سل�سل(1

ل�سالح1املجموعة1التجريبية.1

كذل���ك1هدف���ت1درا�س���ة1“الغام���دي” )2010(1اإىل1تنمية1بع����ص1املفاهيم1ما1
قب���ل1االأكادميي���ة1يف1الريا�سي���ات1اإىل1جانب1حت�سني1ال�سل���وك1التكيفي1من1خالل1
ت�سمي���م1برنام���ج1تدريب���ي1للتدخل1املبك���ر1با�ستخ���دام1احلا�س���وب,1لالأطفال1ذوي1
االإعاقة1العقلية1الب�سيطة؛1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من(1201)طفال1مت1تق�سيمهم1
اإىل1جمموعتني1)جتريبية1-1�سابطة(1تكونت1كل1منهما1من1101اأطفال,1تراوحت1
اأعماره���م1الزمني���ة1ترتاوح1ما1ب���ني1)18٫1-11٫81(1وتراوحت1ن�سبة1ذكائهم1ما1بني1
)52-731(1وبا�ستخ���دام1اختب���ار1ر�س���م1الرج���ل:1اإع���داد1ج���ود1انف1هاري����ص1)تقنني1
فرغل���ي؛1واآخ���رون,20041(؛1ومقيا����ص1امل�ست���وى1االقت�س���ادي1االجتماع���ي1)اإعداد1
ال�سخ����ص,20061(؛1مقيا�ص1ال�سلوك1التكيفي1)اإع���داد1ال�سخ�ص,19981(؛1ا�ستمارة1
جم���ع1البيان���ات1االأولية1اخلا�س���ة1بالطفل؛1مقيا����ص1املفاهيم1ما1قب���ل1االأكادميية1
يف1الريا�سي���ات؛1برنام���ج1حا�سوب���ي1لتنمي���ة1بع�ص1املفاهيم1ما1قب���ل1االأكادميية1يف1
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الريا�سيات,)اإع���داد1الباح���ث(1اأ�س���ارت1النتائ���ج1بوج���ه1ع���ام1اإىل1فاعلي���ة1الربنامج1
التدريب���ي1امل�ستخ���دم1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1يف1تنمي���ة1بع����ص1املفاهي���م1م���ا1قب���ل1
االأكادميي���ة1يف1الريا�سي���ات1)مفاهي���م1م���ا1قب���ل1الع���دد1ومه���ام1الت�سني���ف1ومه���ام1

الت�سل�سل.1

(Reis et al., 2010)1درا�س���ة1حال���ة1 وقدم���ت1درا�س���ة1»راي���ز,1واخ���رون«1
لتلمي���ذ1ذو1اإعاق���ة1عقلية1واآخ���ر1م�ساب1ب�سلل1دماغ���ي,1ا�ستخدمت1فيها1جمموعة1
من1التمارين1املتعددة1الو�سائط1من1اأجل1تنمية1املهارات1الريا�سية1لديهم,1والتي1
تدع���م1تعلم1الطالب1وحتبب1اإليهم1التعلم1ب�سكل1اأف�سل1من1ا�ستخدام1التدريبات1
يف1�س���كل1ورق���ي1مم���ا1اأدى1بالطالب1اإىل1اإظه���ار1اإيجابية1اأكرث1نح���و1التعلم,1وقدرة1
عل���ى1ا�ستيعاب1امل���واد1ب�سهولة1,1ف�سال1عن1زيادة1الدافعية1ملوا�سلة1العمل1وحت�سن1
يف1مفه���وم1ال���ذات؛1وق���د1ف�سل1التالمي���ذ1درا�س���ة1التمارين1الريا�سي���ة1با�ستخدام1
الو�سائ���ط1املتع���ددة1)من1خ���الل1الكمبيوتر(1بداًل1من1التدريب���ات1يف1ورقة1ال�سكل1
)با�ستخ���دام1املواد1االأكرث1تقليدية(,1وا�ستنادا1اإىل1هذه1الو�سائط1املتعددة,1ميكننا1
اأن1نقول1اأن1الوقت1االإجمايل1امل�ستغرق1يف1التعلم1كان1اأقل,1وال�سعور1بال�سعادة1كان1
اأك���رث,1وانخف����ص1م�ستوى1القلق1والالمب���االة,1وازداد1م�ستوى1الرتكيز1واالنتباه,1
انخف����ص1االن�سح���اب,1وقل���ت1ال�سعوب���ة1يف1ح���ل1التدريب���ات,1وازدادت1الدافعي���ة1

والرغبة1يف1اال�ستمرار1يف1حل1التمارين.1

اأما1درا�سة1“مي�سلنج” (Mechling, 2010)1فقد1هدفت1اإىل1التحقق1من1
فعالي���ة1برنامج1متعدد1الو�سائ���ط1)برنامج1حا�سوبي1تفاعل���ي,1لقطات1بالفيديو,1
وال�سور1الثابتة(1لتعليم1ثالث1طالب1من1ذوي1االإعاقة1الفكرية1املعتدلة1الإجراء1
عملي���ات1ال�س���راء1با�ستخ���دام1بطاق���ة1ال�سح���ب1االآيل,1وجه���از1ال�س���رف1االآيل1وقد1
مت1ت�سمي���م1اختب���ارات1دقيق���ة1متعددة1من1خ���الل1امل�ساركني1للتحق���ق1من1فعالية1
الربنام���ج1متع���دد1الو�سائط1امل�ستخ���دم.1متت1كل1اجلل�س���ات1التعليمية1عن1طريق1
املح���اكاة1م���ن1خالل1م�ساه���دة1الت�سمي���ات1التو�سيحية1بالفيديو1وال�س���ور1الثابتة1
والتك���رار1لعملي���ات1ا�ستخ���دام1جه���از1ال�س���رف1االآيل,1ومت1تقيي���م1تعمي���م1املهارات1
م���ن1خ���الل1عملي���ات1ال�س���راء1يف1املتاج���ر1العامة1.1وت�س���ري1النتائ���ج1اإىل1اأن1برنامج1
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الو�سائ���ط1املتع���ددة1وحده1كان1فعااًل1يف1عملية1التدري����ص1املعمم1لالأفراد1بوا�سطة1
بطاقة1ال�سحب1االآيل.

وبن���اء1عل���ى1ذل���ك,1فاإن1ه���ذه1الدرا�سات1والبح���وث1ا�ستهدف���ت1تقييم1برامج1
تدريبي���ة1با�ستخ���دام1احلا�س���وب1وط���رق1اأخ���ري1لتنمي���ة1اأداء1التالمي���ذ1املتخلفني1
عقلي���ا1)القابل���ني1للتعلم(1يف1العمليات1الريا�سية.1انته���ت1نتائج1جميع1الدرا�سات1
ال�سابق���ة1اإىل1حت�س���ن1االأداء1عل���ى1العملي���ات1الريا�سي���ة1املختلف���ة1ل���دى1االأطف���ال1
املتخلف���ني1عقلي���ا1ًواأن1حقق1احلا�سب1نتائج1مرجوة1مقارنة1م���ع1ا�ستخدام1الطرق1

التقليدية.

يف �س�وء الإطار النظ�ري والدرا�سات ال�سابقة ميكن �سياغ�ة فرو�س البحث كما 
يلي:

11 توج���د1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1-
عل���ى1اأداء1عملي���ة1)ال�سرب1-1الق�سم���ة(1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1ل�سالح1

القيا�ص1البعدي.
21 ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سطي1ب���ني1رتب1درج���ات1املجموعة1-

التجريبي���ة1عل���ى1اأداء1عملي���ة1)ال�س���رب1-1الق�سمة(11يف1القيا�س���ني1البعدي1– 
التتبعي.

31 توج���د1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1-
يف1اختب���ار1تقدي���ر1ال���ذات1االأكادمي���ي1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1وذل���ك1

ل�سالح1القيا�ص1البعدي.

اإجراءات البحث
منهج البحث : 

ا�ستخدم���ت1الباحث���ة1املنه���ج1�سب���ه1التجريب���ي,1ومت1ا�ستخ���دام1»ت�سمي���م1 1
املجموع���ة1الواح���دة1– قيا�ص1قبلي1وقيا�ص1بعدي1وقيا�ص1تتبعي1بعد1االنتهاء1من1

تطبيق1الربنامج1بثالثة1اأ�سابيع«
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عينة البحث :
تكونت1عينة1البحث1االأ�سا�سية1من1)6(1تلميذات1من1ذوات1االإعاقة1الذهنية1
الب�سيط���ة,1امللتحق���ات1بف�سول1الرتبية1الفكرية1املدجم���ة1مبدار�ص1التعليم1العام1
مبدينة1الزلفي,1وقد1تراوحت1اأعمارهن1الزمنية1ما1بني1)113�171(1�سنة,1مبتو�سط1
عم���ر1زمن���ي1قدره1)15٫2(1�سنوات,1وانحراف1معياري1)0٫98(,1كما1تراوحت1ن�سبة1
ذكائه���ن1ماب���ني1)150�751(,1مبتو�سط1)62٫8(,1وانح���راف1معيارى1)1٫58(,1كذلك1
تراوحت1اأعمارهن1العقلية1ما1بني1)18٫2�10٫61(1�سنوات,1مبتو�سط1)9٫4(1�سنوات,1

وانحراف1معياري1)1٫65(.

مربرات اختيار عينة البحث :

مت1اختي���ار1عين���ة1البحث1م���ن1بني1تالميذ1املرحلة1املتو�سط���ة1ذوات1االإعاقة1
الذهنية1الب�سيطة1ا�ستنادا1على1ما1يلي:

1 اإنه���ا1املرحل���ة1التي1تل���ي1االبتدائية1والتي1قد1اأم�ست1فيه���ا1التلميذة181�سنوات1	
عل���ى1االأق���ل1يف1تعل���م1امله���ارات1الريا�سي���ة1االأ�سا�سي���ة,1مما1ي�ساع���د1الباحثة1يف1

تدريب1التلميذات1على1عمليتي1)ال�سرب1-1الق�سمة(.
1 مت1اختيار1عمليتي1ال�سرب1والق�سمة1دون1غريهما1من1ال�سعوبات1االأكادميية1	

,1نظ���را1الأن1الريا�سي���ات1عام���ل1مه���م1يتدخ���ل1يف1جميع1�س���ور1التعلم1اللفظي1
وغ���ري1اللفظ���ي,1فال1تع���د1الريا�سي���ات1مادة1درا�سي���ة1باملعنى1املاأل���وف,1ولكنها1
ت�سهم1ب�سكل1فعال1يف1حت�سيل1باقي1املواد1الدرا�سية1وبالتايل1يف1تنمية1مفهوم1

الذات1االأكادميي.1
1 يعت���رب1االأداء1املنخف�ص1يف1امله���ارات1الريا�سية1من1اأكرث1امل�سكالت1االأكادميية1	

�سيوعا1لدى1التلميذات1ذوات1االإعاقة1الذهنية1الب�سيطة,1ل�سعوبة1ا�ستيعابهن1
للمفاهيم1املجردة1,1وق�سور1تفكريهن1على1املفاهيم1املح�سو�سة1.

1 و�سول1هوؤالء1االأطفال1اإىل1درجة1منا�سبة1من1الن�سج1)على1ح�سب1قدراتهن(1	
لفه���م1تعليم���ات1االختب���ارات1الت���ي1تطبق1عليهم1م���ن1جانب1,1وفه���م1تعليمات1

تطبيق1الربنامج1املعد1من1جانب1اآخر.
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اأدوات البحث : 

1	 مقيا�س �ستانفورد بينيه العرب للذكاء )الطبعة الرابعة( ، تعريب وتقنن 
م�سري عبد احلميد حنوره )2001(:

و�سف املقيا�س:1يعترب1مقيا�ص1�ستانفورد1بينيه1)ط�4(1من1اأكرث1مقايي�ص1الذكاء1
ا�ستخداما,1وهو1امتداد1ملقيا�ص1�ستانفورد1بينيه)ط�3(1الذي1اأعده1لوي�ص1تريمان1
ومودمريي���ل,1وال���ذي1اعتمد1اأ�سا�سا1عل���ى1الطبعة1الثانية1للمقيا����ص,1ال�سادر1عام1
)1937(1ا�ستم���رارا1للجه���ود1الت���ي1بذل���ت1منذ1اأن1فك���ر1األفريد1بيني���ه1ومن1معه1يف1
و�سع1املقيا�ص1منذ1مائه1عام1تقريبا1,1وبالن�سبة1للمرحلة1العمرية1فاإنه1يطبق1من1
�س���ن1)12-701(1�سن���ة,1وتوجد1بطارية1للم�سح1ال�سريع1تت�سمن1اأربعة1اختبارات1هي1
)املف���ردات1�1ذاكرة1اخل���رز1�1الريا�سيات1�1حتليل1النمط(,1وت�ستخدم1هذه1البطارية1
يف1احل���االت1الت���ي1حتت���اج1اإىل1�سرعة1يف1الك�سف1عن1ذكاء1ف���رد1اأو1عدد1من1االأفراد,1
كما1ت�ستخدم1ب�سورة1اأكرب1اإذا1مت1قيا�ص1ذكاء1االأفراد1من1قبل,1وحتتاج1اإىل1التاأكيد1
عل���ى1ن�سب���ة1ذكاء1هوؤالء1االأف���راد1)حنوره20011,1(.ونظ���را1ال�ستخدامه1على1نطاق1

وا�سع1فقد1اطماأنت1الباحثة1من1�سدقة1وثباته.

2	اختبار حت�سيلي يف عملية ال�سرب: ملحق رقم )1(

ه�دف الختب�ار:1يهدف1االختب���ار1التح�سيل���ي1اإىل1حتديد1درجة1امله���ارة1الريا�سية1
املتمثلة1يف1عملية1ال�سرب1)يف1نطاق1االأعداد1من11-1301(1بناجت1اأقل1من1اأو1ي�ساوي1

130؛1بدرجة1اإخفاق501%1فما1دون1ذلك.
زمن الختبار:1مت1ح�ساب1الزمن1لالختبار1جتريبيا1ًعلى1عينة1اال�ستطالعية1قدرها1

)4(1تلميذات1وبلغ11زمن1التطبيق1)20(1دقيقة.
و�سف الختبار: يطبق1هذا1االختبار1ب�سكل1فردي1نظرا1خل�سائ�ص1عينة1الدرا�سة,1
ويتكون1هذا1االختبار1من1اأربعة1تدريبات؛1تت�سمن1التدريبات1الثالثة1االأوىل1)7(1
م�سائل1ريا�سية1رقمية,1كل1م�ساألة1رقمية1حت�سل1على1درجة,1ويت�سمن1التدريب1
الراب���ع1م�ساألت���ان1لفظيت���ان,1كل1م�ساأل���ة1ريا�سي���ة1لفظي���ة1بدرجت���ني,1وي�سح���ح1
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االختبار1من1)25(1درجة1,1اعتمد1يف1ت�سميم1اختبار1عملية1ال�سرب1على1االأدبيات1
ال�سابق���ة1يف1هذا1املج���ال,1كذلك1االإطالع1على1منهج1الريا�سي���ات1لل�سف1ال�ساد�ص1
فك���ري1)بن���ات(,1واالإط���الع1على1اأه���داف1املرحل���ة1املتو�سطة1يف1منه���ج1الريا�سيات1
واخلا�س���ة1بالعملي���ات1الريا�سي���ة1االأ�سا�سي���ة1ومنه���ا1ال�س���رب1والق�سمة,)برنامج1
املرحل���ة1املتو�سط���ة1للرتبي���ة1الفكرية,14291ه����120091/1م(,1كما1اعتم���دت1الباحثة1
كذل���ك1عل���ى1اآراء1ثالثة1من1معلمات1ف�سول1الرتبية1الفكرية1للمرحلة1املتو�سطة1
م���ن1القائم���ات1على1تدري�ص1عينة1البحث,1مت1عر����ص1االختبار1على1جمموعة1من1
املحكم���ني●1املخت�سني1يف1جمال1الرتبية1اخلا�س���ة,1وعلم1النف�ص,1ومناهج1وطرق1
تدري����ص1الريا�سي���ات1لذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة,1وكذلك1معلمي1ومعلم���ات1ف�سول1
الرتبي���ة1الفكرية1باملرحلة1املتو�سط���ة,1وقد1ح�سل1االختبار1على1ن�سبة1اتفاق1%901
ومت1عر�ص1تعليمات1االختبار1ب�سياغة1تتما�سى1مع1قدرات1وم�ستويات1التلميذات1

ذوات1االإعاقة1الذهنية.1

3	 اختبار حت�سيلي يف عملية الق�سمة : ملحق رقم )2(

هدف الختب�ار: يهدف1االختبار1التح�سيلي1اإىل1حتديد1درجة1اخلربات1الريا�سية1
اخلا�سة1باأداء1الريا�سيات1املتمثل1يف1عملية1الق�سمة1)يف1نطاق1االأعداد1من30-11(11

بناجت1اأقل1من1اأو1ي�ساوي151.
زم�ن الختب�ار:1مت1ح�س���اب1الزم���ن1لالختب���ار1جتريبي���ا1ب�س���كل1ف���ردي1عل���ى1عين���ة1

اال�ستطالعية1قدرها141تلميذات1وبلغ1زمن1التطبيق1)120(1دقيقة1تقريباً.
و�س�ف الختب�ار: يتك���ون1هذا1االختب���ار1من1اأربع���ة1تدريب���ات؛1تت�سم���ن1التدريبات1
الثالث���ة1االأوىل1)7(1م�سائ���ل1ريا�سية1رقمية,1كل1م�ساألة1رقمية1بدرجة,1ويت�سمن1
التدري���ب1الراب���ع1م�ساألت���ان1لفظيت���ان,1كل1م�ساأل���ة1ريا�سي���ة1لفظي���ة1بدرجت���ني,1
وي�سح���ح1االختب���ار1م���ن1)25(1درج���ة,1اعتم���د1يف1ت�سمي���م1اختبار1عملي���ة1الق�سمة1
عل���ى1اآراء1ثالث���ة1م���ن1معلمي1ف�س���ول1الفكرية1للمرحل���ة1االبتدائي���ة1واملتو�سطة,1
ومت1عر�ص1تعليمات1االختبار1ب�سياغة1تتما�سى1مع1قدرات1وم�ستويات1التلميذات1

ذوات1االإعاقة1الذهنية1الب�سيطة.
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الكفاءة ال�سيكومرتية للختبارين التح�سيلين لعمليتي )ال�سرب 	 الق�سمة(:

الثبات:

مت1التحق���ق1م���ن1ثب���ات1االختباري���ن1التح�سيلي���ني1لعمليت���ي1)ال�س���رب1-1
الق�سم���ة(1با�ستخ���دام1معامل1ثبات1الفا1كرونباخ1عل���ى1عينة1قوامها1)10(1تالميذ1
م���ن1ذوي1االإعاق���ة1الذهني���ة1الب�سيطة1فبلغ1معام���ل1الثبات1لعمليت���ي1)ال�سرب1-1
الق�سمة(1)10٫868-0٫7721(1على1الرتتيب,1كما1مت1ح�ساب1ثبات1االختبار1بطريقة1
اإعادة1التطبيق1على1عينة1قوامها1)10(1تالميذ1بفا�سل1زمني1قدره1اأ�سبوعا1فبلغ1
معام���ل1ارتب���اط1بري�س���ون1)0٫783-0٫729(عل���ى1الرتتي���ب,1وجميعه���ا1دال���ة1عند1

م�ستوى1)0٫01(,1مما1يدل1على1ثبات1عال1لالختبارين1التح�سيليني.

ال�سدق:

لعمليتي)ال�س���رب- التح�سيلي���ني1 االختباري���ن1 �س���دق1 م���ن1 التحق���ق1 مت1
الق�سم���ة(1ع���ن1طري���ق1تطبي���ق1االختباري���ن1على1عين���ة1قدره���ا1)10(1تالميذ1من1
ذوي1االإعاق���ة1الذهني���ة1امللتحق���ني1مبدار����ص1الرتبية1الفكري���ة1ومت1ح�ساب1�سدق1
املف���ردات1حي���ث1مت1ح�ساب1معامل1ارتب���اط1كل1تدريب1فرع���ي1باالختبار1بالدرجة1
الكلي���ة1لالختبار1وتراوحت1معام���الت1االرتباط1مابني1)0٫653-0٫878(1الختبار1
ال�س���رب؛1و)10٫811-0٫8991(1الختب���ار1عملي���ة1الق�سمة1با�ستخ���دام1طريقة1�سدق1
املح���ك1اخلارج���ي1بتطبي���ق1االختباري���ن1التح�سيلي���ني1عل���ى1نف�ص1اأطف���ال1العينة1
ال�سابق���ة1واحل�س���ول1على1درجات1اختب���ار1نهاية1العام1الدرا�سي1لع���ام1)2012م(1يف1
م���ادة1الريا�سي���ات1كمح���ك1خارج���ي1فبل���غ1معام���ل1االرتب���اط1)0٫77-0٫781(1على1
الرتتي���ب,1وجميعه���ا1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(,1مم���ا1يدل1على1متتع1االختبارين1
بدرجة1مقبولة1من1ال�سدق؛1كما1قامت1الباحثة1بعر�ص1االختبارين1التح�سيليني1
عل���ى1جمموعة1م���ن1ال�سادة1املحكمني1وطلب���ت1منهم1اإبداء1اآرائه���م1يف1االختبارين1

التح�سيليني,1وفيما1يلي1تو�سيح1لن�سب1اتفاق1املحكمني:
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جدول )1(
 يو�صح ن�صب اتفاق املحكمني للختبارين التح�صيليني لعمليتي )ال�صرب - الق�صمة(

نسبة االتفاقعناصر التحكيم

100%مناسبة االختباران لألهداف اللذان وضعا لقياسهما

90 %مالئمة المسائل الرقمية لخصائص العينة

90%مالئمة المسائل اللفظية لخصائص العينة

90 %نطاق األعداد المستخدم في كال االختبارين

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رق���م1)1(1اأن1ن�س���ب1االتف���اق1عل���ى1عنا�س���ر1التحكي���م1
تراوح���ت1م���ا1ب���ني1)190�1001%(1وهى1ن�س���ب1عالية1ومقبولة,1وق���د1اهتمت1الباحثة1
عند1اإعدادها1لل�سورة1النهائية1مبالحظات1بع�ص1ال�سادة1املحكمني1منها1االبتعاد1
عن1ن�ص1امل�سائل1املدونة1يف1الربنامج,1تب�سيط1امل�سائل1اللفظية1حتى1تتما�سى1مع1
خ�سائ�ص1التلميذات1ذوات1االإعاقة1الذهنية,1وان1يتم1اإلقائها1بلغة1�سهلة1وب�سيطة1
حتى1يتم1ا�ستيعابها1وفهمها.1كذلك1اأن1تت�سمن1امل�سائل1اللفظية1اأ�سياء1من1البيئة1
اخلا�س���ة1بالتلمي���ذة1لكي1ي�سه���ل1فهمها1– وان1يتم1التطبيق1ب�س���كل1فردي1ابتعادا1

عن1ت�ستيت1االنتباه.

معاملت ال�سهولة وال�سعوبة والتمييز للختبارين التح�سيلين:

قام���ت1الباحثة1بح�ساب1معامالت1ال�سهولة1وال�سعوبة1والتمييز1الختباري1
)ال�س���رب1– الق�سم���ة(1وتراوح���ت1معام���الت1ال�سهولة1ما1ب���ني1)173٫53– 52٫9(11
الختب���ار1ال�س���رب1و)179٫41-52٫941(1الختبار1الق�سم���ة1ومعامل1التمييز1)10٫315
-0٫8571(1الختب���ار1ال�س���رب1و)10٫213-0٫8541(1الختب���ار1الق�سمة,1وهو1ما1يت�سح1

من1اجلدول1التايل:
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جدول )2(
يو�صح معاملت ال�صهولة وال�صعوبة والتمييز الأ�صئلة اختبار )ال�صرب،الق�صمة(

اختبار القسمةاختبار الضرب

رقم السؤال
 معامل

السهولة
 معامل

الصعوبة
 معامل
التمييز

رقم السؤال
 معامل

السهولة
 معامل

الصعوبة
 معامل
التمييز

61.7638.240.799س 67.6532.350.3491س 1

55.8844.120.854س 70.5929.410.6292س 2

55.8844.120.455س 58.8241.180.8143س 3

61.7638.240.704س 61.7638.240.4704س 4

61.7638.240.766س 52.9447.060.5035س 5

79.4120.590.213س 73.5326.470.3156س 6

70.5929.410.636س 52.9447.060.6657س 7

52.9447.060.719س 55.8844.120.6248س 8

55.8844.120.622س 52.9447.060.6899س 9

70.5929.410.508س 55.8844.120.64510س 10

52.9447.060.535س 52.9447.060.61411س 11

55.8844.120.572س 52.9447.060.58212س 12

52.9447.060.620س 67.6532.350.32413س 13

52.9447.060.586س 58.8241.180.73214س 14

64.7135.290.463س 52.9447.060.65015س 15

52.9447.060.588س 58.8241.180.44216س 16

55.8844.120.467س 55.8844.120.85717س 17

52.9447.060.646س 67.6532.350.32418س 18

61.7638.240.566س 73.5326.470.31519س 19

58.8241.180.515س 70.5929.410.62720س 20

52.9447.060.601س 61.7638.240.75221س 21

58.8241.180.712س 64.7135.290.49122س 22

52.9447.060.618س 70.5929.410.62923س 23

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن1جميع1اأ�سئل���ة1االختبار1تت�س���م1مبعامالت1
�سهولة1و�سعوبة1ومتييز1مقبولة.
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اختب�ار مفهوم الذات الأكادميي يف م�ادة الريا�سيات لدى الأطفال ذوي الإعاقة 
الذهنية )ملحق1رقم1:31اإعداد1الباحثة(

الهدف من الختبار :1حتديد1اإدراك1الطفل1لذاته1يف1مادة1الريا�سيات.

و�س�ف الختبار :1يتك���ون1االختبار1من1)10(1عبارات1يج���اب1عنها1بالتايل1)موافقة1
متاما– موافقة1– حمايدة1– غري1موافقة1– غري1موافقة1متاما(1وحت�سل1
العب���ارات1بالرتتي���ب1على1درج���ات1كالت���ايل1)5-4-3-2-1(1وجمي���ع1العبارات1
ايجابية1وبذلك1تكون1اأعلى1درجة1)50(1وتعرب1عن1مفهوم1ذات1مرتفع,1واأقل1

درجة1)10(1وتعرب1عن1مفهوم1ذات1منخف�ص1

الكفاءة ال�سيكومرتية لختبار مفهوم الذات الأكادميي يف مادة الريا�سيات:

الثبات :1
مت1التحق���ق1م���ن1ثب���ات1املقيا����ص1م���ن1خ���الل1تطبيق���ه1عل���ى1)30(1تلمي���ذا1
وتلمي���ذة1م���ن1ذوي1االإعاقة1الذهنية1)القابلني1للتعلم(1ترتاوح1اأعمارهم1الزمنية1
من1)12-17(1�سنة1واأعمارهم1العقلية1من1)50-751(1على1مقيا�ص1�ستانفورد1بينيه1
ومقيدي���ن1بف�س���ول1الرتبية1الفكري���ة1امللحقة1مبدار�ص1التعلي���م1العام1مبحافظة1
الزلف���ي1للع���ام1الدرا�سي1434/14331ه����-2013/20121م,1وبا�ستخ���دام1معادلة1األفا1
كرونب���اخ1بل���غ1معامل1الثب���ات1)0٫72(,1وبا�ستخ���دام1اإعادة1االختب���ار1بفا�سل1زمني1

قدرة1)3(1اأ�سابيع1بلغ1معامل1االرتباط1بني1درجات1التطبيقني1)0٫85(1.

ال�سدق:1
مت1ا�ستخ���دام1طريقة1�سدق1املحك1اخلارج���ي1باإيجاد1معامل1االرتباط1بني1
درجات1املقيا�ص1ودرجات1مقيا�ص1مفهوم1الذات1االأكادميي1اإعداد/ون�ستني)1981(1
تعري���ب1وتقنني/1ال�سيد1عبدالدامي1عبد1ال�س���الم1)1993(1فبلغ1معامل1االرتباط1
)0٫85(,1كم���ا1مت1عر����ص1املقيا����ص1عل���ى1)10(1م���ن1اأ�سات���ذة1عل���م1النف����ص1وال�سحة1
النف�سي���ة1والرتبي���ة1اخلا�س���ة1فرتاوحت1ن�سبة1االتفاق1ما1ب���ني1)90-1001%(1وهى1

ن�سب1عالية1ومقبولة,1وجميعها1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(.
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5 – برنامج لتنمية العمليات الريا�سية)ال�سرب	الق�سمة( قائم على التعلم 
اللكرتوين )ملحق1رقم1:41اإعداد1الباحثة(

اأهداف الربنامج:  

يه���دف1الربنامج1احلايل1اإىل1تنمية1عمليتي1ال�س���رب1والق�سمة1با�ستخدام1
تطبيق���ات1التعل���م1االلك���رتوين1)الو�سائ���ط1املتعددة(1ل���دى1عينة1م���ن1التلميذات1

ذوات1االإعاقة1الذهنية1الب�سيطة11
و�سف الربنامج

يتك���ون1الربنام���ج1م���ن1�سق���ني1؛1االأول1يه���دف1اإىل1التدري���ب1عل���ى1عملي���ة1
ال�س���رب1والث���اين1يهدف1اإىل1التدريب1على1عملية1الق�سمة1وال�سكل1التايل1يو�سح1

و�سف1موجز1للربنامج

جدول)2(
يو�صح و�صف موجز لربنامج تنمية عمليتي ال�صرب – الق�صمة القائم على التعلم االلكرتوين

العمليات الرياضية
القسمةالضرب

 تتضمن ثالثة مراحل متدرجة من السهولة إلى الصعوبة
ومن المحسوس إلى شبه المحسوس إلى المجرد كالتالي

الجزء المحسوس (الصور) -
الجزء شبه المحسوس (األرقام المقترنة بالصور) -
الجزء المجرد (األرقام): -

 تتضمن ثالثة مراحل متدرجة من السهولة إلى الصعوبة
ومن المحسوس إلى شبه المحسوس إلى المجرد كالتالي

الجزء المحسوس (الصور) -
الجزء شبه المحسوس (األرقام المقترنة بالصور) -
الجزء المجرد (األرقام): -

أ.الجزء المحسوس(الصور): يتضمن 6 جلسات
على  - التدريب  إلى:  والثانية  األولى  الجلسة  تهدف 

ضرب رقم في رقم آخر من  خالل المسائل الرياضية 
اللفظية باستخدام الصور.

على  - التدريب  إلى:  والرابعة  الثالثة  الجلسة  تهدف 
ضرب عدد مكون من رقمين في رقم بدون حمل من 

خالل المسائل الرياضية اللفظية باستخدام الصور .
التدريب على  - تهدف الجلسة الخامسة والسادسة إلى: 

ضرب عدد مكون من رقمين في رقم بدون حمل من 
خالل المسائل الرياضية اللفظية باستخدام الصور

أ.الجزء المحسوس (الصور): يتضمن 6 جلسات
تهدف الجلسة األولي والثانية إلى: التدريب على  -

قسمة رقم على رقم آخر من خالل المسائل الرياضية 
اللفظية باستخدام الصور.

تهدف الجلسة الثالثة والرابعة إلى: التدريب على  -
قسمة عدد مكون من رقمين على رقم بدون حمل من 

خالل المسائل الرياضية اللفظية باستخدام الصور.
تهدف الجلسة الخامسة والسادسة إلى: التدريب على  -

قسمة عدد مكون من رقمين على رقم بدون حمل من 
خالل المسائل الرياضية اللفظية باستخدام الصور
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بالصور)  المقترنة  (األرقام  المحسوس  شبه  ب.الجزء 
يتضمن 6 جلسات من السابعة حتى الثانية عشر

على  - التدريب  إلى:  والثامنة  السابعة  الجلسة  تهدف 
مقترن  آخر  رقم  إلى  بالصورة  مقترن  رقم  ضرب 

بالصورة من خالل المسائل الرياضية اللفظية
على  - التدريب  إلى:  والعاشرة  التاسعة  الجلسة  تهدف 

بالصورة في  ضرب عدد مكون من رقمين مقترنين 
المسائل  باستخدام  حمل  بدون  بالصورة  مقترن  رقم 

الرياضية اللفظية.
تهدف الجلسة الحادية عشر والثانية عشر إلى:  -
التدريب على ضرب عدد مكون من رقمين في رقم  -

اللفظية  الرياضية  المسائل  خالل  من  حمل  بدون 
باستخدام الصور المقترنة باألرقام

ب.الجزء شبه المحسوس (األرقام المقترنة بالصور) 
يتضمن 6 جلسات من السابعة حتى الثانية عشر

على  - التدريب  إلى:  والثامنة  السابعة  الجلسة  تهدف 
مقترن  آخر  رقم  على  بالصورة  مقترن  رقم  قسمة 

بالصورة من خالل المسائل الرياضية اللفظية
على  - التدريب  إلى:  والعاشرة  التاسعة  الجلسة  تهدف 

بالصورة على  قسمة عدد مكون من رقمين مقترنين 
المسائل  باستخدام  حمل  بدون  بالصورة  مقترن  رقم 

الرياضية اللفظية.
إلى:  - عشر  والثانية  عشر  الحادية  الجلسة  تهدف 

التدريب على قسمة عدد مكون من رقمين على رقم 
اللفظية  الرياضية  المسائل  خالل  من  حمل  بدون 

باستخدام الصور المقترنة باألرقام
 ج. الجزء المجرد (األرقام): يتضمن 6 جلسات من الثالثة

عشر حتى الثامنة عشر كالتالي:
إلى:  - عشر  والرابعة  عشر  الثالثة  الجلسة  تهدف 

خالل  من  آخر  رقم  في  رقم  ضرب  على  التدريب 
المسائل الرياضية اللفظية باستخدام األرقام

إلى:  - عشر  والسادسة  عشر  الخامسة  الجلسة  تهدف 
التدريب على ضرب عدد مكون من رقمين في رقم 

بدون حمل باستخدام المسائل الرياضية اللفظية.
تهدف الجلسة السابعة عشر والثامنة عشر إلى: -
التدريب على ضرب عدد مكون من رقمين في رقم  -

اللفظية  الرياضية  المسائل  خالل  من  حمل  بدون 
باستخدام األرقام.

ج.الجزء المجرد (األرقام): يتضمن 6 جلسات من الثالثة 
عشر حتى الثامنة عشر كالتالي:

إلى:  - عشر  والرابعة  عشر  الثالثة  الجلسة  تهدف 
خالل  من  آخر  رقم  على  رقم  قسمة  على  التدريب 

المسائل الرياضية اللفظية باستخدام األرقام
إلى:  - عشر  والسادسة  عشر  الخامسة  الجلسة  تهدف 

التدريب على قسمة عدد مكون من رقمين على رقم 
بدون حمل باستخدام المسائل الرياضية اللفظية.

تهدف الجلسة السابعة عشر والثامنة عشر إلى: -
التدريب على قسمة عدد مكون من رقمين على رقم  -

اللفظية  الرياضية  المسائل  خالل  من  حمل  بدون 
باستخدام األرقام.

يتكون1الربنامج1امل�ستخدم1يف1البحث1احلايل1من1)36(1جل�سة,1يتم1تقدميها1
بطريق���ة1فردية,1مبتو�س���ط1)25(1دقيقة,1باالإ�ساف���ة1اإىل1ا�ستغراق1الباحثة1ثالثة1
جل�سات1متهيدية1متتالية1لتدريب1عينة1البحث1على1ا�ستخدام1الكمبيوتر,1كما1اأن1
كل1جل�سة1من1جل�سات1الربنامج1حتتوى1على)5(1م�سائل1ريا�سية1لفظية1م�ساألتان1
تدريبيت���ان,1متدرجتان1من1ال�سهولة1اإىل1ال�سعوبة1و)3(1م�سائل1ريا�سية1بغر�ص1
التق���ومي,1وذل���ك1يف1جميع1جل�سات1الربنامج,1حتى1ال1تنتق���ل1التلميذة1من1جل�سة1
اإىل1اأخ���رى1اإال1اإذا1اأتقن���ت1حمتوي���ات1اجلل�س���ة1ال�سابق���ة,1وعق���ب1اختي���ار1التلميذة1
لالإجابة1ال�سحيحة1تعزز1فوريا,1لذلك1يتم1تطبيق1مهام1الربنامج1ب�سكل1فردي1.
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اإعداد الربنامج:
د	 تعليمات اإجراء الربنامج:

11 نذك���ر1التلمي���ذة1ب�سكل1عالم���ات1الق�سمة1)÷(11يعنى1ن���وزع11اأو1نق�سم11وعالمة1(
ال�سرب1)×(1يعني1نكرر1العدد؛1وعالمة1)=(1يعني1الناجت1يبقى1كام

21 نعر����ص1عل���ى1التلميذة1ع���دد1من1عمليات1اجلم���ع11مرة1بال�سور1ب���دون1ارقام؛1(
واخ���رى1�س���ور1مقرتن���ة1باالأرق���ام1؛1وثالث���ة1اأرق���ام1ب���دون1�س���ور1مث���ل1111112+2+21

11+1111117+7+7+7
نعرف1التلميذة1باأنه1ميكن1اإبدال1تكرار1اجلمع1ب�سرب1العدد1مبرات1تكراره 1

31 نكت���ب1للتلمي���ذة1ع���دة1اأع���داد1وبينها1عالمت���ي1ال�سرب1والق�سم���ة1مثل121×111111111111111311(
31=13÷9111111121=13÷61111111121×11111111141×17

41 نق���راأ1للتلميذة1هذه1العبارات1الريا�سية1للتاأكد1من1فهمها1للم�سائل1اللفظية1(
نكرر1ذلك1للتلميذة1عدة1مرات1حتى1االإتقان11

51 يطلب1من1التلميذة1حتويل1العبارات1االآتية1اإىل1عملية1�سرب1:1(
........1=1611+161+1611111111........11=1151+151+15111111

61 يطلب1من1كل1تلميذة1اإعادة1التعليمات1اخلا�سة1بكل1جل�سة1باأ�سلوبها1اخلا�ص1(
للتاأكد1من1فهمها1لطبيعة1املهمة1التي1تقوم1باأدائها.

71 يل���ي1ذلك1اإلقاء1التعليمات1اخلا�سة1مب�سائ���ل1االآحاد1والع�سرات1بلغة1مب�سطة1(
وهكذا1حتى1تتقن1التلميذة1ذلك.

الفنيات امل�صتخدمة:
اأول:  التعزيز

1 التعزي�ز امل�ادي:1املتمث���ل1يف1بع�ص1احللوى1التي1حتددها1معلم���ة1الف�سل1بناء1أ.
على1رغبة1التلميذات1– بع�ص1اللعب1والهدايا1الرمزية

التعزيز املعنوي:11املتمثل1يف1�سوت1الت�سفيق1عند1االإجابة1ال�سحيحة1وكلمات1ب.1
الت�سجيع1واال�ستح�سان
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ثانيا : التغذية الراجعة الفورية

اإجراءات الربنامج:

اإع���داد1الربنام���ج:1مت1اإعداد1الربنام���ج1وفقاأ1للخ�سائ�ص1اخلا�س���ة1بذوي1االإعاقة1
الفكري���ة1الب�سيط���ة1وم���ا1يتطلب���ه1تدريب1اأفراد1ه���ذه1الفئة1من1اأ�سالي���ب1تعليمية1
خا�س���ة1مث���ل1»حتليل1وجتزئة1املهم���ة1التعليمية1-1الت���درج1يف1االنتقال1من1ال�سهل1
اإىل1ال�سع���ب1-1االنتق���ال1م���ن1املح�سو����ص1اإىل1�سب���ه1املح�سو�ص1ثم1املج���رد1-1تقدمي1
التعزيز1والتغذية1الراجعة1الفورية1-1التاأكيد1على1االأ�سلوب1متعدد1احلوا�ص«1مع1

اال�ستفادة1من1الدرا�سات1ال�سابقة1يف1هذا1املجال.1

  كما مت مراعاة ما يلي عند اإعداد الربنامج 

1 1�سهولة1ت�سغيل1الربنامج.1-
1 1حتديد1ما1هو1متوقع1من1التلميذة1اجنازه1بعد1نهاية1كل1مرحله1من1مراحل1-

الربنامج.1
1 1االعتماد1على1منط1التدريب1واملران؛1حلقائق1ال�سرب1والق�سمة1االأ�سا�سية.1-
1 تق���دمي1الربنام���ج1يف1نهاية1كل1جل�س���ة1تقرير1عن1اأداء1التلمي���ذة,1يو�سح1عدد1-

االإجابات1ال�سحيحة1واخلاطئة.
1 ا�ستخ���دام1ال�س���ور1وال�س���وت1واحلرك���ة1)تعدد1احلوا����ص(1يف1تو�سي���ح1امل�سائل1-

احل�سابي���ة,1وق���د1روعي1اأن1تكون1ال�سور1الأ�سياء1ماألوفة1للتلميذة1ومن1بيئتها1
مثل1)القطة1واخل���روف1والع�سفورة1والكرة1وال�سيارة1والدراجة(,1باالإ�سافة1
اإىل1ات�س���اق1وان�سجام1ال�سور1واالأ�س���وات1,1فعند1عر�ص1�سورة1الدجاجة1مثال1

يرافقها1�سوت1الدجاجة1وهكذا1مع1بقية1ال�سور.
1 و�س���وح1ال�س���ور1امل�ستخدم���ة1وتنا�س���ب1ل���ون1اخللفية1م���ع1الل���ون1امل�ستخدم1يف1-

عر�ص1امل�ساألة1جتنبا1لت�ستت1انتباه1التلميذة,1وذلك1من1خالل1عر�ص1امل�سائل1
احل�سابية1على1خلفية1بي�ساء
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1 تق���دم1التلمي���ذة1عرب1مراحل1الربنامج1مبني1على1ا�ستجابتها,1حيث1اإنه1لي�ص1-
هن���اك1وق���ت1حم���دد1لالإجابة1عل���ى1التدريب���ات1ومب���ا1اأن1التدريب1يق���دم1على1
اأ�سا�ص1فردي,1فاإن1التلميذة1ت�سعر1اأن1ال�سرح1موجه1لها1ب�سفة1خا�سة؛1فتاأخذ1
التلميذة1الوقت1الذي1حتتاجه1يف1متابعة1التدريبات1املعرو�سة1على1ال�سا�سة,1
حي���ث1يت���اح1لها1فر�سة1التفاعل1مع1الكمبيوتر,1وتكون1التلميذة1هي1املتحكمة1
الوحي���دة1يف1�سرع���ة1عر����ص1املعلوم���ات1عل���ى1ال�سا�س���ة,1حي���ث1اأنه���ا1ت�ستطي���ع1
بال�سغط1على1اأحد1املفاتيح1اأن1جتعل1الكمبيوتر1يعر�ص1املعلومات1املطلوبة.

1 يق���دم1التعزي���ز1ب�س���كل1م���ادي1و�سوت���ي1فمث���ال1)اإجابت���ك1ممت���ازة,1اأح�سن���ت,1-
1ت�سفيق(.

 ح	 تقومي الربنامج:

حر�ست1الباحثة1على1اأن1يتم1تقومي1الربنامج1املقدم1على1عدة1مراحل1كما1يلي:
11 تق���ومي1مرحل���ي:1اأثناء1تطبيق1االأن�سطة1املقدم���ة1حيث1تكونت1كل1جل�سة1من1-

خم�سة1تدريبات1اثنتان1اإجرائيتان1وثالث1جل�سات1تقوميية
21 تق���ومي1نهائي:1بعد1االنتهاء1م���ن1تطبيق1الربنامج1مبا�سرة1)تطبيق1بعدي(,1-

وذل���ك1بتطبي���ق1اختبار1حت�سيل1ال�سرب1والق�سم���ة1وتقدير1الذات1االأكادميي1
يف1الريا�سيات.

31 تق���ومي1تتبع���ي:1وذل���ك1باإع���ادة1تطبي���ق1اختب���ار1حت�سي���ل1ال�س���رب1والق�سم���ة1-
وتقدي���ر1الذات1االأكادمي���ي1يف1الريا�سيات11بعد1مرور1ثالثة1اأ�سابيع1من1اإنهاء1

تطبيق1الربنامج.

مناق�صة النتائج وتف�صريها

1-1للتحق���ق1م���ن1�سح���ة1الفر�ص1االأول1وال���ذي1ين�ص1على1اأن���ه1»1توجد1فروق1ذات1
دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1عل���ى1اأداء1
عمليت���ي1)ال�س���رب-1الق�سم���ة(1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1ل�سال���ح1القيا����ص1
البعدي«1ا�ستخدمت1الباحثة1اختبار1مان1ويتني1لعينتني1م�ستقلتني1ويو�سح1ذلك1

جدول1رقم1)3(:1
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جدول )3(
يو�ص��ح دالل��ة الفروق بني متو�ص��طي رتب درجات املجموع��ة التجريبية عل��ى اأداء عمليتي 

z ال�صرب والق�صمة يف القيا�صني القبلي والبعدي با�صتخدام )مان- ويتني( بداللة

العددالتطبيق
 أدني
درجة

 أعلي
درجة

 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

 معامل
 مان-
ويتني

U

 معامل
ويلكوكسن

Z
مربع ايتاالداللة

الضرب
6683.5021.00قبلي

0.002
2.903

0.01%91.8
612159.5057.00بعدي

القسمة
6563.5021.00قبلي

0.001
2.929

0.01%94.3
610129.5057.00بعدي

يت�سح1من1جدول1رقم1)3(1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1املجموعة1التجريبية1عل���ى1اأداء1عمليتي1)ال�سرب-الق�سمة(1يف1القيا�سني1
القبل���ي1والبع���دي1,1وكان���ت1الف���روق1دالة1وموجبة1عن���د1م�ست���وى1)0٫01(1ل�سالح1
القيا����ص1البع���دي,1مم���ا1يدل1عل���ى1فعالية1الربنام���ج1لتنمية1عمليت���ي1)ال�سرب1-1

الق�سمة(1لدى1عينة1البحث.
2-1للتحق���ق1م���ن1�سح���ة1الفر����ص1الثاين1والذي1ين����ص1على1اأن���ه1»1ال1توجد1فروق1
دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سطي1ب���ني1رتب1درج���ات1املجموعة1التجريبي���ة1على1اأداء1
عملية1)ال�سرب1-1الق�سمة(1يف1القيا�سني1البعدي–التتبعي«,1ا�ستخدمت1الباحثة1

اختبار1مان1ويتني1لعينتني1م�ستقلتني1ويو�سح1ذلك1جدول1رقم1)4(:
جدول )4(

يو�ص��ح دالل��ة الفروق بني متو�ص��طي رتب درجات املجموع��ة التجريبية عل��ى اأداء عمليتي 
z1ال�صرب والق�صمة يف القيا�صني البعدي – التتبعي با�صتخدام )مان- ويتني( بداللة

العددالتطبيق
 أدني
درجة

 أعلي
درجة

 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

مان ويتني
U

Zالداللة

الضرب
612157.0842.50بعدي

14.5000.587
 غير
دالة 611145.9235.50تتبعي

القسمة
610126.3338.00بعدي

17.0000.170
 غير
دالة 69126.6740.00تتبعي
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3-للتحق���ق1م���ن1�سحة1الفر�ص1الثالث1والذي1ين�ص1عل���ى1اأنه1»1توجد1فروق1دالة1
اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سط���ي1رتب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1اختب���ار1تقدير1
ال���ذات1االأكادميي1يف1القيا�سني1القبل���ي1والبعدي1وذلك1ل�سالح1القيا�ص1البعدي«,1
ا�ستخدم���ت1الباحثة1اختبار1مان1ويتني1لعينت���ني1م�ستقلتني1ويو�سح1ذلك1جدول1

رقم1)5(

جدول )5(
يو�ص��ح الفرق التطبيقني )القبلي -البعدي( على اختبار تقدير الذات االأكادميي با�ص��تخدام 

z1اختبار )مان- ويتني( بداللة

العددالتطبيقاالختبار
 أدني
درجة

 أعلي
درجة

 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

 مان
ويتني

U
Zمربع ايتاالداللة

 تقدير
الذات

األكاديمي

615244.0824.50قبلي
3.52.3420.05%48.1

622458.9253.50بعدي

تف�سري النتائج :

تتف���ق1نتائج1البح���ث1مع1نتائج1بع�ص1الدرا�سات1والبحوث1التي1مت1اإجراءها1
يف1جم���ال1التدريب1عل���ى1الريا�سيات1با�ستخدام1احلا�سوب1ل���دى1التلميذات1ذوات1
االإعاقة1الذهنية1منها:1درا�سة1كا�سف1)2002(1والتي1اأ�سارت1اإىل1حت�سن1اأداء1اأطفال1
املجموع���ة1التجريبية1ذوي1االإعاقة1الذهني���ة1الب�سيطة1با�ستخدام1احلا�سوب1عند1
مقارنته���م1ب���اأداء1اأطفال1املجموع���ة1ال�سابطة1عل���ى1االأعداد1واالأحج���ام1ال�سغرية1
والكبرية,1ودرا�سة11(Carey et al.,2005)1التي1اأو�ست1نتائجها1ب�سرورة1التخلي1
عن1الو�سائل1التعليمية1التقليدية1االأكرث1انت�سارا1وهو1الكتاب1املدر�سي,1وا�ستخدام1
احلا�س���وب1ال���ذي1ميتلك1م���ن1اخل�سائ����ص1واحليوية1م���ا1يعطي���ه1دورا1ًمميزا1ًعن1
بقي���ة1الو�سائ���ل1التعليمي���ة1قاطب���ة,1مم���ا1يوؤك���د1علي1فعالي���ة1ا�ستخ���دام1احلا�سوب1
للمتخلف���ني1عقلي���ا,1كما1تتفق1نتائج1البحث1م���ع1نتائج1بع�ص1الدرا�سات1والبحوث1
1( Naglieri & Johnson,2000)1الت���ي1ا�ستخدم���ت1طرق1خمتلف���ة1مثل1درا�س���ة
التي1تدخلت1باإ�سرتاتيجية1معرفية1ناجحة1متكنت1يف1تنمية1العمليات1الريا�سية1
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يف1�س���وء1من���وذج1PASS1ل���دى1ذوي1االإعاقة1الذهنية1)القابل���ني1للتعلم(,1ودرا�سة1
(Kroesbergen & Van Luit,2005)1التي1جنحت1يف1عر�ص1برناجمها1لتعليم1
الريا�سي���ات1)عملية1ال�سرب(1بالطريق���ة1البنائية1لدى1التلميذات1ذوات1االإعاقة1
الذهني���ة,1ودرا�س���ة1(Chung & Tam,2005)1الت���ي1جنح���ت1يف1عر����ص1مداخ���ل1
متباينة1)بطريقة1�سرب1االأمثلة1العملية1-1ا�سرتاتيجيات1معرفية(1لتعليم1ذوي1
االإعاقة1الذهنية1حل1امل�سكالت1الريا�سية,1ودرا�سة1)ك�سلوط2005:1(1التي1هدفت1
اإىل1فعالي���ة1تدري���ب1ذوي1االإعاق���ة1الذهنية1القابلني1للتعلم1عل���ى1بع�ص1االأن�سطة1
وفعالي���ة1اأ�سل���وب1الدمج1وبع�ص1امله���ارات1املنزلية1وبع�ص1امله���ارات1الفنية1وتنمية1

مفهوم1الذات1ب�سكل1عام1واالأكادميي1ب�سكل1خا�ص1لديهم.1

كم���ا1تتفق1نتائ���ج1البحث1احلايل1مع1ما1تو�سلت1اإليه1درا�سة1كل1من:1»رايز,1
واآخ���رون«1(Reis et al., 2010)1,1يف1اأن1ا�ستخ���دام1الو�سائط1املتعددة1يدعم1تعلم1
الط���الب1ويزي���د1م���ن1قدرتهم1عل���ى1ا�ستيعاب1امل���واد1ب�سهولة1,1ف�س���ال1عن1حت�سن1
مفهوم1الذات1لديهم؛1ودرا�سة1»�سوتو«(Soto,1994)11التي1اأكدت1على1اأن1ا�ستخدام1
الكمبيوت���ر1يف1تعليم1ذوي1االإعاق���ة1العقلية1القابلني1للتعلم1يح�سن1قدراتهم1على1
النم���و1االجتماعي1واالنفعايل1وتقديرهم1لذواته���م,1ودرا�سة1“تاني�ص,1واآخرون” 
(Tanis et al., 2012)1الت���ي1تو�سل���ت1اإىل1اأن1ا�ستخ���دام1التكنولوجي���ا1يف1جم���ال1
التعلي���م1والتوا�س���ل1لالأف���راد1ذوي1االإعاقات1الذهنية1يع���زز1اإىل1حد1بعيد1مهارات1

اال�ستقالل1وتقدير1الذات.

وميكن1تف�سري1نتائج1البحث1التي1اأكدت1على1ا�ستفادة1عينة1البحث1من1انه1
مل1تتوف���ر1يف1ف�س���ول1الرتبية1اخلا�سة1الو�سيل���ة1التكنولوجية1)الكمبيوتر(1التي1
لديه���ا1الق���درة1على1تنفيذ1ذلك1ومراعاته,1كذلك1مل1جتد1الباحثة1تلميذة1واحدة1
داخل1غرفة1م�سادر1التعلم1وكاأنها1مفتوحة1للعر�ص1فقط1وهذا1ما1راعى1انتباهها1
يف1اأثن���اء1التدري���ب1من1ده�سة1وفرحة1الطالبات1اأثناء1التدريب,1وهذا1ما1يتفق1مع1
م���ا1تو�سل���ت1اإلي���ه1درا�سة1كا�س���ف1)2002(,1وما1مل�ست���ه1الباحثة1من1واقع���ا1حقيقياً,1
وعل���ى1العك����ص1م���ن1ذلك1جن���ح1ا�ستخ���دام1التعلم1االلك���رتوين1بو�سائط���ه1املتعددة1
)ال�س���ور– ال�س���وت1– احلركة1– الل���ون(1يف1اإثارة1دافعية1الطالب���ات1نحو1التعلم1
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وحت�س���ن1مفه���وم1ال���ذات1االأكادميي1لديه���ن,1وهذا1م���ن1ال�سع���ب1اأن1يحققه1منط1
تعليم���ي1اآخ���ر,1مما1يوؤكد1على1فعالي���ة1الربنامج1االلك���رتوين1امل�ستخدم1يف1تنمية1
عمليت���ي1)ال�س���رب-1الق�سمة(1لدى1اأفراد1عينة1البح���ث.1لكن1الحظت1الباحثة1يف1
اأثناء1التطبيق1امليداين1بع�ص1املالحظات1التي1ال1بد1اأن1تذكر1وتت�سمن1يلي:11قد1
تخط���ئ1بع����ص1الطالبات1ذوات1االإعاقة1الذهنية1يف1اإيجاد1ناجت1)2×41=61(1ويعزي1
ذل���ك1اإىل1اخلل���ط1ب���ني1اإ�سارت���ي1اجلم���ع1وال�سرب,11ل���ذا1من1خ���الل1الكمبيوتر1مت1
تب�سيطه���ا1وتو�سيحها1باأنها:)4+4(1م���ن1خالل1ال�سور1واالأرقام1املقرتنة1بال�سور1
ثم1االأرقام1مما1�سهل1ا�ستيعابهم1لها1,1وان1ال�سرب1عملية1خمت�سرة1للجمع1املتكرر1
وي�ساعد1التالميذ1ذوي1االإعاقة1الذهنية1على1التخل�ص1من1ذلك1من1خالل1مزيد1
من1التدريبات1مثل1)3+13=61(1بينما1)3×3=91(,1ولكن1من1خالل1التدريب1واملران1
احل�س���ي1با�ستخ���دام1الكمبيوت���ر1مت1ح���ل1ه���ذه1امل�سكلة1ع���ن1طريق1اق���رتان1عر�ص1
الربنام���ج1على1الكمبيوتر1بتق���دمي1بع�ص1االأ�سياء1املح�سو�سة1)مثال:1عند1عر�ص1
م�ساأل���ة1ريا�سي���ة1با�ستخ���دام1�س���ور1الربتقال1يعر����ص1الربتق���ال1احلقيقي1عليهم1

ويجعلهم1يعدوه1مما1ي�سهل1تدريبهم1يف1اإجراء1العمليات1الريا�سية(.111

كم���ا1تف�سر1نتائ���ج1البحث1احلايل1اإجمالي���ا1باأن1التدخ���ل1ال�سيكولوجي1من1
خالل1الربنامج1املعد1يف1هذا1البحث1كان1ذو1فعالية1لدى1التلميذات1ذوات1االإعاقة1
الذهني���ة1الب�سيط���ة1)القاب���الت1للتعل���م(,1وال���ذي1كان1حمتواه1مت�سق���ا1متاما1مع1
الغر����ص1ال���ذي1بن���ي1له,1كما1لعب���ت1تلك1اجلل�س���ات1دورا1جوهري���ا1يف1تركيز1انتباه1
واإدراك1عين���ة1البح���ث,1كذل���ك1�ساع���دت1التغذي���ة1الراجع���ة1الفوري���ة1على1حت�سني1
وم���ن1 )ال�سرب-الق�سم���ة(,1 عمليت���ي1 اأداء1 وتنمي���ة1 املعلوم���ات1 ا�ستقب���ال1 عملي���ة1
هن���ا1ن���رى1اأن1جمم���ل1التدريبات1الت���ي1قدمت1اأو1الت���ي1قدمتها1معظ���م1الدرا�سات1
والبح���وث1ال�سابقة1ركزت1على1التدريب1با�ستخدام1التعلم1القائم1على1الكمبيوتر1
ل���دى1التلمي���ذات1ذوات1االإعاق���ة1الذهني���ة1الب�سيط���ة1)القابل���ني1للتعل���م(,1وكانت1
النتائ���ج1اإيجابي���ة1يف1ه���ذا1ال�س���اأن,1حي���ث1اأظه���ر1الربنام���ج1امل�ستخ���دم1فاعليت���ه1يف1
تنمي���ة1عمليت���ي1)ال�سرب1– الق�سم���ة(1وبالتايل1فعاليته1يف1تنمي���ة1مفهوم1الذات1

االأكادميي1لديهن.1
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تو�صيات 
يف1�سوء1ما1تو�سل1اإليه1البحث1احلايل1من1نتائج1تو�سي1الباحثة1مبا1يلي:1

11 تدري���ب1معلمي1الرتبية1اخلا�سة1على1كيفية1اإع���داد1مناهج1الرتبية1الفكرية1-
التعل���م1 تطبيق���ات1 با�ستخ���دام1 خا�س���ة1 ب�سف���ة1 والريا�سي���ات1 عام���ة1 ب�سف���ة1
االلك���رتوين1مل���ا1له���ا1م���ن1فعالي���ة1يف1تنمي���ة1مفه���وم1وتقدي���ر1ال���ذات,1وكيفية1
تطبيقه���ا1ب�س���كل1يتنا�س���ب1م���ع1م�ستوي���ات1وق���درات1التلمي���ذات1ذوات1االإعاقة1

الذهنية1)القابلني1للتعلم(
21 اأن1تزود1وزارة1الرتبية1والتعليم1باململكة1العربية1ال�سعودية1معامل1احلا�سوب1-

برام���ج1 اإع���داد1 يف1 مبتخ�س�س���ني1 الفكري���ة1 الرتبي���ة1 مدار����ص1 يف1 املوج���ودة1
التلميذات1ذوات1االإعاقة1الذهنية1تنطلق1من1اخلطة1الرتبوية1الفردية1وهذا1

ال1يتاأتى1اإال1من1خالل1اإعداده1من1منظور1الرتبية1اخلا�سة1.1
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اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صارك 
كلية الرتبية - جامعة اخلرطوم

ملخ�س الدرا�صة:
تنطلق1الدرا�سة1من1اعتبار1اأ�سا�سي1مفاده1اأن1جناح1عملية1دمج1التالميذ1
ذوي1االإعاقات1الب�سيطة1يف1الف�سل1العادي1تعتمد1بدرجة1كبرية1على1اإملام1والتزام1
القائم���ني1عليه���ا1مبجموع���ة1م���ن1املقوم���ات1الت���ي1توؤ�س����ص1عليه���ا1عملي���ة1الدم���ج1
الرتب���وي.11وق���د1هدفت1هذه1الدرا�سة1اإىل1اإبراز1تل���ك1املقومات1االأ�سا�سية1لربامج1
الدم���ج1الرتب���وي1وذل���ك1لتزوي���د1العامل���ني1وخا�س���ة1معلم���ي1الف�س���ول1العادي���ة1
بالكيفي���ة1الت���ي1تتم1بها1تعليم1هوؤالء1االأطفال1يف1اإط���ار1البيئة1التعليمية1العادية.11
ولتحقي���ق1ذلك1مت1ا�ستخدام1املنهج1الو�سفي1لر�س���د1تلك1املقومات1التي1تناولتها1
االأدبي���ات1املتوف���رة.11وات�س���ح1للباح���ث1اأن1هن���اك1مقوم���ات1اأ�سا�سي���ة1مطلوبة1عند1
تطبي���ق1مب���داأ1الدمج1الرتبوي1تتمثل1يف:1التخطيط1امل�سب���ق1جلميع1اأبعاد1الدمج1
الرتب���وي1)كتحدي���د1معايري1م���دى1اأهلية1املع���اق1لتلك1الربام���ج(,1ومدى1مرونة1
املنه���ج1الدرا�س���ي1العادي1ومواءمته1الحتياجات1ه���وؤالء1االأطفال,1وتدريب1معلمي1
التعلي���م1الع���ام1والرتبية1اخلا�س���ة1وتزويده���م1بالكفايات1الالزم���ة1لنجاح1عملية1

الدمج1الرتبوي.

A new views about the mainstreaming the mildly
handicapped students in the regular classroom

Abstract
This study is based on the concept that the success of the 

mainstreaming of the mildly handicapped students is highly 
related to the knowledge of those who planning for their 
learning programs.
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This study aims to elaborate the basic factors needed in 
planning of successful mainstreaming programs for the mildly 
handicapped students in regular classroom.

