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درا�ص��ة تنبوؤية للعوام��ل املرتبط��ة بالر�صا الوظيفي ل��دى املعلمني 
واملعلمات بربامج الرتبية اخلا�صة  مبدينة جنران

اإعداد
اأ. د/ علي ممود �صعيب

ا�صتاذ ال�صحة النف�صية والرتبية اخلا�صة
كلية الرتبية - جامعة جنران

كلية الرتبية - جامعة املنوفية

ملخ�س الدرا�صة: 
هدفت1الدرا�سة1اإيل1التعرف1علي1الر�سا1الوظيفي1لدى1عينة1من1املعلمني1
)51(1واملعلم���ات1)29(1العامل���ني1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1مبدين���ة1جن���ران1,1
وفح����ص1الف���روق1ب���ني1املعلم���ني1واملعلمات1يف1درج���ة1الر�سا1الوظيف���ي1,1وان1كانت1
درج���ة1الر�س���ا1الوظيفي1لدى1كل1منهم���ا1تتباين1بعوامل1,1مثل1:1�سنوات1اخلربة1,1
واملوؤهل1التعليمي1,1ونوعية1االإعاقة1التي1يعملون1فيها1.1وقامت1الدرا�سة1بت�سميم1
اأداة1الر�س���ا1الوظيفي1له���وؤالء1املعلمني1وحددت1معايريها1م���ن1الثبات1وال�سدق1.1
واأو�سح���ت1النتائج1اأن1الر�سا1الوظيفي1لدى1املعلمني1واملعلمات1العاملني1بربامج1
الرتبية1اخلا�سة1ظهر1حول1القيمة1املتو�سطه1واإن1ارتفع1لدى1املعلمني1عنه1لدى1
املعلمات1,1ومل1تظهر1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1الر�سا1الوظيفي1لديهم1بعامل1
�سن���وات1اخل���ربة1اأو1نوع1الربنامج1الرتبوي1لالإعاقة1اأو1املوؤهل1الدرا�سي1�سواء1كان1
يف1تخ�س����ص1االإعاق���ة1اأم1يف1غريه1.1واأو�سحت1نتائج1حتليل1االنحدار1اخلطي1عدم1
ق���درة1العوام���ل1امل�ستقل���ة1من1�سن���وات1اخلربة1واملوؤه���ل1التعليمي1ون���وع1الربنامج1
الرتبوي11لالإعاقة1علي1التنبوؤ1بالر�سا1الوظيفي1لدى1كل1من1املعلمني1واملعلمات.11

الكلمات1املفتاحية1:1الر�سا1الوظيفي1,1الرتبية1اخلا�سة1,1املعلمون
Abstract:
Job satisfaction of teachers working with handicapped (51 males 
and 29 females) was investigated in relation to sex differences, 
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experiences, educational qualifications and type of disability. 
A scale was established to measure job satisfaction of teachers 
including reliability and validity indices. Results showed that : (1) 
job satisfaction was round middle,(2) no sex differences between 
males and females were found in job satisfaction either by years of 
experience, type of disability or educational qualification, And (3)
the independent variables didn’t predict the job satisfaction either 
for males or females. 
Key words: job satisfaction   

املقدمة والإطار النظري :
�سغل1الر�سا1الوظيفي1job satisfaction 1للعاملني1ب�سفة1عامة1واملعلمني1
ب�سف���ة1خا�سة1الراأي1الع���ام1العلمي1واالكادميي1علي1م���دار1القرنني1التا�سع1ع�سر1
والع�سري���ن11(Gazzawi,2009)1,1حي���ث1بل���غ1ع���دد1الدرا�س���ات1الت���ي1اأجري���ت1يف1
جم���ال1الر�س���ا1الوظيف���ي1م���ا1يقرب1م���ن1121األف1درا�س���ه1,1وعلي1الرغ���م1من1ذلك1
ال1ت���زال1م�سكل���ة1الت�س���رب1الوظيفي1ب�سفة1عام���ة1والرتبية1اخلا�س���ة1علي1ب�سفة1
خا�سة1قائمة1,1حيث1اأو�سح1الباحثون1اأن1الن�سبة1االأكرب1لت�سرب1املعلمني1يف1مهنة1
 Kirby&Grissmer,التدري�ص1حتدث1يف1ال�سنوات1اخلم�ص1االويل1من1عمر1املهنة
 1993; Mark&Anderson,1977;National Robinowitz&Growford,
التدري����ص1 مهن���ة1 يهج���رون1 م���ن1 ن�سب���ة1 اأن1 اإىل1 1 االإح�س���اءات1 وت�س���ري1 1.1960
م���ن1املعلم���ني1ق���د1ت�س���ل1اإيل1101%1يف1ال�سن���ة1االأويل1ت���زداد1اإيل1151%1يف1ال�سن���ة1
الثاني���ة1والثالث���ة1ح�سب1م���ا1مت1ر�سده1م���ن1الدرا�سات1امل�سحية1ملدين���ة1نيويورك1.

ويق���ول1(Melencon , 2011,p1)1اإن1الوالي���ات1املتحدة1االأمريكية1قامت1
بتعي���ني14731األ���ف1معل���م1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11ع���ام1,120081و1�سوف1يزداد1اإيل1
1553األف1معلم1بن�سبة1171%1بحلول1العام1,120181ومن1بني1هذا1العدد1حوايل12261
األ���ف1معل���م1يف1املرحلة1االإبتدائية1من1املتوق���ع1زيادتهم1اإيل12701األف1معلم1بحلول1
الع���ام120181وقام���ت1والي���ة1تك�سا����ص1االأمريكي���ة1بتعي���ني13201الف1معل���م1ويجري1
حالي���ا1تعي���ني1701األ���ف1اآخرين1خلدمة14٫71ملي���ون1تلميذ1منه���م11315161معلم1يف1

الرتبية1اخلا�سة1.1
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ويذك���ر1(Johonson, 2010,p15)11اأن1تزاي���د1ع���دد1الط���الب1يف1الرتبي���ة1
اخلا�س���ة1م���ع1نق�س���ان1عدد1املعلم���ني1املوؤهل���ني1للتعامل1معهم1ق���د1ال1يتيح1فر�سة1

جيده1لتقدمي1خدمة1تعليمية1مقبولة1.

وي���ري1(Abushaira,2012,p48)11اأن1درا�س���ة1الر�س���ا1الوظيفي1يقع1علي1
قمة1االأولويات1الأي1معهد1اأو1موؤ�س�سة1للمحافظة1علي1عنا�سرها1املتميزة1واملتفردة1
.1ويوؤكد1(Johnson ,2010,p8)11اأن1الر�سا1الوظيفي1هو1اأحد1املفاهيم1الهامة1يف1
نظريات1دافعية1العمل1و�سلوكياته11,التي1ت�سري1اىل1اأن1الر�سا1هو1ال�سبب1الرئي�ص1
للنجاح1يف1جمال1العمل1والو�سول1ببيئة1العمل1اإيل1اأق�سي1درجات1االإنتاجية1.1

ومم���ا1ال1�س���ك1في���ه1اأن1التدري�ص1مهن���ة1�ساقه1�س���واء1يف1مناطقها1احل�سرية1
اأو1الريفي���ة1مل���ا1قد1يواجه���ه1املعلمون1من1حتديات1تتمثل1يف1قل���ة1االإمكانات1املادية1
والتكنولوجي���ه1,1وفق���دان1الطالب1لدافعية1التعل���م1(Lee,1999)1وي�سيف1اإليها1
(Worthy,2005)1عامال1اآخر1وهو1االفتقار1للدعم1الفني1واالإداري1,1اأو1احل�سول1
 (US Department of11عل���ي1رخ�س���ة1مزاول���ة1املهنة1بربامج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة

.11Labor,2010)

اخلا�س���ة11 الرتبي���ة1 بربام���ج1 املعل���م1 ل���دى1 الوظيف���ي1 الر�س���ا1 ويرتب���ط1
بال�سغ���وط1امل�ساحب���ة1ملهنت���ه1,1وبيئ���ة1املدر�س���ة1اإىل1الدرج���ة1الت���ي1ق�س���م1فيه���ا1
الباحث���ون1ه���ذه1العوام���ل1اإىل1فئت���ني1بح�س���ب1م�سادره���ا1:1العوام���ل1الداخلي���ة11,1
كاالإع���داد1االأكادميي1و�سم���ات1ال�سخ�سية1والدورات1التدريبي���ة1التي1ح�سل1عليها1
,1واخلارجي���ة11ترتب���ط1باجلوانب1االجتماعي���ة1واالقت�سادي���ة1واملوؤ�س�سية1والفنية11

1.1(Giacometti,2005,p48)

ولق���د1خل����ص1 (Lukens et al.,2004)11اإجم���ايل1العوام���ل1الت���ي1ترتب���ط1
بالر�س���ا1الوظيف���ي1م���ن1خالل1فح�س���ه1للعديد1م���ن1الدرا�سات1يف1�سبع���ة1عوامل1,1
كل1منه���ا1ميك���ن1اأن1يوؤثر1ب�سورة1م�ستقل���ة1يف1تقبل1املعلم1ملهنته1,1وهي:1التعوي�ص1
 pre-service باملهن���ة1 االإلتح���اق1 قب���ل1 اجلامع���ي1 االإع���داد1 1, 1compensation
املدر�سي���ة1 الثقاف���ة1 1, 1external factors اخلارجي���ة1 العوام���ل1 1, 1 1 1program 
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1,1school cultureالتدري���ب1اأثن���اء1اخلدم���ة1,1in-service training1ووج���ود1
الدافعي���ة1للتدري�صmotivation to teaching 1,1واختتمها1باجلانب1االنفعايل1
1.11emotional feelingsويح���دد11(Johnson ,2010,p1)1اأن1البح���ث1يف1جمال1
اإنهاك1املعلمني1يف1الرتبية1اخلا�سة1قد1ركز1علي1بعدين1:1العوامل1الدميوجرافية1

للمعلم1,1وظروف1العمل1واخل�سائ�ص1املدر�سية1والدعم1الفني1واالإداري1.

ويع���رف1عبد1احلميد1عبد1املجيد1حكيم1)2009�ص3(1الر�سا1الوظيفي1من1
خ���الل1ا�ستعرا�س���ه1للعديد1من1الدرا�س���ات1باأنه1االجتاه1االإيجاب���ي1نحو1الوظيفة1
الت���ي1يوؤديه���ا1الف���رد1حي���ث1ي�سع���ر1فيه���ا1بالر�س���ا1ع���ن1خمتل���ف1العوام���ل1البيئية1
واالجتماعي���ة1واالقت�سادي���ة1واالإداري���ة1والفني���ة1املختلف���ة1املتعلق���ة1بالوظيف���ة1.1
ويوج���ز1(Abushaira,2002,P46)1نقال1ع���ن1(Greenberg,3003)1اأن1الر�سا1
الوظيف���ي1ميث���ل1االجتاه���ات1االإيجابي���ة1اأو1ال�سلبية1التي1تتكون1ل���دى1الفرد1نحو1
وظيف���ة1م���ا1.1ويعرفه���ا1(Melencon,2011,P9)1باأنها1مطابق���ة1ما1توقعه1املعلم1
ال���ذي1يعم���ل1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة11م���ع1م���ا1وج���ده1يف1واق���ع1املهن���ة1.1ويرى1
(Johnson ,2010,P8)1الر�س���ا1الوظيف���ي1اأنه1االإح�سا�ص1الكلي1املتكامل1بالر�سا1
حينم���ا1تتحق���ق1كل1جوانب1الوظيفة1.1واأ�س���ار1 (Hutchins et al. 2010)بقدرة1
الر�س���ا1الوظيفي1علي1التنبوؤ1باال�ستبقاء1عل���ي1معلم1الرتبية1اخلا�سة1من1عدمه1
,1ويتف���ق1يف1ذل���ك1(Adera &Bullocks,2015,P5)11على1اأن1كم1ال�سغوط1التي1
يتعر����ص1لها1معلم1الرتبية1اخلا�س���ة1كبرية1مبا1قد1يجعله1ياأخذ1قرارا1بالبقاء1اأو1

هجر1هذه1املهنة.1

ويعترب1الدعم1االجتماعي111social support1اأحد1املنبئات1الهامة1للر�سا1
الوظيف���ي1واال�ستم���رار1يف1املهن���ة1(Melencon , 2011,p31)1.11اإن1االح���رتاق1
النف�س���ي11burnout1ال���ذي1ق���د1ي�س���ادف1املعل���م1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة11ق���د1
ي�ستدع���ي1ظه���ور1اأعرا�ص1نف�سي���ة1واأخري1ف�سيولوجية1مزمنة1ق���د1تن�ساأ1من1عدم1

.11(Maslash , 2003)1ر�ساه1عن1عمله1اأو1حتقيقه1النجاح1الذي1كان1يتمناه
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م�صكلة الدرا�صة :

يبذل1املعلم1جهدا1كبريا1يف1نقل1املعرفة1اإيل1طالبه1العاديني1,1وقد1ي�سادف1
يف1ذل���ك1الكث���ري1من1ال�سعوب���ات1منها1عدم1وجود1رغبة1ل���دى1الطالب1يف1التعلم1,1
واالفتقار1يف1التجهيزات1املادية1والتكنولوجية1,1وكرثة1االأعمال1االإدارية1والورقية1
املطلوبة1منه1,1و�سعف1الراتب1,1والبعد1عن1مكان1العمل1,1باالإ�سافة1اإيل1عدد1من1
العوامل1االجتماعية1وال�سخ�سية1.1وقد1يكون1�سعف1االإعداد1االأكادميي1للطالب1
�سببا1اآخر1يف1�سعوبة1تقبله1ملهنته1كمعلم1.1واإذا1كان1احلال1كذلك1بالن�سبة1للمعلم1
يف1مهنت���ه1يف1جم���ال1الط���الب1العادي���ني1,1فاإن1االأمر1ق���د1يزداد1�سعوب���ة1يف1برامج1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1,11حي���ث1يتطلب1بجانب1ما1�سبق1اأ�سلوب���ا1ناجحا1يف1التعامل1مع1
حاالت1بعينها1قد1تقف1االإعاقة1�سببا1جوهريا1يف1حت�سيلهم1.1فعليه1اأن1يتقن1لغة1
االإ�سارة1كال�سم1,1اأو1لغة1برايل1كاملكفوفني1,1اأو1يح�سل1علي1دورات1مكثفة1للتعامل1
م���ع1ح���االت1االأوتيزم1,1اأو1اأن1ينفذ1برامج1التعليم1الفردي1لذوي1�سعوبات1التعلم1.1
وق���د1يعم���ل1مدر�ص1الرتبية1اخلا�سة1يف1بيئات1تعليمي���ة1منها1ماهو1مالئم1ومنها1
ماهو1ملحق1كف�سل1مبدار�ص1العاديني1ومنها1ماهو1جمهز1باملعينات1التكنولوجية1
,1ومنه���ا1م���ا1هو1مفتق���ر1للحد1االأدنى1منها1.1ويف1ظل1هذه1الظروف1قد1يجد1املعلم1

نف�سه1مواجها1التحدي1الكبري1:1اأي�ستمر1اأم1يهجر1هذه1املهنة؟

وحتاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية :

11 م���ا1الر�س���ا1الوظيفي1لدى1املعلمني1واملعلمات1جت���اه1مهنتهم1بربامج1الرتبية1.
اخلا�سة11مبدينة1جنران؟

21 ه���ل1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1الر�س���ا1الوظيف���ي1ل���دى1املعلمني1.
واملعلم���ات1نح���و1مهنته���م1بربام���ج1الرتبية1اخلا�س���ة11مبدينة1جن���ران1بعامل1
جن����ص1املعل���م1,1ون���وع1الربنام���ج1الرتب���وي11لالإعاق���ة1,وعدد1�سن���وات1اخلربة11,1

واملوؤهل1االأكادميي؟
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31 ه���ل1ميك���ن1التنب���وؤ1بالر�س���ا1الوظيف���ي1م���ن1جمل���ة1متغ���ريات1�سخ�سي���ة1لدى1.
املعلم���ني1واملعلم���ات1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة11مبدين���ة1جن���ران1ك�سن���وات1
اخل���ربة1يف1جم���ال1االإعاقة1,1واالإعداد1االأكادميي1قبل1االلتحاق1باملهنة1,1ونوع1
الربنام���ج1الرتب���وي11لالإعاق���ة1يف1التنب���وؤ1بالر�س���ا1الوظيف���ي1ل���دى1املعلم���ني1

واملعلمات1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جنران؟

اأهداف الدرا�صة :

11 التع���رف1عل���ي1الر�س���ا1الوظيف���ي1ب���ني1املعلم���ني1واملعلم���ات1بربام���ج1الرتبي���ة1.
اخلا�سة11مبدينة1جنران

21 التع���رف1عل���ي1الفروق1بني1املعلم���ني1واملعلمات1يف1الر�س���ا1الوظيفي1مبهنتهم1.
كمعلم���ني1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جن���ران1ح�سب1املوؤهل1التعليمي1
)متخ�س�س���ون1حا�سل���ون1عل���ي1درج���ة1البكالوريو����ص1يف1تخ�س����ص1االإعاق���ة1,1
وغ���ري1متخ�س�س���ني1حا�سلون1عليها1يف1غري1تخ�س�ص1االإعاقة(1وعدد1�سنوات1
اخلربة1)ب�سيطة1:1الأقل1من151�سنوات1,1متو�سطة1:1من151الأقل1من1101�سنوات1
,1كبرية1:1اأكرث1من1101�سنوات(1وح�سب1نوع1الربنامج1الرتبوي11لالإعاقة1التي1

يعملون1بها1)�سمعي1,1ب�سري1,1عقلي1,1�سعوبات1تعلم1,اأخري(1111
31 التع���رف1عل���ي1العوام���ل1ال�سخ�سي���ة1واملهنية1املنبئ���ة1بالر�س���ا1الوظيفي1لدى1.

املعلم���ني1واملعلم���ات1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة11مبدين���ة1جن���ران1ك�سن���وات1
اخل���ربة1يف1جم���ال1االإعاقة1,1واالإعداد1االأكادميي1قبل1االلتحاق1باملهنة1,1ونوع1
الربنام���ج1الرتب���وي11لالإعاق���ة1يف1التنب���وؤ1بالر�س���ا1الوظيف���ي1ل���دي1املعلم���ني1

واملعلمات1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جنران.1

اأهمية الدرا�صة :
الأهمي�ة النظري�ة :1ته���دف1الدرا�سة1احلالي���ة1اإيل1حماولة1التع���رف1على11�سورة1
الر�س���ا1الوظيف���ي1يف1فئة1م���ن1العاملني1بربامج1الرتبي���ة1اخلا�سة11تبذل1ق�ساري1
جهده���ا1يف1حتقيق1النجاح1يف1مهنتهم1ومل1يعطها1البحث1العلمي1االهتمام1الكايف1
للتع���رف1عل���ي1العوامل1الت���ي1ت�ساعده���م1يف1الو�س���ول1بالر�سا1الوظيف���ي1واملهني1

الأق�سى1درجاته1يف1املجتمع1ال�سعودي1.
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الأهمية التطبيقية :1حتاول1الدرا�سة1احلالية1التعرف1علي1العوامل1ال�سخ�سية1
االأك���رث1تنب���وؤا1بالر�س���ا1الوظيف���ي1لكل1م���ن1املعلم���ني1واملعلمات11بربام���ج1الرتبية1
اخلا�سة11مبدينة1جنران11ك�سنوات1اخلربة1يف1جمال1االإعاقة1,1واالإعداد1االأكادميي1
قب���ل1االلتح���اق1باملهن���ة1,1كما1حتاول1اأن1تو�سح1اأيا1من1فئ���ات1االإعاقة1اأقل1يف1درجة1
تقبلها1ور�ساها1مبهنتها1حتى1يت�سنى1للم�سئولني1اأن1ي�سعوا1خططهم1يف1التغلب1

عليها1.

الدرا�صات ال�صابقه : 
حاول���ت1درا�س���ة1(Eichinger ,2000)11التعرف1عل���ي1ال�سغوط1الوظيفية1
والر�س���ا1الوظيفي1لدى1املدر�سني1العاملني1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11من1خالل1
تاأث���ري1عامل���ي1اجلن�ص1والتوجه1االجتماعي1علي1عينة1مكونة1من1891معلمة1و1431
معلم���ا1اأجاب���وا1ع���ن1اأدوات1البح���ث1التي1متثل���ت1يف1مقايي�ص1ال�سغ���وط1الوظيفية11
والر�س���ا1الوظيفي1وخ�سائ�ص1الدور1االجتماعي1من1خالل1الربيد1االإليكرتوين1
.1واأو�سح���ت1النتائ���ج1اأن1التوج���ه1االجتماع���ي1املت���وازن1ارتب���ط1اإيجابي���ا1بالر�س���ا1
الوظيف���ي1و�سلبي���ا1بال�سغ���وط1النف�سي���ة1,1يف1ح���ني1ارتب���ط1التوج���ه1االجتماع���ي1

للمهنة1�سلبا1مع1الر�سا1الوظيفي1واإيجابا1مع1ال�سغط1النف�سي1.

ويف1الدر�سة1التي1قام1بها1عبد1احلميد1عبد1املجيد1حكيم1)2005(1عن1الر�سا1
الوظيف���ي1ل���دى1معلمي1التعليم1العام1والفئات1اخلا�سة1من1اجلن�سني1,1هدف1اإيل1
معرف���ة1الر�س���ا1الوظيفي1لدى1املعلمني1من1اجلن�س���ني1يف1التعليم1العام1والرتبية1
اخلا�س���ة1واإن1كان1يتاأث���ر1بعام���ل1اجلن�ص1ونوع1التعليم1واملوؤه���ل1الدرا�سي1و�سنوات1
اخلربة1.1وطبقت1الدرا�سة1علي1عينة1قوامها13351معلم1ومعلمة1)1300تعليم1عام1
,1351تربية1خا�سة(1,1كما1ا�ستخدمت1ا�ستبانة1من151اأبعاد1للر�سا1الوظيفي1متثلت1
يف1:1الر�س���ا1ع���ن1الرات���ب1,1واإ�سباع1احلاج���ات1,1وطبيعة1العمل1ومناخ���ه1,1والقيادة1
ال�سائ���دة1,1واملكان���ة1االجتماعية1.1واأو�سحت1النتائ���ج1اأن1م�ستوى1الر�سا1الوظيفي1
لفئت���ي1املعلم���ني1من1التعليم1العام1والرتبية1اخلا�س���ة1كان1منخف�سا1ومل1يختلف1
جوهري���ا1باخت���الف1نوع1التعليم1اأو1�سنوات1اخلربة1اأو1املوؤهل1,1يف1حني1تاأثر1بعامل1

اجلن�ص1واأو�سحت1االإناث1اأنهن1اأكرث1من1الذكور1يف1درجة1الر�سا1الوظيفي.
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وهدف���ت1درا�س���ة1عب���د1اجلب���ار1)12005(1اإيل1التعرف1على1الر�س���ا1الوظيفي1
ل���دى1املعلم���ني1يف1التعلي���م1الع���ام1والرتبي���ة1اخلا�س���ة1م���ن1خ���الل1عين���ة1قوامه���ا1
1251مبدار����ص1التعلي���م1االإبتدائ���ي1مبدين���ة1الريا����ص1,1وا�ستخ���دم1مقيا�سا1للر�سا1
الوظيفي1من1بعدين1:1بعد1الر�سا1الوظيفي1,1والثاين1بعد1عدم1الر�سا1الوظيفي1
.1واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1اأن1م�ستوي1الر�س���ا1الوظيفي1ظهر1حول1القيمة1املتو�سطة1

بارتفاع1لدى1املعلمني1يف1التعليم1العام1عنهم1يف1الرتبية1اخلا�سة1.