Depending on the description and analytic methodology, 
the researcher demonstrated and elaborated the basic factors 
beyond the success of mainstreaming programs.

This elaboration revealed that there are a series of 
factors needed in the planning of successful mainstreaming 
programs for these individuals in the regular classroom.  These 
factors represented in well preplanning of all components 
of mainstreaming program, the flexibilities of the general 
curriculum so as to match with the specific needs of these 
children and finally the training both regular and special 
education teachers by providing them with the necessary 
competencies.

مقدمة:

�سه���دت1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1من���ذ1�ستني���ات1الق���رن1املن�س���رم1وحت���ى1االألفي���ة1
الثالث���ة1تغ���ريات1جذرية1ذات1اأهمي���ة1تعك�ص1مدى1تاأثري1االجت���اه1االإن�ساين,1حيث1
كان1االجت���اه1الرتب���وي1ال�سائ���د1حتى1ال�ستنيات1م���ن1القرن1املن�سرم1ه���و1االعتقاد1
بع���دم1مالءم���ة1املدار�ص1العادي���ة1لالأطفال1املعاقني1ومن1هنا1فق���د1مت1عزلهم1عن1

جمتمع1العاديني1وو�سعهم1يف1مراكز1خا�سة1بهم.

واأم���ا1حالي���ا1ًفكنتيج���ة1ل�سيط���رة1االجت���اه1االإن�س���اين1يف1جم���ال1الرتبي���ة1
اخلا�س���ة1فق���د1ظهرت1اآراء1تربوية1تنادي1بالنظ���رة1االإن�سانية1اإىل1املعوق1وبالتايل1
بحق���ه1يف1النم���و1يف1البيئة1العادية1بقدر1االإمكان.1وعل���ى1�سبيل1املثال1يرى1كل1من11111111111111111111
(Renold & Walberg 1987l)1اأن1الوق���ت1ق���د1ح���ان1لدم���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1
والرتبي���ة1العادي���ة1يف1نظام1موحد1يلبي1احلاج���ات1الفريدة1لكل1التالميذ.1ويرى1
)�سادق20001م(1يف1هذا1ال�سدد1اأن1التوجه1نحو1دمج1وا�ستيعاب1ذوي1االحتياجات1
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اخلا�س���ة1مع1زمالئه���م1من1العاديني1اأ�سب���ح1من1الق�سايا1احلا�س���رة1وامل�ستقبلية1
والت���ي1ت�س���كل1حي���زا1ًكبريا1ًيف1تفك���ري1كل1من1يعم���ل1يف1تخطي���ط1وتنفيذ1خدمات1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1كل1مراحل1حياة1الفرد1م���ن1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة.1ويف1
نف����ص1ال�سي���اق1ي���رى1)اخلطي���ب20081م(1اأن1دم���ج1املعاقني1مع1العادي���ني1قد1�سكل1
اأح���د1اأك���رث1املمار�س���ات1�سعوبًة1واأهمي���ة1واإثارة1للجدل1يف1تاري���خ1الرتبية1اخلا�سة1
1(full lnclusion)1املعا�س���رة,1وخا�س���ًة1يف1ظل1ظهور1م���ا1يعرف1بالدمج1ال�سام���ل
ال���ذي1يعني1اإيجاد1نظام1ترب���وي1موحد1يخدم1كل1من1املتعلمني1على1قدم1امل�ساواة1

مهما1كانت1الفروق1الفردية1بينهم.1

وق���د1ب���داأت1املجتمع���ات1العربي���ة1يف1ال�سن���وات1االأخ���رية1يف1اال�ستجابة1لهذه1
االآراء1الت���ي1تن���ادي1بالدمج1الرتبوي,1وخا�سًة1بعد1اأن1تعزز1مفهوم1الدمج1واأ�سبح1
ممار�سة1تربوية1قائمة1يف1كثري1من1البلدان1بعد1ال�سنة1الدولية1)1981م(1والعقد1
ال���دويل1للمعاقني.1ويف1املجتمع1ال�سوداين1كان1من1اأهم1تو�سيات1املوؤمتر1القومي1
للتعلي���م1)2012م(1ه���و1اأن1يت���م1تعلي���م1ه���وؤالء1االأف���راد1م���ن1خ���الل1برام���ج1الدمج1

الرتبوي.1

وحتاول الدرا�سة احلالية اإلقاء ال�سوء على مقومات عملية دمج ذوي الإعاقات 
الب�سيطة يف الف�سل العادي، وذلك من خلل الإجابة عن الت�ساوؤل التايل:

1م���ا1املقوم���ات1التي1يجب1اأن1توؤ�س�ص1عليها1عملية1دمج1ذوي1االإعاقات1الب�سيطة1يف1
الف�سل1العادي؟

اأهمية الدرا�صة:
تكمن1اأهمية1الدرا�سة1يف1اأهمية1اجلانب1الذي1تت�سدى1لدرا�سته,1اإذ1حتاول1
اإلق���اء1مزي���دا1ًم���ن1ال�سوء1على1عدد1م���ن1املقومات1التي1تعتمد1عليه���ا1عملية1دمج1
ذوي1االإعاق���ات1الب�سيط���ة1يف1الف�س���ل1الع���ادي.1وق���د1ي���وؤدي1تب�س���ري1العامل���ني1يف1
جم���ال1التخطي���ط1لربامج1الرتبي���ة1اخلا�سة1مبعلوم���ات1عن1تل���ك1املقومات1اإىل1
زي���ادة1قدرتهم1على1اتخاذ1ق���رارات1�سليمة1حول1برامج1دمج1هوؤالء1االأطفال1بتلك1

الف�سول1العادية.
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هدف الدرا�صة:
ته���دف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1اإب���راز1املقوم���ات1االأ�سا�سي���ة1لربام���ج1الدمج1
الرتب���وي,1وذل���ك1لتزويد1العامل���ني1وخا�سًة1معلم���ي1الف�سول1العادي���ة1بالكيفية1
التي1تتم1بها1تعليم1ذوي1االإعاقات1الب�سيطة1يف1اإطار1البيئة1التعليمية1العادية.

منهج الدرا�صة:
لالإجاب���ة1ع���ن1ت�س���اوؤل1الدرا�س���ة,1فاإن1الباح���ث1ا�ستخدم1املنه���ج1الو�سفي1يف1
تتب���ع1االأدبي���ات1املتاحة1من1مراجع1وبحوث1ح���ول1مو�سوع1الدمج1الرتبوي,1حيث1
يق���وم1الباح���ث1مبراجع���ة1(Reviewing)1وا�ستعرا�ص1تلك1االأدبي���ات1الإبراز1اأهم1
املرتك���زات1الت���ي1يج���ب1اأن1تق���وم1عليه���ا1عملي���ة1دم���ج1ذوي1االإعاق���ات1الب�سيطة1يف1

الف�سل1العادي.

م�صطلحات الدرا�صة:

1 	Mainstreaming :الدمج الرتبوي 

نظرا1ًالأهمية1الدمج1الرتبوي1فقد1ظهرت1له1تعريفات1علمية1كثرية,1حيث1
يعرف���ه1(Kauffman, et al. 1975)1باأن���ه1دمج1االأطفال1غري1العاديني1املوؤهلني1
م���ع1اأقرانه���م1دجما1ًزمني���اً,1تعليمي���ا1ًواجتماعيا1ًح�س���ب1خطة1وبرنام���ج1وطريقة1
تعليمي���ة1م�ستم���رة1ُتقر1ح�سب1حاج���ة1كل1طفل1على1حدة,1وي�س���رتط1فيها1و�سوح1
امل�سئولي���ة1ل���دى1اجله���از1االإداري1والتعليم���ي1والفن���ي1يف1التعليم1الع���ام1والرتبية1
اخلا�سة.1ويعرفه1(Hallahan & Kauffman 2000)1باأنه1اال�ستيعاب1والتكامل1
التعليمي1واالجتماعي1للتالميذ1غري1العاديني1يف1الف�سل1العادي1جلزء1من1اليوم1
املدر�س���ي1عل���ى1االأق���ل.1ويعرف���ه1(Salend 1990)1باأنها1تلك1العملي���ة1التي1تت�سم1
بالتخطي���ط1الدقي���ق1واملنظ���م1حي���ث1تهدف1اإىل1تعلي���م1التالمي���ذ1املعاقني1اجلزء1
االأك���رب1من1براجمه���م1االأكادميية1واالجتماعية1�سمن1الف�سول1العادية.1ويعرفه1
)اخل�سرم���ي20041(1باأن���ه1و�س���ع1االأطف���ال1ذوي1االحتياجات1اخلا�س���ة1يف1املدار�ص1
العادي���ة1م���ع1االأطفال1العاديني1داخل1الف�س���ل1العادي1اأو1يف1ف�سول1خا�سة1ملحقة1
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لبع����ص1الوق���ت1اأو1ط���وال1الوقت1ح�س���ب1ما1ت�ستدعي���ه1حاجة1الطف���ل,1مع1تقدمي1
اخلدم���ات1امل�سان���دة1م���ن1خالل1فري���ق1متع���دد1التخ�س�س���ات1واإج���راء1التعديالت1

ال�سرورية1املادية1والب�سرية1لت�سهيل1فر�ص1جناحهم1وتقدمهم.

ن�ستخل�ص1من1هذه1التعريفات1ال�سابقة1اأن1الدمج1يعني1تدري�ص1التالميذ1
ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1جنب���ا1ًاإىل1جن���ب1م���ع1اأقرانه���م1العادي���ني1يف1الف�س���ل1
الع���ادي1م���ع1توفري1الظ���روف1والعوام���ل1التي1ت�ساع���د1يف1جناح1تعليمه���م1كتزويد1
معل���م1الف�س���ل1الع���ادي1بربام���ج1درا�سي���ة1معدل���ة1ق���در1االإم���كان.1وميت���د1الدم���ج1
الرتب���وي1بهذا1املعنى1اإىل1مت�س���ل1(continuum)1يبداأ1بالدمج1اجلزئي1بالف�سل1
املحل���ق1باملدر�س���ة1العادي���ة1اإىل1الدمج1الكل���ي1بالف�سل1العادي1م���ع1تقدمي1خدمات1
ا�ست�ساري���ة1ملعل���م1الف�س���ل1العادي.1ويق���وم1معلم1الف�س���ل1العادي1ب�سفت���ه1امل�سئول1
االأول1ع���ن1جميع1التالميذ1ذوي1االإعاق���ات1الب�سيطة1بتعديل1الظروف1التعليمية1
وحمت���وى1املنهج1واالأ�سالي���ب1التدري�سية1لتمكني1جمي���ع1التالميذ1من1االن�سمام1
يف1برامج1عادية1تكون1على1م�ستوى1يتنا�سب1مع1كل1تلميذ.1وميكن1اأن1يتم1الدمج1
الرتبوي1بهذا1املعنى1عند1اأي1م�ستوى1من1امل�ستويات1الدرا�سية1من1مرحلة1ما1قبل1
املدر�سة1اإىل1املرحلة1الثانوية1وما1بعدها.1ويعترب1ذوي1االإعاقات1الب�سيطة1يف1راأي
(Affleck et al. 1980)1م���ن1اأك���رث1فئ���ات1املعاق���ني1ا�ستف���ادة1م���ن1برامج1الدمج1

الكلي.

واأما1من1الناحية1االإجرائية1فقد1تبنت1الدرا�سة1احلالية1التعريف1التايل:1
الدمج1الرتبوي1هو:1“تربية1وتعليم1االأطفال1ذوي1االإعاقات1الب�سيطة1يف1الف�سل1

العادي1مع1تزويدهم1بخدمات1الرتبية1اخلا�سة”.

 ذوي الإعاقات الب�سيطة:	 2

ه���م1اأولئ���ك1االأطف���ال1الذي���ن1يعان���ون1من1عج���ز1خفي���ف1(Mild)1بالدرج���ة1التي1
متكنه���م1من1م�سايرة1اأقرانه���م1العاديني1بالف�سل1العادي1ب�سرط1توفري1الظروف1

والعوامل1التي1ت�ساعد1يف1اإجناح1عملية1تعلمهم1وت�سم1الفئات1التالية:
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 	 Educable Mentally عقلي���ا1ً املتخلف���ني1 م���ن1 للتعل���م1 القابل���ون1
Retarded

 	 Learning Disabilities1:ذوي1�سعوبات1التعلم
 	11 Behaviorally Disordered1:ًامل�سطربون1�سلوكيا
 	partially sigted11:سعاف1الب�سر�
 	Hard of Hearing1:سعاف1ال�سمع�
 	physically1Handicapped1:ذوي1االإعاقات1البدنية1وال�سحية

املقومات التي يجب اأن توؤ�س�س عليها عملية دمج ذوي الإعاقات الب�سيطة يف 
الف�سل العادي:

 Smith et1,يوؤك���د1كثري1من1املخت�سني1)اخلطيب19981م,1الرو�سان19981م
1al. 2004، Salend 1990، 1984Wang & Birch، Toews et al. 1984،
�س���ادق1,19981�سالح1هارون20001(1اأن1جن���اح1عملية1دمج1ذوي1االإعاقات1الب�سيطة1
يف1املدار�ص1العادية1تتطلب1مراعاة1اأمور1كثرية1ميكن1عر�سها1على1النحو1التايل:

اأولً: مرونة الربامج الدرا�سية يف الف�سول العادية: 

اأك���د1االإع���الن1العامل���ي1ال�سادر1ع���ن1املوؤمتر1العامل���ي1حول1الرتبي���ة1للجميع1
)هيئة1االأمم1املتحدة19961م(1اإن1نظم1مرنة1قابلة1للتعديل1واملواءمة1من1�ساأنه1اأن1
ي�سهم1يف1اآن1واحد1يف1جناح1العملية1التعليمية1ويف1دمج1االأطفال1ذوي1االحتياجات1
اخلا�س���ة.1وله���ذا1كان���ت1ق�سي���ة1مرون���ة1املنه���ج1الدرا�س���ي1واح���دة1م���ن1الق�ساي���ا1
الرئي�سية1التي1حظيت1باهتمام1هذا1املوؤمتر1العاملي,1حيث1اأ�سار1اإىل1مواءمة1املنهج1
الحتياج���ات1االأطف���ال1ولي�ص1العك����ص,1واأن1تتيح1املدر�سة1يف1اإط���ار1املنهج1الدرا�سي1
فر����ص1متكن1االأطف���ال1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1من1تنمي���ة1قدراتهم1املختلفة,1
واأن1توف���ر1له���م1املدر�سة1الدع���م1التعليمي1االإ�س���ايف1)اخلدمات1امل�سان���دة(1لهوؤالء1
التالمي���ذ1يف1اإط���ار1املنه���ج1الدرا�سي1الع���ادي1ولي����ص1تطوير1منهج1خا����ص1بهم,1اإذ1
اأن1املب���داأ1الع���ام1ه���و1تزويد1جمي���ع1التالميذ1بنف�ص1املحت���وى1التعليمي1مع1تقدمي1
م�ساع���دة1وم�سان���دة1اإ�سافيتني1ح�س���ب1احلاجة1بدءا1ًبامل�ساع���دة1يف1ال�سف1ومرورا1ً

بامل�ساعدة1يف1املدر�سة1وانتهاء1بامل�ساعدة1خارج1املدر�سة.1
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ثانيًا: التخطيط املنظم لعملية الدمج الرتبوي: 
تتطل���ب1عملية1الدمج1الرتبوي1الناجحة1يف1تعلم1ذوي1االإعاقات1الب�سيطة1
التخطي���ط1الدقي���ق1م���ن1كاف���ة1النواحي.1ويالح���ظ1املتتب���ع1لالأدبي���ات1املتاحة1يف1
ه���ذا1ال�س���دد1اأن1هنال���ك1العدي���د1من1املح���اوالت1لتقدمي1مناذج1مقرتح���ة1لعملية1
تعل���م1ذوي1االإعاق���ات1الب�سيط���ة1يف1الف�س���ل1الع���ادي1وخا�س���ة1تل���ك1الت���ي1ق���ام1بها11111111111111111
(salend 1990).1ويقدم1الباحث1عر�سا1ًللعنا�سر1التي1تتاألف1منها1تلك1النماذج1

املقرتحة1على1النحو1التايل:1

1	 حتدي�د معاي�ري ملدى حاج�ة التلميذ ذوي الإعاق�ات الب�سيط�ة اإىل برامج الدمج 
الرتبوية:

وي���رى1(salend 1990)1اأن1حُت���دد1ه���ذه1املعاي���ري1م���ن1قب���ل1فري���ق1متع���دد1
التخ�س�س���ات1لتقري���ر1مدى1اأهلي���ة1اأو1ا�ستع���داد1التالميذ1لدخ���ول1عملية1الدمج1
الرتبوي.1وبناًء1على1هذه1املعايري1اإذا1تاأكد1للفريق1اأن1التلميذ1بحاجة1اإىل1برامج1
تربوي���ة1خا�س���ة1فاإنه1يقوم1بتحديد1نوع1اخلدمة1التي1�ستقدم1له,1�سواًء1كان1داخل1
الف�س���ول1العادي���ة1ب�س���ورة1دائم���ة1)كلي���ة(1اأو1لبع����ص1الوق���ت1)جزئ���ي(1يف1غرف���ة1
امل�س���ادر1اأو1الف�س���ول1اخلا�سة.1وغالبا1ًما1ت�ستخدم1االأ�سلوب1القائم1على1الكفايات1
الكفاي���ات1 م���ن1 االأدن���ى1 احل���د1 ملعرف���ة1 1(competency Based Approach)
ال�سروري���ة1املطلوب���ة1الت���ي1تتي���ح1ل�ساحبها1االن�سم���ام1لربامج1الدم���ج1الرتبوي1
(Stephen, et al 1982).1وتعت���رب1امله���ارات1االجتماعي���ة1وامله���ارات1االأكادميي���ة1
االأ�سا�سي���ة1كالق���راءة1واحل�س���اب1يف1راأي1(Gresham 1983)1م���ن1اأه���م1الكفاي���ات1

لدمج1هوؤالء1التالميذ1بالف�سول1العادية.

2	 اإع�داد وتهيئ�ة التلمي�ذ ذوي الإعاق�ات الب�سيط�ة للدخ�ول يف برنام�ج الدم�ج 
الرتبوي: 

ي���رى1(salend 1990)1اأن���ه1بع���د1ق���رار1الفري���ق1املتع���دد1التخ�س�س���ات1باأن1
التلمي���ذ1موؤه���ل1لالن�سم���ام1لربنام���ج1الدمج1الرتب���وي1يجب1عل���ى1كل1من1معلم1
الف�س���ل1الع���ادي1والرتبي���ة1اخلا�س���ة1اإع���داد1وتهيئ���ة1التلمي���ذ1لالنتق���ال1اإىل1هذا1
الربنام���ج,1حيث1اأن1جناح1عملي���ة1الدمج1الرتبوي1يتطلب1اإعداد1هوؤالء1التالميذ1

ملتطلبات1الف�سول1العادية.
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 اإعداد وتهيئة التلميذ العادين لربنامج الدمج الرتبوي: 	 3
مل���ا1كان1مفهوم1الدمج1الرتبوي1يق���وم1اأ�سا�سا1ًعلى1افرتا�ص1مفاده1اأن1و�سع1
التالمي���ذ1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1مع1اأقرانه���م1العاديني1�سيوؤدي1اإىل1التفاعل1
بينه���م1(Jenkins, et al. 1985)1فاإن���ه1م���ن1املنطق���ي1وال�س���روري1اإعداد1وتهيئة1
هوؤالء1التالميذ1العاديني1اأي�سا1ًلتقبل1هذا1الربنامج.1وال1�سك1اأن1اأ�ساليب1تعديل1
االجتاهات1كاالأفالم1املعدة1لهذا1الغر�ص1والنماذج1الب�سرية1واملناق�سات1اجلماعية1
ح���ول1االإعاق���ة1ميكن1اأن1يت�سمن1تدريبا1ًعلى1تقبل1االختالف1فيما1بينهم1وتوؤدي1
يف1النهاي���ة1اإىل1التقب���ل1اجلماعي1لهوؤالء1االأطفالAloia, et al. 1978 )1،�سالح1

هارون20041(.
اإيجاد منظومة ات�سال لدعم عملية الدمج: 	 4

يعتم���د1جن���اح1عملي���ة1الدم���ج1اأ�سا�سا1ًوف���ق1م���ا1ي���راه1(salend 1990)1على1
مدى1كفاءة1منظومة1التوا�سل1والتعاون1بني1املعلمني1واالآباء1والتالميذ,1وكذلك1
موؤ�س�س���ات1املجتم���ع1االأخ���رى1العاملة1يف1هذا1املج���ال.1وقد1ت�ساعد1ه���ذه1املنظومة1
)�سبك���ة1التوا�س���ل(1يف1توف���ري1اخلدم���ات1املنا�سب���ة1للتالمي���ذ1ذوي1االحتياج���ات1
اخلا�سة1واأ�سرهم,1وميكن1اأن1تتاألف1�سبكة1التوا�سل1بالن�سبة1للتالميذ1املدجمني1
م���ن1معلمي1الرتبية1العادية,1والرتبية1اخلا�س���ة,1واالإداريني1واملتطوعني1واالآباء1
وم�سادر1املجتمع1االأخرى1واملهنيني,1وكذلك1منظمات1االآباء.1وقد1تتباين1عنا�سر1
ال�سبك���ة1ح�س���ب1احتياج���ات1التلميذ1ال���ذي1مت1دجم���ه1يف1الف�سول1العادي���ة.1فعلى1
�سبي���ل1املث���ال1ميكن1التو�سع1يف1�سبك���ة1التوا�سل1للتلميذ1الذي1يع���اين1من1اإعاقات1

ج�سدية1و�سحية1لت�سم1الطبيب1واملمر�ص1واخت�سا�سي1العالج1الطبيعي.1
 تعديل ومواءمة اأ�ساليب التدري�س لتلميذ الدمج الرتبوي: 	 5

ق���د1تتطل���ب1ق���درات1التالمي���ذ1املندجم���ني1بالف�س���ول1العادي���ة1اأ�سالي���ب1
وا�سرتاتيجي���ات1تتنا�س���ب1مع1احتياجاتهم1ولهذا1ال1ب���د1من1مواءمة1وتعديل1هذه1
االأ�سالي���ب1العادي���ة.1فعل���ى1�سبي���ل1املثال1فاإن1التلمي���ذ1ذو1االإعاق���ة1الب�سيطة1الذي1
 (Auditory processing problems)1يع���اين1من1م�سكالت1املعاجل���ة1ال�سمعية
ق���د1يف�س���ل1يف1تذك���ر1املعلومات1املقدمة1ع���ن1طريق1اأ�سلوب1ال�س���رح,1و�سي�سبح1هذا1
التلميذ1اأكرث1قدرَة1ًوجناحا1ًيف1ا�سرتجاع1املادة1اإذا1قام1املعلم1بتعديل1هذا1االأ�سلوب1

.(Wood & Miederhoff 1980)1باإ�سافة1معينات1�سمعية
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 تعديل ومواءمة بنية املحتوى:	 6
ويق�س���د1ب���ه1عملي���ة1تخفي���ف1ع���بء1العم���ل1املدر�س���ي1للتلمي���ذ1ذو1االإعاق���ة1
 (learing style)1الب�سيط���ة1بحيث1يتم1مطابقة1امل���ادة1املقدمة1مع1اأ�سلوب1التعلم
ال���ذي1يعال���ج1ب���ه1املعلوم���ات1املقدم���ة1ل���ه1)�سال���ح1ه���ارون20001(.1ويت���م1ذل���ك1يف1

راأي (Wood 1984)11من1خالل1اإجراء1تعديالت1يف1االآتي:1
1 تقدمي1املحتوى1من1خالل1اإجراء1تعديالت1يف1اللغة1ال�سفهيةAdaptations1 أ-

 for11,الكتاب���ةAdabtations for Reading11الق���راءة,for oral languags
writing Adabtations

1ا�ستخ���دام1اأ�سل���وب1حتلي���ل1الواجب���ات1لتب�سيط1حمت���وى1املواد1امل���راد1تعلمها.1ب-1
 (Wehman & McLaughlin 1981) راأي1 يف1 االأ�سل���وب1 ه���ذا1 وي�ساع���د1
التلمي���ذ1ذا1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1عل���ى1تكمل���ة1الواجب���ات1عن1طري���ق1توزيع1
تعليم���ه1يف1�سل�سالت1ق�سرية1وكثرية,1بحيث1ي�ستمر1تدري�سها1مدة1اأطول1من1
الزمن1املعتاد,1اإذ1يف1ا�ستطاعته1اأن1يتعلم1خطوة1واحدة1يف1املرة1الواحدة,1وهذا1
ب���ال1�س���ك1�سيخف���ف1كثريا1ًمن1عبء1�سعوب���ة1الواجبات1مما1ي���وؤدي1يف1النهاية1

اإىل1تكملتها.
1 1تدري���ب1التالمي���ذ1ذوي1االإعاق���ات1الب�سيط���ة1على1تعلم1مه���ارات1تنظيم1املادة1ج-

املراد1تعلمها.1

ويق�س���د1به1امله���ارات1التنظيمي���ة1(Organizational Skills)1التي1ت�سهل1
وتي�س���ر1عملي���ة1اكت�س���اب1املعلوم���ات1وامله���ارات,1مم���ا1ي���وؤدي1اإىل1اإكم���ال1الواجب���ات1

.(Graves, et al., 1986)1املفرو�سة1عليهم1بال�سف1الدرا�سي

 تعديل ومواءمة البيئة الجتماعية النفعالية:	 7
وُيق�س���د1ب���ه1اإيج���اد1بيئة1�سلوكي���ة1�سليمة1ت�سج���ع1على1تعل���م1ذوي1االإعاقات1
الب�سيط���ة1داخل1الف�س���ل1الدرا�سي1العادي,1حيث1تقوم1عملي���ة1دجمهم1بالف�سول1
العادي���ة1عل���ى1افرتا����ص1م���وؤداه1اأن1االحت���كاك1والتفاع���ل1ب���ني1التالمي���ذ1املعاقني1
 (Johnson & Johnson1والعادي���ني1�س���وف1ينجم1عنه1عالقات1بناًء1فيم���ا1بينهم

1,1981�سالح1هارون19961(,1ويتطلب1ذلك:1
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اإع���داد1برنام���ج1منتظ���م1الإدارة1ال�سل���وك1داخ���ل1غرف���ة1الدر�ص1به���دف1تعديل1	 
البيئة1ال�سلوكية1لتنا�سب1وجود1تالميذ1من1ذوي1االإعاقات1الب�سيطة.1

تنمي���ة1التقبل1االجتماعي1حيث1يعاين1ه���وؤالء1التالميذ1من1النبذ1واالإهمال1	 
م���ن1املعلم���ني1ومن1اأقرانه���م1العاديني1ل�سب���ب1املظاهر1ال�سلوكي���ة1واجل�سمية1
الت���ي1يتمت���ع1بها1والفتقاره���م1اإىل1مهارات1ال�سلوك1االجتماع���ي.1ولهذا1ال1بد1
م���ن1اإع���داد1برامج1م���ن1حيث1تهيئة1االأق���ران1العاديني1بالف�س���ل1العادي1ملزيد1
م���ن1التقب���ل1االجتماعي1من1خ���الل1اجتاهاته���م1ال�سلبية,1وتعدي���ل1اجتاهات1
املعلم���ني1ال�سلبية1نح���و1هوؤالء1التالميذ,1اإك�ساب1التالميذ1من1ذوي1االإعاقات1
الب�سيط���ة1امله���ارات1االجتماعي���ة1املنا�سب���ة1لزي���ادة1فر�ص1التقب���ل1االجتماعي1
 (Gurallince &1م���ن1قب���ل1االآخرين1�سواء1كان���وا1اأقرانا1ًعاديني1اأو1معلم���ني

Groom 1988,1�سالح1هارون20041(.

 تعديل ومواءمة اأ�ساليب تقييم تلميذ الدمج الرتبوي:	 8
لع���ل1م���ن1العوام���ل1االأ�سا�سي���ة1لنج���اح1مب���داأ1الدم���ج1الرتب���وي1ه���و1القي���ام1
مبجموع���ة1م���ن1االإج���راءات1لتعدي���ل1عملي���ات1تقييم11ه���وؤالء1التالمي���ذ1بالف�سل1
الع���ادي,1حي���ث1تتنا�س���ب1ه���ذه1العمليات1م���ع1احتياجاته���م1اخلا�س���ة1الناجمة1من1
خ�سائ����ص1متيزه���م1ع���ن1اأقرانهم1العادي���ني,1فهم1يعانون1اإما1م���ن:1�سعف1يف1فهم1
تعليم���ات1االختب���ار1اأو1يف1فه���م1االأ�سئلة1نف�سه���ا1ب�سبب1انخفا�ص1الق���درات1العقلية1
لبع�سه���م,1اأو1م���ن1�سعوب���ة1يف1معاجلة1املعلومات1�سفهيا1ًب�سب���ب1م�سكالت1االإدراك1
ال�سمع���ي,1اأو1م���ن1معاجل���ة1املعلوم���ات1ب�سري���اً,1اأو1م���ن1قل���ق1االمتح���ان1واالرتباك1
 Dick, 1982,الناج���م1من1�سعف1االأداء1يف1االختبار1)ال�سرطاوي1واالإمام20111م
 (kinnison, et al11ويتطل���ب1ذل���ك1القي���ام1باالآتي.Wood & Adridge 1985)

:1981,Harrington & Morrison 1981)

تعدي���ل1ومواءم���ة1اختب���ار1الف�سل1العادي1م���ن1حيث1تعليم���ات1االختبار,1بنود1	 
االختبار1وت�سميم1االختبار.

التعدي���الت1اخلا�س���ة1باإج���راءات1تطبي���ق1االختب���ار1م���ن1حيث1م�سكل���ة1�سعف1	 
الفه���م,1االإدراك1ال�سمع���ي,1االإدراك1الب�س���ري,1ع���دم1اإنه���اء1االختب���ار1يف1وقت���ه1

ل�سعف1عامل1الوقت,1والقلق1واالإرتباك.
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تعدي���ل1الو�س���ع1امل���كاين1الإج���راء1االختب���ار1م���ن1حي���ث1م�سكلة1�سع���ف1الفهم,1	 
الت�ستت1ال�سمعي1والب�سري,1القلق,1وم�سكلة1االرتباك.

تعدي���ل1اأ�سالي���ب1اإعط���اء1التقدي���رات,1فق���د1ال1يتنا�س���ب1اأ�سل���وب1التقدي���رات1	 
الرقمية1اأو1الكيفية1مع1بع�ص1تالميذ1الدمج1الرتبوي؛1مما1يجعلنا1نلجاأ1اإىل1
ا�ستخ���دام1نظ���ام1النقاط1لتقييم1العديد1من1االأن�سط���ة1التي1يوؤديها1التلميذ؛1
فعل���ى1�سبيل1املثال1ميكن1توزي���ع1الدرجات1بحيث1ياأخذ1امل�ساريع1التي1ينفذها1
التلمي���ذ401%1من1الدرج���ة1الكلية1و30%1لالختب���ارات1و10%1للم�ساركة1و1%10
للواجب���ات1و10%1للجه���ود1الت���ي1يبذلها1التلميذ1ب�سورة1عام���ة.1وعلى1العموم1
هن���اك1بدائ���ل1منا�سب���ة1يجب1اأن1يختاره���ا1املعلم1لنظام1تقدي���ر1ذوي1االإعاقات1
الب�سيط���ة1بالف�س���ل1العادي,1ولعل1من1تلك1البدائ���ل1املنا�سبة1برنامج1التعليم1
الف���ردي1ال���ذي1يت�سمن1عل���ى1االأه���داف1ومعاي���ري1االأداء1التي1ميك���ن1للمعلم1
اال�ستعان���ة1به���ا1لتق���ومي1اأداء1التلمي���ذ1وم���دى1حتقيق���ه1لالأه���داف1الرتبوية1
�سم���ن1ف���رتة1زمني���ة1معين���ة؛1فعلى1�سبي���ل1املثال1عندم���ا1يتمك���ن1التلميذ1من1
حتقي���ق801%1م���ن1االأه���داف1التعليمية1�سم���ن1الربنامج1الف���ردي1اخلا�ص1به1
فاإن���ه1ميكن1اإعط���اء1التلميذ1تقدي���را1ًيعادل1)ب(1مثاًل,1بينم���ا1الذي1ي�ستطيع1

حتقيق951%1من1االأهداف1ي�ستحق1تقدير1)اأ(.

ثالثًا: تدريب معلمي برامج الدمج الرتبوي: 

لع���ل1م���ن1العوام���ل1املوؤدية1اإىل1جن���اح1تدري����ص1ذوي1االإعاق���ات1الب�سيطة1يف1
الف�س���ل1الع���ادي1تزوي���د1املعلم���ني1بالكفاي���ات1التدري�سية1الالزم���ة1لعملية1الدمج1
الرتب���وي؛1وال1�سيم���ا1ف���اإن1توج���ه1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1ال�سن���وات1االأخ���رية1نح���و1
تطبي���ق1فل�سف���ة1الدم���ج1يفر�ص1متطلبات1جدي���دة1على1كل1من1معلم���ي1الف�سول1
 (Leysor & Abrams 1986) العادي���ة1ومعلم���ي1الرتبي���ة1اخلا�س���ة,1ويوؤك���د1
يف1معر����ص1حديثهم���ا1عن1م���ربرات1الدم���ج1اأن1حركة1االهتمام1بدم���ج1املعاقني1يف1
املدار�ص1العادية1قد1اأوجدت1تفاوتا1ًكبريا1ًبني1االأدوار1التي1كانت1ملقاًة1على1عاتق1
املعلم���ني1يف1املا�س���ي1واالأدوار1التي1اأ�سبحت1ملق���اة1على1عاتقهم1االآن؛1فعلى1�سبيل1
املث���ال1اإن1املعلم���ني1ال���ذي1مل1يكونوا1بحاج���ة1اإىل1معرفة1خ�سائ����ص1الطفل1املعاق1
واأ�سالي���ب1تدري�س���ه1اأ�سبح���وا1بحاج���ة1اإىل1ذل���ك1ب�سبب1دم���ج1املعاق���ني1يف1املدار�ص1
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العادي���ة.1وله���ذا1يرى1الباح���ث1اأهمية1اإب���راز1اأدوار1وكفايات1كل1م���ن1معلم1الف�سل1
الع���ادي1ومعلم1الرتبية1اخلا�سة1بالف�سل1العادي1كمرتكز1اأ�سا�سي1يف1جناح1عملية1

الدمج1الرتبوي:

 اأدوار وكفايات معلم الف�سل العادي: 	 1

ال1�س���ك1اأن1الدمج1ينطوي1على1حتدي���ات1متنوعة1وم�سكالت1عديدة,1ولكن1
ه���ذه1التحدي���ات1وامل�سكالت1ميك���ن1الت�سدي1له���ا1والتغلب1عليه���ا,1اإذ1اأ�سبح1معلم1
الف�سل1العادي1ماهرا1ًيف1التعامل1مع1ذوي1االإعاقات1الب�سيطة.1وقد1اأجمع1الكثري1
من1املخت�سني1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة1)احلديدي1,19901�سالح1هارون1,20041
Rendden 1975,1جون�س���ون1واآخ���رون1Johnson, et al .119901عل���ى1اأن1م���ن1
اأه���م1االأدوار1اجلدي���دة1ملعل���م1الف�سل1الع���ادي1تتمثل1يف1قدرته1عل���ى1اإعداد1اخلطة1

الرتبوية1الفردية1لكل1تلميذ,1وذلك1من1خالل1قيامه1باالآتي:
اكت�ساف1االحتياجات1اخلا�سة1للتلميذ1بو�سوح.	 
حتدي���د1االأه���داف1التعليمي���ة1طويلة1امل���دى1وق�سرية1امل���دى1بحيث1ت�ستمل1	 

عل���ى1ق���درة1التلميذ1عل���ى1اأداء1عمله1مع1نهاي���ة1العام,1بينم���ا1ت�سمل1ق�سرية1
املدى1ال�سلوك1الذي1�سوف1يتم1حت�سيله.1

حتلي���ل1املهم���ة1التعليمية1التي1�سيتم1تعلمها1بحي���ث1يجب1جتزئة1اأي1مهارة1	 
يت���م1تعلمها1اإىل1مهام1فرعية؛1مما1يعطي1املعلم1فهما1ًاأكرث1للخطوات1التي1

يجب1اأن1يتعلمها1التلميذ.
ت�سمي���م1التعل���م1يف1م�ست���وى1ينا�س���ب1التلميذ,1مبعنى1تدري����ص1ما1ي�ستطيع1	 

التلميذ1اأن1ي�ستجيب1له1اأواًل,1ومن1ثم1زيادة1تعقيد1املهمة1ب�سكل1تدريجي.1
اإع���داد1الدر�ص1ب�س���كل1يجنب1التلميذ1الوقوع1يف1االأخط���اء,1مبعنى1اأن1يكون1	 

اختي���اره1للمواد1التعليمية1والكتب1الدرا�سي���ة1اختيارا1ًدقيقا1ًينا�سب1قدرات1
التلميذ1حتى1ي�ستجيب1لها1دون1اأخطاء1اأو1العمل1على1تقليلها1للحد1االأدنى.1

ولتحقي���ق1ه���ذه1االأدوار1اجلديدة1ملعلم1الف�س���ل1العادي1ُبذلت1جهودا1ًكثرية1
من1قبل1املخت�سني1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة,1وذلك1لتحديد1الكفايات1الالزمة1
الت���ي1ينبغ���ي1على1جميع1برامج1االإعداد1الرتبوي1�س���واًء1كان1قبل1االإعداد1اأو1اأثناء1
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اخلدم���ة1التاأكي���د1عليه���ا,1بحي���ث1يت���م1اإك�سابها1جلمي���ع1معلمي1الف�س���ول1العادية1
)احلدي���ديRedden19781,19901,1�سال���ح1ه���ارون20121م(.1وعل���ى1�سبي���ل1املثال1
ق���ام1(Redden1978)1يف1درا�س���ة1ل���ه1با�ستق���اق1311كفاي���ة1مركزي���ة1ذات1عالق���ة1
مبا�س���رة1بالدم���ج1الرتبوي1من1ب���ني12711كفاية1خا�سة1بتعلي���م1املعاقني,1ومن1ثم1
وزعاه���ا1عل���ى1�ستة1جماالت1وظيفي���ة1تت�سمن:1اتخاذ1التوجيه���ات1االإ�سرتاتيجية1
الالزم���ة1لتحقي���ق1اأهداف1دمج1املعاقني,1وقيا����ص1االحتياجات1وحتديد1االأهداف,1
تخطي���ط1اال�سرتاتيجيات1التدري�سية1وا�ستخدام1امل�سادر,1تنفيذ1اال�سرتاتيجيات1

التدري�سية1وا�ستخدام1امل�سادر,1وتي�سري1الدر�ص1وتقومي1التعلم.1

 اأدوار وكفايات معلم الرتبية اخلا�سة بالف�سل العادي: 	 2

بع���د1اإ�س���دار1الت�سريع���ات1يف1كث���ري1م���ن1املجتمع���ات1ب�س���اأن1توف���ري1التعل���م1
املنا�س���ب1جلمي���ع1املعاق���ني1يف1بيئ���ات1اأق���ل1ع���زاًل1وتقيي���داً,1ظهرت1برام���ج1متنوعة1
يف1تق���دمي1اخلدم���ات1ل���ذوي1االحتياجات1اخلا�س���ة1متتد1من1و�سعه���م1يف1ف�سول1
عادية1ملحقة1باملدار�ص1العادية1اإىل1دجمهم1ب�سورة1كاملة1يف1تلك1املدار�ص.1واأدى1
بالطب���ع1ا�ستح���داث1مث���ل1هذه1الربامج1اإىل1ظه���ور1اآراء1جديدة1تن���ادي1بالت�سدي1
لق�سي���ة1االأدوار1اجلدي���دة1ملعلم1الرتبي���ة1اخلا�سة1لتواكب1مثل1ه���ذه1امل�ستجدات,1
ولك���ي1يتعام���ل1بالدرج���ة1االأوىل1م���ع1فئات1التالمي���ذ1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�سة1
بالف�س���ول1العادي���ة؛1وعل���ى1�سبي���ل1املث���ال1ين���ادي1)القرب���وين19911م(1ب���اأن1االأخذ1
باالجتاه���ات1املعا�س���رة1يف1جمال1تاأهيل1املعاقني1يتطلب1تعدي���اًل1يف1مناهج1اإعداد1
معلمي1الرتبية1اخلا�سة1بحيث1ميكن1تزويدهم1باملهارات1واملعلومات1واالجتاهات1
املنا�سبة.1ويو�سي1)�سالح1هارون19951م(,1من1خالل1درا�سة1له1حول1مدى1اكت�ساب1
ط���الب1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1بجامعة1امللك1�سعود1للكفايات1الالزمة1لتعلم1ذوي1
االحتياج���ات1اخلا�سة1باملدار����ص1العادية,1با�ستحداث1مق���ررات1جديدة1اأو1تطوير1
املق���ررات1احلالي���ة1لتزوي���د1الط���الب1بالكفاي���ات1الالزم���ة1الإج���راء1التعدي���الت1
املطلوبة1واملعاجلات1اخلا�سة1يف1املواقف1التعليمية1العادية1حتى1تتالءم1مع1تعليم1

التالميذ1املعاقني1باملدار�ص1العادية.1
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ويف1�س���وء1ه���ذه1االآراء1اجلدي���دة1اأجم���ع1الكث���ري1م���ن1املخت�س���ني1يف1جم���ال1
اأن1 1(Hegarthy, et al. 1981 ,polloway et al,1989) الرتبي���ة1اخلا�س���ة1

االأدوار1اجلديدة1ملعلم1الرتبية1اخلا�سة1تتمثل1يف1قيامه1باالآتي:
تعليم1التالميذ1الذين1يف1حاجة1اإىل1امل�ساعدة1لتنمية1مهارات1معينة1كالقراءة1	 

واحل�ساب1داخل1غرفة1الدر�ص1ملدة1�ساعة1اأو1�ساعتني1يومياً.
اإر�س���اد1معل���م1الف�سل1العادي1يف1كيفي���ة1برجمة1وتعزيز1واإع���ادة1تكييف1املنهج1	 

العادي1ب�سكل1ي�سمح1لتعليم1املعاقني1داخل1الف�سل1العادي1كٍل1ح�سب1قدراته.
تعلي���م1بع����ص1التالمي���ذ1امل�سطرب���ني1�سلوكيا1ًاأثن���اء1اليوم1املدر�س���ي1حتى1يتم1	 

تعديل1�سلوكهم1وينتظمون1بالف�سل1العادي.
عمليات1الت�سخي�ص1واإحالة1وو�سع1اخلطة1الرتبوية1الفردية.	 
االت�سال1باالآباء1والهيئات1واالأجهزة1العاملة1يف1جمال1االإعاقة.	 

ولتحقي���ق1هذه1االأدوار1اجلديدة1ملعلم1الرتبية1اخلا�سة1بذلت1جهود1طيبة1
م���ن1قب���ل1املخت�س���نيRogus & Wiersma11987(1,1�سال���ح1ه���ارون20121م(1
وذل���ك1من1خالل1حتقي���ق1الكفايات1الالزمة1التي1ينبغي1على1جميع1برامج1اإعداد1
املعلم���ني1قب���ل1اخلدم���ة1التاأكيد1عليها,1بحي���ث1يتم1اإك�سابهم1جلمي���ع1معلمي1ذوي1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة1املاأم���ول1ا�ستيعابه���م1للعمل1يف1اإط���ار1التعليم1الع���ام؛1وعلى1
�سبي���ل1املث���ال1اأج���رى1كٌل1م���نLanders & Weaver 1991(1(1درا�س���ة1لتحدي���د1
الكفاي���ات1الالزم���ة1الإع���داد1معل���م1الدم���ج1الرتب���وي1قب���ل1اخلدم���ة,1وتو�سل1اإىل1
اأهمي���ة1321كفاي���ة1موزع���ة1عل���ى1خم�س���ة1جتمع���ات1م���ن1الكفاي���ات1تت�سم���ن1اأ�سول1
الرتبي���ة1اخلا�سة,1التخطيط1الرتب���وي1والتقومي,1اال�سرتاتيجي���ات1التدري�سية,1

املعاجلات1اخلا�سة1داخل1غرفة1الدرا�سة,1وتعزيز1التعليم.

ا�صتنتاجات وتو�صيات: 
اال�ستنتاج���ات1 م���ن1 اإىل1جمموع���ة1 التو�س���ل1 ميك���ن1 �سب���ق1 م���ا1 �س���وء1 يف1
والتطبيق���ات1الت���ي1ميك���ن1االإف���ادة1من���ا1يف1تخطي���ط1برام���ج1دم���ج1ذوي1االإعاق���ات1

الب�سيطة1يف1الف�سل1العادي.
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اأواًل: اال�صتنتاجات: 
ي�ستخل����ص1الباحث1بعد1ه���ذا1العر�ص1والتحليل1ملقومات1جناح1عملية1دمج1
ذوي1االإعاق���ات1الب�سيط���ة1يف1الف�سل1العادي1اإىل1اأن1هن���اك1مقومات1مطلوبة1عند1

تطبيق1هذا1املبداأ1االإن�ساين,1وميكن1اإجمالها1يف1االآتي:
11 1التخطي���ط1امل�سب���ق1الدقيق1جلميع1اأبع���اد1عملية1الدم���ج1املتمثلة1يف:1حتديد1-

املعاي���ري1الت���ي1حتدد1م���دى1اأهلية1املع���اق1لربامج1الدمج1الرتب���وي1من1خالل1
فريق1متعدد1التخ�س�سات,1والتهيئة1النف�سية1واالجتماعية1لكل1من1املعاقني1
والعاديني,1واإيجاد1�سبكة1توا�سل1على1قدر1كبري1من1الكفاءة,1واإجراء1تعديالت1
يف1اأ�ساليب1التدري�ص1وبنية1املحتوى1والبيئة1االجتماعية1االنفعالية1واأ�ساليب1
تقييم1التالميذ1ومدى1كفاءة1الربنامج1الرتبوي1املقدم1يف1حتقيق1اأهدافه.

21 1مرون���ة1املنهج1الدرا�سي1العادي1ومدى1مواءمت���ه1الحتياجات1املعاقني1بحيث1-
يتيح1فر�ص1تنمية1قدراتهم1املختلفة1الأق�سى1حد1من1خالل1الدعم1التعليمي1

االإ�سايف1)اخلدمات1امل�ساندة(.
31 1تدريب1معلمي1التعليم1العام1والرتبية1اخلا�سة1واأهمية1تزويدهم1بالكفايات1-

التدري�سي���ة1الالزم���ة1لعملي���ة1الدم���ج1الرتب���وي1حت���ى1يتمكن���وا1م���ن1حتقي���ق1
اأدوارهم1اجلديدة.

ثانيًا: التطبيقات: 
يف1�سبي���ل1توظي���ف1هذه1اال�ستنتاجات1التي1اأ�سف���رت1عنها1الدرا�سة1وو�سعها1

مو�سع1التنفيذ1العملي1يو�سي1الباحث1مبا1يلي:1
11 1�س���رورة1التخطي���ط1امل�سب���ق1لعملي���ات1الدم���ج1امل�ستقبلي���ة1ب�س���كل1اأعمق1ومن1-

خ���الل1فريق1متع���دد1التخ�س�سات1ي�سم1االآباء1واملعاق���ني1اأنف�سهم1بحيث1يتم1
الرتكيز1يف1البداية1على1عمليات1التوعية1والتدريب.1

21 1عدم1ال�سروع1بتطبيق1الدمج1الرتبوي1يف1املدار�ص1العادية1قبل1توفري1الكوادر1-
املدربة,1وخا�سة1معلمي1الف�سول1العادية1ومعلمي1الرتبية1اخلا�سة.

31 1العم���ل1عل���ى1م�س���ح1ميداين1للفئ���ات1القابلة1للدمج1الرتب���وي1وحتديد1مدى1-
انت�ساره���م1والب���دء1تدريجي���ا1ًيف1تطبي���ق1عملي���ة1الدم���ج1مع1احل���االت1االأكرث1

قابلية1للدمج.
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41 1الب���دء1بالعم���ل1يف1اختيار1اإح���دى1املدار�ص1احلكومية1لتطبي���ق1عملية1الدمج1-
فيها1واأخذها1كنموذج1مع1و�سع1التقومي1الالزم1لها1للتعرف1على1االإيجابيات1

وال�سلبيات1املتوقعة1جراء1ذلك.
51 1ال�سع���ي1يف1تنفي���ذ1الدمج1عمليا1ًمنذ1املراح���ل1التعليمية1االأوىل1بدءا1ًمبرحلة1-

ما1قبل1املدر�سة.1
61 1توعي���ة1املجتم���ع1م���ن1خ���الل1الو�سائ���ل1االإعالمية1ب�س���كل1مكثف1ع���ن1�سيا�سة1-

الدمج1واأهميته1واأهدافه1وعن1مدى1اإمكانية1اال�ستفادة1املرجوة1يف1امل�ستقبل.1
71 1التو�س���ع1يف1اإن�س���اء1اأق�س���ام1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1اجلامعات؛1مم���ا1ي�ساعد1على1-

التو�سع1يف1عملية1الدمج.

املراجع العربية: 
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��������� )2004(:الرنامج الرتبوي الفردي يف جمال الرتبية اخلا�صة،اأكادميية - 12
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��������� )2012(: ت�صور مقرتح للكفايات التعليمية الالزمة لإعداد معلم الرتبية - 13  
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فعالية برنامج اإر�صادي لتنمية مفهوم الذات للأطفال ذووا �صعوبات 
التعلم وعلقته بال�صلوك التكيفي لديهم

اإعداد 
د / نا�صح ح�صني �صامل اإبراهيم
اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد
كلية الرتبية - جامعة جنران

املقدمة : 
من���ذ1الق���دم1واالإن�سان1يحاول1تف�س���ري1�سلوكه1و�سل���وك1االآخرين1من1حوله1
معتم���دا1ًعل���ى1معتقدات���ه1واأف���كاره1والظواهر1الطبيعي���ة1وغريه���ا,1وا�ستطاع1علم1
النف�ص1احلديث1كعلم1يدر�ص1ال�سلوك1االإن�ساين1اأن1يف�سره1ومكن1من1و�سع1اأ�س�ص1
علمي���ة1لقيا�سه,1وبداأ1مفهوم1الذات1تت�س���ح1ماهيته,1وي�سبح1اأكرث1و�سوحا1ًوفهما1ً
م���ن1قبل1ال�سخ�ص1لذاته1ولالآخري���ن1ويرتبط1مفهوم1الذات1بعوامل1كثرية1منها1
الوراث���ة1وال���ذكاء1والوع���ي1واالإدراك1واللغ���ة1والوالدي���ن1والتن�سئ���ة1االجتماعي���ة1
وجماع���ة1االأق���ران1واملدر�س���ني11واملرب���ني..1الخ1وه���ذه1العوامل1لكل1منه���ا1دوره1يف1
منو1مفهوم1الذات1وتبلوره1,1ولكن1تختلف1اأهميتها1ح�سب1درجة1تاأثريها,1وبعترب1
مفه���وم1ال���ذات1حج���ر1الزاوية1يف1ال�سخ�سي���ة1اإذ1اأن1وظيفت���ه1االأ�سا�سية1هي1ال�سعي1
لتكام���ل1وات�س���اق1ال�سخ�سي���ة,1ليكون1الفرد1متكيف���ا1ًمع1البيئة1الت���ي1يعي�ص1فيها,1
وجعل���ه1بهوي���ة1متي���زه1عن1االآخرين,1فه���و1ي�سعى1اإىل1وحدة1ومتا�س���ك1ال�سخ�سية1
والذي1مييز1الفرد1عن1غريه.وتتجلى1اأهميته1يف1كونه1يحدد1ال�سلوك1االإن�ساين,1اإذ1
اأنه1يوؤثر1يف1االآخرين1لي�سلكوا1�سلوكا1ًيتما�سى1مع1خ�سائ�سه,1فهو1يحدد1من1جهة1
اأ�سلوب1تعامل1الفرد1مع1االآخرين,1كما1يوؤثر,1يف1ذات1الوقت1,1يف1حتديد1اأ�سلوب1تعامل1
االآخري���ن1مع���ه1,1فهو1يلعب1دورا1ًكبريا1ًيف1ال�سح���ة1النف�سية1والن�سج1االجتماعي,11
وميك���ن1الق���ول1اإن1مفه���وم1ال���ذات1ه���و1العام���ل1اجلوه���ري1يف1التحك���م1بال�سل���وك1
الب�س���ري,1فه���و1قوة1دافعة1لتنظيم1و�سبط1وتوجيه1ال�سلوك1اإذ1يحدد1اال�ستجابات1
الذاتي���ة1يف1مواق���ف1احلي���اة1املختلف���ة,1كم���ا1اأن���ه1يعط���ي1التف�س���ريات1ال�ستجاب���ات1
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االآخري���ن,1واإن1ذل���ك1يحدد1اأ�سلوب1تعامل1الفرد1مع1االآخرين1من1جهة1ومن1جهة1
اأخرى1فهو1يوؤثر1ب�سكل1اأو1باآخر1يف1حتديد1اأ�سلوب1تعامل1االآخرين1معه,1كما1تتميز1
وظيف���ة1مفه���وم1الذات1باأنها1انتقائي���ة1من1خالل1اإدراكه1للخ���ربات1واملواقف1التي1
يتعر�ص1لها1والتي1تتالءم1اأو1تتعار�ص1مع1ميوله1ورغباته1وحاجاته1واعتقاداته01
ويرى1(اأ�سرف1اأحمد,61:2003(1اأن1املرء1بحاجة1اإىل1امتالك1نظرة1اإيجابية1
لذات���ه,1وميي���ل1اإىل11حتقي���ق1م���ا1لدي���ه1م���ن1اإمكاني���ات1لت�سب���ح1اإمكانيات���ه1حقيقة1
واقعي���ة,1واأن���ه1كلم���ا1كان1املتعلم1اأكرث1اإجنازا1ًكان1تقديره1لذات���ه,1مرتفعا1ًوواقعياً,1

فاحلاجة1اإىل1حتقيق1الذات1ترتبط1باالإجناز1والتح�سيل1والتعبري1عن1الذات.
كما1اأن1التح�سيل1الدرا�سي1يحقق1حلم1االأ�سرة1واملكانة1االجتماعية1للفرد,1
وه���و1اأي�س���ا1ًيح�س���ن1من1نظرة1الفرد1لذاته,1كما1اأكدت1ذل���ك1درا�سات1عديدة,1منها1
درا�س���ة1(قطام���ي1وبرهوم,1989(1ب���اأن1املتعلمني1ذوي1مفهوم1ال���ذات1املرتفع1يكون1

حت�سيلهم1االأكادميي1مرتفعاً.
ودرا�س���ة (ع�ساك���رة,20031(11ب���اأن1مفه���وم1ال���ذات1املرتف���ع1ي�سب���ب1ارتفاعا1ًيف1
التح�سي���ل,1وكذل���ك1ميك���ن1اأن1ي�سب���ب1التح�سيل1االأكادمي���ي1املرتف���ع1اإيجابية1يف1

مفهوم1الذات«1اأي1اأن1العالقة1متبادلة.
ويري1كارل1برييرا1(Karl Perera ,2006) 1اأن1الفرد1ي�سعى1دائما1ًلتكوين1
�س���ورة1مثالي���ة1عن1ذاته1من1قبله1ومن1قبل1االآخرين,1وذلك1من1خالل1ت�سرفاته1
وعالقات���ه1به���م,1ويعد1االعتب���ار1االإيجابي1للذات1حاجة1ي�سع���ى1اإليها1الفرد)1منى1

احلموي261:2010,1(1.
وي���رى1كارل1بريي���را11(Perera, 2006, p ،179)11اأي�س���ا1ًاأن1احرتام1الذات1
يك���ون1نظ���رة1اإيجابي���ة1ع���ن1نف�س���ه,1والعك����ص1�سحي���ح.1ويتمي���ز1االأف���راد1اأ�سح���اب1
النظرة1االإيجابي���ة1لذواتهم1باأنهم:1ي�سعرون1»بقدراتهم1واإمكانياتهم1وما1لديهم1
م���ن1ميزات1خا�سة1يف1�سخ�سياتهم,1ويتمي���زون1باجتاه1واقعي,1ويتقبلون1اأنف�سهم1
واالآخري���ن1والع���امل1الطبيعي1كم���ا1هو.وهنا1نفرق1بني1ال���ذات1املو�سوعية1والذات1
الذاتي���ة1,1حي���ث1اإن1ال���ذات1املو�سوعية1هي1ما1يعتقده1االآخ���رون1عن1الفرد1ا�ستنادا1ً
اإىل1حم���ركات1ومعاي���ري1واأح���كام1مو�سوعية,1اأما1ال���ذات1الذاتية1فه���ي1ما1يعتقده1

الفرد1عن1نف�سه.
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وي���رى1ت�سودورك���وف,1)11954(1»اأن���ه1كلما1زاد1االتفاق1ب���ني1و�سف1ال�سخ�ص1
لنف�س���ه1وو�س���ف1االآخري���ن1وتقييمه���م1ل���ه1ارتف���ع1م�ست���وى1التواف���ق1ال�سخ�س���ي1
وكفايت���ه)يف1ف���اروق1ال�سي���د,1711:1997(1111اإذ1ميك���ن1للف���رد1اأن1يقي���م1نف�س���ه1ب�سكل1
مو�سوع���ي1وق���د1يغ���ايل1بقيمته���ا1اأو1العك�ص,1»حيث1ان���ه1كثريا1ًما1يخط���ئ1املرء1يف1
تقدير1ذاته,1فاإما1يراها1اأكرث1من1حقيقتها,1اأو1اأقل1مما1هي1عليه1بالفعل,1ويف1كلتا1

احلالتني1ثمة1خماطر1يتعر�ص1لها1)اأمل1االأحمد,651:20021(

ثانيًا : -م�صكلة الدرا�صة وت�صاوؤالتها:
ميك���ن1الق���ول1ان1مفه���وم1ال���ذات1يتك���ون1وميكن���ه1ان1يتط���ور1م���ن1خ���الل1
اخل���ربات1واالت�س���االت1الت���ي1نكونه���ا1نتيج���ة1احتكاكن���ا1باالآخرين1والت���ي1ي�ستدل1
عليها1من1خالل1ال�سلوك1الظاهر1)�سيدخري1اهلل,119861(1,1وت�سري1الدرا�سات1ايل1
اأنه1توجد1عالقة1مبا�سرة1بني1مفهوم1الذات1عند1الطفل1و�سلوكه1الظاهر1واإدراكه1
واأدائ���ه1االأكادمي���ي,1واأن1الفك���رة1الذاتية1عند1الفرد1لها1تاأث���ري1مبا�سر1على1قدرته1

العقلي)�سيد1خرياهلل1211:1986,1(.

كم���ا1اأك���دت1ذل���ك1)درا�س���ة1اجل���والين,13541:19971(ودرا�سة1(عب���د1الرحيم1
عب���د1اهلل11381:11999,1)1ب���اأن1النجاح1يف1مهام1التعليم1املدر�سي,1وارتفاع1التح�سيل1
يزي���د1ب�س���كل1ع���ام1م���ن1احتمال1حتقي���ق1مفه���وم1ذات1اإيجاب���ي1,1لذا1تهت���م1الرتبية1
احلديث���ة1والقائم���ون1على1العم���ل1الرتبوي1بتحفيز1دافعية1التعل���م1لدى1التلميذ1
والك�س���ف1عن1امليول1واالهتمامات1العلمية1لدي���ه,1و�سرب1اأغوار1نف�سه,1وهي1بذلك1
ت�ساع���ده1عل���ى1رفع1م�ستواه,1وحت�سني1نظرته1لذاته,1واالأخذ1بيده1ليكون1مفهوما1ً

اإيجابياًعما1لديه.

وي���رى1)الب���ني1وجري���ن271:1981,1(1اأن1مقوم���ات1ال���ذات1تتمث���ل1يف1تقيي���م1
ال�س���اب1ملظه���ره1وكيفيت���ه1واأ�سل���ه1وقدرات���ه1وكذل���ك1تقييم���ه1الأدوات���ه1واجتاهاته1

وم�ساعره1والتي1تبلغ1جميعها1الذروة1لتكون1قوة1موجهة1لل�سلوك.1

لل�سل���وك1 موج���ب1 ومفه���وم1 لل���ذات1 موج���ب1 مفه���وم1 بنم���و1 االهتم���ام1 اإن1
االجتماع���ي1ل���دى1ال�سب���اب1يع���د1اأم���را1ًاأ�سا�سي���ا1ًخللق1التواف���ق1النف�س���ي1والتكيف1
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االجتماع���ي1,1فلق���د1وج���د1)1حام���د1زه���ران1801:1977,1(1يف1درا�س���ة1ع���ن1عالق���ة1
التوجي���ه1واالإر�س���اد1النف�س���ي1مبفه���وم1الذات1عن���د1ال�سباب1اأن1ه���ذا1املفهوم1ارتبط1
اإيجابيا1ًوجوهريا1ًمبجاالت1ال�سلوك1االجتماعي1مثل1الن�سج1االجتماعي1واإقامة1
العالق���ات1الطيب���ة1مع1ال�سحبة1والقي���م1االجتماعية1االإن�ساني���ة1كتقبل1االآخرين1
واالهتم���ام1بهم1والت�سامح1وحب1العم���ل1اجلماعي1,1يف1حني1اأن1من1ينمي1مفهوما1ً

ذاتيا1ًمنخف�سا1ًللذات1يكون1لديه1م�سكالت1�سلوكية11.