 (Karen1ويف1الدرا�سة1امليدانية1القومية1التي1قامت1بها1كارين1جياكوميتي
(1Giacometti , 2005للتعرف1علي1العوامل1املوؤثرة1يف1الر�سا1الوظيفي1املرتبطة1
باحتف���اظ1املعلم���ني1بربامج1الرتبي���ة1اخلا�سة11بوظائفهم1من1خ���الل1ا�ستبانة1مت1
تطبيقها1علي1عينة1قوامها14501من1املعلمني1مت1انتقاوؤهم1بطريقة1ع�سوائية1من1
ال�سنوات1االأويل1والثانية1والثالثة1خلربتهم1.1ولقد1عمدت1الباحثة1اإيل1ا�ستخدام1
اال�ستبان���ة11امل���زودة11ببنود1البيانات1ال�سخ�سية1لهوؤالء1املعلمني1من1ناحية1اجلن�ص1
وال�س���ن1واحلال���ة1االجتماعية1والرات���ب1.1وا�ستملت1علي1حم���اور171هي1:1العوامل1
االنفعالية1,1والدعم1املجتمعي1واملدر�سي1,1والدعم1الفني1,1والتح�سري1للمقررات1
التدري�سي���ة1والتعام���ل1م���ع1�سغ���ب1الط���الب1وتقوميه���م1,1والتعاون1م���ع1الزمالء1,1
والتعوي�ص1املادي1,و1الدافعية1للتدري�ص1,1وال�سدمة1الثقافية1.1واأو�سحت1النتائج1
اأن1111%1قد1اختاروا1ترك1وظيفتهم1كمعلمني1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1,11يف1حني1
اأن1العوام���ل1االنفعالي���ة1كان���ت1االأكرث1تنبوؤا1ببقاء1املعل���م1يف1وظيفته1اأو1تركه1لها1,1

يليها1التعوي�ص1املادي1ويف1املرتبة1االخرية1ال�سدمة1الثقافية.1

ولقد1حاول1(Johnson ,2010)1درا�سة1مدى1تاأثري1كل1من1الر�سا1الوظيفي1
,1وفاعلية1الذات1,1واالإنهاك1النف�سي1علي1قرار1املعلمني1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1
و1التنبوؤ1بالبقاء1فى1وظيفتهم1اأو1االنتقال1منها1لوظيفة1اأخرى1.1واأو�سحت1نتائج1
حتلي���ل1االإنح���دار1اأن1فاعلي���ة1ال���ذات1املرتفعة1اأ�سهم���ت1بدرجة1كب���رية1يف1اأن1يبقي1
املعل���م1عل���ي1وظيفته1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11والر�سا1الوظيفي1,1يف1حني1اأظهر1

االإنهاك1النف�سي1عامال1موؤثرا1يف1تركهم1لهذه1املهنة.
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 (Mary Jo Ann �سي���و1 دي1 ج���و1 م���اري1 به���ا1 قام���ت1 الت���ي1 الدرا�س���ة1 ويف1
 (DeSio,2011حلل���ت1ق�س���ة1191مدر�سا1يف1الرتبية1اخلا�س���ة1بوالية1كاليفورنيا1
بتوجيه1من1مركز1اال�ستماع1املتعاقد1مع1اإدارة1كاليفورنيا1التعليمية1ملا1تعانيه1هذه1
احلاالت1من1�سغوط1�سديدة1علي1تقديرهم1للذات1وانخفا�ص1حاد1يف1معنوياتهم1
نتيجة1االإنهاك1النف�سي1ال�سديدة1الذي1و�سلوا1اإليه1حلالة1عدم1الر�سا1من1عملهم1
كمعلم���ني1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�سة1.11وقد1متت1مقابلة1احل���االت1ب�سورة1فردية1
للحدي���ث1با�ستفا�سة1عن1خرباتهم1ال�سيئة1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1,11واأو�سحت1

النتائج1اأن1ال�سغط1النف�سي1واالإنهاك1جعلها1تفكر1جديا1يف1ترك1الوظيفة.

الوظيفي���ة1 التحدي���ات1 الت���ي1فح�س���ت1 1(Meloncon,2011) درا�س���ة1 ويف1
,1والر�س���ا1الوظيف���ي1واالحتف���اظ1بالوظيف���ة1م���ن1عدمه1لدى1عينة1م���ن1مدر�سي1
التعليم1االبتدائي1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11.ولقد1افرت�ص1الباحث1اأن1العاملني1
بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة11يف1املناطي���ق1الريفية1يبذل���ون1جهدا1كب���ريا1يف1�سبيل1
حتقيق1النجاح1الذي1يتمنونه1لطالبهم1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1,التي1يتميزون1
فيه���ا1�سلبي���ا1ع���ن1اأقرانهم1يف1بيئة1احل�س���ر1.ولقد1تو�سلت1الدرا�س���ة1التي1اأجراها1
الباح���ث1عل���ي1عين���ة1ع�سوائي���ة1قوامه���ا17911م���ن1املدر�س���ني1املرخ�ص1له���م1بالعمل1
بربامج1الرتبية1اخلا�سة1بوالية1تك�سا�ص1اإيل1اأن1التحديات1املهنية1التي1تواجههم1
يف1القي���ام1بعمله���م1من1افتق���ار1الف�سول1لو�سائل1امل�ساع���دة1التقنية1والدعم1الفني1
واالإداري1باالإ�سافة1اإيل1فقدان1الطالب1لدافعية1التعلم1والتي1اأثرت1جميعها1علي1
الر�سا1الوظيفي1,1ولعل1هذا1االخري1قد1اأثر1علي1قرار1هوؤالء1املعلمني1يف1البقاء1يف1

الوظيفة1بتكوين1اإجتاهات1�سلبية1نحو1هذه1املهنة.

ويف1ال�سي���اق1نف�س���ه1حاولت1ب���ريي1(Berry , 2012)1التعرف1على1العالقة1
ب���ني1الدعم1املرتب���ط1باملهنة1والر�سا1الوظيفي1وااللت���زام1لدى1املعلمني1يف1جمال1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1باملناط���ق1الريفية1.1ولق���د1ا�ستخدمت1الباحث���ة12031معلم1من1
املتخ�س�س���ني1يف1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1م���ن1331والية1بالوالي���ات1املتح���دة1االأمريكية1
وكان���ت1و�سيل���ة1التوا�س���ل1ه���ي1التليف���ون1.1واأو�سح���ت1النتائ���ج1اأن1الدع���م1الفن���ي1
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واالإداري1م���ن1املدر�س���ني1القدام���ى1له���وؤالء1املعلمني1قد1�ساعد1كث���ريا1يف1و�سولهم1
اإىل1درج���ات1عالي���ة1م���ن1الر�سا1الوظيف���ي1وااللتزام1املهن���ي1.1وا�ستنتجت1الدرا�سة1
اأن1الر�س���ا1الوظيف���ي1ارتب���ط1اإيجابيا1مبتغ���ريات1مثل1:1الدع���م1االإداري1,1والدعم1
الفن���ي1م���ن1اأن1االآخري���ن1ي�سعرون1مب�سوؤوليته���م1االجتماعية1جت���اه1الطالب1من1

ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1.

ويف1درا�سته1التي1قام1بها1(Abushaira , 2012)1هدف1اإىل1فح�ص1الر�سا1
الوظيف���ي1ل���دى1املعلم���ني1االأردني���ني1العامل���ني1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة11م���ن1
خ���الل1ع���دد1من1املتغ���ريات1.1و�سم���م1الباحث1ا�ستبانة1م���ن191اأبعاد1لعين���ة1قوامها1
1139معلم���ا1)116م���ن1الذك���ور,11231م���ن1االإن���اث(1.1واأو�سحت1النتائ���ج1اأن1م�ستوى1
الر�س���ا1الوظيف���ي1لدى1اأفراد1العينة1كان1متو�سط���ا1,1ومل1تظهر1النتائج1فروقا1يف1
الر�س���ا1الوظيف���ي1بعام���ل1اجلن����ص1,1يف1ح���ني1اأن1املعلمني1االأ�سغر1�سن���ا1كانوا1اأكرث1
ر�ساء1وظيفيا1من1نظرائهم1االأكرب1�سنا1.1واأو�ست1الدرا�سة1ب�سرورة1توفري1املناخ1
االإيجاب���ي1له���وؤالء1املعلم���ني1كي1يبدع���وا1يف1مهنته���م1.1وهذه1النتائ���ج1توافقت1مع1
م���ا1تو�سل���ت1اإلي���ه1(Strydom et al.2011)1من1اأن1الر�س���ا1الوظيفي1ظهر1حول1
القيم���ة1املتو�سطة1وال1يتباين1بعامل1جن����ص1املعلم1ولكنه1يتباين1بعمل1املدر�سة1اإن1
كانت1بالريف1اأو1باحل�سر1.واأجريت1الدرا�سة1علي1عينة1من11011من1املعلمني1من1
اجلن�س���ني1يف141مدار����ص1ريفية1واثنتني1ح�سريت���ني1.1وا�ستمدت1الدرا�سة1اأهميتها1
من1درا�سة1االحتياجات1واملطالب1التي1يرى1املعلمون1اأنها1�سرورية1خالل1عملهم1
مبدار����ص1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1,1وافرت�س���ت1الدرا�س���ة1اأن1ه���وؤالء1املعلم���ني1
يقوم���ون1بتدري����ص1مق���ررات1درا�سية1ق���د1ي�ساركون1يف1تغيريها1وم���ا1ي�ساحب1هذا1
التغي���ري1م���ن1مطال���ب1اإدارية1من1ناحي���ة1,1وحماولتهم1م���ن1ناحية1اأخ���رى1اإ�سباع1

.11Bloemfontein1رغبات1طالبهم1االنفعالية1والرتبوية1والبدنية1مبنطقة
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فرو�س الدرا�صة :

11 يت�سف1املعلمون1العاملون1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جنران11بالر�سا1.
الوظيفي

21 ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1الر�س���ا1الوظيف���ي1ل���دى1املعلم���ني1.
واملعلم���ات1نح���و1مهنته���م1بربام���ج1الرتبية1اخلا�س���ة11مبدينة1جن���ران1بعامل1

اجلن�ص1واملوؤهل1االأكادميي1يف1مرحلة1البكالوريو�ص
31 ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1الر�س���ا1الوظيف���ي1ل���دى1املعلم���ني1.

واملعلمات1نحو1مهنتهم1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جنران1بعامل1نوع1
الربنامج1الرتبوي11لالإعاقة1وعدد1�سنوات1اخلربة1للعمل1فيها.

41 ت�سهم1العوامل1االآتية1:1�سنوات1اخلربة1يف1جمال1االإعاقة1,1واالإعداد1االأكادميي1.
قب���ل1االلتحاق1باملهنة1,1ونوع1الربنام���ج1الرتبوي11لالإعاقة1يف1التنبوؤ1بالر�سا1
الوظيفي1لدى1املعلمني1واملعلمات1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جنران.1

حتديد امل�صطلحات :
1Job Satisfaction1: الر�سا الوظيفي

يعرف1الر�سا1الوظيفي1يف1الدرا�سة1احلالية1باالجتاه1االإيجابي1الذي1ين�ساأ1
لدى1املعلم1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11وال1يتاثر1بنوع1الربنامج1الرتبوي11لالإعاقة1
ل���دى1املتعل���م1اأو1انخفا����ص1بع�ص1املحف���زات1كالرات���ب1اأو1التجهي���زات1الف�سلية1اأو1
نق����ص1العوامل1املدر�سي���ة1كالتدعيم1الفني1واالإداري1.1ويع���رف1اإجرائيا1بالدرجة1
الت���ي1يح�س���ل1عليها1املعل���م1بربامج1الرتبية1اخلا�س���ة11علي1اأبع���اد1مقيا�ص1الر�سا1

الوظيفي1اإعداد1الباحث1احلايل1.

عينة الدرا�صة :
تكونت1عينة1الدرا�سة1احلالية1من1املعلمني1)51(1واملعلمات1)26(1العامالت1
بربام���ج1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1جن���ران1,1ويو�سح1جدول1رقم1)1(1بيان1باأعداد1

هوؤالء1املعلمني1وفق1االإعاقات1التي1يعملون1بها1
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جدول رقم )1(
عين��ة الدرا�ص��ة بح�صب عام��ل اجلن�س ونوع الربنام��ج الرتبوي  للإعاق��ة واملوؤهل التعليمي 

و�صنوات اخلربة للمعلمني )ن=51( واملعلمات )ن=29(
العينة الكليةالمعلماتالمعلمينفئات المتغيرالمتغير

30.6228.2729.14متوسط العمر بالسنواتالعمر

برنامج االعاقة

61218سمعي
10-10صعوبات تعلم

281745عقلي
4-4بصري
3-3اوتيزم

المؤهل التعليمي
361652بكالوريوس في التخصص

151328بكالوريوس في غير التخصص

سنوات الخبرة
291948اقل من 5 سنوات

15621من 6 سنوات الي اقل من 10 سنوات
7411اكثر من 10 سنوات

512980المجموع

مقيا�س الر�سا الوظيفي :

بع���د1االط���الع1عل���ي1االأدب1ال�سيكولوج���ي1يف1مو�س���وع1الر�س���ا1الوظيف���ي1
للمعلم���ني1,1�س���رع1الباحث1يف1بن���اء1مقيا�ص1الر�سا1الوظيف���ي1للمعلمني1العاملني1
بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�سة11حيث1تكون1املقيا�ص1يف1�سورت���ه1املبدئية1من1501عبارة1
ت�س���األ1املعل���م1عن1مدى1قناعته1بالعمل1م���ع1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1,1واإن1كانت1
اجتاهاته���م1نحوهم1تت�س���ف1باالإيجابية1ومدى1مت�سكه1بالعم���ل1بهذه1املهنة1حتي1
ل���و1اأتيح���ت1ل���ه1الفر�س���ة1للعم���ل1بوظيف���ة1اأخ���رى1اأكرث1ربحي���ة1من1عمل���ه1كمعلم1
تربية1خا�سة1.1وتتم1االإجابة1علي1بنود1املقيا�ص1من1خالل1اجابتني1هما1:1ينطبق1
علي���ا1,1وه���ي1متثل1اجلانب1االإيجاب���ي1للعبارة1وتقدر1بدرجت���ني1تبني1الر�سا1نحو1
املهن���ة1كمعلم1تربي���ة1خا�سة1,1وال1تنطبق1عليا1وهي1متثل1اجلانب1ال�سلبي1للعبارة1
وتق���در1بدرج���ة1واحدة11تبني1عدم1الر�سا1عن1املهنة1كمعلم1تربية1خا�سة1.1وي�سبق1
االإجابة1عن1بنود1مقيا�ص1الر�سا1الوظيفي1عدد1من1االأ�سئلة1متثل1بيانات1اأ�سا�سية1
ع���ن1العم���ر1ونوع1االإعاقة1,1وع���دد1�سنوات1العمل1باالإعاق���ة1,1واملوؤهل1االأكادميي1يف1

مرحلة1البكالوريو�ص11.1
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ثبات املقيا�س 

مت1ح�س���اب1معام���ل1الثب���ات1ملقيا����ص1الر�سا1الوظيف���ي1للمعلم���ني1العاملني1
بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�سة1مبدينة1جن���ران1با�ستخ���دام1الفا1كرونب���اخ1,1وبطريقة1
التجزئ���ة1الن�سفي���ة1ل�سبريم���ان1ب���راون1.1ويو�س���ح1اجل���دول1)2(1بي���ان1بقيم1ثبات1

املقيا�ص1.
جدول)2(

قي��م �صبريم��ان واألفا كرونب��اخ ملقيا���س الر�ص��ا الوظيف��ي للمعلم��ني )ن=51( واملعلمات 
)ن=29( نحو مهنتهم كمعلمني ومعلمات بربامج الرتبية اخلا�صة  مبدجينة جنران

معامل الفامعامل سبيرمان براونالعدد

510.4370.797المعلمون
290.4620.627المعلمات 
800.5440.695العينة الكلية

ويت�س���ح1م���ن1قيم1�سبريم���ان1اأن1معامالت1ثب���ات1ال�س���ورة1النهائية1ملقيا�ص1
اجتاه���ات1املعلم���ني1واملعلم���ات1والعين���ة1الكلية1نح���و1العمل1م���ع1ذوي1االإحتياجات1
اخلا�سة1اأنها1مرتفعة1ودالة1اإح�سائية1وتطمئن1لثبات1املقيا�ص1.1اأي�سا1ت�سري1قيم1
األفا1كرونباخ1نحو1االرتفاع1�سواء1لعينة1املعلمني1اأو1لعينة1االإناث1اأو1العينة1الكلية.

�سدق املقيا�س : 

11 �س�دق املحكمني :1مت1عر�ص1املقيا�ص1عل���ي1اخلرباء1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11.
ذكور)ن=14(1واإناث1)ن=10(1حيث1اأو�سح1املحكمون1مالئمة1العبارات1�سياغة1
يف1قيا����ص1الر�س���ا1الوظيفي1ل���دى1العاملني1بحقل1الرتبي���ة1اخلا�سة1وا�ستقر1
ال���راأي1عل���ي1ح���ذف1بع�ص1العب���ارات1غري1املرتبط���ة1بالر�س���ا1الوظيفي1مثل1:1
اأعتق���د1اأن1العم���ل1م���ع1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�سة1غري1جم���د1النفع1.ومن1ثم1
اأ�سب���ح1املقيا����ص1يف1�سورتة1النهائي���ة1يتكون1من1401عب���ارة1,1وترتاوح1الدرجة1
عل���ي1املقيا����ص1ب���ني1401كاأق���ل1درج���ة1للر�س���ا1الوظيف���ي1نح���و1العمل1م���ع1ذوي1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة1له���وؤالء1املعلمني1واملعلم���ات1801,1كاأعلي1درج���ة1للر�سا1

الوظيفي1لديهم11
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21 ال�سدق الذاتي :1ويو�سح1ال�سدق1الذاتي1للمقيا�ص1قيمة1اأكرب1م�ستوى1لل�سدق1.
ميك���ن1الو�سول1اإلي���ه1من1خالل1معامل1ثبات1املقيا�ص1.1ويو�سح1اجلدول1)3(1
بيانا1بقيم1ال�سدق1الذاتي1ملقيا�ص1الر�سا1الوظيفي1للمعلمني1واملعلمات1نحو1

مهنتهم1يف1العمل1مع1ذوي1االإحتياجات1اخلا�سة1مبدينة1جنران

جدول)3(
معام��لت ال�صدق الذاتي ملقيا�س الر�صا الوظيف��ي للمعلمني )ن=51( واملعلمات )ن=29( 

نحو مهنتهم كمعلمني ومعلمات بربامج الرتبية اخلا�صة  مبدينة جنران
الصدق الذاتي لمعامل الفاالصدق الذاتي لمعامل سبيرمان براونالعدد

510.4370.892المعلمون

290.6790.791المعلمات 

ويو�س���ح1ج���دول1)3(1قيم���ة1مرتفع���ة1لل�س���دق1الذات���ي1تطمئ���ن1ال�ستخدام1
املقيا����ص1يف1التع���رف1علي1الر�سا1الوظيفي1للمعلمني1واملعلمات1يف1العمل1مع1ذوي1

االحتياجات1اخلا�سة1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1جنران1.1

31 التنا�سق الداخلي :.
وفي���ه1يت���م1قيا����ص1معام���الت1االرتب���اط1الداخلي���ة1للدرج���ة1عل���ى1العب���ارة1
والدرج���ة1الكلية1علي1املقيا�ص1.1ويبني1جدول1)4(1بيانا1بقيم1معامالت1االرتباط1

بني1الدرجة1علي1العبارة1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص.
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وتو�سح1النتائج1املوجودة1باجلدول1)4(1اإيل1ارتفاع1قيم1معامالت1االرتباط1
الداخلي1بني1الدرجة1علي1العبارة1والدرجة1الكلية1ملقيا�ص1الر�سا1الوظيفي1�سواء1
للمعلمني1اأو1املعلمات1اأو1العينة1الكلية1,1وو�سولها1جميعا1للداللة1االإح�سائية1مما1

يطمئن1ال�ستخدام1املقيا�ص1يف1قيا�ص1ما1و�سع1له1.1

النتائج ومناق�صتها : 
1,1SPSS-V201ق���ام1الباحث1باختبار1�سحة1الفر�سي���ات1با�ستخدام1برنامج

و�سوف1نعر�ص1نتائجها1وفق1الفر�سيات1التي1و�سعتها1الدرا�سة1احلالية1.
الفر�س الول : 

ين����ص1عل���ي11,1اأن���ه1يت�س���ف1املعلم���ون1العامل���ون1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�سة11
مبدينة1جنران11بالر�سا1الوظيفي1.1وقد1مت1اختبار1�سحة1الفر�ص1االأول1اإح�سائيا1
با�ستخ���دام1املتو�سط���ات1واالنحراف���ات1املعياري���ة.1ويب���ني1اجل���دول1رق���م1)5(1بيانا1
باملتو�سط���ات1واالنحراف1املعياري1ونتائج11كا12ملقيا�ص1الر�سا1الوظيفي1للمعلمني1

واملعلمات1نحو1مهنتهم1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جنران
جدول)5(

قي��م املتو�صط واالنح��راف املعياري ملقيا�س الر�صا الوظيف��ي للمعلمني )ن=51( واملعلمات 
)ن=29( نحو مهنتهم كمعلمني ومعلمات بربامج الرتبية اخلا�صة  مبدينة جنران

المتوسطالعدد
اإلنحراف 
المعياري

مجموعات الرضا الوظيفي

أقل من 
المتوسط

حول 
المتوسط

أعلي من 
المتوسط

5161.986.3873014المعلمون
2934.214.2741510المعلمات 

ويت�س���ح1م���ن1اجلدول1رق���م1)5(1اأن1قيم1متو�سط1الر�س���ا1الوظيفي1للذكور1
واالإن���اث1ت�س���ري1اإىل1حتقق1الفر����ص1االأول1حيث1تو�سح1النتائ���ج1اأن1ن�سبة1املعلمني1
حول1القيمة1املتو�سطة1يف1الر�سا1الوظيفي1واالأعلي1ت�ساوي751%1من1جملة1العينة1
ل���دى1املعلم���ني1يف1حني1كانت1ت�ساوي651%1للمعلم���ات1.1ولعل1هذا1الر�سا1يعود1ايل1
عدد1من1العوامل1منها1جودة1البنية1التحتية1للمراكز1املتخ�س�سة1يف1برامج1ذوي1
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االحتياج���ات1اخلا�سة1,1واالعداد1االأكادمي���ي1لهوؤالء1املعلمني1واملعلمات1باال�سافة1
ايل1ال���دورات1امل�ستم���رة1يف1جم���االت1التخ�س����ص1مما1يزيد1من1الدع���م1الفني1لهم1
,1كم���ا1اأن1املطال���ب1املادي���ة1ال1متثل1عائقا1عل���ي1االظالق1بالن�سبة1له���وؤالء1املعلمني1