اإن1رعاي���ة1االأح���داث1واملراهق���ني1وال�سب���اب1يتطل���ب1فهم���ا1ًعميق���ا1ًوحتلياًل1
دقيق���ا1ًملفهوم1ال���ذات1لديهم1,1وبالتايل1فاإن1اأهمية1نتائج1الدرا�سة1احلالية-1تكمن1
يف1عدة1جوانب1فهي1قد1ت�ساعد1املر�سدين1واالخت�سا�سيني1النف�سيني1يف1املوؤ�س�سات1
الرتبوية1واالجتماعية1يف1التعرف1ب�سورة1اأكرب1واأعمق1على1اأهمية1مفهوم1الذات1
ل���دى1ال�سب���اب1واملراهقني1وبالت���ايل1م�ساعدتهم1يف1تطوير1مفاهي���م1اإيجابية1عن1
ذواته���م1.1كذل���ك1ميك���ن1اأن1تفي���د1عملي���ة1الك�س���ف1عن1م�ستوي���ات1مفه���وم1الذات1,1
املر�سدي���ن1واالخت�سا�سيني1النف�سيني1يف1تعديل1�سلوكيات1�سوء1التوافق1والتكيف1
وت���دين1الطموح1و�سلبي���ة1االجتاهات1لدى1نزالء1ال���دور1واملوؤ�س�سات1االجتماعية1.1
اأي�سا1ًميكن1اأن1تخرج1الدرا�سة1بتو�سيات1تزود1املهتمني1وامل�سوؤولني1واملتخ�س�سني1
بت�س���ورات1وا�سح���ة1عن1اأبعاد1مفه���وم1الذات1لدى1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1وبالتايل1

و�سع1اخلطط1والربامج1املنا�سبة1لتحقيق1احتياجات1هذه1الفئة1واإ�سباعها1.1

وعليه ميكن حتديد م�سكلة البحث يف الت�ساوؤلت التالية:

1 ما1مفهوم1الذات1لدي1االطفال1الذين1يعانون1من1�سعوبات1التعلم1مبحافظة1-
جنران؟

1 ما1العالقه1بني1مفهوم1الذات1وال�سلوك1التكيفي1لدي1االطفال1الذين1يعانون1-
من1�سعوبات1التعلم1مبحافظة1جنران؟

1 م���ا1تاث���ري1الربنام���ج1االر�سادي1لتنمي���ة1مفهوم1ال���ذات1لدي1االطف���ال1الذين1-
يعانون1من1�سعوبات1التعلم1مبحافظة1جنران؟

1 م���ا1تاث���ري1تنمية1مفه���وم1الذات1علي1ال�سل���وك1التكيفي1ل���دي1االطفال1الذين1-
يعانون1من1�سعوبات1التعلم1مبحافظة1جنران؟
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ثالثًا: اأهداف الدرا�صة
تهدف1الدرا�سة1احلالية1اإىل1:

1 التع���رف1ايل1مفه���وم1الذات1ل���دي1االطف���ال1ذووا1�سعوبات1التعل���م1مبحافظة1-
جنران

1 التعرف1ايل1ال�سلوك1التكيفي1لدي1االطفال1ذووا1�سعوبات1التعلم1مبحافظة1-
جنران

1 اإع���داد1برنام���ج1ار�سادي1لتنمي���ة1مفهوم1ال���ذات1لالطفال1الذي���ن1يعانون1من1-
�سعوبات1التعلم1مبحافظة1جنران0

1 التع���رف1ايل1فعالية1برنامج1ار�س���ادي1يف1تنمية1مفهوم1الذات1االطفال1الذين1-
يعانون1من1�سعوبات1التعلم1مبحافظة1جنران

1 التع���رف1ايل1تاث���ري1تنمي���ة1ال���ذات1عل���ي1ال�سل���وك1التكيف���ي1االطف���ال1الذي���ن1-
يعانون1من1�سعوبات1التعلم1مبحافظة1جنران

رابعا: اأهمية الدرا�صة :
اأ	 اأهمية تطبيقية: 

اإعداد1برنامج1اإر�سادي1لتنمية1مفهوم1الذات,1لدى1االأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم0
ب	  اأهمية نظرية :

ا�ستنت���اج1بع�ص1التو�سي���ات1االإر�سادية1لتنمية1مفهوم1الذات,1لدى1االأطفال1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1,1واأن1متك���ن1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اخل���روج1ببع����ص1التو�سي���ات1
االإر�سادي���ة1لالأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1لتنمية1مفهوم1ايجاب���ي1عن1ذواتهم1
وزي���ادة1ن�سجه���م1االجتماعي,1وكذا1معرف���ة1العالقة1بني1مفهوم1ال���ذات1والن�سج1
االجتماع���ي1ل���دى1االأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم1و�س���رورة1العمل1على1خلق1بيئة1
تعليمية1منا�سبة1لتنمية1وحتفيز1التح�سيل1الدرا�سي.1اأخريا1ًيوؤمل1اأن1تفتح1هذه1

الدرا�سة1االآفاق1اأمام1املزيد1من1الدرا�سات1املحلية1للبحث0
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خام�صًا : م�صطلحات الدرا�صة :
اأ 	  مفهوم الذات:

يعرف���ه1(حام���د11زه���ران1831:119891,1)11باأن���ه1تكوي���ن1مع���ريف1منظم1ومتعلم1
للم���دركات1ال�سعوري���ة,1والت�سورات,1والتقوميات1اخلا�س���ة1بالذات,1يبلوره1الفرد,1

ويعتربه1تعريفا1ًنف�سيا1ًلذاته«.
وتعرف(1اأمل1االأحمد1331:12004,1)1الذات1باأنها1مفهوم1مركب1ينطوي1على1
مكونات1عديدة,1نف�سية1معرفية1وجدانية1اجتماعية1واأخالقية...1تعمل1متناغمة1
متكامل���ة1فيم���ا1بينه���ا,1وي�ساي���ر1هذا1املفه���وم1يف1منوه1وتط���وره1املراح���ل1النمائية,1
ويب���داأ1يف1التك���ون1من���ذ1ال�سنة1االأوىل1من1عمر1الطفل,1ث���م1يرتقي1تدريجيا1ًبفعل1

عمليات1الن�سج1واخلربة1والتعلم1والتن�سئة1االجتماعية«.

ويعرف اجرائيا يف الدرا�سة احلالية مفهوم1الذات11باأنه1»ال�سورة1التي1يكونها1الفرد1
لنف�س���ه1ع���ن1نف�س���ه1من1حيث1م���ا1يت�سم1به1م���ن1�سفات1وق���درات1ج�سمي���ة1وعقلية1
وانفعالية«.1وفق1ما1تقي�سه1اداة1مفهوم1الذات1التي1اعدها1عادل1عز1الدين1االآ�سول1111

عام19841م

ب	 ال�سلوك التكيفي 
عرف���ه1)عاق���ل1130:119881,1)باأن���ه1الو�س���ول1اإىل1حال���ة1الرا�س���د1يف1النم���و1
االنفع���ايل1وع���دم1اإظه���ار1انفجارات1انفعالي���ة1خا�سة1باالأطفال1,1وكث���ريا1ًما1يعني1

الن�سج1.1االنفعايل1,1ال�سبط1االنفعايل1
وعرفه1داود1والعبيدي1باأنه1»1�سمة1تتمثل1يف1قدرة1الفرد1على1تناول1االأمور1
باأناة1و�سرب1وال1ي�ستفز1اأو1ي�ست�سار1يف1االأحداث1التافهة1.1ويت�سم1بالهدوء1والرزانة1
يث���ق1به1النا�ص1عقالين1يف1مواجهة1االأم���ور1يتحكم1يف1انفعاالته1خ�سو�سا1ًانفعال1

الغ�سب1,1واخلوف1,1والغرية(1»)داود1والعبيدي,1990:2781(
وعرف���ه1القي�س���ي1(19971(1باأنه1»1قدرة1الفرد1على1التعبري1عن1�سلوكه1بدون1
اإث���ارة1اأي1انفع���ال,1من�سبط���ا1ًمعتمدا1ًعلى1نف�سه1واثقا1ًبه���ا1ومتفائاًل1ومطمئنا1ًيف11

نظرته1للم�ستقبل1ومتوافقا1ًمع1االآخرين1»1(القي�سي,34:1997)
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ويع�رف اجرائيا ال�سلوك1التكيفي1باأنه1اأداء1الفرد1لالأن�سطة1اليومية1املطلوبة1منه1
لالكتف���اء1ال�سخ�سي1واالجتماعي01علي1مقيا�ص1الن�سج1االنفعايل1اعداد1)ادجار1

دول(1تعريب1وتقنني1نا�سر1العتيبي1عام20041م1

ج	 الربنامج الإر�سادي :

اأك���دت1االجتاهات1املعا�س���رة1يف1تربية1الطفل1على1اأهمي���ة1تعر�ص1االأطفال1
املث���ريات1احل�سي���ة1املختلف���ة1واإك�سابه���م1املفاهي���م1املنا�سب���ة1وتنمي���ة1العدي���د1م���ن1
امله���ارات,1حت���ى1ال1ي�سي���ع1عليه���م1الوق���ت1وحت���ى1ال1ته���در1الكث���ري1م���ن1طاقاته���م1
وقدراته���م1العقلي���ة,1وذل���ك1م���ن1خ���الل1التخطي���ط1الدقي���ق1املبتك���ر1للربنام���ج.

)�سعدية1بهادر,1987,27(101
يع���رف1معج���م1م�سطلح���ات1التنمي���ة1االجتماعي���ة1والعل���وم1املت�سل���ة1به���ا1
الربنام���ج1باأن���ه1عملي���ة1تت�سم���ن1امل�سروع���ات1الت���ي1ميك���ن1القي���ام1به���ا,1واخلط���ة1
الزمني���ة1لتنفي���ذ1ه���ذه1امل�سروعات,1بحيث1تو�س���ح1�سري1العمل1الواج���ب1القيام1به1
لتحقق1االأهداف1املق�سودة1ونواحي1الن�ساط1الواجب1القيام1بها1من1حيث1الزمان1

واملكان10)معجم1م�سطلحات1التنمية1اأالجتماعية1983,1161(0
التعريف الإجرائي للربنامج الإر�سادي:

يق�س���د1الباح���ث1بالربنامج1االإر�سادي1هنا1تلك1اخلربات1الت���ي1يقدمها1الربنامج1
بهدف1م�ساعدة1االأطفال1ذوو1�سعوبات1التعلم1لتنمية1الذات1لديهم.

د 	 �سعوبات التعلم

تو�س���ف1�سعوب���ات1التعل���م1يف1االأدب1الرتب���وي1اخلا����ص1باأنه���ا1اإعاق���ة1خفية1
حم���رية1فاالأطف���ال1الذي���ن1يعانون1م���ن1هذه1ال�سعوب���ات1ميتلكون1ق���درات1تخفي1
جوان���ب1ال�سع���ف1يف1اأدائهم1فهم1قد1ي�سردون1ق�س�س���ا1ًرائعة1على1الرغم1من1اأنهم1
ق���د1ال1ي�ستطيع���ون1الكتابة1وهم1ق���د1ينجحون1يف1تاأدية1مه���ارات1معقدة1جدا1ًرغم1
اأنهم1قد1يخفقون1يف1اتباع1التعليمات1الب�سيطة1وهم1يبدون1عاديون1متاما1ًواأذكياء1
,1ولي�ص1يف1مظهرهم1ما1يوحي1باأنهم1يختلفون1عن1االأطفال1االآخرين1)اخلطيب1

واحلديدي,9971ا27:1(



فعالية برنامج اإر�شادي لتنمية مفهوم الذات للأطفال ذووا �شعوبات التعلم د . نا�شح ح�شني �شامل 

- 154 -

وي�س���ري1هااله���ان1وكوفم���انHallahan & Kauffman  200311 ايل1اأن1
�سعوب���ات1التعلم1وفقا1للجنة1القومية1االأمريكية1امل�سرتكة1ل�سعوبات1التعلم1تعد1
مبثاب���ة1م�سطلح1عام1ي�س���ري1اإىل1جمموعة1غري1متجان�سة1من1اال�سطرابات1التي1
تظهر1على1هيئة1�سعوبات1ذات1داللة1يف1اكت�ساب1وا�ستخدام1القدرة1على1اال�ستماع,1
اأو1التح���دث,اأو1الق���راءة,1اأو1الكتاب���ة,1اأو1التفك���ري,1اأواالقدرة1الريا�سي���ة1اأي1القدرة1
على1اإجراء1العمليات1احل�سابية1املختلفة.11وتعد1مثل1هذه11اال�سطرابات1جوهرية1
بالن�سبة1للفرد1ويفرت�ص1اأن1حتدث1له1ب�سبب1حدوث1اختالف1يف1االأداء1الوظيفي1
للجه���از1الع�سب���ي1املرك���زي,1كم���ا1اأنها1قد1حت���دث1يف1اأي1وقت1خالل1ف���رتة1حياته.1
ه���ذا1وقد1حتدث1م�س���كالت1يف1ال�سلوكيات1الدالة1على1التنظيم1الذاتي1,1واالإدراك1
اجلماع���ي1,1والتفاع���ل1االجتماع���ي1اإىل1جان���ب1�سعوب���ات1التعل���م1ولك���ن1مثل1هذه1

امل�سكالت1ال1متثل1يف1حد1ذاتها1وال1تعترب1�سعوبة1من1�سعوبات1التعلم.1

كما1اأن1اأوجه1الق�سور1يف1املهارات1قبل1االأكادميية1توؤدي1يف1الواقع1كما1يرى11
(1ع���ادل1عب���د1اهلل1و�سافيناز1كمال,1321:200511(1اإىل1�سعوب���ات1التعلم1االأكادميية1
الالحق���ة1تتباين1وفقا1لتباين1الق�س���ور1يف1املهارات1قبل1االأكادميية.1ومن1ثم1فان1
هذا1الق�سور1عادة1ما1يرتبط1باملكونات1االأربعة1ل�سعوبات1التعلم1االأكادميية1والتي1
تتمث���ل1يف1اللغة1ب�سقيها1ال�سفوي,1والت���ي1تتمثل1مظاهره1يف1االأ�سوات,1والكلمات,1
واملعاين,1والرتاكيب1النحوية,1واال�ستخدام1االجتماعي1للغة1,1واملكتوب1ومظاهره1

حتليل1احلروف1,1والتعرف1على1الكلمة,1وطالقة1القراءة1,1والفهم1القرائي

التعريف الإجرائي ل�سعوبات التعلم:

1تعن���ي1ا�سط���راب1يف1واح���دة1اأو1اأك���رث1م���ن1العملي���ات1النف�سي���ة1االأ�سا�سي���ة1
املت�سمن���ة1يف1فه���م1اأو1ا�ستعم���ال1اللغ���ة1,1املحكية1اأو1املكتوب���ة1,1و1التي1قد1تتج�سد1يف1
قدرة1غري1مكتملة11على1االإ�سغاء1,1اأو1التفكري1,1اأو1الكالم1,1اأو1القراءة1,1اأو1الكتابة1

,1اأو1االإمالء1,1اأو1اجناز1ح�سابات1ريا�سية1.1
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خام�صًا: مددات الدرا�صة: 
تتح���دد1الدرا�س���ة1احلالية1مب���كان1اإجرائه���ا1والفرتة1الزمني���ة1,1ومبنهجها1
وبالعين���ة1امل�ستخدم���ة1فيه���ا1واالأدوات1وباالأ�سالي���ب1االإح�سائي���ة1امل�ستخدم���ة1يف1

معاجلة1البيانات1.
اأ	   تتحدد هذه الدرا�سة مبكان اإجرائها:

�سيت���م1تطبي���ق1الربنامج1باإذن1اهلل1يف1حمافظة1جن���ران1)مدر�سة1العراي�سة1
االبتدائية1(1خالل1الف�سل1الدرا�سي1االول1للعام1الدرا�سي14331ه�14341ه�1

باإج���راء1جل�س���ات1الربنام���ج1االإر�سادي1والتي1تبل���غ1)24(1جل�س���ة1اإر�سادية1ملدة1)8(1
اأ�سابي���ع1بواق���ع1ث���الث1جل�سات1ا�سبوعيا,1وق���د1�سبق1هذه1الف���رتة1تطبيق1املقايي�ص1
اخلا�س���ة1بالدرا�س���ة1بعد1اأخ���ذ1املوافقات1الالزم���ة1لذلك,1ثم1يق���وم1الباحث1بتتبع1

العينة1بعد1مرور1)30(1يوما1ًمن1انق�ساء1الربنامج1.

ب	 منهج الدرا�سة
ت�ستخ���دم1ه���ذه1الدرا�س���ة1املنه���ج1�سب���ه1التجريب���ي1م���ن1خ���الل1جمموعتني1
احداهم���ا1جتريبي���ة1واالأخرى1�سابطة1من1االأطفال1ذوو1�سعوبات1التعلم1,1للتاأكد1
م���ن1�سح���ة1الفرو����ص1من1خ���الل1الربنام���ج1املعد1له���ذا1الغر�ص1وميك���ن1حتديد1

متغريات1الدرا�سة1على1النحو1التايل:
1 املتغري امل�ستقل:1الربنامج1االإر�سادي0-
1 املتغري التابع:1مفهوم1الذات1والن�سج1االجتماعي01-
1 املتغ�ريات الو�سيط�ة:1العم���ر1الزمن���ي,1امل�ست���وي1االجتماع���ي1واالقت�س���ادي1-

لالأ�سرة1,1االأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم

ج	 عينة الدرا�سة
ترك���ز1الدرا�س���ة1احلالي���ة1عل���ى1االأطف���ال1ذوو1�سعوب���ات1التعل���م1يف1مرحل���ة1

الطفولة1املتاأخرة1يف1املرحلة1العمرية1من1)9-12�سنة1(1مبحافظة1جنران1
11و�ستتك���ون1العين���ة1م���ن1)12(1تلمي���ذا1ًموزعة1بالت�س���اوي1علي1جمموعتني1
االأوىل1جتربي���ة1والثاني���ة1�سابط���ة,1وق���د1ا�ستمل���ت1كل1جمموع���ة1عل���ى1)6(1م���ن1

االأطفال1ذوو1�سعوبات1التعلم1مبحافظة1جنران
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د	 اأدوات الدرا�سة

11 ا�ستمارة1بيانات1عامة1من1اإعداد11)1الباحث1(-
21 مقيا����ص1مفه���وم1ال���ذات11لالأطف���ال11اإع���داد11)طلع���ت1من�س���ور1وحلي���م1ب�ساي(1-

1982م1
31 مقيا�ص1ال�سلوك1التكيقي111اإعداد1)ادجار1دول(1تعريب1وتقنني1نا�سر1العتيبي1-

12004م
41 الربنامج1االإر�سادي1لتنمية1مفهوم1الذات1عند1االأطفال1ذوو1�سعوبات1التعلم1-

من1اإعداد1الباحث1111111111
11111

ه�	 الأ�سلوب الإح�سائي امل�ستخدم : 

ا�ستخ���دم1الباحث1حزمة1التحلي���ل1االإح�سائيSPSS(1(1يف1اختيار1العينة1وكذلك1
يف1ا�ستخال�ص1النتائج1,1وهي1كالتايل1:

11 املتو�سط1واالنحراف1املعياري101-
21 اختب���ار1)ت(1ملعرف���ة1دالل���ة1الف���روق1ب���ني1متو�سط���ي1جمموعت���ني1)م�ستقل���ة1-

ومرتابطة1(1
31 اختبار1uمان1ويتني1(Man Whitny)1للمجموعات1امل�ستقلة101-
41 -1 (Wilsoxon Matched paired Signed-Test( ولكوك�س���ن1 اختب���ار1

للمجموعات1املرتا1بطة1
51 -One Tailed11ح�ساب1الداللة1بناء1على1الفرو�ص1ذات1االجتاه1الواحد

الدرا�صات ال�صابقة
1درا�س���ة1ح�سن���ني1وال�سي���دة1بارول1(Ryff 1998) بالهن���د1والتي1هدفت1اإىل1
الك�س���ف1ع���ن1الفروق1يف1م�ستوي���ات1تقدير1الذات1االجتماعي���ة1و1ال�سلوك1التكيفي1
والرف���اه1ب���ني1املراهق���ني1مع1وب���دون1االأ�سقاء1,1كم���ا1اأنها1ح�سبت1ن�سب���ة1الفرق1من1
الن�س���ج1االجتماع���ي1واح���رتام1ال���ذات1يف1رف���اه1املراهق���ني1م���ع1وب���دون11االأ�سق���اء.11
وكان���ت1العين���ة1جمموعه11001طال���ب11لقد1اأخذت1الدرجات1م���ن1املدار�ص1يف1دلهي1
ومنطق���ة1العا�سم���ة1الوطنيةNCR(1(1من1الهند.1وكانت11اأداة1جمع11البيانات1هي1
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تقدي���ر1الذات1االجتماعية1على1نطاق1اال�ستحق���اق1من1اأعداد1راو1و1PGIبوا�سطة1
فريم���ا1و1فريم���ا1وكان���ت1اأه���م1النتائج1الت���ي1مت1احل�سول1عليها1غ���ري1االختالفات1
الكب���رية1ب���ني1املراهق���ني1م���ع11و1دون1االأ�سق���اء1على1اح���رتام1الذات1والرف���اه.11ومع1
ذل���ك,1وجد1ف���رق1كبري1بني1املراهقني1مع1االأ�سق���اء1ودون1على1الن�سج1االجتماعي1
وتبني1اأن1املراهقني11دون1االأ�سقاء1اأعلى1يف1امل�ستوي11يعني1االجتماعية11من1الن�سج1
للمراهق���ني1م���ع1االأ�سقاء.11واأظه���رت1نتائج1حتليل1االنح���دار1م�ساهمة1كبرية1من1
الن�س���ج1االجتماع���ي1واح���رتام1الذات1معا1يف1رف���اه1املراهق���ني1دون1االأ�سقاء,1ولكن1
ب�سكل11م�ستقل1اأنها11مل1ت�سهم1اإ�سهاما1كبريا1يف1رفاههم.11وكان1جمموع1الدرجات1
م���ن1الن�س���ج1واح���رتام1ال���ذات1االجتماعي���ة1يف11رفاهي���ة1املراهق���ني1دون131%1ب���ني1
االأ�سق���اء.11وم���ع1ذلك,1يف1حال���ة1املراهقني1مع1االأ�سقاء11�ساه���م1الن�سج1االجتماعي1
واح���رتام1ال���ذات1مع���ا1ولي����ص1ب�س���كل1م�ستقل1اإىل1ح���د1كبري1يف1رفاهه���م.1وحتديد1
امل�سري1والتو�سل1اإىل1مفهوم1الذات1يبداأ1يف1وقت1مبكر1من1احلياة1,1وجاءت1نتائج1
الدرا�س���ة1اأي�س���ا1ًاأن1بع����ص1عوامل1الرفاهية1وبخا�سة1اإتقان1قب���ول1الذات1البيئية,11

ترتبط1يف1احلياة1مع1احرتام1الذات.

ق���ام1�س���و1ويان���ق1(Su and Yang,1964) بدرا�س���ة1ميداني���ة1مقارن���ة1على1
�ست���ة1وثالث���ني1حدثا1ًجانحا1ًومثلهم1من1العاديني1يف1ال�سني1تايبيه1وذلك1بهدف1
معرف���ة1مدى1تطابق1اأبع���اد1مفهوم1الذات1املثالية1والواقعي���ة1واالأ�سرية1مع1جنوح1
االأح���داث1,1وق���د1اإ�ستنتج���ا1اأن1االأح���داث1اجلانح���ني1كان���وا1اق���ل1ر�س���ا1ًوتوافقا1ًمع1
اأنف�سه���م1كم���ا1اأنه���م1يعانون1م���ن1�سراعات1اأكرب1ب���ني1مثلهم1ال�سخ�سي���ة1وتوقعات1

ذويهم1واأ�سرهم1.

اأم���ا1عل���ى1امل�ست���وى1العرب���ي1فق���د1اأج���رت1رن���ده1نا�س���ر1)1981(1درا�سته���ا1
التطبيقية1املماثلة1يف1مفهوم1الذات1على1عينة1تتكون1من12401فردا1ًمن1االأحداث1
املنحرف���ني1والعادي���ني1ب���االأردن1يف1الفئ���ة1العمرية121-118�سنة1وق���د1ك�سفت1نتائج1
درا�سته���ا1ع���ن1وجود1فروق1ب�سيطة1مل1ت�سل1اإىل1م�ستوى1الداللة1يف1مفهوم1الذات1
ل�سال���ح1االأح���داث1املنحرف���ني1,1يف1ح���ني1مل1تظه���ر1ف���روق1دال���ة1يف1متغ���ري1العم���ر1
ب���ني1الفئت���ني1.1اأي�س���ا1,1ًويف1البيئ���ة1االأردني���ة1ويف1درا�ست���ني1متماثلت���ني1اإىل1ح���د1
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كب���ري1تهدف���ان1اإىل1التعرف1على1مفهوم1ال���ذات1لدى1اأطفال1املوؤ�س�س���ات1االإيوائية1
م���ن1اليتام���ى1وغ���ري1اليتام���ى1والعاديني1قام1الكي���الين1وعبا����ص1)1981(1بدرا�سة1
مقارن���ة1ملفه���وم1ال���ذات1ل���دى1اليتام���ى1الذين1حتق���ق1لهم1بع����ص1اأ�س���كال1الرعاية1
االجتماعي���ة1خ���ارج1اإطار1االأ�س���رة1العادي���ة1ونظرائهم1من1االأطفال1غ���ري1اليتامى1
الذين1يعي�سون1مع1اأ�سرهم1الطبيعية1وقد1تكونت1عينة1الدرا�سة1من13331م�ساركا1ً
واأظه���رت1النتائ���ج1عدم1وجود1فروق1دال���ة1يف1مفهوم1الذات1بني1املجموعتني1,1لكن1
كانت1هناك1فروقا1ًجوهرية1يف1�سوء1متغري1العمر1على1الدرجة1الكلية1للمقيا�ص1
ل�سالح1الفئة1العمرية1االأكرب1.1اأما1درا�سة1توق1وعبا�ص1)1981(1فقد1ا�ستملت1على1
عين���ة1مكون���ة1من14321يتيما1ًم���ن1اأبناء1الالجئني1باالأردن1وذل���ك1بغر�ص1التعرف1
على1اأمناط1رعاية1اليتيم1وتاأثريها1على1م�ستوى1مفهوم1الذات1وقد1ك�سفت1نتائج1
درا�ستهم���ا1ع���ن1وجود1ف���روق1دالة1ل�سالح1اليتامى1الذين1يعي�س���ون1مع1اأ�سر1بديلة1
مقارن���ة1باأولئ���ك1الذي���ن1يقيمون1يف1موؤ�س�س���ات1اإيوائي���ة1,1اإال1اأن1نتائج1الدرا�سة1مل1
تك�س���ف1ع���ن1وج���ود1ف���روق1دالة1يف1م�ست���وى1مفهوم1ال���ذات1ب���ني1املجموعتني1فيما1

يتعلق1بالعمر1.

وعل���ى1�سعي���د1اآخر1فق���د1اأجرت1�سم���رية1اإبراهي���م1)1983(1درا�س���ة1ميدانية1
يف1مفه���وم1الذات1عل���ى1عينة1من1اللقطاء1امل�سريني1الذي���ن1يعي�سون1يف1موؤ�س�سات1
اإيوائية1ونظرائهم1الذين1يعي�سون1مع1اأ�سر1متاثل1االأ�سرة1البديلة1)قرية1االأطفال1
:S.O.S1(1وق���د1وج���دت1اأن1هن���اك1فروقا1ًدال���ة1يف1مفهوم1ال���ذات1ل�سالح1االأطفال1
العادي���ني1واأولئ���ك1الذي���ن1يعي�س���ون1يف1القري���ة1مقارن���ة1باملقيم���ني1يف1املوؤ�س�س���ات1
االإيوائية1.1كذلك1ويف1نف�ص1البيئة1امل�سرية1قام1قا�سم1)1994(1بدرا�سة1تهدف1اإىل1
التع���رف1على1اال�سطراب���ات1ال�سلوكية1ومفهوم1الذات1ل���دى1االأطفال1املحرومني1
م���ن1الوالدي���ن1والذين1يقيم���ون1يف1موؤ�س�سات1اإيوائية1اأو1ل���دى1اأ�سر1بديلة1مقارنة1
باالأطف���ال1العادي���ني1وق���د1كان���ت1عين���ة1الدرا�س���ة11201طف���اًل1وطفل���ة1مق�سم���ني1
بالت�س���اوي1على1املجموعات1الث���الث1,1وقد1وجد1الباحث1اأن1هناك1فروقا1ًدالة1بني1
اأطف���ال1االأ�س���رة1البديلة1واأطفال1املوؤ�س�س���ات1االإيوائية1ل�سال���ح1املجموعة1االأوىل1,1
كم���ا1ات�س���ح1اأن1هناك1فروقا1ًدالة1يف1مفهوم1ال���ذات1واال�سطرابات1ال�سلوكية1لدى1
اأطفال1االأ�سر1البديلة1عند1مقارنتهم1باأطفال1االأ�سر1الطبيعية1ل�سالح1االأخرية1.
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اأم���ا1العت���وم1والفرح1)1995(1فقد1قام���ا1بدرا�س���ة1اإ�ستق�سائية1الأثر1بع�ص1 1
املتغ���ريات1الدميوغرافي���ة1يف1مفهوم1الذات1لدى11781من1ن���زالء1مراكز1االإ�سالح1
والتاأهي���ل1يف1االأردن1وق���د1ك�سف���ت1نتائج1درا�ستهما1عن1ع���دم1وجود1فروق1دالة1بني1
الفئ���ات1العمري���ة1يف1مفهوم1الذات1ولكن1ثمة1ف���روق1دالة1يف1مفهوم1الذات1ل�سالح1
اجلامعي���ني1مقارن���ة1ب���ذوي1املوؤه���الت1املتو�سط���ة1والثانوي���ة1واالأمي���ني1,1كما1كان1

مفهوم1الذات1اأكرب1�سلبية1لدى1النزالء1الذين1ارتكبوا1جرائم1اأكرث1.1

اأي�سا1ًويف1نف�ص1ال�سياق1فقد1وجدت1راوية1د�سوقي1)1997(1يف1درا�ستها1التي1
مت���ت1عل���ى11201من1طلبة1جامع���ة1الزقازيق1اأن1هناك1فروقا1ًدالة1يف1مفهوم1الذات1
اجل�سماني���ة1وال���ذات1االجتماعي���ة1ل�سال���ح1الطلب���ة1املحرومني1م���ن1االأب1مقارنة1

بالطلبة1اأبناء1الوالدين1املطلق

من1جانب1اآخر1,1وفيما1يت�سل1بالنزعة1العدوانية1وعالقتها1مبفهوم1الذات1
فق���د1ك�سف���ت1نتائج1درا�س���ة1فاطمة1ال�سيم���ي1على1خم�س���ني1من1اأطف���ال1املوؤ�س�سات1
االإيوائي���ة1,1و�ست���ة1و�ست���ني1م���ن1االأطف���ال1العادي���ني1ع���ن1وج���ود1ف���روق1ذات1داللة1
اإح�سائي���ة1عل���ى1بعد1قل���ق1مفهوم1الذات1ل�سالح1اأطف���ال1املوؤ�س�سات1,1كما1وجدت1اأن1

هناك1عالقة1ارتباطية1�سالبة1بني1العدوان1ومفهوم1الذات.1

م���ن1جهة1اأخرى1فق���د1اأجرى1دويدار1)1999(1درا�س���ة1على14221من1الطلبة1
اجلامعي���ني1يف1�سب���ع1م���ن1كليات1جامع���ة1االأ�سكندرية1ت���رتاوح1اأعماره���م1بني181-
20�سنة1بهدف1معرفة1الفروق1يف1مفهوم1الذات1وعالقته1باالجتاهات1نحو1املهنة1اأو1
الوظيفة1وقد1وجد1اأن1هناك1عالقة1اإرتباطية1اإيجابية1بني1مفهوم1الذات1املوجب1
ودرج���ة1االجت���اه1نحو1املهن���ة1م�ستنتجا1ًاأن1اختيار1مهن���ة1امل�ستقبل1يرتبط1مبفهوم1
ال���ذات1ودرج���ة1تقبلها1.1اأي�سا1ًويف1نف�ص1االطار1فقد1وجدت1ر�سمية1حنون1)2001(1
يف1درا�س���ة1اأجرته���ا1على17741من1طلبة1النجاح1الفل�سطيني���ة1بغر�ص1التعرف1على1
مفهوم1الذات1لدى1الطلبة1اجلامعيني1اأن1مفهوم1الذات1كان1منخف�سا1ًلدى1هوؤالء1
الطلبة1على1جميع1االأبعاد1والدرجة1الكلية1واأو�ست1ب�سرورة1االهتمام1باالأن�سطة1
الالمنهجية1لتنمية1�سخ�سيات1الطلبة1وتطوير1مفاهيم1اإيجابية1عن1ذواتهم1.
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لق���د1كان1هن���اك1اهتم���ام1بحث���ي1مبفهوم1الذات1عل���ى1امل�ست���وى1املحلي1حتى1
منت�سف1الت�سعينيات1,1فقد1قام1زهران1)1977(1بدرا�سة1ميدانية1على1مائة1وع�سرة1
م���ن1طلب���ة1كلي���ة1الرتبية1بجامع���ة1امللك1عبدالعزي���ز1بهدف1التع���رف1على1عالقة1
مفه���وم1ال���ذات1بال�سل���وك1االجتماع���ي1الواقعي1واملث���ايل1لدى1ال�سب���اب1وقد1وجد1
اأن1هن���اك1ارتباط���ا1ًجوهري���ا1ًبني1مفهوم1ال���ذات1وال�سلوك1ب�سفة1عام���ة1وال�سلوك1
االجتماع���ي1ب�سف���ة1خا�س���ة1.1وق���د1ا�ستنت���ج1اأن1مفه���وم1ال���ذات1يتاأث���ر1بالعوام���ل1
االجتماعي���ة1ويوؤثر1فيها1,1كما1وجد1اأن1هناك1اهتماما1ًمبفهوم1الذات1اجل�سمانية1

وتركيز1وا�سح1عليها1باعتبارها1اأهم1بعد1يف1مفهوم1الذات1يف1مرحلة1ال�سباب1.

اأما1على1�سعيد1الدرا�سات1املقارنة1فقد1قام1القحطاين1)1989(1بدرا�سة1على1
1129م���ن1االأح���داث1اجلانح���ني1املقيمني1بدار1املالحظة1ومثله���م11391من1ال�سباب1
العادي���ني1مبدار����ص1الريا�ص1وذلك1بق�سد1التعرف1عل���ى1الفروق1بينيهما1يف1اأبعاد1
مفه���وم1ال���ذات1وق���د1ك�سف���ت1نتائ���ج1درا�سته1عن1عدم1وج���ود1فروق1دال���ة1يف1مفهوم1
الذات1بني1املجموعتني1على1�سبعة1من1اأبعاد1املقيا�ص1واقت�سرت1الفروق1على1اأبعاد1

الر�سا1عن1الذات1ونقدها1والذات1االأخالقية1ل�سالح1االأحداث1العاديني1.

كم���ا1وج���د1اأن1مفهوم1ال���ذات1اجل�سمانية1لدى1اجلانحني1الكب���ار1اأعلى1منه1
ل���دى1نظرائه���م1ال�سغ���ار1فيما1وج���د1العك�ص1بالن�سب���ة1لل�سباب1االأ�سوي���اء1.1كما1اأن1
العتيبي1)1989(1قد1ا�ستخدم1نف�ص1مقيا�ص1الدرا�سة1احلالية1لتقدير1االختالفات1
ب���ني1املتعاط���ني1للمخ���درات1واالأف���راد1العادي���ني1يف1اأبعاد1مفه���وم1ال���ذات1االأربعة1,1
حيث1طبق1هذه1الدرا�سة1على1خم�سني1من1املتعاطني1املوجودين1يف1�سجون1جدة1,1
ومثلهم1املقيمني1يف1دار1املالحظة1االجتماعية1,1اإ�سافة1اإىل1مئة1من1طلبة1املدار�ص1
الثانوية1واملتو�سطة1مبدينة1جدة1وقد1وجد1اأن1هناك1فروقا1ًبني1املتعاطني1وغري1
املتعاطني1يف1مفهوم1الذات1الكلي1ويف1جميع1اأبعاده1االأربعة1ل�سالح1غري1املتعاطني1.1

اأم���ا1عل���ى1م�ست���وى1املقارنات1ب���ني1االأطف���ال1االأ�سوياء1وغ���ري1العاديني1فقد1
ق���ام1النقيث���ان1)1990(1بدرا�س���ة1على1عين���ة1تتكون1من1881متخلف���ا1ًعقليا1ًباملعاهد1
الفكري���ة1بالريا����ص1بهدف1معرفة1الف���روق1يف1مفهوم1الذات1بينه���م1وبني1ت�سعني1
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م���ن1االأطف���ال1العاديني1مبدار�ص1الريا�ص1وقد1وجد1اأن���ه1التوجد1فروق1دالة1بني1
املتخلف���ني1والعادي���ني1يف1مفه���وم1ال���ذات1.1كذل���ك1فق���د1اأجرت1مو�س���ي1الزهراين1
)1995(1درا�س���ة1قارن���ت1فيها1بني1781طفاًل1م���ن1ذوي1الظروف1اخلا�سة1واملقيمني1
مبوؤ�س�سة1دار1الرتبية1النموذجية1ومثلهم1من1االأطفال1العاديني1مبدينة1الريا�ص1
وق���د1اأظه���رت1نتائج1درا�سته���ا1عدم1وجود1ف���روق1دالة1بني1املجموعت���ني1يف1مفهوم1

الذات1.1

اأي�س���ا1,1ًفق���د1ق���ام1الغام���دي1)2001(1بدرا�س���ة1ت���دور1ح���ول1مفه���وم1ال���ذات1
ودافعية1االإجناز1لدى1االأفراد1املحرومني1من1االأ�سر1الطبيعية1حيث1تكونت1عينة1
الدرا�س���ة1م���ن12101م���ن1املفحو�سني1الذين1ترتاوح1اأعمارهم1ب���ني121-19�سنة1من1
ن���زالء1موؤ�س�سة1الرتبية1النموذجية1وبع����ص1املدار�ص1الثانوية1واملتو�سطة1مبدينة1
ج���دة1وق���د1ك�سفت1نتائج1الدرا�سة1ع���ن1وجود1فروق1دالة1يف1مفه���وم1الذات1ل�سالح1

ال�سباب1العاديني1.1

وعن���د1درا�س���ة1املظاه���ر1ال�سلوكي���ة1املميزة1لالأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1
النمائية1مل1يجد1�سعيد1دبي�ص1)119941(1فروقا1دالة1اإح�سائيا1بني1الذكور1واالإناث1
يف1املظاه���ر1ال�سلوكي���ة1املمي���زة1ل�سعوبات1التعلم1باأبعاده���ا1اخلم�سة1التي1تتمثل1يف1
االإدراك1ال�سمع���ي,1واللغ���ة1املنطوق���ة,1والتوج���ه,1والتنا�س���ق1احلرك���ي,1وال�سل���وك1
ال�سخ�س���ي.1كم���ا1مل1يج���د1اأي�سا1فروق���ا1دال���ة1اإح�سائيا1يف1املظاه���ر1ال�سلوكية1بني1
اأطف���ال1االأ�س���ر1كبرية1ومتو�سطة1و�سغرية1احلجم,1بينم���ا1كانت1هناك1فروقا1دالة1

اإح�سائيا1يف1املظاهر10

واأك���دتLeunq 1 (1981) :11.1درا�س���ة1ليون���ك1تقدي���ر1ال���ذات1وعالقته���ا1
بالن�سج1االنفعايل1هدفت1الدرا�سة1اإىل1اإيجاد1العالقة1بني1تقدير1الذات1والن�سج1
االنفع���ايل1وق���د1تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)12001(1طالب1وطالبة1م���ن1املرحلة1
1Smithوا�ستخ���دم1 اجلامعي���ة1يف1بريطاني���ا1,1الح���رتام1ال���ذات1,1وق���د1تو�سل���ت1
الباح���ث1مقيا����ص1كوبر�سم���ت1الدرا�سة1بع���د1ا�ستخ���دام1معامل1االرتب���اط1بو�سفه1
و�سيل���ة1اإح�سائي���ة1اإىل1ان1الطلب���ة1ذوي1الدرج���ة1العالي���ة1يف1تقدي���ر1ال���ذات1ه���م1
اأعل���ى1يف1ن�سجه���م1االنفعايل1م���ن1الطلبة1ذوي1التقدير1الواط���ئ1يف1تقدير1الذات111111

1.1(Leunq, 1981: 99-120)
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ودرا�س���ة1القي�س���ي1واجلب���وري1199811الن�س���ج1االنفع���ايل1ل���دى1املراهق���ني1
املتفوقني1واأقرانهم1العاديني1يف1املرحلة1الثانوي11هدفت1الدرا�سة1اإىل1الك�سف1عن1
م�ست���وى1الن�س���ج1االنفعايل1لدى1املراهق���ني1املتفوقني1عقلي���ا1ًواإقرانهم1العاديني1
م���ن1طلب���ة1املرحل���ة1الثانوية1.1ف�ساًل1ع���ن1معرفة1داللة1الف���روق1االإح�سائية1بني1
املجموعت���ني1يف1الن�س���ج1االنفع���ايل1,1وتكون���ت1عين���ة1البح���ث1م���ن1)11561(1طالب���ا1ً
وطالب���ة1م���ن1املدار�ص1االعدادية1والثانوي���ة1يف1بغداد1وبواقع1)1711(1متفوقا1ًعقليا1ً
يكافوؤهم1)1781(1من1العاديني1,1ا�ستخدم1مقيا�ص1القي�سي1119971للن�سج1االنفعايل1
واأظهرت1نتائج1البحث1ان1درجات1املجموعتني1كلتيهما1يف1الن�سج1االنفعايل1اأعلى1
م���ن1امل�ست���وى1النظ���ري1للمقيا����ص1ومل1تظه���ر1ف���روق1ذات11دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1

املجموعتني1)القي�سي1واجلبوري215:1199801,1(1.

يف �س�وء م�ا اأ�سفرت عنه نتائج الدرا�سات ال�سابق�ة ويف ظل متغريات الدرا�سة 
احلالية ي�سوغ الباحث

فرو�س الدرا�صة
من1الدرا�سات1ال�سابقة1ومن1االإطار1النظري1ومن1الرتاث1ال�سيكولوجي1

اأ�ستطاع1الباحث1�سياغة1فرو�ص1الدرا�سة1احلالية1على1النحو1التايل1:-
11 املجموعت���ني1- درج���ات1 رت���ب1 ب���ني1متو�سط���ي1 اإح�سائي���ا1ً دال���ة1 ف���روق1 توج���د1

التجريبي���ة1وال�سابط���ة1يف1القيا�ص1البع���دي1ملفهوم1ال���ذات1ل�سالح1املجموعة1
التجريبية1يف1االجتاه1االأف�سل.

21 توج���د1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية11-
يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1ملفه���وم1ال���ذات1ل�سال���ح1القيا����ص1البع���دي1يف1

االجتاه1االأف�سل01
31 ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1ال�سابطة1-

يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1ملفهوم1الذات01
41 ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1-

يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1ملفهوم1الذات01
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51 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعتني1التجريبية1-
وال�سابطة1يف1القيا�ص1البعدي1لل�سلوك1التكيفي1ل�سالح1املجموعة1التجريبية01

61 توج���د1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية11-
يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1لل�سلوك1التكيفي1ل�سالح1القيا�ص1البعدي01

71 ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1ال�سابطة1-
يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1لل�سلوك1التكيفي01

81 ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1-
يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1لل�سلوك1التكيفي01

ثانيا: عينة الدرا�صة :
�سم���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1احلالية1:عين���ة1اأولية1م���ن11االأطف���ال1ذوو1�سعوبات1
التعل���م1يف1مرحل���ة1الطفول���ة1املتاأخ���رة1يف1املرحل���ة1العمري���ة1م���ن1)9-12�سن���ة1(1
وعددهم1361طالبا1ًومتت1املجان�سة1بينهم1حيث1تكونت1العينة1النهائية1من1)12(1
تلميذا1ًموزعة1بالت�ساوي1علي1جمموعتني1االأوىل1جتربية1والثانية1�سابطة,1وقد1
ا�ستمل���ت1كل1جمموع���ة1عل���ى1)6(1م���ن1االأطف���ال1ذوو1�سعوبات1التعل���م11وبعد1ذلك1

متت1املجان�سة1بني1اأفراد1العينة1االأولية1)40(:11111111111111111
وبذلك اأ�سبحت عينة الدرا�سة النهائية مكونه من ) 12( تلميذًا 

      جدول رقم ) 1(
عدد اأفراد العينة النهائية)املجموعة التجريبية( من االأطفال ذووا �صعوبات التعلم

ذكورالصف الدراسيم

2 الصف الرابع1

4 الصف الخامس2

6 الصف السادس3

12أجمالي

ق���ام1الباحث1باختيار1)12(1من1االأطف���ال1ذووا1�سعوبات1التعلم1ممن1مت1التجان�ص1
بينه���م1يف1العم���ر1الزمن���ي1و1درج���ة1االإعاق���ة1ونوع1االإقام���ة1وامل�ست���وى1االجتماعي1
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االقت�س���ادي1وه���م1ممن1ح�سل���وا1علي1اأدين1الدرجات1يف1كاًل1م���ن1مفهوم1الذات1– 
ال�سل���وك1التكيف���ي1ومت1تق�سيمهم1بالت�س���اوي1اأيل1جمموعت���ني1احدهما1جتريبية1
واالأخرى1�سابطة1وكاًل1منه1تتكون1من1)6(1اأطفال,1,1ومت1التجان�ص1بينهم1يف1كاًل1
م���ن11اجلن����ص1– العم���ر1الزمن���ي1– امل�ست���وي1االجتماعي1االقت�س���ادي1لالأ�سرة1– 

الوحدة1النف�سية1– التوافق1النف�سي1101

�سروط اختيار العينة :

حر�ص1الباحث1يف1اختيار1عينة1الدرا�سة1احلالية1على1جمموعة1من1ال�سروط1وهي1:
• خلو1اأفراد1العينة1من1االإعاقات1االأخرى1غري1�سعوبات1التعلم.	
• ال1يقل1امل�ستوى1التعليمي1الأفراد1العينة1عن1امل�ستوى1الثالث1االأبتدائي1.	
• التاأك���د1م���ن1ع���دم1تلقي1اأي1من1اأف���راد1العينة1الأي1برام���ج1اإر�سادية1اأو1عالجية1	

�سابقة.
• اأال1يقل1عمر1اأفراد1العينة1عن191�سنوات1وال1يزيد1عن1121�سنة1.	
• جتان�ص1اأفراد1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1قبل1تطبيق1الربنامج0	

ثالثا:  خ�صائ�س العينة

1	 من حيث العمر الزمني:
حي���ث1مت1اختيار1التالمي���ذ1والتلميذات1فى1مرحل���ة1الطفولة1املتاأخرة1من1
�سن1)191– 112(1عاماً,1حيث1هذه1املرحلة1هي1من1اأهم1مراحل1حياة1الطفل1كونها1
ت�سم���ل1نهاي���ة1مرحل���ة1الطفول���ة1وبداي���ة1مرحلة1املراهق���ة1وهي1ت�سم���ل1منظومة1
تفاعالت1االأبناء1مع1املجتمع1من1حولهم1تاأثرا1ًوتاأثرياً,1حيث1اإن1�سخ�سية1الطفل1
قد1تظل1فى1حالة1ترقب1وتعلم1لتفاعالت1املجتمع1من1حولهم,1ويبداأ1ذلك1التاأثر1
والتاأث���ري1احلادث1ب���ني1الوالدين1والطفل1فى1ابتعاد1اأوا�س���ره1لدخول1الطفل1فى1
حم���اور1اأخرى1من1التاأثريات,1اأو1التفاعالت1,1من1خالل1االندماج1والتعاي�ص1بني1
الطف���ل1والبيئ���ة1املحيط���ة1ب���ه,1لذا1اختار1الباح���ث1الفئة1العمرية1م���ن1)191– 112(1

�سنة,11
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2	 درجة الإعاقة:    

اقت�س���رت1عين���ة1الدرا�س���ة1عل���ى1التالميذ1والتلمي���ذات1م���ن1ذوى1�سعوبات1
التعل���م1وهم1�سب���ق1ت�سخي�سهم1من1قب���ل1اأدارة1التعليم1واملدر�س���ة1مبنطقة1جنران1

واأعتمدها1الباحث

3	 الذكاء : 

مت1تثبي���ت1عام���ل1ال���ذكاء,1نظ���را1ًالأن1ذوى1ال���ذكاء1املرتف���ع1وذوى1ال���ذكاء1
املنخف�ص1قد1يدركون1مفهوم1الذات11وفقا1ًلنظره1خمتلفة1فحاالت1ذوى1ال�سعف1
العقل���ي1ق���د1ال1يدرك���ون1مفهم1ال���ذات1واإن1اأدركوه���ا1تكون1ب�سورة1مغاي���رة1للواقع1
الفعل���ي1املعي�ص,1كما1اأن1م�ستوى1الذكاء1ق���د1يرتبط1مب�ستوى1امل�ساركة1واالندماج1
يف1االأن�سط���ة1احلياتي���ة1املختلفة1وقد1مت1تثبيت1عامل1الذكاء1بتطبيق1اختبار1ر�سم1
الرج���ل1م���ن1اإعداد1ج���ود1اأنف1وقد1انح�سرت1ن�سب���ة1ذكاء1العينة1بني1)180– 107(,1

مبتو�سط1قدره1)90(1وانحراف1معياري1قدره1)19٫51(1

4	 من حيث امل�ستوى الجتماعي القت�سادي للأ�سرة:

اخت���ار1الباحث1عينة1م���ن1التالميذ1والتلمي���ذات1ذوى1امل�ستوى1االجتماعي1
االقت�س���ادي1املتو�س���ط,1حي���ث1مت1ا�ستبع���اد1ح���االت1مرتفعي1ومنخف�س���ي1امل�ستوى1
االجتماع���ي1االقت�س���ادي,1اإذ1اإن1الطبق���ة1املتو�سط���ة1ه���ى1الغالبي���ة1العظم���ى1ف���ى1
املجتم���ع,1وميثلها1موظفو1احلكومة1والقطاعني1العام1واخلا�ص1من1ذوى1الدخل1

املتو�سط,1

االقت�س���ادي1 االجتماع���ي1 امل�ست���وي1 مقيا����ص1 بتطبي���ق1 الباح���ث1 ق���ام1 ث���م1
لالأ�س���رة1اأعداد1عب���د1العزيز1ال�سخ�ص1)2006(1علي1اأفرادا1ملجموعتني1التجريبية1
وال�سابطة1ومن1ثم1قام1بح�ساب1داللة1الفروق1بني1املجموعتني1با�ستخدام1اختبار1

.1ت.
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جدول )2( 
دالل��ة الفروق بني متو�ص��طات درجات اأف��راد املجموعتني التجريبية وال�ص��ابطة على متغري 

امل�صتوى االجتماعي االقت�صادي للأ�صرة
المجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية

مستوي الداللةقيمة ت
عمنعمن
غير دالة645.22.450644.511.0391.292

م�ستوى1الداللة1عند2٫71111=1)0٫011(1وعند12٫023=1)0٫05(
يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1
درج���ات1االأفراد1باملجموعتني1التجريبية1وال�سابط���ة1قبل1تطبيق1الربنامج1على1

متغري1امل�ستوى1االجتماعي1االقت�سادي.

5	 من حيث م�ستوى مفهوم الذات:
ق���ارن1الباح���ث1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1اأف���راد1املجموعت���ني1التجريبي���ة1
وال�سابط���ة1عل���ى1مقيا����ص1مفه���وم1ال���ذات1)الذي1اع���ده1/1طلعت1من�س���ور1وحليم1

ي�سلي19821م1قبل1تطبيق1الربنامج1با�ستخدام1اختبار1»1ت1».11111111
 جدول )3( 

دالل��ة الفروق بني متو�ص��طات درجات اأف��راد املجموعتني التجريبية وال�ص��ابطة فى القيا�س 
القبلى على مقيا�س مفهوم الذات

األبعاد

  المجموعة التجريبية

ن=6

المجموعة الضابطة

قيمة )ت(ن=6
 مستوي

الداللة
عمعم

غير دالة32.11.89535.222.1540.082الخبرات االسرية

غير دالة-31.552.12131.191.8990.078العالقات مع االصدقاء

غير دالة-30.121.16529.131.9140.812الخبرات المدرسية

غير دالة-93.773.195.542.921.012مفهوم الذات العام

م�ستوى1الداللة1عند2٫71111=1)0٫011(1وعند12٫023=1)0٫05(
يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطات1
درج���ات1االأفراد1باملجموعتني1التجريبية1وال�سابط���ة1قبل1تطبيق1الربنامج1على1

اأبعاد1مقيا�ص1مفهوم1الذات1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص0
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6	 من حيث م�ستويا ت ال�سلوك التكيفي  : 

جدول )4( 
دالل��ة الفروق بني متو�ص��طات درجات اأف��راد املجموعتني التجريبية وال�ص��ابطة فى القيا�س 

القبلى على مقيا�س ال�صلوك التكيفي

األبعاد
  المجموعة التجريبية

ن=6

المجموعة الضابطة

قيمة )ت(ن=6
 مستوي

الداللة
عمعم

غير دالة32.11.89531.222.1540.082التواصل
غير دالة31.552.12131.131.8991.021مهارات الحياة اليومية

غير دالة30.121.16529.131.9140.918التنشئة االجتماعية
غير دالة152.536.125153.916.2351.681السلوك غير التكيفي

م�ستوى1الداللة1عند2٫71111=1)0٫011(1وعند12٫023=1)0٫05(
يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1
درج���ات1االأفراد1باملجموعتني1التجريبية1وال�سابط���ة1قبل1تطبيق1الربنامج1على11

اأبعاد1مقيا�ص1ال�سلوك1التكيفي1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1
تت�سم عينة الدرا�سة بالتجان�س فى العوامل التالية : 

العم���ر1الزمن���ي1,1ال���ذكاء1,1ن���وع1االأقام���ة,1درج���ة1االعاق���ة1,1امل�ست���وي1االجتماع���ي1
االقت�سادي1,1مفهوم1الذات,1ال�سلوك1التكيفي

وفيما1يلى1�سوف1يعر�ص1الباحث1لالأدوات1التي1ي�ستخدمها1فى1هذه1الدرا�سة.

اأدوات الدرا�صة : 

اأولً: اأدوات �سبط العينة: 

ا�ستمارة1البيانات1عامة11111111111111111111111)1اإعداد1الباحث1(1- 1
اختبار1الذكاء1– ر�سم1الرجل111111111111)1اعداد1جود1اأنف1(1- 2
مقيا����ص1امل�ست���وي1االجتماع���ي1االقت�س���ادي1لالأ�س���رة1)اإع���داد1عب���د1العزي���ز1- 3

ال�سخ�ص2006,1م(
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اأدوات الدرا�سة ال�سا�سية 

1	 مقيا�س مفهوم الذات للطفال
 اإعداد1طلعت1من�سور1وحليم1ب�ساي119821وهو1اداه1للتقرير1الذاتي1تك�سف1
ع���ن1كيفي���ة1ادراك1الطف���ل1لذات���ه1ويتك���ون1املقيا����ص1م���ن)35(1عب���ارة1موزعه1علي1

ثالثة1مقايي�ص1فرعيه1هي1
اخلربات1اال�سرية1– العالقات1مع1اال�سدقاء1– اخلربات1املدر�سيه1

ثبات املقيا�س 
1ث���م1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا����ص1ع���ن1طري���ق1معام���ل1الف���ا1ل���كل1بع���د1م���ن1ابعاد1
املقيا����ص1والذي1يلقت1قيمته1)088,(,)85,(,)87,(لكل1بعد1من1ابعاد1املقيا�ص1علي1

الرتتيب0
 �سدق املقيا�س 

لق���د1مت1ح�س���اب1�س���دق1املقيا�ص1ع���ن1طري���ق1االت�س���اق1الداخلي1وقد1كان���ت1جميع1
معام���الت1االرتب���اط1بني1درجة1درج���ه1كل1عبارة11واملقيا�ص1الفرع���ي1الذي1تنتمي1
الي���ه1ترتاوح1بني1)1,41-821,(بينما1كانت1معامالت1االرتباط1بني1درجه1املقايي�ص1
الفرعي���ه1والدرج���ة1الكلي���ة1للمقايي����ص1ت���رتاوح1ب���ني1)1,79-871,(وجمي���ع1ه���ذه1

االرتباطات1داله1عند1م�ستوي)10,(

2	 مقيا�س ال�سلوك التكيفي
   اإعداد1)ادجار1دول(1تعريب1وتقنني1يتدربن1نا�سر1العتيبي120041م1ويتكون1
م���ن1خم�س���ة1اأبعاد1هي1التوا�س���ل-1مهارات1احلياة1اليومي���ة-1التن�سئة1االجتماعية1
اأ�ستبعاد1 1ولكن1عند1تطبيقه1مت1 التكيفي1 – ال�سلوك1غري1 – املهارات1احلركية1
العبارات1اخلا�سة1باملهارات1احلركية1نظرا1ًلكون1عينة1الدرا�سة1من1االأطفال1ذووا1
�سعوب���ات1التعل���م1فلي����ص1هناك1داع���ي1لهذا1البع���د1,ومت1االكتفاء1باالأبع���اد1االأربعة1

االخري

3	 الربنامج الر�سادي
ت�س���ور1مقرتح1لربنامج1لتمية1مفهوم1ال���ذات1لدي1االطفال1ذووا1�سعوبات1

التعلم1واثره1علي1ال�سلوك1التكيفي1لديهم
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 يتكون البرنامج
من

المرحلة التمهيدية وتشمل (3) جلسات            مرحلة العالج وتشمل (15) جلسة 
مرحلة اإلغالق " إعادة العالج " وتشمل (6) جلسات

 أهداف
 البرنامج

تنمية بعض  التعلم وذلك من خالل  االطفال ذووا صعوبات  لدي  الذات  لتنمية مفهوم 
المهارات وهى ( الخبرات المدرسية- العالقات مع االصدقاء– والخبرات المدرسية من 

أجل تحسين السلوك التكيفي لهؤالء  األطفال 

العينة
ذووا  من  اطفال   6 من  منهما  كل  تتكون  ضابطة  و  تجريبية  مجموعتين  من  تتكون 

صعوبات التعلم في المرحلة العمرية من 9 – 12 سنة 

األدوات

الباحث  2- مقياس جود  أولية من أعداد  بيانات  الدراسة وهى  1- استمارة  مقاييس 
إنف لرسم الرجل للذكاء   3- مقياس مفهوم الذات إعداد طلعت منصور وحليم بشاي 
4- مقياس السلوك التكيفي لألطفال إعداد / ادجاردول وتعريب بتدر بن ناصر العتيبي 
(2004)   5- تقرير ( تقييم المسترشد للبرنامج )   6- االستماع إلى أراء ووجهات 

نظر األطفال        و مقترحاتهم .

األساس
 النظري
 للبرنامج

 يعتمد البرنامج على إسهامات نظريات ومدارس اإلرشاد والعالج النفسي المختلفة ‘
 من خالل

اعتماده على نظرية ومدرسة العالج االنتقائي ( متعدد األوجه ) و ينفذ فنياته 
واستراتيجياته المستندة على فنيات و استراتيجيات المدارس النفسية المختلفة ‘ بما 

يالئم ويخدم تحقيق أهداف البرنامج  .

 محتوى
الجلسات

 والفنيات
المستخدمة

لكل جلسة أهداف خاصة يستخدم لتحقيقها فنيا و إجراءات و أدوات مختلفة ومن تلك 
الفنيات ما يلي : 1- ورش عمل تضم مناقشة ومحاضرة و حوار   2- لعب األدوار .  
3- الترفيه 4– التدريب على التواصل تبعا إلرشادات سلوكية معينة .   5 – النمذجة 

. 6– اللعب . 7 – الواجبات المنزلية لتنفيذ ما تم تعلمة و إكتسابة في الجلسات في 
الحياة اليومية 8 – التقبل والقبول والواقعية( الرسم)، 9- الوعي بالذات  ( اكتشافها ) 

.   10 – اإلفصاح عن الذات .  11 – التغذية المرتدة .    12 – السيكودراما 
 مدة

البرنامج
(8) أسابيع ، بواقع ثالثة جلسات أسبوعيًا ، تكون أيام السبت واالثنين واألربعاء 

 عدد
الجلسات

24 جلسة إرشادية عالجية

 تقييم
البرنامج

 قياس قبلي لقياس مدى فعالية البرنامج . 
قياس مرحلي : استقصاء تحسن ‘ بطاقة متابعة لألفراد أثناء التدريب ‘ بطاقة 

المالحظة التراكمية لألفراد ‘ تقرير خاص لكل جلسة ‘ التغذية المرتدة .
قياس بعدى لقياس مدى فاعلية البرنامج واستمارة تقيم نهائي للبرنامج .

قياس تتبعي لقياس مدى فاعلية البرنامج في الحياة العملية بعد مدة زمنية من تطبيق 
البرنامج .
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ا�ستمارة حتكيم الربنامج الأر�سادى يف تنمية مفهوم الذات لدى الأطفال ذووا �سعوبات التعلم

مالحظاتحكمالموضوعالعدد غير مناسبمناسب
عنوان البرنامج1
هدف البرنامج2
مستوي البرنامج3
تقييم البرنامج4
فترة البرنامج5
الفنيات اإلرشادية المستخدمة في البرنامج6
ترتيب الجلسات اإلرشادية7
استمارات تقييم الجلسات8

الجلسات اإلرشاديةالعدد
زمن الجلسةمحتوي الجلسةهدف الجلسةعنوان الجلسة

 غيرمناسب
 غيرمناسبمناسب

 غيرمناسب مناسب
 غيرمناسبمناسب

مناسب
الجلسة األولى1
الجلسة الثانية2
الجلسة الثالثة3
الجلسة الرابعة4
الجلسة الخامسة5
الجلسة السادسة6
الجلسة السابعة7
الجلسة الثامنة8
الجلسة التاسعة9

الجلسة العاشرة10
الجلسة الحادية عشر11
الجلسة الثانية عشر12
الجلسة الثالثة عشر13
الجلسة الرابعة عشر14
الجلسة الخامسة عشر15
الجلسة السادسةعشر16
الجلسة السابعةعشر17
الجلسة الثامنةعشر18
الجلسة التاسعةعشر19
الجلسة العشرون20
 الجلسة الحادية والعشرون21
 الجلسة الثانيةوالعشرون22
الجلسة الثالثةوالعشرون23
الجلسة الرابعةوالعشرون24

املالحظات1والتوجيهات:
.......................................................................................