واملعلمات11.1

الفر�س الثاين : 

ين����ص1عل���ي1:1ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1الر�سا1الوظيفي1لدى1
املعلمني1واملعلمات1نحو1مهنتهم1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جنران1بعامل1
اجلن�ص1واملوؤهل1االأكادميي1يف1مرحلة1البكالوريو�ص11.1ومت1اختبار1�سحة1الفر�ص1
اإح�سائيا1با�ستخدام1اختبار1)ت(1للعينات1غري1املرتبطة.1ويبني1اجلدول1رقم1)6(1

بيانا1بنتائج1اختبار1الفر�ص1اإح�سائيا.
جدول)6(

اختب��ار )ت( لدالل��ة الف��روق ب��ني املتو�صط��ات للعينات غ��ري املرتبطه يف الر�ص��ا الوظيفي 
للمعلم��ني الذكور )ن = 51( واملعلم��ني االإناث )ن=29( العاملني بربام��ج الرتبية اخلا�صة 

مبدينة جنران ح�صب اجلن�س واملوؤهل االأكادميي يف مرحلة البكالوريو�س

المتوسطالعددالجنسالمتغير
اإلنحراف 
المعياري

درجات 
الحرية

قيمة 
ت*

الداللة

الجنس
6061.986.38الذكورالمعلمون

غير دالة781.511
3660.1724.27اإلناثالمعلمات

المؤهل 
األكاديمي

المعلمون
3662.386.96متخصصون

غير دالة490.898
1560.574.66غير متخصصين

المعلمات
1660.504.78متخصصون

غير دالة270.451
1359.763.7غير متخصصين

وت�س���ري1النتائ���ج1املو�سح���ة1باجل���دول1)6(1اإىل1عدم1وجود1ف���روق1ذات1داللة1
نح���و1مهنته���م1بربام���ج1 واملعلم���ات1 للمعلم���ني1 الوظيف���ي1 الر�س���ا1 اإح�سائي���ة1يف1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة11مبدينة1جن���ران1بعامل1اجلن�ص1واملوؤه���ل1االأكادميي1يف1مرحلة1
البكالوريو����ص1,1فل���م1ت�س���ل1قيم1)ت(1لداللته���ا1االإح�سائية1عن���د1اأي1م�ستوي1مما1
ي�س���ري1اإيل1اأن1الر�س���ا1الوظيف���ي1للمعلم���ني11بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة11ال1يتاأثر1
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بعام���ل1اجلن�ص1اأو1االإعداد1االأكادميي1يف1مرحل���ة1البكالوريو�ص1ويتفق1هذا1مع1ما1
تو�سل���ت1اإلي���ه1درا�س���ة11كل1م���ن1Abushaira . 2012 ; Strydom ,20111يف1اأن1
الر�س���ا1الوظيف���ي1ال1يتاأثر1بجن�ص1املعلم1وال1بعدد1�سن���وات1خربته1اأو1نوع1التاأهيل1
االأكادميي1,1اإال1اأنها1ال1تتفق1ودرا�سة1(Giacometti,2005:48)1التي1تق�سي1باأن1
العوم���ل1الداخلية1,1كاالإع���داد1االأكادميي1و�سمات1ال�سخ�سية1والدورات1التدريبية1
الت���ي1ح�س���ل1عليها1جتعل1الر�سا1الوظيفي1لدى1املعل���م1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11

مرتبطا1بال�سغوط1امل�ساحبة1ملهنته1وبيئة1املدر�سة.
الفر�س الثالث : 

ين����ص1عل���ي1,1اأنه1ال1توجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائي���ة1يف1الر�سا1الوظيفي1
ل���دى1املعلمني1واملعلمات1نحو1مهنته���م1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جنران1
بعامل1نوع1الربنامج1الرتبوي11لالإعاقة1وعدد1�سنوات1اخلربة1للعمل1فيها11.1وقد1
مت1اختب���ار1�سح���ة1الفر����ص1اإح�سائيا1با�ستخ���دام1اختبار1حتلي���ل1التباين1االأحادي1
1.1ONE-WAY ANOVAويب���ني1اجل���دوالن1رق���م1)7,8(1بيان���ا1بنتائ���ج1اختب���ار1

الفر�ص1اإح�سائيا.
جدول)7(

الف��روق بني درجات املعلم��ني )ن = 51( ودرجات املعلمات )ن=29( على  مقيا�س الر�صا 
الوظيف��ي بربام��ج الرتبي��ة اخلا�ص��ة  مبدينة جن��ران ح�صب ن��وع الربنامج الرتب��وي  للإعاقة 

1ONE-WAY ANOVA1با�صتخدام حتليل التباين االأحادي

برنامج االعاقةالجنس
مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

الداللةقيمة ف

الذكور
عقلية ، 

صعوبات تعلم ، 
سمعية ، بصرية

بين 
المجموعات

60.432160.432

غير دالة1.846 داخل 
المجموعات

2553.1187832.732

2613.55078الكلي 

اإلناث
عقلية ، سمعية

بين 
المجموعات

0.53010.530

غير دالة0.028 داخل 
المجموعات

511.6082718.948

512.13828الكلي
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جدول)8(
الف��روق بني درجات املعلم��ني )ن = 51( ودرجات املعلمات )ن=29( علي  مقيا�س الر�صا 
الوظيفي بربامج الرتبية اخلا�صة  مبدينة جنران ح�صب اخلربة املهنية يف التعامل مع الطلب املعاقني 
ONE-WAY ANOVA1ب�صيطة ، متو�صطة ، كبرية( با�صتخدام حتليل التباين االحادي(

مصدر التباينالجنس
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

الداللةقيمة ف

الذكور
20.975210.488بين المجموعات

غير دالة0.247 1994.3054742.43داخل المجموعات
2015.2849الكلي 

االناث
44.204222.102بين المجموعات

غير دالة1.228 467.9342617.997داخل المجموعات
92.13828الكلي

وتو�س���ح1النتائ���ج1املوج���ودة1باجلدول���ني1)7,8(1اأن1الر�س���ا1الوظيف���ي1ل���دى1
املعلم���ني1واملعلم���ات1جت���اه1مهنته���م1للعم���ل1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة11مبدين���ة1
جن���ران1ال1يتاأث���ر1بعاملي1نوع1الربنامج1الرتبوي11لالإعاقة1التي1يعملون1فيها1وال1
بع���دد1�سن���وات1اخل���ربة1التي1ق�سوها1فيه���ا1.1ويدلل1ذلك1عل���ى1اأن1العاملني1مبهنة1
الرتبية1اخلا�سة1�سواء1اأكانوا1من1حديثي1العهد1بها1اأو1ممن1ق�سوا1فيها1وقتا1من1
عمره���م1ال1يتاأث���رون1بن���وع1الربنامج1الرتبوي11لالإعاقة1الت���ي1يعملون1فيها1حيث1
اإن1كاَل1منهم1يعطي1قدر1ما1ي�ستطيع1لذوي1االحتياجات1اخلا�سة1كواجب1عليهم1
جميع���ا1جتاه11هوؤالء1من1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�سة1من1ناحية1وجتاه1جمتمعهم1
م���ن1ناحي���ة1اأخ���ري1كحق1لكليهم���ا1علي1هوؤالء1املعلم���ني1واملعلمات1.1كم���ا1اأن1هوؤالء1
املعلم���ني1مب���ا1يتمتعون1به1من1ا�ستق���رار1مادي1ومعنوي1واجتماع���ي1وفني1واإداري1

قد1يجعلهم1قانعني1ورا�سني1بهذه1املهنة1دون1�سواها1يف1املجتمع1.1
الفر�س الرابع 

ين����ص1عل���ي1:1ت�ساهم1العوامل1ال�سخ�سية1االآتية1:1�سنوات1اخلربة1يف1جمال1
االإعاق���ة1,1واالإع���داد1االأكادمي���ي1قبل1االلتح���اق1باملهنة1,1ون���وع1الربنامج1الرتبوي11
لالإعاق���ة1يف1التنب���وؤ1بالر�س���ا1الوظيفي1ل���دى1املعلمني1واملعلم���ات1بربامج1الرتبية1
اخلا�س���ة11مبدين���ة1جنران.1ومت1اختبار1�سح���ة1الفر�ص1الراب���ع1با�ستخدام1حتليل1
االنح���دار1اخلطي11املتعدد11stepwise regression analysis1املو�سحة1نتائجه1

باجلدول1)9(1للمعلمني1,1وللمعلمات1.
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جدول)9(
نتائ��ج االنحدار اخلطي املتع��دد للعوامل املنبئة بالر�صا الوظيف��ي للمعلمني وللمعلمات جتاه 
مهنته��م بربامج الرتبية اخلا�صة  مبدينة جنران مثل العمر الزمني ، و�صنوات اخلربة يف جمال 

االإعاقة ، واالإعداد االأكادميي قبل االلتحاق باملهنة
الداللةقيمة Tبيتاالنموذجالفئة

المعلمون

غير دالة11.739الثابت

غير دالة-0.207-0.32العمر
غير دالة-1.209-0.178المؤهل
غير دالة0.040.256الخبره

المعلمات

غير دالة58.899الثابت

غير دالة0.1150.115العمر
غير دالة-0.2661.360المؤهل
غير دالة0.0820.360الخبره

وت�س���ري1نتائ���ج1حتليل1االنحدار1اخلطي1اإىل1عدم1قدرة1العوامل1مثل1العمر1
الزمن���ي1واملوؤه���ل1االأكادمي���ي1يف1مرحل���ة1البكالوريو����ص1وع���دد1�سن���وات1اخلربة1يف1
جم���ال1االإعاقة1عل���ي1التنبوؤ1باملتغري1التابع1وهو1الر�سا1الوظيفي1�سواء1للمعلمني1
اأو1املعلمات1نحو1مهنتهم1بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جنران1,11وكاأن1هناك1

جمموعة1اأخري1من1العوامل1ميكنها1التنبوؤ1بالر�سا1الوظيفي1لديهم1.1

التو�صيات1:

11 املحافظ���ة1عل���ي1الر�س���ا1الوظيفي1للمعلم���ني1واملعلمات1جت���اه1مهنتهم1للعمل1.
بربامج1الرتبية1اخلا�سة11مبدينة1جنران1.

21 رف���ع1الكف���اءة1الوظيفي���ة1واملهني���ة1للعامل���ني1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�سة11من1.
خ���الل1الدورات1التدريبية1وور�ص1العمل1التي1تنمي1الوالء1واالنتماء1ملهنتهم1

كمعلمني1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1.
31 اإجراء1مزيد1من1البحوث1حول1العوامل1املنبئة1بالر�سا1الوظيفي1عند1هوؤالء1.

املعلمني.
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املراجع:
عبييد العزيز عبد اجلبييار )2004( ، الر�صا الوظيفي لدى املعلميين بالرتبية اخلا�صة 
واملعلميين بالتعليييم العييام ، املجليية العربييية للرتبييية اخلا�صيية ،الريا�ييض )7(  
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مقيا�س الر�سا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات العاملني يف جمال الرتبية اخلا�سة
اإعداد 

اأ.د/علي حممود �صعيب
بيانات اأولية :

1-1اجلن�ص1:1ذكر1/1اأنثي1	  1 العمر1بال�سنوات1:1.............1111
-1املدر�سة1:1ريف1/1ح�سر

تخ�س�ص1االإعاقة1:1�سمعي1/1ب�سري1/1عقلي1/1�سعوبات1تعلم1/1توحد11	 
اأخرى1............1

املوؤهل1االكادميي1:1	 
بكالوريو�ص1يف1التخ�س�ص1/1دبلوم1عال1يف1التخ�س�ص

مقيد1اأو1حا�سل1علي1ماج�ستري1يف1التخ�س�ص1
بكالوريو�ص1يف1غري1التخ�س�ص1متبوع1بدبلوم1عال1يف1التخ�س�ص

عدد1�سنوات1اخلربه1يف1تخ�س�ص1االإعاقة111:1----111�سنه	 

تعليمات:
فيم���ا1يل���ي1عب���ارات1ت�س���ال1ع���ن1�سع���ورك1يف1مهنت���ك1كمعل���م1/1معلم���ة1يف1جمال1
الرتبي���ة1اخلا�س���ه1.1ال1توج���د1عب���ارات1�سحيح���ة1واأخ���ري1خاطئ���ة1.1اأم���ام1كل1عب���ارة1
اإجابت���ان1:1تنطب���ق1عل���ي1/1ال1تنطب���ق1عل���ي1,1فاإذا1�سع���رت1اأن1العبارة1تواف���ق1م�ساعرك1,1
�س���ع1عالم���ةX(1(1حت���ت1تنطب���ق1عل���ي1,1واإذا1مل1ت�س���ادف1حقيق���ة1م�ساع���رك1جتاهها1,1
�سعه���ا1م���ن1ف�سلك1حت���ت1ال1تنطبق1علي1.1الح���ظ1اأن1ا�سمك1غري1م�سج���ل1,1فال1يهمنا1
اإال1�س���دق1اإجابت���ك1لغر����ص1البح���ث1العلم���ي1,1و�سك���را1لتعاونك���م1ال�سادق1م���ع1الباحث1

رقم 
العبارة

العبارة
تنطبق 

علي
ال تنطبق 

علي
أحب مهنتي كمعلم في مجال التربية الخاصة 1
العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة له ثواب عظيم2
أشعر بالراحة النفسية خالل تواجدي بين ذوي االحتياجات الخاصة3
سأعمل مع ذوي االحتياجات الخاصة حتي ولو بدون راتب4
تعرضت إلغراءات كثيره لترك مهنتي لمهنة اخري ولم أقبل5
أشعر بالفخر من اإلعالن عن وظيفتي كمعلم تربية خاصة6
عالقتي مع مجتمع أولياء أمور طالبي أكثر من ممتازة7
أتمتع بحب طالبي لي. 8
معظم من يعملون في تخصصي أصدقائي جدا.9
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رقم 
العبارة

العبارة
تنطبق 

علي
ال تنطبق 

علي

أواظب علي حضور اجتماعاتي في المدرسه للنهوض بذوي االحتياجات الخاصة. 10

أحرص علي حصولي للدعم الفني لمهنتي من المعلمين القدامى وذوي الخبرة.11

أسعى لحضور الندوات المتخصصة في مجال إعاقتي لالستفادة وتطبيقها قدر المستطاع.12

رؤسائي في العمل يقدرون المجهود الذي أبذله مع طالبي.13

 أعتبر زيارات اإلشراف مناسبة جيدة للتعلم ونقل الخبرات الحديثة.14

كثيرا ما أبحث عن رفع مستوى أدائي من خالل اإلنترنت والدورات التدريبية.15

أشعر بالفخر من اإلعداد األكاديمي لتخصصي.16

معدلي كان مرتفعا بالقدر الذي جعلني أستمر في هذا التخصص.17

ال شك أن التدريب الميداني ساعدني كثيرا في النجاح اآلن كمعلم في التربية الخاصة.18

استفدت كثيرا من دراستي الجامعية في مجال التخصص.19

ليتني أعود للجامعة مرة أخري الستكمال دراساتي العليا في التخصص.20

تمثل مهنتي كمعلم في التربية الخاصة إزعاجا شخصيا لي.21

الثواب ليس مقصورا علي العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة فقط .22

الوقت الذي أقضية في المدرسة يمثل نوعا من الضغط العصبي علي .23

العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة غير مريح لي ولو كان الراتب كبيرا 24

إذا أتيحت لي الفرصة لوظيفة اخري ولو براتب اقل سأقبل فورا.25

ال أعتز باإلعالن عن وظيفتي كمعلم في التربية الخاصة.26

عالقاتي مع أولياء أمور طالبي في حدود المطلوب فقط .27

ال أميل للتفاعل مع طالبي أكثر من المطلوب وظيفيا .28

 ال أتواصل بزمالئى فى التخصص إال فى أضيق  نطاق ممكن.29

حضوري االجتماعات التي تعقدها اإلدارة يكون في حكم المضطر أحيانا 30

أشعر أن  الدعم الفني ال يكفيني للنجاح في مهنتي كمعلم تربية خاصة .31

أسعي لحضور الندوات في تخصص إعاقتي ألنها مفروضة علي.32

رؤسائي في العمل كثيرا ما يحذرونني من أخطائي في العمل .33

ال شك أن زيارات اإلشراف الفني تضايق الكثير ممن يعملون في مجال التربية الخاصة .34

نعم ، أقرأ في اإلنترنت ولكن ليس في تخصص إعاقتي.35

التحاقي بهذا التخصص في الجامعة كان الفرصة األخيرة لي .36

معدلي كان متوسطا شأن غالبية زمالئي في التخصص .37

ما حصلته بالجامعة ال يناظر واقع التخصص علي اإلطالق.38

الدراسة األكاديمية تختلف عن الخبرة الفعلية في تخصصي .39

لو أتيحت لي الفرصة الستكمال دراساتي العليا في تخصص إعاقتي ، فلن أكملها .40
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فعالية برنامج متعدد احلوا�س فى تنمية النتباه لدى تالميذ املرحلة 
البتدائية ذوي �صعوبات تعلم القراءة

اإعداد
د. عطية عطية ممد

اأ�صتاذ ال�صحة النف�صية امل�صاعد
كلية الرتبية – جامعة الزقازيق

مقدمة:
تعت���رب1�سعوب���ات1التعل���م1م���ن1اأه���م1ميادي���ن1الرتبي���ة1اخلا�س���ة,1حي���ث1كان1
االهتم���ام1بالرتبي���ة1اخلا�س���ة1�سابق���ا1من�سب���ا1عل���ى1اأ�س���كال1االإعاق���ات1االأخ���رى,1
ظه���ور1 ب�سب���ب1 ولك���ن1 واحلركي���ة,1 والب�سري���ة,1 وال�سمعي���ة,1 العقلي���ة1 كاالإعاق���ة1
جمموع���ة1م���ن1االأطفال1االأ�سوياء1يف1منوهم1العقل���ي1واحل�سي1واحلركي,1ولكنهم1
يعان���ون1من1م�سكالت1تعليمية,1فقد1بداأ1املخت�سون1يف1الرتبية1اخلا�سة1االهتمام1
بهذه1الفئة1للتعرف1على1مظاهر1�سعوبات1التعلم,1خا�سة1يف1اجلوانب1االأكادميية1
واالنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة؛1لذا1فقد1بداأ1االهتمام1مبجال1�سعوبات1التعلم1من1قبل1
االآب���اء1واملعلم���ني1والباحثني1يف1ميدان1الرتبية1اخلا�سة؛1حي���ث1يتعر�ص1لدرا�سة1
اخل�سائ����ص1املمي���زة1لقط���اع1كبري1م���ن1تالمي���ذ1املدر�س���ة,1والتعرف1عل���ى1طبيعة1
ال�سعوبات1التي1يعانون1منها,1واأن�سب1الطرق1واال�سرتاتيجيات1واأ�ساليب1التدخل1
العالج���ي1املنا�س���ب1للتغل���ب1على1هذه1ال�سعوب���ات1اأو1التخفيف1م���ن1حدتها,1ويعد1
ه���ذا1االهتمام1انعكا�س���ا1ًخلطورة1هذه1الفئة,1حيث1ت�سكل1�سريحة1كبرية1تفوق1كل1

فئات1الرتبية1اخلا�سة.
ويعد1االنتباه1من1اأهم1العمليات1العقلية1التي1تلعب1دورا1ًمهما1ًيف1النمو1املعريف1
ل���دى1الفرد؛1حيث1اإن���ه1ي�ستطيع1من1خالله1اأن1ينتقى1املنبه���ات1احل�سية1املختلفة1
الت���ي1ت�ساع���ده1عل���ى1اكت�ساب1املهارات1وتكوي���ن1الع�ادات1ال�سلوكي���ة1ال�سحيحة1مبا1
يحقق1له1التكيف1مع1البيئ�ة1املحيطة1به1)ال�سيد1على,1فائقة1حممد,191,19991(.
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وي�ستقبل1الدماغ1املعلومات1الواردة1اإليه1من1حوا�سه1املختلفة1ومن1ثم1يقوم1
بتحليله���ا1واإدراكها1والتعامل1معها1مبا1ينا�سبه���ا1من1ا�ستجابات,1ويفرت�ص1بع�ص1
املخت�س���ني1اأن1امل�ساب���ني1باإعاق���ات1�سدي���دة1لديهم1ا�سط���راب1اأو1خل���ل1يف1ا�ستقبال1
املعلوم���ات1احل�سي���ة1وباأن1ه���ذه1احلوا�ص1بحاجة1اإىل1تن�سي���ط1اأو1حتفيز1حتى1تقوم1

بعملها1ب�سكل1�سحيح.1
ويف1�سبعين���ات1الق���رن1املا�س���ي1ويف1هولن���دا1على1وجه1التحدي���د1ظهرت1اأول1
غرف���ة1عالجي���ة1احتوت1على1و�سائل1كثرية1ومتنوعة1م���ن1اأ�سواء1واأ�سوات1وروائح1
وذل���ك1يف1اأح���د1املعاه���د1العالجية1للم�ساب���ني1باإعاقة1عقلية1�سدي���دة.1ومن1هناك1
ب���داأت1ه���ذه1الغ���رف1يف1االنت�س���ار1وب�س���كل1خا����ص1يف1البل���دان1االأوربية1حي���ث1ناهز1
عدده���ا1يف1اأملاني���ا1وحدها1األف1وخم�سمائة1غرفة1عالجي���ة.1واهتمت1بع�ص1مراكز1
تاأهيل1املعاقني1يف1عدد1قليل1جدا1من1الدول1العربية1باإن�ساء1مثل1هذه1الغرف.1

م�صكلة البحث:
يع���د1ق�س���ور1االنتب���اه1من1اأب���رز1م�س���كالت1االأطف���ال1ذوى1�سعوب���ات1التعلم1
وخ�سو�سا1يف1املرحلة1االبتدائية,1ومما1يزيد1امل�سكلة1اأن1كثريا1من1هوؤالء1االأطفال1
يعان���ون1م���ن1�سعوبات1تعليمية1مما1يوؤثر1على1م�ستوى1حت�سيلهم,1و1دفع1الباحث1
اإىل1القي���ام1بربنام���ج1الع���الج1متعدد1احلوا����ص1لتنمية1االنتباه1وعل���ي1ذلك1تتمثل1

م�سكلة1البحث1يف1الت�ساوؤالت1التالية:
ه���ل1توج���د1ف���روق1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموعت���ني1التجريبي���ة1- 1

وال�سابط���ة1م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1اخلام����ص1االبتدائ���ي1ذوي1�سعوب���ات1تعل���م1
القراءة1يف1القيا�ص1األبعدي1ملهارة1االنتباه1؟

ه���ل1توج���د1ف���روق1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1- 2
القيا�سني1القبلي1والبعدي1ملهارة1االنتباه1؟

هل1توجد1فروق1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1ال�سابطة1يف1القيا�سني1- 3
القبلي1والبعدي1ملهارة1االنتباه1؟

ه���ل1توج���د1ف���روق1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1- 4
القيا�سني1البعدي1والتتبعي1ملهارة1االنتباه1؟
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اأهداف البحث:
1يه���دف1البح���ث1احل���ايل1اإيل1تنمي���ة11مه���ارة1االنتب���اه1لدي1تالمي���ذ1ال�سف1
اخلام����ص1االبتدائ���ي1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1يف1الق���راءة1ع���ن1طري���ق1اإع���داد1
وتطبي���ق1برنام���ج1تعليم���ي1عالج���ي1متع���دد1احلوا����ص1واختب���ار1فع���ايل1الربنامج1

ومدي1ا�ستمرارية1اأثره1بعد1انتهائه1وخالل1فرتة1املتابعة1.

اأهمية البحث:
1تكمن1اأهمية1البحث1احلايل1فيما1يلي:

يق���دم1ه���ذا1البح���ث1التعري���ف1باإمكاني���ة1ا�ستخ���دام11برنام���ج1الع���الج1متع���دد1. 1
احلوا�ص1التي1تقدم1لالأطفال1ذوى1�سعوبات1التعلم.

ميك���ن1اأن1ي�سهم1البحث1احل���ايل1ب�سكل1فعال1يف1تطوير1خطة1التعلم1الفردية1. 2
التي1يتم1من1خاللها1تقدمي1اخلدمات1املرتبطة1بالرتبية1اخلا�سة1لكل1طفل1

حتى1ال1تتفاقم1حالته.
العمل1علي1حدوث1تغيري1نف�سي1اإيجابي1لدي1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم.. 3
ميك���ن1اأن1ي�سه���م1البحث1احل���ايل1يف1م�ساعدة1املعلمني1علي1ا�ستخ���دام11اأ�سكال1. 4

العالج1متعدد1احلوا�ص1يف1التعليم.

م�صطلحات البحث:

�سعوبات التعلم:- 1

ت�س���ري1اللجنة1القومي���ة1االأمريكية1امل�سرتكة1ل�سعوبات1التعلم1اأن1م�سطلح1
�سعوب���ات1التعل���م1عب���ارة1ع���ن1جمموع���ة1غ���ري1متجان�سة1م���ن1اال�سطراب���ات1التي1
تظهر1على1هيئة1�سعوبات1ذات1دالله1يف1اكت�ساب1وا�ستخدام1القدرة1على1اال�ستماع,1
اأو1التح���دث1اأو1الق���راءة,1اأو1الكتاب���ة,1اأو1التفكري,1اأو1الق���درة1الريا�سية,1اأي1القدرة1
عل���ى1اإج���راء1العمليات1احل�سابية1املختلفة,1وتعد1مثل1هذه1اال�سطرابات1جوهرية1
بالن�سبة1للفرد,1ويفرت�ص1اأن1حتدث1له1ب�سبب1حدوث1اختالل1يف1االأداء1الوظيفي1
للجه���از1الع�سب���ي1املرك���زي,1كم���ا1اأنها1قد1حت���دث1يف1اأي1وقت1خالل1ف���رتة1حياته,1
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ه���ذا1وق���د1حتدث1م�سكالت1يف1ال�سلوكيات1الدالة1عل���ى1التنظيم1الذاتي,1واالإدراك1
االجتماع���ي,1والتفاع���ل1االجتماع���ي1اإىل1جانب1�سعوبات1التعل���م,1ولكن1مثل1هذه1
امل�س���كالت1ال1متث���ل1وال1تعت���رب1�سعوب���ة1م���ن1�سعوب���ات1التعل���م1»1)ع���ادل1عبد1اهلل,1

)291,2010

النتباه:  -2

عرف1عادل1عبد1اهلل1)2005(1االنتباه1باأنه1قدرة1الفرد1على1انتقاء1املثريات1
واالإح�سا�س���ات1املتبوعة1الت���ي1يتعر�ص1الفرد1لها1كاملث���ريات1ال�سمعية,1والب�سرية,1
واللم�سية1وغريها1من1املثريات1احل�سية1املختلفة1التي1ي�سادفها,1والرتكيز1عليها1

للمدة1الزمنية1التي1تتطلبها1املثريات1واال�ستجابة1لها«
ويع���رف1الباح���ث1ق�س���ور1االنتب���اه1اإجرائي���ا1ًيف1البح���ث1احل���ايل1باأن���ه1حالة1
تعنى1عدم1قدرة1الطفل1على1الرتكيز1واالنتباه1لتفا�سيل1االأ�سياء,1واالنتقال1من1
ن�س���اط1اإىل1اآخ���ر1قب���ل1االنتهاء1من1اأي1منهم���ا,1والت�ستت1وعدم1الق���درة1على1اإتباع1

التعليمات1واإجنازها.

العالج متعدد احلوا�س:  -3

ه���و1عالج1تاأهيلي1حديث1يتم1داخل1وح���دة1عالجية1م�سممة1بدقة1لتزويد1
االأطفال1ذوي1االإعاقة1بخربات1ح�سية1غنية1ومتنوعة1تعتمد1على1اإثارة1جمموعة1
م���ن1احلوا����ص1يف1نف����ص1الوق���ت1,1اأو1الرتكي���ز1عل���ى1اإث���ارة1حا�س���ة1واح���دة1وذل���ك1
وفق���ا1ًحلال���ة1كل1طف���ل1,1اإذ1ميكن1اإج���راء1تعديل1و�سب���ط1على1االأجه���زة1واالأدوات1
امل�ستخدم���ة1م���ن1عل���و1ال�س���وت1,1اأو1�سدة1ال�س���وء1,1اأو1درجة1احل���رارة1,1اأو1تغيري1يف1
1Laura U. Marks1امللم����ص1اأو1الرائح���ة1يف1الوح���دة1لتنا�سب1كل1حالة1على1ح���دة

لورا1مارك�ص1)2002,259(.
ويع���رف1ه���ذا1النوع1احلدي���ث1من1العالج1مب�سمي���ات1عديدة1منه���ا1:1البيئة1
متع���دد1 والتحفي���ز1 1Multi Sensory Environment ,احلوا����ص متع���ددة1
اأن1 اإال1 1Controlled multisensory stimulation , ب���ه1 املتحك���م1 احلوا����ص1
م�سطل���ح1�سنوزل���ني1Snoezelen1ال���ذي1ج���اء1م���ن1كلمت���ني1هولنديت���ني1هم���ا1:1
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11Snuffelnوتعن���ي1اال�ستك�ساف1,1وكلمة1Doezelen1وتعني1الغفوة1اأو1النوم1غري1
العميق1هو1االأكرث1ا�ستخداما1ودقة1لهذا1النوع1من1العالج1.1

مددات البحث:
حم���ددات1ب�سري���ة:1تالميذ1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائ���ي1ذوي1�سعوبات1التعلم1- 1

ذوى1االنتباه1املنخف�ص1مبدر�سة1ابن1ماجه1االبتدائية1مبنطقة1حائل1باململكة1
العربية1ال�سعودية1.

حمددات1مكانية:1منطقة1حائل1باململكة1العربية1ال�سعودية1حائل.- 2
حمددات1زمنية:1خالل1الف�سل1الدرا�سي1االأول1من1عام1)2013م(.- 3

الإطار النظري:

اأوًل: �صعوبات التعلم:
كان���ت1بداي���ة1ظه���ور1م�سطلح1�سعوب���ات1التعلي���م1يف1مطل���ع1ال�ستينيات1من1
1Hallahan & Kuffman1»الق���رن1املا�س���ي1كم���ا1يذك���ر1»هااله���ان«1و«كوفم���ان
1.Kirk, S.A. & Chalfant, J.C12003(1بع���د1االق���رتاح1املق���دم1م���ن1جان���ب(
ب�ساأن1حتديد1م�سطلح1�سعوبات1التعلمLearning Disabilities L.D1. ليكون1
مبثاب���ة1ح���ل1و�س���ط1لذل���ك1الكم1الكب���ري1من1النع���وت1الت���ي1ا�ستخدم���ت1اآنذاك1يف1
�سبي���ل1و�سف1اأولئك1االأطف���ال1الذين1يت�سمون1مبعدل1ذكاء1ع���ادي1ن�سبيا1ًولكنهم1

يواجهون1عديد1من1م�سكالت1التعلم.1

ويع���د1جم���ال1�سعوب���ات1التعل���م1جم���ااًل1جدي���دا1ًبالن�سب���ة1للمج���االت1التي1
ت�سمها1الرتبية1اخلا�سة,1ورغم1حداثته1الن�سبية1اإال1اأنه1ميثل1االآن1اأكرب1فئة1من1
فئات1ذوي1االحتياجات,1الذين1يتم1قبولهم1يف1الرتبية1اخلا�سة,1والغريب1اأننا1ما1
ن���زال1غ���ري1قادرين1على1حتدي���د1جوهر1م�سكلة1�سعوبات1التعل���م1على1وجه1الدقة1
بلغة1متقنة1وحمكمة,1وهذا1االأمر1ال1يعني1مطلقا1ًاأن1تلك1ال�سعوبات1التي1تعاين1

منها1هذه1الفئة1ال1متثل1حقيقة1واقعية,1بل1العك�ص1هو1ال�سحيح.1
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 )1( خ�سائ�س ذوى �سعوبات التعلم:

اأ( اخل�سائ�س ال�سلوكية:

1يتميز1االأفراد1ذوى1�سعوبات1التعلم1بعديد1من1اخل�سائ�ص1ال�سلوكية,1وهي:
الن�ساط1احلركي1الزائد1علي1نحو1مفرط1اأو1مر�سى.11-
العدوانية1املرتفعة,1القلق,1واالندفاع,1والتهور.11-
االعتماد1علي1االآخرين1واالإتكالية.11-
االإهمال1يف1الواجبات1املدر�سية,1وعدم1االهتمام1بالدرو�ص.1-
عدم1القدرة1علي1التفاعل1االجتماعي1مع1الزمالء.1-
الن�ساط1احلركي1املفرط1دون1�سبب.1-

 ب( اخل�سائ�س العقلية واملعرفية:

فيما1يلي1اأهم1خ�سائ�ص1االأطفال1ذوى1�سعوبات1التعلم1يف1جمال1االأ�سلوب1املعريف:
االعتم���اد1عل���ي1املنبه���ات1البيئي���ة1يف1تف�س���ري1اإدراكات���ه1اال�ستقاللي���ة1وع���دم11-

اال�ستقاللية.
االندفاعية11وكثريا1ما1يت�سرع1هوؤالء1االأطفال1يف1اإجاباتهم1مما1يجعلها1خطاأ,11-

والذي1ينعك�ص1علي1االأداء1املدر�سي1ب�سورة1�سلبية.
يواجه1�سعوبة1يف1مهام1الذاكرة1مقارنا1مع1اأقرانه.1-
الف�س���ل1يف1ا�ستخ���دام1ا�سرتاتيجي���ات1�سليم���ة1متكن���ه1م���ن1خ���زن1وا�سرتج���اع11-

املعلومات1ب�سهولة1كما1يفعل1العاديون.1
�سعوبة1يف1االنتباه1االنتقائي1االإرادي1ملدة1كافية1والتي1يت�سبب1عنها:1)اأ�سامة11-

حممد1البطانية1واآخرون,781,20051(
الف�سل1يف1اإنهاء1الواجبات1التي1يبداأ1بها.11-
عدم1االإ�سغاء1يف1الغالب.1-
�سرعة1حتول1االنتباه.1-
�سعوب���ة1الرتكي���ز1علي1االأعم���ال1املدر�سي���ة1والواجبات1االأخ���رى1التي1تتطلب11-

احلفاظ1علي1االنتباه.
�سعوبة1يف1انتظار1الدور.11-
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يحتاج1اإيل1الكثري1من1االإ�سراف.1-
كرثة1التنقل1والرك�ص1واإتالف1االأ�سياء.1-
ال�سعور1كثريا1بامللل.1-

 ج�( اخل�سائ�س الجتماعية:

1يع���اين1االأطف���ال1ذوى1�سعوبات1التعل���م1من1م�س���كالت1اجتماعية1انفعالية1
ذات1دالل���ة,1حي���ث1اأنه���م1كفئ���ة1يع���دون1اأك���رث1عر�س���ة1ملث���ل1ه���ذه1امل�س���كالت1قيا�سا1
باأقرانهم1العاديني.1كما1اأنهم1يتعر�سون1للرف�ص1من1جانب1االآخرين1واالأقران1يف1
ال�سن���وات1االأويل1م���ن1عمرهم1والتي1توؤدي1بهم1اإيل1انخفا�ص1مفهومهم1لذواتهم1111

1.(Sridhar & vaughen, 2001, 56)

وبالت���ايل1يت�س���ح1اأنه���م1يتمي���زون1كم���ا1ي���ري1خ���ريي1املغ���ازي1)941,2002(,1
وح�سن1م�سطفي1)199-1981,2003(:

انخفا�ص1الذكاء1االجتماعي1ومهارات1االت�سال1اللفظي1وغري1اللفظي.11-
�سعف1الثقة1بالنف�ص.11-
لديهم1�سعوبات1يف1اكت�ساب1اأ�سدقاء1جدد.1-
�سوء1التوافق1االجتماعي.11-
�سعوبة1حتمل1امل�سئولية1ال�سخ�سية1اأو1االجتماعية.11-
�سعوب���ة1ال�سب���ط1الذات���ي1فيما1ي�س���در1عنهم1م���ن1اأفعال1تكون1غ���ري1منا�سبة11-

جتاه1االآخرين1فهم1ال1يقدرون1نتائج1�سلوكياتهم1جتاه1االآخرين.
االن�سح���اب1االجتماع���ي1)فه���م1ميت���ازون1بالك�سل1غ���ري1مبال���ني1بالعمل1وقلة11-

االت�سال1االجتماعي1باالآخرين(.
العدوانية1جتاه1االآخرين.1-
االتكالية1فيظهرون1دائما1اعتمادا1متزايدا1علي1االآباء1واملعلمني1اأو1غريهم.1-
�سعف1مفهوم1الذات.1-
الن�ساط1املفرط1ومتزيق1اللعب1واالأ�سياء.1-
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د( اخل�سائ�س النف�سية:

1اأجري���ت1عدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1بهدف1حتدي���د1اخل�سائ����ص1النف�سية1التي1
متيز1هوؤالء1التالميذ1على1اأ�سا�ص1اأنها1من1املمكن1اأن1ت�ستخدم1كمحك1لت�سخي�ص1
�سعوب���ات1التعل���م,1وو�سيلة1للتعرف1على1ه���وؤالء1التالميذ,1ووج���د1اأنهم1يتميزون1

عن1غريهم1باخل�سائ�ص1التالية:

انخفا�ص1مفهوم1الذات1باأبعاده1املختلفة1االأكادميي1واالجتماعي1العام.1-
انخفا�ص1الدافعية1لالإجناز1وانخفا�ص1م�ستوى1الطموح.11-
امليل1اإيل1التحكم1اخلارجي1اأكرث1من1التحكم1الداخلي.11-

ه�( اخل�سائ�س اللغوية:

1يتمي���ز1االأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1بخ�سائ����ص1ترتب���ط1بال�سعوب���ات1
اللغوية1من1بينها:1

يواجه1م�سكلة1يف1فهم1اللغة1اال�ستقبالية.1-
يواجه1م�سكلة1يف1فهم1اللغة1الداخلية1)حديث1الفرد1مع1نف�سه(.1-
يواجه1�سعوبة1يف1اإدراك1اأ�سوات1اللغة.1-
يواجه1�سعوبة1يف1فهم1الكلمات1مثل1اأ�سماء1االأ�سياء1واالأفعال1وال�سفات.1-
يواج���ه1�سعوب���ة1يف1تكوي���ن1الكلم���ات1واجلم���ل1والت���ي1ت���ربز1علي1�س���ورة1عدم11-

القدرة1علي1تنظيم1االأفكار1ب�سورة1منا�سبة1لذلك1جندهم1مييلون1اإيل1حذف1
الكلمات1اأو1اإ�سافة1كلمات1غري1مالئمة1وقواعد1غري1�سحيحة.1

�سعوب���ة1العثور1علي1الكلمات1التي1تظهر1ب�سورة1�سعوبة1يف1تذكر1وا�سرتجاع11-
كلمات1معينة1لال�ستعمال1الفوري1التلقائي.

يواج���ه1�سعوب���ة1يف1التمي���ز1الب�س���ري1عن���د1الق���راءة,1فيواجهون1ع���دم1القدرة11-
علي1التمييز1الب�س���ري1بني1احلروف1املت�سابهة1والكلمات.1)اأ�سامة1البطانية,1

)791,2005
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 Causes of Learning Disabilities2( اأ�سباب �سعوبات التعلم(

1وقد1اأ�سار1عادل1عبد1اهلل1)2007,123(,1اإيل1عدة1عوامل1كاأ�سباب1ل�سعوبات1
التعلم1واختالل1االأداء1الوظيفي1للمخ1تتمثل1يف:1

العوام���ل1اجلنيني���ة1اأو1الوراثي���ةGenetic factors1,1مثل:1االنتقال1االأ�سرى11-
.Heritability11وقابلية1التوريث1من1جيل1الآخر,Familiarity

العوام���ل1التي1ت���وؤدي1اإيل1ت�س���وه1التكوي���نTeratogenic Factors1,1وترجع11-
اإىل1تعاطي1االأم1احلامل1للكحوليات,1واإدمان1الكوكايني,1وتناول1الر�سا�ص.

العوام���ل1الطبي���ةMedical factors1,1وم���ن1اأه���م1ه���ذه1احل���االت:1ال���والدة11-
املبت�س���رةPremature birth1,1مر����ص1ال�سك���رdiabetes,1االلتهاب1ال�سحائي1
Meningitis,1توق���ف1�سربات1القلب1ب�سكل1مفاجئCardiac1Arrest1,1فقد1

.Pediatric AIDS1املناعة1املكت�سبة1يف1الطفولة
العوام���ل1البيئي���ةEnvironmental Factors1,1وترج���ع1اإىل1�س���وء1التغذية,11-

واأ�ساليب1التن�سئة1مفرطة1الرداءة.1

 )3( ت�سنيفات �سعوبات التعلم:

اأك���رث1الت�سنيفات1�سيوعا1وقبوال1لدى1العاملني1يف1ميدان1�سعوبات1التعلم1
ه���و1الت�سني���ف1ال���ذي1و�سعه1كل1من1ك���ريك1وكالفن���ت1)1984(1والل���ذان1يق�سمان1

�سعوبات1التعلم1فيه1اإىل1ق�سمني1رئي�سيني1وهما:

 Developmental اأ( �سعوبات التعلم النمائية 

1وه���ى1االنح���راف1يف1منو1ع���دد1من1الوظائف1النف�سي���ة1واللغوية1التي1تبدو1
عادي���ة1يف1اأثن���اء1من���و1الطف���ل,1وه���ذه1ال�سعوب���ات1غالب���ا1ولي����ص1دائما1م���ا1ترتبط1
بالق�س���ور1يف1التح�سي���ل1الدرا�س���ي,1ويت�سم���ن1ه���ذا1املج���ال1�سعوب���ات1االنتب���اه,1
و�سعوب���ات1االإدراك,1و�سعوب���ات1الذاك���رة1ك�سعوب���ات1اأولي���ة,1و�سعوب���ات1التفك���ري1
واللغ���ة1ك�سعوب���ات1ثانوي���ة1تن�س���اأ1ع���ن1ال�سعوب���ات1االأولي���ة1)عب���د1النا�س���ر1اأني�ص1
ومعاط���ي1اأحم���د,1961,19971(.1وميكن1اعتبار1�سعوب���ات1التعلم1النمائية1علي1اأنها1
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تل���ك1ال�سعوب���ات1التي1تتناول1العمليات1م���ا1قبل1االأكادميية,1والت���ي1يعتمد1عليها1
التح�سي���ل1االأكادمي���ي,1وت�س���كل1االأ�س�ص1التي1يقوم1عليها1الن�س���اط1العقلي1املعريف1

للفرد.
1وق���د1وج���د1عدي���د1م���ن1الباحث���ني1عالق���ات1اإرتباطي���ة1وعالق���ات1�سببي���ة1
ذات1دالل���ة1ب���ني1م�ست���وى1كفاءة1العملي���ات1املعرفي���ة1املتعلقة1باالنتب���اه,1واالإدراك,1
والذاك���رة,1والتفك���ري,1واللغ���ة,1وم�ست���وي1التح�سي���ل1االأكادمي���ي1عل���ي1اخت���الف1
م�ستويات���ه1ومكوناته1ومراحل���ه,1واأن1اأي1انحرافات1منائية1يف1هذه1العمليات1تقف1
خل���ف1�سعوب���ات1التعل���م1االأكادميي���ة1الالحقة1)فتح���ي1م�سطفي1الزي���ات,1,19981

.)402

ب( �سعوبات التعلم الأكادميية:

1ي���رى1نبيل1حاف���ظ1)31,2000(1اأن1�سعوبات1التعلم1االأكادميية1ت�ستمل1علي1
�سعوب���ات1التعلم1يف1الق���راءة1والكتابة1واحل�ساب1يف1املدر�سة1االبتدائية1وما1يتبعها1
من1�سعوبات1تعلم1يف1املوارد1الدرا�سية1املختلفة1يف1املرحلة1التعليمية1التالية,1ومن1
ثم1تعترب1�سعوبات1التعلم1االأكادميية1نتيجة1حتمية1ل�سعوبات1التعلم1النمائية.

1
وي���ري1حممود1عو����ص1اهلل1�سامل1واآخ���رون1)701,2006(1اأن1�سعوبات1التعلم1
االأكادميي���ة1ت�س���ري1اإيل1ه���ذا1الن���وع1م���ن1اال�سط���راب1الوا�س���ح1يف1تعل���م1الق���راءة,1
ل���دي1الطف���ل1 اإذا1ح���دث1 اأو1احل�س���اب,1وتظه���ر1وا�سح���ة1 اأو1التهج���ي,1 والكتاب���ة,1
ا�سط���راب1يف1العملي���ات1العقلي���ة.1فالق���درة1عل���ي1التميي���ز1الب�س���ري1وال�سمع���ي,1
والذاك���رة1الب�سري���ة1وال�سمعي���ة,1والقدرة1عل���ى1اإدراك1التتابع1والت���اآزر1بني1حركة1
الع���ني1والتكام���ل1الب�سري1احلركي1تعد1متطلبات1اأ�سا�سية1الزمة1للنجاح1يف1مهام1

الكتابة.