111111التوقيع 1 ا�سم1املحكم11111111111111111111111111111111111111الدرجة1العلمية1111111
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ا�ستمارة تقييم جل�سات الربنامج الإر�سادي النتقائي 
يف تنمية مفهوم الذات للأطفال ذووا �سعوبات التعلم

عزي���زي1ع�س���و1املجموع���ة1االإر�سادي���ة1نظ���ًرا1الأهمي���ة1اآرائ���ك1يف1اجلل�س���ات1
االإر�سادي���ة1واإمياًن���ا1باأهمية1الدور1ال���ذي1ت�سكل���ه1اآراءك1ومقرتحاتك1يف1الو�سول1
اإىل1اأف�س���ل1اأداء1للمجموع���ة,1اآم���ل1التك���رم1باالإجابة1عل���ى1اأ�سئلة1ه���ذه1اال�ستمارة,1

و�سكًرا1الهتمامك1وم�ساركتك.
عزيزي ع�سو املجموعة الإر�سادية اآمل التكرم بكتابة ا�سمك:

ال�سم:

�ص-1ما1راأيك1يف1هذه1اجلل�سة1وحمتوياتها؟
.......................................................................................

�ص-1ما1هي1املو�سوعات1التي1اأثارت1انتباهك1يف1اجلل�سة؟
.......................................................................................

�ص-1هل1هناك1مو�سوعات1مهمة1مل1تعر�ص1يف1هذه1اجلل�سة؟
.......................................................................................

�ص-1هل1�سعرت1با�ستفادتك1من1هذه1اجلل�سة؟
.......................................................................................

�ص-1هل1هناك1ما1كنت1تتمنى1اأن1يتحقق1يف1هذه1اجلل�سة1ومل1يتم؟
.......................................................................................

�ص-1ما1جوانب1الق�سور1التي1تراها1يف1هذه1اجلل�سة؟
.......................................................................................

�ص-1ما1اجلوانب1االإيجابية1التي1ا�ستفدت1منها1يف1هذه1اجلل�سة؟
.......................................................................................

�ص-1ما1اقرتاحاتك1لتح�سني1اجلل�سات1القادمة؟
.......................................................................................

�ص-1ما1امل�ساركة1التي1ترى1اأنها1االأف�سل1يف1هذه1اجلل�سة؟
.......................................................................................
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ملخ��س ملحت�وى الربنامج الإر�س�ادي النتقائ�ي والفني�ات امل�ستخدمة وزمن 
جل�ساته

1	 املرحلة التمهيدية :
111وه���ي1املرحل���ة1التمهيدي���ة1اأو1التاأهيلي���ة1الت���ي1يت���م1خالله���ا1التعارف1بني1
الباح���ث1واأفراد1العينة1و�سرح1اأه���داف1الربنامج1واالإطارالعام1للعالقة1التدريبية1
العالجي���ة1,وعدد1جل�ساتها1)3(1جل�سات,1ويتم1فيها1كذلك1بناءعالقة1األفة1ودفء1
وم���ودة1ب���ني1املفحو�سني1والباحث1م���ن1خالل1م�ساركته1العابه���م1وممار�ساتهم1يف1
ح�س�ص1املو�سيقي1واحلا�سب1والر�سم1والرتبية1الريا�سية1وذلك1خالل1اجلل�سات1

االأربع1االأول0
2	 مرحلة النتقال الإر�سادية:

وه���ي1املرحل���ة1العالجية1التي1تهدف1الرتكيز1عل���ي1لتمية1مفهوم1الذات1يف1
املجاالت11الثالث1اخلربات1اال�سرية-العالقات1مع1االأ�سدقاء1اخلربات1املدر�سة1(
وذل���ك1مبمار�سة1فنيات1املالحظة1والنمذجة1واملحا�سرة1واملناق�سة1وال�سيكودراما1
والواج���ب1املن���زيل1الت���ي1تت���الءم1م���ع1ه���ذا1اال�سط���راب1واأي�س���ا1ًم���ع1طبيع���ة1ذووا1

�سعوبات1التعلم1مثل1لعب1الدور1وعك�ص1الدور1ويتم1ذلك1خالل1)15(جل�سة
3	 مرحلة الإغلق )اأعادة الإر�ساد(

111ويق�س���د1به���ا1مرحل���ة1اإع���ادة1اجلل�س���ات1لتمي���ة1مفهوم1ال���ذات1يف1املجاالت11
الث���الث1اخل���ربات1اال�سرية-العالق���ات1م���ع1االأ�سدق���اء1اخل���ربات1املدر�س���ة1وذلك1

بواقع1جل�ستان1لكل1بعد1لي�سبح1عدد1جل�سات1تلك1املرحلة)6(جل�سات01
وم���ن1ث���م1ي�س���ار1به���ا1املرحل���ة1النهائية1والت���ي1ته���دف1للوقوف1علي1م���دي1حتقيق1
الربنام���ج1الأهداف���ه1وتهيئ���ة1عين���ة1الربنام���ج1عل���ي1الإنهائ���ه1م���ع1تركيزه���م1عل���ي1

االندماج1اجليد1يف1مواقف1احلياة1املختلفة
4	 الأ�سلوب الإر�سادي :

يت���م1اإتباع1اأ�سلوب1العالج1ال�سلوك1اجلماعي)1االإر�ساد1العالجي1اجلماعي(1
من1خالل1االعتماد1علي1نظرية1ومدر�سة1العالج1االنتقائي1متعدد1االأوجه1وينفذ1
فنيات���ه1وا�سرتاتيجيات���ه1امل�ستن���دة1علي1فني���ات1وا�سرتاتيجيات1املدار����ص1النف�سية1

املختلفة1ومبا1يالئم1ويخدم1حتقيق1اأهداف1الربنامج1
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عر�س نتائج الدرا�صة ومناق�صتها

متهيد: 
يتناول1هذا1الف�سل1عر�سا1ًلنتائج1االدرا�سة1التي1تو�سل1اإليها1الباحث1بعد1
تطبي���ق1اأدوات1الدرا�س���ة1والربنامج1االإر�س���ادي1على1العينة1االأ�سلي���ة,1كما1يتناول1
ه���ذا1الف�س���ل1مناق�س���ة1وتف�س���ري1نتائ���ج1الدرا�س���ة-1كم���ا1ًوكيف���اً-1وذلك1ف���ى1�سوء1
نتائ���ج1الدرا�س���ات1العربي���ة1واالأجنبي���ة1ذات1ال�سل���ة1مبو�س���وع1الدرا�س���ة1احلالية.1
وبع���د1عر����ص1الباحث1لنتائ���ج1الدرا�سة1وتف�سريها1�سيق���وم1بتقدمي1جمموعة1من1
التو�سي���ات1والبح���وث1املقرتح���ة,1والتي1ي���رى1الباحث1اأنها1ت�ستح���ق1الدرا�سة1من1
الباحث���ني,1وذل���ك1ا�ستكمااًل1ملا1تو�سل1اإلي���ه1فى1هذه1الدرا�سة1من1نتائج1فى1جمال1
مفه���وم1الذات1وال�سلوك1التكيفي1لدى1االأطفال1ذووا1�سعوبات1التعلم1فى1املرحلة1

العمرية1من1)191– 112(1�سنة.1

وفيما يلى عر�س لنتائج الدرا�سة ومناق�ستها 
اأولً: نتائج الفر�س الأول 0

1111ين�ص1الفر�ص1االأول:1على1اأنه1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
رتب1درجات1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1يف1القيا�ص1البعدي1ملفهوم1الذات1

ل�سالح1املجموعة1التجريبية1يف1االجتاه1االأف�سل.

وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1اأ�ستخ���دم1الباح���ث1اأ�سل���وب1االإح�س���اء1
الالبارام���رتي1عن1طريق1اختبار1مان-وتن���يMan-Whitney1«1“ للمجموعات1
غ���ري1املرتبط���ة1,وذلك1ملعرفة1دالل���ة1الفروق1بني1متو�سطي1رت���ب1اأفراد1املجموعة1

التجريبية1واملجموعة1ال�سابطة1علي1مقيا�ص1مفهوم1الذات
1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1ذلك111011
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 جدول)5(
 دالل��ة الف��روق بني متو�ص��طي رت��ب التك��رارات علي مف��ردات مقيا�س مفه��وم الذات بني   

املجموعة ال�صابطة والتجريبية

المتوسطالبعدالمجموعة

 عدد

 األفراد

ن

 متوسط

الرتب

م

معامل 

مان-

u ويتني

معامل 

ويلكوكسون 

w

 قيمة

z

 مستوي

الداللة

 التجريبية

الضابطة

 الخبرات

األسرية

16.95

11.15

6

6

3.69

18.002.60.01صفر5.84
 التجريبية

الضابطة

 العالقات مع

األصدقاء

15.86

9.15

6

6

3.87

17.005،20.01صفر5.95
 التجريبية

الضابطة

 الخبرات

المدرسية

17.10

12.95

6

6

4,14

5.24
صفر

16.002.40.01
 التجريبية

الضابطة

 الدرجة الكلية

لمفهوم الذات

16.54

11.15

6

6

3,94

5.13
صفر

16.002.50.01

اأت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)5/1(1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1عن���د1م�ست���وي1
دالل���ة1)0٫01(1ب���ني1متو�سطي1رتب1اأفراد1املجموعت���ني1التجريبية1وال�سابطة1فى1
القيا�ص1البعدى1على1جميع1اأبعاد1مقيا�ص1مفهوم1الذات1,1ل�سالح1اأفراد1املجموعة1
التجريبي���ة1مم���ا1يدل1علي1حت�سن1درجات1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1التي1تلقت1
التدريب1عن1طريق1الربنامج1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1مقارنة1باملجموعة1ال�سابطة1

التي1مل1تتلق1نف�ص1التدريب,1وحتقق1هذه1النتائج1�سحة1الفر�ص1االأول0

ثانيًا: نتائج الفر�س الثاين 

ين����ص1الفر����ص1الثاين1علي1اأنه:1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
رت���ب1درج���ات1املجموعة1التجريبي���ة11يف1القيا�سني1القبلي1والبع���دي1ملفهوم1الذات1
ل�سال���ح1القيا�ص1البعدي1يف1االجت���اه1االأف�سل101وللتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص1
1»Wilcoxon1اأ�ستخدم1الباحث1اأ�سلوب1االإح�ساء1الالبارامرتي1عن1طريق1اختبار

املرتبطة1,1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1ذلك1جدول1 “ للمجموعات1
1
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جدول )6 ( 
داللة الفروق بني متو�صطي رتب التكرارات علي مقيا�س مفهوم الذات بني القيا�صني القبلي 

والبعدي لدي اأفراد املجموعة التجريبية    

البعد
 نوع

القياس
المتوسط

 اتجاه

الرتب

عدد األفراد

ن

 متوسط

الرتب
z قيمة

 مستوي

الداللة

الخبرات األسرية

   قبلي

بعدي

34.27

14.35

-

+

-

صفر

6

صفر

6.50

2.502.980.01  

العالقات مع األصدقاء

   قبلي

بعدي

33.86

13.95

-

+

-

صفر

6

صفر

6.50

2.52.760.01  

الخبرات المدرسية

   قبلي

بعدي

17.00

12.50

-

+

-

صفر

6

صفر

6.50     

2.52.650.01  

 الدرجة الكلية لمفهوم

الذات

   قبلي

بعدي

27.00

13.10

-

+

-

صفر

6

صفر

6.50     

2.52.750.01  

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�ساب���ق1وجود1فروق1دال���ة1بني1متو�سط���ي1رتب1اأفراد1
املجموعة1التجريبية1يف11القيا�ص1القبلي1والبعدي1,يف1اإبعاد1مقيا�ص1مفهوم1الذات1
ل�سال���ح1القيا����ص1البعدي1ل���دي1االأطفال1ذوي1ذووا1�سعوب���ات1التعلم1عند1م�ستوى1
110٫01وذل���ك1بع���د1تطبي���ق1الربنامج1االإر�سادي1على1اأف���راد1املجموعة1التجريبية1,1

وحتقق1هذة1النتائج1�سحة1الفر�ص1الثاين1.

ثالثًا: نتائج الفر�س الثالث 0 

ين�ص1الفر�ص1الثالث1علي1اأنه1:1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
رت���ب1درج���ات1املجموعة1ال�سابط���ة1يف1القيا�سني1القبلي1والبع���دي1ملفهوم1الذات01
وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1اأ�ستخ���دم1الباح���ث1اأ�سل���وب1االإح�س���اء1
الالبارامرتي1عن1طريق1اختبارWilcoxon1«1“ للمجموعات1املرتبطة1,1ويو�سح1

اجلدول1التايل1نتائج1ذلك111111111111111111



فعالية برنامج اإر�شادي لتنمية مفهوم الذات للأطفال ذووا �شعوبات التعلم د . نا�شح ح�شني �شامل 

- 176 -

جدول  )7( 
داللة الفروق بني متو�صطي رتب التكرارات علي مقيا�س مفهوم الذات بني القيا�صني القبلي 

والبعدي لدي اأفراد املجموعة ال�صابطة

البعد
 نوع

القياس
المتوسط

 اتجاه

الرتب

 عدد األفراد

ن

 متوسط

الرتب
z قيمة

 مستوي

الداللة

الخبرات األسرية
   قبلي

بعدي

34.27 

46.35

-

+

-

صفر

6

صفر

1.75

1.84
غير دالة1.05

العالقات مع األصدقاء
   قبلي

بعدي

33.86

45.95

-

+

-

صفر

6

صفر

1.87

2.05
غير دالة1.07

الخبرات المدرسية

   قبلي

بعدي

17.00

22.50

-

+

-

صفر

6

صفر

1.95     

غير دالة3.50.95

 الدرجة الكلية لمفهوم

الذات

   قبلي

بعدي

30.17 

36.87

-

+

-

صفر

6

صفر

1.85

2.84
غير دالة1.05

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1عدم1وجود1فروق1دالة1اح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
رت���ب1درج���ات1يف1القيا�ص1القبلي1والبع���دي1يف1ابعاد1مفهوم1ال���ذات1لدي1املجموعة1

ال�سابطة1وهو1مما1يوؤكد1�سحة1هذا1الفر�ص0

رابعًاً: نتائج الفر�س الرابع 

ين�ص1الفر�ص1الرابع1علي1اأنه1:1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1ملفهوم1الذات01
1Wilcoxon1وللتحق���ق1من1�سح���ة1هذا1الفر����ص1اأ�ستخدم1الباحث1اختب���ار

Test«1“ للمجموعات1املرتبطة1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1ذلك1
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جدول  )8(
داللة الفروق بني متو�صطي رتب التكرارات علي مقيا�س مفهوم الذات بني القيا�صني البعدي 

والتتبعي لدي اأفراد املجموعة التجريبية

البعد
 نوع

القياس
المتوسط

 اتجاه

الرتب

 عدد األفراد

)ن(

 متوسط

الرتب
z قيمة

 مستوي

الداللة

الخبرات األسرية

بعدي

تتبعي

13.27 

12.93

-

+

-

صفر

6

صفر

5.75

5.84

صفر

  غير دالة1.48

العالقات مع األصدقاء

بعدي

تتبعي

22.26

21.95

-

+

-

صفر

6

صفر

6.87

6.65

صفر

غير دالة1.67

الخبرات المدرسية

بعدي

تتبعي

21.50

21.00

-

+

-

صفر

6

صفر

5.35     

5.45

صفر

غير دالة1.5

 الدرجة الكلية لمفهوم

الذات

بعدي

تتبعي

19.50

17.00

-

+

-

صفر

6

صفر

5.65     

5.90

صفر

غير دالة1.55

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1عدم1وجود1فروق1دالة1بني1القيا�سيني1األبعدي1
والتتبع���ي1حي���ث1اأن1متو�س���ط1مفه���وم1ال���ذات1كدرج���ة1كلي���ة1وكاأبع���اد1فرعية1لدي1
اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبية1يكاد1يك���ون1ثابتا1ًيف1القيا�سي���ني1البعدي1والتتبعي1,1
االأمر1الذي1ي�سري1ايل1ثبات1فعالية1الربنامج1بعد1املتابعة1ولذا1يتحقق1ثبات1هذا1

الفر�ص1

مناق�سة نتائج الفرو�س :الأول والثاين والثالث والرابع :

املجموع���ة1 اأف���راد1 وانتظ���ام1 اأ�س���رتاك1 نتائ���ج1 اإيل1 النتيج���ة1 ه���ذه1 وترج���ع1
التجريبي���ة1م���ن1االأطف���ال1ذووا1�سعوبات1التعل���م1يف1جل�سات1الربنام���ج1االإر�سادي1
امل�ستخ���دم1,حي���ث1كان���ت1الفني���ات1امل�ستخدم���ة1يف1الربنامج1ذات1معن���ي1ومغزى1يف1
حي���اة1هوؤالء1االأطف���ال1,1مما1جعلهم1اأكرث1م�ساركة1وتعاون���ا1ًوفهما1ًوحر�سا1ًووعيا1ً
لال�ستفادة1الكاملة1من1فنيات1الربنامج1امل�ستخدم1يف1اطار1مواقف1حياتية1واقعية1
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مم���ا1اأ�سه���م1يف1زيادة1قدراته���م1يف1التنفي�ص1عن1م�ساعره���م1واأحا�سي�سهم1يف1اأعمال1
واأفع���ال1واقعي���ة1وتلقائي���ة1,1فعمل���ت1هذه1اخل���ربات1واملمار�سات1زي���ادة1قدرتهم1يف1
التعام���ل1والتعاي�ص1م���ع1ذواتهم1مما1ذاد1من1ا�ستمتاعهم1مبا1لديهم1من1اإمكانيات1
وخ�سائ����ص1�سخ�سي���ة1اأمك���ن1توظيفه���ا1يف1اأقامة1عالق���ات1وتفاع���الت1اجتماعية1
بطريق���ة1�سهل���ة1ومي�سرة1,1وذلك1من1خالل1املمار�سات1والتدريبات1االإر�سادية1مما1
نت���ج1عنه1زيادة1مه���ارات1امل�ساركة1والتعاون1وزيادة1مهارات1التواد1والقبول1وكذلك1

زيادة1مهارات1ال�سداقة1.
111كم���ا1يرج���ع1الباحث1ه���ذا1التح�سن1ايل1حدوث1تغ���ريات1�سلوكية1متدرجة1
االإيجابي���ة1خالل1تطبيق1الباح���ث1الربنامج1االإر�سادي1علي1املجموعة1التجريبية1
ومرج���ع1ذلك1ت�سابه1الن�ساط1املمار�ص1مع1احلياة1العملية1واإتاحة1ممار�سة1احلياة1
العملي���ة1وذلك1بتوجيه1وتنمية1مهارات1امل�ساركة1والتعاون1وكذلك1مهارات1التواد1
والقبول1ومهارات1ال�سداقة1التي1يوجد1ا�ستعداد1فطري1لها1لدي1االأطفال1ولكن1
ينق�سه1التوجيه1واالإر�ساد1والتنمية1ليظهر1يف1املواقف1التي1ينبغي1اأن1يظهر1فيها1
دون1اإبط���اء1اأو1تقدمي1من1خالل1�سب���ط1االنفعاالت1وتنمية1املهارات1,و�ساعد1تنوع1
االأن�سط���ة1والفني���ات1ادي1ايل1اإيجابي���ة1االأطف���ال1واإقباله���م1علي1التدري���ب1وعالبا1ً
م���ا1يقب���ل1الطفل1عل���ي1التدريب1علي1املهارة1وممار�ستها1ب�س���ورة1ايجابية1اذا1�سعر1
الطف���ل1باالنتم���اء1ايل1امل���كان11وتقب���ل1االآخري���ن1له1بحي���ث1حتيطه1بيئ���ة1م�سبعة,1

مليئة1باملواقف1التعليمية1واالأن�سطة1الهادفة1واخلربات1ال�سارة1

وتتفق1هذه1النتيجة1مع1نتائج1بحوث1ودرا�سات1كاًل1من1علي1�سليمان)1992(1
 Burley(1995) ، GLASAERJ(2005) ،Most-,)1999(زه���ران ,نيف���ني1
 ،Towa(2007) ،PublicATION YEAR(2005)ح�س���ام1الدي���ن1م�سطف���ي1
1,Dewet,wyand(1993)1,)2003(1�سفاء1عبد1العزيز1الفو�ستي,)طو�سون)2003
والتي1اأ�سارت1اإيل1اأنه1ميكن1تنمية1مفهوم1الذات1من1خالل1التدريب1علي1املهارات1

االجتماعية

والنتائ���ج1ال�سابق���ة1توؤكد1ان1الربنامج1االإر�سادي1ق���د1جنح1يف1ت�سجيع1اأفراد1
املجموع���ة1التجريبي���ة1عل���ي1االت�س���ال1والتوا�س���ل1والتعل���م1من1بع�سه���م1البع�ص1
,1بغ����ص1النظ���ر1ع���ن1االختالف���ات1التوا�سلي���ة1البيئي���ة1فيم���ا1بينه���م1اآذ1اأن1تن���وع1
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الفني���ات1واالأ�سرتتيجي���ات1يف1الربنام���ج1امل�ستخدم1�ساعد1عل���ي1ا�ستيعاب1اختالف1
اأف���راد1العين���ة1التجريبي���ة1يف1التوا�س���ل1م���ع1االأجري���ن1وعل���ي1ا�ستمراري���ة1ذل���ك1
التاأث���ري,1كما1حر����ص1الباحث1علي1تقدمي1التعزيز1االإيجاب���ي1)مادي1اأو1معنوي1(
واإعط���اء1واجبات1منزلية1كنوع1من1الت�سجي���ع1والتدريب1وهنا1ي�سري)هبد1ال�ستار1
اإبراهي���م:1993,132(1اإيل1اأهمية1الواجبات1املنزلية1التي1تنقل1التغريات1اجلديدة1
الت���ي1انتاب���ت1هوؤالء1االأطف���ال1اإيل1البيئة1احلية1املعا�سة1من1خ���الل1ت�سجيعه1علي1

تنفيذ1بع�سها1يف1جمال1املنزل01
خام�سًاً: نتائج الفر�س اخلام�س 

ين�ص1الفر�ص1اخلام�ص1علي1اأنه:1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
رت���ب1درج���ات1املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1يف1القيا�ص1البع���دي1لل�سلوك1

التكيقي1ل�سالح1املجموعة1التجريبية01
وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1اأ�ستخ���دم1الباح���ث1اأ�سل���وب1االإح�س���اء1
الالبارام���رتي1عن1طريق1اختبار1مان-وتن���يMan-Whitney1«1“ للمجموعات1
غ���ري1املرتبط���ة1,وذلك1ملعرفة1دالل���ة1الفروق1بني1متو�سطي1رت���ب1اأفراد1املجموعة1
التجريبية1واملجموعة1ال�سابطة1علي1مقيا�ص1لل�سلوك1التكيقي1ويو�سح1اجلدول1

التايل1نتائج1ذلك1
جدول ) 9( 

 دالل��ة الفروق بني متو�ص��طي رتب التكرارات علي مفردات مقيا�س لل�ص��لوك التكيقي  بني 
املجوعة ال�صابطة والتجريبية

المتوسطالبعدالمجموعة

 عدد

 األفراد

ن

 متوسط

الرتب

م

 معامل

 مان-ويتني

u

 معامل

 ويلكوكسون

w

 قيمة

z

 مستوي

الداللة

 التجريبية

الضابطة
التواصل

17.70

10.35

10

10

3.49

  18.002.60.01صفر5.98
 التجريبية

الضابطة

 مهارات

الحياة اليومية

14.86

8.90

10

10

3.10

  16.002،40.01صفر6.15
 التجريبية

الضابطة

 التنشئة

االجتماعية

17.00

12.50

10

10

3,46

5.64

          صفر

16.002.50.01  
 التجريبية

الضابطة

 السلوك غير

التكيفي

14.00

10.50

10

10

3,44

5.76

          صفر

17.002.50.01  
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يت�س���ح1م���ن1اجل���داول1ال�سابق���ة1وج���ود1ف���روق1دال���ة1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1
اأفراداملجموع���ة1التجريب���ة1واملجموع���ة1ال�سابطة1على1مقيا����ص1لل�سلوك1التكيقي1
يف1القيا����ص1البع���دي1عن���د1م�ستوى10٫011و1ذل���ك1بعد1تطبيق1الربنام���ج1االإر�سادي1
على1اأفراد1املجموعة1التجريبية1,1وحتقق1هذه1النتائج1�سحة1الفر�ص1اخلام�ص1.

�ساد�سًاً: نتائج الفر�س ال�ساد�س :

ين�ص1الفر�ص1ال�ساد�ص1علي1اأنه:1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
رتب1درجات1املجموعة1التجريبية11يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1لل�سلوك1التكيقي1

ل�سالح1القيا�ص1البعدي01
وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1اأ�ستخ���دم1الباح���ث1اأ�سل���وب1االإح�س���اء1
الالبارامرتي1عن1طريق1اختبارWilcoxon1«1“ للمجموعات1املرتبطة1,1ويو�سح1

اجلدول)5/8(1هذه1النتيجة011
           جدول  )10( 

داللة الفروق لل�ص��ورة االأ�صرية بني متو�صطي رتب التكرارات علي مقيا�س لل�صلوك التكيفي 
بني القيا�صني القبلي والبعدي لدي اأفراد املجموعة التجريبية

البعد
 نوع

القياس
المتوسط

 اتجاه

الرتب

 عدد األفراد

ن

 متوسط

الرتب
z قيمة

 مستوي

الداللة

التواصل

قبلي   

بعدي

33.17

15.25

-

+

-

صفر

6

صفر

6.50

3.253.100.01

مهارات الحياة اليومية

   قبلي

بعدي

33.86

15.10

-

+

-

صفر

6

صفر

6.50

2.52.890.01

التنشئة االجتماعية

قبلي   

بعدي

17.68

13.65

-

+

-

صفر

6

صفر

6.50     

2.52.750.01

السلوك غير التكيفي

قبلي   

بعدي

27.61

14.55

-

+

-

صفر

6

صفر

6.50     

3.002.950.01
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يت�س���ح1م���ن1اجل���داول1ال�سابق���ة1وج���ود1دال���ة1عن���د1م�ست���وي1)10٫01(وذلك1
للف���روق1ب���ني1متو�سطي1رت���ب1درجات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�سني1القبلي1
والبع���دي1علي1مقيا����ص1لل�سلوك1التكيقي1لدي1االأطف���ال1ذووا1�سعوبات1التعلم1يف1
القيا�سي���ني1القبل���ي1والبع���دي1ل�سالح1القيا�ص1األبعدي1يف1االجت���اه1االأف�سل1,1وهو1

ما1يحقق1�سحة1هذا1الفر�ص01

�سابعًاً: نتائج الفر�س ال�سابع 

ين�ص1الفر�ص1ال�سابع1علي1انه:1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
رتب1درجات1املجموعة1ال�سابطة1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1لل�سلوك1التكيقي
1وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1اأ�ستخ���دم1الباح���ث1اأ�سل���وب1االإح�ساء1
الالبارامرتي1عن1طريق1اختبارWilcoxon1«1“ للمجموعات1املرتبطة1,1ويو�سح1

اجلدول1التايل1نتائج1ذلك111111111101
جدول  )11( 

داللة الفروق لل�ص��ورة االأ�صرية بني متو�صطي رتب التكرارات علي مقيا�س ال�صلوك التكيفي 
بني القيا�صني القبلي والبعدي لدي اأفراد املجموعة ال�صابطة

البعد
 نوع

القياس
المتوسط

 اتجاه

الرتب

 عدد األفراد

ن

 متوسط

الرتب
z قيمة

 مستوي

الداللة

التواصل

   قبلي

بعدي

9.47 

9.83

-

+

-

صفر

6

صفر

5.85

  غير دالة5.940.28

مهارات الحياة اليومية

   قبلي

بعدي

9.86

9.95

-

+

-

صفر

6

صفر

6.87

غير دالة6.650.67

التنشئة االجتماعية

   قبلي

بعدي

11.95

12.00

-

+

-

صفر

6

صفر

5.40     

غير دالة5.450.5

السلوك غير التكيفي

   قبلي

بعدي

10.15

11.00

-

+

-

صفر

6

صفر

5.70     

غير دالة5.850.5
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يت�س���ح1م���ن1اجلداول1ال�سابقة1ع���دم1وجود1فروق1ذات1دالل���ة1اأخ�سائية1بني1
متو�س���ط1رتب1الدرج���ات1يف1القيا�سني1القبلي1والبع���دي1للمجموعة1ال�سابطة1يف1

مقيا�ص1ال�سلوك1التكيفي1امما1يحقق1�سحة1هذا1القر�ص01

ثامنًاًً: نتائج الفر�س الثامن 0

ين����ص1الفر����ص1الثام���ن1عل���ي1اأن���ه1:1ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1التجربيي���ة1يف1القيا�س���ني1البع���دي1والتتبعي1

لل�سلوك1التكيفي01
وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1اأ�ستخ���دم1الباح���ث1اأ�سل���وب1االإح�س���اء1
الالبارامرتي1عن1طريق1اختبارWilcoxon1«1“ للمجموعات1املرتبطة1,1ويو�سح1

اجلدول1التايل1نتائج1ذلك10
جدول)12(

داللة الفروق لل�ص��ورة االأ�ص��رية بني متو�ص��طي رتب التكرارات علي مقيا���س التجربيية يف 
القيا�ص��ني البعدي والتتبعي لل�ص��لوك التكيفي 0 بني القيا�ص��ني البعدي والتتبع��ي لدي اأفراد 

املجموعة التجريبية

البعد
 نوع

القياس
المتوسط

 اتجاه

الرتب

 عدد األفراد

ن

 متوسط

الرتب
z قيمة

 مستوي

الداللة

التواصل

بعدي

تتبعي

16.27 

16.63

-

+

-

صفر

6

صفر

5.75

  غير دالة5.540.28

مهارات الحياة اليومية

بعدي

تتبعي

14.86

14.95

-

+

-

صفر

6

صفر

6.87

غير دالة6.770.67

التنشئة االجتماعية

بعدي

تتبعي

17.50

17.44

-

+

-

صفر

6

صفر

5.35     

غير دالة5.450.5

السلوك غير التكيفي

بعدي

تتبعي

15.60

16.42

-

+

-

صفر

6

صفر

5.55     

غير دالة5.880.55
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يت�س���ح1من1اجلدول1ال�سابق1عدم1وجود1ف���روق1دالة1بني1القيا�سني1البعدي1
والتتبع���ي1حي���ث1اإن1متو�سط1ال�سلوك1التكيفي1لدي1اأطف���ال1املجموعة1التجريبية1
ي���كاد1يك���ون1ثابت���ا1ًيف1القيا�س���ني1البع���دي1والتتبع���ي1االأمر1ال���ذي1ي�س���ري1اإيل1ثبات1

فعالية1الربنامج1بعد1املتابعة1ولذا1يتحقق1ثيات1هذا1الفر�ص1

مناق�سة نتائج الفرو�س اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن :

وتو�سل���ت1ه���ذه1النتائ���ج1اإىل1و1ج���ود1فروق1دال���ة1بني1متو�سطي1رت���ب1اأفراد1
املجموع���ة1التجريبي���ة1واملجموع���ة1ال�سابط���ة1عل���ى1مقيا�ص1ال�سل���وك1التكيفي1يف1
القيا����ص1البع���دى1عن���د1م�ست���وى10٫011وذل���ك1بع���د1تطبي���ق1الربنامج1عل���ى1اأفراد1
املجموعة1التجريبية1يف1القيا�ص1البعدى1ل�سالح1املجموعة1التجريبية1يف1االجتاة1

االأف�سل1.
ي�سري1الباحث1اإىل1اأن1مرجع1حدوث1تلك1النتائج1و1املتمثلة1يف1وجود1فروق1
دال���ة1بني1متو�سطي1ركب1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1و1املجموعة1ال�سابطة1على1
مقيا����ص1ال�سلوك1التكيفي1يف1القيا�ص1البعدي,11لتطبيق1الربنامج1االإر�سادي1على1
اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا����ص1البع���دي1ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبية1
يف1االجت���اة1االأف�س���ل1وهو1م���ا1احدث1تغ���ريات1�سلوكية1متدرج���ة1االيجابية1خالل1
تطبي���ق1الباحث1للربنامج1االإر�سادي1و1ذل���ك1للمجموعة1التجريبية,1كما1اأن1هذه1
النتيج���ة1ق���د1ترج���ع1اأي�سا1ًاإيل1ت�ساب���ة1الن�س���اط1الدرامي1املمار�ص1م���ن1قبل1اأفراد1
املجموع���ة1التجريبي���ة1و1اللع���ب1ذلك1الن�س���اط1الفطري1احل���ر1,1و1اإتاحة1ممار�سة1
ال���دور1احليات���ي1املعا����ص1و1قيادته1اأي1التحك���م1فية1الطرح1على1ار����ص1الواقع1على1
خ�سب���ة1امل�س���رح1و1اأثن���اء1االأداء1التمثيلي1,1اإن1التغي���ري1اإاليجابي1ال�سطراب1مفهوم1
ال���ذات1اأدى1اإىل1اإيجابي���ة1التواف���ق1ل���دى1اأف���راد1عين���ة1الدرا�س���ة,1و1كذل���ك1لوحظ1
وج���ود1ارتف���اع1يف1ق���درة1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبية1عل���ى1مواجهة1امل�س���اكل1التي1
يتعر�س���ون1له���ا1يف1املج���ال1االأ�س���رى1اأو1املدر�س���ي1املجتمعي1ب�سفة1عام���ة1,1و1ت�سري1
�سه���ري1كام���ل1)1281,119981-1291(1اإىل1اإن1ايجابي���ة1التوافق1تت�سح1من1خالل1تقبل1
الف���رد1الواقع���ي1حل���دود1امكاناتة1مع1املرون���ة1و1اال�ستفادة1من1اخل���ربات1ال�سابقة1
و1لوج���ود1ات���زان1انفع���ايل1لدي���ه1باالإ�ساف���ة1اإىل1عق���د1�س���الت1اجتماعي���ة1اإيجابية1
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م���ع1االآخري���ن,1و1يق�س���د1الباحث1بهذه1اخل���ربات1اخلربة1واال�ستف���ادة1التي1عادت1
عل���ي1اأف���راد1املجموعة1التجريبية1بعد1ممار�سة1التمثي���ل1النف�سي1التي1اأداها1اأفراد1
املجموع���ة1التجريبي���ة1و1املتمثلة1يف1لعب1الدور1و1عك�س���ه1االأمر1الذي1اأك�سب1اأفراد1

العينة1خربات1تفاعلية1معي�سة1.1

وق���د1اأك���دت1زين���ب1�سق���ري1)1451,120021(1علي1اأن1التمثي���ل1القائم1على1لعب1
االأدوار1م���ن1�ساأن���ه1اأن1يك�سف1ع���ن1قدرات1التالميذ1)اأف���راد1املجموعة1االإر�سادية1(1
و1تنميته���ا1وذل���ك1م���ن1خ���الل1تنمية1العم���ل1اجلماعي1بينه���م1,1و1اإيج���اد1اجتاهات1
اجتماعي���ة1مرغوب���ة,1و1امل�ساع���دة1عل���ى1التوعي���ة1و1التوجي���ه1,االأمر1ال���ذي1يعطى1

بوادرارتفاع1التوافق1كرجع1لعملية1امل�ساركة1لهوؤالء1االأطفال1.

وي�س���ري1حام���د1زه���ران1)12851,119971– 1286(1اإىل1اأن1م���ن1اأه���م1ممي���زات1
الع���الج1النف�سي1اجلماع���ي1ارتباط1الفرد1بنمط1العالقات1االجتماعية1و1التفاعل1
االجتماعي1ال�سائد1باالإ�سافة1اإىل1اأن1اأحد1اأهداف1هذا1النوع1من1العالج1هو1حتقيق1
التوافق1ال�سخ�سي1و1االجتماعي1مبا1يحقق1�سعادة1الفرد1يف1تفاعله1االجتماعي,1و1
اأي�س���ا1يعمل1عل���ى1اأحداث1التنفي�ص1االنفعايل1وتكوين1عالقات1اجتماعية1جديدة11
واال�ستب�س���ار1بنظ���رة1تفاعلية1جديدة1نحو1االأ�سي���اء1و1االأحداث1وهو1ما1عمل1علي1

اإعادة1تنظيم1ال�سخ�سية1

ويري1الباحث1اأن1اأهمية1الربنامج1االإر�سادي1االأنتفائي1يف1الدرا�سة1احلالية1
تكم���ن1يف1جناح���ه1يف1ك�س���ر1ح���دة1اجلم���ود1التفاعل���ي1للمجموع���ة1التجريبي���ة1من1
االأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1عن1طري���ق1زيادة1م�ساحة1االأتف���اق1مع1املحيطني1
بهم1�سواء1داخل1اأالأ�سرة1اأو1خارجها1او1يف1اأطار1املدر�سة1او1يف1ال�سارع1اأو1احلالق1....

وه���ذا1يتف���ق1مع1م���ا1اأك���ده1الزارو�ص1و�سيق���ت1االإ�س���ارة1اليه1م���ن:1اأن1�سلوك1
االإن�ساين1يتاأثر1بعوامل1وراثية1وبيولوجية1وبيئية1تتمثل1يف1العالقات1ال�سخ�سية1
مع1االآخرين1ويف1الظروف1البيئية1الثقافية1واالجتماعية1املحيطة1به,1ويف1عملية1
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التعل���م1م���ن1خ���الل1االآخري���ن.1كم���ا1اأن1اال�سط���راب1النف�س���ي1اأو1ال�سخ�سي���ة1غ���ري1
املتكيف���ة1ترج���ع1اإىل1تعلم1غري1منا�س���ب1واإدراك1لنماذج1�سلوكية1غ���ري1�سوية,1واإىل1
نق����ص1يف1املعلوم���ات1اأو1اخلربات1اأو1خطاأ1فيها,1اأو1ت�سارع1بينها1جتعل1ذاكرة1الفرد1
عاج���زة1ع���ن1اإم���داده1بط���رق1التعامل1م���ع1املواق���ف1االجتماعية1املختلف���ة,1ويظهر1
اال�سط���راب1يف1ا�ستجاب���ات1انهزامي���ة1غري1توافقية.1-1والنتاث���ج1ال�سابقة1توؤكد1ان1
الربنامج1االإر�سادي1قد1جنح1يف1ت�سجيع1اأفراد1املجموعة1التجريبية1علي1االت�سال1
والتوا�س���ل1والتعلم1م���ن1بع�سهم1بع�سا,1بغ�ص1النظر1عن1االختالفات1التوا�سلية1
البيئي���ة1فيما1بينهم1اإال1اإن1تن���وع1الفنيات1واال�سرتتيجيات1يف1الربنامج1امل�ستخدم1
�ساعد1علي1ا�ستيعاب1اختالف1افراد1العينة1التجريبية1يف1التوا�سل1مع1االأخرين1

ويرج���ع1الباح���ث1ا�ستم���رار1ثب���ات1م�ست���وي1ال�سل���وك1التكيفي1ل���دي1اأطفال1
املجموع���ة1التجريبي���ة1اإيل1تق���دمي1الربنام���ج1االإر�س���ادي1للبيئة1الفعلي���ة1املعي�سة1
والت���ي1تظهر1حماور1التفاع���ل1احلياتية1لهوؤالءاالأطف���ال,1باالإ�سافة1اإيل1اأن1اأفراد1
املجموع���ة1التجريبي���ة1قد1خ�سع���وا1اأثناء1الربنام���ج1االإر�سادي1لعالق���ات1تفاعلية1
م���ع1ال���ذات1وم���ع1االآخري���ن1وذل���ك1عل���ي1امل�ست���وي1الال�سع���وري1ث���م1عل���ي1امل�ستوي1
ال�سع���وري1ول���ذا1ظه���ر1التواف���ق1مع1ال���ذات1ومع1االآخري���ن1يف1املن���زل1اأو1املدر�سة1اأو1
ال�سارع,كم���ا1لوحظ1قل���ة1م�ساحة1االإحباطات1وال�سراع���ات1واالنحرافات1النف�سية1
..تل���ك1الت���ي1تع���رتي1ه���وؤالء1االأطف���ال1,وبالت���ايل1ف���اإن1االأخط���اء1ال�سلوكي���ة1التي1
كان���ت1تنتابه���م1ق���د1انخف�س���ت1حدته���ا1,وق���د1لوح���ظ1اي�س���ا1ًمتا�س���ك1ال�سخ�سي���ة1
ل���دي1ه���وؤالء1االأطفال1من1خالل1االتزان1التفاعلي1م���ع1ذواتهم1و1مع1االآخرين1اأي1
املجتم���ع1م���ن1حوله���م1,1و1يظهر1ذلك1االأم���ر1من1خالل1وجود1مرون���ة1فى1اكت�ساب1
التغي���ريات1ال�سلوكي���ة1املرغوب���ة1يف1اأطار1املجتمع,11ف�ساًلع���ن1اأن1االأطفال1يف1هذه1
املرحل���ة1العمرية1)1الطفولة1املتاأخرة1(1مييلون1الكت�ساب1ال�سلوكيات1االجتماعية1
و1ال���ذى1ق���ام1الربنامج1بتو�سيح1م�س���ار1تلك1ال�سلوكيات1لهم1م���ن1خالل1تفاعلهم1
االيجاب���ي1فىاملواقف1احلياتية1التى1يتعر�سون1لها,1االأمر1الذي1خف�ص1من1حدة1
ال�سعوب���ات1التفاعلي���ة1)1التوا�سلي���ة1(1لديهم1مع1االآخري���ن1و1بالتايل1مت1دجمهم1
ف���ى1اجلماعات1االأ�سرية1اأو1املدر�سي���ة1اأو1البيئية1فى1املجتمع,1كما1اأن1مرحلة1اعادة1
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العالج1فى1نهاية1الربنامج1ال�سيكودرامى1قامت1بوظيفة1تكمن1فى1املحافظة1على1
ا�ستمراري���ة1فعالي���ة1الربنامج1اأثناء1ف���رتة1املتابعة,1و1لذا1جن���د1اأن1ثبات1التغريات1
ال�سلوكي���ة1ف���ى1املحيط1االأ�سرى1و1املدر�سي1و1الذات���ي1الأفراد1املجموعة1التجريبية1

قد1ي�ستمر1اىل1ما1بعد1تلك1الفرتة.
وه���ذا1م���ا1نتج1عن���ه1ا�ستمرارية1فاعلي���ة1الربنام���ج1االإر�س���ادي1امل�ستخدم1,ملا1

يحتويه1من1فنيات1اإر�سادية1واإ�سرتاتيجيات1

خل�صة نتائج الدرا�صة و تعقيب عام عليها: 

ت�س���ري1نتائ���ج1الدرا�سة1من1خالل1البيانات1امل�ستم���دة1من1اجلداول1ال�سابقة1
اإىل1اإثب���ات1�سحةجمي���ع1الفرو����ص,1وه���ي1ته���دف1اإىل1التحق���ق1من1تاأث���ري1املتغري1
التجريب���ي1ال���ذي1ميثل���ه1الربنامج1اإر�س���ادي1لتنمية1مفهوم1ال���ذات1لدى1االأطفال1
ذووا1�سعوب���ات1التعل���م,1كم���ا1توؤكد1النتائ���ج1اأن1االأطفال1ذووا1�سعوب���ات1التعلم,1قد1
من���ت1لديه���م1بع�ص1املهارات1االجتماعية1مما1ادي1لتنمية1مفهوم1الذات11وحت�سني1
يف1ال�سل���وك1التوافق���ي,1مما1يدل1على1فاعلية1الربنام���ج1الذي1طبق1عليهم,1وعلى1
فاعلي���ة1الفني���ات1االإر�سادية1امل�ستخدمة1فيه,1ويتوق���ف1مدى1جناحذووا1�سعوبات1
التعلم1فى1حتقيق1ذلك1على1مدى1قدرته1على1التعامل1اإاليجابي1مع1جمتمعه1اأو1
تقدمي1امل�ساعدة1التى1تنعك�ص1بال�سرورة1على1م�ستوى1توافقه1و�سحته1النف�سية0

اإن1الربنامج1االإر�سادي1االنتقائي1متعدد1االأوجه1وفر1فر�سة1للتعبري1احلر1
ع���ن1امل�ساع���ر,1نادرا1ًم���ا1تتوافر1لذووا1�سعوب���ات1التعلم1يف1مواق���ف1احلياة1العامة,11
وم���ن1ث���م1ت�سب���ح1هن���اك1فر�س���ة1لت�سحي���ح1الكثري1م���ن1اأخط���اء1التفك���ري1امل�سببة1

للخجل1وال�سعور1بالذنب1ومفهوم1الذات1اخلاطيء1.
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ثانيا : تو�صيات وبحوث مقرتحة.

1	 تو�سيات الدرا�سة :

1م���ن1خ���الل1م���ا1تو�سل���ت1اإلي���ه1نتائ���ج1الدرا�س���ة1ف���اإن1الباح���ث1ي�س���ع1بع�ص1
التو�سي���ات1التي1ميك���ن1ان1ت�سهم1يف1حل1م�سكلة1مفهوم1الذات1لدي1االأطفال1ذووا1

�سعوبات1التعلم0

قيام1مدار�ص1االأطفال1ذووا1�سعوبات1التعلم1باإتاحة1الفر�سة1اأمامهم1لتنمية1 •
املهارات1االجتماعية1من1خالل1الن�ساط0

تنمي���ة1وعي1الوالدي���ن1بحاجات1طفلهم1ذووا1�سعوب���ات1التعلم1وقدراته1التي1 •
رمبا1مل1تنك�سف1بعد1ب�سبب1اإنكارهم1اأو1رف�سهم1لطفلهم01

اإتاح���ة1الفر�س���ة1للطف���ل1ذووا1�سعوب���ات1التعلم1ق���ي1التعبري1ع���ن1م�ساعره1اأو1 •
احا�سي�سه1وارائه1بتلقائية1دون1قيود1من1خالل1االأن�سطة1اأملدر�سية1ويف1البيئة1

االأ�سرية.
العم���ل1عل���ي1توف���ري1اخلدم���ات1واالإر�س���ادات1النف�سي���ة1وتعميمه���ا1يف1�سورها1 •

االر�سادي���ة1)الت�سخي�سي���ة1والوقائي���ة1والعالجي���ة(1ل���ذووا1�سعوب���ات1التعلم1
بحي���ث1ته���دف1اإيل1م�ساعدتهم1عل���ي1التخل�ص1مما1يواجهون���ه1من1م�سكالت1
واإحباط���ات1وا�سط���را1ب���ات1نف�سي���ة1تعينه���م1عل���ي1حتقي���ق1م�ست���وي1جيد1من1

مفهوم1الذات0
بح���ث1م�س���كالت1ذووا1�سعوب���ات1التعل���م1ب�س���ورة1فردية1فكل1طف���ل1فريد1من1 •

نوعه1فلديه1م�سكالت1تختلف1عن1االأطفال1االآخرين0
تقدمي1الربامج1االإر�سادية1والعالجية1لالإباء1واالأمهات1ممن1لديهم1اأطفال1ذووا1 •

�سعوبات1التعلم1بغية1توجيههم1اإيل1اأف�سل1الفنيات1الوالدية,1بحيث1تتيح1هذه1
الربامج1لالإباء1واالأمهات1فن1الوالدية1يف1التعامل1مع1امل�سكالت1واال�سطرابات1

النف�سية1وال�سلوكية11لدي1اأبنائهم1املعاقني0
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اإع���داد1وتق���دمي1ال���دورات1والربامج1التدريبي���ة1لالأخ�سائي���ات1االجتماعيات1 •
واملدر�سات1التي1ميكن1اأن1تعمل1على1زيادة1و1تعزيز1فر�ص1وجماالت1التفاعل1
م���ع1ذووا1�سعوب���ات1التعلم1على1اأ�س�ص1تربوي���ة1علمية1من1خالل1التعرف1على1
اخل�سائ����ص1واملع���دالت1النمائي���ه1لكل1مرحلة1عمريه1على1ح���دة,1و1ما1يواكب1

كل1مرحلة1من1م�سكالت1نف�سية1و�سلوكية1وانفعالية1و1اأكادميية1.
التاأكي���د1عل���ى1البعد1الدين���ي1واالإعالمى1يف1اإع���داد1الو�سائ���ل1التعليمية1التي1 •

تت�سم���ن1برامج1اإر�سادي���ة1اأوثقافية1ت�ستن���د1اإىل1ا�سرتاتيجيات1التعلم1الذاتي1
والتنمي���ة1الذاتية1ل���ذووا1�سعوبات1التعلم1�سواء1يف1جم���ال1االأ�سرة1اأو1املدر�سة1
والعم���ل1عل���ى1توظي���ف1وق���ت1الف���راغ1و1ا�ستثم���اره1يف1تنمي���ة1بع����ص1امله���ارات1

ال�سخ�سية1واالجتماعية1.

2	 البحوث املقرتحة:

بن���اء1علي1ما1اأ�سفرت1عنه1نتائج1الدرا�س���ة1احلالية1ميكن1اإلقاء1ال�سوء1علي1
عدة1بحوث1مقرتحة1والتي1تتمثل1يف1التايل1:

اج���راء1درا�س���ة1مماثل���ة1لتنمي���ة1مفهوم1ال���ذات1ل���دي1االأطف���ال1ذووا1�سعوبات1 •
التعل���م1با�ستخ���دام1برنام���ج1اإر�س���ادي1انتقائ���ي1عل���ي1االأطف���ال1ذووا1�سعوب���ات1

التعلم1يف1مرحلة1املراهقةومعرفة1تاأثريه1علي1التوافق1النف�سي1لديهم10
اج���راء1درا�س���ة1مماثل���ة1لتنمي���ة1مفهوم1ال���ذات1ل���دي1االأطف���ال1ذووا1�سعوبات1 •

التعل���م1با�ستخ���دام1برنام���ج1اإر�س���ادي1انتقائ���ي1عل���ي1االأطف���ال1ذووا1�سعوب���ات1
التعل���م1يف1مرحل���ة1الطفولة1املبكرة,1حيث1الآحظ1الباح���ث1ندرة1يف1الدرا�سات1

التي1اجريت1مع1اأطفال1هذه1املرحلة10
اج���راء1درا�س���ة1مماثل���ة1لتنمي���ة1مفهوم1ال���ذات1ل���دي1االأطف���ال1ذووا1�سعوبات1 •

التعلم1با�ستخدام1برنامج1اإر�سادي1انتقائي1علي1عينات1خمتلفة1من1االأطفال1
ملعرفة1الفرق1بني1اأئر1الربنامج1علي1كاًل1من1الذكور1واالأناث0
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املراجع العربية :
اإبراهيم حممد النقيثان )1990(0 درا�صة مقارنة ملفهوم الذات بن الأطفال - 1

املتخلفن عقليًا والأ�صوياء . ر�صالة ماج�صترغر من�صورة . ق�صم علم النف�س . 
كلية الرتبية بجامعة امللك �صعود بالريا�س 0

اأ�صرف اأحمد عبد الهادي اأبو دية ) 2003( 0فاعلية برنامج اإر�صاد جمعي يف - 2
التعليم  من  الثامن  ال�صف  لدى طلبة  النفعايل  والذكاء  الإجناز  دافع  تنمية 

الأ�صا�صي اجلامعة الها�صمية ،الأردن.
اأمل الأحمد )2004( م�صكالت وق�صايا نف�صية، موؤ�ص�صة الر�صالة، بروت، لبنان- 3
الر�صالة، - 4 موؤ�ص�صة  املعلومات،  ع�صر  يف  الذاتي  التعلم   0)2002( الأحمد  اأمل 

بروت، لبنان ط 1
اخلا�صة، - 5 الرتبية  اإىل  املدخل   0)  1997  ( احلديدي  ومني  اخلطيب  جمال 

الأردن – الفالح للن�صر والتوزيع.
من�صورات - 6 النف�صي،  والإر�صاد  التوجيه   0)1989  ( زهران  ال�صالم  عبد  حامد 

جامعة دم�صق0
حامد عبدا ل�صالم زهران)1977(0 مفهوم الذات وال�صلوك الجتماعي لل�صباب - 7

بن الواقع واملثالية . جملة كلية الرتبية بجامعة عبدالعزيز . مكة املكرمة. 
العدد الثالث �س0155 

التوافق - 8 الأبوي وعالقته بكل من  راوية حممود د�صوقي )1997( 0احلرمان 
النف�صي ومفهوم الذات والكتئاب لدى طلبة اجلامعة : درا�صة مقارنة .. جملة 
علم النف�س . ال�صنة العا�صرة . العددان الأربعون واحلادي والأربعون �س 18-

.32
رنده عبداهلل نا�صر )1981(0 الفروق يف مفهوم الذات بن الأحداث املنحرفن - 9

والأفراد العادين كما يعر عنه مقيا�س تين�صي ملفهوم الذات . ر�صالة ماج�صتر 
غر من�صورة . ق�صم علم النف�س . كلية الرتبية باجلامعة الأردنية . عمان .

الأطفال - 10 لدى  النف�صي  والتوافق  الذات  مفهوم   0)1983( اإبراهيم   �صمرة 
�صم�س  – جامعة عن  الرتبية  . كلية  ر�صالة ماج�صتر غر من�صورة  اللقطاء. 

بالقاهرة 
اأ�ص�صه النظرية والتطبيقية( تاأليف - 11 �صيد  خر اهلل،)1986(0 مفهوم الذات 

دال�س د.لبن ترجمة فوزي بهلول، مراجعة واإ�صراف �صيد خر اهلل - بروت 
دار النه�صة العربية.
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بن - 12 املدر�صه  قبل  ما  اأطفال  تربيه  0رامج   )1987( بهادر  علي  حممد  �صعدية 
النظرية و التطبيق، القاهره:ال�صدر للطباعة و الن�صر. 

التعلم - 13 ال�صلوكية املميزة ل�صعوبات  �صعيد دبي�س ) 1994 (0 درا�صة للمظاهر 
النمائية وعالقتها ببع�س املتغرات. القاهرة، جملة علم النف�س، ع 29 ، ال�صنة 

8، �س 26
اجلانحن - 14 بن  الذات  ملفهوم  مقارنة  درا�صة   0)1989( القحطاين  �صلطان 

علم  ق�صم   . من�صورة  غر  ماج�صتر  ر�صالة   . الريا�س  مدينة  يف  والأ�صوياء 
النف�س – كلية الرتبية بجامعة امللك �صعود بالريا�س .

عادل عبد اهلل و�صافيناز كمال ( 2005 ) ق�صور بع�س املهارات قبل الأكادميية    - 15
لأطفال الرو�صة و�صعوبات التعلم الأكادميية الالحقة. املوؤمتر ال�صنوي الثالث 

ع�صر لكلية الرتبية، جامعة حلوان 130
الن�صج - 16 العالقة بن  األ�صول) 1982(0  درا�صة ميدانية عن  الدين  عادل عز 

النفعايل . والتح�صيل الدرا�صي » ،جملة كلية الرتبية ، جامعة عن �صم�س ، 
العدد ) 5(

وتقبل - 17 الذات  وتقبل  النفعايل  0الن�صج   )1997  ( القي�صي  يا�صن  عامر 
الآخرين عند الطلبة امل�صرعن واملجتهدين واأقرانهم العادين ، كلية الرتبية 

)ابن ر�صد( جامعة بغداد اأطروحة دكتوراه غر من�صورة0
1998(0الن�صج - 18  ( رزوقي  احل�صن  عبد   ، واجلبوري  القي�صي  يا�صن  عامر 

 ، الثانوية  املرحلة  العادين يف  املتفوقن واقرتانهم  املراهقن  لدى  النفعايل 
جملة الآداب والعلوم ، جامعة قاريون�س ، ال�صنة 2، العدد 2 ، ليبيا .

طلبة - 19 لدى  النفعايل  التزان  قيا�س   0)  2002  ( امل�صعودي  عبود  عون  عبد 
اجلامعة، بناء وتطبيق( ، كلية الرتبية )ابن ر�صد( ، جامعة بغداد ، )ر�صالة 

ماج�صتر غر من�صورة0
النف�صي - 20 الذات  مفهوم  يف  لالختالفات  0درا�صة   )1989( العتيبي  عبداهلل 

ال�صعودين                 املراهقن  من  عينة  لدى  والتعاملي  والأ�صري  والجتماعي 
ر�صالة   . جدة  مدينة  يف  املتعاطن  وغر  للمخدرات  املتعاطن  )13-19�صنة( 

ماج�صتر غر من�صورة . كلية الرتبية . جامعة اأم القرى . مكة املكرمة .
عبداهلل الغامدي )2001(0 مفهوم الذات ودافعية الإجناز لدى املحرومن من - 21

الأ�صرة . ر�صالة ماج�صتر غر من�صورة . كلية الرتبية بجامعة اأم القرى . مكة 
املكرمة 
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الدرا�صي، - 22 للتح�صيل  الوجدانية  النتائج   0  )1999  ( اهلل  عبد  الرحيم  عبد 
جملة الرتبية، العدد ) 129 (ال�صنة ) 28 ( الأمانة العامة للجنة الوطنية 

القطرية للرتبية والثقافة، قطر، الدوحة. �س 138
عدنان العتوم   والفرح عدنان )1995( 0اأثر بع�س املتغرات الدميوغرافية يف - 23

مفهوم الذات لدى نزلء مراكز ال�صالح والتاأهيل يف الأردن . اأبحاث الرموك. 
املجلد احلادي ع�صر . العدد الثاين . �س 78-53 .

24 - ، ال�صخ�صية  النف�س  0علم   )1990 ها�صم)  ناظم  والعبيدي  داود  حنا  عزيز 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، مطبعة التعليم العايل 

باملو�صل .
للقادة - 25 ال�صلوكية  املهارات  بناء  ا�صرتاتيجيات   ، ال�صيدعثمان)1997(  فاروق 

الإدارين، دار املعارف، القاهرة.
الإ�صكندرية - 26 مركز  الرتبوي،  الجتماع  اجلولين)1997(0علم  فادية 

للكتاب،م�صر ط1
فاخر عاقل)  1988( ، معجم العلوم النف�صية ، ط1، دارالرائد العربي ، بروت.- 27
الذات - 28 مبفهوم  وعالقتها  ال�صبط  ووجهة  العدوان   )1999( ال�صيمي   فاطمة 

لدى اأطفال املوؤ�ص�صات الإيوائية . ر�صالة ماج�صتر غر من�صورة . جامعة عن 
�صم�س بالقاهرة

النظرية - 29 اأ�ص�صه   : الذات  مفهوم   )1981( برت  وجرين   ، وال�س  لبن 
والتطبيقية . ترجمة فوزي بهلول . بروت . دار النه�صة العربية .

بالتوافق - 30 النفعايل  الن�صج  عالقة   0  )  1987  ( الرحمن  عبد  ال�صيد  حممد 
الزواجي ، جملة . الرتبية بالزقازيق ، جملد 2 ، العدد 4

من - 31 وكل  ال�صتطالع  حب  دافع  بن  العالقة   0)  2003 ع�صاكر)  عو�س  حممد 
املرحلة  طلبة  لدى  العلمية  والجتاهات  الذات  ومفهوم  الدرا�صي  التح�صيل 

الأ�صا�صية، جامعة القد�س، فل�صطن، ق�صم الرتبية، ر�صالة ماج�صتر.
حممود ح�صن عطا  )1985( 0مفهوم الذات وعالقته بالكفاية يف التح�صيل - 32

مكتب   . العربي  اخلليج  ر�صالة   . الثانوية  املرحلة  يف  والتخ�ص�س  الدرا�صي 
الرتبية العربي لدول اخلليج . العدد )16( . ال�صنة اخلام�صة . �س 283-253

املو�صوعي - 33 اأطل�س  )2002(0قامو�س  والبحاث  للدرا�صات  العاملي  اأطل�س  مركز 
:دار اأطل�س للن�صر0

م�صطفى حجازي )2000( ال�صحة النف�صية : منظور دينامي تكاملي للنمو يف - 34
البيت واملدر�صة . الدار البي�صاء . املركز الثقايف العربي .
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)1983(0اإداره - 35 بها  املت�صلة  العلوم  و  الجتماعيه  التنمية  م�صطلحات  معجم 
العمل الجتماعي ، القاهرة :الأمانه العامه جلامعه الدول العربية .

مني احلموي )2010( : التح�صيل الدرا�صي وعالقته مبفهوم الذات )درا�صة - 36
ميدانية على عينة من تالميذ ال�صف اخلام�س....جملة جامعة دم�صق املحلد 

26 ملحق 2010 
نايفة قطامي- حممد برهوم)1989( 0طرق درا�صة الطفل، ط 1، دار ال�صروق - 37

، عمان، الأردن.
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اأثــر برنامج تدريبي لتنميــة مهارات احل�صاب لــدى عينة من اأطفال 
التوحد فى اململكة العربية ال�صعودية

اإعداد
د/ كوثر عبد ربه قوا�صمة

اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد
كلية الرتبية ، جامعة امللك عبد العزيز.