1اإن1�سعوب���ات1التعلم1االأكادميية1يق�سد1بها1�سعوبات1االأداء1املدر�سي1املعريف1
االأكادمي���ي,1والت���ي1تتمث���ل1يف1الق���راءة1والكتاب���ة,1والتهج���ي,1والتعب���ري1الكتاب���ي,1
واحل�ساب,1وتربط1هذه1ال�سعوبات1اإيل1حد1كبري1�سعوبات1التعلم1النمائية1فمثال:1
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تعل���م1القراءة1يتطلب1الكفاءة1والق���درة1علي1فهم1وا�ستخدام1اللغة,1ومهارة1
االإدراك1ال�سمع���ي1للتع���رف1عل���ي1اأ�س���وات1ح���روف1الكلم���ات1)الوع���ي1اأو1االإدراك1

الفوينمى(,1والقدرة1الب�سرية1علي1التمييز1وحتديد1احلروف1والكلمات.
تعل���م1الكتاب���ة1يتطل���ب1الكف���اءة1يف1العدي���د1م���ن1امله���ارات1احلركي���ة1مث���ل:1
االإدراك1احلرك���ي,1الت���اآزر1احلرك���ي1الدقي���ق1ال�ستخدامات1االأ�ساب���ع,1وتاآزر1حركة1

اليد1والعني1وغريها1من1املهارات.

ي���رى1�سليم���ان1حمم���د1�سليم���ان1)1791,2005(1اأن1العالق���ة1ب���ني1�سعوب���ات1
التعل���م1النمائي���ة1و�سعوب���ات1التعل���م1االأكادميية1ه���ي1عالقة1�سب���ب1ونتيجة1حيث1
ت�س���كل1االأ�س����ص1النمائي���ة1للتعل���م1املح���ددات1الرئي�سي���ة1للتعلم1االأكادمي���ي,1وكافة1
االأداءات1املعرفية1التي1ينتجها1الن�ساط1العقلي1املعريف,1حيث1ت�سري1الدرا�سات1اإىل1
اإمكانية1التنبوؤ1ب�سعوبات1التعلم1االأكادميية1من1خالل1�سعوبات1التعلم1النمائية.

ج�( العالقة بني �سعوبات التعلم النمائية والأكادميية: 

ال�سعوب���ات1النمائية1ه���ي1من�ساأ1ال�سعوب���ات1االأكادميي���ة1الالحقة1وال�سبب1
الرئي�سي1لها1وقد1وجد1العديد1من1الباحثني1عالقات1ارتباطيه1وعالقات1�سببية1
دال���ه1بني1م�ستوى1كفاءة1العمليات1املعرفية1املتعلق���ة1باالنتباه1واالإدراك1والذاكرة1
والتفك���ري1واللغ���ة1وم�ست���وى1التح�سي���ل1االأكادمي���ي1عل���ى1اخت���الف1م�ستويات���ه1
ومكونات���ه1ومراحل���ه1واأن1اأي���ة1انحراف���ات1نهائي���ة1له���ذه1العملي���ات1تق���ف1خل���ف1
�سعوب���ات1التعلم1االأكادميي���ة1الالحقة1وت�سري1الدرا�سات1والبح���وث1التي1اأجريت1
عل���ى1عالقة1�سعوبات1التعل���م1النمائية1باالأكادميية1اإىل1اإمكانية1التنبوؤ1ب�سعوبات1
التعلم1االأكادميية1من1خالل1�سعوبات1التعلم1النمائية1ويختلف1االإ�سهام1الن�سبي1
ل���كل1من1العمليات1املعرفية1يف1التباين1الكلي1للفروق1الفردية1والقائمة1بني1ذوي1

�سعوبات1التعلم1االأكادميية1)فتحي1الزيات4131,19981(.

وذك���ر1حمم���ود1عو�ص1اهلل1)711,2006(1“ اأن1هذين1النوعني1من1ال�سعوبات1
غ���ري1م�ستقل���ني1متام���ا1بل1هناك1عالق���ة1قوية1بينهم���ا1فالطفل1ال���ذي1يعانى1من1
�سعوب���ات1تعل���م1منائي���ة1الب���د1اأن1ي���وؤدى1ب���ه1ذال���ك1اإىل1�سعوب���ات1تعل���م1اأكادميية,1
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باالإ�سافة1اإىل1اأن1�سعوبات1التعلم1النمائية1تتعلق1بالوظائف1الدماغية1والعمليات1
املعرفي���ة1وه���ذه1ال�سعوبات1ترج���ع1يف1االأ�سل1اإىل1ا�سطراب���ات1وظيفية1يف1اجلهاز1

الع�سبي1املركزي”.

ويت�س���ح1اأن1العالق���ة1ب���ني1�سعوب���ات1التعل���م1النمائي���ة,1و�سعوب���ات1التعل���م1
االأكادميية1هي1عالقة1تاأثري1وتاأثر,1كما1اأنها1عالقة1تفاعلية1تبادلية1حيث1وجود1
اأحدهم���ا1ي���وؤدي1بالت���ايل1اإىل1وجود1االآخر1حي���ث1وجود1�سعوبات1التعل���م1النمائية1
)االنتباه,1االإدراك,1التذكر(1يرتتب1عليه1وجود1�سعوبات1التعلم1االأكادميية1فيما1
بع���د1فالطف���ل1الذي1يعانى1من1ا�سطراب1يف1االنتباه1يف1مرحلة1الرو�سة1قد1تكون1
موؤ�سرا1ًفيما1بعد1ل�سعوبات1التعلم1يف1القراءة1والطفل1الذي1يعانى1من1م�سكالت1
يف1الذاكرة,1والذاكرة1الب�سرية,1واالإدراك,1واالإدراك1الب�سري1لالأ�سكال1والذاكرة1
ال�سمعي���ة1ف���كل1هذه1موؤ�سرات1تدل1عل���ى1حدوث1�سعوبات1تعل���م1يف1احل�ساب,1وفى1

بع�ص1املجاالت1االأكادميية1املختلفة.1

:Attention ثانيًا: النتباه
تعت���رب1عملي���ة1االنتب���اه1م���ن1العملي���ات1الهام���ة1يف1ات�س���ال1الف���رد1بالبيئ���ة1
املحيط���ة1ب���ه.1اإال1اأن1ق���درة1االإن�سان1على1االإح�سا�ص1بجمي���ع1التغريات1التي1حتدث1
حول���ه1حم���دودة1فهو1ال1ي�ستطي���ع1االإح�سا�ص1ب���كل1هذه1التغ���ريات؛1الختالفها1يف1
ال�س���دة1مم���ا1يجع���ل1االنتب���اه,1وه���و1حال���ة1تركيز1ال�سع���ور1يف1�س���يء,1اأو1ع���دة1اأ�سياء1
عملي���ة1هامة1واأ�سا�سية1لي�ص1فقط1بالن�سبة1للعمليات1العقلية.1فبدون1االإح�سا�ص,1
واالنتب���اه1مع���ا1ملا1ا�ستطاع1الفرد1اأن1يدرك1ما1حول���ه1من1مثريات1اإدراكا1وا�سحا1اأو1
اأن1يتذك���ر1اأو1اأن1يتخي���ل1�سيئ���ا,1وهك���ذا1بالن�سبة1لعملي���ة1التفك���ري,1والتعلم,1ويعد1
االنتب���اه1ه���و1العملية1التي1متكننا1م���ن1اأن1ندرك,1واأن1نعرف1واأن1منيز,1واأن1نتذكر1

بط�ريقة1اأف�سل1)اأنور1ال�سرقاوي110-1091,19921(.

واالنتب���اه1ه���و1القدرة1عل���ى1احل�سول1عل���ى1املعلومات1املنا�سب���ة1وذكر1احمد1
عا�سور1)41,2006(1باأن1االنتباه1هو1اإحدى1العمليات1املعرفية1االأ�سا�سية1يف1الن�ساط1

العقلي1املعرفى.
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1واأ�سار1ال�سيد1على,1فائقة1بدر)741,1999(1اإىل1اأن1اجلهاز1الع�سبي1املركزي1
ل���دى1الطف���ل1ال���ذي1لدي���ه1ا�سط���راب1االنتب���اه1ال1ي�ستطي���ع1معاجل���ة1املعلوم���ات1

ال�سمعية,1والب�سرية1التي1ي�ستقبلها.

1وذكر1حممود1عو�ص1اهلل1)741,2006(1اأن1الدرا�سات1املبكرة1يف1حقل1�سعوبات1
التعل���م,1اأكدت1اأن1ا�سط���راب1االنتباه1هو1ال�سبب1وراء1ظهور1�سعوبات1التعلم1لدى1

االأطفال.

وعرف���ه1)اإبراهي���م1وجيه1حمم���ود1واآخري���ن:4111,20001(1باأنه1“هو1توجيه1
الطاق���ة1العقلي���ة1نح���و1مث���ري1اأو1اأك���رث1م���ن1املث���ريات1الداخلي���ة1من1ب���ني1املثريات1

الكثرية1املحيطة1بالفرد1يف1املجال1الذي1يوجد1فيه”.1

ويختل���ف1تعري���ف1)نبي���ل1عبد1الفت���اح1حاف���ظ:391,20001(1ع���ن1التعريفات1
ال�سابق���ة1لالنتب���اه1باأن���ه1“ ه���و1ق���درة1الفرد1على1ح�س���ر1وتركي���ز1حوا�سه1يف1مثري1
داخل���ي1)فك���رة1– اإح�سا����ص1– �سورة1خيالية(1اأو1يف1مثري1خارجي1)�سئ1– �سخ�ص1
– موق���ف(,1اأو1ه���و1ب���وؤرة1�سع���ور1الف���رد1يف1مثري1م���ا,1ويرى1علماء1النف����ص1اأن1بوؤرة1
�سع���ور1الف���رد1متتلئ1باملو�سوع1ال���ذي1جتتذب1اهتمامه1ويكون1مرك���ز1انتباهه1وما1
ع���داه1ي�سكل1هام����ص1ال�سعور1واأن1االنتق���ال1بني1البوؤرة1والهام����ص1عملية1دينامية1

م�ستمرة1اأثناء1اليقظة”.

وعرفت���ه1)ابت�س���ام1حامد1حمم���د,1وخالد1اإبراهي���م1الفخران���ى:151,20011(1
باأنه1“قدرة1الفرد1على1ا�ستخدام1الطاقة1العقلية1يف1عملية1معرفية,1اأو1هو1عملية1
تهيوؤ1ذهني,1كما1اأن1االنتباه1عبارة1عن1عملية1هامة1تليها1باقي1العمليات1املعرفية1
االأخرى,1واأن1ف�سل1الفرد1يف1توجيه1انتباهه1اإىل1مثري1معني,1اأو1االنتقاء1ال�سحيح1
للمث���ري1م���ن1ب���ني1املوؤثرات1االأخ���رى1املحيطة1به1ي���وؤدى1اإىل1ف�سل1باق���ي1العمليات1

االأخرى,1وبالتايل1�سدور1اال�ستجابة1اخلاطئة”.1

ويت�س���ح1م���ن1خ���الل1التعريفات1ال�سابق���ة1اختالف1تعريف���ات1االنتباه,1فقد1
نظ���ر1اإلي���ه1البع����ص1عل���ى1اأن���ه1و�س���وح1الوع���ي1اأو1ب���وؤرة1ال�سع���ور1منها1ولي���م1عبيد,1
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ف���وزي1ط���ه1)1988(؛1)كمال1د�سوق���ي1)1988(,1والبع�ص1االآخر1اعت���ربه1ا�ستعدادا1ً
ل���دى1الكائن1احلي1اأو1جمموعة1من1اال�ستعدادات1احلركية1التي1تي�سر1ا�ستجابات1
الكائ���ن1احل���ي1.1عبد1احللي���م1حممود1ال�سي���د1واآخرين1)1990(؛1ف���وؤاد1اأبو1حطب,1

واآمال1�سادق1)1996(.

1اأم���ا1النم���اذج1احلديث���ة1فتنظر1اإىل1االنتب���اه1على1اأنه1عملي���ة1تركيز1اجلهد1
العقلي1على1اأحداث1ح�سية1وعقلية1اأو1توزيع1للن�ساط1اأو1انتقاء1اأو1تكامل1للمثريات1
)�سي���د1عل���ى1�سيد,1وفائقة1حممد1بدر1)1999(؛1نبيل1عبد1الفتاح1حافظ1)2000(؛1

ابت�سام1حامد1حممد,1وخالد1اإبراهيم1الفخرانى1)2001(.1

ويع���رف1االنتب���اه1اإجرائيا1ًباأن���ه11“ هو1تهيوؤ1ذهني1وتوجي���ه1احل�ص1ال�سمعي1
والب�س���ري1اإىل1املثريات1ال�سادرة1ع���ن1الربنامج1التدريبي1؛1بحيث1ي�سبح1الطفل1
لدي���ه1الق���درة1عل���ى1تعلم1مه���ارات1االنتباه1)انتق���اء1االألغاز,1وتتبعه���ا,1وزيادة1�سعة1
انتباه���ه1للمث���ريات1,1وحتدي���د1التباي���ن1ح�سب1ال�س���كل1واللون,1ودق���ة1اال�ستجابة,1

و�سرعة1اال�ستجابة(؛1وذلك1بغر�ص1حت�سني1انتباهه”.1

مكونات النتباه: 

1Moray1ي�س���ري1)فتح���ي1م�سطف���ى1الزي���ات:2501,2491,19981(1اأن1م���وراى
1,Mental Concentration1ع���دد1عدة1مكون���ات1لالنتباه1ه���ي:1الرتكيز1العقل���ي
واالنتب���اه1االنتقائ���يSelective Attention1,1والبح���ثResearch1,1والتن�سيط1
1Analysis by Syntheses11والتحلي���ل1التوليف���ى,Set11والتهي���وؤ,Activation
,1كم���ا1اق���رتح1بو�س���ر11Posner1ث���الث1مكونات1لالنتب���اه,1وهى:1اليقظ���ة1العقلية1
Effort.1ونالح���ظ1 Selection,1واجله���د1 االنتق���اء1 اأو1 Alertness,1واالختي���ار1
اأن1بع����ص1مكون���ات1االنتب���اه1التي1ذكرناه���ا1ميكن1مالحظتها1م���ن1خالل1خرباتنا1
اليومي���ة,1فنح���ن1نعمل1انتباهن���ا1للمثريات1من1خالل1اليقظ���ة1العقلية1واالنتقاء1
واجلهد,1وكل1هذه1املكونات1يوؤثر1تاأثريا1ملمو�سا1على1فاعلية1االنتباه1حيث1تقل1اأو1
ت�سع���ف1ه���ذه1الفاعلية1عندما1تكون1اليقظة1العقلية1عند1حدها1االأدنى1كاأن1يكون1
الف���رد1مرهق���ا1عقلي���ا1اأو1انفعاليا1اأو1عاطفيا1اأو1غري1مهي���اأ1نف�سيا1اأو1عقليا1ملو�سوع1
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االنتباه,1كما1اأن1االنتباه1للمثريات1لي�ص1انتباها1حمايدا,1واإمنا1هو1انتباه1انتقائي1
حتكم���ه1العدي���د1م���ن1العوامل1مث���ل:1طبيع���ة1مو�سوع1االنتب���اه,1وم���دى1ارتباطه1
بحاج���ات1الف���رد1واإطاره1املرجعي1املع���ريف1اأو1االنفعايل,1ومدى1تاأث���ريه1احلايل1اأو1
امل�ستقبل���ي1عل���ى1حياة1الف���رد؛1ولذا1يرتبط1م�ست���وى1اجلهد1العقل���ي1الذي1يبذله1
الف���رد1جت���اه1مو�س���وع1االنتباه1به���ذه1العوامل1كما1حت���دث1االنتقائي���ة1يف1االنتباه1
نتيج���ة1ملحدودي���ة1كل1من1�سع���ة1االنتباه1اأو1اأم���ده,1ومداه1من1ناحي���ة,1وحمدودية1
�سع���ة1التجهي���ز1واملعاجلة1من1ناحية1اأخرى,1كما1يح���دث1ت�ستت1يف1االنتباه1عندما1
تتداخ���ل1املث���ريات1اأو1تت�س���اوى1يف1االأهمي���ة1الن�سبي���ة1لها1اأو1تتزام���ن1اأو1تتقاطع1يف1

تدافعها1على1جمال1االنتباه.
وي�سيف1)ال�سيد1على1�سيد:341,331,321,19981(1اأن1بع�ص1الباحثني1حددوا1
11ثالثة1مكونات1لالنتباه1الب�سري1هي:1البحث,1والت�سفية,1والتهيئة,1كالتايل:11

1- البحث:

اإن1عملية1البحث1هي1حماولة1حتديد1موقع1املثري1يف1املجال1الب�سري1,1واأن1
البح���ث1ينق�س���م1اإىل1نوعني1هما:1املتوازي,1واملت�سل�سل,1فالبحث1املتوازي1هو1الذي1
يح���دث1عندم���ا1يريد1ال�سخ�ص1حتديد1مثري1مع���ني1من1بني1عدة1مثريات1تت�سابه1
اأو1ت�س���رتك1مع���ه1يف1�سف���ة1اأو1اأك���رث1مث���ل1الل���ون,1والط���ول,1واالجتاه,1اأم���ا1البحث1
املت�سل�سل1فهو1الذي1يحدث1عندما1يريد1ال�سخ�ص1حتديد1منبه1معني1من1خالل1

متابعته1فى1عدة1مراحل1اأو1خطوات1خالل1فرتة1زمنية1حمددة.

2- الت�سفية:

اإن1عملية1الت�سفية1للمثريات1الب�سرية1هي1عملية1انتقاء1ملثري1ما1اأو1ل�سفة1
حم���ددة1وجتاه���ل1املث���ريات1اأو1ال�سف���ات1االأخرى1الت���ي1توجد1يف1املج���ال1الب�سري1

للفرد.1

3-التهيئة: 

اإن1التهيئ���ة1ق���د1ت�سمى1اأحيانا1توقع1ظهور1املثري1الهدف,1اأو1حتويل1االنتباه1
للم�س���ري1اله���دف,1وه���ى1ت�س���ري1اإىل1حمافظ���ة1الف���رد1عل���ى1االإ�سرتاتيجي���ة1الت���ي1
ا�ستجابت1بها1للمثري1الهدف1القادم1اأو1تعديل1هذه1االإ�سرتاتيجية1اأو1تغيريها.
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ت�سنيف النتباه :-

وجن���د1اأن1بع����ص1العلماء1قد1قام���وا1بت�سنيف1االنتباه1وفق���ا1لعدة1اعتبارات1
كما1يلي:

- من حيث موقع املثريات:

النتب�اه اإىل ال�ذات:1وه���و1تركيز1االنتباه1عل���ى1مثريات1داخلي���ة1�سادرة1عن1
اأح�ساء1الفرد1وع�سالته1ومفا�سله1وخواطر1ذهنه1واأفكاره.

النتب�اه اإىل البيئ�ة: وهو1تركيز1االنتباه1على1مث���ريات1يف1البيئة1اخلارجية1
احل�سي���ة1املختلف���ة1�س���واء1كان���ت1�سمعي���ة1اأو1ب�سري���ة1اأو1�سمي���ه1اأو1مل�سي���ة1اأو1تذوقية1

)ال�سيد1على1�سيد:18,191,19981؛1فرج1عبد1القادر1طه:1831,19991(.

- من حيث عدد املثريات: 

ينق�سم1االنتباه1من1حيث1عدد1املثريات1اإىل1�سنفني1كما1يلي:
النتب�اه ملث�ري واح�د:1وهو1انتقاء1مث���ري1واح���د1وتركيز1االنتب���اه1عليه1مثل1
انتق���اء1مث���ري1ب�سرى1له1موا�سفات1حمددة1واإهمال1املثريات1االأخرى1التي1تقع1يف1

املجال1الب�سري.
النتب�اه لأكرث من مثري:1وه���ذا1النوع1من1االنتباه1يتطل���ب1�سعة1انتباه1عالية1
حي���ث1يق���وم1الف���رد1برتكي���ز1انتباهه1عل���ى1اأكرث1من1مث���ري1يف1املج���ال1الب�سري,1اأو1
ال�سمع���ي1اأو1كليهما1معا1مث���ل1ال�سائق1الذي1يقود1�سيارته1وي�ستمع1لربنامج1معني1
فى1الراديو,1وهذا1النوع1من1االنتباه1يتطلب1جهدا1عقليا1حتى1ي�ستطيع1االحتفاظ1

.)1951,19891:Driscoll,P. et al1.بتنبيه1هذه1املثريات1)دري�سكول1واآخرين

- من حيث طبيعة املنبهات:    

ينق�سم1االنتباه1من1حيث1طبيعة1منبهاته1اإىل1ثالثة1اأنواع1هي1كما1يلي:
النتب�اه الإرادي:1يح���دث1ه���ذا1الن���وع1م���ن1االنتب���اه1عندم���ا1نق�س���د1توجي���ه1
انتباهن���ا1باإرادتن���ا1اإىل1�سىء1حمدد,1وهذا1الن���وع1يتطلب1جمهودا1ذهنيا1من1الفرد1
الأن1ا�ستمراره1مدة1طويلة1يتطلب1وجود1دافع1قوى1لدى1الفرد1يدفعه1ال�ستمرار1

بذل1اجلهد1الذهني.
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النتب�اه الق�س�رى:1يح���دث1ه���ذا1الن���وع1م���ن1االنتب���اه1عندما1نفر����ص1بع�ص1
املنبه���ات1الداخلي���ة1اأو1اخلارجي���ة1ذاته���ا1على1ال�سخ����ص1مثل1�سماع1�س���وت1انفجار1
ع���ال,1وه���ذا1الن���وع1ال1يتطل���ب1جمهودا1ذهني���ا1الأن1املنبه1ه���ذا1يفر����ص1نف�سه1على1

الفرد1ويرغمه1على1اختياره1والرتكيز1عليه1دون1�سواه1من1املنبهات1االأخرى.
النتب�اه العتي�ادي )التلقائ�ي(:1وه���و1الرتكي���ز1املعت���اد1والتلقائ���ي1لوع���ى1
الف���رد1عل���ى1مثري1ما1اأو1عدة1مث���ريات,1وهذا1النوع1ال1يتطلب1جهدا1من1الفرد1الأن1
الف���رد1ينتب���ه1اإىل1االأ�سياء1التي1اعتاد1من1قبل1عل���ى1االهتمام1بها,1والتي1يتفق1مع1
ميول���ه1واهتمامات���ه1)عبد1احللي���م1حممود1ال�سيد1واآخري���ن:11771,19901– 178؛11111111111

ح�سني1على1فايد:621,20041(.1

خ�سائ�س النتباه: 

ي�سري1)اأنور1حممد1ال�سرقاوي:1141,19921(1اإىل1اأن1االنتباه1ي�سبق1االإدراك1
فه���و1يب���داأ1مبرحل���ة1االإح�سا����ص1باملث���ريات1املوج���ودة1يف1املوق���ف1ثم1تليه���ا1مرحلة1

االإدراك1االنتقائي1النتقاء1اال�ستجابة1والتعرف1على1املثريات.
وق���د1اأ�س���ار1العدي���د1م���ن1علم���اء1النف����ص1والرتبي���ة1اأن1االنتباه1يت�س���م1بعدة1

خ�سائ�ص1تت�سح1فيما1يلي:

 1- النتباه عملية اإدراكية مبكرة:         

اإذ1يهت���م1االإح�سا����ص1باملث���ريات1اخل���ام1بينم���ا1يهت���م1االإدراك1بتف�س���ري1ه���ذه1
املثريات1والتعرف1عليها,1واالنتباه1يقع1يف1منزلة1االإح�سا�ص1واالإدراك؛1ولذا1يطلق1
عل���ى1االنتب���اه1باأنه1عملي���ة1اإدراكية1مبكرة1)اأحمد1زكى1�سال���ح:4431,2821,19881(.1

2- الإ�سغاء:  

ويع���د1اخلط���وة1االأوىل1يف1عملي���ة1تكوي���ن1وتنظي���م1املعلوم���ات1حي���ث1اأن���ه1
ا�ستك�س���اف1للبيئ���ة1املحيط���ة1ويتطلب1ذل���ك1االإ�سغ���اء1واال�ستماع1الن�س���ط1لبع�ص1
1.)231,19881:.Umilta, C1االأحاديث1اأو1االنفعال1و1تركيز1االنتباه1عليها1)يوملتا
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3- التموج:

وي�س���ري1اإىل1ك���ون1املثري1م�سدر1البيئة1رغم1ا�ستم���رار1وجوده,1وقد1يتال�سى1
تاأث���ريه1اإذا1ظه���ر1مثري1وخبا1ثم1يعود1املثري1الرئي�سي1للظهور1مرة1اأخرى1بانتهاء1

املثري1الدخيل1)عبد1احلليم1حممد1ال�سيد1واآخرين:1751,19901(.1

4- التعقب: 

وي���راد1به1االنتباه1املت�س���ل1اأو1الرتكيز1على1ت�سل�سل1موجه1للفكر1عرب1فرتة1
زمني���ة,1وامل�ست���وى1املعق���د1في���ه,1يف1الق���درة1عل���ى1التفك���ري1يف1فكرت���ني1اأو1اأك���رث1اأو1
منطني1من1املنبهات1اأو1اأكرث1يف1وقت1واحد1وعلى1نحو1متتابع1دون1اخللط1بينهما1

1)29341,19961:Anne.S1.اأو1فقدان1اأحدهما1)اآن

5- التذبذب: 

اإن1م���ن1طبيع���ة1االنتباه1احلرك���ة1والتغري1وعدم1الثبات,1فه���و1دائم1احلركة1
والتنق���ل1ف���ال1يبق���ى1م���دة1طويل���ة1موجه���ا1ًاإىل1�س���ئ1واح���د,1والتذب���ذب1ي�سري1اإىل1
م�ستوى1�سدة1املثري,1فقد1نالحظ1تذبذب1انتباه1الفرد1بني1ال�سدة1وال�سعف1اأثناء1
متابع���ة1لفيل���م1�سينمائ���ي1تبع���ا1الختالف1قوة1اأح���داث1الفيلم,1كما1ياأخ���ذ1االنتباه1
مظاهر1عدة,1فقد1يكون1مركزا1ًعندما1ي�سيق1جماله,1ويتحدد1يف1منطقة1حمددة1
)�سيقة(,1وقد1يكون1موزعا1ًاإذا1ات�سع1جماله,1اأي1اإذا1كان1ال�سعور1موزعا1ًيف1املجال1
 Bergen, M.1االإدراك���ي1كل���ه1)اأحمد1زك���ى1�سالح:4831,19881؛1بريج���ن1ومو�سلى

1.)1091,19981:.Rao, R17321,19941؛1راو:.& Mosley,J

6- الرتكيز: 

االنتب���اه1ل���ه1طبيع���ة1مركزي���ة1ويت�س���م1بالرتكي���ز1حي���ث1يت���م1في���ه1الرتكيز1
الرتكي���ز1 ويتمث���ل1 االنتب���اه,1 ت�ست���ت1 ملن���ع1 االأخ���رى1 دون1 معين���ة1 مث���ريات1 عل���ى1
اأو1 تنبيه���ات1ح�سي���ة1معين���ة1 اإىل1 واهتم���ام1 واإيجابي���ة1 بفاعلي���ة1 الف���رد1 يف1اجت���اه1
اإر�س���ادات1معين���ة1واإهم���ال1اإر�س���ادات1اأخ���رى1يك���ون1ذل���ك1ق�سدي���ا1ًوبوؤري���ا1ًومركزا1ً
عل���ى1منب���ه1واح���د1م���ن1املنبه���ات1الت���ي1تق���ع1يف1جم���ال1اإدراك1الف���رد1اأو1منت�س���را1ً
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بحي���ث1ي�ستطي���ع1الف���رد1االحتف���اظ1مب�ساه���دة1مبع���رثة1ع���رب1كل1�س���ئ1يح���دث1
1حول���ه1اأو1اأن1يتخ���ذ1ال�سخ����ص1موقف���ا1و�سط���ا1)اأحم���د1زك���ى1�سال���ح:4801,19921؛1

اإبراهيم1وجيه1حممود11واآخرين:4111,20001(.1

7- الختيار والنتقاء:

اإن1الف���رد1ال1ي�ستطي���ع1اأن1ينتب���ه1جلمي���ع1التنبيه���ات1املتباين���ة1دفع���ة1واحدة1
ولكن���ه1ينقى1ويختار1منها1م���ا1ينا�سب1حاجاته1وحالته1النف�سية,1اإذ1اأن1االنتباه1هو1
اختي���ار1الأح���د1اأو1لبع�ص1املنبهات1احل�سية1من1بني1املنبهات1االأخرى1�سواء1كانت1يف1

البيئة1اخلارجية1اأو1الداخلية1)نبيل1عبد1الفتاح1حافظ,391,20001(.1

8- عملية الإحاطة: 

وهى1تت�سم1باالأ�سا�ص1احل�سي1والتي1قد1تكون1�سمعية1اأو1ب�سرية1وتتمثل1يف1
حتويل1العينني1معا1عرب1املكان1اأو1ال�سور1التي1تواجهها1اأو1يف1اإن�سات1االأذن1لكل1ما1
ي�س���ل1اإليه���ا1من1اأ�سوات1وحماولة1جمع1�ستاته���ا1اأي1اأن1االإحاطة1تعد1عملية1م�سح1
للعنا�س���ر1الت���ي1توجد1به���ذا1املكان1وكذلك1االأ�سوات1التي1ت�س���در1اإليه1)�سيد1على1

�سيد1وفائقة1حممد1بدر:401,221,19991(.1

ويرى1)حامد1عبد1ال�سالم1زهران:2711,2451,19901(1اأن1الطفل1اأقل1قدرة1على1
1االنتباه1الأنه1ال1ي�ستطيع1اأن1يركز1انتباهه1لفرتة1طويلة,1واأكد1على1اأن1الطفل1من1�سن
161– 19�سن���وات1ي���زداد1م���دى1االنتب���اه1لدي���ه1ومدت���ه1وحدت���ه.1واأن1الطف���ل1يف1�سن1
ال�سابع���ة1م���ازال1ال1ي�ستطيع1تركيز1انتباهه1يف1مو�سوع1واحد1مدة1طويلة1وخا�سة1
اإذا1كان1مو�س���وع1االنتب���اه1حديث���اً,1يف1ح���ني1جن���د1الطفل1يف1املرحل���ة1العمرية1من11111111
19– 112�سن���ة1ي���زداد1م���دى1االنتب���اه1لدي���ه1وت���زداد1الق���درة1على1الرتكي���ز1بانتظام1

وتنمو1الذاكرة1منوا1ًمطردا1ًويكون1التذكر1عن1طريق1الفهم.

وبالرغ���م1م���ن1اأن1االنتباه1عملية1عقلية1منائي���ة,1اإال1اأنه1قد1جند1عدم1قدرة1
بع����ص1االأطف���ال1على1تركيز1انتباههم1اأو1تنظيم1ن�ساطه���م1نحو1�سئ1بعينه1لفرتة,1
م���ع1ع���دم1ا�ستطاعته���م1اأن1يتح���رروا1م���ن1العوامل1اخلارجي���ة1امل�ستت���ة1النتباههم1

1.)1151,19961:Das, J1دا�ص(
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ه���ذا1وق���د1اأكد1كل1م���ن1)اإيه���اب1البب���الوى,1واأ�سرف1حممد1عب���د1احلميد:1
2141,2002(؛1)حمم���د1النوبى1حمم���د:531,20041(1على1�سيوع1�سعف1االنتباه1بني1
تالمي���ذ1املرحلة1االبتدائي���ة1واأن1من1�سمات1املتاأخر1درا�سيا1هو1�سعف1االنتباه1وما1
يرتت���ب1عليه1م���ن1اآثار1�سلبية1جتع���ل1الطفل1ي�سعر1بالدوني���ة1واالإحباط1والف�سل1

واال�ستجابة1اخلاطئة1وجتنب1املوقف1التعليمي.1

و�سع���ف1االنتباه1هو1�سمة1قد1توجد1لدى1بع�ص1االأطفال1املتاأخرين1درا�سيا1ً
نتيج���ة1لعوام���ل1ذاتية1فردية1منها1عدم1م�ساركته���م1االإيجابية1للمدر�ص1وللدر�ص1
ب�سب���ب1ان�سغاله���م1مبيول1واهتمامات1اأخرى1)ريا�سية1– اجتماعية1– عائلية(1اأو1
�سعف1االإرادة1اأو1عدم1ميل1الطفل1اإىل1املادة1الدرا�سية,1وقد1يرجع1�سعف1االنتباه1
اأي�س���ا1اإىل1عوام���ل1اأخرى1خارجية1منها1وجود1بع�ص1املث���ريات1التي1تعوق1انتباهه1
وتوؤدى1اإىل1عدم1تركيزه,1ف�سال1عن1وجود1بع�ص1العوامل1الفيزيقية1مثل1ال�سوء1
ودرج���ة1احل���رارة1و�سيق1امل���كان1وال�سو�ساء1والتي1ق���د1ت�سعره1بالتع���ب1واالإرهاق,1
يف1ح���ني1جن���د1اأن1نق����ص1مقدار1االنتب���اه1هو1�سمة1من1�سم���ات1االأطفال1م�سطربي1
االنتباه1الذين1تنخف�ص1قدرتهم1على1االنتباه1ملثري1معني1لفرتة1زمنية1حمدودة1
ب�سب���ب1�س���رود1الذه���ن1وفقدان1القدرة1عل���ى1تثبيت1االنتباه1لف���رتة1طويلة1و�سيق1
حي���ز1االإدراك1لديه���م1)ميلين���ك1ودا����صMelnyk, L & Das, P1:5991,19921؛1
 Mcburnett, K.1اأحم���د1حممد1عبد1اخلال���ق:1681,19931؛1ماك1برينت1واآخرين
ف���ى1واآخري���نFee, V.  et al1:671,19941؛1لهم���ان1واآخري���ن1 1,108 1,1993 1:et al
1.)13801,19971:Laberge, D.1451,19961؛1البرج:Lehman, L. et al. et al

وهذا1يتفق1مع1ما1اأ�سار1اإليه1)ال�سيد1عبد1احلميد1�سليمان:2221,20001(1من1
�سرورة1تنمية1املهارات1االنتباهية1وال�سلوك1االنتباه1لدى1التالميذ1داخل1الف�سل1
الدرا�س���ي,1وذل���ك1الأن1االنتباه1يعترب1مطلب���ا1اأ�سا�سيا1�سابق���ا1للتح�سيل1الدرا�سي,1
فاالنتب���اه1يتطلب1ا�ستب�سار1باملوقف1التعليمي1واملثريات1املعرو�سة1والتعرف1على1
االأ�سياء1الرموز,1ويتطلب1مهارة1الرتكيز1وحل1امل�سكالت1وكلها1متطلبات1تربوية1

هامة1لعملية1التح�سيل1الدرا�سي.
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ويت�سح1مما1�سبق1اأن1�سعف1االنتباه1وت�ستته1يعترب1من1اأهم1امل�سكالت1التي1
تع���وق1العملي���ة1التعليمي���ة1والتح�سيلي���ة1لدى1االأطف���ال؛1ولذل���ك1وجب1حت�سني1

االنتباه1وا�ستخدام1الربامج1املتخ�س�سة1لتحقيق1هذا1الغر�ص.
حت�سني1االنتباه1لالأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم:1-
�س���رورة1توف���ري1جمموعة1م���ن1املتطلب���ات1الرتبوية1حلل1م�س���كالت1االأطفال11-

ذوي1�سعوبات1التعلم,1وتتمثل1يف:
التعرف1على1حاالت1ال�سعف1عندهم1وتاأمني1االأجواء1االجتماعية1ال�سليمة.1-
اإقامة1برامج1خا�سة1مل�ساعدة1ذوي1�سعوبات1التعلم.1-
�سرورة1مالئمة1املادة1التعليمية1لقدرات1الطفل,1والتدرج1باملناهج1من1ال�سهل11-

اإىل1ال�سعب1ومن1املح�سو�ص1اإىل1املجرد.
ا�ستخدام1االأن�سطة1واالألعاب1الرتبوية1املزدوجة1الفائدة1)ت�ساعد1يف1ت�سريف11-

الن�ساط,1تك�سب1درو�سا1عملية1يف1الوقت1نف�سه(.
والباح���ث1يه���دف1اإىل1درا�س���ة1فعالي���ة1برنام���ج1الع���الج1متع���دد1احلوا�ص1يف1

حت�سني1االنتباه1لدى1االأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

)1( موؤث�رات النتب�اه:

هناك1عدة1عوامل1توؤثر1يف1حدوث1االنتباه1منها1عوامل1خارجية1واأخرى1داخلية:
اأ( العوامل اخلارجية:

1ومن1العوامل1اخلارجية1نوع1املنبه1ونق�سد1به1هل1املنبه1�سمعي1اأم1ب�سري؟,1
وكذل���ك1م���كان1املنبه1حيث1اأنه1كلما1كان1املنبه1قريب1من1الع�ني1اأو1االأذن1كان1اأكرث1
ق���وة,1وكذل���ك1اختالف1املنب���ه1حيث1ينتقل1مرك���ز1االنتباه1من1مث���ري1الآخر1ح�سب1
تف���رد1املث���ري1بنوعي���ة1خا�س���ة,1اأي�س���ا1ًقوة1املث���ري1وتركي���زه1فاملنبه1الق���وي1ال�سديد1
اأك���رث1اإثارة1من1املنبه1ال�سعيف,1واأي�سا1ًحركة1املنبه1فاحلركة1اخلاطفة1واملتنوع�ة1
جت����ذب1االنتب���اه1اأكرث,1وكذلك1حجم1املنبه1فكلم���ا1كان1املنبه1اأكرب1يف1احلجم1فاأنه1
يث���ري1االنتب���اه1ب�سدة1ع���ن1االأ�سغر1حجماً,1واأي�سا1ًو�سوح1وتك���رار1املثري1يعمل1علي1
االنتباه1اإليه,1وكذلك1معا�سرة1املنبه1وغرابته1فكلما1كان1املنبه1غريبا1ًوحديثا1ًكان1

اأكرث1جذبا1ًلالنتباه1)عزت1الطويل1151,19951– 117(01
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ب( العوام�ل الداخلي�ة: 

وم���ن1عوام���ل1االنتباه1الداخلي���ة,1احلاجات1والرغب���ات1فاإح�سا�ص1ال�سخ�ص1
بحاج���ة1معين���ة1اأو1�سع���وره1برغب���ة1م���ا1يخل���ق1يف1وعي���ه1حالة1م���ن1التوت���ر1وجتعل1
انتباه���ه1متحف���زا1ًليتج���ه1اإيل1مو�سوع���ات1يف1ه���ذه1احلاجات1والرغ�ب���ات,1وكذلك1
التوق���ع1فعندم���ا1يك���ون1ال�سخ����ص1يف1حال���ة1توق���ع1الإح�سا����ص1مع���ني1ف���اإن1انتباهه1
فائ���ق1111111111111111111111111111111111111111111111 )اأحم���د1 بتوقع���ه1 املرتبط���ة1 املث���ريات1 م���ن1 نط���اق1حم���دود1 عل���ي1 يرتك���ز1

وحممود1عبد1القادر,1021,19901–103(.

1ويعت���رب1االنتباه1احدي1املهارات1االأ�سا�سية1للتعلم1لذا1فان1النجاح1املدر�سي1
واالجت���اه1نح���و1التعل���م1يتطلب1اأن1ينتق���ى1التلميذ1من1بني1املث���ريات1املتعددة1تلك1
املث���ريات1ذات1العالق���ة1باملو�س���وع,1واأن1يهم���ل1املث���ريات1غري1املتالئم���ة.1فالطالب1
ال���ذي1يعان���ى1من1�سعوب���ات1االنتباه1ال1ي�ستطي���ع1اأن1يحتفظ1باملث���ري1البارز1الذي1
يك���ون1مو�س���ع1االإدراك1واالنتب���اه1ب���ل1تبق���ى1لدي���ه1املث���ريات1االأخرى1وي���وؤدى1اإىل1

تعطيل1عملية1التعليمية,1وتقليل1فر�ص1النجاح1املدر�سي.

 )2( اأن���واع النتب��اه:

ميكن1تق�سيم1االنتباه1اإىل1اأربعة1اأق�سام1وترتيبها1ارتقائيا:
النتباه الق�س�رى اأو الالاإرادي:1وفيه1يفر�ص1املثري1نف�سه1علنيا1دون1اإرادة1منا1
حي���ث1ينتب���ه1الفرد1رغم���ا1ًعنه1اإيل1مثري1قوي1دون1اختياره1له���ذا1املثري1مثل1�سوء1

الربق1اأو1اأمل1مفاجئ1يجعل1الفرد1يوجه1انتباهه1اإليه1دون1تدخل1منه.

النتب�اه املتجم�ع:1ه���و1احلالة1الت���ي1تتجمع1فيها1فاعلي���ة1النف�ص1حول1
مو�سوع1معني1كما1تتجمع1اأ�سعة1العد�سة1يف1مركز1واحد.1اإن1هذا1التجمع1يقت�سي1
عل���ي1االأك���رث1جه���دا1ًواإرادة,1وه���و1اأعلي1درج���ات1االنتب���اه1تنظيما1ًلفاعلي���ة1النف�ص1

)جميل1�سليبا,4621,19951(.1
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النتب�اه التلقائ�ي اأو املعت�اد: وه���و1االنتب���اه1ملث���ري1ممت���ع1يتما�س���ى1م���ع1
رغباتن���ا1واهتماماتن���ا,1االنتب���اه1التلقائي1ي�س���ري1اإيل1اأن1الفرد1ينتب���ه1اإيل1مثريات1
ت���دور1م���ن1حول���ه1دون1اأن1يبذل1جه���د1يف1ذلك1وهنا1يكون1الف���رد1يف1حالة1عادية1ال1
ميي���ل1اإيل1�سيء1حمدد,1فهو1يوجه1انتباهه1اإيل1مثريات1متعددة1وينتقل1بانتباهه1
دون1الرتكي���ز1عل���ي1مث���ري1مع���ني,1طامل���ا1اأن1هذه1املث���ريات1يف1حالته���ا1العادية,1فال1
تت�س���ف1ب�سف���ات1جتع���ل1الف���رد1ينتب���ه1اإليها1مث���ل1ال�س���دة,1اجلدة1)�سي���د1خري1اهلل11111111111111111111111111111

وممدوح1الكناين1131,19831(.1

النتباه الإرادي: ويعني1اأن1يتوجه1الفرد1باأحا�سي�سه1نحو1مو�سوع1معني,1فهو1
ال1ميي���ل1بفطرت���ه1لل�سيء1اأو1املثري1الذي1يوج���ه1انتباهه1اإليه,1واإمنا1يتطلب1انتباه1
اإيل1اإرادة1وجهد,1لكي1يتمكن1من1مقاومة1العوامل1اخلارجية,1مثل1انتباه1الطالب1
ل�س���رح1م�ساألة1ح�سابية1اأو1حماولة1الف���رد1لالنتباه1حلديث1ال1مييل1اإيل1اال�ستماع1
اإليه,1فالفرد1يبذل1جهدا1ًليحتفظ1بانتباهه,1رغم1ما1يواجهه1من1�سعوبات1و�سرود1
الذه���ن1اأو1املل���ل,1العتبارات1كثرية1منها1�سرورة1التعل���م1والتح�سيل1واحلاجة1اإيل1
املعلوم���ات1اأو1م���ن1ب���اب1االأدب1واملجاملة.1وتتوقف1كمية1اجله���د1املبذول1علي1�سدة1
الداف���ع1ل���دي1الفرد1لالنتب���اه,1وهذا1النوع1ال1يقدر1االأطف���ال1علي1حتقيقه,1وذلك1

ب�سبب1افتقاره�م1اإيل1ق�وة1االإرادة1وال�سرب1)طا�سكندي1واآخرون,2441,19801(.1

النتب�اه ال�س�تباقيAnticipatory Attention1:1ه���ذا1النوع1من1االنتباه1
ه���و1الطرف1امل�ساد1لالنتباه1الالاإرادي.1فاالنتب���اه1اال�ستباقي1هو1توجيه1االنتباه1

وجتميع1االإح�سا�سات1حول1مو�سوع1مل1يظهر1بعد1يف1جمال1االنتباه.
وق���د1ركز1الباحث1علي11االنتب���اه1التلقائي1اأو1املعتاد1والذي1ي�سري1اإيل1انتباه1

الفرد1ملثريات1تدور1من1حوله1دون1بذل1جمهود1حمدد.
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)3( النظريات والنماذج املف�سرة لالنتباه:�

1:The Filter Theory نظرية الرت�سيح لربودبنت-

ه���و1اأح���د1النم���اذج1املبك���رة1ال���ذي1يركز1عل���ى1طريق���ة1تدف���ق1املعلومات1بني1
املث���ري1واال�ستجاب���ة1حيث1يبداأ1املثري1باملرور1مبنطق���ة1الت�سجيل1احل�سي1ثم1ي�سل1
اإىل1منطق���ة1الرت�سي���ح1)الفلرت1االنتقائي(الذي1ي���وؤدى1اإىل1قناة1تتم1فيها1عملية1
التحليل1االإدراكي1ثم1متر1املعلومات1على1الذاكرة1ق�سرية1املدى1ومن1ثم1الو�سول1

.)Sternberg, 1999,93(لال�ستجابة1املطلوبة

:Gray & Wedderburn Model )1960( منوذج جراى وودربرين-

1اأعطى1جراي1ودربرين1اخل�سائ�ص1النف�سية1الدور1االأكرب1يف1حدوث1عملية1
االنتباه1)حيث1اأن1عملية1االنتقاء1بني1املثريات1تتم1من1خالل1قناة1ح�سية1واحدة(1
وه���ذا1يوؤك���د1اأن1عملي���ة1ا�ستخال����ص1املعني1ذات1اأهمي���ة1يف1حدوث1عملي���ة1االنتباه1

)نوره1عبد1العزيز531,19941(.