ملخ�س الدرا�صة:
هدف���ت1الدرا�س���ة1احلالية1اىل1التع���رف1على1اأثر1برنام���ج1تدريبي1يف1تنمية1

مهارات1احل�ساب11لدى1عينة1من1اأطفال1التوحد1يف1جده.
تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)40(1طفال1وطفل���ه1من1امل�ساب���ني1با�سطراب1
التوح���د1والذي���ن1ت���رتاوح1اأعمارهم1ما1بني)8-1اقل1م���ن121(1�سنة,1وقد1مت1اختيار1
العينة1بطريقة1ق�سدية1من1املراكز1واملوؤ�س�سات1التي1تعمل1على1تقدمي1اخلدمات1
الرتبوي���ة1الأطف���ال1التوح���د,1ومت1تق�سيم1اأف���راد1العينة1ع�سوائي���ا1ًاىل1جمموعتني1
�سابط���ة1وعدده���ا)20(1طفل)10(اطفال1من1عم���ر1)8-10(1�سنوات1و)10(1اطفال1
من1)110-1اقل1من1121(1�سنة,1وجتريبية1وعددها1)20(1طفل)10(اطفال1من1عمر1

)8-10(1�سنوات1و)10(1اطفال1من1)110-1اقل1من1121(1�سنة.
ا�ستخدم���ت1الباحث���ة1الأغرا����ص1ه���ذه1الدرا�س���ة1مقيا����ص1مه���ارات1احل�ساب1
لالأطفال1التوحديني1والتي1متثل1يف1تنمية«1االرقام1اال�سارات1الريا�سية1عمليات1
اجلمع1الطرح1العملة1الكمية1اكرث,1اقل,1ي�ساوي1اال�سلوب1ماذا1يحدث1قبل,1وبعد,1
م���اذا1يح���دث,1مل���اذا1/1الن,1الوق���ت,1ف�س���ول1ال�سنة,1اي���ام1اال�سب���وع,1الرزنامة«,1ومت1
التحق���ق1م���ن1�سدق1وثب���ات1اأداة1الدرا�س���ة.1كما1مت1تطبيق1الربنام���ج1التدريبى1يف1
تنمي���ة1مهارات1احل�ساب1و1الذي1تك���ون1من)40(1جل�سة1قدمت1خالل1)12(1ا�سبوع1
بواقع)5(1جل�سات1يف1اال�سبوع1لكل1طفل1مبعدل1خم�سة1اطفال1كل1يوم1وملدة)60(1

دقيقة.1وذلك1بعد1االتفاق1مع1ادارة1املركز1ومن1ثم1اولياء1االمور.1
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وق���د1ا�س���ارت1نتائ���ج11ال�س���وؤال1االول1اىل1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية11111
)1α=0٫051(1تع���زى1للمجموع���ة1يف1جمي���ع1امله���ارات1ويف1الدرج���ة1الكلي���ة1با�ستثناء1

مهارة1االأرقام,1وجاءت1الفروق1ل�سالح1املجموعة1التجريبية.
كم���ا1اأ�س���ارت1نتائ���ج1ال�س���وؤال1الث���اين1اىل1وجود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية11
)1α=0٫051(1تع���زى1للمجموع���ة1يف1كل1م���ن1مهارات1االإ�س���ارات1الريا�سية,1العملة,1
واأول1-1اأخ���ر1-1بع���د1ذل���ك,1وقب���ل1-1بعد,1وماذا1يح���دث,1والوقت,1وف�س���ول1ال�سنة,1
واأي���ام1االأ�سبوع,1والرزنامة,1ويف1الدرجة1الكلية,1وجاءت1الفروق1ل�سالح1املجموعة1

التجريبية,1بينما1مل1تظهر1فروق1يف1باقي1املهارات.1

املقدمة :

1يع���د1التوحد1من1اأكرث1اال�سطرابات1النمائي���ة1تاأثريا1ًيف1القدرات1االأدائية1
والوظيفي���ة1للف���رد,1كم���ا1اأنه1م���ن1اأكرث1اال�سطراب���ات1النمائية1اإث���ارة1للجدل1بني1
املخت�س���ني1�س���واء1اأكان1ه���ذا1اجل���دل1مرتبط���ا1ًباالأعرا����ص1اأو1بالت�سخي����ص1...!!1
ويحت���دم1هذا1اجل���دل1يف1ظل1غياب1القدرة1على1حتديد1االأ�سباب1املوؤدية1لالإ�سابة1

بهذا1اال�سطراب1ب�سكل1دقيق.1
وعل���ى1الرغ���م1مم���ا1�سبق1فاإن1ا�سط���راب1التوحد1هو1مبثاب���ة1ظاهرة1عاملية,1
حي���ث1ظه���رت1ح���االت1التوح���د11يف1كل1مناط���ق1الع���امل1تقريب���اً,1ولعله1م���ن1امللفت1
لالنتب���اه1التزايد1امل�ستمر1واملت�سارع1لع���دد1االأطفال1الذين1يعانون1من1التوحد1يف1

جميع1اأنحاء1العامل.1
وعلي���ه1ف���اإن1العديد1من1الربام���ج1التدريبية1التي1يت���م1تقدميها1لالأطفال1
التوحديني11يف1�سبيل1تاأهيلهم1ورعايتهم,1و1االأطفال1التوحديني1ال1ميكنها1اأن1تقوم1
بتطوير1قدرتهم1على11تنمية1املهارات1االكادميية1بالطرق1واالأ�ساليب1التي1تعترب1
عادي���ة,1وم���ع1ذلك1فهم1مث���ل1غريهم1من1االأطف���ال1العاديني1توج���د1بينهم1فروق1
فردية1توؤدي1اإىل1وجود1م�ستويات1خمتلفة1ومتباينة1من1االأداء1االكادميي.1وان1كان1
العديد1منهم1يعانون1من1خلل1وا�سح1يف1هذا1اجلانب11,1وتعترب1الربامج1التدريبية1
ذات1اأهمي���ة1كب���رية1بالن�سب���ة1له���وؤالء1االأطف���ال1حي���ث1ميكن1من1خ���الل1مثل1هذه1
الربام���ج1تنمي���ة1مهاراتهم1وا�ستعدادهم1للتعلم,11وهنالك1اأنواع1خمتلفة1ومتعددة1
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من1الربامج1الرتبوية1وال�سلوكية11التي1يتم1تقدميها1لهوؤالء1االأطفال1تعمل1على1
حت�س���ني1مهاراته���م1االكادميي���ة.1وتعمل1تل���ك1الربامج1على1احلد1م���ن1ال�سلوكات1
غ���ري1املالئمة,1و1التي1توؤدي1بالتايل1اإىل1حت�سني1م�ستوى1التفاعالت1االجتماعية1
له���وؤالء1االأطف���ال.1وميك���ن1اأن1ي�س���رتك1االأقران1يف1تل���ك1الربامج1,1كم���ا1ميكن1اأن1
.(Norris & Dattilo , 1999 ).ي�س���رتك1فيه���ا1اأع�ساء1من1ا�سر1هوؤالء1االأطفال

م�صكلة الدرا�صة
اإن1الغر����ص1م���ن1هذه1الدرا�س���ة1هو1تطوير1برنامج1ترب���وي1لتنمية1مهارات1
احل�ساب1لالطفال1الذين1يعانون1من1ا�سطرابات1التوحد1يف1البيئة1ال�سعودية.

اأ�صئلة الدرا�صة:
حاولت1الدرا�سة1االإجابة1عن1االأ�سئلة1االآتية:

ال�س�وؤال الأول:1»م���ا1اأث���ر1برنام���ج1تدريب���ي1لتنمي���ة1مه���ارات1احل�ساب1ل���دى1اأطفال1
التوحد1من81-1اقل1من1101�سنوات؟«

ال�س�وؤال الث�اين: »ما1اأثر1برنامج1تدريبي1لتنمية1مه���ارات1احل�ساب1لدى1االأطفال1
التوحد1من101-1اقل1من1121�سنوات؟«

اأهمية الدرا�صة :
اإن1التحديد1الدقيق1جلوانب1القوة1وال�سعف1لدى1االأطفال1الذين1يعانون1
م���ن1ا�سط���راب1التوحد1,1والوقوف1على1م�ستوى1االأداء1الفعلي1لهم1,1عملية1هامة1
ج���دا1ًت�ساع���د1العاملني1يف1امليدان1على1ت�سمي���م1وو�سع1الربامج1الرتبوية1الفعالة1
له���وؤالء1االأطف���ال,1كم���ا1وي�سه���ل1التقيي���م1الدقي���ق1لالأخ�سائيني1اتخ���اذ1القرارات1

الرتبوية1املنا�سبة1لهم.1

ونظ���را1ًلقلة1الربامج1املنا�سبة1والتي1تعن���ى1بتنمية1مهارات1احل�ساب1والتي1
ت�ساه���م1يف1التع���رف1وب�سكل1دقيق1على1اأهم1جوانب1القوة1وال�سعف1لدى1االأطفال1
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الذي���ن1يعان���ون1م���ن1ا�سط���راب1التوح���د1يف1البيئ���ة1العربي���ة1عموم���اً,1ويف1اململك���ة1
العربي���ة1ال�سعودي���ة1على1وج���ه1اخل�سو�ص,1اأ�سبح���ت1احلاجة1ما�س���ة1اإىل1ت�سميم1
برنام���ج1منا�س���ب1لتنمي���ة1مه���ارات11احل�ساب1ل���دى1الطفل1التوح���دي1يف1املجاالت1
احل�سابية1املختلفة11,1يتمتع1بدالالت1�سدق1وثبات1منا�سبة1يطماأن1اإليها1يف1تقدمي1
تدري���ب1لتنمي���ة1القدرات1احل�سابي���ة1للطفل1الذي1يعاين1م���ن1ا�سطراب1التوحد,1
االأم���ر1ال���ذي1ي�ساعد1يف1اتخ���اذ1القرارات1لتق���دمي1اخلدمات1الرتبوي���ة1العالجية1

املنا�سبة.

وعليه1قامت1الباحثة1باالإطالع1على1االدب1ال�سابق1والذي1عني1بتنمية1هذا1
اجلان���ب1ل���دى1االطفال1الذي���ن1يعانون1من1ا�سط���راب1التوح���د1لت�سميم1برنامج1
تدريب���ي1يهت���م1بجان���ب1احل�س���اب1ل���دى1االطف���ال1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1ا�سط���راب1
التوح���د11وا�ستخ���راج1دالالت1�سدق���ة1وثبات���ه1يف1البيئ���ة1ال�سعودية1وذل���ك1نظرا1ًملا1
يتمت���ع1الربنام���ج1م���ن1خ�سائ����ص1عدي���دة1,1حيث1اأنه1يتي���ح1املج���ال1لالأخ�سائي1اأو1
املعل���م1للتفاع���ل1مع1الطفل1بفعالي���ة1وذلك1من1خالل1اجلان���ب1االأدائي1للربنامج1
ال���ذي1يقدم1للطفل1جمموعة1من1االألع���اب1واال�ساليب1التي1ت�ساهم1يف1رفع1كفاءة1

االطفال1يف1جانب1احل�ساب.

كم���ا1وتتجل���ى1اأهمي���ة1الربنام���ج1التدريب���ي1يف1اإمكاني���ة1ا�ستخدام���ه1لو�سع1
اخلط���ط1التعليمي���ة1الفردي���ة1لالأطف���ال1امل�ساب���ني1با�سط���راب1التوح���د1وذلك1ملا1
يتمت���ع1ب���ه1من1قدرة1عل���ى1الك�سف1عن1اأبرز1نقاط1الق���وة1وال�سعف1لدى1االأطفال,1
كم���ا1اأن1ن�وعي����ة1امل�سكالت1يف1جانب1احل�ساب1املوجودة1ل���دى1االطفال1والتي1يعمل1
الربنامج1الرتبوي1على1حتديدها1ت�ساعد1يف1فهم1مدى1حاجة1الطفل1لتعلم1مثل1
تل���ك1امله���ارات1للو�سول1ملرحل���ة1اال�ستق���الل1يف1جوانب1معينة1ل���دى1الطفل1اذ1ان1
اله���دف1ال���ذي1ت�سعى1الي���ة1الرتبية1اخلا�سة1بوجه1عام1ه���و1و�سول1الطفل1ملرحلة1

اال�ستقالل1يف1مهارات1احلياة1اليومية.111111



العدد ) 3 ( اأبريل 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 197 -

تعريف امل�صطلحات:

Autism  التوحد 
 (The American1تبني���ت1الباحث���ة1تعريف1اجلمعي���ة1االأمريكية1للتوح���د
(111Society of Autism, 1999وال���ذي1يطاب���ق1يف1م�سمون���ه1ما1جاء1يف1الدليل1
الت�سخي�س���ي1واالإح�سائي1الرابع1ال�سادر1جمعي���ة1االأطباء1النف�سيني1االأمريكيني1
وال���ذي1ين�ص1عل���ى1اأن1:1التوحد1هو1نوع1من1اال�سطراب���ات1التطورية1)النمائية(1
ال���ذي1يظه���ر1خ���الل1الثالث1�سن���وات1االأوىل1م���ن1عمر1الطف���ل11,1حي���ث1ينتج1هذا1
اال�سط���راب1ع���ن1خلل1يف1اجله���از1الع�سبي1يوؤثر1بدوره1يف1وظائ���ف1املخ1,1وبالتايل1
يوؤثر1يف1خمتلف1نواحي1النمو1فيوؤدي1اإىل1ق�سور1يف1التفاعل1االجتماعي1,1وق�سور1
يف1االت�س���ال1�س���واء1اأكان1لفظي���ا1ًاأم1غري1لفظي,11وهوؤالء1االأطف���ال1ي�ستجيبون1اإىل1
االأ�سي���اء1اأك���رث1م���ن1ا�ستجابته���م1اإىل1االأ�سخا�ص1,1وي�سطرب1ه���وؤالء1االأطفال1من1
اأي1تغي���ري1يح���دث1يف1بيئته���م,1و1يكررون1دائما1ًح���ركات1ج�سماني���ة1اأو1مقاطع1من1

الكلمات1بطريقة1اآلية1متكررة.1

التعريف الإجرائي للتوحد :
وه���م1االأطف���ال1امل�سخ�سني1م�سبقا1ًعلى1اأنهم1اأطف���ال1يعانون1من1ا�سطراب1

التوحد1وامللتحقني1بربامج1التوحد1احلكومية1واخلا�سة1بجدة.

الربنامج التدريبي:
يع���رف1الربنام���ج1التدريبي1اجرائي���ا1يف1الدرا�سة1احلالي���ة:1باأنه1جمموعة1
م���ن1االأن�سط���ة1املخططة1املتتالية1املتكاملة1املرتابطة1التي1تت�سمن1جمموعة1من1
املمار�س���ات1وامله���ارات1الت���ي1تقدم1خ���الل1فرتة1زمنية1حم���ددة1وت�ستن���د1اىل1ا�س�ص1
نظري���ة1وتعمل1على1حتقيق1الهدف1الع���ام1للربنامج1يف1جانب1مهارات1احل�ساب,” 
والتي1تتمثل1يف1تنمية1االرقام1اال�سارات1الريا�سية1عمليات1اجلمع1الطرح1العملة1
الكمي���ة1اكرث,1اق���ل,1ي�ساوي1اال�سلوب1ماذا1يحدث1قبل,1وبع���د,1ماذا1يحدث,1ملاذا1/1
الن,1الوقت,1ف�سول1ال�سنة,1ايام1اال�سبوع,1الرزنامة” وذلك1لدى1عينة1من1اطفال1

التوحد.
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مددات الدرا�صة:
طبق���ت1الدرا�س���ة1يف1اململكة1العربية1ال�سعودي���ة1و�سملت1املنطقة1الغربية1التي1. 1

متثلت1مبدينة1جدة.
تك���ون1جمتم���ع1الدرا�س���ة1م���ن1)1100(1طف���اًل1وطفل���ة,1م�سخ�س���ني1عل���ى1اأنهم1. 2

م�سابني1با�سطراب1التوحد.
تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)40(1طف���اًل1وطفل���ه,1م�سخ�سني1عل���ى1انهم1من1. 3

التوحد1الب�سيط.
�سمل���ت1العين���ة1االأطف���ال1الذي���ن1ت���رتاوح1اأعمارهم1ما1ب���ني1)181(1�سن���وات1اإىل11111111111. 4

)10(1�سنة1.
كما1تتحد1الدرا�سة1ب�سدق1وثبات1االأداة1امل�ستخدمة.. 5

االإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة:
مل1حتظ1م�سكالت1احل�ساب1لدى1االطفال1التوحديني1من1البحث1العلمي1
والدرا�سات1مبثل1ما1ح�سيت1علية1مهارات1التوا�سل1واالنتباه1ومهارات1احلياتية1

املختلفة1من1الطلبة1الذي1يعانون1من1ا�سطراب1التوحد1
وم���ن1امل�س���كالت1الت���ي1يواجهه���ا1املرب���ون1ح���ول1حمت���وى1مق���رر1احل�س���اب1
ال���ذي1يق�سون���ه1لتعلي���م1مفاهي���م1احل�س���اب1للطلب���ة1م���ن1 الوق���ت1 وم���ا1مق���دار1
تل���ك1 لتعلي���م1 املنا�سب���ة1 ال�سرتاتيجي���ات1 مقاب���ل1 يف1 التوح���د1 ا�سط���راب1 ذوي1

.(Montague,2003)املفاهيم

املفاهيم واملهارات التي تنمى فى الطفولة املبكرة:
م���ن1املفاهي���م1املهم���ة1الت���ي1تنم���ى1مبك���را1مفه���وم1الهوي���ة1والت���ي1تعن���ي1ان1
لل�سخ�ص1او1ال�سئ1خ�سائ�ص1او1�سمات1متيزه1فهو1يبدا1بتمييز1افراد1ا�سرته1وفيما1
يل���ي1يب���دا1بتمييز1اال�سي���اء1واللع���ب,1وبعدها1يبدا1مفه���وم1الت�سمية,1فم���ا1ان1يبدا1
الطفل1بتميز1الكالم1حتى1يبدا1يف1اقران1ا�سماء1معينه1بالنا�ص1واال�سياء1املحيطة,1
ومع1منو1الطفل1وات�ساع1عامله1تكت�سب1اال�سياء1اكرث1امل�سميات1اكرث1حتديدا,1فهم1
يالحظ���ون1خ�سائ�ص1اال�سي���اء1وي�سنفون1اال�سياء1بتلك1اخل�سائ�ص1كما1يقارنون1
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اال�سي���اء1بن���اء1عل���ى1اخل�سائ�ص,1وتع���د1مهارات1املالحظ���ة1والت�سني���ف1والت�سمية1
مهمة1للتعلم1االحق1للح�ساب1فمن1�سمن1هذه1اال�سا�سيا1�سيقم1الطالب1بت�سنيف1
االرق���ام1اىل1خ�سائ�سها)زوجي���ة,1فردي���ة(.ويف1عم���ر1الرابع���ة1واخلام�س���ة1ي���درك1

.(Olson,2002)االطفال1االعداد1التي1ت�ستخدم1لعد1اال�سياء

هن���اك1مفهوم1يب���دا1بالن�سج1مبكرا1هو1مفهوم1ال�سبب1والنتيجة1فاالطفال1
يتعلم���ون1هذه1امله���ارة1ال�ستك�ساف1البيئ���ة1ومالحظة1االفع���ال1وردود1االفعال1من1

امثلتها1يف1احل�ساب1جمع1االعداد1يعطينا1عدد1اكرب.

مراحل منو البنية املعرفية املتعلقة باحل�ساب:

تع���د1الذاك���رة1واالنتب���اه1ومه���ارات1اللغة1م���ن1اه���م1املقومات1لنم���و1املهارات1
املعرفي���ة1فاالطف���ال1يب���داون1با�ستخ���دام1ق���درات1الذاك���رة1عندم���ا1يتفاعل���ون1مع1
البيئ���ة1وتذك���رون1تل���ك1اخل���ربات1كما1ي�ستجيب���ون1لالف���راد1واملو�سيق���ى1املالوفة,1
وعندما1يبدا1االطفال1يف1مالحظة1اثر1البيئة1فانهم1يبدءون1يف1فهم1دور1احلروف1
واالع���داد1باعتباره���ا1متثي���الت1جم���ردة1ال�سي���اء1مالوفة.ويطل���ب1االطف���ال1تعلم1
كتاب���ة1ا�سمائه���م1ويحفظوا1العالمات1وع1ا�ستم���رار1التدري�ص1ت�سبح1مهام1الذاكرة1
اك���رث1حتدي,1اذ1يجب1عليهم1تذكر1ال�س���كل1املكتوب1لالعداد1والرموز1امل�ستخدمة1
يف1احل�ساب.وثمة1متثيالت1عقلية1مهمة1اخرى1يقوم1بها1االطفال1وهي1اجلوانب1
املكاني���ة1للح�ساب1التي1ترتبط1ب�سكل1وثيق1مبفهوم1العد,1فاالطفال1ينظرون1اىل1
الكمي���ات1ككمي���ات1جمملة1وكمي���ات1ن�سبية1بدال1من1ان1ينظ���روا1ايل1اليها1كاعداد1
منف�سلة.وتت�سم���ن1خ�سائ�ص1اال�سياء)1ال�سكل1احلج���م1اللون(1واملواقع1الن�سبية1
لال�سياء)امل�سافة1بجانب1خلف(1وتدوير1اال�سياء1على1انها1نف�ص1اال�سياء)1الدوران1
االنق���الب(1وتركي���ب1وتفكي���ك1اال�سي���اء1ومتيي���ز1الرموز)عالمة1ي�س���اوي1الطرح1
االرقام(1والتوجيه1املكاين1وتف�سري1الر�سوم)خريطة1الف�سل1او1ر�سم1بياين1لعدد1
االزرار1امللون���ة(,1هذه1املفاهيم1تنمى1م���ن1خالل1التفاعل1املوجه1مع1البيئة1الغنية1

.(Pandiscio,2001)وال1يجب1ان1تطلب1ب�سكل1جمرد1اىل1ان1تتكون1املفاهي
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مهارات احل�ساب امللئمة للنمو للطفال ال�سغار:

يرتب���ط1منو1مه���ارات1احل�س���اب1لالطف���ال1باملمار�سات1واالن�سط���ة1املالئمة1
الت���ي1ت�ستخ���دم1م���ن1حي���ث1العم���ر1والزم���ن1والثقاف���ة,1ويت�سم���ن1النم���و1الفردي1

العوامل1الثقافية,

ولك���ن1املمار�س���ات1املالئم���ة1للنم���و1الحت���ول1بحال1م���ن1االح���وال1دون1تعلم1
احل�س���اب,1اذ1ميك���ن1لالطفال1ال�سغار1ان1ينمو1مفاهي���م1ومواقف1يكون1لها1تاثري1
كب���ري1عل���ى1تعلمه���م1ال�سكل���ي1للح�س���اب,1وم���ن1النق���اط1املهم���ة1يف1تنمي���ة1مهارات1

احل�ساب1لدى1االطفال1مايلي:
عزز1اهتمام1االطفال1الطبيعي1باحل�ساب.. 1
ابن���ي1عل���ى1خلفية1االطفال1م���ن1ذوي1التوحد1مبا1يف1ذل���ك1خرباتهم1اال�سرية1. 2

واللغوية1والثقافية.
ا�س�ص1منهج1لتدري�ص1احل�ساب1يتنا�سب1مع1احتياجاتهم.. 3
ا�ستخ���دم1اال�سالي���ب1الت���ي1تعمل1عل���ى1تقوية1عمليات1التفك���ري1لدى1االطفال1. 4

.(Reuhkala,2001)من1ذوي1ا�سطراب1التوحد

تطبيقات نظريات التعلم فى تعلم احل�صاب لذوي ا�صطراب التوحد:

اول: النظرية ال�سلوكية:

ينظ���ر1الكثري1للنظرية1ال�سلوكية1على1انه���ا1نظرية1اكرث1ح�سما1يف1التاثري1
عل���ى1ال�سل���وك1االجتماع���ي1اال1انها1ط���ورت1لتف�سري1كيف1نتعل���م1عموما1وترجمت1
اىل1تطبيقات1اكادميية1كثرية1ومن1امثلة1التطبيقات1التي1تاثرت1ب�سدة1بنظريات1
التعل���م1ال�سلوكية1التدري����ص1الدقيق1وحتليل1املهام1واالهداف1ال�سلوكية1وا�ساليب1
الت�سكيل1والتغذية1املرتدة1التعليمية1والتدري�ص1املبا�سر1ومراحل1التعلم1والتحليل1
الوظيف���ي1لبيئة1التعلم1والتقومي1املعتمد1على1املنهج1وت�سميم1التدري�ص1كل1هذه1
ميك���ن1تطبيقه���ا1عل���ى1تدري����ص1احل�س���اب1اذ1ان1معظ���م1جوانب1احل�س���اب1تت�سمن1

جوانب1�سلوكية,1اذ1ان1هناك1كثري1من1الفعاليات1التي1توؤكد1هذه1التفاعالت.
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ثانيا: النظرية املعرفية:

تذهب1هذه1النظرية1اىل1ان1التعلم1يكون1عملية1تكوين1وا�سالح1املخططات1
املعرفي���ة1بن���اء1عل���ى1التفاعالت1واملالحظ���ات1ال�سخ�سية1ومن1االمثل���ة1ان1الطفل1
ي���رى1كوب���ني1زجاجيني1خمتلف���ان1يف1احلجم1فيهما1كمية1م���ن1الع�سري1يبدو1انها1
مت�ساوي���ة1وانطب���اع1الطف���ل1يق���وم1عل���ى1روؤية1م�ست���ةى1الع�س���ري1يف1كل1كوب,1لكن1
املعلم1ي�سجع1الطفل1على1�سب1الع�سري1يف1اواين1اخرى1وبعد1جتارب1كثرية1ي�سل1
الطف���ل1اىل1ادراك1احلج���م1و�س���كل1االني���ة1يج���ب1ان1يو�سع1يف1االعتب���ار1ان1اف�سل1

طريقة1لتعليمه1هو1التجربة1باواين1خمتلفة.

ثالثا: النظريات الجتماعية	 الثقافية:

توؤك���د1عل���ى1ان1التوا�س���ل1بني1املعل���م1والطالب1مه���م1لعملي���ة1التعلم1وذلك1
من1خالل1خلق1منطقة1اقرب1للنمو1ي�سجع1الطالب1على1اجناز1ما1الي�ستطيعون1
ان1ينج���زوه1ف���رادى.1وعليه1فقد1ظهرت1العديد1م���ن1املقايي�ص1واالأدوات1والقوائم1
لت�سخي����ص1التوح���د1يف1حماول���ة1م���ن1الباحث���ني1الإر�س���اء1اللبن���ة1االأولي���ة1لعملية1

تقدمي1اخلدمات1التدريبية1والتعليمية1التاأهيلية.

اأم���ا1العملي���ة1التالي���ة1للت�سخي����ص1التي1كان���ت1وما1تزال1حت���وز1على1اهتمام1
الباحث���ني1,1فه���ي1عملي���ة1التقيي���م1اأو1التحدي���د1الفعل���ي1مل�ست���وى1االأداء1احلقيقي1
للطف���ل1الذي1يعاين1من1ا�سط���راب1التوحد1يف1جميع1املجاالت1النمائية1الذي1هو1
مبثاب���ة1املفت���اح1احلقيقي1لتق���دمي1اخلدمات1االأن�سب1للطف���ل1واالرتقاء1مب�ستوى1

اأدائه1اإىل1اأق�سى1مدى1ممكن1اأن1ت�سمح1به1قدراته.1

وتتمح���ور1ال�سعوب���ات1التي1ميك���ن1اأن1يواجهها1اأخ�سائ���ي1الرتبية1اخلا�سة1
عن���د1تقيي���م1الطف���ل1ال���ذي1يع���اين1م���ن1ا�سط���راب1التوحد1ح���ول1تاأث���ري1ال�سمات1

االأ�سا�سية1لهذا1اال�سطراب1ف�ي1عم�لي�ة

التقييم,1حيث1ي�سعب1حتديد1م�ستوى1اأداء1الطفل1بدقة1يف1ظل1وجود1ق�سور1
نوع���ي1يف1التوا�س���ل1م���ع1املحيطني11,1وبتك���رار1بع�ص1احل���ركات1النمطية1,1و�سعف1
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التوا�س���ل1الب�س���ري1,1...1اإىل1غ���ري1ذلك1م���ن1ال�سمات1املرتبطة1به���ذا1اال�سطراب,1
ه���ذا1باالإ�ساف���ة1اإىل1املحدودي���ة1ال�سديدة1يف1املقايي�ص1العربي���ة1املخ�س�سة1لذلك1,1
م���ن1هن���ا1كانت1احلاجة1�سروري���ة1للبحث1عن1اأداة1يوثق1به���ا1ويطمئن1لها1لتقييم1
وحتدي���د1م�ست���وى1االأداء1احل���ايل1لالأطفال1الذين1يعانون1م���ن1ا�سطرابات1طيف1
التوح���د1ت�ساع���د1املعلم���ني1والعامل���ني1يف1املج���ال1على1اتخ���اذ1الق���رارات1الرتبوية1
املنا�سب���ة1ل���كل1طف���ل1,1لذا1مت1العمل1عل���ى1ت�سميم1الربنام���ج1التدريبي1ملا1فيه1من1
مزاي���ا1ت�ساع���د1املعلمني1على1و�سع1اخلطط1الرتبوي���ة1الفردية1املنا�سبة1لالأطفال1
 (National Center for Education11امل�ساب���ني1با�سطراب���ات1طي���ف1التوح���د

11.Statistics, 2004)

ويف1نهاي���ة1العر����ص1يب���دو1ان1اف�س���ل1املعلم���ني1ه���م1الق���ادرون1عل���ى1تقدمي1
التدري�ص1للطالب1من1ذوي1ا�سطراب1التوحد1مدى1وا�سع1من1القدرات1واخلربات1
ال�سابق���ة1بطريقة1من�سقة1لكنها1تعط���ي1كل1طالب1لفر�سة1الن1يتعلم1لوحده.لذا1
ناخ���ذ1نظري���ات1التعلم1بع���ني1االعتب���ار1باعتبارها1متثل1اال�سا����ص1وتعطي1االجتاه1
للممار�سة1املهنية1والبحثية1فاملمار�سة1املهنية1يجب1ان1ت�ستند1اىل1مداخل1نظرية1

�سليمة1اكدتها1االبحاث1العلمية.

فاالطف���ال1م���ن1ذوي1ا�سطراب���ات1التوح���د1يظه���رون1مه���ارات1يف1م�ست���وى1
اق���ل1م���ن1اعماره���م1الزمنية1ولديهم1اوج���ه1ق�سور1يف1جماالت1اخ���رى1فال�سعوبة1
تكم���ن1يف1ا�ستدع���اء1احلقائ���ق1اال�سا�سية1ب�سرع���ة1ودقة1من1الذاك���رة1طويلة1املدى

1.(Seo, k. & Ginsburg, 2004)1

 اأ�سباب الإ�سابة بالتوحد : 

تختل���ف1اأ�سب���اب1االإ�ساب���ة1بالتوحد1من1�سخ����ص1الآخر1.1وفيم���ا1يلي1عر�ص1
لبع����ص1االأ�سب���اب1املحتملة1:1اجلينات1والوراث���ة11,1تعر�ص1االأم1اإىل1�سموم1كيماوية1
اأو1 1, ف���رتة1احلم���ل1 اأثن���اء1 اأو1فريو�س���ات1 باأمرا����ص1 االأم1 اإ�ساب���ة1 1, اأثن���اء1احلم���ل1

اال�سطرابات1االأي�سية1)1ال�سامي120041,1؛1الرو�سان120061,1(1.
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اخل�سائ�س املعرفية: 

يتمي���ز1االأطف���ال1التوحديون1بع���دد1من1اخل�سائ�ص1املعرفي���ة1التي1تختلف1
م���ن1ف���رد1اإىل1اآخ���ر,1وه���ي1تتف���اوت1امل�ستوي���ات1املعرفية1فيم���ا1بينهم1ح�س���ب1درجة1
الذكاء1والتوحد,1ويذكر)ملكية,19981(1اأن1251%1من1االأطفال1التوحديني1يعانون1
م���ن1توح���د1وتخلف1عقل���ي11�سديد1و50%1منه���م1يعانون1من1توح���د1وتخلف1عقلي1

ب�سيط1و25%1منهم1يعانون1من1توّحٍد1وتخلٍف1عقلٍي1�سديد.11

وي�سي���ف)1ذي���ب,120041(1اإن1م���ا1ن�سبت���ه1م���ن1)1701– 175%(1م���ن1االأف���راد1
التوحدي���ني1ه���م1معاقون1عقليا1وترتاوح1ن�سبة1االإعاقة1ب���ني1الب�سيطة1وال�سديدة1
ج���دا1ومتثل1الن�سبة1الباقية1درج���ات1ذكاء1تزيد1عن1)70%(.1ويكون1اإجناز1االأفراد1
التوحدي���ني1عل���ى1اختب���ارات1ال���ذكاء1يف1اجلان���ب1االدائ���ي1اأعل���ى1من���ه1يف1اجلان���ب1
اللفظ���ي1م���ع1االأخ���ذ1بع���ني1االعتب���ار1�سعوبة1كب���رية1يف1تطبي���ق1اختب���ارات1الذكاء1
عليهم1باالإ�سافة1اإىل1ن�سبة1ب�سيطة1ال1تتجاوز1)110%(1لديهم1مواهب1غري1عادية1

مثل:1ومواهب1مو�سيقية,1وفنية,1وقدرات1ح�سابية1عالية.

ويف1االآونة1االأخرية1زاد1االهتمام1ب�سكل1كبري1ومن1جميع1التخ�س�سات1ذات1
العالق���ة1به���ذا1اال�سط���راب,1مما1اأدى1اإىل1ظه���ور1العديد1م���ن1الربامج1العالجية1

التي1ت�سرتك1يف1جوانب1معينة11وتختلف1يف11اأخرى1.

ومل���ا1الختيار1الربنام���ج1العالجي1املنا�سب1من1اثر1اإيجابي1على1منو1الطفل1
وخف�ص1االأعرا�ص1لديه,1كان1البد1من1تقدمي1برامج1تربوية1و�سلوكية1لهم1والتي1

تقوم1على1فل�سفات1ونظريات1خمتلفة.

الربامج الرتبوية:

تع���رف1الربام���ج1الرتبوي���ة1باأنه���ا1امله���ارات1االأكادميي���ة1املقدم���ة1لالأطفال1
التوحديني1والتي1تزيد1من1مهاراتهم1اال�ستقاللية1يف1اجلانب1املعريف1واملتمثلة1يف1
جانب1احل�ساب1اذ1ينعك�ص1يف1املهارات1احلياتية1من1مثل1ا�ستخدام1العملة,1ومهارات1
احل�ساب11وكذلك1ادراك1االيام1واالوقات1ب�سكل1يح�سن1من1اداء1االطفال1امل�سابني1
بالتوح���د.1ولقد1ظهر1العديد1م���ن1الربامج1الرتبوية1املختلفة1املوجهة1لالأطفال1
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التوحديني1و1�سوف1ن�ستعر�ص1الربامج1الرتبوية1العاملية1التي1اأثبتت1فاعليتها1من1
 Treatment and education(1خ���الل1الو�سائل1التعليمية1وه���و1برنامج11تيت�ص
 of autistic and related communication handcapped children :
 (TEACCHولوفا����ص (LOVAAS)ودوغال����ص(DOUGLASS) ,1وبع����ص1

.(HIGASHI )املدار�ص1ال�سهرية1مثل1هيقا�سي

وق���د1قام���ت1الباحث���ة1باالط���الع1عل���ى1االدب1ال�ساب���ق1والربام���ج1الرتبوي���ة1
الت���ي1تعن���ي1بتدريب1االطف���ال1من1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1وخل�س���ت1اىل1برنامج1
تدريب���ي1يف1جاين1احلا�ساب1لتنمية1وتدري���ب1هذا1اجلانب1لدى1الطلبة1نظرا1الن1
بع����ص1الدرا�س���ات1ان1ل���دى1االطف���ال1امل�ساب���ني1با�سط���راب1التوح���د1الق���درة1على1
تعل���م1مه���ارات1خمتلف���ة1ولديهم1قدرات1خا�س���ة1وكان1من1بينه���ا1احل�ساب,1ويعمل1
الربنامج1على1تدريب1وتنمية1جمموعة1من1املهارات1املختلفة1وهي«1والتي1تتمثل1
يف1تنمية1االرقام1اال�سارات1الريا�سية1عمليات1اجلمع1الطرح1العملة1الكمية1اكرث,1
اق���ل,1ي�س���اوي1اال�سل���وب1ماذا1يحدث1قب���ل,1وبعد,1ماذا1يحدث,1مل���اذا1/1الن,1الوقت,1

ف�سول1ال�سنة,1ايام1اال�سبوع,1الرزنامة«.

الدرا�صات ال�صابقة:
بالنظ���ر1اىل1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1العربي���ة1ح�س���ب1اط���الع1الباحث���ة1فان���ة1
التوج���د1درا�س���ة1عربي���ة1عمل���ت1على1تدريب1مه���ارات1احل�ساب1ل���دى1االطفال1من1
ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1وهذا1كان1من1اهم1امل���ربرات1التى1دعت1الباحثة1لت�سميم1
برنام���ج1تدريب���ي1لتنمي���ة1مه���ارات1احل�س���اب1ل���دى1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1ام���ا1
بخ�سو�ص1الدرا�سات1االجنبية1فكانت1هناك1جمموعة1من1الدرا�سات1التي1ت�سدت1
 (Parameswaran, 2003)1له���ذا1اجلان���ب1ق���د1كان1منه���ا1اأج���رى1بارمي�س���واران
درا�سة1يف1الواليات1املتحدة1االأمريكية1هدفت1اإىل1الك�سف1عن1اأثر1برنامج1عالجي1
مبك���ر1يف1تنمي���ة1مدى1قدرة1االأطفال1على1االحتف���اظ1بخ�سائ�ص1االأ�سياء1بح�سب1
مه���ام1بياجي���ة.1وقد1تكونت1عينة1الدرا�سة1م���ن1)600(1طفل1ترتاوح1اأعمارهم1بني1
5-19�سن���وات1معظمه���م1يعان���ون1من1التوح���د1او1ا�سطرابات1م�ساحب���ة.1ولتحقيق1
هذا1الهدف1مت1عر�ص1مهمة1كاأ�ص1املاء1املربعة1على1االأطفال,1ثم1مت1تق�سيمهم1اإىل1
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ث���الث1جمموعات1جتريبية1واإعادة1تطبيق1مهمة1كاأ�ص1املاء1مرة1من1خالل1تنفيذ1
اإر�س���ادات,1وم���رة1دون1توجي���ه1الطالب1اأو1تنفي���ذ1اأية1اإج���راءات,1وقامت1املجموعة1
االأوىل1والثاني���ة1ب���اأداء1املهم���ة1تدريجيا1عرب1جمموعة1م���ن1التوجيهات1اىل1اأن1مت1
اإنه���اء1املهم���ة,1اأم���ا1املجموعة1الثالثة1ف���ادت1املهمة1دون1اأي1اإر�س���اد1اأو1تدريب.1وبعد1
�سه���ر1كام���ل1خ�سع���ت1املجموع���ات1الختب���ار1بنف����ص1االأ�سل���وب,1حي���ث1بين���ت1نتائج1
الدرا�سة11اأن1للعمر1دور1يف1االحتفاظ1بخ�سائ�ص1االأ�سياء1حيث1متكن1االأطفال1من1
اأعم���ار181فما1ف���وق1باالحتفاظ1بخ�سائ�ص1االأ�سياء1بينما1ف�سل1االأقل1�سنا1يف1ذلك.1
كما1بينت1الدرا�سة1اأن1التدريب1والتغذية1الراجعة1مكنت1االأطفال1من1االحتفاظ1
خا�س���ة1اأن1اأطف���ال1املجموعت���ني1االأوىل1والثانية1احتفظ���وا1بخ�سائ�ص1املادة1بينما1
مل1ي�ستط���ع1ذل���ك1طالب1املجموعة1الثالثة,1مبعن���ى1اأن1التداخالت1املبكرة1ميكنها1

اإك�ساب1الطفل1مهارات1احت�ساب1املعادالت1الريا�سية1واالحتفاظ1بها.

املتح���دة1 الوالي���ات1 يف1 درا�س���ة1 1(Scotland, 2000) �سكوتالن���د1 اأج���رى1
االأمريكية1للبحث1يف1اثر1برنامج1تدخل1عالجي1مبكر1يف1تنمية1مهارات1ااحل�ساب1
ل���دى1عين���ة1م���ن1التوحدي���ني.1�سمل���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1)87(1طف���ال1وطفل���ة1تبلغ1
مع���دالت1اأعماره���م1اقل1من1101�سنوات.1ولتحقيق1ه���دف1الدرا�سة1مت1ت�سميم1اأداة1
لتقيي���م1التح�سن1الذي1يح���رزه1االأطفال1يف1قدرتهم1على1اجلم���ع1مبتابعة1اأدائهم1
عل���ى1اأن�سط���ة1الربنامج1احل�سابية.1وقد1اأ�سفرت1النتائج1عن1اأهمية1التدخل1املبكر1
يف1تطوي���ر1مه���ارات1احل�س���اب1االأ�سا�سي���ة,1اإ�ساف���ة1اإىل1حت�سن1ق���درة1االأطفال1على1

مهارات1احل�ساب1اال�سا�سية.

 Simpson, Spencer,1اأج���رى1�سيمب�س���ون1و1�سبن�س���ر1وبوت���ون1ورين���دون
(Button, Rendon, 2007)1اىل1تقيي���م1برامج1القراءة1املوجهة1املبكرة1للطلبة1
التوحدي���ني1يف1الوالي���ات1املتح���دة1االمريكي���ة.1ولتحقي���ق1ه���ذا1اله���دف1مت1تقييم1
برنام���ج1احلياة1يف1بيئ���ة1وظيفية11LIFE1يقدم1ان�سط���ة1ح�سابية1مبكرة1لالأطفال1
الذي���ن1يت���م1ت�سخي�سهم1باأنهم1يعانون1من1التوح���د.1وقد1بينت1املراجعة1النظرية1
للربنام���ج1ان1اله���دف1االأ�سا�سي1للربنامج1هو1تقدمي1مه���ارات1احل�ساب1اال�سا�سية1
من���ذ1مرحل���ة1مبكرة1بحيث1يتم1تتبع1م�ستوي���ات1احل�ساب1لدى1الطالب1التوحدي1

من1مرحلة1الخرى1بهدف1اك�سابه1املهارات1احل�سابية1اال�سا�سية.
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الطريقة واالجراءات:
منهج الدرا�سة:

لتحديد1اأثر1الربنامج1التدريبي1لتنمية1احل�ساب,1لالأطفال1التوحديني1يف1
اململك���ة1العربية1ال�سعودية,1ا�ستخدم���ت1الباحثة1الت�سميم1�سبه1التجريبي1ملعرفة1
اأث���ر1املتغ���ري1امل�ستقل)الربنام���ج(1واملتغ���ريات1التابعة)االطف���ال1م���ن81-1اق���ل1من1
10�سنوات,101-1اقل1من1121�سنه1(,1من1خالل1تق�سيم1اأفراد1العينة1اىل1جمموعتني1
جتريبية1و�سابطة,1حيث1مت1تطبيق1الربنامج1على1اأفراد1املجموعة1التجريبية.

جمتمع الدرا�سة:

تك���ون1جمتمع1الدرا�سة1م���ن1جميع1االأطفال1الذين1يعان���ون1من1ا�سطراب1
التوح���د1يف1مرك���ز1جدة1للتوح���د1احلكومي1واالهل���ي1مركز1�ساأك���ون1مركز1االيثار1
مرك���ز1االرتق���اء1العرب���ي1والبال���غ1عدده���م)100(1طف���ل1يعان���ون1م���ن1ا�سطرابات1

التوحد

عينة الدرا�سة:

لق���د1مت1اختي���ار1عينة1الدرا�س���ة1باالأ�سلوب1الق�سدي,1وق���د1بلغ1قوامها)40(1
طف���ل1وطفل���ة1ممن1يعانون1من1ا�سط���راب1التوحد1بدرجة1ب�سيط���ة,1ومت1ا�ستبعاد1
االفراد1ممن1يعانون1من1ا�سطرابات1متو�سطة1و�سديدة1اذ1بلغ1عددهم)60(1طفل1
وطفل���ة,1بع���د1ذل���ك1مت1توزيعه���م1ب�س���كل1ع�سوائ���ي1ملجموعت���ني1)10(1�سابطة1من1
الفئ���ة1العمري���ة1)8-اأقل1م���ن101�سن���وات()10(1جتريبية1من1الفئ���ة1العمرية1)8-
اأق���ل1م���ن101�سن���وات1و)10(1جتريبية1من1الفئ���ة1العمرية)10-1اقل1م���ن1121�سنة(
و)10(1�سابط���ة1من1الفئ���ة1العمرية)10-1اقل1من1121�سنة(.ومت1التاكد1من1تكافوؤ1

املجموعتني1واجلدول1رقم)1,2(1يبني1تكافوؤ1املجموعتني.

للتحقق1من1تكافوؤ1املجموعات1مت1ا�ستخدام1اختبار1مان1وتني1الإيجاد1داللة1
الفروق1بني1متو�سطات1الرتب1لدرجات1اأطفال1التوحد1يف1املجموعتني1ال�سابطة1
والتجريبية1على1اختبار1مهارات1احل�ساب1القبلى,1واجلدول1اأدناه1يو�سح1ذلك.
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اجلدول )1(
نتائج اختبار »مان وتني« الإيجاد داللة الفروق بني متو�ص��طات الرتب لدرجات اأطفال التوحد 

يف املجموعتني ال�صابطة والتجريبية على اختبار مهارات احل�صاب القبلى

العددالمجموعةاألبعاد
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Mann-
Whitney U

 Zقيمة 
المحسوبة

 مستوى
الداللة

 األرقام قبلي
77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة

 اإلشارات
 الرياضية قبلي

77.5052.5024.500.0001.000تجريبية

77.5052.50ضابطة

 الجمع والطرح
 قبلي

77.5052.5024.500.0001.000تجريبية

77.5052.50ضابطة

العملة قبلي
77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة

 الكمية قبلي
77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة

 اقل - أكثر -
يساوي قبلي

77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة

 األسلوب قبلي
77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة

التسلسل قبلي
77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة

 أول - أخر -
 بعد ذلك قبلي

77.5052.5024.500.0001.000تجريبية

77.5052.50ضابطة

قبل - بعد قبلي
347.728.-77.1450.0022.000تجريبية
77.8655.00ضابطة

 ماذا يحدث
قبلي

77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة

 الوقت قبلي
77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة

 فصول السنة
قبلي

77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة

 أيام األسبوع
 قبلي

77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة
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الرزنامة قبلي
77.5052.5024.500.0001.000تجريبية
77.5052.50ضابطة

 كلي قبلي
197.844.-77.2951.0023.000تجريبية
77.7154.00ضابطة

يت�سح1من1اجلدول1رقم1)1(1االآتي:1
ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1a(11=0٫051(1ب���ني1متو�سط1الرتب1
لدرجات1اأطفال1التوحد1يف1املجموعتني:1التجريبية1وال�سابطة1يف1جميع1املهارات1
ويف1الدرجة1الكلية,1وذلك1ي�سري1اىل1تكافوؤ1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة.
تكافوؤ1املجموعات:1االختبار1القبلي1لالطفال1التوحيدين101-اقل1من1121�سنة

للتحق���ق1م���ن1تكاف���وؤ1املجموعات1مت1ا�ستخ���دام1اختبار1م���ان1وتني1الإيجاد1 1
دالل���ة1الف���روق1ب���ني1متو�سط���ات1الرت���ب1لدرج���ات1اأطف���ال1التوح���د1يف1املجموعتني1
ال�سابط���ة1والتجريبي���ة1عل���ى1اختب���ار1مه���ارات1احل�س���اب1القبلى,1واجل���دول1اأدناه1

يو�سح1ذلك.

اجلدول )2(
نتائج اختبار »مان وتني« الإيجاد داللة الفروق بني متو�ص��طات الرتب لدرجات اأطفال التوحد 

يف املجموعتني ال�صابطة والتجريبية على اختبار مهارات احل�صاب القبلى

العددالمجموعةاألبعاد
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Mann-
Whitney U

 Zقيمة 
المحسوبة

 مستوى
الداللة

 األرقام قبلي
33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

 اإلشارات
 الرياضية قبلي

33.5010.504.500.0001.000تجريبية

33.5010.50ضابطة

 الجمع والطرح
 قبلي

33.5010.504.500.0001.000تجريبية

33.5010.50ضابطة

العملة قبلي
33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

 الكمية قبلي
33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة
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 اقل - أكثر -
 يساوي قبلي

33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

األسلوب قبلي
33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

 التسلسل قبلي
33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

 أول - أخر -
 بعد ذلك قبلي

33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

قبل - بعد قبلي
33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

 ماذا يحدث
 قبلي

33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

 الوقت قبلي
33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

 فصول السنة
 قبلي

33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

 أيام األسبوع
 قبلي

33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

الرزنامة قبلي
33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

كلي قبلي
33.5010.504.500.0001.000تجريبية
33.5010.50ضابطة

يت�سح1من1اجلدول1رقم1)2(1االآتي:1 1
ع���دم1وج���ود1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1α(11=0٫051(1ب���ني1متو�سط1الرتب1
لدرجات1اأطفال1التوحد1يف1املجموعتني:1التجريبية1وال�سابطة1يف1جميع1املهارات1
ويف1الدرجة1الكلية,1وذلك1ي�سري1اإىل1تكافوؤ1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة.

�سروط العينة:

ان1يكونوا1من1�سمن1الفئة1العمرية1من1)8-10(1�سنوات.- 
ان1يكون���وا1من1االطف���ال1امل�سخ�سني1على1انهم1من1فئة1التوحد1الب�سيط1على1- 

.”CARS«1اختبار



اأثر برنامج تدريبي لتنمية مهارات احل�شاب لدى عينة من اأطفال التوحدد . كوثر عبد ربه قوا�شمة

- 210 -

اأداة الدرا�صة:

مقيا�س الدرا�سة: 

قام���ت1الباحث���ة1بتطبي���ق1اأداة1لقيا����ص1مه���ارة1احل�س���اب1الأطف���ال1التوح���د1,1
تتكون1من1)82(1فقرة,1لقيا�ص1م�ستوى1االأداء1فى1مهارات1احل�ساب,1مثل:1عمليات1
اجلمع1الطرح1العملة1الكمية1اكرث,1اقل,1ي�ساوي1اال�سلوب1ماذا1يحدث1قبل,1وبعد,1

ماذا1يحدث,1ملاذا1/1الن,1الوقت,1ف�سول1ال�سنة,1ايام1اال�سبوع,1الرزنامة«11

هدف املقيا�س:

االطف���ال1 ل���دى1 احل�س���اب1 مه���اراة1 عل���ى1 التع���رف1 اىل1 املقيا����ص1 يه���دف1
التوحدي���ني,«1و1تتمث���ل1يف1تنمي���ة1االرق���ام1اال�س���ارات1الريا�سي���ة1عملي���ات1اجلم���ع1
الط���رح1العمل���ة1الكمية1اكرث,1اقل,1ي�ساوي1اال�سلوب1م���اذا1يحدث1قبل,1وبعد,1ماذا1

يحدث,1ملاذا1/1الن,1الوقت,1ف�سول1ال�سنة,1ايام1اال�سبوع,1الرزنامة

اعداد املقيا�س:

مت1اع���داد1املقيا����ص1ب�سورت���ه1االولي���ة1وذل���ك1بالرج���وع1اىل1جمموع���ة1م���ن1
الربام���ج1الت���ي1عنيت1بتنمية1مه���ارات1احل�ساب1ل���دى1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�سة1

والذ1يحتوي1على1)82(1فقرة1موزعة1كاالتي1
111111111-1اال�سارات1الريا�سية1من1فقرة)12-11(-1 االرقام1من1فقرة1)10-1(11
عمليات1اجلمع1الطرح11من1فقرة)13-16(11-1العملة1من1فقرة)26-17(-1
1111111111-1اكرث,1اقل,1ي�ساوي1من1فقرة)37-34(1-1 1 الكمية1فقرة)33-27(1
اال�سلوب1من1فقرة)38-41(11111111111111111-1ماذا1يحدث1من1فقرة)46-42(-1
111111111-1ماذا1يحدث1من1فقرة1)54-52(-1 قبل,1وبعد1من1فقرة)51-47(1
111111111-1الوقت1من1فقرة)62-57(-1 ملاذا1/1الن1من1فقرة)56-55(1
ف�سول1ال�سنة1من1فقرة)63-70(111111111-1ايام1اال�سبوع1من1فقرة)77-71(-1
الرزنامة1من1فقرة1)82-78(-1
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�سدق املقيا�س:

مت1التحقق1من1�سدق1املقيا�ص1عن1طريق1�سدق1املحتوى1واملحكمني,1وذلك1
بعر����ص1املقيا����ص1بع���د1تعريب���ه1و�سياغة1فقراته1ب�س���ورة1اجرائي���ة1على1جمموعة1
م���ن1املحكم���ني1من1اع�س���اء1هيئة1التدري����ص1من1اجلامع���ات1االأردني���ة1وال�سعودية1
يف1تخ�س����ص1الرتبي���ة1اخلا�سة1وبع�ص1من1اخل���رباء1واالخ�سائيني1بالتوحد,1بلغ1
قوامه���ا)10(,1وذل���ك1به���دف1احلك���م1على1م���دى1�سحة1فق���رات1املقيا����ص1وو�سعها1
ب�سورتها1االإجرائية1ومالءمة1الفقرات1لالأبعاد1واالأهداف1التي1و�سعت1من1اجله.
وق���د1اتف���ق1املحكم���ون1عل���ى1مالءم���ة1فق���رات1املقيا����ص1بن�سب���ة1)100%(1مع1

اإجراء1بع�ص1التعديالت1اللغوية1واالإمالئية.11
1

ثبات املقيا�س:
للتحق���ق1من1ثبات1املقيا�ص1مت1تطبيقه1عل���ى1عينه1ا�ستطالعية1من1اأطفال1
التوح���د1م���ن1خ���ارج1العين���ة1بل���غ1قوامه���ا1)20(1طف���ل1وطفل���ة1تراوح���ت1اأعمارهم1
م���ن1)8-اق���ل1م���ن121(1�سنة1مت1اختيارهم1م���ن1مراكز1الرتبي���ة1اخلا�سة1يف1جنوب1
اململكة«املرك���ز1العرب���ي1االرتقائ���ي1,1مرك���ز1ج���ده1للتوح���د1احلكوم���ي,1مركز1جده1
للتوح���د1االهل���ي,1مركز1االيث���ار«11واأعيد1التطبي���ق1على1نف�ص1االأف���راد1بعد1م�سي1
)10(1اأي���ام1م���ن1التطبي���ق1االول1ومت1اإيج���اد1معام���الت1االرتباط1ب���ني1التطبيقني1

االول1والثاين1وذلك1من1خالل:
اوال:1مت1التحق���ق1بطريق���ة1االختب���ار1واإع���ادة1االختب���ار1(test-retest)1بتطبي���ق1
االختب���ار,1وم���ن1ثم1مت1ح�ساب1معامل1ارتباط1بري�سون1بني1تقديراتهم1يف1املرتني1

على1املجاالت,1واأداة1الدرا�سة1ككل,1حيث1تراوح1بني1)0٫78-0٫76(.

الربنامج التدريبي لتنمية مهارات احل�ساب:
مت1بن���اء1وتطوي���ر1هذا1الربنامج1من1قبل1الباحث,1لتنمية1مهارات1احل�ساب1
ل���دى1االأطف���ال1الذين1يعانون1من1ا�سط���راب1التوحد,1وذلك1حلاج���ة1امليدان1ملثل1
ه���ذه1الربام���ج1التدريبي���ة1لتنمي���ة1امله���ارات1االكادميي���ة1ل���دى1االطف���ال1من1ذوي11

�سطراب1التوحد.1
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وق���د1مت1اإع���داد1فق���رات1الربنام���ج1م���ن1خالل1عدد1م���ن1االإج���راءات1متثلت1
مبراجع���ة,1الدرا�س���ات1ح���ول11الربام���ج1الرتبوي���ة1ل���ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1
ب�سكل1عام1والتوحد1ب�سكل1خا�ص,1ومن1خالل1االإطالع1على1العديد1من1الربامج1
الربنام���ج1 1 االكادميية.ويتك���ون1 وامل�سان���دة1 باالحتياج���ات1 املتعلق���ة1 التدريبي���ة1

التدريبي1من1ثالث1ع�سرة1بعدا1هي:
االرقام,1اال�سارات1الريا�سية,1عمليات1اجلمع1الطرح,1العملة,1الكمية,1اكرث,1اقل,1
ي�ساوي,1اال�سلوب1ماذا1يحدث,1قبل,1وبعد,1ملاذا1/1الن,1الوقت,1ف�سول1ال�سنة,1ايام1

اال�سبوع,1الرزنامة«.

�سدق الربنامج

مت1التاكد1من1�سدق1الربنامج1وذلك1من1خالل1�سدق1املحكمني1بحيث1مت1
عر�س���ه1عل���ى1جمموعة1من1اع�س���اء1هيئة1التدري�ص1من1جامع���ات1عربية1خمتلفة1
بل���غ1ق���وام1املجموع���ة1101حمكم���ني1بحي���ث1مت1التاك���د1من1م���دى1مالئم���ة1فقرات1
الربنام���ج1للفئات1التي1�سيتم1تدريبه���م1عليه1وكان1االتفاق1بينهم1بن�سبة1001%1اذ1

مت1ابداء1بع�ص1املالحظات1بالن�سبة1لل�سياغة1اللغوية.

الهدف العام للربنامج:
اله���دف1الرئي����ص1من1الربنامج1التدريبي1هوتنمي���ة1املهارات1االكادميية1يف1
جان���ب1احل�ساب1لدى1عينه1من1االأطف���ال1الذين1يرتددون1على1املراكز1واملوؤ�س�سات1
التي1تعنى1بتقدمي1اخلدمة1لالطفال1التوحديني1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية.

1ومن1املاأمول1اأن1يحقق1الربنامج1االأهداف1التالية:

الهداف الفرعية للربنامج: 

1 اأن1ميتل���ك1الطف���ل1القدرة1عل���ى1تطبيق1مهارات1االرقام1اال�س���ارات1الريا�سية1-
عمليات1اجلمع1الطرح1العملة1الكمية1اكرث,1اقل,1ي�ساوي.

1 اأن1ميتلك1الطفل1القدرة1على1معرفة1اال�سلوب,1ماذا1يحدث1قبل,1وبعد,1ماذا1-
يحدث,1ملاذا1/1الن.

1 اأن1ميتل���ك1الطف���ل1القدرة1عل���ى1معرفة1الوقت,1ف�سول1ال�سن���ة,1ايام1اال�سبوع,1-
الرزنامة.
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اإعداد الربنامج:
مت1اع���داد1الربنام���ج1ب�سورت���ه1االولي���ة1وذل���ك1بالرج���وع1اىل1جمموعة1من1

الربامج1واالطالع1على1االدب1ال�سابق1وتكون1من1)82(1فقرة.1

�سدق الربنامج �سدق الربنامج:

مت1عر�ص1الربنامج1على1اهل1االخت�سا�ص1يف1جمال1التوحد1وذلك1للتاكد1
من1�سدق1املحكمني1من1خالل1التاكد1من1االمور1التالية:

1 مدى1�سمولية1الربنامج1التدريبي1للغر�ص1الذي1و�سع1من1اأجله.-
1 مدى1منا�سبة1االجراءات1ووقت1تنفيذ1الربنامج.-
1 مدى1منا�سبة1املدة1الزمنية1لتطبيق1اهداف1الربنامج.-
1 مدى1منا�سبة1و�سالمة1اجراءات1تطبيق1الربنامج1مع1االهداف.-

امله�ارات التى يركز عليه�ا الربنامج التدريبي لتنمية مه�ارات احل�ساب لدى 
لأطفال التوحد:

يحت���وي1الربنامج1جمموعة1من1التمارين1واالن�سطة1املحددة1والتي1تعمل1
على1تنمية1املهارات1التالية1لدى1االأطفال1التوحديني1وهي1كاالتي:

االرق���ام,1اال�س���ارات1الريا�سي���ة,1عملي���ات1اجلم���ع1الط���رح,1العمل���ة,1الكمية,1
اك���رث,1اق���ل,1ي�ساوي,1اال�سلوب1ماذا1يحدث,1قبل,1وبعد,1ملاذا1/1الن,1الوقت,1ف�سول1

ال�سنة,1ايام1اال�سبوع,1الرزنامة«.
الو�سائل التعليمية:

لتنفيذ1اهداف1ابرنامج1ا�ستخدمت1الباحثة1مايلي:
»احلا�سوب1لعر�ص1لقطات1الفيديو1امل�سورة,1بطاقات1ملجموعات1خمتلفة1من1
االرقام,1و�سائل1تعليمية1تخدم1اهاف1احل�ساب,1الرزنامة,1بطاقات1لف�سول1ال�سنة.