1:Tresman›s Model )1961( منوذج تري�سمان-

ت���ري1تري�سم���ان1اأن1املث���ريات1الداخل���ة1تخ�س���ع1لثالث���ة1اأنواع1م���ن1التحليل1
وه���ى:1النوع1االأول:1وفي���ه1يحلل1الفرد1اخل�سائ�ص1الفيزيائية1للمثريات.1والنوع1
الثاين:1يحدد1ما1اإذا1كانت1املثريات1لغوية1اأم1ال1وهى1جتمع1اإىل1مقاطع1اأو1كلمات.1

.)Best, 1995,41(1والنوع1الثالث:1حتدد1معاين1الكلمات

1:Norman Model1)1969( من��وذج نورم��ان-
يوؤك���د1من���وذج1نورم���ان1عل���ي1الدور1ال���ذي1تلعب���ه1الذاكرة1يف1ح���دوث1عملية1
االنتباه.1وت�سري1منوذج1نورمان1اأن1انتقاء1االنتباه1يحدث1بعد1ا�ستخال�ص1املعني,1
فه���و1ي���ري1اأن1جمي���ع1املعلوم���ات1الت���ي1ي�ستقبله���ا1الفرد1ت�س���ل1اإيل1م�ست���وي1داللة1
يحم���ل1معن���ي1للفرد,1وحتل���ل1علي1اأ�سا�ص1االعتم���اد1علي1املعني,1ولذل���ك1فاإنه1من1
املعق���ول1الق���ول1ب���اأن1ال�س���ور1ذات1داللة1لدي1الف���رد1)اأو1املفحو�ص(1له���ا1اأهمية1يف1
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التحكم1يف1عملية1االنتباه1)نوره1عبد1العزيز561,19941(.1وهذا1يتفق1مع1يقوم1به1
الباح���ث1من1ا�ستخدام1ال�سور1واالألعاب1الرتكيبية1يف1تقدمي1برناجمه1التدريبي1
م���ن1اأجل1حت�س���ني1االنتباه1عند1ذوى1�سعوبات1التعلم,1حيث1اأنها1تعمل1علي1جذب1

انتباه1هوؤالء1االأطفال,1كم�ا1تعمل1علي1حت�سني1بقاء1اأثر1التعلم.

1:Zeaman & House1)1963( ”نظرية “زميان” و”هاو�س-

ق�س���م1الباحث���ان1تعل���م1التميي���ز1ال���ذي1قام���ت1عل���ي1اأ�سا�س���ه1جتاربهم���ا1اإيل1
مرحلتني1من1التعلم1�1يف1املرحلة1االأويل1يكون1هناك1نق�ص1وا�سح1لدي1املتخلفني1
يف1تعلم1التمييز1عن1االأطفال1العاديني1�1اأما1املرحلة1الثانية1فاإن1معدل1اال�ستجابة1
يتكاف���اأ1ب���ني1االأطف����ال1املتخلف���ني1واالأطف���ال1العادي���ني1)عب���د1الرحم���ن1�سليمان,1

.)2711,2001

ثالثًا: الغرفة احل�صية :
مت1ت�سمي���م1الغرف���ة1احل�سية1باملركز1على1اأحدث1النظم1واملقايي�ص1العاملية1,1
وتق���وم1فك���رة1الغرفة1احل�سية1على1اأ�سا�ص1اأن1اجلهاز1الع�سبي1يقوم1بربط1وتكامل1
جمي���ع1االأحا�سي����ص1ال�س���ادرة1م���ن1اجل�سم1وبالتايل1ف���اإن1اأي1خلل1يف1رب���ط1اأي1من1
جتان�ص1هذه1االأحا�سي�ص1مثل1)1حوا�ص1ال�سم1,1ال�سمع1,1الب�سر1,1اللم�ص1,1التوازن1

,1التذوق1(1قد1توؤدي1اإىل1اأعرا�ص1ا�سطراب1التوحد1وا�سطرابات1نف�سية1.
والع���الج1با�ستخ���دام1الغرف���ة1احل�سي���ة1)التكامل1احل�سي1(1قائ���م1على1حتليل1هذه1

االأحا�سي�ص1والعمل1على1توازنها1.

عالم���ات1التح�س���ن1الت���ي1تط���راأ1على1الطف���ل1األتوح���دي1بع���د1ا�ستخ���دام1التكامل1
احل�سي1كطريقة1للعالج1:1

111.11انخفا�ص1معدل1ال�سلوك1العدواين1و�سلوك1اإيذاء1الذات1
111.21ي�سبح1الطفل1اأكرث1ا�ستقرارا1وهدوء

111.31ازدياد1معدالت1الرتكيز1واالنتباه
111.41حت�سن1يف1عادات1النوم

111.51حت�سن1يف1التنا�سق1اجل�سدي
111.6حت�سن1يف1االت�ساالت1ال�سفهية1وغري1ال�سفهية
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ويعت���رب1حتليل1املدخالت1احل�سية1جانبا1هاما1يجد1فيه1امل�سابون1بالتوحد1
كثري1من1ال�سعوبات1فقد1يكون1لديهم1خوف1اأو1عدم1راحة1من1اأ�سوات1معدنية1اأو1
روائ���ح1اأو1مالم����ص1اأو1حتى1اال�ستحمام1اأو1قد1ي�سابون1بالهو�ص1باإح�سا�سات1معينة1

واأف�سل1مكان1لعالج1هذه1امل�سكالت1هو1الغرفة1احل�سية1اأو1التكامل1احل�سي1.

رابعًا : العالج متعدد احلوا�س:
الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1ع���الج1تاأهيلي1حدي���ث1يتم1داخل1وح���دة1عالجية1
م�سمم���ة1بدق���ة1لتزويد1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1بخ���ربات1ح�سية1غني���ة1ومتنوعة1
تعتم���د1عل���ى1اإثارة1جمموعة1من1احلوا�ص1يف1نف�ص1الوق���ت1,1اأو1الرتكيز1على1اإثارة1
حا�س���ة1واح���دة1وذلك1وفقا1ًحلال���ة1كل1طفل1,1اإذ1ميكن1اإج���راء1تعديل1و�سبط1على1
االأجهزة1واالأدوات1امل�ستخدمة1من1علو1ال�سوت1,1اأو1�سدة1ال�سوء1,1اأو1درجة1احلرارة1

,1اأو1تغيري1يف1امللم�ص1اأو1الرائحة1يف1الغرفة1لتنا�سب1كل1حالة1على1حدة1.1

1هذا1العالج1ي�ستخدم1حاليا1ًمع1االأطفال1ذوي1االإعاقات1املختلفة1:1العقلية1
,1ال�سمعي���ة1,1الب�سري���ة1,1احلركي���ة1,1ال�سلل1الدماغي1,1التوح���د1,1متعددي1العوق1,1
ف���رط1احلركة1وت�ستت1االنتباه1,1اال�سطرابات1ال�سلوكية1واالنفعالية1,1و�سعوبات1

التعلم,1باالإ�سافة1اإىل1فئات1اأخرى1.

وي�ستقب���ل1دم���اغ1االإن�س���ان1املعلوم���ات1ال���واردة1اإلي���ه1م���ن1حوا�س���ه1املختلف���ة1
:1النظ���ر1,1ال�سم���ع1,1ال�س���م1,1اللم����ص1والت���ذوق1,1ومن1ث���م1يقوم1بتحليله���ا1واإدراكها1
والتعام���ل1معه���ا1باال�ستجاب���ات1املنا�سبة1,1ويوؤكد1العديد1م���ن1املخت�سني1العاملني1
يف1جم���ال1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1,1وذوي1االإعاقات1النمائية1على1وجه1اخل�سو�ص1
اأن1ه���وؤالء1االأطفال1لديهم1ا�سطراب1اأو1خلل1يف1ا�ستقبال1وحتليل1هذه1املعلومات1,1
وعليه1فاأن1هذه1احلوا�ص1بحاجة1اإىل1تن�سيط1وحتفيز1لكي1يتم1تطوير1اأدائها11.



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 52 -

اأهداف العالج متعدد احلوا�س  : 

يهدف1العالج1متعدد1احلوا�ص1اإىل1:1
توفري1بيئة1مثرية1وممتعة1للطفل1- 
ال�سعور1بالهدوء1وال�سكينة1واال�سرتخاء11- 
اكت�ساف1خربات1جديدة- 
جتربة1التعليم1الذاتي- 
تنمية1مهارات1الرتكيز1,1االنتباه1والتتبع11- 
تنمية1ال�سعور1بالثقة11- 
حتقيق1التوا�سل1والتفاعل1االجتماعي- 

مربرات ا�ستخدام العالج متعدد احلوا�س: 

ج���اءت1فك���رة1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1من1االعتق���اد1ب���اأن1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1
يتميزون1ب��:1

تاأخر1يف1النمو1العام1وانخفا�ص1يف1ن�سبة1الذكاء1- 
ق�سور1يف1النمو1اللغوي1واملعريف1والعمليات1العقلية1املعرفية- 
يعتمدون1يف1تفكريهم1على1االإدراك1احل�سي1اأكرث1من1اعتمادهم1على1االأفكار1- 

املجردة1
تعليمه���م1وتطوي���ر1مهاراته���م1ي�ستوجب1وجود1مث���ريات1ح�سية1ملفتة1جتذب1- 

انتباههم1
وميكن ا�ستخدام هذا العالج مع : 

ذوي1االإعاقة1العقلية1.- 1
ذوي1االإعاقة1ال�سمعية1.- 2
ذوي1االإعاقة1الب�سرية1.- 3
ذوي1االإعاقة1احلركية1وال�سلل1الدماغي1.- 4
ذوي1االإعاقة1التوحد1.1- 5
ذوي1االإعاقة1متعددي1العوق1.1- 6
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ذوي1االإعاقة1فرط1احلركة1وت�ستت1االنتباه1.1- 7
ذوي1االإعاقة1االأ�سطربات1ال�سلوكية1واالنفعالية1.1- 8
ذوي1االإعاقة1�سعوبات1التعلم1.1- 9

ذوي1االإعاقة1الفئات1االأخرى1.1- 10
ذوي1االإعاقة1ا�سطراب1التوا�سل1والفهم1Laura U. Marks1.1لورا1مارك�ص1- 11

.)240,2002(

فائدة العالج املتعدد احلوا�س:

م���ن1اأه���م1مي���زات1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1ان���ه1ال1يعتم���د1عل���ى1التعليمات1
ال�سفهي���ة1اأو1املكتوب���ة1,1واإمن���ا1تت���اح1الفر�س���ة1للطف���ل1لال�ستك�س���اف1والكت�س���اب1
اخلربات1املختلفة1بذاته1,1وبذلك1من1املمكن1ا�ستخدامه1مع1احلاالت1التي1تعاين1

من1ا�سطراب1يف1التوا�سل1ويف1فهم1التعليمات1.1

الدرا�س���ات1ح���ول1فائدة1العالج1متعدد1احلوا�ص1يف1حت�سني1قدرات1امل�سابني1
قليلة1وقد1يكون1ال�سبب1حلداثة1هذا1النوع1من1العالج1اإىل1كون1هذا1العالج1غالبا1
م���ا1يق���دم1اإىل1احلاالت1الت���ي1تعاين1من1اإعاق���ة1�سديدة1الدرجة,1حي���ث1اأن1التطور1

عند1هذه1الفئة1من1امل�سابني1يكون1بطيئا1يف1معظم1االأحوال.1

ويف1درا�س���ة1مت���ت1يف1بلجي���كا1ح���ول1جمموعت���ني1م���ن1الط���الب1البالغ���ني1
الذي���ن1يعانون1م���ن1ا�سطراب1التوح���د1التقليدي1تبني1ح���دوث1انخفا�ص1بدرجة1
جي���دة1يف1جمموع���ة1م���ن1ال�سلوكي���ات1التي1ع���ادة1ما1ت�ساح���ب1ا�سط���راب1التوحد1
عن���د1املجموع���ة1التي1خ�سع���ت1للتحفيز1متعدد1احلوا�ص,1حي���ث1اأن1ما1ن�سبته150%1
م���ن1ال�سل���وك1النمط���ي1التك���راري1و1%175م���ن1ال�سل���وك1الع���دواين1و�سل���وك1اأذى1
1ال���ذات1ق���د1انخف����ص1عن���د1املجموع���ة1الت���ي1خ�سع���ت1للتحفي���ز1متع���دد1احلوا�ص,
وق���د1اأورد1الباح���ث1Hotz1يف1اللقاء1الدويل1ح���ول1العالج1متعدد1احلوا�ص1تقريره1
ح���ول1ح���دوث1تغ���ريات1�سلوكي���ة1قابل���ة1للقيا����ص1عن���د1201طف���ال1م�ساب���ا1بالدماغ1
1Brain-Injuredيتلق���ون1عالج���ا1يف1اأحد1م�ست�سفيات1فلوريدا1�سنفوا1يف1ال�سابق1
عل���ى1اأنهم1من1احلاالت1الت���ي1ال1ت�ستجيب1وهم1يف1معظمهم1اأطفاال1اأ�سيبوا1بتلف1
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اأو1اأذى1بالدم���اغ1اأدى1اإىل1اإ�سابته���م1بدرج���ة1معين���ة1من1الغيبوب���ة1اأو1وجود1الوعي1
بح���ده1االأدن���ى1حي���ث1متك���ن1بع�سهم1من1حتري���ك1راأ�س���ه1اإىل1االأم���ام1واىل1اخللف1
والقي���ام1بتتب���ع1ب�سري1لالأ�سياء1املتحركة1واإخ���راج1بع�ص1االأ�سوات1وهذه1جميعها1

موؤ�سرات1م�سجعة1نظرا1لطبيعة1االإ�سابة.1

والدرا�س���ة1الثالث���ة1يف1ه���ذا1املج���ال1ه���ي1م���ن1جامع���ة1ميام���ي1ومت���ت1عل���ى1
جمموعة1من1امل�سابني1والذين1يتعافون1بعد1اإ�سابتهم1بجروح1�سديدة1يف1الدماغ1
ومت1يف1ه���ذه1الدرا�س���ة1قيا�ص1النواحي1الف�سيولوجي���ة1واالإدراكية1وال�سلوكية1قبل1
وبع���د1تلق���ي1العالج1متعدد1احلوا����ص1وكانت1النتائج1م�سجع���ة1اإىل1حد1كبري1حيث1
لوح���ظ1انخفا����ص1ال�سد1الع�سلي1عند1احلاالت1امل�ساب���ة1بدرجة1�سديدة1من1ال�سد1

وتطور1جيد1يف1القدرات1االإدراكية1وانخفا�ص1يف1م�ستوى1التوتر.

وي�ستخ���دم1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1يف1التقلي���ل1اأو1احل���د1م���ن1امل�س���كالت1
ال�سلوكي���ة1,1وحي���ث1اأن1املتغ���ريات1البيئي���ة1يف1العالج1متعدد1احلوا����ص1والتي1اأثرت1
تاأث���ريا1ًقوي���ا1ًيف1ال�سلوك1رمب���ا1تكون1مرتبط���ة1بالقدرة1علي1التنب���وؤ1واال�سرتخاء1

والتحرر1من1املتطلبات1وكذلك1العالقة1باملعالج1.

ومن1هنا1فاإن1كل1هذه1امل�سكالت1ميكن1اأن1تقل1لدي1املعالج1اإذ1اأن1هذه1املتغريات1
.)121,12007,11swc chan1البيئي���ة1ق���د1مت1تقدميها1با�ستمرار1يف1البيئ���ة1.1)1ت�سان

والعديد1من1االأفراد1من1ذوي1�سعوبات1التعلم11طبقا1ًللت�سخي�ص1الت�سنيفي1
لال�سطراب���ات1العقلي���ة1)1ال�س���ورة1الرابع���ة1(1من1مرتادي1امل�ست�سفي���ات1العقلية1.

وي�س���ري)1ت�س���ان151,12007,11swc chan1(1اإيل1اأن1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1
يه���دف1اإيل1حتفي���ز1احلوا�ص1وحتقي���ق1املتعة1واال�سرتخاء1لالأف���راد1ذوي1�سعوبات1

التعلم1,1وميكن1اأن1يكت�سبوا1�سلوكيات1اأكرث1اإيجابية1.

وكان1ه���دف1هذا1امل�سروع1للعالج1متعدد1احلوا�ص1هو1قيا�ص1وتقييم1احلالة1
والتاأث���ري1عل���ي1اأمل���دي1الطوي���ل1لل�سلوكيات1ل���ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1,1واأنه1ميكن1

تقليل1امل�ساكل1ال�سلوكية1بدرجة1وا�سحة1.

واإن1التحفيز1والتعزيز1ما1بني1العالقات1كان1ذا1قيمة1كبرية1,1ومع1ذلك1فاإن1
العلماء1مازالوا1يحاولون1اكت�ساف1جماالت1اأكرث1لال�ستفادة1منها1.
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Sensory integration theory نظرية التكامل احل�سي

وتبح���ث1نظري���ة1التكام���ل1احل�س���ي1يف1تف�س���ري1امل�س���اكل1اخلا�س���ة1بالتعل���م1
وال�سل���وك1والت���ي1ال1ترج���ع1اإىل1تلف1يف1اجلهاز1الع�سبي1املرك���زي.1واأول1من1و�سع1
اأ�س�ص1نظرية1التكامل1احل�سي1الع�سبي1هي1املعاجلة1الوظائفية1االأمريكية1)جني1
اآير�ص(1وقد1اأ�سافت1اإىل1احلوا�ص1اخلم�ص1املعروفة1لدينا1حوا�سا1ًخفية1اأخرى1هي1
احلا�سة1الدهليزية1vestibular1املرتبطة1باالأذن1الداخلية1والتي1توفر1معلومات1
ع���ن1اجلاذبي���ة1)1الف���راغ,1الت���وازن,1احلرك���ة1(1وذل���ك1ع���ن1طري���ق1و�س���ع1الراأ����ص1
واجل�س���م1بالن�سب���ة1اإىل1�سطح1االأر�ص,واالأحا�سي�ص1العميق���ة1املرتبطة1بالع�سالت1
واملفا�س���لProprio Ceptiveوالت���ي1توف���ر1املعلوم���ات1احل�سي���ة1امل�ستقبل���ة1م���ن1
املفا�س���ل1والع�س���الت1واالأربط���ة1م���ن1اأج���زاء1اجل�س���م.1وق���د1�ساع���د1تركي���ز1اآير�ص1
عل���ى1الوظيفة1الع�سبي���ة1وعمليات1التعلم1على1التقدم1يف1فه���م1“الذكاء«1كنتيجة1
1.Sensory processing1لالإدراك1احل�سي,1والتكامل1احل�سي,1واملعاجلة1احل�سية
واأدى1عمله���ا1اإىل1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1لتح�س���ني1ق���درات1التعل���م1م���ن1خ���الل1
الع���الج1احل�س���ي1التكاملي1الذي1ي�ساعد1االأطفال1عل���ى1التقدم1نحو1توظيف1اأعلى1
للقدرات1العقلية.1وتتم1عملية1التكامل1احل�سي1الع�سبي1نتيجة1ا�ستقبال1االإن�سان1
للمعلوم���ات1م���ن1احلوا�ص1املختلف���ة1واإر�ساله���ا1اإىل1الدماغ1ث���م1معاجلتها1واإعطاء1
اال�ستجابات1املالئمة1لها.1ويعرف1التكامل1احل�سي1هنا1باأنه1عملية1ال1اإرادية1للمخ1
لتنظي���م1ومعاجل���ة1املعلوم���ات1امل�ستخل�سة1م���ن1حوا�ص1اجل�سم1وه���و1ي�سمح1لنا1اأن1
ن�سل���ك1اأو1ن�ستجي���ب1للموقف1ال���ذي1نخربه1باأ�سل���وب1وطريقة1هادف���ة.1فالتكامل1
احل�س���ي1يعطي1معن���ى1خلرباتنا,1وي�س���كل1االأ�سا����ص1اجلوهري1للتعل���م1االأكادميي1
وال�سلوك1االجتماعي.1ويبداأ1التكامل1احل�سي1يف1الرحم1حيث1تتطور1هذه1احلوا�ص1
اخلفية1ب�سكل1مبكر1يف1مراحل1احلمل1في�سعر1مخ1اجلنني1بحركة1ج�سم1االأم.1ثم1
تتفاعل1هذه1احلوا�ص1مع1احلوا�ص1االأخرى1وهي1ال�سمع1والب�سر1والتذوق1وال�سم1
والت���ي1تتط���ور1فيما1بعد.1واأقرب1مث���ال1اإىل1مفهوم1التكام���ل1احل�سي1الع�سبي1هو1
تكام���ل1حوا����ص1اللم�ص1وال�سم1مع1عمليات1امل�ص1والتنف����ص1والبلع1اأثناء1الر�ساعة1
الطبيعي���ة1للطف���ل1الر�سي���ع.1وهن���اك1العدي���د1م���ن1املوؤ�س���رات1لنق����ص1التكام���ل1
احل�س���ي,1فقد1ي�سعر1الطفل1بفقدان1االأمان1العاطف���ي,1وفقدان1االإح�سا�ص1بو�سع1
اجل�س���م1يف1الف���راغ,1اأو1ع���دم1ال�سعور1باالأم���ان1يف1احلركة1�سد1اجلاذبي���ة1االأر�سية,1
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اأ�س���ف1اإىل1ذل���ك1فقدان1االإدراك1احل�س���ي,1والب�سري,1وامله���ارات1االجتماعية1مثل1
1Laura U. Marks1.تاأخ���ر1اللغة1وال���كالم1الذي1يوؤدي1اإىل1فقدان1الثقة1بالنف�ص

لورا1مارك�ص)170,20021(.