اإجراءات تنفيذ الربنامج:
قام���ت1الباحث���ة1بتو�سي���ح1اأ�سا�سي���ات1الربنام���ج1واأهداف���ه1وكيفي���ة1تطبيقة1
عل���ى1االأطف���ال1الذي���ن1مت1اختياره���م1للخ�س���وع1اإىل1الربنام���ج1التدريب���ي1كما1مت1
طماأن���ة1االخ�سائي���ني1وامل�ساعديني1بانه1�سيتم1اخ�ساع1افراد1العينة1ال�سابطة1اإىل1
الربنام���ج1التدريبي1نف�سه1بعد1االنتهاء1من1تطبيق1الدرا�سة1وقد1متثلت1املهارات1
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الت���ي1ي�ستهدفه���ا1الربنامج1يف1اجلوان���ب1التالية1)االرق���ام,1اال�س���ارات1الريا�سية,1
عمليات1اجلمع1الطرح,1العملة,1الكمية,1اكرث,1اقل,1ي�ساوي,1اال�سلوب1ماذا1يحدث,1
قب���ل,1وبع���د,1ملاذا1/1الن,1الوقت,1ف�سول1ال�سنة,1اي���ام1اال�سبوع,1الرزنامة«(.وقامت1
الباحث���ة1قب���ل1التدري���ب1باجراء1التقيي���م1القبل���ي1لالطفال1وذل���ك1للوقوف1على1
نق���اط1ال�سع���ف1لديهم1,1كذلك1اثناء11تطبي���ق1الربنامج1التدريبي11قامت1بالتاكد1
م���ن1ح�س���ن1�س���ري1تطبي���ق1الربنامج,1ويف1نهاي���ة1التطبي���ق1قامت1الباحث���ة1بقيا�ص1
امله���ارات1الت���ي1مت1التدري���ب1عليه���ا1من1خ���الل1املقايي����ص1يف1اجلوان���ب1التطبيقية1
امل�ستهدف���ة,1للتاك���د1م���ن1مدى1فاعلي���ة1الربنام���ج1التدريبي1فى1حت�س���ني1مهارات1

احل�ساب1لالطفال1التوحديني.
وق���د1ا�ستغ���رق1التدريب1)12(1ا�سب���وع1يف1الفرتة1ما1ب���ني)12013/1/1لغاية1
2013/3/24(,1وق���د1مت1االتف���اق1م�سبق���ا1م���ع1املراك���ز1املعني���ة1بانه1�سيت���م1تدريبهم1
�سمن1جل�سات1فرديه1يف1املركز1�ساعة1تدريبية1يتم1تدريب1الطفل1وب�سكل1فردي.1

متوى الربنامج:
التدري���ب1من1خ���الل1الو�سائ���ل1التعليمي���ة1املنا�سبة1لكل1ه���دف1من1اهداف1
الربنام���ج1وه���ي1كالتايل)االرق���ام,1اال�س���ارات1الريا�سية,1عملي���ات1اجلمع1الطرح,1
العملة,1الكمية,1اكرث,1اقل,1ي�ساوي,1اال�سلوب1ماذا1يحدث,1قبل,1وبعد,1ملاذا1/1الن,1

الوقت,1ف�سول1ال�سنة,1ايام1اال�سبوع,1الرزنامة«(.
وتك���ون1الربنام���ج1م���ن)40(1جل�س���ة1قدمت1خ���الل1)12(1ا�سب���وع1بواقع)5(1
جل�س���ات1يف1اال�سب���وع1لكل1طفل1مبع���دل1خم�سة1اطفال1كل1يوم1ومل���دة)60(1دقيقة.1

وذلك1بعد1االتفاق1مع1ادارة1املركز1ومن1ثم1اولياء1االمور.
متغريات الدرا�صة:

املتغري امل�ستقل:1الربنامج1التدريبي.
املتغريات التابعة1ولها1م�ستويان1ق�سمت1ح�سب1العمر:

11 االطف���ال1م���ن1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1من1الفئ���ة1العمرية)8-1اق���ل1من101(1.
�سنوات.

21 االطف���ال1م���ن1ذوي1ا�سطراب1التوح���د1من1الفئة1العمري���ة)10-1اقل1من121(1.
�سنة.
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ت�صميم الدرا�صة:
اعتم���دت1الدرا�س���ة1عل���ى1ا�ستخ���دام1املنهج1ال�سب���ه1جتريبي1حي���ث1مت1توزيع1
اأف���راد1العين���ة1ع�سوائيا1على1جمموعتني1عدد1اأف���راد1كل1منها)20(1طالب1وطالبة1

وميكن1التعبري1عن1الت�سميم1مبا1يلي:
Exp.G.   :  O1         x  O2   

Cont.G.   :  O1  -  O2   
حيث1ان:
1 .1:1Exp.Gجمموعة1جتريبية-
1 .1:1Cont.Gجمموعة1�سابطة-
1 O1:1االختبار1القبلي)الربنامج1التدريبي(-
1 X:1املعاجلة1التجريبية1للربنامج1التدريبي.-
1 O2:1االختبار1البعدي1)الربنامج1التدريبي(,-
1 -:1ال1توجد1معاجلة.-

املعاجلة الإح�سائية :
اُ�ستخدمت1االأ�ساليب1االإح�سائية1التالية1:

للتحق���ق1من1�س���دق1االداة1مت1التحق���ق1بطريقة1االختبار1واإع���ادة1االختبار1
(test-retest)1بتطبيق1االختبار,1ومن1ثم1مت1ح�ساب1معامل1ارتباط1بري�سون1بني1

تقديراتهم1يف1املرتني1على1املجاالت,1واأداة1الدرا�سة1ككل.
اختب���ار1“مان1وتن���ي” الإيجاد1داللة1الفروق1بني1متو�سط���ات1الرتب1لدرجات1
اأطف���ال1التوح���د1يف1املجموعت���ني1ال�سابط���ة1والتجريبي���ة1عل���ى1اختب���ار1مه���ارات1

احل�ساب1القبلى1والبعدي,1وكذلك1تكافوؤ1املجموعات.1
نتائج الدرا�صة:

ال�س�وؤال الأول: »م�ا اأث�ر برنامج تدريب�ي لتنمية مهارات احل�س�اب لدى اأطفال 
التوحد من 8	 اقل من 10 �سنوات؟«

لالإجابة1عن1هذا1ال�سوؤال1مت1ا�ستخدام1اختبار1مان1وتني1الإيجاد1داللة1الفروق1
ب���ني1متو�سط���ات1الرت���ب1لدرجات1اأطفال1التوحد1من1عم���ر81-1اأقل1من1101�سنة1على1
اختب���ار1مه���ارات1احل�ساب1تبعا1ملتغري1املجموعة1)ال�سابط���ة,1التجريبية(,1واجلدول1

اأدناه1يو�سح1ذلك.
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اجلدول )3(
نتائج اختبار »مان وتني« الإيجاد داللة الفروق بني متو�ص��طات الرتب لدرجات اأطفال التوحد 

من عمر 8- اأقل من 10 �صنة على اختبار مهارات احل�صاب تبعا ملتغري املجموعة

العددالمجموعةاألبعاد
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Mann-
Whitney U

 Z قيمة
المحسوبة

 مستوى
الداللة

األرقام بعدي
1.729.084-79.3665.5011.500تجريبية
75.6439.50ضابطة

 اإلشارات
 الرياضية بعدي

2.331.020-710.0770.506.500تجريبية

74.9334.50ضابطة

 الجمع والطرح
 بعدي

2.550.011-710.1471.006.000تجريبية
74.8634.00ضابطة

 العملة بعدي
2.917.004-710.7175.002.000تجريبية
74.2930.00ضابطة

 الكمية بعدي
2.096.036-79.7968.508.500تجريبية
75.2136.50ضابطة

 اقل - أكثر -
 يساوي بعدي

2.756.006-710.4373.004.000تجريبية

74.5732.00ضابطة

األسلوب بعدي
2.280.023-79.5066.5010.500تجريبية
75.5038.50ضابطة

التسلسل بعدي
2.660.008-710.3672.504.500تجريبية
74.6432.50ضابطة

 أول - أخر -
 بعد ذلك بعدي

2.483.013-710.2171.505.500تجريبية

74.7933.50ضابطة

 قبل - بعد بعدي
3.050.002-710.8676.001.000تجريبية
74.1429.00ضابطة

 ماذا يحدث
 بعدي

3.180.001-711.0077.00.000تجريبية
74.0028.00ضابطة

الوقت بعدي
3.173.002-711.0077.00.000تجريبية
74.0028.00ضابطة

 فصول السنة
 بعدي

3.165.002-711.0077.00.000تجريبية
74.0028.00ضابطة

 أيام األسبوع
 بعدي

3.187.001-711.0077.00.000تجريبية
74.0028.00ضابطة
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الرزنامة بعدي
3.220.001-711.0077.00.000تجريبية
74.0028.00ضابطة

 كلي بعدي
3.141.002-711.0077.00.000تجريبية
74.0028.00ضابطة

يت�سح1من1اجلدول1رقم1)3(1االآتي:
وج���ود1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1α(11=0٫051(1تعزى1للمجموعة1يف1جميع1
امله���ارات1ويف1الدرج���ة1الكلي���ة1با�ستثن���اء1مه���ارة1االأرق���ام,1وج���اءت1الف���روق1ل�سالح1

املجموعة1التجريبية.

ال�س�وؤال الثاين: »م�ا اأثر برنامج تدريبي لتنمية مه�ارات احل�ساب لدى اأطفال 
التوحد من 10	 اقل من 12 �سنوات؟«

لالإجاب���ة1ع���ن1ه���ذا1ال�س���وؤال1مت1ا�ستخ���دام1اختبار1م���ان1وتني1الإيج���اد1داللة1
الف���روق1بني1متو�سطات1الرت���ب1لدرجات1اأطفال1التوحد1من1عمر101-1اأقل1من1121
�سنة1على1اختبار1مهارات1احل�ساب1تبعا1ملتغري1املجموعة1)ال�سابطة,1التجريبية(,1

واجلدول1اأدناه1يو�سح1ذلك.
اجلدول )4(

نتائج اختبار »مان وتني« الإيجاد داللة الفروق بني متو�ص��طات الرتب لدرجات اأطفال التوحد 
من عمر 10- اأقل من 12 �صنة على اختبار مهارات احل�صاب تبعا ملتغري املجموعة

العددالمجموعةاألبعاد
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Mann-
Whitney U

 Z قيمة
المحسوبة

 مستوى
الداللة

األرقام بعدي
1.798.072-34.8314.50.500تجريبية
32.176.50ضابطة

 اإلشارات
الرياضية بعدي

1.964.050-35.0015.00.000تجريبية

32.006.00ضابطة

 الجمع والطرح
بعدي

1.826.068-34.8314.50.500تجريبية
32.176.50ضابطة

العملة بعدي
1.993.046-35.0015.00.000تجريبية
32.006.00ضابطة

 الكمية بعدي
1.623.105-34.6714.001.000تجريبية
32.337.00ضابطة
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 اقل - أكثر -
يساوي بعدي

1.826.068-34.8314.50.500تجريبية
32.176.50ضابطة

 األسلوب بعدي
1.650.099-34.6714.001.000تجريبية
32.337.00ضابطة

 التسلسل بعدي
943.346.-34.1712.502.500تجريبية
32.838.50ضابطة

 أول - أخر - بعد
ذلك بعدي

1.993.046-35.0015.00.000تجريبية

32.006.00ضابطة

 قبل - بعد بعدي
1.993.046-35.0015.00.000تجريبية
32.006.00ضابطة

 ماذا يحدث
بعدي

2.121.034-35.0015.00.000تجريبية
32.006.00ضابطة

 الوقت بعدي
1.993.046-35.0015.00.000تجريبية
32.006.00ضابطة

 فصول السنة
بعدي

2.023.043-35.0015.00.000تجريبية

32.006.00ضابطة

 أيام األسبوع
بعدي

1.993.046-35.0015.00.000تجريبية

32.006.00ضابطة

الرزنامة بعدي
1.964.050-35.0015.00.000تجريبية
32.006.00ضابطة

كلي بعدي
1.964.050-35.0015.00.000تجريبية
32.006.00ضابطة

يت�سح1من1اجلدول1رقم1)4(1االآتي:
وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1α(11=0٫051(1تع���زى1للمجموع���ة1يف1كل1
م���ن1مه���ارات1االإ�س���ارات1الريا�سية,1العملة,1واأول1-1اأخر1-1بع���د1ذلك,1وقبل1-1بعد,1
وم���اذا1يحدث,1والوقت,1وف�س���ول1ال�سنة,1واأيام1االأ�سب���وع,1والرزنامة,1ويف1الدرجة1
الكلي���ة,1وج���اءت1الفروق1ل�سال���ح1املجموعة1التجريبية,1بينم���ا1مل1تظهر1فروق1يف1

باقي1املهارات.1
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تف�صري النتائج:
مت���ت1مناق�س���ة1النتائج1الت���ى1مت1التو�سل1اليها1من1حتلي���ل1بيانات1الدرا�سة1
التى1مت1احل�سول1عليها1جراء1تطبيق1اأداة1الدرا�سة1)قبل,1وبعد(1وقد1�سار1عر�ص1

املناق�سة1على1النحو1التاىل:
مناق�س�ة النتائ�ج املتعلق�ة بال�سوؤال الول: »م�ا اأثر برنام�ج تدريبي لتنمية 

مهارات احل�ساب لدى اأطفال التوحد من 8	 اقل من 10 �سنوات؟«

1يت�سح1من1اجلدول1رقم1)3(:
وج���ود1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1α(11=0٫051(1تعزى1للمجموعة1يف1جميع1
امله���ارات1ويف1الدرج���ة1الكلي���ة1با�ستثن���اء1مه���ارة1االأرق���ام,1وج���اءت1الف���روق1ل�سالح1

املجموعة1التجريبية.

تعت���رب1ه���ذه1النتيج���ة1م���ن1النتائ���ج1املتوقع���ة1ب�سب���ب1تعر����ص1املجموع���ة1
التجريبي���ة1للربنام���ج1وحج���ب1تاأث���ريه1عل���ى1املجموع���ة1ال�سابط���ة1,1وتتفق1هذه1
النتيج���ة1م���ع1الدرا�سات1ال�سابقة1التى1تو�سلت1اإىل1اأن���ه1باالإمكان1حت�سني1مهارات1
احل�س���اب,1وذل���ك1عن1طري���ق1تطبي���ق1الربنامج1الت���ى1مت1اإعدادها1له���ذا1الغر�ص.
 (Parameswaran, 2003)1ولق���د1اأكدت1ذل���ك1درا�س���ات1كل1م���ن:1بارمي�س���واران

 (Scotland, 2000)1سكوتالند�

ومن1هذا1املنطلق1ميكن1اإرجاع1�سبب1هذا1التغري1الذى1طراأ1على1املجموعة1
التجريبية1فى1القيا�ص1البعدى1اإىل1طبيعة1الربنامج1وحمتواه1الذى1�ساعد1على1
حت�س���ني1مه���ارات1احل�س���اب1اذ1اأنه1ميكن1حت�س���ني1مهارات1احل�ساب1ل���دى1االطفال1
التوحدي���ني1عندم���ا1ينجح1الطفل1فى1اأداء1مهم���ة1وينتقل1ملهمة1اأخرى1من1خالل1

تقدمي1اإجراءات1جديدة1للتدريب.

ولذل���ك1حر�س���ت1الباحث���ة1عل���ى1تق���دمي1الربنام���ج1ب�سورة1جتع���ل1الطفل1
ي���وؤدى1اإج���راءات1امله���ارة1بطريقة1�سهل���ة1وب�سيط���ة.1واأي�سا1ًحدث1تغ���ري1بني1اأفراد1
املجموع���ة1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1,1وذلك1بفع���ل1تركيز1الباحثة1اأثن���اء1اجلل�سات1
على1تعزيز1ال�سلوكيات1االإيجابية1واجلوانب1الفعالة1فى1اداء1كل1طفل1التى1حتول1

�سلوكه1نحو1التعديل1وكذلك1حت�سنت1مهاراته1بجانب1احل�ساب1.
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كم���ا1اعتم���دت1الباحث���ة1اأثن���اء1اجلل�س���ات1عل���ى1ا�ستخ���دام1فني���ات1متع���ددة1
كالنمذجة1من1خالل1الفيديو1واملعلمة1,11حتليل1املهام1اإىل1خطوات1ب�سيطة1حيث1
�ساه���م1ذل���ك1فى1تنمية1مه���ارات1احل�ساب1ل���دى1اأالأطفال.1باالإ�ساف���ة1اىل1الرتكيز1
على1التوجيه1اللفظى1واليدوى1اأثناء1تنفيذ1خطوات1املهارة1,1حيث1كان1له1التاأثري1

الفعال1والناجح1على1الطفل1على1اأداءه1املهارة1واكت�سابها.

وبذلك1قد1اأدى1ا�ستخدام1تلك1الفنيات1ال�سابقة1اإىل1تنمية1مهارات1احل�ساب1
ل���دى1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1وهذا1يوؤكد1عل���ى1فعالية1الربنام���ج1التدريبى1
املجموع���ة1 باأف���راد1 مقارن���ة1 التجريبي���ة1 للمجموع���ة1 مه���ارات1حل�س���اب1 لتنمي���ة1
ال�سابط���ة1بع���د1تطبي���ق1الربنام���ج1التدريب���ى.اإذ1اأن1التن���وع1ف���ى1الفني���ات1وح�سن1
اختيارها1وتنفيذها1يوؤدى1فى1النهاية1اإىل1حتقيق1الهدف1الذى1و�سعت1من1اأجله1
,1وه���ذا1م���ا1مت1الرتكي���ز1علي���ه1عند1و�سع1خط���وات1الربنامج1,1حي���ث1اأن1حمتويات1
الربنامج1جاءت1مت�سقة1مع1الربامج1ال�سابقة1ومع1اآراء1الكثري1من1العلماء1الذين1
اتفقوا1على1اأهمية1هذه1الفنيات1فى1الربامج1اخلا�سة1باالأطفال1التوحديني1التى1
ق���د1ت�ساعدهم1على1تعديل1�سلوكياتهم1ب�سفة1عام���ة1وعلى1تنمية1مهارات1العناية1

بالذات1ب�سفة1خا�سة.
ال�س�وؤال الثاين: »م�ا اأثر برنامج تدريبي لتنمية مه�ارات احل�ساب لدى اأطفال 

التوحد                 من   10	 اقل من 12 �سنوات؟«1

يت�سح1من1اجلدول1رقم1)4(1االآتي:
وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1α(11=0٫051(1تع���زى1للمجموع���ة1يف1كل1
م���ن1مه���ارات1االإ�س���ارات1الريا�سية,1العملة,1واأول1-1اأخر1-1بع���د1ذلك,1وقبل1-1بعد,1
وم���اذا1يحدث,1والوقت,1وف�س���ول1ال�سنة,1واأيام1االأ�سب���وع,1والرزنامة,1ويف1الدرجة1
الكلي���ة,1وج���اءت1الفروق1ل�سال���ح1املجموعة1التجريبية,1بينم���ا1مل1تظهر1فروق1يف1

باقي1املهارات.1
تعت���رب1ه���ذه1النتيج���ة1م���ن1النتائ���ج1املتوقع���ة1ب�سب���ب1تعر����ص1املجموع���ة1
التجريبي���ة1للربنام���ج1وحج���ب1تاأث���ريه1عل���ى1املجموع���ة1ال�سابط���ة1,1وتتفق1هذه1
النتيج���ة1م���ع1الدرا�سات1ال�سابقة1التى1تو�سلت1اإىل1اأن���ه1باالإمكان1حت�سني1مهارات1
احل�س���اب,1وذل���ك1عن1طري���ق1تطبي���ق1الربنامج1الت���ى1مت1اإعدادها1له���ذا1الغر�ص.1
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وم���ن1ه���ذا1املنطل���ق1ميك���ن1اإرج���اع1�سبب1ه���ذا1التغ���ري1الذى1ط���راأ1عل���ى1املجموعة1
التجريبية1فى1القيا�ص1البعدى1اإىل1طبيعة1الربنامج1وحمتواه1الذى1�ساعد1على1
حت�س���ني1مه���ارات1احل�س���اب1اذ1اأنه1ميكن1حت�س���ني1مهارات1احل�ساب1ل���دى1االطفال1
التوحدي���ني1عندم���ا1ينجح1الطفل1فى1اأداء1مهم���ة1وينتقل1ملهمة1اأخرى1من1خالل1

تقدمي1اإجراءات1جديدة1للتدريب.

ولذل���ك1حر�س���ت1الباحث���ة1عل���ى1تق���دمي1الربنام���ج1ب�سورة1جتع���ل1الطفل1
ي���وؤدى1اإج���راءات1امله���ارة1بطريقة1�سهل���ة1وب�سيط���ة.1واأي�سا1ًحدث1تغ���ري1بني1اأفراد1
املجموع���ة1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1,1وذلك1بفع���ل1تركيز1الباحثة1اأثن���اء1اجلل�سات1
على1تعزيز1ال�سلوكيات1االإيجابية1واجلوانب1الفعالة1فى1اداء1كل1طفل1التى1حتول1

�سلوكه1نحو1التعديل1وكذلك1حت�سنت1مهاراته1بجانب1احل�ساب1.

واأي�س���ا1ًاعتم���دت1الباحث���ة1اأثن���اء1اجلل�س���ات1عل���ى1ا�ستخدام1فني���ات1متعددة1
كالنمذج���ة1م���ن1خالل1الفيديو1واملعلمة,1حتليل1امله���ام1اإىل1خطوات1ب�سيطة1حيث1

�ساهم1ذلك1فى1تنمية1مهارات1احل�ساب1لدى1اأالأطفال.

التو�صيات:
وبعد1تطبيق1الدرا�سة1احلالية1واالملام1بواقع1الرتبية1اخلا�سة1يف1منطقة1جدة1فان1
الباحثة1ت�سري1اىل1عدد1من1التو�سيات1لالخذ1بها1يف1تطبيق1البحوث1الالحقة.

11 1العم���ل1عل���ى1اعداد1برام���ج1للعمل1على1تنمي���ة1اجلوانب1املختلف���ة1يف1املهارات1.
الكادميي���ة1كالقراءة1والكتابة1ل���دى1االطفال1التوحديني1وذلك1للو�سول1اىل1

درجة1اال�ستقاللية.
21 اع���ادة1تطبي���ق1الربنام���ج1على1عينات1خمتلف���ة1العمر1ال���ذي1مت1اخذه1يف1هذه1.

الدرا�سة.
31 اج���راء1درا�س���ات1مقارن���ة1بني1الذك���ور1واالن���اث1ملعرفة1ان1كان1هن���اك1فروق1يف1.

مدى1التقدم1والتح�سن1لدى1التوحديني.
41 اجراء1درا�سات1مقارنة1بني1واقع1الربامج1الرتبوية1املقدمة1لدى1الطلبة1بني1.

دول1خمتلفة1للوقوف1على1نقاط1الق�سور1لدى1الدول1ومعاجلتها.
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ا�صتخــدام منوذج الر�صم فــى تنمية حت�صيل التلميــذ ذوى �صعوبات 
تعلم الريا�صيات بال�صف الرابع االبتدائى

اإعداد 
الباحثة / زيزى ال�صيد عبد العزيز عبد احلى

معيدة بق�صم املناهج وطرق التدري�س

اإ�صراف 
1111111111111اأ.د/فريال عبده اأبو �صتة                  اأ.د/ جمدى عزيز اإبراهيم
   اأ�صتاذ ورئي�س ق�صم املناهج وطرق التدري�س       اأ�صتاذ املناهج وطرق التدري�س
           كلية الرتبية - جامعة دمياط       كلية الرتبية – جامعة دمياط

مقدمة:
ي�سه���د1الع���امل1املعا�س���ر1ث���ورة1علمي���ة1ومعلوماتي���ة1وتكنولوجي���ة,1اأ�سهمت1
الريا�سي���ات1ف���ى1اندالعه���ا1؛1ل���ذا1فقد1احتل���ت1الريا�سي���ات1دوًرا1مهًم���ا,1وما1تزال1
ف���ى1احلي���اة1االإن�سانية1حتى1لي�سح1اأن1يق���ال1باأن1التقدم1ال���ذى1اأحرزته1االإن�سانية1
ف���ى1العل���وم1الريا�سية1هو1ال���ذى1اأدى1اإىل1التقدم1فى1عل���وم1اأخرى1كثرية,1بل1لعل1
االإن�س���ان1ال1ي�ستطيع1اأن1يتفاع���ل1مع1متطلبات1احلياة1االجتماعية1تفاعاًل1منتًجا1
م���ا1مل1ُيح���ط1بحد1اأدن���ى1من1فه���م1العملي���ات1واالإج���راءات1واملفاهي���م1الريا�سية.1

)را�سى1الوقفى,1,20091�ص14791(*.
وتع���د1املرحل���ة1االبتدائي���ة1ذات1اأهمي���ة1كبرية1ف���ى1ال�سلم1التعليم���ى,1وتاأتى1
اأهميته���ا1م���ن1كونه���ا1اأوىل1املراح���ل1التعليمية1الت���ى1يتوقف1عليه���ا1بدرجة1كبرية1
النج���اح1ف���ى1املراح���ل1التعليمية1االأخرى؛1ل���ذا1نالحظ1اأن1ال���دول1املتقدمة11ُتعنى1
عناي���ة1خا�س���ة1مبدار�ص1املرحلة1االبتدائية,1وتعم���ل1على1تاأهيل1هذه1املرحلة1وفق1
اأح���دث1اأ�ساليب1وطرائق1التاأهيل1وتبذل1ق�س���ارى1جهدها1من1اأجل1توفري1البيئة1
التعليمية1املنا�سبة1لطلبة1املرحلة1االبتدائية.1)تي�سري1كوافحة,1,20051�ص141(1

*1ي�سري1التوثيق1على1النحو1التاىل:1)ا�سم1املوؤلف,1�سنة1الن�سر,1رقم1ال�سفحة(
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ويوج���د1اهتمام1كبري1يف1الوق���ت1الراهن1برعاية1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1
وتعليمهمخا�س���ة1بالدول1املتقدمة,1وذل���ك1الأهمية1االهتمام1الرتبوى1والتعليمى1
بالفئ���ات1التى1يتناولها1ميدان1الرتبي���ة1اخلا�سة,1وزيادة1ن�سبتهم1ب�سكل1م�سطرد1
ال�سيم���ا1ف���ى1ال���دول1النامية,1حيث1ت���رتاوح1هذه1الن�سبة1ما1ب���ني101%1– 112%1من1
جمم���وع1ال�س���كان1ف���ى1اأى1جمتمع,1وتزداد1ه���ذه1الن�سبة1فى1بع�ص1ال���دول1النامية1
لت�س���ل1اإىل1151%1نظ���ًرا1الرتف���اع1مع���دل1الفق���ر1واجله���ل1ف���ى1مث���ل1ه���ذه1ال���دول.

)1�سعيد1حممد1واآخرون,1,200611�ص1101(.1

وتع���د1فئ���ة1ذوى1�سعوبات1التعلم1من1اأكرث1فئ���ات1الرتبية1اخلا�سة1انت�ساًرا,1
واأكرثه���ا1ا�ستقطاًبا1الأنظ���ار1العديد1من1العلماء1والباحثني1فى1املجاالت1املختلفة1
ويعت���رب1ه���ذا1االهتم���ام1انعكا�ًسا1خلطورة1ه���ذه1الفئة1حيث1ت�س���كل1�سريحة1كبرية1
تف���وق1كل1فئ���ات1الرتبي���ة1اخلا�س���ة.1)حممود1�س���امل,1اأمل1زك���ى,1,20101�ص1271(,1
فتمث���ل1ن�سب���ة1ذوى1�سعوبات1التعلم1ح���واىل1481%1من1اإجم���اىل1ذوى1االحتياجات1

اخلا�سة.)1ال�سيد1�سليمان,1,20031�ص16(1

وتع���د1فئ���ة1التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1فئة1حمرية1من1التالميذ1الأنها1
تعان���ى1تبايًنا1�سدي���ًدا1بني1امل�ستوى1الفعلى1)التعليم���ى(1وامل�ستوى1املتوقع1املاأمول1
الو�س���ول1اإلي���ه.1)ن���ور1بطاين���ة,1زليخا1اأم���ني,1,20061����ص1����ص201-21(,1واليرجع1
االنخفا����ص1ف���ى1م�ست���وى1التح�سي���ل1اإىل1االإعاق���ة1احل�سي���ة1اأو1التخل���ف1العقلى.1111111111

)حممود1�سامل1واآخرون,1,20031�ص331(1

وي�س���ري1اإبراهيم1عطي���ة1اإىل1اأن1الريا�سيات1من1اأكرث1امل���واد1الدرا�سية1التى1
يجد1املتعلمون1�سعوبات1فى1كل1فروعها1نظًرا1لطبيعتها1التجريدية1واإن1اختلفت1
ا1 الدرج���ة1م���ن1فرع1الآخر1ومن1�سف1اإىل1اآخر1على1كل1امل�ستوي���ات1واإن1اختلف1اأي�سً

حجم1امل�سكلة1و�سكل1ال�سعوبة.)1اإبراهيم1عطية,1,19941�ص1811(

القوم���ى1 املرك���ز1 اأجراه���ا1 حديث���ة1 قومي���ة1 درا�س���ة1 نتائ���ج1 تو�سل���ت1 وق���د1
لالمتحان���ات1والتق���ومي1الرتب���وى1ف���ى1جمهوري���ة1م�س���ر1العربي���ة1اإىل1اأن1ن�سب���ة1
تالمي���ذ1ال�سف1الرابع1االبتدائ���ى1ذوى1�سعوبات1التعلم1فى1الريا�سيات1بلغت1%61
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وفى1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائى1بلغت11٫21%1وفى1ال�سف1ال�ساد�ص1االبتدائى1بلغت1
13٫5%1وه���ذه1الن�س���ب1الثالثة1كانت1اأعلى1م���ن1نظريتها1يف1مادة1اللغة1العربية1فى1
نف����ص1ال�سف���وف1الثالث���ة.1)وليد1القفا����ص,1,20091�ص16(؛1ل���ذا1فاحلاجة1ملحة1
لت�سخي����ص1التالمي���ذ1ذوى1�سعوب���ات1تعل���م1الريا�سي���ات1وعالج1�سعوباته���م1اأواًل1

باأول.

ولع���ل1م���ن1اأبرز1اأه���داف1تدري����ص1الريا�سي���ات1باملرحل���ة1االبتدائي���ة1تنمية1
م�ست���وى1حت�سيل1التالميذ,1وتعد1الريا�سيات1م���ن1اأكرث1املواد1الدرا�سية1جتريدا1ً
ل���ذا1يعان���ى1الطالب1م���ن1قلق1فى1حت�سيله���ا,1فهى1مبا1ت�ستمل1علي���ه1من1مفاهيم1
وبنى1اأو1تراكيب1تتفاوت1فى1درجة1�سعوبة1م�سطلحاتها1وعباراتها1لدى1املتعلمني1
باالإ�ساف���ة1اإىل1االإهم���ال1الت���ام1للف���روق1الفردي���ة1ف���ى1جم���ال1حت�سي���ل1املفاهي���م1
الريا�سي���ة1,1كل1ذل���ك1ق���د1ي�س���ل1بالتلمي���ذ1اإىل1ح���د1كراهي���ة1امل���ادة1واخل���وف1من1
اختباراتها,1وميكن1مالحظة1هذا1ال�سعور1من1خالل1ما1يظهره1املتعلم1من1م�ساعر1
عندما1يواجه1م�سكلة1ريا�سية1كاالإح�سا�ص1بالعجز1عن1فهم1اأو1�سعوبة1فى1التو�سل1
اإىل1حله���ا1اأو1التعام���ل1معه���ا.)1ح�سن1بلطية,1عالء1الدي���ن1متوىل1,19991,1�ص63(

وتعتم���د1ا�سرتاتيجي���ات1تدري����ص1الريا�سي���ات1لذوى1�سعوب���ات1التعلم1على1
مب���داأ1االنتق���ال1م���ن1املح�سو����ص1اإىل1املج���رد1,1فيمك���ن1للمعل���م1التخطي���ط1خ���الل1
ه���ذه1العملي���ات1لثالث1مراح���ل:1املرحلة1احل�سي���ة1والتمثيلي���ة1والتجريدية1ففى1
املرحل���ة1احل�سي���ة1ي�ستطي���ع1اأن1يعال���ج1املعلم1املحت���وى1واملهارات1من1خ���الل1اأ�سياء1
حقيقي���ة1اأو1فعلية1ملمو�سة1كوحدات1املكعب���ات1اأو1االأ�سياء,1وفى1املرحلة1التمثيلية1
ت�ستخ���دم1ال�س���ور1واالأ�س���كال1والر�س���وم1املختلف���ة1الأ�سي���اء1حقيقي���ة1اأو1فعلي���ة1ث���م1
يت���م1ا�ستخ���دام1التدري����ص1التجري���دي1القائم1عل���ى1الرموز1واملفاهي���م1الريا�سية.1

)بطر�ص1حافظ,1,20091�ص435(

وهذا1ما1تتبناه1االأنظمة1التعليمية1فى1الدول1املتقدمة1ومنها1على1�سبيل1املثال:1
1Concrete1دولة1�سنغافورة1حيث1يتميز1منط1التدري�ص1بها1باالنتقال1من1املح�سو�ص
Abstract.(Hogan, 2004,p22)111وينتهى1باملجردpictorial1اإىل1الت�سويرى
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واإذا1نظرن���ا1بعم���ق1فى1مناه���ج1الريا�سيات1ف���ى1�سنغافورة1جن���د1اأنه1توجد1
ثالث���ة1اأج���زاء1متثل1العمود1الفقري1فى1تعلي���م1ريا�سيات1�سنغافورة1وهى:1منوذج1
الر�س���م,1واحل����ص1الع���ددي1والقيم���ة1املكاني���ة,1والريا�سي���ات1الذهني���ة1)احل�س���اب1

(Stipek,2011 ).)الذهني1بدون1ا�ستخدام1الورقة1والقلم

وق���د1اأو�س���ت1درا�س���ات1با�ستخ���دام1من���وذج1الر�سم1ف���ى1تدري����ص1الريا�سيات1
1,(Jerman, 2010) ودرا�س���ة1جريم���ان 1,(Ulat, 2006) اأوالت1 درا�س���ة1 منه���ا:1
واأو�س���ى1�سي���وجن  (Cheong,2002)ب���اأن1تعق���د1دورات1لتدري���ب1املعلمني1اجلدد1

بكيفية1تدري�ص1طريقة1النموذج.

فنموذج1الر�سم1يعد1طريقة1ب�سرية1حُتول1فيه1امل�سكلة1الريا�سية1اللفظية1
اإىل1ر�س���م1تو�سيحى11بوحدات1متث���ل1القيم.(Stipek, 2011)1فا�ستخدام1وحدات1
الر�سم1التو�سيحى1امل�ستطيلة1bar diagramsي�سمح1للتالميذ1بتنظيم1املعلومات1
ف���ى1امل�سكل���ة1لت�سهي���ل1ترجم���ة1وحل1امل�سكل���ة1كما1ت�ساع���د1تلك1الوح���دات1تالميذ1
املرحل���ة1االبتدائي���ة1عل���ى1ت�س���ور1املج���ردات1الكامنة1ف���ى1امل�سكل���ة1واإدراك1املفاهيم1
املت�سمن���ة1فى1امل�سكلة.(Ulat, 2006),1حيث1ُيكون1لدى1التالميذ1ت�سوًرا1ب�سرًيا1
لالأرق���ام1التى1تكون1جمردة1حي���ث1ت�ساعد1وحدات1النموذج1على1تخيل1وت�سور1ما1
ميك���ن1م���ن1املفاهيم1الريا�سية1املج���ردة,1كما1ي�ساعد1هذا1النم���وذج1التالميذ1على1

(Stipek, 2011).سرعة1الفهم1والتغلب1على1قلق1الريا�سيات�

م�صكلة البحث:
1تتمث���ل1م�سكل���ة1البح���ث1ف���ى1�سع���ف1م�ست���وى1حت�سي���ل1الريا�سي���ات1ل���دى1
تالمي���ذ1املرحلة1االبتدائي���ة1ب�سفة1عامة1وذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1ب�سفة1
خا�س���ة,1عل���ى1الرغ���م1م���ن1اأن1ذكاء1فئ���ة1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1متو�س���ط1اأو1ف���وق1
املتو�س���ط11وه���ذا1ميثل1هدرا1ًلطاقات1ب�سرية1ميك���ن1اأن1ت�ستغل1خا�سة1اأن1قدراتهم1
املتوقع���ة1توؤهلهم1للتفوق1لكن1قدراته���م1الفعلية1كما1تقا�ص1باختبارات1التح�سيل1
اأق���ل1م���ن1املتوق���ع1وانطالًقا1من1خط���ورة1ظاهرة1�سعوب���ات1تعل���م1الريا�سيات1فى1
مدار�سن���ا1االبتدائيةت�سع���ى1الدرا�سة1احلالية1لتنمية1م�ستوى1حت�سيل1هذه1الفئة1
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من1التالميذ1م�ستخدمة1منوذج1الر�سم1امل�ستخدم1فى1�سنغافورة1تلك1الدولة1التى1
يح�س���د1طالبه���ا1املراكز1االأوىل1ف���ى1امل�سابقات1الدولية1فى1العل���وم1والريا�سيات1»1

امل�سابقات.1 تلك1 فى1 الريا�سيات1 فى1 الكاملة1 العالمات1 وعلى1 1,”TIMSS

وميكن1�سياغة1م�سكلة1الدرا�سة1فى1الت�ساوؤل1الرئي�ص1التاىل:1
م�ا فاعلية ا�ستخ�دام منوذج الر�سم فى تنمية م�ست�وى حت�سيل التلميذ ذوى 

�سعوبات التعلم فى الريا�س�يات بال�سف الرابع البتدائي؟ 
ويتفرع1من1هذا1الت�ساوؤل1االأ�سئلة1الفرعية1التالية1:

11 م���ا1الت�س���ور1املق���رتح1ال�ستخدام1من���وذج1الر�سم1ف���ى1تنمية1م�ست���وى1حت�سيل1.
التالميذ1ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1بال�سف1الرابع1االبتدائي؟

21 م���ا1فاعلي���ة1ا�ستخ���دام1منوذج1الر�س���م1فى1تنمي���ة1م�ستوى1حت�سي���ل1التالميذ1.
ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1بال�سف1الرابع1االبتدائي؟

اأهداف البحث:
تهدف1الدرا�سة1اإىل1بحث1فاعلية1ا�ستخدام1منوذج1الر�سم1فى1تنمية1م�ستوى1

حت�سيل1التالميذ1ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1بال�سف1الرابع1االبتدائي.

اأهمية البحث
11 ترك���ز1الدرا�س���ة1احلالي���ة1ال�سوء1عل���ى1عينة1م���ن1تالميذ1املرحل���ة1االبتدائية1-

يجب1االنتباه1اإليها1وهم1التالميذ1ذوى1ال�سعوبات1فى1تعلم1الريا�سيات1مما1
يتم�سى1واالجتاهات1احلديثة1فى1تدري�ص1الريا�سيات1للتالميذ1ذوى1الفئات1

اخلا�سة.
21 تت�س���دى1الدرا�س���ة1احلالية1لظاهرة1من1اأه���م1الظواهر,1وهي:1�سعوبات1تعلم1-

الريا�سي���ات1الت���ى1اأ�سبحت1�سائدة1بني1كثري1م���ن1تالميذ1املرحلة1االبتدائية,1
وحتاول1الدرا�سة1عالج1هذه1ال�سعوباتفى1مرحلة1مبكرة1حتى1ال1ت�ستمر1تلك1
يف1تلك1ال�سعوبة1يف1ال�سفوف1– بل1املراحل1– التعليمية1الالحقةمما1يوؤثر1

على1تعلم1التالميذ1فيما1بعد.
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31 تفيد1الدرا�سة1احلالية1خمططي1مناهج1الريا�سيات1والقائمني1على1تطوير1-
املناه���ج1الدرا�سية1ملادة1الريا�سيات1ف���ى1املرحلة1االبتدائية1فى1تو�سيح1اأهمية1
وكيفية1توظيف1منوذج1الر�سم1فى1تدري�ص1الريا�سيات1فى1املرحلة1االبتدائية1

مما1قد1ي�سهم1فى1حت�سني1نواجت1تعلم1الريا�سيات.
41 �ستق���دم1الدرا�س���ة1احلالي���ة1دلي���اًل1للمعل���م1ميك���ن1اال�ستف���ادة1منه1ف���ى1تعليم1-

الريا�سيات1وفق1منوذج1الر�سم1ب�سكل1يوؤدى1لتح�سني1التح�سيل1الدرا�سى.
51 قلة1الدرا�سات1العربية1التى1ا�ستخدمت1منوذج1الر�سم1فى1تدري�ص1الريا�سيات1-

باملرحلة1االبتدائية,1وبخا�سة1للتالميذ1ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات.

حدود البحث:
11 عين���ة1من1تالميذ1ال�س���ف1الرابع1االبتدائى1ذوى1�سعوب���ات1تعلم1الريا�سيات1.

مبدر�ست���ى1كف���ر1البطي���خ1االبتدائية1اجلدي���دة1امل�سرتك���ة,1واملدر�سة1احلديثة1
الدرا�س���ى الع���ام1 م���ن1 االأول1 الدرا�س���ى1 الف�س���ل1 ف���ى1 امل�سرتك���ة1 االبتدائي���ة1

2011111111-120121م.
21 وح���دة1»االأع���داد1الكب���رية1وتطبيق���ات1عليه���ا«1من1كت���اب1الريا�سي���ات1لل�سف1.

الرابع1االبتدائي.

منهج البحث
11 املنه���ج1الو�سف���ى1لو�س���ف1االأدبي���ات1ذات1ال�سل���ة1ب�سعوب���ات1تعل���م1الريا�سيات1-

ودرا�س���ة1طبيع���ة1التالمي���ذ1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1ف���ى1املرحل���ة1االبتدائي���ة,1
وو�سف1وبناء1االأدوات1ومناق�سة1النتائج.

21 املنهج1�سبه1التجريبى1بهدف1بحث1فاعلية1ا�ستخدام1منوذج1الر�سم1فى1تنمية1-
م�ست���وى1حت�سي���ل1التالميذ1ذوى1�سعوبات1تعل���م1الريا�سيات1بال�سف1الرابع1
االبتدائ���ى,1وكذل���ك1لالإجاب���ة1عن1ت�س���اوؤالت1الدرا�سة1احلالي���ة1والتحقق1من1

�سحة1فرو�سها.
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خطوات البحث: 
11 االطالع1على1االأدبيات1والدرا�سات1ال�سابقة1فى1جمال1�سعوبات1التعلم1ب�سفة1-

عام���ة,1و�سعوبات1تعل���م1الريا�سيات1ب�سف���ة1خا�سة,1وتل���ك1املتعلقة1بتح�سيل1
الريا�سيات,1وا�ستخدام1منوذج1الر�سم1فى1تدري�ص1الريا�سيات.

21 اإع���ادة1�سياغة1وحدة1»االأعداد1الكبرية1وتطبيقات1عليها«1وفق1منوذج1الر�سم,1-
واإع���داد1دلي���ل1املعل���م1وعر�سهم���ا1عل���ى1املحكم���ني1ف���ى1جم���ال1املناه���ج1وطرق1

تدري�ص1الريا�سيات.
31 اإع���داد1اختب���ار1التح�سي���ل1وعر�س���ه1على1املحكم���ني1فى1جم���ال1املناهج1وطرق1-

تدري����ص1الريا�سيات,1وتعديل���ه1فى1�سوء1مقرتحاته���م1والتاأكد1من1موؤ�سرات1
�سالحيته1بح�ساب1ال�سدق1والثبات.

41 اختي���ار1عينة1الدرا�سة1من1التالميذ1ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1بال�سف1-
الرابع1االبتدائى.

51 تق�سي���م1التالمي���ذ1ع�سوائًي���ا1اإىل1جمموعت���ني1اإحداهم���ا1جتريبي���ة1واالأخرى1-
�سابطة.

61 تطبيق1اختبار1التح�سيل1قبلًيا1على1عينة1البحث.-
71 تدري�ص1وحدة1“االأعداد1الكبرية1وتطبيقات1عليها” با�ستخدام1منوذج1الر�سم1-

للمجموع���ة1التجريبي���ة,1ف���ى1الوقت1الذى1تدر����ص1فيه1املجموع���ة1ال�سابطة1
با�ستخدام1الطريقة1ال�سائدة.

81 تطبيق1اختبار1التح�سيل1بعدًيا1على1عينة1البحث.-
91 اإج���راء1املعاجل���ات1االإح�سائي���ة1للنتائ���ج,1وذل���ك1با�ستخدام1برنام���ج1االإح�ساء1111111-

.”SPSS“
عر�ص1وتف�سري1النتائج1فى1�سوء1االإطار1النظرى1والدرا�سات1ال�سابقة.-101
تقدمي1تو�سيات1ومقرتحات1البحث.-111

م�صطلحات البحث:
 StudentsWith LearningDisabilities التلميذ ذوو �سعوبات التعلم
عرف���ت1احلكومة1االحتادي���ة1االأمريكية1�سعوبات1التعلم1ف���ى1القانون1العام1
194– 1142ال�س���ادر1ف���ى1231اأغ�سط����ص119731وه���و1ذل���ك1التعري���ف1املعم���ول1ب���ه1فى1
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كاف���ة1املوؤ�س�س���ات1االأمريكية1بل1والعاملية1وهو:1“ اأن1االأطفال1ذوو1�سعوبات1التعلم1
اخلا�س���ة1ه���م1االأطفال1الذين1يعانون1من1ق�سور1فى1واحدة1اأو1اأكرث1فى1العمليات1
النف�سية1االأ�سا�سية1التى1تتطلب1فهم1وا�ستخدام1اللغة1املكتوبة1واملنطوقة1ويظهر1
هذا1الق�سور1فى1نق�ص1القدرة1على1اال�ستماع,1اأو1التفكري,1اأو1القراءة,1اأو1الكتابة,1اأو1
التهجى,1اأو1فى1اأداء1العمليات1احل�سابية” )يف:1عبد1البا�سط1خ�سر,1,20051�ص20(

وُتعرفه�م الباحث�ة اإجرائًي�ا1باأنه���م1اأولئك1التالمي���ذ1الذين1يظه���رون1تباعًدا1
دااًل1ب���ني1اأدائه���م1املتوقع1كم���ا1يقا�ص1باختبار1الذكاء1امل�سور1ل����«1اأحمد1زكى1�سالح«1
واأدائه���م1الفعلي1كما1يقا�ص1باختبار1التح�سيل1فى1الريا�سيات,1وهم1غري1قادرين1
عل���ى1التعل���م1فى1الظ���روف1العادية1مث���ل1اأقرانهم1العادي���ني,1وي�ستثنى1منهم1ذوي1

االإعاقات1احل�سية1والعقلية1ومن1لديهم1م�سكالت1اقت�سادية1واجتماعية.11

Achievement:التح�سيل
يعرف���ه1اأحم���د1اللقان���ى,1على1اجلم���ل1)1,2003����ص84(1باأنه:1م���دى1ا�ستيعاب1
الط���الب1مل���ا1تعلم���وه1م���ن1خ���ربات1معين���ة1م���ن1خ���الل1مق���ررات1درا�سي���ة,1ويقا�ص1
بالدرجات1التى1يح�سل1عليها1الطالب1فى1االختبارات1التح�سيلية1املعدة1لذلك.

وُتعرفه الباحثة اإجرائًيا باأن���ه1مدىا�ستيعاب1تالميذ1ال�سف1الرابع1االبتدائي1
ذوي1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1جلوانب1التعلم1بوحدة1االأعداد1الكبرية1وتطبيقات1
عليها1من1مفاهيم1وتعميمات1ومهارات.1وي�ستدل1عليه1من1الدرجات1التى1يح�سل1

عليها1تالميذ1عينة1البحث1فى1اختبار1التح�سيل1املعد1لهذا1الغر�ص.

Model–Drawing1منوذج الر�سم
ه���و1طريقةب�سري���ة1تنق���ل1التالمي���ذ1م���ن1املح�سو����ص1اإىل1مرحل���ة1التجري���د1
ع���رب1و�سي���ط1املرحل���ة1الت�سويري���ة.1فالتالمي���ذ1ين�سئ���ون1خان���ات1ويق�سموها1اإىل1
وحدات1وتعد1الوحدات1املن�ساأة1ج�سًرا1مو�ساًل1ملفهوم1الكمية1املجهولة1التى1يجب1
اإيجاده���ا(Bisk, 2007).1فُتح���ول1في���ه1امل�سكل���ة1الريا�سي���ة1اإىل1ر�س���م1تو�سيح���ي1

 . (Stipek, 2011)بوحدات1متثل1القيم1الواردة1بامل�سكلة
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وُيعرف اإجرائًيا باأنه1منوذج1ب�سرييتم1فيه1ترجمة1امل�سكلة1الريا�سية1اإىل1ر�سم1
تو�سيحي1با�ستخدام1وحدات1م�ستطيلة.1حيث1يقراأ1املتعلم1امل�سكلة1كلها,1وحتديد1
ح���ول1م���ن,1وما1تدور1امل�سكلة,1ويعيد1ق���راءة1امل�سكلة1جملة1جملة,1وير�سم1العن�سر1
اخلا����ص1بكل1جزء1م���ن1املعلومات1ذات1ال�سلة,1ويدر����ص1العالقة1لتحديد1العملية1

التى1ي�ستخدمها,1ثم1يقدم1االإجابة1النهائية1فى1جملة1لفظية1تامة.1
1

االإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة:
ي���رى1ك���ريك1اأن1االأطف���ال1ذوو1�سعوب���ات1التعلم:1هم1االأطف���ال1الذين1لديهم1
ا�سط���راب1ف���ى1واحدة1اأو1اأكرث1من1العملي���ات1النف�سية1االأ�سا�سية1اخلا�سة1بفهم1اأو1
ا�ستعم���ال1اللغ���ة,1التكل���م1اأو1الكتابة,1اأو1اأى1�سعوبة1قد1تع���رب1عن1نف�سها1فى1نق�ص1
الق���درة1عل���ى1اال�ستم���اع1)االإ�سغاء(1اأو1التفك���ري1اأو1التكلم1اأو1الق���راءة1اأو1الكتابة1اأو1
التهجئ���ة,1اأو1ف���ى1اإجراء1احل�ساب1الريا�سى,1ويت�سم���ن1امل�سطلح1حاالت1االإعاقات1
االإدراكي���ة1نتيج���ة1الإ�سابة1دماغية,1واخلل���ل1الوظيفى1الدماغ���ى1الب�سيط1وع�سر1
الق���راءة,1واحلب�س���ة1النمائية,1وه���ذا1امل�سطلح1ال1يت�سمن1االأطف���ال1الذين1لديهم1
م�س���كالت1ف���ى1التعل���م1ناجتة1ف���ى1اأ�سا�سه���ا1عن1م�س���كالت1ب�سري���ة,1اأو1�سمعي���ة,1اأو1
نتيج���ة1التاأخ���ر1العقلى,1اأو1ا�سطرابات1انفعالية,1اأو1نتيجة1حرمان1ثقافى1اأو1بيئى1

اأو1اقت�سادى.)اأيهم1الفاعورى,20101(

وحت���ى1ميك���ن1اعتب���ار1التلميذ1من1ذوي1ع�س���ر1اأو1�سعوبات1تعل���م1الريا�سيات,1
فم���ن1امله���م1اأن1نتاأك���د1من1اأن1عجز1اأو1ق�س���ور1اأو1ع�سر1الريا�سي���ات1عند1التلميذ1ال1
يرجع1اإىل1اأى1من1العوامل1التالية:1التدري�ص1غري1املالئم1اأو1غري1الكايف,1والفروق1
اأو1املح���ددات1الثقافية,1والتاأخر1العقلي,1واملر�ص1الع�سوي1البدين,1وا�سطراب1اأو1

ق�سور1ب�سري1اأو1�سمعي.1)1فتحى1الزيات,1,20081�ص491(

وُيعرفهم1كل1من1عبد1النا�سر1اأني�ص1وفريال1اأبو1�ستة1باأنهم«1هوؤالء1التالميذ1
الذين1ينخف�ص1حت�سيلهم1فى1الريا�سيات1مبقدار1انحراف1معيارى1واحد1فاأكرث1
ع���ن1متو�س���ط1حت�سيل1اأقرانه���م1فى1نف�ص1ال�س���ف1الدرا�سى,1رغم1اأنه���م1يتمتعون1
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مب�ست���وى1متو�سط1اأو1اأكرثمن1املتو�سط1فى1ال���ذكاء,1ولي�ص1لديهم1اإعاقات1ح�سية1
�س���واء1اأكان���ت1�سمعي���ة1اأو1ب�سري���ة,1وتنطبق1عليه���م1اخل�سائ�ص1املمي���زة1للتالميذ1
ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1ف���ى1الريا�سيات«.)1عبد1النا�س���ر1اأني�ص,1فري���ال11اأبو1�ستة,1

1,2008�ص66(

يجم���ع1بني1هذه1التعريفات1وغريها1عنا�سر1م�سرتكة1يتفق1عليها1الباحثون1
واملهتمون1بدرا�سة1�سعوبات1التعلم.1وهذه1العنا�سر1تتمثل1فى:1وجود1تباعد1بني1
قدرات���ه1العقلي���ة1املتوقعة1كما1تقا�ص1باأحد1اختبارات1الذكاء1والفعلية1التح�سيلية1
كم���ا1تقا�ص1باختبار1التح�سيل1ف���ى1الريا�سيات.1وا�ستبعاد1حاالت1االإعاقة1العقلية1
اأو1احل�سي���ة1اأو1اال�سطراب���ات1ال�سلوكية,كما1اأنها1لي�س���ت1نتيجة1للحرمان1الثقافى1
اأو1البيئى1)حمك1اال�ستبعاد(.1واأن1االأفراد1ذوى1�سعوبات1التعلم1لي�سوا1جمموعة1
متجان�س���ة,1واأن1جم���االت:1القراءة,1والكتابة,1واحل�ساب1ه���ي1اأو�سح1املجاالت1التى1
يظه���ر1م���ن1خاللها1اأن1الفرد1يواجه1�سعوبة1خا�سة1ف���ى1التعلم.1ووجود1ارتباط-1

اأحياًنا-1بني1�سعوبات1التعلم1واخللل1الوظيفى1فى1اجلهاز1الع�سبى1املركزى.

وت�سي���ع1�سعوب���ات1تعلم1الريا�سي���ات1لدى1ن�سبة1ترتاوح1م���ا1بني51-1121%1من1
تالمي���ذ1املرحل���ة1االبتدائي���ة.1)1فتح���ى1الزي���ات,1,20081����ص3351(,1وق���د1و�سل���ت1
ن�س���ب1انت�سار1�سعوب���ات1تعلم1الريا�سيات1فى1�سوري���ا1اإىل13٫261%1فى1درا�سة1اأيهم1
الفاع���ورى1)2010(1حي���ث1ت�س���كل1ن�سب���ة1الذكورم���ن1فئة1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1
الريا�سي���ات63‚17%,فيمات�س���كل1ن�سبةاالإن���اث5٫621%1,1وتراوح���ت1الن�سب���ة1ما1بني11
3%,81%1ف���ى1بلجي���كا11ف���ى1درا�س���ة(Desoete, et al., 2004)1.1وتو�سل���ت1درا�س���ة1
ال�سيد1�سقر1)1992(1اأن1ن�سبة1انت�سار1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1فى1م�سر07‚%1,1
بينم���ا1و�سلت1فى1درا�سة1عبد1النا�سر1اأني�ص1)1992(1اإىل13٫91%.1وتو�سلت1درا�سة1
حم���د1العجم���ي1وفوزي1الدوخي1)2010(1اأن1ن�سبة1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1

يف1الريا�سيات11فى1دولة1الكويت1بلغت)%13٫7(.
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ترجع اأهمية درا�سة �سعوبات تعلم الريا�سيات اإىل عدة اأ�سباب منها:                   
)1خالد1زيادة,1,20051�ص1�ص9-81(

11 �سي���وع1�سعوب���ات1تعلم1الريا�سيات:1فق���د1اأو�سحت1البحوث1الت���ى1اأجريت1فى1-
ه���ذا1ال�سي���اق1ت���راوح1ن�سب���ة1انت�س���اره1م���ا1ب���ني131%1اإىل151%1مقارن���ة1ب����151%1من1
االأطف���ال1ف���ى1املدار����ص1العام���ة1يعانون1من1�سعوب���ات1التعلم1بوج���ه1عام1وفًقا1
مل���ا1قررته1جمعية1الطب1النف�سى1االأمريكي���ة,1وو�سلت1فى1الدرا�سات1العربية1
اإىل1ح���واىل110٫81%1م���ن1الط���الب1ف���ى1ال�سف���وف1م���ن1الرابع1حت���ى1ال�ساد�ص1

االبتدائى.
21 ا�ستمرار1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1فى1خمتلف1املراحل1النمائية1والتعليمية,1-

فتع���د1ا�سطراب���ات1م�ستمرة1تبداأ1ف���ى1مراحل1مبكرة1وتبل���غ1ذروتها1فى1نهاية1
املرحلة1االبتدائية,1وت�ستمر1حتى1ما1بعد1املرحلة1الثانوية.

31 ارتب���اط1�سعوب���ات1تعل���م1الريا�سي���ات1بالعدي���د1م���ن1اال�سطراب���ات1النمائي���ة1-
االأخ���رى:1مث���ل:1زملة1اأ�سربج���ر1وغر�ستمان,1وبع�ص1اال�سطراب���ات1الوراثية1
مثل:1زملة1ترينري1وال�سرع1باأنواعه1والورم1الليفى1الع�سبى1)النمط1االأول(,1
وزمل���ة1Fragile X1الت���ى1ت�سي���ب1االإن���اث1نتيج���ة1اخت���الل1الكرومو�سومات,1
وزمل���ة1الف����ص1االأمي���ن1النمائ���ى1و�سمور1امل���خ1املرتب���ط1باحلب�س���ة1الكالمية,1
وزمل���ة1غر�ستم���ان1النمائي���ة1امل�سحوب���ة1بالن�س���اط1احلرك���ى1الزائ���د1املرتبط1

بق�سور1االنتباه,1وزملة1وليمز.
41 ارتباط1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1بالعديد1من1�سعوبات1التعلم1االأكادميية:1-

مث���ل:1�سعوبة1الق���راءة1والكتابة,1�سعوب���ة1التعبري,1�سعوبة1ت�سمي���ة1االأ�سياء,1
العمة1النمائيةAgnosia1,1باالإ�سافة1الرتباطه1يف1بع�ص1الدرا�سات1بالن�ساط1

احلركي1الزائد1املرتبط1بق�سور1االنتباه.
51 ع���دم1االهتم���ام1ال���كايف1ب�سعوب���ات1تعل���م1الريا�سي���ات,1فم���ازال1االهتم���ام1به���ا1-

�سئياًل1ن�سبيا1ًمقارنة1باالهتمام1البحثى1الذى1ان�سب1على1كل1من1ا�سطراب1
الن�س���اط1احلركى1الزائد1امل�سحوب1بق�سور1االنتب���اه,1وكذلك1غري1امل�سحوب1

بق�سور1االنتباه,1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه,1و�سعوبات1القراءة.
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واإذا1مل1تعال���ج1�سعوب���ات1تعل���م1الريا�سيات1اأواًل1باأول1فاإنه���ا1تتزايد1من1�سف1
درا�س���ي1اإىل1اآخ���ر1وم���ن1مرحل���ة1تعليمي���ة1اإىل1اأخ���رى,1فالتلميذ1ال���ذى1يعاين1من1
�سعوب���ات1تعلم1فى1احل�ساب1ف���ى1املرحلة1االبتدائية,1قد1يعاين1من1�سعوبات1تعلم1
ف���ى1م���ادة1اجل���رب1وفروع1اأخ���رى1م���ن1الريا�سي���ات1مث���ل1الهند�س���ة1واالإح�ساء1فى1
مراح���ل1تالية,1لذا1م���ن1املهم1و�سع1معايري1وموا�سفات1خا�س���ة1ملنهج1الريا�سيات1
جتعل���ه1قاب���اًل1لتحقي���ق1اأهداف���ه1مع1فئ���ات1متنوعة1م���ن1املتعلم���ني,1دون1اأن1يعانى1

اأحدهم1من1�سعوبات1تعلم.1)جمدى1عزيز,1,20071�ص1381(

وق���د1اأو�س���ت1درا�س���ة1فريال1اأب���و1�ست���ة1)1994(1ب�سرورة1االهتم���ام1بالتالميذ1
ذوى1ال�سعوبات1اخلا�سة1فى1تعلم1الريا�سيات1ورعايتهم1كل1ح�سب1معدل1تقدمه1
الذات���ي1وحاجات���ه1اخلا�س���ة1من1خ���الل1تفريد1مالئ���م1لعمليتي1التعلي���م1والتعلم1
له���وؤالء1التالمي���ذ.1كما1اأو�ست1درا�س���ة1وليد1اأبو1املعاط���ى1)2001(1باالهتمام1بفئة1
ذوي1�سعوب���ات1التعلم؛1فالدول1الغربية1تق���دم1العديد1من1امل�ساعدات1لهذه1الفئة1
متمثلة1فى1املدار�ص1اخلا�سة1وزيادة1حجم1االعتمادات1املالية1املخ�س�سة1لالإنفاق1

عليهم1وحجم1البحوث1املوجهة1لعالج1م�سكالتهم.

يتطل���ب1و�س���ع1اأى1برنام���ج1عالج���ى1للتالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1ف���ى1
الريا�سيات1ت�سخي�ص1تلك1ال�سعوبات1التى1يعانى1منها1هوؤالء1التالميذ1كمرحلة1
�سابقة1للعالج.1وت�ستهدف1عملية1الت�سخي�ص1جمع1البيانات1الالزمة1وال�سرورية1
ع���ن1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1ف���ى1الريا�سيات1باتباع1اأ�سالي���ب1ت�سخي�سية1
معين���ة1ومتف���ق1عليه���ا,1وحتلي���ل1ه���ذه1البيان���ات1به���دف1تق���دمي1اأن�س���ب1الربام���ج1
العالجية1لهوؤالء1التالميذ.1)ح�سن1بلطية,1عالء1الدين1متوىل,1,19991�ص461(

وتتع���دد1املح���كات1التى1تفي���د1فى1ت�سخي����ص1�سعوبات1التعل���م,1ومنها:1حمك1
التباعد,1وحمك1اال�ستبعاد,1وحمك1املوؤ�سرات1ال�سلوكية1املرتبطة1اأو1املميزة1لذوي1
�سعوب���ات1التعل���م,1وحمك1الرتبي���ة1اخلا�سة,1وحم���ك1العالم���ات1النيورولوجية,1
وحم���ك1امل�س���كالت1املرتبط���ة1بتاأخ���ر1الن�س���ج,1وحم���ك1من���ط1معاجل���ة1املعلوم���ات1
امل�سيط���ر1للن�سف���ني1الكرويني1باملخ1)ال�سيطرة1املخية(.1وفيما1يلى1عر�ص1لبع�ص1

من1هذه1املحكات:
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Discrepancy Criterion :حمك التباعد اأو التفاوت اأ	 
وهو1تباعد1امل�ستوى1التح�سيلى1للطالب1فى1مادة1ما1عن1امل�ستوى1املتوقع1منه1
ح�س���ب1حالته1وله1مظهران:1اأولهما,1التفاوت1بني1القدرات1العقلية1والتح�سيلية1
للمتعل���م,1وثانيهما:1التفاوت1يف1امل�ستوى1التح�سيل���ى1للمواد1الدرا�سية1املختلفة.1
وق���د1يك���ون1التفاوت1فى1التح�سيل1بني1اأجزاء1مق���رر1درا�سى1واحد.)عبد1البا�سط1

خ�سر,20051�ص231؛1بطر�ص1حافظ,1,20091�ص122(

Exclusion Criterion1حمك ال�ستبعاد ب	 
يعتمد1هذا1املحك1على1ا�ستبعاد1احلاالت1التى1يرجع1ال�سبب1فيها1اإىل1اإعاقات1
عقلية)تخلف1عقلى(,1اأو1اإعاقات1ح�سية)العميان1و�سعاف1الب�سر1وال�سم1و�سعاف1
ال�سم���ع(,1اأو1ا�سطراب���ات1انفعالي���ة1�سديدة1مث���ل1االندفاعية1والن�س���اط1الزائد,1اأو1
حرم���ان1بيئ���ى1اأو1ثقاف���ى,1اأو1ح���االت1نق�ص1فر����ص1التعلم.1)عب���د1البا�سط1خ�سر,1

1,2005�ص241؛1بطر�ص1حافظ,1,20091�ص22؛1�سليمان1يو�سف,1,20101�ص138(

حمك املوؤ�سرات ال�سلوكية املرتبطة اأو املميزة لذوى �سعوبات التعلم: ج� 	 
يق���وم1ه���ذا1املحك1عل���ى1اأ�سا�ص1اأن���ه1توجد1خ�سائ����ص1�سلوكي���ة1م�سرتكة1مثل1
الن�س���اط1احلرك���ي1املفرط,1ق�س���ور1االنتباه,1االإح�سا����ص1بالدونية1ي�سي���ع1تكرارها1
وتواتره���ا1لدى1ذوي1�سعوب���ات1التعلم.1وميكن1للمعلم1مالحظتها1والقيام1بامل�سح1
املبدئ���ي1والك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1وذل���ك1با�ستخ���دام1مقايي�ص1

تقدير1ال�سلوك.

Special Education Criterion حمك الرتبية اخلا�سة د	 
يعتم���د1ه���ذا1املحك1على1فك���رة1اأن1املتعلمني1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يحتاجون1
لط���رق1خا�س���ة1فى1التعلم1تتنا�س���ب1مع1�سعوباتهم,1وتختلف1ع���ن1الطرق1العادية1
ف���ى1التعل���م,1وم���ن1اأمثل���ة1ط���رق1الرتبية1اخلا�س���ة1ا�ستخ���دام1الطريق���ة1احل�ص–
حركي���ة1)كتاب���ة1كلم���ات1وجمل1م���ن1الذاكرة(1م���ع1االأطفال1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1
اخلا�س���ة1بالق���راءة.1)�سليم���ان1يو�س���ف,1,20101����ص1381(1فيتع���ني1توفري1لون1من1
الرتبية1اخلا�سة1من1حيث)الت�سخي�ص1والت�سنيف1والتعليم(1يختلف1عن1الفئات1

االأخرى.)بطر�ص1حافظ,1,20091�ص23(
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تعل���م1 ت�سخي����ص1ذوي1�سعوب���ات1 ف���ى1 الدرا�س���ة1احلالي���ة1 ا�ستخدم���ت1 وق���د1
الريا�سيامتح���ك1التباع���د1وذل���ك1بح�س���اب1التباع���د1ب���ني1درج���ات1التالمي���ذ1ف���ى1
اختب���ار1ال���ذكاء1الأحم���د1زك���ى1�سال���ح,1ودرجاتهم1ف���ى1اختب���ار1التح�سي���ل,1اإ�سافة1
ملح���ك1اال�ستبع���اد1با�ستبعاد1حاالت1�سعف1الب�س���ر1اأو1ال�سمع1اأو1احلرمان1البيئى1اأو1
الثقاف���ى1اأو1االجتماع���ى1اأو1تكرار1الر�سوب1فى1املدر�س���ة.1وكذلك1مقيا�ص1التقدير1

الت�سخي�سى1ل�سعوبات1التعلم1فى1الريا�سيات.1)فتحي1الزيات,20081(

ويوج���د1اهتم���ام1كبري1بني1العاملني1ف���ى1جمال1علم1النف����ص1واملناهج1وطرق1
التدري����ص,1بتحديد1خ�سائ�ص1و�سمات1التالميذ1ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات,1
وم���ن1ه���وؤالء:1)اأمينة1�سلب���ى,1,20041�ص1�ص1171-181؛1اأ�سام���ة1البطاينة1واآخرون,1
1,2009�ص1�ص178-179؛1بطر�ص1حافظ,1,20091�ص4001؛1�سليمان1يو�سف,1,20101

�ص1�ص3301-331؛1هالل1ال�سعيد,1,20101�ص1�ص230-228(

وت�رى الباحثة اأنه ميكن حتديد اخل�سائ�س املتعلقة بذوي �سعوبات تعلم 
الريا�سيات باملرحلة البتدائية فيما يلي:

11 عدم1القدرة1على1اإجراء1العمليات1احل�سابية.-
21 عدم1القدرة1على1التمييز1بني1االأرقام1املت�سابهة,1مثل:1)12– 6(,1)81-7(.-
31 -.)÷ عدم1القدرة1على1فهم1مدلول1الرموز1الريا�سية,1مثل:1)+,1-,1×,1
41 لدي���ه1اأخطاء1�سائع���ة1عند1الكتابة,1والقراءة1وا�ستدع���اء1االأعداد1مثل:1اإ�سافة1-

رقم1للعدد,1تبديل1رقم1يف1عدد,1تبديل1مكان1رقم,1حذف1رقم,1وعك�ص1الرقم.
51 �سعف1فى1معرفة1مفاهيم1االأعداد1واالأرقام1ومدلوالتها1الفعلية.-
61 يواج���ه1�سعوبة1ف���ى1املفاهيم1املجردة1للوقت1واالجتاه���ات,1وعدم1القدرة1على1-

تذكر1اجلداول.
71 االإخفاق1فى1تذكر1احلقائق1العددية1االأ�سا�سية1من1الذاكرة.-
81 معدل1تعلمهم1يكون1منخف�ص1فى1الريا�سيات.-
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وي���رى1كل1من1عب���د1النا�سر1اأني�ص1وفريال1اأبو1�ست���ة1)1,2008�ص1�ص71-70(
 اأن اأمناط �سعوبات تعلم الريا�سيات، ت�ستمل على ما يلى:

11 �سعوب���ة1اإجراء1العملي���ات1احل�سابية1والريا�سية:1حي���ث1يعاين1التالميذ1ذوو1-
�سعوب���ات1اإجراء1العملي���ات1احل�سابية1والريا�سية1م���ن1م�سكالت1فى1بع�ص1اأو1
1,÷ اأغل���ب1امله���ارات1التالي���ة:1متييز1االإ�س���ارات1ومعناها1)مثال1ذل���ك:1+,1-,1×,1
اآليا1ً االأ�سا�سية1 باحلقائق1احل�سابية1 املرتبطة1 االإجابات1 وتذكر1 1,)%,=,< 1,>
)جتمعات(1مثل31+4=؟,91×9=؟,151-8=؟,1وفهم1خا�سية1االإبدال,1وحل1امل�سائل1
احل�سابي���ة1متعددة1االأرق���ام1التى1تتطلب1»اال�ستالف«عن���د1الطرح1و«احلمل«1
عن���د1اجلمع,1واإهمال1العالمات1الع�سري���ة1التى1تظهر1فى1امل�سائل1الريا�سية.

21 �سعوب���ات1ح���ل1امل�سائل1الريا�سية1اللفظي���ة:1فقد1ُيظهر1التلمي���ذ1�سعوبة1فى1-
بع����ص1اأو1معظ���م1العملي���ات1املت�سمن���ة1ف���ى1ح���ل1امل�سائ���ل1الريا�سي���ة1اللفظية1
مثل:ق���راءة1امل�ساأل���ة1اللفظية,1وفه���م1اللغة1اأو1معنى1اجلمل1وم���ا1هو1املطلوب1
ف���ى1امل�ساأل���ة,1وت�سنيف1املعلومات1املهمة1من1املعلومات1غري1ذات1العالقة1التي1
ال1تع���د1�سروري���ة1حل���ل1امل�ساأل���ة,1وتطبيق1خطة1حل���ل1امل�ساأل���ة,1والعمل1خالل1
اخلط���وات1املتع���ددة1فى1امل�سائ���ل1اللفظية1االأكرث1تقدم���اً,1ومعرفة1االإجراءات1

احل�سابية1ال�سحيحة1التى1�ست�ستخدم1حلل1امل�سائل.
31 �سعوب���ة1- ذوو1 التالمي���ذ1 ُيظه���ر1 حي���ث1 الريا�سي���ة:1 واالإج���راءات1 القواع���د1

الريا�سي���ات1تاأخ���ر1منائ���ي1ف���ى1تعل���م1القواع���د1واالإج���راءات1املتعلق���ة1بح���ل1
امل�سائ���ل1احل�سابي���ة1اأو1امل�سائل1اللفظي���ة.1ومن1اأمثلة1القواع���د1الريا�سية1»اأى1
عدد×0=0«.1اأما1االإجراء1فيت�سمن1اخلطوات1املتعلقة1بحل1امل�سائل1احل�سابية1
مث���ل1اجلمع,1والطرح,1وال�سرب,1والق�سمة.1ويق�س���د1بالتاأخر1اأن1التلميذ1قد1
يتعل���م1القواع���د1واالإجراءات1مبعدل1بطيء1عن1جمموع���ة1االأقران1و�سيحتاج1

م�ساعدة1الإتقان1مثل1هذه1القواعد1واالإجراءات.
41 لغ���ة1الريا�سي���ات:1فيعاين1بع�ص1التالميذ1م���ن1م�سكلة1فى1فهم1معنى1لغة1اأو1-

مف���ردات1الريا�سيات1مثل:1)اأكربم���ن,1اأقل1من1,1ي�ساوي,1معادلة(.1وما1يزيد1
م���ن1ه���ذه1امل�سكل���ة1اأن1لغة1الريا�سي���ات1اأو1معن���ى1الرم���وز1الريا�سية,1بخالف1
الق���راءة,1ال1ميك���ن1اأن1ُي�ستنتج1من1ال�سياق.1يج���ب1اأن1يعرف1التلميذ1ما1يعنيه1

الرمز1اأو1الكلمة1لكي1يفهم1امل�ساألة1الريا�سية.1
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ويرى1بيندر1)1,2011�ص378(1اأن1اأنواع1�سعوبات1التعلم1فى1الريا�سيات,1والتى1
يظهره���ا1الط���الب1ذوو1�سعوب���ات1التعل���م1فى1م���ادة1الريا�سيات1تتمث���ل1يف:1الفهم1
االإدراك���ى,1ومنظوم���ة1رم���وز1االأع���داد1املكتوبة,1واخلط���وات1االإجرائي���ة1للح�ساب,1
وتطبي���ق1امله���ارات1الريا�سي���ة,1وا�سرتاتيجي���ات1احل�س���اب1ال�سعيف���ة,1والت�سل�س���ل1
العددي,1ولغة1الريا�سيات,1واحلقائق1االأ�سا�سية1لالأعداد,1وحل1امل�سكالت,1ونق�ص1
التلقائي���ة,1و�سعف1ا�سرتاتيجي���ات1حل1امل�سائل1الكالمي���ة,1و�سعف1مفهوم1احل�ص1

العددي.

اإن1ه���ذه1االأن���واع1املختلفة1من1�سعوبات1التعلم1فى1الريا�سيات1توؤثر1�سلًبا1فى1
حت�سيل1ذوي1�سعوبات1التعلم1فى1الريا�سيات.1فمثاًل1اإذا1كان1الطالب1يعاين1من1
�سعوب���ة1فى1ا�ستيع���اب1مفاهيم1احل�ص1العددي1االأ�سا�سي���ة,1ف�سوف1تخلق1بالتاأكيد1
�سعوبات1فى1الك�سور1والق�سمة1املطولة1وامل�سائل1الكالمية.)1بيندر,1,20111�ص3791(

وت���رى1الباحث���ة1اأن���ه1ميكن1حتديد1اأن���واع1�سعوب���ات1الريا�سي���ات1يف:1�سعوبة1
ق���راءة1وكتاب���ة1االأعداد,1و�سعوب���ة1فهم1القيمة1املكانية,1و�سعوب���ة1اإجراء1العمليات1
احل�سابي���ة1والريا�سية,1و�سعوبة1توظي���ف1العمليات1احل�سابية1عند1حل1امل�سكالت1
اللفظية,1و�سعوبة1حتديد1االجتاهات,1وا�سطرابات1االإدراك1الب�سرى1وال�سمعى,1
و�سعوب���ات1ح���ل1امل�سائل1الريا�سية1اللفظية,1و�سعوبة1تعل���م1القواعد1واالإجراءات1
الريا�سيةاملتعلق���ة1بحل1امل�سائل1احل�سابي���ة1اأو1امل�سائل1اللفظية,1و�سعوبة1فى1فهم1

معنى1لغة1اأو1مفردات1الريا�سيات.

لق���د1عر����ص1كل1م���ن1�سامى1ملحم1)1,2002����ص1����ص3391-3411(وخالد1زيادة1
)1,2005����ص1����ص87-127(1وجم���دى1عزي���ز1)1,2007����ص144(1و1بطر����ص1حاف���ظ1
)1,2009����ص1����ص401-4031(1و1يو�س���ف1العني���زى,1واآمال1ريا����ص1)1,2000�ص1931(1
و1عب���د1النا�س���ر1اأني�ص,1وفري���ال1اأبو1�ستة1)1,2008����ص68(1و1فتحى1الزيات1)1,2008
�ص48(1ويو�سف1االأحر�ص1وحممد1الزبيدى1)1,2008�ص1�ص214-2161(1و�سليمان1
يو�س���ف1)1,2010����ص3291(1و1ه���الل1ال�سعيد1)1,2010�ص1����ص225-228(1ت�سنيفات1
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متع���ددة1الأ�سب���اب1�سعوب���ات1تعل���م1الريا�سي���ات.1وم���ن1خ���الل1ه���ذا1العر����ص1ترى1
1الباحث���ة1اأن���ه1رغم1تلك1الت�سنيفات1املختلفة,1فكلها1يدور1حول1اأ�سباب1ترجع1اإىل:

11 املتعل�م نف�س�ه، �سواء1كانت1ه���ذه1االأ�سباب1وراثي���ة,1اأو1اأنها1ترج���ع1اإىل1ن�سبة1-
الذكاء,1االإ�سابة1املخية,1قلق1الريا�سيات,1واللغة,1اأو1اإىل11�سعوبات1يف1االنتباه1
اأو1االإدراك1الب�س���رى1وال�سمع���ى1واحلرك���ى1اأو1التذك���ر1اأو1التعب���ري1الرمزى1اأو1
ح���ل1امل�سكل���ة1اأو1تكوين1املفهوم1اأو1اإجراء1العملي���ات1احل�سابية1املختلفة1اأو1فهم1
وق���راءة1امل�سكالت1الريا�سية1اأو1االفتق���ار1الختيار1وا�ستخدام1اال�سرتاتيجيات1
املالئم���ة1فى1ح���ل1امل�سكالت1الريا�سي���ة1اأو1الق�سور1فى1فهم1معان���ى1االإ�سارات1
والرم���وز1وق���راءة1اجل���داول1واالأ�س���كال1واملخطط���ات-1الق���درة1عل���ى1التمثيل1
املعرف���ى1للمعلوم���ات1الريا�سية-1مهارات1الر�س���م1-1اإدراك1العالقات1املكانية؛1
حي���ث1اختلف���ت1امل�سمي���ات1م���ا1ب���ني1العام���ل1التكوين���ي,1والعوام���ل1الوراثي���ة,1

والعوامل1املتعلقة1بالطالب,1والعوامل1النف�سية.
21 املدر�س�ة:1حي���ث1اختلفت1امل�سمي���ات1ما1بني1عوامل1تتعل���ق1بالنظام1التعليمى,1-

ف���ى1 ال�ساب���ق1 االإع���داد1 �س���وء1 اأو1 �سع���ف1 واأرجعته���ااإىل1 املدر�سي���ة,1 والعوام���ل1
الريا�سيات,1وعدم1االهتمام1باملناهج1التى1ت�سبق1كل1مرحلة1قبل1الدخول1فى1

املرحلة1اجلديدة,1وعدم1ا�ستثارة1الطالب1عقليا1ًومعرفياً.
31 املجتم�ع:1حي���ث1اختلف���ت1امل�سمي���ات1ما1ب���ني1العوام���ل1االجتماعي���ة,1ال�سياق1-

النف�س���ى1االجتماع���ى1ال�سائ���د؛1حي���ث1توؤث���ر1االأف���كار1ال�سائ���دة1ف���ى1جمتم���ع1
م���ا1تاأث���ريا1ًبالغ���ا1ًعلى1تطلع���ات1الطال���ب1وطموحات���ه1وتوجهات���ه1حيثاختيار1
االأن�سطة1ال�سهلة1التى1حتقق1الطموحات1والتطلعات1باأقل1جهد1بغ�ص1النظر1
عن1مدى1مالءمتها1ال�ستعدادات1االأفراد1وقدراتهم1وم�ستويات1تاأهيلهم1من1
ناحي���ة1وم���دى1تلبيته���ا1حلاج���ة1املجتم���ع1ومواءمته���ا1حلركت���ه1وتقدم���ه1من1

ناحية1اأخرى.1

وتاأت���ى1مرحل���ة1ع���الج1�سعوب���ات1التعل���م1كمرحل���ة1تالي���ة1ملرحل���ة1ت�سخي����ص1
وحتدي���د1ال�سعوب���ات1الت���ى1تواجه1التالمي���ذ1ومعرف���ة1اأ�سبابها.1وته���دف1مرحلة1
العالج1اإىل1احلد1من1االأخطاء1التى1يقع1فيها1التالميذ1وت�سحيح1هذه1االأخطاء.1

)1ح�سن1بلطية,1عالء1الدين1متوىل,1,19991�ص51(
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وللتغل���ب1عل���ى1�سعوب���ات1الريا�سي���ات1عن���د1ذوي1�سعوبات1تعل���م1الريا�سيات1
ميك���ن1ا�ستخدام1عدد1م���ن1اال�سرتاتيجيات1والو�سائل1امل�ساع���دة1والتى1تعمل1على1
التخفي���ف1م���ن1م�سكلة1هوؤالء1الطالب1منها1ما1يل���ى:1)اأ�سامة1البطاينة1واآخرون,1

1,2009�ص1�ص183-1821(
زي���ادة1زم���ن1التعلم1من1خ���الل1توفري1الوقت1الكايف1لتدري����ص1الريا�سيات1مع1- 1

تق�سي���م1الطلب���ة1اإىل1جمموع���ات1�سغ���رية1يتع���اون1اأفراده���ا1على1ح���ل1امل�سائل1
وتفاعل1املدر�ص1املتوا�سل1مع1طالبه.

توظي���ف1التعلي���م1الفعال1من1خالل1تق�سيم1احل�س���ة1الدرا�سية1اإىل1اأجزاء1كل1- 2
جزء1يعرب1عن1خطوة1متهد1هذه1اخلطوة1ملا1يليها1من1اخلطوات1الالحقة1مع1
الرتكيز1على1تدري�ص1املهارات1الريا�سية1االأ�سا�سية1كمهارات1حمددة1بالن�سبة1

للطلبة1ذوي1�سعوبات1التعلم.1
ا�ستخ���دام1اأمثل���ة1واقعية1من1خ���الل1املواقف1احلياتية1اليومي���ة1للطالب1مما1- 3

ي�سهل1عليه1اإمكانية1ا�ستيعاب1املفاهيم1اجلديدة.
التنوي���ع1ف���ى1اأ�سالي���ب1التعزي���ز1م���ن1خ���الل1قيام1املعل���م1بتدري���ب1طالبه1على1- 4

اخلط���وات1ال�سحيح���ة1للحل1بغ�ص1النظر1عن1االإجابة1م���ع1تعزيزهم1معنويا1ً
اأو1ماديا1ًرمزيا1ًمما1يعزز1وب�سكل1اأف�سل1فر�ص1النجاح1لديهم1وب�سورة1اأف�سل1

من1الرتكيز1على1االإجابة1ال�سحيحة1فقط.
تنمي���ة1املفاهي���م1الريا�سي���ة1االأ�سا�سي���ة:1فعل���ى1املعل���م1تب�سي���ط1ه���ذه1املفاهيم1- 5

لي�سه���ل1عليه���م1فهمها1وتقدميها1ب�س���ورة1حم�سو�سة1م���رورا1ًب�سبه1املح�سو�ص1
و�سواًل1اإىل1املفهوم1املجرد.

ف�ى  التعل�م  لع�لج �سعوب�ات  ا�ستخدم�ت ط�رق وا�سرتاتيجي�ات ع�دة  ولق�د 
الريا�سيات، ولكل طريقة منطلقاتها واأ�س�سها واإجراءاتها، ومنها:

طريقة التعلم الإيجابى:	 1
ه���ي1طريق���ة1ت�ستن���د1لفاعلية1املتعل���م1ذي1ال�سعوب���ة1فى1التعل���م1وتفاعله1مع1
املعل���م1والدر�ص1وقيامه1باالأن�سط���ة1التعليمية1الالزمة.1)�سليم���ان1يو�سف,1,20101
����ص3311(,1ولع���ل1ل�سان1ح���ال1املتعلم1وهو1يخاطب1معلمه:1اأخ���ربين1و�سوف1اأن�ص,1
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اأرن���ى1و�س���وف1اأتذك���ر,1اأ�سن���د1اإىل1املهمة1و�سوف1اأفه���م.)1يو�س���ف1االأحر�ص,1حممد1
الزبيدى,1,2008�ص2211؛1بطر�ص1حافظ,1,20091�ص4461(

طريقة الألعاب الريا�سياتية:	 2
هى1طريقة1يتم1فيها1تنفيذ1ن�ساط1ممتع1وهادف1يقوم1به1املتعلم1ذو1�سعوبة1
التعل���م1اأو1جمموع���ة1م���ن1املتعلم���ني1ذوي1�سعوب���ة1التعل���م1بق�س���د1اإجن���از1مهم���ة1
ريا�سياتي���ة1حمددة1فى1اإطار1قواع���د1معينة1للعبة1مع1توافر1التعزيز1لدى1املتعلم1

لال�ستمرار1فى1الن�ساط.1)�سليمان1يو�سف,1,20101�ص332(.

التعلي�م امل�سم�وع »اجلهري«:1حي���ث1يوج���ه1اإىل1الطالب1االآت���ى:1اقراأ1	 3
امل�ساأل���ة1ب�س���وت1عال,1حدد1املطلوب1ب�سوت1عال,1اذك���ر1املعلومات1املتجمعة1ب�سوت1
ع���ال,1ح���دد1امل�ساأل���ة1ب�س���وت1ع���اٍل,1ق���دم1افرتا�ص1احل���ل1وفك���ر1فيها1ب�س���وت1عاٍل,1
تو�س���ل1اإىل1احلل1ب�سوت1ع���اٍل,1اح�سب1واكتب1احلل,1اعرف1احلل1بنف�سك1وحتقق1
من���ه.1)يو�سف1االأحر�ص,1حممد1الزبي���دى,1,2008�ص2211؛1هالل1ال�سعيد,1,20101

�ص231؛1بطر�ص1حافظ,1,20091�ص4461(1

طريقة حتليل املهارة:	 4
11 عر�ص1املهارة1على1ال�سبورة.(
21 يق�سم1املعلم1املهارة1اإىل1مهارات1فرعية1مت�سل�سلة.(
31 يكتب1املعلم1هذه1املهارات1الفرعية1على1ال�سبورة.(
41 يطب���ق1املعل���م1املهارات1الفرعية1اأمام1الطالب1ب�س���كل1مت�سل�سل1حتى1ي�سل1اإىل1(

املهارة1االأ�سا�سية1ويقوم1املعلم1باإي�ساح1كل1مهارة1فرعية.
51 يطبق1الطالب1املهارات1الفرعية1حتى1ي�سل1اإىل1تطبيق1املهارة1االأ�سا�سية.(

وقد1اأ�سهم1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجيات1وبرامج1معينة1فى1عالج1تلك1ال�سعوبات,1
(Bottge ,et al.,2007)1»منه���ا1طريق���ة1تعزيز1التعليم1بدرا�سة1»بوجت,1واآخ���رون
واالأن�سطة1االإثرائية1بوا�سطة1برنامج1حا�سوبى1كما1يف1درا�سة1عبد1العزيز1املالكى1
)20081(,1وتطبي���ق1برنام���ج1�سعوب���ات1التعل���م1بدرا�سة1علي���اء1العي�سائية1)2009(,1
وبرنام���ج1مودي���ويل1حا�سوب���ى1كما1فى1درا�س���ة1اإينا�ص1ج���اد1)2008(,1والربجميات1
الديناميكي���ة1بدرا�س���ة1حمم���د1ح�س���ب1اهلل1)2004(,1وم���ن1خ���الل1من���وذج1االألعاب1
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التعليمي���ة1التناف�سي���ة1ال���ذى1ا�ستخدمت���ه1درا�س���ة1ح�س���ن1بلطي���ة1وع���الء1مت���وىل1
)1999(,1ودرا�س���ة1�س���الح1الدي���ن1ال�سري���ف1)2000(1با�ستخ���دام1التعل���م1التعاونى,1
ودرا�سة1عواطف1البلو�سى1)2008(1با�ستخدام1برنامج1تدريبي1على1بع�ص1مهارات1
التعل���م1 ا�سرتاتيجي���ات1 با�ستخ���دام1 ع���الء1اجلن���دى1)2006(1 ودرا�س���ة1 التفك���ري,1
االإتق���اين,1وبا�ستخدام1الفيديو1التفاعل���ى11فى1درا�سة1عماد1�سيفني1)2011(,1ومن1
خالل1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجيات1التعلم1الن�سط1يف1درا�سة1�سليمان1حممود1)2007(,1
ومن1خالل1برنامج1قائم1على1ا�ستخدام1م�سرحة1املناهج1فى1درا�سة1رهان1ال�سرى1

.)2012(

وقد1ا�ستخدمت1الدرا�سة1احلالية1منوذج1الر�سم1فى1تنمية1م�ستوى1حت�سيل1
تالمي���ذ1ال�س���ف1الراب���ع1االبتدائ���ي1ذوى1�سعوب���ات1تعل���م1الريا�سيات.وي�ستخ���دم1
من���وذح1الر�س���م1فى1تدري�ص1الريا�سي���ات1باملرحلة1االبتدائية1ف���ى1دولة1�سنغافورة,1
وق���د1يك���ون1ا�ستخدام���ه1اأحد1اأ�سب���اب1تفوق1تالمي���ذ1�سنغافورة1عل���ى1تالميذ1دول1

.TIMSS العامل1فى1اختبارات1التيمز

يعت���رب1من���وذج1الر�س���م1طريق���ة1اخلط���وة1خط���وة1حل���ل1امل�س���كالت1اللفظي���ة1
الت���ى1يرتجم1فيه���ا1التالميذ1امل�س���كالت1اللفظية1اإىل1من���وذج1اأو1ر�سم1تخطيطي.1
(.Forsten&Stepik,2010,p3)1وُيعرف���ه1داى1(Daye, 2009)1باأن���ه1طريق���ة1
يك���ون1التالمي���ذ1م���ن1خالله���ا1قادرين1عل���ى1ح���ل1امل�س���كالت1اللفظي���ة1با�ستخدام1
ر�س���وم1تخطيطية1م�ستطيلة,1ومتثيل1ب�سريُيظهر1كيفية1ارتباط1كميات1امل�سكلة,1
وبعبارة1اأخرى1ا�ستخدام1التالميذ1للتفكري1اجلربى1املجرد1بطريقة1ملمو�سة.

1
وق���د1اأ�س���ار1ك���رونKron1 اإىل1اأن1من���وذج1الر�س���م1ميث���ل1املرحل���ة1الت�سويرية1
ف���ى1�سل�سل���ة1التعلم1لنقل1التالمي���ذ1نحو1تفكري1اأكرث1جتري���داً.1(Kron,2009)؛1
فطريقة1منوذج1الر�سم1تاأخذ1التالميذ1من1امللمو�ص1اإىل1املجرد1عرب1و�سيط1وهو1
املرحل���ة1الت�سويري���ة,1وفيها1ين�س���يء1التالميذ1م�ستطي���الت1ويق�سموها1لوحدات1
متث���ل1القي���م1املعط���اة1بامل�سكل���ة1اللفظي���ة.1(Bisk,2010,p5).1وم���ن1ث���م1يتطلب1
من���وذج1الر�س���م1م���ن1التالميذ1ر�سم1وح���دات1م�ستطيلة1لتمثي���ل1العالقات1والقيم1
الريا�سي���ة1املعلوم���ة1واملجهول���ة1فى1امل�س���كالت1الريا�سية.1وبر�سم1ه���ذه1الوحدات1
امل�ستطيلة1ميكن1للتلميذ1الت�سور1الب�سري1للم�سكالت1الريا�سية1ب�سكل1اأو�سح.
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(Kron, 2009)1:وتتمثل خطوات منوذج الر�سم فيما يلي

قراءة1امل�سكلة1كلها.- 1
حتديد1حول1من1تدور1امل�سكلة.- 2
حتديد1حول1ماذا1تدور1امل�سكلة.- 3
ر�سم1وحدات1مت�ساوية1فى1الطول.- 4
قراءة1كل1جملة1بعناية.- 5
و�سع1عالمة1اال�ستفهام1فى1مو�سعها.- 6
اإجراء1احل�سابات1بجانب1النموذج1اأو1اأ�سفل1منه.- 7
االإجابة1عن1ال�سوؤال1فى1جملة1تامة1كاملة.- 8

اإن1ال�ستخ���دام1منوذج1الر�سم1فى1تدري����ص1امل�سكالت1الريا�سية1اأهمية1كبرية,1
 (Ulat,2006; Bisk,2010; Kron,2009; Daye,2009;11:ي�سري1اإليها1كل1من

1.Forsten&Stepik,2010,p3; Jerman,2010; Stipek.,2011)
وميكن اإجمال تلك الأهمية فى النقاط التالية:

11 تفي���د1وح���دات1من���وذج1الر�س���م1التالمي���ذ1ف���ى1جت�سي���د1املعلوم���ات1املعطاة1فى1-
امل�س���كالت1اللفظي���ة1حي���ث1يقدم1من���وذج1الر�س���م1للتالمي���ذ1ر�سًم���ا1تو�سيحًيا1
وال���ذى1يع���د1�سيًئا1ملمو�ًسا1لهم1حلل1امل�سكلة؛1ل���ذا1فالتالميذ1الذين1يجدون1
�سعوب���ة1فى1فه���م1معنى1الريا�سيات1ف���اإن1منوذج1الر�سم1يجع���ل1االأ�سياء1اأكرث1

و�سوًحا1بالن�سبة1لهم.
21 وحدات1منوذج1الر�سم1ت�سمح1للتالميذ1بتنظيم1املعلومات1املقدمة1فى1امل�سكلة1-

لت�سهيل1ترجمة1وحل1امل�سكالت1اللفظية.1
31 ي�ساع���د1التالمي���ذ1على1الت�س���ور1الب�س���رى1للعالقات1الريا�سي���ة1املجردة1فى1-

املعلومات1املعطاة1بامل�سكلة,1ويكونوا1قادرين1على1روؤية1العالقات1بني1احلقائق1
واملعلومات1املت�سمنة1فى1االأ�سئلة.1

41 ي�ساع���د1التالمي���ذ1ف���ى1تذك���ر1عنا�سر1ح���ل1امل�سكل���ة1وت�سل�سل1اخلط���وات1التى1-
يجب1اأن1توؤخذ.1

51 ي�ساع���د1التالميذ1على1تعزيز1املفاهيم1وفهمها1حيث1ي�ساعد1فى1�سرح1وتعزيز1-
مفاهي���م1اجلم���ع1والط���رح1وال�س���رب1والق�سم���ة1والك�س���ور1العادي���ة1والع�سرية1

والن�سبة1والن�سبة1املئوية.
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61 بالرغ���م1م���ن1اأن1ا�ستخ���دام1من���وذج1الر�س���م1ال1ميك���ن1اأن1يعال���ج1كل1امل�س���كالت1-
ال�سعب���ة1اإال1اأنه1يلع���ب1دوًرا1مهًما1فى1م�ساعدة1التالمي���ذ1متو�سطي1القدرات1
واالأق���ل1من1املتو�س���ط1فى1حل1امل�سكالت1التى1تقوم1على1تفكريهم1فى1املرحلة1

احل�سية1امللمو�سة1و�سبه1امللمو�سة1الت�سويرية.1
71 ا1تل���ك1التي1تت�سم���ن1مقارنات1- يفي���د1التالمي���ذ1فى1ح���ل1امل�س���كالت1وخ�سو�سً

وح�سابات1اجلزء-1كل,1والن�سب,1ومعدالت1التغري.
81 يجع���ل1التالميذ1اأكرث1ثق���ة1وكفاءة1فى1حل1امل�سكالت,1وه���ذه1الثقة1يحتاجها1-

للمثابرة1واإيجاد1احللول1للم�سكالت1اللفظية1االأكرث1تعقيًدا.1
91 ميك���ن1اأن1ي�ستخدم1من���وذج1الر�سم1للربط1باجلرب1فى1املرحلة1الثانوية,1وُيعد1-

التالميذ1للتفكري1اجلربي,1وي�ساعد1فى1الرتجمة1املبا�سرة1للرموز1اجلربية1
الحًقا.

ي�سم���ح1للتالمي���ذ1باملعرفة1الب�سرية1وامللمو�سة1مم���ا1ين�سط1ويحفز1وي�ستثري101-1
التفكري1املجرد.

ي�ساع���د1التالمي���ذ1على1تنمي���ة1حت�سيل1التالمي���ذ,1وتنمية1مه���ارات1التفكري111-1
العلي���ا,1وق���درات1التفك���ري1الب�س���ري1والتفك���ري1اجل���ربى.1وتعزي���ز1وتنمي���ة1
مه���ارات1ح���ل1امل�سكالت1ويعطى1التالميذ1القدرة1على1بيان1مهاراتهم1فى1حل1
امل�س���كالت1بتجزئ���ة1العمل1الأجزاء1�سغرية,1ومه���ارات1التفكري1الناقد1وكذلك1

الثقة1بالريا�سيات1وتقدير1الذات1العليا,1وعلى1التوا�سل1مع1اأفكارهم.
ي�ساع���د1التالمي���ذ1على1�سنع1ارتب���اط1اأف�سل1بني1الكلم���ات1واالأعداد,1وتقنية121-1

اخلط���وة1خط���وة1للق���راءة1والتحليل1وح���ل1امل�س���كالت1الريا�سي���ة1يدعم1بقوة1
مهارات1التفكري1الريا�سي1حتى1مع1امل�سكالت1اللفظية1متعددة1اخلطوات.

يجع���ل1الريا�سي���ات1اأك���رث1متع���ة1وذات1معن���ى1للمعل���م1وتالمي���ذه,1فيجع���ل131-1
التالميذ1ي�ستمتعون1بالريا�سيات1والتغلب1على1قلق1الريا�سيات

مُيك���ن1املعلم1من1اإك�ساب1تالميذه1املهارات1التى1يحتاجونها1ملواجهة1حتديات141-1
االختب���ارات1اليومي���ة,1ومع1النج���اح1الكبري1فى1الريا�سي���ات1�سيكت�سب1طالبه1

الثقة1بالنف�ص1املتطلبة1للتح�سيل1املرتفع.
يزي���د1م���ن1ق���درة1املعل���م1عل���ى1تدري����ص1مه���ارات1احل����ص1الع���ددى,1والتفك���ري151-1

اجلربي,1والتوا�سل1الريا�سي.
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وق���د1حقق1ا�ستخدام1منوذج1الر�سم1فىدرا�سة (Ulat, 2006) الفاعلية1فى1
م�ساع���دة1التالميذ1ذوي1القدرات1املختلفة1فى1حل1امل�سكالت1الريا�سية1اللفظية,1
وذوي1�سعوب���ات1تعلم1الريا�سيات1فى1درا�س���ة1(Jerman, 2010),1وحل1امل�سكالت1

(Ng & Lee, 2009)1اللفظية1اجلربية1فىدرا�سة

فرو�س البحث: 
11 يوج���د1ف���رق1دال1اإح�سائًيا1عند1م�ستوى1داللة1≥ 05‚10بني1متو�سطي1درجات1-

تالمي���ذ1املجموعة1التجريبي���ة1ذوي1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1فى1القيا�سني1
القبلي1والبعدي1فى1اختبار1التح�سيل1ل�سالح1القيا�ص1البعدى.

21 وج���ود1ف���رق1دال1اإح�سائًيا1عند1م�ستوى1داللة1≥ 05‚110بني1متو�سطي1درجات1-
تالمي���ذ1املجموعتني1التجريبي���ة1وال�سابطة1ذوي1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1

فى1القيا�ص1البعدى1فى1اختبار1التح�سيل1ل�سالح1املجموعة1التجريبية.
31 يحق���ق1ا�ستخدام1منوذج1الر�سم1درجة1كبرية1من1الفاعلية1فى1تنمية1م�ستوى1-

حت�سيل1تالميذ1املجموعة1التجريبية1ذوي1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات.

اإجراءات البحث: 
اأولً: عينة البحث:

لقد1بلغ1عدد1اأفراد1العينة1االأولية1للدرا�سة1احلالية1)284(1تلميًذا1وتلميذة,1
مت1اختياره���م1م���ن1ب���ني1تالمي���ذ1ال�س���ف1الراب���ع1االبتدائ���ى1ب���اإدارة1كف���ر1البطيخ1
التعليمي���ة1مبدر�ست���ي1كف���ر1البطي���خ1االبتدائي���ة1اجلدي���دة1امل�سرتك���ة,1واملدر�س���ة1
احلديثة1االبتدائية1امل�سرتكة1للعام1الدرا�سى1,2013/20121وقد1ُطبق1على1العينة1

االأولية1باملدر�ستني1ما1يلي:
-1اختبار1الذكاء1امل�سور1الأحمد1زكى1�سالح1لقيا�ص1القدرة1العقلية1العامة.1

-1اختباران1للتح�سيل1يف1الريا�سيات1من1اإعداد1الباحثة1وح�ساب1متو�سطهما.
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كم���ا1قام���ت1الباحثة1باالطالع1عل���ى1نتيجة1اختب���ار1الريا�سي���ات1للتالميذ1
ف���ى1ال�س���ف1الثالث1االبتدائي1فى1العام1ال�سابق1)امتح���ان1ن�سف1العام1– امتحان1
اآخ���ر1الع���ام(1للتاأكد1من1اأن1احلا�سل���ني1على1الدرجات1املنخف�س���ة1فى1االختبارين1
التح�سيلي���ني1ه���م1من1التالمي���ذ1منخف�سي1التح�سيل1فى1االختب���ارات1املدر�سية1

كذلك,1وقد1مت1ا�ستبعاد1التالميذ1الذين1تغيبوا1عن1اأداء1االمتحانات.

وق���د1ا�ستخدمت1الباحثة1نتائ���ج1متو�سط1درجات1االختبارين1التح�سيليني1
ليمث���ل1امل�ست���وى1الفعلى1واختبار1الذكاء1ليمث���ل1امل�ستوى1املتوقع1فى1التعرف1على1

التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم,1وذلك1من1خالل1االعتماد1على1ما1يلى:
1 حم�ك ال�ستبعاد:1ع���ن1طريق1ا�ستبعاد1التالميذ1م���ن1ذوى1االإعاقات1احل�سية,1أ-

اأو1احلرمان1البيئى,1باالإ�سافة1ال�ستبعاد11التالميذ1الذين1يقل1ن�سبة1ذكائهم1
عن1901يف1اختبار1الذكاء1امل�سور1الأحمد1زكى1�سالح.

1 حم�ك التباع�د:1ع���ن1طريق1ح�س���اب1الف���روق1بني1درج���ات1التالمي���ذ1املعيارية1ب-
الأدائه���م1املتوق���ع1فى1)اختبار1ال���ذكاء1امل�سور1الأحمد1زك���ى1�سالح(1ودرجاتهم1
املعياري���ة1الأدائه���م1الفعل���ى1املتمثل1ف���ى1االختب���ار1التح�سيلي,1ف���اإذا1كان1ناجت1

الطرح1واحًدا1اأو1اأكرث1اعترب1من1ذوي1�سعوبات1التعلم.

وبع���د1تطبي���ق1املحك���ني1ال�سابقني1بلغحج���م1العين���ة1النهائي���ة)50(1تلميًذا1
وتلمي���ذة1م���ن1ذوي1�سعوبات1التعلم1فى1الريا�سيات,1ومت1تطبيق1مقيا�ص1التقدير1
الت�سخي�س���ى1ل�سعوب���ات1تعل���م1الريا�سيات1م���ن1قبل1مدر�س���ي1الريا�سيات1لهوؤالء1
التالمي���ذ1»اإع���داد:1فتحى1الزي���ات«,1حيث1اُ�ستبعد1الطلب���ة1احلا�سلني1على1درجة1
اأق���ل1م���ن1)40(1على1مقيا����ص1التقدي���ر1الت�سخي�سى1ل�سعوبات1تعل���م1الريا�سيات.1
وق���د1ح�س���ل1التالمي���ذ1جميعهم1على1درجات1اأعلى1من1)40(؛1ل���ذا1مل1ي�ستبعد1اأًيا1
م���ن1ه���وؤالء1التالميذ.1وقد1قامت1الباحثة1بعد1ذلك1بتق�سيمهم1اإىل1جمموعتني:1
جمموع���ة1جتريبية1بلغ1قوامها1)26(1تلمي���ًذا1وتلميذة1خمتارة1من1ثالث1ف�سول1
مبدر�س���ة1كف���ر1البطي���خ1اجلدي���دة,1واالأخ���رى1�سابطة1بل���غ1قوامه���ا1)24(1تلميًذا1

وتلميذة1خمتارة1من1ثالث1ف�سول1باملدر�سة1احلديثة.
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ثانًيا: اأدوات البحث: 

مت1جم���ع1البيان���ات1الالزم���ة1الختب���ار1�سح���ة1فرو����ص1الدرا�س���ة1احلالي���ة1
با�ستخدام1االأدوات1التالية:1

اختبار1حت�سيل1فى1الريا�سيات111111111111111111111111111111»1اإع��داد1ال��باح�ثة1«- 1
اختبار1الذكاء1غري1اللفظي1)امل�سور(1111111111111111»1اإعداد11اأحمد1زكى1�سالح1«1- 2
مقيا�ص1التقدير1الت�سخي�سي1لذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات- 3

»1اإعداد11فتحى1الزيات1« 1 1 1 1 1 1 1

بجانب1اإعادة1�سياغة1وحدة1االأعداد1الكبرية1وتطبيقات1عليها1ودليل1املعلم1
با�ستخدام1منوذج1الر�سم.

وفيما1يلى1و�سف1موجز1لهذه1االأدوات:
اختبار التح�سيل:	 1

يه���دف1االختب���ار1اإيل1قيا����ص1م�ست���وي1حت�سي���ل1تالمي���ذ1ال�س���ف1الراب���ع1
االبتدائ���ى1ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1فى1وحدة1االأعداد1الكبرية1وتطبيقات1

عليها.
وقد1مت1بناء1االختبار1وفق1اخلطوات1التالية:

11 حتدي�د نوع مف�ردات الختبار:�سملت1مف���ردات1االختبار1ثالثة1اأن���واع:1االأ�سئلة1(
املو�سوعي���ة1حيث1مت1حتديد1نوعني1منها,1وهما:1اأ�سئلة1االختيار1من1متعدد,1

واأ�سئلة1التكملة,1باالإ�سافة1الأ�سئلة1املقال.
21 �سياغ�ة مف�ردات الختب�ار:1حي���ث1مت1�سياغ���ة1مف���ردات1االختب���ار1م���ع1مراعاة1(

ال�س���روط1الواج���ب1اإتباعه���ا1عن���د1�سياغ���ة1كل1نوع1م���ن1اأنواع1اأ�سئل���ة1االختبار1
التح�سيل���ى.1ومنه���ا:1و�س���وح1ال�س���وؤال,1واأال1ي�سم���ح1بالتخم���ني,1وتن���وع1اأفكار1

االأ�سئلة.
31 ت�سني�ف مفردات الختبار:مت1ت�سنيف1اأ�سئل���ة1االختبار1بحيث1تقي�ص1اجلوانب1(

املعرفي���ة1اخلم����ص1التالية1)تذكر1– فه���م1– تطبيق1– حتليل1– تركيب(كما1
يو�سح1بجدول1)1(:
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جدول )1(
موا�صفات اختبار التح�صيل فى الريا�صيات

دروس الوحدة

مستويات األهداف

لي
جما

اإل

الوزن

النسبي

تركيبتحليلتطبيقفهمتذكر

 العدد
 الوزن
النسبى

 العدد
 الوزن
النسبى

 العدد
 الوزن
النسبى

 العدد
 الوزن
النسبى

 العدد
الوزن
النسبى

47.547----125125250مئات األلوف

 القيمة المكانية لعدد

مكون من ستة أرقام
--342.86228.57114.29114.29713.207

116.67233.33116.67116.67116.67611.321الماليين

12059.434--120120240عشرات الماليين

611.321 16.67--116.67233.33233.33مئات الماليين

12059.434--120120240المليارات

59.434----5100----جمع األعداد الكبيرة

47.547----4100----طرح األعداد الكبيرة

59.434----5100----ضرب األعداد الكبيرة

611.321----233.33466.67--قسمة األعداد الكبيرة

100%59.431222.642954.7223.7759.4353اإلجمالى

يتب���ني1م���ن1ج���دول1)1(1االأوزان1الن�سبي���ة1لالأ�سئل���ة1املوزع���ة1عل���ى1الدرو�ص1
الع�سر1املكونة1للوحدة1التجريبية,1والبالغ1عددها1ثالث1وخم�سون1مفردة.

41 �سياغ�ة تعليم�ات الختب�ار و�سع���ت1الباحثة1تعليم���ات1االختبار1بع���د1�سياغة1(
مفردات���ه,1م���ع1مراعاة1كتابتها1بلغة1�سهلة1وا�سح���ة1ومنا�سبة1مل�ستوى1تالميذ1

ال�سف1الرابع1االبتدائي.
51 حتدي�د معامل ال�سهول�ة وال�سعوبة لكل مفردة، وق���د1تراوحت1هذه1املعامالت1(

بني1)0٫631,0٫30(,1وهذا1يدل1على1منا�سبة1مفردات1االختبار.
61 حتدي�د معام�ل التمييز ل�كل مفردة: وحي���ث1اأن1اختب���ار1التح�سي���ل1اجليد1هو1(

ال���ذى1يكون1احل���د1االأدنى1ملعامل1متييزه1)0٫3(1عل���ى1االأقل.1)ح�سن1�سحاتة,1
زين���ب1النج���ار,1,20031�ص1681(.1وقد1جاءت1جميع1مفردات1االختبار1مميزة1,1

وميكن1تطبيق1اختبار1التح�سيل1على1عينة1الدرا�سة.
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71 حتدي�د زم�ن الختب�ار:1مت1ح�س���اب1زمن1االختب���ار1من1خ���الل1ح�س���اب1متو�سط1(
الزم���ن1ال���ذى1ا�ستغرق���ه1جمي���ع1الط���الب1ف���ى1االإجاب���ة1عل���ى1االأ�سئل���ة,1وقدر1
الزم���ن1ب����1)20(1دقيق���ة1الأ�سئل���ة1االختيار1من1متع���دد,1و)45(1دقيق���ة11الأ�سئلة1
التكمل���ة,1و)90(1دقيقة1الأ�سئلة1املقال.1ليكون1اإجمايل1زمن1اختبار1التح�سيل1

)155(1دقيقة.

81 �سدق وثبات الختبار:(

ح�س���اب1معام���ل1ثب���ات1االختب���ار1عن1طري���ق1تطبيق���ه1على1عينة1م���ن1تالميذ1. أ
اخلام����ص1االبتدائ���ي1مبعهد1املدينة1املنورةتكونت1م���ن1)40(1تلميًذا1وتلميذة,1
1,Alpha Cronbach1حي���ث1قام���ت1الباحثة1بعد1ذل���ك1بح�ساب1األفا1كرونب���اخ
وق���د1بل���غ1معام���ل1ثب���ات1االختب���ار1)0٫91(11وه���و1معام���ل1ثبات1مرتف���ع1ي�سري1

ل�سالحية1االختبار1للتطبيق.
�س���دق1االختبار:1وقد1مت1ح�سابهبطريقة1�س���دق1املحكمني1من1خالل1عر�سه1. ب

عل���ى1جمموع���ة1من1املحكمني1فى1جمال1املناهج1وط���رق1تدري�ص1الريا�سيات.1
وق���د1مت1اإج���راء1التعدي���الت1بن���اء1عل���ى1اآرائه���م1ومقرتحاتهم1حي���ث1مت1اإعادة1
�سياغ���ة1بع����ص1مف���ردات1االختب���ار,1وذل���ك1لك���ى1تنا�س���ب1م�ست���وى1الط���الب1

العمري1والعقلي.

اختبار الذكاء امل�سور لقيا�س القدرة العقلية العامة ) اإعداد اأحمد زكى 	 2
�سالح	 1978(: 

يتكون1االختبار1من1)60(1جمموعة1كل1جمموعة1مكونة1من1خم�سة1اأ�سكال,1
اأربع���ة1منها1م�سرتكة1فى1�سف���ة1واحدة1اأو1اأكرث,1بينما1ال1ت�سرتك1معهم1اخلام�سة1
ف���ى1اأى1�سفة1وعلى1التلميذ1اأن1يح���دد1ال�سكل1املختلف.1ويهدف1هذا1االختبار1اإىل1
قيا����ص1القدرة1العقلية1العامة1لدى1االأفراد1من1�سن1الثامنة1وحتى1ال�سابعة1ع�سر1

وما1بعدها.
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مقيا�س التقدير الت�سخي�سى ل�سعوبات التعلم فى الريا�سيات )فتحي 	 3
الزيات، 2008(

يق���وم1املعل���م1باالإجابة1عن1بنود1املقيا�ص1وذلك1من1خ���الل1معرفته1بالطالب1
وم���دى1تواتر1ال�سل���وك1امل�سار1اإليه1بفقرات1املقيا�ص,1ويحت���وى1املقيا�ص1على1)20(1
بن���ًدا1يج���اب1عليه���ا1من1خ���الل1م���دى1خما�س���ى1)1دائًم���ا,1غالًب���ا,1اأحياًنا,1ن���ادًرا,1ال1
تنطب���ق(,1ويقاب���ل1ه���ذا1امل���دى1الدرج���ات1)01,11,21,31,4(1بحيث1تك���ون1اأعلى1درجة1
يح�س���ل1عليه���ا1املفحو����ص1)80(,1واأدناه���ا1)20(.1وبع���د1ت�سحي���ح1فق���رات1املقيا�ص1
يت���م1ف���رز1الط���الب1الذي���ن1ميك���ن1اأن1ي�سنف���وا1عل���ى1اأنه���م1�سعوب���ات1تعل���م1عن���د1
ح�سوله���م1عل���ى1الدرج���ة1)140فما1ف���وق(,1والت���ى1حددها1املعد1االأ�سل���ى1للمقيا�ص1

)1فتحى1الزيات,20081(.

اإع�ادة �سياغ�ة وح�دة الأع�داد الكب�رية تطبيق�ات عليه�ا م�ن منه�ج 	 4
الريا�سي�ات من كت�اب الريا�سيات لل�سف الراب�ع البتدائى بالف�س�ل الدرا�سى 

الأول.
لق���د1مت1اإع���ادة1�سياغ���ة1وح���دة1االأع���داد1الكب���رية1وتطبيق���ات1عليه���ا1مبنه���ج1
الريا�سي���ات1بال�س���ف1الراب���ع1االبتدائ���ى1)الف�س���ل1الدرا�س���ى1االأول(1با�ستخ���دام1
من���وذج1الر�سم,1به���دف1تنمية1م�ستوى1حت�سيل1تالميذ1ال�س���ف1الرابع1االبتدائى1
اأ�سالي���ب1 م���ن1 الباحث���ة1 ا�ستخدم���ت1 الريا�سيات.وق���د1 تعل���م1 �سعوب���ات1 ذوي1
التقومي:التق���ومي1البنائ���ي1ب�سياغ���ة1عدد1م���ن1االأ�سئلة1بعد1نهاي���ة1كل1مثال1بكل1
مو�سوع1من1مو�سوعات1الوحدة1بهدف1قيا�ص1مدى1حتقيق1كل1هدف1من1اأهداف1
الدر����ص,1ومدى1اكت�سابهم1جلوانب1التعل���م1بكل1در�ص,1والتقومي1اخلتامى1باإعداد1
جمموع���ة1م���ن1االأ�سئلة1فى1نهاي���ة1كل1در�ص1للتاأكد1من1حتقيق1اأه���داف1كل1در�ص,1

واكت�ساب1التالميذ1جلوانب1التعلم.

كم���ا1طبق���ت1الباحثة1اختبارحت�سيل1الريا�سيات1بع���د1انتهاء1التالميذ1من1
تدري����ص1الوح���دة1– اأداء1مه���ام1التعلم1املتعلقة1بالوحدة1وتق���دمي1نواجت1التعلم1– 

للتحقق1من1مدى1اكت�سابهم1جلوانب1التعلم1املت�سمنة1بالوحدة.
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كما1مت1عر�ص1الوحدة1على1جمموعة1من1املتخ�س�سني1واملحكمني1فى1جمال1
املناه���ج1وط���رق1تدري�ص1الريا�سيات,1وق���د1اأقر1املحكمون1بدق���ة1ال�سياغة1اللغوية1
والعلمية1ومالءمة1االأن�سطة1املت�سمنة1بالوحدة1لتالميذ1ال�سف1الرابع1وتغطية1
اأ�سئل���ة1التقومي1لالأهداف1املت�سمنة1بالوح���دة,1مع1تقدمي1بع�ص1املقرتحات.وفى1
�سوء1اآراء1ال�سادة1املحكمني1ومقرتحاتهم1مت1اإجراء1التعديالت1الالزمة1واأ�سبحت1

وحدة1الدرا�سة1فى1�سورتها1النهائية.

اإعداد دليل املعلم لوحدة )الأعداد الكبرية وتطبيقات عليها( من مقرر 	 5
الريا�سيات بال�سف الرابع البتدائى با�ستخدام منوذج الر�سم: 

مت1اإع���داد1دلي���ل1املعلم1لوحدة1)االأع���داد1الكبرية1وتطبيق���ات1عليها(1من1أ- 
مق���رر1الريا�سي���ات1بال�س���ف1الراب���ع1االبتدائ���ى1با�ستخ���دام1من���وذج1الر�س���م,1لك���ى1
ي�سرت�س���د1به1املعلم1عند1تدري�سه1للوح���دة.1وقد1ا�ستمل1دليل1املعلم1على1العنا�سر1

التالية:1
11 املقدم�ة:1وفيه���ا1يت���م1تو�سيح1الهدف1م���ن1الدليل,1وكيفي���ة1ا�ستخدامه,1وما1(

يت�سمنه1من1اأهداف1عامة1خا�سة1بوحدة1)1االأعداد1الكبرية1وتطبيقات1عليها(,1
واأن�سط���ة1وو�سائل1تعليمي���ة1الزمة1لتحقيق1تلك1االأه���داف,1واأ�ساليب1تقومي.

21 اإر�س�ادات عامة ل�ستخ�دام الدليل:مت1حتدي���د1جمموعة1من1االإر�س���ادات1التى1(
ميكن1للمعلم1اإتباعها1عند1ا�ستخدام1منوذج1الر�سم.

31 اخلط�ة الزمني�ة املقرتح�ة لتدري��س الوحدة: مت1حتدي���د1بيان1بع���دد1احل�س�ص1(
املقرتح���ة1لتدري����ص1املو�سوعات1التى1ت�ستمل1عليه���ا1وحدة1)1االأعداد1الكبرية1
وتطبيق���ات1عليه���ا(,1حي���ث1يت���م1تدري�ص1ث���الث1فرتات1ف���ى1االأ�سب���وع1الواحد1
فيم���ا1ع���دا1االأ�سب���وع1االأول1يتم1التعري���ف1بنموذج1الر�س���م1والتدريب1عليه1فى1
اأرب���ع1ح�س�ص1اإ�سافي���ة,1وفيما1يلى1بيان1للخطة1الزمني���ة1املقرتحة1لتدري�ص1
الوحدة:1ح�ستان1لكل1در�ص1من1الدرو�ص1التالية:1)مئات1االألوف1-1املاليني-1
ع�س���رات1املاليني-1مئ���ات1املاليني(,1واأربع���ة1ح�س�ص1لكل1در����ص1من1الدرو�ص1
التالي���ة:1)القيم���ة1العددي���ة1لع���دد1مكون1م���ن1�ستة1اأرق���ام1-1امللي���ارات1-1جمع1
االأع���داد1الكب���رية1-1ط���رح1االأعداد1الكب���رية-1�سرب1االأع���داد1الكبرية1-1ق�سمة1

االأعداد1الكبرية(1ليكون1اإجمايل1احل�س�ص:1321ح�سة.
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41 املدلولت اللفظية للم�سطلح�ات امل�ستخدمة بالدليل:1مت1حتديد1بيان1باأهم1(
املدلوالت1اللفظية1للم�سطلحات1امل�ستخدمة1بالدرا�سة1والتى1�سملت1ما1يلى:1
التالميذ1ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات,1حت�سيل1الريا�سيات,1منوذج1الر�سم.

51 الإطارالنظ�ري واإج�راءات تنفيذ منوذج الر�س�م: وقد1ت�سم���ن1االإطارالنظري:1(
�سعوبات1التعلم,1وحت�سيل1الريا�سيات,1ومنوذج1الر�سم.

61 الأه�داف العام�ة للوحدة:1مت1عر�ص1االأه���داف1العامة1التالي���ة1للوحدة1بدليل1(
املعل���م1وهى1جمموع1االأهدافالتي1يتوقع1من1التالميذ1حتقيقها1بعد1تدري�ص1

الوحدة1با�ستخدام1منوذج1الر�سم.
71 الق�ساي�ا املت�سمن�ة بالوحدة:1ت�سمن���ت1ق�سايا:1حب1الوط���ن,1احلفاظ1على1(

البيئة1من1التلوث,1الوعى1ال�سياحى,1الوعى1ال�سيا�سى,1التعاون.
81 الو�سائ�ل التعليمي�ة والأن�سط�ة الت�ى ت�ستخ�دم عن�د تدري��س الوح�دة:1وق���د1(

ت�سمن���ت1)جمموع���ة1من1ال�سور1,1ومقاط���ع1الفيديو,وعرو����ص1البور1بوينت1
واملع���داد1لتمثيل1االأعداد,1والورق1املق���وى1واأوراق1الق�ص1والل�سق1وال�سل�سال1

واأ�سماك1�سناعية,1واأرقام1�سمع(.
91 ا�سرتاتيجي�ات وطرق التدري��س امل�ستخدمة:1بجانب1ا�ستخ���دام1منوذج1الر�سم1(

ا�ستخدم���ت1الباحث���ة1كل1م���ن:1التعل���م1التعاون���ى,1متثي���ل1االأدوار,1االألع���اب1
التعليمية1فى1االأن�سطة1التعليمية.

التمهيد:1وقد1�سمل:1)اأ�سئلة1مفتوحة-1اأ�سئلة1على1الدر�ص1ال�سابق-1خمطط1(101
مفاهيمى1يبني1ما1يت�سمنه1الدر�ص-1�سور1-1طرائف(

خط�ة ال�سري فى الدر�س:1اأو�سحت1الباحث���ة1للمعلم1خطة1ال�سري1التى1يجب1اأن1(111
ي�س���ري1عليها1املعلم1ف���ى1الدر�ص1مع1حل1للتمرين���ات1واالأن�سطة1الواردة1بكتاب1

التلميذ1فى1كل1در�ص.
التق�ومي:1ويت�سمن1اأ�سالي���ب1متنوعة1من1تقومي1مبدئ���ى1ومرحلى1وختامى,1(121

وذل���ك1للتاأكد1من1حتقيق1اأه���داف1كل1در�ص1وذلك1با�ستخدام1االأ�سئلة1املقالية1
واملو�سوعية1واالأن�سطة1التعليمية.

قائم�ة ببع�س املراجع :1والتى1ميك���ن1للمعلم1االطالع1عليها1لال�ستفادة1منها1(131
عن���د1تدري����ص1هذه1الوحدة1والتعام���ل1مع1فئة1التالمي���ذ1ذوى1�سعوبات1تعلم1

الريا�سيات1بهدف1تنمية1حت�سيلهم1فى1الريا�سيات.
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عر�س���ت1الباحث���ة1دلي���ل1املعلم1عل���ى1جمموعة1من1خ���رباء1املناهج1وطرق1ب- 
تدري����ص1الريا�سي���ات1للتع���رف1عل���ى1اآرائه���م1واقرتاحاتهم1حول1منا�سب���ة1الدليل1
ومكوناته1لوحدة1»االأعداد1الكبرية1وتطبيقات1عليها«,1وفى1�سوء1اآراء1ومقرتحات1

ال�سادة1املحكمني1مت1تعديل1دليل1املعلم1لي�سبح1فى1ال�سورة1النهائية.
وبذلك1تكون1الباحثة1قد1اأجابت1على1ال�سوؤال1االأول:

 ماالت�س�ور املق�رتح ل�ستخدام من�وذج الر�سم لتنمي�ة م�ستوى حت�سيل 
التلميذ ذوى �سعوبات التعلم بال�سف الرابع البتدائى؟

نتائج البحث: 
الختب���ار1فرو����ص1البحث1واالإجابة1ع���ن1ت�ساوؤالته,1قام���ت1الباحثة1بتحليل1
1SPSS Ver. 19،11البيان���ات1با�ستخ���دام1احلزمة1االإح�سائية1للعل���وم1االجتماعية
وفيما1يلى1و�سف1لنتائج1البحث1التى1مت1التو�سل1اإليها1تبًعا1لفرو�ص1الدرا�سة:

اأولً: نتائج الفر�س الأول: 

ين�ص1الفر�ص1االأول1على1اأنه:1يوجد1فرق1دال1اإح�سائًيا1عند1م�ستوى1داللة1
≥ 0,05بني1متو�سطى1درجات1تالميذ1املجموعة1التجريبية1ذوي1�سعوبات1تعلم1
الريا�سي���ات1فى1القيا�سني1القبلي1والبع���دي1يف1اختبار1التح�سيل1ل�سالح1القيا�ص1

البعدى.
اختب���ار1 الباحث���ة1 ا�ستخدم���ت1 الفر����ص1 ه���ذا1 �سح���ة1 والختب���ار1
“ويلكوك�سون”للك�سف1عن1داللة1الفروق1بني1متو�سطى1رتب1درجات1جمموعتني1

مقرتنتني,1كما1يت�سح1بجدول1)2(.
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جدول )2(
 دالل��ة الف��روق بني متو�ص��طى رتب درجات القيا�ص��ني القبل��ى والبعدى الختبار التح�ص��يل 

لتلميذ املجموعة التجريبية ذوى �صعوبات تعلم الريا�صيات

 نوع الرتبة المستوى المعرفى
عدد

 الرتب
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

(Z) قيمة
 مستوى
الداللة

التذكر
00.000.004.5170.0001السالبة
2613.50351.00الموجبة
0المتعادلة

الفهم
00.000.004.5020.0001السالبة
2613.50351.00الموجبة
0المتعادلة

التطبيق
11.001.004.4500.0001السالبة
2514.00350.00الموجبة
0المتعادلة

التحليل
00.000.004.5440.0001السالبة
2613.50351.00الموجبة
0المتعادلة

التركيب
00.000.004.5160.0001السالبة
2613.50351.00الموجبة
0المتعادلة

التحصيل ككل

00.000.004.4620.0001السالبة
2613.50351.00الموجبة
0المتعادلة

يتب���ني1م���ن1جدول1)2(وجود1فرق1دال1اإح�سائيا1ب���ني1متو�سطى1رتب1درجات1
القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1لتالميذ1املجموع���ة1التجريبية1عن���د1م�ستوى1داللة1
)0٫0001(1مل�ستوي���ات1املج���ال1املعرف���ى1اخلم�س���ة1الختب���ار1التح�سي���ل:1)التذك���ر,1
الفه���م,1التطبي���ق,1التحلي���ل,1الرتكيب(,1وكذل���ك1الدرجة1الكلي���ة1لالختبار1لدى1
تالمي���ذ1املجموع���ة1التجريبية1ل�سالح1القيا�ص1البع���دى,1وقد1يرجع1ذلك1ملنا�سبة1
منوذج1الر�سم1فى1تدري�ص1امل�سكالت1الريا�سية1اللفظية,1وتنمية1مهاراتها.وعليه1

يتم1قبول1الفر�ص1االأول.
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ثانًيا: نتائج الفر�س الثانى: 

ين����ص1الفر����ص1الثان���ى1على1اأن���ه:1يوجد1ف���رق1دال1اإح�سائًيا1عن���د1م�ستوى1
دالل���ة1≥ 0٫05بني1متو�سطى1درجات1تالميذ1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1
ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1فى1القيا�ص1البعدى1فى1اختبار1التح�سيل1ل�سالح1

املجموعة1التجريبية.
والختب���ار1�سحة1هذا1الفر�ص,1قامت1الباحثة1اأواًل1بالتاأكد1من1مدى1تكافوؤ1
املجموعت���ني1ف���ى1القيا�ص1القبل���ى1مل�ستويات1املجال1املعرفى1اخلم����ص1املقا�سة,1ومت1
ا�ستخدام1اختبار1»مان1ويتنى«1لعينتني1م�ستقلتني,1كما1هو1مو�سح1بجدول1)3(.

جدول )3(
داللة الفروق بني متو�ص��طى رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�ص��ابطة ذوى �صعوبات 

تعلم الريا�صيات فى القيا�س القبلى الختبار التح�صيل 
 المستوى
المعرفى

العددالمجموعة
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

(U( قيمة(Z( قيمة
 مستوى
الداللة

التذكر
غير دالة2424.42586.00286.0000.568 الضابطة
2626.50689.00التجريبية

الفهم
غير دالة2426.13627.00297.0000.309 الضابطة
2624.92648.00التجريبية

التطبيق
غير دالة2425.00600.00300.0000.237 الضابطة
2625.96657.00التجريبية

التحليل
غير دالة2424.25582.00282.0000.734 الضابطة
2626.65693.00التجريبية

التركيب
غير دالة2423.48563.50263.5001.074 الضابطة
2627.37711.50التجريبية

التحصيل ككل
غير دالة2424.44586.50286.5000.500 الضابطة
2626.48688.50التجريبية

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)3(:1عدم1وجود1ف���رق1دال1اإح�سائيا1ًب���ني1متو�سطي1رتب1
درجات1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1فى1القيا�ص1القبلى1الختبار1التح�سيل1
عن���د1م�ستوي���ات:1)1التذكر1– الفهم1– التطبيق1– التحليل-1الرتكيب(,1وكذلك1
الدرجة1الكلية1للتح�سيل,1االأمر1الذى1ي�سري1اإىل1تكافوؤ1املجموعتني1فى1القيا�ص1
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القبل���ي1الختبار1التح�سي���ل1مب�ستوياته1اخلم�سة1املقا�سة,1وكذلك1الدرجة1الكلية,1
وم���ن1ث���م1ا�ستخدمت1الباحثة1اختب���ار1»مان1ويتنى«1لعينت���ني1م�ستقلتني,1حل�ساب1
قيم���ة)Z(1للك�سف1ع���ن1داللة1الفرق1بني1املجموعت���ني1التجريبية1وال�سابطة1فى1
القيا�ص1البعدى1الختبار1التح�سيل1يف1الريا�سيات1مب�ستوياته1الفرعية1اخلم�سة,1

وكذلك1الدرجة1الكلية,1كما1هو1مو�سح1بجدول1)4(.

جدول )4(
داللة الفروق بني متو�ص��طي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�ص��ابطة ذوي �صعوبات 

تعلم الريا�صيات فى القيا�س البعدي الختبار التح�صيل يف الريا�صيات
  المستوى
 المعرفى

 العدد المجموعة
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

قيمة 
(U)

(Z( مستوى الداللةقيمة

التذكر
2412.63303.003.0006.2410.0001 الضابطة

2637.38972.00التجريبية

الفهم
2412.50303.000.0006.1190.0001 الضابطة

2637.50975.00التجريبية

التطبيق
2412.50303.000.0006.0690.0001 الضابطة

2637.50975.00التجريبية

التحليل
2412.50303.000.0006.1910.0001 الضابطة

2637.50975.00التجريبية

التركيب
2413.58326.0026.0005.7000.0001 الضابطة

2636.50949.00التجريبية

التحصيل ككل
2412.50303.000.0006.0640.0001 الضابطة

2637.50975.00التجريبية

يت�س���ح1م���ن1جدول1)4(1وجود1فرق1بني1متو�سط���ي1رتب1درجات1املجموعتني1
التجريبية1وال�سابطة1عند1م�ستوى1داللة1)0٫0001(1فى1القيا�ص1البعدى1الختبار1
التح�سي���ل1يف1الريا�سيات1مب�ستوياته1الفرعية1اخلم�سة,1وكذلك1الدرجة1الكلية,1
وذلك1ل�سالح1املجموعة1التجريبية.وهذه1النتيجة1تزيد1من1التاأكيد1على1فاعلية1
منوذج1الر�سم1فى1تدري�ص1امل�سكالت1الريا�سية1اللفظية,1وتنمية1مهاراتها.1وعليه1

يتم1قبول1الفر�ص1الثاين.
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ثالًثا: نتائج الفر�س الثالث: 

ين����ص1الفر����ص1الثال���ث1عل���ى1اأن���ه:1يحق���ق1ا�ستخدام1من���وذج1الر�س���م1درجة1
كب���رية1من1الفاعلي���ة1فى1تنمية1م�ست���وى1حت�سيل1تالميذ1املجموع���ة1التجريبية1

ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات.

والختب���ار1�سحة1هذا1الفر�ص,1قامت1الباحثة1بح�ساب1ن�سبة1الك�سب1املعدل1
لب���الك1للف���روق1ب���ني1درج���ات1التطبيقني1القبل���ي1والبع���دي1الختب���ار1التح�سيل1
لتالمي���ذ1املجموعة1التجريبي���ة,1والتى1بلغت1)1٫85(,1وهى1ن�سبة1مقبولة.كما1مت1
التاأكد1من1قوة1تاأثري1منوذج1الر�سم)املتغري1امل�ستقل(1فى1تنمية1م�ستوى1حت�سيل1
الريا�سي���ات1لتالمي���ذ1املجموع���ة1التجريبية)املتغ���ري1التابع(1با�ستخ���دام1معادلة1
مرب���ع1اإيت���ا1*(η2),1وقيم���ة1(d)1املقابل���ة1لها.1ويو�سح1ج���دول1)5(1قيمة1مربع1اإيتا1

وحجم1التاأثري1.

جدول )5(
 قيمة مربع اإيتا وحجم التاأثري لنموذج الر�صم على م�صتويات التح�صيل يف الريا�صيات

حجم التأثيرقيمة d  مربع إيتا المستوى المعرفي

كبير0.4491.807التذكر
كبير0.4481.801الفهم

كبير0.4421.780التطبيق
كبير0.4521.818التحليل
كبير0.4491.806التركيب

كبير0.4431.785التحصيل ككل

مرب���ع1اإيت���ا1=1ت2+1)ت2+1درج���ات1احلري���ة(,1حي���ث:1ت12=1مرب���ع1قيم���ة1ت1املح�سوب���ة1
لالختب���ار,1ودرج���ة1احلري���ة1=1ع���دد1تالميذ1جمموعة1البح���ث1– 1.1)فوؤاد1اأب���و1حطب,1اآمال1
121=111d21.سادق,1991,4391(,1ومتثل1املعادلة1التالية1العالقة1بني1حجم1التاأثري1ومربع1اإيتا�
اجلذر1الرتبيعى1ل�1)مربع1اإيتا111÷11-1مربع1اإيتا()حم�سوب1عبد1القادر,521,20061(.1وي�سري1
ر�سا1م�سعد1)20031(1اإىل1اأنه1عندماd1=10٫21فاإن1حجم1التاأثري1يكون1�سغرًيا,1واإذا1�ساوت10٫5

فاإن1حجم1التاأثري1يكون1متو�سًطا,1واإذا1�ساوت10٫811فاإن1حجم1التاأثري1يكون1كبريا.1
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يتبني1من1جدول1)5(1اأن1قيم1مربع1اإيتا,1وقيم1d1املقابلة1لها1عند1امل�ستويات1
الفرعي���ة1اخلم�س���ة1الختب���ار1التح�سي���ل,1وكذلك1الدرج���ة1الكلي���ة1للتح�سيل1تعد1
ن�س���ب1مرتفع���ة1تزيد1ع���ن1)0٫08(.وت�سري1اإىل1حج���م1تاأثري1كبري1لنم���وذج1الر�سم1
)املتغري1امل�ستقل(1فى1تنمية1م�ستويات1التح�سيل1يف1الريا�سيات1)املتغري1التابع(1.

ملخ�س نتائج البحث:
11 فعالي���ة1املعاجل���ة1)من���وذج1الر�س���م(1يف1تنمية1م�ستوي���ات1التح�سي���ل1اخلم�سة1-

)التذك���ر,1والفهم,1التطبي���ق,1والتحليل,1والرتكيب(,1وكذلك1الدرجة1الكلية1
لدى1التالميذ1ذوي1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1باملرحلة1االبتدائية.

21 يحق���ق1ا�ستخدام1منوذج1الر�سم1درجة1كبرية1من1الفاعلية1فى1تنمية1م�ستوى1-
حت�سيل1تالميذ1ذوي1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1باملرحلة1االإبتدائية.

تف�صري النتائج ومناق�صتها:
ت�سري1النتائج1اإىل1اأن1ا�ستخدام1منوذج1الر�سم1ذو1اأثر1كبري1فى1تنمية1م�ستوى1
حت�سي���ل1الريا�سي���ات1لتالمي���ذ1ال�س���ف1الراب���ع1االبتدائ���ى1ذوي1�سعوب���ات1تعل���م1
الريا�سي���ات.1ومع1اختالف1ا�سرتاتيجي���ات1وطرق1وو�سائل1التدري�ص1امل�ستخدمة,1
اتفق���ت1نتائ���ج1ه���ذه1الدرا�س���ة1م���ع1نتائج1الدرا�س���ات1الت���ى1اأثبتت1فاعلي���ة1الربامج1
املقرتح���ة1اأو1اال�سرتاتيجيات1التدري�سية1فى1تنمية1م�ستوى1حت�سيل1الريا�سيات1
ل���دى1التالمي���ذ1ب�سف���ة1عام���ة,1ومنه���ا:1درا�س���ة1الع���زب1زه���ران1)1996(1ودرا�س���ة1
يا�سمني1ح�سن1)1997(1ودرا�سة1حمبات1اأبو1عمرية1)1997(1ودرا�سة1حممود1مراد,1
وحمزه1الريا�سى1)1998(ودرا�سة1�سناء1احلداد1)2000(1ودرا�سة1عالء1اأبو1الرايات1
)2003(,1ودرا�س���ة1الع���زب1زه���ران1)2004(,1ودرا�س���ة1وائ���ل1عل���ى1)2004(,1ودرا�س���ة1
حممد1اإبراهيم1)2005(1ودرا�سة1بهجت1التخاينة1)2008(,1ودرا�سة1حممدال�سهلي1
)2008(1ودرا�سة1جمالعابد1)2009(1ودرا�سة1نهى1الروي�سدواأمل1العجمى1)2009(1
ودرا�سة1)حممد1حمادة20091,1(1ودرا�سة1)1حممد1العرابى,20041(1ودرا�سة1)1عبد1
الق���ادر1حمم���د20091,1(,1ودرا�س���ة1يا�سر1ال�سي���د1)2009(1ودرا�س���ة1اإبراهيم1كريرى1

)2011(1ودرا�سة1رانيا1اجلندى1)2013(.11
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كم���ا1تاأك���دت1ه���ذه1النتيج���ة1يف1درا�س���ات1التدخ���ل1املتعلق���ة1بالتالميذ1ذوي1
�سعوب���ات1تعل���م1الريا�سيات1ب�سفة1خا�سة,1ومنها:1درا�سة1فريال1اأبو1�ستة1)1994(1
ودرا�س���ة1ف���و1(Fu,1996)1ودرا�س���ة1ح�س���ن1بلطية,1وع���الء1الدين1مت���وىل1)1999(1
ودرا�سة1�سالح1الدين1ال�سريف1)2000(1ودرا�سة1حممد1ح�سب1اهلل1)2004(1ودرا�سة1
ع���الء1اجلن���دى1)2006(1ودرا�س���ة11(Bottge, et al.,2007)1ودرا�س���ة1اإينا����ص1جاد1
)2008(1ودرا�س���ة1عب���د1العزيز1املالكى1)2008(1ودرا�س���ة1عواطف1البلو�سى1)2008(1
ودرا�سة1علياءالعي�سائية1)2009(1ودرا�سة1اإ�سماعيل1الوليلى1)2010(ودرا�سة1عماد1

�سيفني1)2011(ودرا�سة1رهان1ال�سرى1)2012(.1

وترى الباحثة اأن فعالية منوذج الر�سم يف حت�سن م�ستويات التح�سيل يف الريا�سيات 
ل�دى التلمي�ذ ذوي �سعوب�ات التعل�م ميك�ن اأن تف�سريه يف �س�وء النق�اط التالية:

11 اأن1تفعي���ل1م�سارك���ة1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1الذي���ن1در�سوا1با�ستخدام1.
من���وذج1الر�س���م1ي�ساعد1على1زي���ادة1ثقته���م1باأنف�سهم,1وفى1قدراته���م1الكامنة,1
مما1اأ�سهم1فى1زيادة1دافعيتهم1نحو1التعلم1واأثر1ب�سورة1اإيجابية1على1م�ستوى1
حت�سيله���م,1وذل���ك1مقارن���ة1باأقرانه���م1الذي���ن1در�س���وا1بالطريقة1املعت���ادة1فى1

تدري�ص1الريا�سيات.
21 تق���دمي1التغذي���ة1الرجع���ة1الفورية1واملتك���ررة1اأثناء1درا�سة1التالمي���ذ1اأدى1اإىل1.

ت�سحي���ح1اأخطائهم1اأواًل1ب���اأول1وتعديل1�سلوكياتهم1با�ستخ���دام1منوذج1الر�سم1
ب�سورة1وا�سحة1مما1اأثر1اإيجابياًفى1تنمية1م�ستوى1حت�سيلهم.

31 اأت���اح1ا�ستخدام1من���وذج1الر�سم1بيئة1تعليمية1تفاعلية1حي���ث1كان1للمتعلم1دوًرا1.
اإيجابًيا1وفعااًل1فيها.1كما1اأن1البيئة1التعليمية1املرنة1وال�سعور1بالراحة1النف�سية1
وعدم1اخلوف1من1النقد1اأوالعقوبة11واال�ستمتاع1بالو�سائل1واالأن�سطة1املقدمة1
قد1�ساهم1فى1اإقبال1التالميذ1على1الدرا�سة1وحل1امل�سكالت1الريا�سية,1االأمر1

الذى1اأدى1بدوره1اإىل1رفع1م�ستوى1حت�سيل1التالميذ.1
41 تعر�ص1التالميذ1ذوو1�سعوبات1التعلم1ملثريات1مرتبطة1بعرو�ص1البوربوينت1.

مب���ا1تت�سمن���ه1من1�سور1ثابت���ة1ومتحركة1ون�ص1مكتوب1واأل���وان1قد1اأ�سهم1فى1
ت�سويقه���م1واإثارته���م1للتعل���م1وج���ذب1انتب���اه1التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1تعل���م1
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الريا�سي���ات1نح���و1تعلمه���ا,1مم���ا1كان1ل���ه1اأث���ره1االإيجاب���ى1فى1تنمي���ة1م�ستوى1
حت�سيلهم.1واال�ستفادة1مبجموعة1من1عرو�ص1البوربوينت1ومقاطع1الفيديو1

وال�سور1التى1كانت1تثري1انتباه1الطالب1طيلة1وقت1احل�سة.
51 متي���ز1املناخ1ال�سفي1باحلري���ة1والت�سامح1والقبول1والت�سجيع1مما1دعم1ثقتهم1.

باأنف�سهم1وبقدراتهم1الكامنة1مما1اأ�سهم1فى1تنمية1م�ستوى1حت�سيلهم.
61 حترر1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1من1ال�سعور1بالنق�ص1اأو1الدونية,1وعدم1.

اخل���وف1م���ن1العقوبة1اأو1االإحراج1اأمام1زمالئهم1,1مما1كان1له1اأثًرا1اإيجابًيا1فى1
رفع1م�ستوى1حت�سيلهم.

71 التالمي���ذ1. مل�ست���وى1 منا�سًب���ا1 ج���اء1 الر�س���م1 من���وذج1 با�ستخ���دام1 التدري����ص1
واحتياجاته���م,1حي���ث1وف���ر1له���م1ا�ستخ���دام1الريا�سيات1فى1معاجل���ة1املفاهيم1
احلياتي���ة,1فق���د1وفر1توظيف1الريا�سيات1فى1البي���ع1وال�سراء1حيث1قدمت1له1
جمموع���ة1من1امل�سكالت1الريا�سية1اللفظية1احلياتية,1مما1زاد1من1دافعيتهم1

للتعلم,1وانعك�ص1ذلك1اإيجابًيا1على1م�ستوى1حت�سيلهم.
81 تق���دمي1املفاهي���م1الريا�سية1للتالميذ1من1خ���الل1و�سائل1ح�سي���ة,1وا�ستخدام1.

االألع���اب1الرتبويةي�ساع���د1التالميذ1عل���ى1اإدراكاملفاهيماملج���ردة,1مما1انعك�ص1
اأث���ره1اإيجابًيا1على1حت�سيله���م.1وهذا1ما1اأكدته1نظرية1دينز1ب�سرورة1ت�سمني1
االألعابالرتبوية�سمن1مناهج1الريا�سيات1بحيثت�ساعدالتالميذعلىاإدراكاملف

اهيماملجردةمنخاللو�سائل1ح�سية.
91 �ساع���د1ا�ستخ���دام1منوذج1الر�س���م1فى1التدري�ص1على1تق���دمي1املعرفة1للتالميذ1.

ب�سورة1ب�سرية1مرئية1مما1كان1له1اأثر1اإيجابى1فى1حت�سني1التح�سيل1املعرفى1
للتالميذ.

امل�ساركة1االإيجابية1للتالميذ1فى1املوقف1التعليمي؛1حيث1اأ�سبح1دوره1اإيجابًيا101.1
ن�سًط���ا1وخا�س���ة1عن���د1تنفي���ذ1اأن�سط���ة1كل1مو�س���وع1ق���د1�ساع���د1عل���ى1ا�ستيعاب1

التالميذ1للمعلومات1وثباتها
ا�ستخدام1التعزيز1االإيجابى1�ساهم1اإيجابًيا1فى11زيادة1دافعية1التالميذ1للتعلم111.1

مما1اأدى1اإىل1حت�سن1فى1م�ستوى1حت�سيلهم1فى1الريا�سيات.
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تعاون1التالميذ1مع1بع�سهم1البع�ص1فى1التو�سل1لالإجابات1املتعلقة1باأن�سطة121.1
مو�سوعات1الوحدة1قد1اأدى1اإىل1تثبيت1املعلومات1و�سهولة1تذكرها.

ا�ستخ���دام1الر�س���وم1التو�سيحية1فى1احلل1قد1�ساع���د1التالميذ1على1ا�ستدعاء131.1
املعلومات1ب�سرعة1و�سهولة.

ا�ستخ���دام1من���وذج1الر�سم1ق���د1�ساعد1التالميذ1على1ترتي���ب1اأفكارهم1وفهم1ما141.1
يقومون1بعمله1مما1اأدى1لت�سهيل1عملية1التعلم.

طريق���ة1تقدمي1املعلومات1واملعارف1كانت1جذابة1وممتعة1وم�سوقة1مما1�ساعد151.1
عل���ى1حت�س���ني1امل�ستويات1املعرفية1للتالميذ1مم���ا1اأدى1لرفع1م�ستوى1حت�سيل1

التالميذ1فى1الريا�سيات.
ا�ستخ���دام1التق���ومي1امل�ستم���ر1والتق���ومي1النهائ���ى1ف���ى1كل1در����ص1ق���د1مكن1من161.1

تق���ومي1التالمي���ذ1با�ستم���رار1ف���ى1اجلوان���ب1املعرفي���ة,1للوق���وف1عل���ى1نق���اط1
ال�سعف1وتقوميها,1وتعرف1التلميذ1من1خالله1على1مدى1تقدمه1اأواًل1باأول,1
وم���دى1متكن���ه1من1حتقيق1االأه���داف1املطلوبة1من1عدمه1مما1نت���ج1عنه1زيادة1

فى1التح�سيل1فى1الريا�سيات.
عدم1تقدمي1حلول1الأن�سطة1كل1در�ص1�ساعد1التالميذ1على1التفكري1ال�سحيح171.1

ف���ى1حلوله���ا,1ب���ل1جعله���م1حم���وًرا1للعملي���ة1التعليمي���ة1حي���ث1يقوم���ون1بحل1
االأن�سطة1باأنف�سهم1مما1كان1له1اأثره1االإيجابي.

تكليفه���م1ب���اأداء1اأن�سطة1ب�سكل1فردى1وجماعى1اأ�سهم1فى1اإقبال1التالميذ1على181.1
درا�سة1درو�ص1الوحدة1و�سعورهم1باالجناز1.

مت1عقداتف���اق1م���ع1الطالب1على1تقدمي1جوائز1فى1حالة1احل�سول1على1نتائج191.1
جي���دة1عل���ى1االأن�سطة1واالختبارات1املقدمة1لهم1مما1جعل1التالميذ1فى1حالة1

تناف�ص1دائم1للح�سول1على1اجلوائز1.1
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تو�صيات البحث:
بناء1على1ما1تو�سلت1اإليه1الدرا�سة1من1نتائج1ومناق�ستها1يف1�سوء1االأدبيات1ونتائج1

الدرا�سات1ال�سايقة1ذات1العالقة1تو�سي1الباحثة1باالآتي:
11 اهتمام1املعلمني1باجلانب1املعرفى1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات,1.

وكيفي���ة1ا�ستقب���ال1وجتهي���ز1املعلوم���ات1الريا�سي���ة1لديه���م؛1حي���ث1تع���د1ه���ذه1
اجلوانب1املعرفية1من1اأهم1املوؤثرات1على1التح�سيل1الدرا�سي.

21 اهتم���ام1املعلم���ني1بتوف���ري1تغذي���ة1رجع���ة1فوري���ة1ومبا�س���رة1اأثن���اء1التدري����ص1.
العالجي1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات.1

31 تعل���م1. �سعوب���ات1 ذوى1 التالمي���ذ1 بفئ���ة1 االهتم���ام1 عل���ى1 املعلم���ني1 ت�سجي���ع1
الريا�سي���ات,1واتب���اع1اأ�سالي���ب1تدري�سي���ة1غ���ري1تقليدي���ة1ف���ى1عالجه���ا1ل���دى1

التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم.
41 عم���ل1ور�ص1عم���ل1ت�سم1معلمي1الريا�سيات1بكل1مدر�سة1بهدف1تدريبهم1على1.

اأح���دث1االأ�سالي���ب1واال�سرتاتيجي���ات1التدري�سي���ة1احلديث���ة1الت���ى1ت�سه���م1فى1
تنمية1حت�سيل1الريا�سيات,1ومنها1منوذج1الر�سم.

51 تدري���ب1ط���الب1�سعب���ة1الريا�سي���ات1بكلي���ات1الرتبيةعلى1الكفاي���ات1الرتبوية1.
الالزمة1للمعلم1عند1تدري�سه1للطالب1ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات.

61 تدري���ب1ط���الب1�سعبة1الريا�سي���ات1بكلي���ات1الرتبية1واملعلم���ني1اأثناء1اخلدمة1.
عل���ى1اأح���دث1اأ�ساليب1ت�سخي����ص1التالمي���ذ1ذوى1�سعوبات1تعل���م1الريا�سيات.1
وتو�سي���ح1اأث���ر1اتب���اع1اأ�سالي���ب1وا�سرتاتيجي���ات1تدري�سي���ة1خمتلفة1ف���ى1تنمية1
م�ست���وى1حت�سي���ل1التالميذ1ذوى1�سعوب���ات1تعلم1الريا�سي���ات,1ومنها1منوذج1

الر�سم.
71 تدريب1معلمى1الريا�سي���ات1على1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجيات1التدري�ص1احلديثة1.

الت���ى1ت�ساع���د1فى1عالج1�سعوب���ات1التعلم1لدى1التالمي���ذ1ذوى1�سعوبات1تعلم1
الريا�سيات.
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بحوث مقرتحة:

11 ا�ستخدام1منوذج1الر�سم1فى1تنمية1م�ستوى1حت�سيل1التالميذ1ذوي1�سعوبات1.
التعلم1يف1مراحل1تعليمية1اأخرى1كاملرحلة1االإعدادية1.

21 ت�س���ور1مقرتح1لتدريب1معلمى1الريا�سيات1عل���ى1التعرف1على1فئة1التالميذ1.
ذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات.

31 ا�ستخ���دام1من���وذج1الر�س���م1ف���ى1تنمي���ة1م�ست���وى1حت�سي���ل1تالمي���ذ1املرحل���ة1.
االبتدائي���ة1مبختل���ف1فئاته���م1من:العادي���ني,1واملتاأخري���ن1درا�سًي���ا,1وبط���ىء1

التعلم,1ومنخف�سى1التح�سيل.
41 ا�ستخ���دام1من���وذج1الر�سم1فى1خف�ص1قلق1حل1امل�سكلة1الريا�سية1لدى1تالميذ1.

املرحل���ة1االبتدائي���ة1مبختل���ف1فئاته���م1م���ن:1العادي���ني,1واملتاأخري���ن1درا�سًيا,1
وبطىء1التعلم,1ومنخف�سى1التح�سيل,1وذوى1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات.

51 مقارنة1لفاعلية1ا�ستخدام1منوذج1الر�سم1وا�سرتاتيجيات1تدري�سية1اأخرى11فى1.
تنمي���ة1م�ست���وى1حت�سيل1التالميذ1ذوي1�سعوبات1تعل���م1الريا�سيات1باملرحلة1

االبتدائية.
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Strongly

disagree
DisagreeNeutralAgree

Strongly

agre
ItemNo

I prefer to stay away from home 
because of the presence of a disabled 
brother/sister.
I feel that the disability my brother/
sister makes me to stay away from my 
friends.
I feel pain when others make fun of   
my disabled brother/sister  

                                              

 
 
 

                        



DR.Nader Ahmed Jaradat Attitudes of Intellectual Disability Children’s Siblings 

- 275 -

Strongly

disagree
DisagreeNeutralAgree

Strongly

agre
ItemNo

I hate watching a program about 
disabled
I get hurt because of my disabled 
brother/sister's shameful behavior in 
front of others.
My disabled brother/sister  causes lot 
of troubles and always trouble us.
It is difficult to work with my disabled 
brother/sister because he/she is 
irritable.
I feel ashamed when others talk about 
my disabled brother/sister.
I feel that my disabled brother/sister is 
introvert.
I continuously suffer from and feel   
depression.
I feel that my brother/sister's disability 
has affected the regularity  of our lives 
in the house.
I feel that the feelings of others is un 
natural toward my disabled brother/
sister.
I feel that having a disabled brother/
sister is a threat for the future of family.
I feel unhappy when my father makes 
me responsible for looking after my 
disabled brother/sister
I feel sad for my disabled brother/sister 
the failure to perform hat he/she needs 
alone.
I weep when I see the continuous 
suffering of my disabled brother/sister 
through his/her actions.
I fear that the presence of a disabled 
brother/sister will create a difficulty 
for the other siblings to get marry   
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Strongly

disagree
DisagreeNeutralAgree

Strongly

agre
ItemNo

I hate some  of my disabled brother/
sister's actions
I want my  disabled brother/sister to 
be in 
an institution for special needs persons
I feel that the education of disabled 
brother/sister is a waste of time
My disabled brother / sister can not be 
a useful citizen 
I don't like to be seen   with my disabled 
brother/sister in front of people  
I see it is impossible for my disabled 
brother/sister to constitute a family in 
future
I do not like to participate on a trip 
involving my disabled brother/sister
I deal with my disabled brother/sister 
as an un normal human being  
I get angry when others  make  fun  or 
humiliate my disabled brother /sister
I hate to talk with my friends about my 
brother/sister's disability  
I see that death is a comfort to my 
disabled brother/sister
I feel comfort for being away from my 
disabled brother/sister
I feel that my disabled brother/sister 
exhibits   hatred towards me
I do not feel happy talking to my  
disabled  brother/sister
I feel that my brother/sister's disability   
obstructs  my  happy life
I feel ashamed of the image of my 
disabled brother/sister
I complain of the actions of my 
disabled brother/sister
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*If your opinion is expressed better by the expression strongly 
disagree, the ( X ) mark will be in the last ( fifth ) box.

The expressions are not to be answer with yes or no , but instead they 
express your opinion , so please do not leave any item without being 
answered .

Note: your responses and opinions will be confidently treated, only 
the researchers will check them and will be used only used for the 
purposes of scientific research. 

Finally, the researchers would like to thank you for your time and 
effort and your cooperation. 

Authors of the study  

 

 Scale of Attitude Toward Intellectual Disability
Strongly

disagree
DisagreeNeutralAgree

Strongly

agree
ItemNo

  
I hate taking my Intellectual Disability 
brother/sister in my trips.  
I don’t have fun spending the time with 
my Intellectual Disability brother/
sister
 my brother/sister‘s Intellectual 
Disability makes me inclined to 
convergence
my brother/sister's Intellectual 
Disability makes me less focused for 
success in my life
I feel no desire to meet the needs of a 
disabled brother
I hate Disability as it does not teach me 
patience and tolerance



العدد ) 3 ( اأبريل 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 278 -

Scale of Attitude toward Intellectual Disability for the 
Intellectual Disability Children›s Siblings

 Dear participant

No doubt, that Intellectual Disability children’s siblings  , and as 
a result of the presence of a Intellectual Disability child within 
the family create and form opinions toward Intellectual Disability 
generally and Intellectual Disability in particular.

The followings are expressions that express your opinion in some 
issues regarding Intellectual Disability, and this scale aims to 
investigate your opinion toward Intellectual Disability.

Please read the expressions carefully and then response on the items 
on this scale by checking the appropriate box that better express your 
opinion with (X) mark, and each box express the degree of your 
opinions. For example, if you have an opinion that is expressed with 
the expression (strongly agree), the (X) mark will be in the first box 
as follows:

Strongly 

disagree
DisagreeNeutralAgree

Strongly 

agree
ItemNo

*If your opinion is expressed better by the expression agree, the         
( X ) mark will be in the second box.

*If your opinion is expressed better by the expression neutral, the       
( X ) mark will be in the third box.

*If your opinion is expressed better by the expression disagree, the   
( X ) mark will be in the fourth box.
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Recommendations

In light of the results of the study, and based on what was revealed by 
researchers, they suggest the following recommendations:                         

1. The necessity of referencing the departments of social development 
(special education division)  by the siblings of children with special 
needs in order to benefit of the whole information, brochures, 
and handbooks regarding Intellectual Disability and Intellectual 
Disability people and their development characteristics for the 
whole personal aspects of Intellectual Disability people, and also 
identifying the centers concern about special needs individual 
and benefit of the services of these centers.                                                                

2. Constructing counseling and therapy programs that include 
modifying the attitudes among Intellectual Disability children’s 
siblings.                                       

3. Conducting studies that address modifying the attitudes among 
the siblings of special needs children in the categories of hearing 
Intellectual Disability, visual Intellectual Disability, motor 
system Intellectual Disability, and emotional disturbance. 
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From what mentioned above, it is clear that the degree of 
females’ attitudes was generally positive although there were few 
differences that are attributed to the educational level. Researchers 
explains the previous findings in terms of the educational level, as 
those with high educational levels were more aware about Intellectual 
Disability and their characteristics, and that the Intellectual Disability 
child do not differ from the other healthy children except for the 
Intellectual Disability, and they  also more acknowledge and have 
more understanding regarding what is mentioned about Intellectual 
Disability and Intellectual Disability and about the educative 
programs presented by media and about the brochures offered by 
the related ministries and departments regarding the characteristics 
of Intellectual Disability people and how to treat them, this is 
consistent with which was indicated in Al-Sartawi’s study (1987) 
about the importance of the offered information and the influence of 
such information on changing attitudes. The results of this study also 
are consistent with the results of Al-Rihani (1978) who indicated 
that the scores on the scale of attitudes had a direct proportion with 
the educational level, that is, the more the individual is educated, the 
more is positive toward Intellectual Disability than the less educated 
individual. Finally, the results of the study are consistent with the 
positive results which were revealed by (Ta’imih & Al-Batsh, 1984) 
in favor of those with higher educational levels.                               
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Generally, gender has an influence on the siblings‘ attitudes 
as the results Adkidik‘s study (2002) confirmed that there were 
statistical significant differences between male and female siblings‘ 
attitudes regarding the presence of a Intellectual Disability child 
within the family and this finding was revealed in the current study.                                                            

From tables (5,6,7) it was clear that the degree of attitudes of 
those with higher education levels was better than those of participants 
with low educational levels, as table (5) showed that the mean for the 
participants’ responses (males and females) with secondary school 
level or above was (95.61) whose attitudes were regarded moderate 
while was (108.95) for those with low educational levels (less than 
secondary school).

Table (6) showed that the mean for the male participants’ 
responses with less than secondary school level was (158.3) and 
based on the criteria of the study, it was clear that the degree of their 
attitudes toward Intellectual Disability was negative, while the mean 
for the male participants’ responses with secondary school level 
or above was (132.9) which indicates moderate attitudes toward 
Intellectual Disability.

For table (7), it indicated that the mean for female participants’ 
responses (with less than secondary school levels) was (87.1), and 
based the criteria of the current study, it was clear that the degree of 
their attitudes was positive, while the mean of  female participants’ 
responses (with secondary school levels and more) was (80.6) which 
also indicates positive attitudes. 
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From table (8) it is clear that there was no influence for the 
interaction between gender and educational level. Also it is noted 
from table (4) that the total mean of males was (144.93) and based on 
the criteria for the present study to classify the attitudes included in 
table (2) their attitudes toward Intellectual Disability were classified 
as moderate and tend to be negative as they occur on the cut line 
between negative and moderate attitudes. The total mean for females 
was (83.53) and based on the same criteria in table (2) their attitudes 
were classified as positive, and this finding is consistent with what 
Al-Khatib et.al indication that mothers hood feelings in females 
make them more attached to the Intellectual Disability child so their 
attitudes tend to be greatly positive, while male siblings’ negative 
attitudes in this study are consistent with Ztlen’s study (1986) which 
indicated that female siblings were more attached to the Intellectual 
Disability than male siblings .                                                 
                                                                      

The current study also is consistent with the study of Lawenins 
(1988) which indicated that siblings exhibited positive attitudes 
toward Intellectual Disability brothers/sisters, and this finding is 
revealed in the current study for female siblings while inconsistent 
with Lawenins regarding male siblings, the current study also 
inconsistent with Stovall Sedlacek’s study (1983) in which it was 
indicated that females attitudes were negative while those of males 
were positive, and also inconsistent with the study of Masoud (1988) 
which indicated that male and female siblings’ attitudes toward 
their Intellectual Disability brothers/sisters were positive, while the 
findings of the current study indicated that male siblings’ attitudes 
were negative.
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It is clear from table (7) that there were statistical significant 
differences in the attitudes of female siblings that are attributed to 
the educational level. Comparing the means, although they were 
humble, it was shown that females with less than secondary school 
level had a higher mean than females with secondary school level 
and above.

 

Table (7)

Means and standard deviations of female participants’ responses 

on the scale of attitude according to the educational level

Secondary school and above

( 149) /females

 Less than secondary school

( 122) /females
SDMeanSDMean 

 2.66   80.6   4.56 87.1  

To decide if these differences are statistically significant, the 
researchers used the bilateral analysis of variance (ANCOVA) for 
the influence of gender and educational variables and the interaction 
between them as indicated in table (8):

Table (8)

Bilateral analysis of variance (ANCOVA) of the influence of gender 

and educational level and the interaction between them

 ValueF
Means of 

squares

Freedom 

score
Total squaresResource of variance

0.000163.93834476.750134476.750Gender
0.00096.59520314.287120314.287Education level
0.3010.622130.8911130.891Gender X Education

  210.30438180125.782Error 
  384135047.710Total 
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For the educational level variable, table (5) shows that there 
were statistical significant differences that are attributed to the 
educational level, and it would be clear by comparing means that 
the attitudes of those with less than high school level had the highest 
mean on the scale of attitudes.

Table (5)

Means and standard deviations for the participants’ responses on the 

items of the scale of attitudes according to educational level variable

 Secondary school and above
( 209 )

 Less than secondary school

( 176 )

SDMeanSDMean 

 23.72 95.61 32.93 108.95

                                                         
Table (6)

Means and standard deviations of male participants’ responses on 

the scale of attitude according to the educational level

Secondary school and above
( 60 ) / males

 Less than secondary school
( 54) / males

SDMeanSDMean 

  13.27  132.9  11.32 158.3 

From table (6), it is clear that there were statistical significant 
differences in male siblings› attitudes that are attributed to the 
educational level. Comparing the means, it would be clear that those 
with less than secondary school level had a higher mean on the scale 
of attitudes than those with secondary school level or above.
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From table (3) above, it can be seen that the total mean for 
psychological stresses was (101.71) with a standard deviation of 
(29.03). Based on the followed criteria in classifying the attitudes in 
table (1) in the current study, the attitudes› score of the Intellectual 
Disability children›s sibling was classified as moderate. This can be 
explained in terms of the construction of the sample of the study as 
it included both male and female siblings, in addition to both low 
and high educational levels. This also can be explained in terms of 
the attitudes toward Intellectual Disability as they gradually shifting 
from being negative into positive ones as a result of the ways of 
changing and modifying attitudes such as interaction and the direct 
experience about the object, and the influence of media, lectures, 
brochures, field visits, and the understanding the characteristics of 
Intellectual Disability people and other related issues.                                                

To answer the research second question: from table (4) it is 
clear that there were statistical significant differences in attitudes 
that are attributed to gender. Comparing means, it is clear that male 
sibling had the highest mean and their attitudes were moderate while 
females siblings’ attitudes were positive.

Table (4)

Means and standard deviations of the participants’ responses on 

the items of the attitudes scale according to gender

Females (271)Males (114)
SDMeanSDMean
3.2483.5312.74144.93
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Table (1)

 Distributing the scores on the scale of attitude toward Intellectual 

Disability based on the score of attitude

The highest levelThe lowest level
Attitude toward Intellectual 

Disability
9240Positive
14693Moderate
200147Negative

After reliability by test-retest, the scale applied on a sample 
of the siblings of Intellectual Disability children which consisted of 
(358) male and female in IRBID governorate as table (2) shows.

Table (2)

 The distribution of the study sample according to gender and 

educational level

TotalFemalesMales
Educational level 

      Gender
20914960Secondary school and above
17612254Less than secondary school 
385271114Total

Results of the study

The researcher used the means and standard deviations as 
indicated in table (3) to answer the first question of the study:       

Table (3)

Means and standard deviations of the participants’ total responses

Standard deviationMeanNo.
29.03101.71385
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attitudes toward Intellectual Disability  and reviewing several scales 
of attitudes such as: Parental Attitude Scale (Kashif, 1989), Parental 
Attitude Scale (Hamzah, 1992), Children›s Attitudes Toward their 
Intellectual Disability Parents (Al-Kobaisi, 2000 and Al-Haroni & 
Farah, 1990), The Scale of Attitudes Toward Psychological Ilness – 
a modified version for the Jordanian setting – ( Bo-Median, 1989), 
and the Questionnaire of Measurement of Intellectual Disability 
Children Parents› Attitudes toward Intellectual Disability (Masalhah, 
1997). After the validity the scale consisted of (40) items, on which 
respondent checked (X) in the space that belonged to the extent of 
item confirmation on the broth  er or sister. Scores on responses were 
given as follows:  

Strongly 

disagree
DisagreeNeutralAgreeStrongly agree

54321

The total score on the scale could be calculated by summing 
the scores that represented the positive or the negative attitude on 
the items of the scale and the scores on the scale ranged from 40 to 
200 as the (40) score represented the lowest level and the (200) score 
represented the highest level. Because the current study attempted to 
identify the positive, the negative, and the moderate attitudes, and 
after evaluating the difference between the highest and the lowest 
scores obtained by the responder which reached (160) and after 
dividing it on the three attitudes, the result was (53), the researchers 
relied on the criterion shown in table (1) to classify the attitudes of 
the subjects of the study on the instrument:
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By reviewing early studies like Rimmerman (2001) and Idkidik 
(2002), it could be noted that they focused on the attitudes of parents 
and teachers and students, additionally, they addressed siblings’ 
feelings with taking roles in assisting, sharing the responsibility 
with parents, future caring, and emotional support, so it is clear the 
significance of this study comes from being addresses the attitudes 
of Intellectual Disability children’s sibling toward Intellectual 
Disability. Since, attitude is procedurally defined as: the group of 
sever Intellectual Disability children siblings’  responses toward 
various situations which are included in THE Situational Attitude 
Scale toward Intellectual Disability which was designed for the 
purposes of the current study, and the total score on this scale 
indicates the extent of  attitudes toward Intellectual Disability.

 
Amis of the study

In general, this study investigated the Intellectual Disability 
children siblings’ attitudes toward Intellectual Disability. Specially, 
the study attempted to answer the following research questions:
1. What are the attitudes of Intellectual Disability children siblings’ 

toward Intellectual Disability?
2. Do the attitudes of the siblings of Intellectual Disability children 

toward Intellectual Disability differ according to gender and 
educational level?  

Methodology and Procedures of the study

To achieve the aims of the study the researchers constructed 
a scale of attitudes after survey the attitudes toward Intellectual 
Disability generally, people particularly and through the studies on 
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Suzan and Rune (1980) investigated peers’ attitudes toward 
their Intellectual Disability students, the subjects of the study and 
the Intellectual Disability students were allowed to participate in the 
free group playing time. The results indicated that the opportunities 
of social interaction works on constituting positive attitudes toward 
Intellectual Disability children, in addition, healthy children learned 
a lot about the characteristics of Intellectual Disability or unusual 
children. Voeltez indicated how to change children’s attitudes 
toward handicapped, and that older children in the basic stage are 
more positive regarding the attitudes toward handicapped children 
compared to young children specially females, he recommended 
with the necessity of constructing programs to mediate children’s 
behaviors toward Intellectual Disability children (Al-Rusan, 1998). 

One of the main factors that would influence the change of the 
Intellectual Disability child siblings’ attitudes is the parents’ ability 
to exhibit positive attitudes toward the Intellectual Disability child. 
Several studies indicated that making efforts for caring about and 
serving the handicapped is not a difficult task if parents exhibit their 
acceptance for the Intellectual Disability child, because siblings 
interact in a similar way as parents do. Families’ positive attitudes 
can be reinforces if enough support is available, and religious beliefs 
also are very important for the families to accept their Intellectual 
Disability children. And also the communication between the 
parents and their discussions regarding the Intellectual Disability 
child are important factors that encourage siblings’ understanding 
for Intellectual Disability which in turn assists in mediating their 
circumstances (Simeonsson & Mchale, 1981).
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training  services, the attitudes of the society still moving slowly to 
be positive as the majority of these attitudes are negative ones, and 
the attitudes of the society in general and those of  some families 
in particular serve on changing the disability of the individual into 
a Intellectual Disability sending him/her away from integration 
with all its forms, the attitudes toward Intellectual Disability people 
must be analyzed in an attempt to understand the families of special 
needs individuals, and the appropriate field for the initial exploration 
of these attitudes are the special training programs (Seligman & 
Darling, 2002). 

Attitudes are related to social situations and events, and at 
the same time they are exposed to change despite of their relative 
consistency, and much literature (Abu Al-Niel, 1984, Zahraan, 
1987, A’dasi 1994, and Al-Kobaisi, 2000) has addressed the factors 
that play a role in changing attitudes, among these factors: the 
information and facts related to the topic of attitudes, and generating 
information from books, movies, multimedia, discussion, lectures, 
group decision, direct communication with the topic of attitudes, and 
the information offered to individuals among a group, all these serve 
on changing attitudes when individually offered to them as indicated 
in this current study. Coleman (1990) sees that the Intellectual 
Disability child has the ability to learn and performing sport games, 
and feels comfort when being the center of the family who attract 
the attention of the family members and when is allowed to share 
some games and acts. In turn, feeling discomfort by the Intellectual 
Disability child is resulted from the rejection from the family 
members and not allowing him/her to share in activities, and when 
exhibiting undesired and unacceptable behaviors toward him/her.     
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assist. In this fold, Fahmi (1983) confirms that handicapped need to 
understand the features of their personalities as they express many 
aspects of complexity and reticulation, and handicapped also have 
requirements from the whole personality aspects which are different 
from the requirements of healthy people, and family has to work 
on making the Intellectual Disability child to acquire the positive 
attitudes and directions that assist him/her in adjusting and make 
him/her feel his/her value within the family and the society .            

                                       
Gender is regarded as one of the factors affecting the attitudes 

of siblings toward , Al-Khatib et.al (1992) stated that although males 
may exhibit a clear concern and attempt to assist the Intellectual 
Disability child and exhibit empathy toward him/her, maternity 
feelings within females made females more attached to them as 
males are more busy with their own matters than the child  and 
so their attitudes described more often as negative while females’ 
attitudes tend to be more positive.                        

Siblings are affected by their parents’ attitudes toward the 
Intellectual Disability of their brother or sister, Al-Maglouth (1999) 
indicated that the residence of the Intellectual Disability child in 
home has negative effects on his/her siblings in many ways, and 
causes a kind of jumpiness for older siblings, and this depends on the 
type and the severity of the Intellectual Disability . 

For some families, we find that social exclusion may be added 
to the burdens the family has to borne, and despite the existence 
of public and private centers that offer academic, rehabilitation and 
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parents and the Intellectual Disability child and the effect of this 
relation on the healthy siblings: if this relationship is positive, the 
siblings’ relationship with the Intellectual Disability child will be 
positive, and the same can be said about the negative relationship. 
So, the parents’ acceptance for their child’s Intellectual Disability 
is reflected on the siblings and hence they contribute in assisting 
the handicapped child with their parents in search for beneficial 
programs and services. Identifying the individuals’ attitudes toward 
handicap-positive were or –negative is a base on which depend 
many handicap and handicapped-related decisions. The importance 
of identifying individuals‘ attitudes toward Intellectual Disability / 
handicap lies in the followings: Success of behavior-modification 
programs, preparing awareness and family therapy programs 
for handicapped children’s parents, modification of individuals‘ 
attitudes toward handicap, awareness in order to adjust the concepts 
and attitudes regarding some types of handicap, and identifying the 
services and legislations that might be enacted by the society in favor 
of the various categories of handicap (Toa’imah & Al-Batsh, 1984).

Yahia (2003) and Salim (1994) stated the family negative 
attitudes toward the Intellectual Disability child which are represented 
in: the rejection and not accepting the case and  evasion from it, and 
this may persist for along time, greatly neglecting the handicapped 
child, and the failure in providing the appropriate health services, 
so the presence of educative, counseling and media programs is  
necessary - so there is a need to increase the attention regarding the 
welfare and care about the Intellectual Disability child and there is a 
need for the interventions of the multidimensional family therapy to 
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themselves, and that healthy children who possess specific traits are 
in risk and need for psychological services. Yahia (1999) indicated 
Simeonsson & Simeonsson’s study in 1981 which indicated negative 
effects in siblings’ adjustment within society especially within the 
school or college they study in as a result of being afraid of having a 
handicapped child in the future. Simsons’ study (1994) also indicated 
that the existence of a Intellectual Disability within most the families 
she studied had no negative effects on parents or siblings or even 
on the extra familial resources specially in the aspect of family 
relationships with other families and the aspect of marital happiness, 
the study also indicated that the type of Intellectual Disability 
somewhat identifies the intensity of the negative effects on the family 
or on the relationships among the family members.

According to Al-Rihani (1985), the presence of a Intellectual 
Disability brother or sister in the family brings a great burden for 
the healthy siblings that may persist for the whole life and also leads 
to retard their social, cultural and sport activities and makes them 
under conditions of a great pressure, stress, and anxiety if the family 
depends on them in raising up the Intellectual Disability child.                                                      

Healthy siblings are affected by the attitudes of parents toward 
the handicapped child as parents have a general acceptance for their 
child and show responses and attitudes that enable the siblings to 
response in the same way the parents do toward the handicapped 
brother or sister and in turn, parents who response negatively, 
bashfully and with anxiety will not be able positively affect their 
healthy children. Yahia (2003) indicates the relationship between 
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a handicapped child exists, and also, the economic, social, and 
psychological systems are affected, and the family needs a time to 
adapt with these changes that occurred on its functions and roles.                                                                                 
Al-Rihani (1985) stated features that distinguish the life of families 
where a Intellectual Disability child exists such as: the tendency to 
overprotection and caring for the handicapped child, a weak familial 
cohesion and integration, the development of some negative attitudes 
and thoughts between healthy siblings as a result of being with a 
Intellectual Disability child, limiting the activity of the family, and 
the emergence of some emotional and behavioral problems among 
some of the family members. He also indicated the adaptation stages 
through which the family passes with its Intellectual Disability child 
which ends with an attempt to help the child to develop within his/
her abilities.       

                              
The study of the effects of a Intellectual Disability male or 

female child on the healthy siblings has emerged as a subject that 
worth a lot of attention. Studies on siblings suggest that while many 
siblings face the situation in good manner, others may be at risk 
of psychological problems, as not all siblings are able to void the 
negative effects resulted from the Intellectual Disability of a brother 
or a sister, as Intellectual Disability changes the experience of each 
member in the family, and also, living with a Intellectual Disability 
brother/sister may leads to an adjustment problems.

Bosanski & Trivio (stated in Al-Khatib et.al, 1992) indicated 
that psychologists treat Intellectual Disability children’s siblings 
more often than treating the Intellectual Disability children 
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other end represents the denial for this object while the distance 
separates them is the complete neutrality point (Al-Mahamid, 2003). 
Procedurally, attitude is defined as: the amount of sever intellectual 
disability children’s siblings responses toward various situations 
which are included in Attitude scale of Intellectual Disability which 
was constructed for the purposes of the current study, and the total 
score on the scale indicates the degree of their attitudes toward 
intellectual disability.

Among the features of attitudes are: they aren’t affected by the 
experiences of the individual and they doesn’t affect these experiences, 
do not form in a space, are related to stimuli and social situations/
attitudes, more subjective rather than an objective. Attitudes have 
three component, the epistemic component which includes all of the 
individual cognitive processes, beliefs and ideas related to 
attitude topic, the emotional component which is demonstrated 
by the person’s feelings and desires about the object, and his/her 
acceptance or rejection for it, and finally the behavioral component, 
which includes the practical response towards attitude in some way 
(Al-Ma’aytah, 2007).

Marsh (1992) believes that the existence of a Intellectual 
Disability child in the family might be a stressor event that nearly 
creates a great disturbance for the whole family members as it 
represents an unexpected event in light of the lack for experience 
about the nature of such a case among the family members. 
Turnbull & Turnbull (1997) indicates that there is a change and an 
alteration emerge in the functions and roles of the family where 
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high was the severity of intellectual disability the low was the 
development, their general health conditions also characterized 
by general weakness which leads them to feel stressed and tired 
quickly. For the aspects of the motor system, they also suffer from 
a delayed development according to the severity of the Intellectual 
Disability. Intellectual Disability also suffer from attention-deficit, 
the high vulnerability for dispersion, and recalling difficulties 
compared to their healthy peers (Hallahan & Kaufman, 1991).

It is noted that Intellectual Disability have generally limited 
imagination and a cognition-deficit (Justen, 1982, P50), and they 
also suffer from delays in oral language development in general, as 
Intellectual Disability children learn to talk and acquire language 
later. Talk deficits are more common among Intellectual Disability 
Children in addition to the low level of motivation (Al-Qamsh Al-
Ma’aytah, 2007). Intellectual Disability Children tend to be weak in 
social skills that are resulted from the insufficient teaching for some 
incombustible behaviors and the low experience (Murray, 1996), 
and the unavailability of the appropriate mental consultation for the 
individual (Nath & Brokowski, 1991).

Attitude’s Concept and its Relationship with Intellectual 
Disability.

Thurstone (stated in Al-Kobaisi, 2000, P21) defines attitude 
as “the amount of affect a person has for or against an object” 
Social researchers conceive the concept of attitude as a straight line 
extending between two ends one of them represents the maximum 
acceptance for the object that is related to the attitude and the 
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Al-Khatib, Al-Hadidi & Al-Sartawi (1992) mention that there is an 
insufficient concern about the needs and attitudes of the Intellectual 
Disability children’s siblings.

Intellectual Disability Concept  

American Association defining Intellectual Disability 
(AAMR) as “Intellectual Disability refers to substantial limitation 
in present function. It is characterized by significantly sub-average 
intellectual functioning existing concurrently with related limitations 
in two or more of the following applicable adaptive skill areas: 
Communication, self-care, home living, social skills, community use, 
self-direction, health and safety, functional academics, leisure and 
work. Specifically, Intellectual Disability manifests before age 18” 
(Greenspan, 1999, P6). But from a clinical perspective, Intellectual 
Disability is defined as “a state of weakness in the mental function 
resulted from Malnutrition, or a disease that is resulted from an 
injury at the nervous system before birth or at childhood which leads 
to a deficiency in the total ability for development which in turn 
affects adjustment with the environment” (MacMillan, 1987, P32).

The psychometric definition depended on the measurements 
of intelligence; meanwhile, Intellectual Disability from a social 
perspective is “a state of deficiency in mental development from 
birth or from the early years of life with a degree that inhibits the 
individual from depend on his/herself within the ordinary environment 
(Greenspan, 1999, P7). Also, from the distinguished characteristics of 
Intellectual Disability individuals:  physical and motion development 
for intellectual disable children tends to be low generally and the 
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increase the anxiety and conflicts among spouses and spellings 
(Seligman & Darling, 2000 ). One of the challenges that must 
be studied insightfully is identifying the attitudes of individuals 
toward handicap wither were positive or negative attitudes, as many 
decisions related to the development system and philosophy of those 
with special needs depend on identifying these attitudes. Al- qoriti 
(1992) refers that positive attitudes toward handicapped may fix 
the climate for planning, developing, and facilitating the necessary 
programs to look after them while negative attitudes toward them 
inhibit these programs to see light, and may burke which proposed 
for us to be aware to of the positive effects on the handicapped 
when exist, hence, detecting these attitudes toward handicapped and 
adjusting the negative ones among them is regarded to be one of the 
most important educational requirements.                            

In general, the successful social interaction among the family 
generates the foundations of successful social interaction within the 
social system as a whole, however, the attitudes of the family net 
toward the Intellectual Disability child in the family were positive, 
this would be an indicator for supporting the autonomous behavior 
and self-reliance for this child in addition to make him acquires a 
group of life practices and experiences which generates behavioral 
values and standards for this child that somewhat assist on personal 
and social confirmation, contrary to this, the family may feel that 
it forced to perform its role toward its handicapped child which in 
turn generates psychological pressures and emotional imbalance 
and often this situation is associated with worse development of the 
case and increasing stressful situations (Al-Imam,1999). Moreover, 
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Abstract

This study aimed to identify the extent of Intellectual 
Disability children siblings’ attitudes toward Intellectual Disability, 
and to clarify the relationship between these attitudes and gender, 
and educational level. By applying an instrument for assessing 
the attitudes on a sample of ( 358 ) male and female siblings of 
Intellectual Disability children. The results indicated statistical 
significant differences in attitudes toward Intellectual Disability 
that are attributed to gender as male siblings’ attitudes tended to be 
negative while female siblings’ attitudes were positive. The results 
also indicated statistical significant differences in attitudes that are 
attributed to the educational level, as the attitudes of those with less 
than secondary school level tended to be negative compared to the 
attitudes of those with secondary school level or above which tended 
to be positive. A final finding indicated that there was no statistical 
significant effect for the interaction between gender and educational 
level. 

Key words: Intellectual Disability, Intellectual Disability children.  

Attitudes of Intellectual Disability Children’s Siblings toward 
handicapped 

Introduction and Theoretical Background

Family unity is represented and characterized in the unity 
of the members who live together and share the basic burdens of 
life. The main goal of a family as a unit is to create a climate for 
the growth and maturity of the family members who do their best 
within the family, and the existence of a handicap child in the family 
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1
ملخ�س الدرا�صة

ته���دف1الدرا�س���ة1اإىل1حتديد1وتعريف1اجتاهات1اأ�سق���اء1املعاقني1ذهنيا1نحو1
االإعاقة1الذهنية1حيث1اأ�سارت1النتائج1اإىل1اختالفات1اإح�سائية1يف1مواقف1االأ�سقاء1
املعاق���ني1ذهني���ا1جت���اه1االإعاقة1الذهني���ة1,1وتو�سيح1العالقة1بني1ه���ذه1االجتاهات1
وعوام���ل1اجلن�ص1وامل�ست���وى1التعليمي1.1عن1طريق1تطبيق1وا�ستخدام1اأداة1لتقييم1
املواق���ف1واالجتاه���ات1عل���ى1عين���ة1مكون���ة1م���ن1)13581(1�سقيق���ا1ذك���ورا1واإناث���ا1من1
املعاق���ني1ذهنيا1.1اأ�سارات1النتائج1اإىل1اختالف1اإح�سائية1مهمة1يف1اجتاهات1هوؤالء1
االأطف���ال1جت���اه1االإعاقة1الذهني���ة1فيما1يتعلق1بجن�ص1ه���وؤالء1االأطفال1حيث1كانت1
اجتاه���ات1االأ�سق���اء1الذك���ور1�سلبية1فيما1كانت1اجتاهات1االأ�سق���اء1االإناث1ايجابية1.1
واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1ف���روق1ب�سب���ب1امل�ستوى1التعليم���ي1حي���ث1اأن1االأطفال1الذين1
كان1م�ستواهم1التعليمي1اأقل1من1الثانوية1العامة1كانت1اجتاهاتهم1�سلبية1مقارنة1
باالأطف���ال1الذي���ن1و�سل���وا1اإىل1امل�ست���وى1الثان���وي1اأو1اأعلى1حيث1كان���ت1اجتاهاتهم1
ايجابي���ة1.1نتيج���ة1اأخ���رية1اأ�سارات1اليها1الدرا�سة1هو1ان���ه1ال1يوجد1تفاعل1اأو1تاأثري1

مهم1للتفاعل1والتداخل1بني1عوامل1اجلن�ص1وامل�ستوى1التعليمي1.
كلمات مفتاحية :1االإعاقة1الذهنية1,1االأطفال1املعاقني1ذهنيا1.
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