ويق���وم1املعال���ج1با�ستخدام1برامج1عالجية1لتوظي���ف1مهارات1اجل�سم1ليعيد1
ا�ستخدامه���ا1بطريق���ة1متكامل���ة1ومفي���دة.1حي���ث1يعم���ل1عل���ى1ا�ستث���ارة1احلوا����ص1
وتنبيهها1بطريقة1مدرو�سة1لريتقى1بها1اإىل1مرحلة1التكامل1احل�سي1الع�سبي.1

وي�سري1Mark T. Wallace111مارك1)150,2006(1اإيل1اأنه11يوجد1تنوع1يف1االإدراك1
احل�س���ي1والق���درات1التكاملي���ة1ب���ني1النا����ص.1واأي1اإن�س���ان1ال1ميك���ن1اأن1يك���ون1لديه1
تكام���ل1ح�س���ي1ت���ام,1اأو1ال1يوجد1لدي���ه1تكامل1ح�سي1على1االإط���الق.1فبع�ص1النا�ص1
لديه���م1تكامل1ح�سي1جيد1ب�سورة1خا�س���ة,1واآخرين1لديهم1تكامل1ح�سي1متو�سط1

.)Poor(1اأو1ناق�ص

وق���د1طورت1جني1اآي���رزJean Ayres(1(1هذه1النظرية1يف1عقد1اخلم�سينات1
ا�ستن���ادا1اإىل1البح���وث1الع�سبي���ة1وال�سلوكية1بهدف1معاجل���ة1االإ�سابات1الدماغية1
وتطوي���ر1الق���درات1التعليمية1لالأ�سخا����ص1ذوي1ال�سعوب���ات1التعليمية.1ومن1اأهم1

املبادئ1الع�سبية1الف�سيولوجية1التي1قامت1عليها1هذه1النظرية:1
اأن1املعلومات1التي1توفرها1احلوا�ص1املتعددة1اأكرث1تاأثريا1من1املعلومات1التي1) 1(

توفرها1اأي1حا�سة1مبفردها1.
اأن1التغذية1الراجعة1احل�سية1�سرورية1لالأداء1احلركي1.) 2(
اأن1جذع1الدماغ1حيوي1يف1عملية1التكامل1احل�سي1)تنظيم1املعلومات1احل�سية1) 3(

ومعاجلتها(1الأنه1يتطور1قبل1اأجزاء1الدماغ1االأخرى1.
اأن1الدماغ1ينظم1ذاته1ا�ستجابة1للمتطلبات1الوظيفية1للبيئة.1) 4(
اأن1التكامل1احل�سي1يتطور1تدريجيا1وعلى1نحو1مت�سل�سل1.) 5(
اأن1الن�س���اط1احلرك���ي1يلع���ب1دورا1عالجي���ا1هام���ا1يف1التكام���ل1احل�سي1ب�سبب1) 6(

املعلومات1التي1يوفرها1حول1و�سع1اجل�سم1وتوازنه1والتغريات1التي1حتدث1فيه.
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العالج بالتكامل احل�سي

اجله���از1 به���ا1 يق���وم1 ع�سبي���ة1 عملي���ة1 ه���ي1 احل�س���ي1 التكام���ل1 عملي���ة1
املعلوم���ات1 بجم���ع1 الع�سب���ي1 اجله���از1 يق���وم1 حي���ث1 1, االإن�س���ان1 ل���دي1 الع�سب���ي1
1احل�سي���ة1ال���واردة1اإلي���ه1م���ن1احلوا����ص1اخلارجي���ة1)1ال�سم���ع1و1الب�س���ر1و1الت���ذوق
1و1ال�سم1و1اللم�ص1(1من1خالل1اأع�ساء1اجل�سم1و1اأي�سا1ًيقوم1با�ستقبال1املعومات1احل�سية1
1الواردة1اإليه1من1اأع�ساء1اجل�سم1الداخلية1ثم1يرتجمها1و1ي�سدر1اال�ستجابة1احل�سية1
احلركية1املنا�سبة1لها1.1هذه1العملية1ت�سمل1ا�ستقبال1املعلومات1و1دجمها1لتف�سريها

و1ي�ستقبل1ج�سم1االإن�سان1عند1العمل1اأو1الّلعب1اإ�ستثارات1خمتلفة1من1خارج1
وداخل1اجل�سد.1لكل1جهاز1ح�سّي1م�ستقبالت1خا�سة1به1تنقل1املعلومات1من1اجل�سد1
اإىل1اجله���از1الع�سب���ي1املركزي1)النخ���اع1األ�سوكي1والدماغ(1لك���ي1ن�ستطيع1تكوين1
فكرة1وا�سحة1عن1مفهوم1معني,1يجب1على1كل1االأجهزة1احل�سية1اأن1تعمل1ب�سالم1
وتنق���ل1ر�سائ���ل1وا�سحة1اإىل1الدم���اغ.1ينظم1الدماغ1املعلوم���ات1االآتية1من1خمتلف1
االأحا�سي����ص,1ع���ن1�س���يء1م���ا1مث���ال1التفاح���ة,1يعدله���ا1ويحلله���ا1لنكت�س���ب1مفهوما1
�سام���ال.1م���ن1ثم1ير�سل1ه���ذه1املفاهيم1اجلديدة1اإىل1الق�س���رة1الدماغية1لتخزينها1
كمعلوم���ة1ميك���ن1ا�ستعماله���ا1مت���ى1�سئنا.1ومن1جه���ة1اأخرى1ير�س���ل1معلومات1اإىل1
النخ���اع1األ�سوك���ي1جلع���ل1اجل�سد1يق���وم1باال�ستجابة1املطلوبة,1مث���ال1اأكل1التفاحة.1
التكام���ل1احل�س���ي1هي1العملي���ة1التي1توحّد1وتواآل���ف1عمل1اأجه���زة1ح�سية1خمتلفة1
ب�س���كل1منظ���م1لتو�سح1لن���ا1املفاهيم1واال�ستجاب���ات1فتكّون1لنا1املخ���زون1اأملعلوماتي1
واال�ستجاب���ات1احلركي���ة1املطلوبة1يف1االأداء1العام.1هي1نظرية1العالقة1بني1الدماغ1
وال�سلوك.1مبا1معناه1اأن1هذه1النظرية1تف�سر1املظاهر1ال�سلوكية1وعالقتها1املبا�سرة1

بالعمليات1اجلارية1يف1الدماغ.1

واأول1م���ن1بح���ث1يف1ه���ذا1النوع1م���ن1العالج1هي1دكت���ورة1Jane Ayres1وهذا1
الع���الج1ماأخ���وذ1م���ن1عل���م1العالج1املهن���ي1ويقوم1عل���ى1اأ�سا����ص1اأن1اجله���از1الع�سبي1
يقوم1بربط1وتكامل1جميع1االأحا�سي�ص1ال�سادر1من1اجل�سم1وبالتايل1فاإن1خلاًل1يف1
رب���ط1اأو1جتان����ص1هذه1االأحا�سي�ص1مثل1)1حوا�ص1ال�سم1,1ال�سمع1,1الب�سر1,1اللم�ص1,1
التوازن1,1التذوق(1قد1توؤدى1اإىل1اأعرا�ص1ذاتوية1وهذا1النوع1من1العالج1قائم1على1
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حتلي���ل1ه���ذه1االأحا�سي����ص1ومن1ث���م1العمل1عل���ى1توازنها1.1ولكن1ما1يج���در1االإ�سارة1
اإلي���ه1ه���و1اأن���ه1لي����ص1كل1االأطفال1الذاتوي���ني1ُيظه���رون1اأعرا�سا1ًًت���دل1على1خلل1يف1
التوازن1احل�سي1كما1اأنه1لي�ص1هناك1اأبحاث1لها1نتائج1وا�سحة1ومثبتة1بني1نظرية1

التكامل1احل�سي1وم�سكالت1اللغة1عند1االأطفال1الذاتويني1.1

ونظري���ة1التكام���ل1احل�س���ي1تف�س���ر1الراب���ط1ب���ني1اخلل���ل1يف1عملي���ة1التعّل���م1
)الذهن���ي1واحلرك���ي(1واخلل���ل1يف1فهم1وتف�س���ري1اال�ستقباالت1احل�سي���ة1التي1تاأتي1
م���ن1املحي���ط1ومن1حركة1اجل�سد.1ترّكز1نظري���ة1التكامل1احل�سي1على1اأربع1اأجهزة1
ح�سي���ة:1اجله���از1احل�سي-ج�سدي1,اجله���از1الدهليزي1,1اجله���از1ال�سمعي1واجلهاز1
الب�س���ري.1اجله���از1احل�سي-ج�س���دي:1ويت�سم���ن1اجله���از1األلم�س���ي1والت���ي1تك���ون1
اأع�س���اوؤه1اجلل���د,1الّل�س���ان1و�سعريات1االأن���ف,1وجهاز1االإح�سا����ص1بحركة1الع�سالت1
واملفا�س���ل1واأع�س���اوؤه1ع�س���الت1ومفا�سل1اجل�سم1واجله���از1الدهليزي:1وهو1جهاز1
االإح�سا����ص1بالتوازن1)ت���وازن1اجل�سم1وحركة1الراأ�ص(1واأع�ساوؤه1البني1املوجودة1يف1

االأذن1الداخلية.

و1دورة1اللّع���ب1ا�سرتك���ت1مربيتان1من1رو�ستن���ا1يف1دورة1تنظمها1موؤ�س�سة1»احلق1يف1
الّلع���ب«1عنوانها1»1تطبيق1الّلع���ب1احلركي1يف1الن�ساطات1الرتبوية«.1اأقيمت1ور�سة1
العم���ل1على1م���دى1اأربع1اأيام1وعقدت1يف1منطقة1امل�س���رف1يف1مركز1اإعداد.1ا�ستلمت1
امل�سرتكت���ان1يف1نهاي���ة1ال���دورة1م���واد1تربوية1ال�ستعماله���ا1يف1الن�ساط���ات1ال�سفية.1
�سيتم1يف1موعد1الحق1متابعة1امل�سرتكتان1خالل1تطبيقهما1لبع�ص1الن�ساطات1مع1
جمموع���ات1االأطف���ال1بعد1اأن1يجري1تعدي���ل1خ�سو�سيات1االألع���اب1لتالءم1حاالت1
اأطفالن���ا.1اإجن���ازات1اأطفالن���ا1اأحم���د1عبد1املعط���ي.1�سبي1يف1الرابع���ة1والن�سف1من1
العم���ر.1اأن�س���م1اإىل1اأطف���ال1رو�س���ة1تاأهي���ل1االأطف���ال1يف1الع���ام1الدرا�س���ي1الفائ���ت.1
خ�س�ست1له1خالل1هذه1الفرتة1برامج1مكثفة1تربوية1وعالجية.1ركز1يف1براجمه1
الرتبوي���ة1عل���ى1املفاهي���م1االأولية1الت���ي1يحتاجه���ا1لتطوير1مفاهيم���ه.1فركز1على1
اإغن���اء1الن�ساط���ات1التي1يطبقه���ا1على1األعاب1ومتارين1مت���ده1باالأحا�سي�ص1املتنوعة1
ملختل���ف1االأجه���زة1احل�سية.1كما1دّرب1على1مهارات1خدمة1الذات1يف1حياته1اليومية1
وم���ن1�سمنه���ا1الطريقة1الت���ي1ي�ستطيع1ال�سري1فيه���ا1واالنتقال1م���ن1واإىل1االأر�ص1

والكر�سي1وخالفه.1Mark T. Wallace1مارك1)161,2006(.
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تطورت1مهارات1اأحمد1ب�سكل1ملحوظ1فقد1خفت1ب�سكل1ملفت1للنظر1نوبات1
الب���كاء1املتوا�س���ل1الت���ي1كان���ت1تنتابه1عندما1يعج���ز1يف1التعبري1ع���ن1حاجاته.1فقد1
اأ�سبح���ت1لديه1بع�ص1االإمياءات1اجل�سدي���ة1واللفظية1التي1ت�سري1اإىل1احتياجاته.1
كما1اأنه1بداأ1ال�سري1مبفرده.1مهارة1مل1يكن1يتقنها1قبال.1قدرته1على1ال�سري1و�سعت1

له1اأفاق1حركته1واكت�سافاته.1دورة1للمعاجلني1الفيزيائيني

و1التكامل1احل�سي1هو1عملية1تنظيم1املدخالت1)1املثريات(1األداخله1اإىل1املخ1
م���ن1اج���ل1ا�ستعمالها1واإعطاء1معنى1لالأ�سياء1,1تر�س���ل1حوا�سنا1املختلفة1معلومات1
)مثريات1ح�سية(1عن1حالة1اأج�سامنا1فتن�سب1هذه1املثريات1احل�سيه1يف1املخ1فتدخل1
اإىل1امل���خ1ع���دد1ال1يح�س���ى1م���ن1املعلوم���ات1من1احلوا����ص1املختلفة1,وحت���ى1يت�سرف1
الف���رد1ب�س���كل1طبيع���ي1ويتعلم1ويتحرك1الب���د1للمخ1من1تنظيم1ه���ذه1املثريات1كما1
يفع���ل1رج���ل1امل���رور1عندم���ا1ينظم1امل���رور1يف1ال�سارع1,1ف���اإذا1ماد1خلت1ه���ذه1املثريات1
اإىل1امل���خ1ب�س���كل1منظ���م1في�ستطي���ع1امل���خ1اال�ستف���ادة1منه���ا1وي�سهل1عل���ى1االإن�سان1“ 
اإدراك1االأ�سياء1“ اأما1اإذا1ما1دخلت1هذه1املثريات1ب�سكل1غري1منتظم1,1ت�سبح1احلياة1
كا�ساره1املرور1عند1�ساعة1الذروة1وتعترب1عملية1التكامل1احل�سي1كالغذاء1,1فالغذاء1
1يقوم1بتغذيه1اجل�سم1بعد1ه�سمه1ومتثيله1واملثريات1احل�سيه1كالغذاء1للمخ1اأي�سا.
ولك���ن1حت���ى1ي�ستفيد1منه���ا1اجل�سم1الب���د1لها1اأن1تتكام���ل1فتعطى1معن���ى1لالأ�سياء1
وبالت���ايل1ي�ستطي���ع1االإن�سان1اأن1يتعلم1م���ن1اخلربات1احل�سيه1فيقوم1املخ1بدمج1كل1
املثريات1احل�سيه1معا1فيحدث1الدمج1)1التكامل1(1احل�سي1فعندما1تاأكل1برتقاله1– 
ت�سم1رائحتها1– ترى1لونها1– تق�سرها1بيدك1– تتذوقها1بفمك1وت�سمها1باأنفك1– 
حت�ص1ملم�سها1بيدك1واناملك1– مت�سغ1– تبلع1كل1هذه1املعلومات1احل�سيه1تدخل1
اإىل1املخ1)لي�ست1واحده1واحده1(1ولكنها1تدمج1معا1فتجعلك1تكت�سب1خربه1)وهى1
1مفهوم1الربتقالة(1وكيف1ت�سغط1على1الق�سرة1بالقوة1املنا�سبة1لتق�سري1الربتقالة.
فالتكام���ل1احل�س���ي1هو1ترجمه1للمثريات1األداخل���ه1اإىل1املخ1من1اجل1اإعطاء1معنى1

لالأ�سياء1وبالتايل1تتكون1املفاهيم1.



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 60 -

ال�ستجابة للمثريات احل�سيه )ال�ستجابة املعدلة(:

بعدم���ا1يح���دث1ه���ذا1الدم���ج1احل�س���ي1للمث���ريات1احل�سي���ه1يب���داأ1اجل�س���م1يف1
اال�ستجاب���ة1,1فاال�ستجابة1املعدلة1ه���ي1اال�ستجابة1مق�سوده1اإىل1هدف1معني1ناجت1

عن1خربه1ح�سية1معينه1فعلى1�سبيل1املثال:
الطفل1الر�سيع1يرى1لعبة1اإمامه1فيمد1يده1ومي�سكها1,1فمد1اليد1واالإم�ساك1
باللعب���ة1ه���و1اال�ستجابة1املعدلة1وعندم���ا1يكرب1الطفل1الر�سي���ع1وي�ستطيع1احلبو1
مث���ال1,1جن���ده1ي�ستطيع1اأن1ي�ستجيب1ا�ستجابة1اأك���رث1تعقيدا1,1فمثال1يرى1الطفل1
لعبه1يف1اأخر1الغرفة1,1فيبداأ1الطفل1يف1احلبو1من1اجل1احل�سول1على1هذه1األلعبه1
,1فحب���و1الطف���ل1هن���ا1هو1ا�ستجاب���ة1معدله1وعن1طري���ق1اال�ستجاب���ة1املعدلة1يتعلم1
الطف���ل1اأ�سي���اء1كثرية1وجدي���دة1فنحن1ننظر1له���ذه1اال�ستجابات1عل���ى1اأنها1جمرد1
لع���ب1ولك���ن1عن1طريقها1يح���دث1التكامل1احل�سي1,1فالطفل1ال���ذي1ينظم1طريقة1

لعبه1ي�ستطيع1تنظيم1واجبه1املدر�سي1ب�سكل1جيد1ويكرب1اأكرث1تنظيما1

�سعف التكامل  احل�سي:

ال1ن�ستطي���ع1اأن1نق���ول1اأن1هن���اك1اأ�سخا����ص1لديه���م1تكام���ل1ح�س���ي1واآخري���ن1
لي����ص1لديه���م1تكامل1ح�س���ي1ولكن1ميكننا1اأن1نقول1اأن1بع����ص1النا�ص1لديهم1تكامل1
ح�س���ي1جي���د1اأو1متو�سط1اأو1�سعيف1فاإذا1كان1التكامل1احل�سي1�سعيف1لدي1�سخ�ص1
م���ا1ف���اأن1ذل���ك1�سيوؤث���ر1عل���ى1اأ�سياء1كث���رية1يف1حي���اه1ه���ذا1ال�سخ�ص1�سيك���ون1هناك1
�سعوب���ات1كث���رية1وجناح1اق���ل1يف1عمل1االأ�سياء1وه���ذا1�سي�سبب1�سعوب���ات1يف1التعلم1
وم�س���كالت1�سلوكي���ه1وت�سخي����ص1ه���ذه1احل���االت1�سع���ب1ج���دا1,1ف�سع���ف1التكام���ل1
احل�س���ي1لي����ص1مث���ل1اأي1م�سكل���ه1طبي���ة1ميك���ن1ت�سخي�سه���ا1بالتحالي���ل1الطبية1اأو1
اال�سع���ات1ولك���ن1باملالحظ���ة1:1مالحظ���ة1الطف���ل1مالحظ���ة1ا�ستجابات���ه1ميكنن���ا1
التع���رف1عل���ى1بع����ص1امل�س���كالت1التي1له���ا1عالق���ة1بالتكام���ل1احل�سي1فق���د1تظهر1
بع����ص1االأعرا����ص1مبك���رة1عل���ى1الطف���ل1الر�سيع1مث���ل:1بع�ص1االأطف���ال1ال1يتقلب1
يف1فرا�س���ه1البع����ص1ال1يزح���ف1اأو1يحب���و1– البع����ص1يتاأخ���ر1يف1الوق���وف1اأو1امل�س���ي1
وبع���د1ذل���ك1جن���د1عنده���م1م�سكله1يف1رب���ط1احل���ذاء1اأو1رك���وب1الدراج���ة1وبع�سهم1
1ال1ي�س���ري1بطريق���ه1عادي���ه1اأو1يج���رى1بطريق���ه1غريب���ة1اأو1يتع���ر1قل1اأثن���اء1ال�سري.
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ولي����ص1كل1االأطف���ال1الذي���ن1مي�س���ون1بطريق���ه1غ���ري1متزن���ة1لديه���م1م�س���كالت1
يف1التكام���ل1احل�س���ي1فق���د1تك���ون1م�س���كالت1ع�سلي���ة1اأو1ع�س���ب1حرك���ي1مع���ني1اأما1
تعم���ل1 الع�س���الت1 و1 – االأع�س���اب1 احل�س���ي1 التكام���ل1 م�س���كالت1 ذوى1 االأطف���ال1
ب�س���وره1جي���ده1ولك���ن1امل�سكل���ة1تكمن1يف1تنظي���م1املعلوم���ات1وتوافقه���ا1ب�سكل1جيد11
اأي�س���ا1الطف���ل1ال���ذي1يعانى1م���ن1�سعف1التكام���ل1احل�سي1جنده1قبل1�س���ن1املدر�سة1
ال1يلع���ب1مبه���ارة1م���ع1االأطف���ال1الأن���ه1ال1ي�ستطيع1دم���ج1املثريات1احل�سي���ه1القادمة1
م���ن1العن���ني1واالإذنني1واليدين1وباق���ي1اأجزاء1اجل�سم1املختلف���ة1فقد1ي�سمع1ويرى1
اأ�سي���اء1ولكن���ه1ال1ي�ستجيب1ا�ستجابات1جي���ده1لها1مما1يوؤدي1اإىل1انه1يفقد1تفا�سيل1
االأ�سي���اء1اأو1ال1يفه���م1طريق���ه1لع���ب1االأطف���ال1اأو1ال1يخت���ار1اللع���ب1اجلذاب���ة1لباقي1
االأطف���ال1وق���د1يك�سر1االأ�سي���اء1عن1غري1ق�سد1وب�سكل1متك���رر1اأو1مي�سك1باالأطفال1
1اأو1االأ�سياء1ب�سكل1عنيف1اأو1ينفر1من1�سوت1اللعبة1العادي1الذي1ال1ينفر1منه1احد.
اأي�س���ا1هوؤالء1االأطفال1ي�سمع���ون1جيدا1ولي�ص1لديهم1م�ساكل1�سمعيه1ولكن1الكالم1
واالأ�س���وات1تدخ���ل1اأذانهم1ولكن1ت�سل1للمخ1م�سو�سة1اأو1عدمية1املعنى1اأو1رد1الفعل1
لالأ�س���وات1املعن���ى1اأو1لغة1خا�سة1مما1ي���وؤدى1اإىل1تاأخر1النمو1اللغ���وي1غالبا1بع�ص1
هوؤالء1االأطفال1ال1ي�ستطيع1تنظيم1املثريات1احل�سيه1القادمة1من1اجللد1فنجدهم1
ي�ساب���وا1ب�سي���ق1عندم���ا1يلم�سه���م1اى1�سخ����ص1اأو1حتى1يقف1اى1�سخ����ص1بجانبهم1
واأكرث1م�سكالت1الن�ساط1الزائد1يعود1اأ�سبابها1اإىل1�سعف1التكامل1احل�سي1فاأحيانا1
اال�ساءه1الزائدة1اأو1ال�سو�ساء1ت�سبب1لهم1اإزعاجا1�سديدا1فيقوم1بالقفز1الن1املخ1ال11

ي�ستطيع1اأن1يتحكم1يف1املثريات1احل�سيه1األداخله1اأو1ي�سحك1اإذا1تاأمل1.

النظام اللم�سى والنظام الدهليزى:

النظام األلم�سي: 

ه���و1�سعورن���ا1باللم����ص1ال���ذي1من1خالل���ه1نتلقى1املعلوم���ات1االأولي���ة1للعامل1
املحي���ط1بن���ا1مم���ا1يجعلنا1ن�سع���ر1باالأمان1ويوث���ق1عالقتنا1مع1م���ن1حولنا1ومن1ثم1
ي�سه���م1يف1التط���ور1االجتماع���ي1والعاطف���ي1ويتكون1النظ���ام1اللم�سى1م���ن1ق�سمني1

)املميز-1واحلامي1(1
مل�سن���اه. ال���ذي1 ه���و1 وم���ا1 اللم����ص1 ح���دوث1 م���كان1 متي���ز1 لن���ا1 يتي���ح1 املمي�ز:1  -11
2-1احلام�ي:1ينبهن���ا1ح���ني1التعر����ص1للخط���ر1ومن1ث���م1ن�ستجيب1اإم���ا1باخلوف1اأو1
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اله���روب1وتل���ك1اال�ستجابات1تاأتى1ب�سكل1متدرج1فحني1ن�سعر1ابتداء1بالتوتر1ناجم1
ع���ن1ال�سع���ور1باخلطر1فاإننا1نلج���اء1لالبتعاد1واإذا1ا�ستمر1التوت���ر1فقد1تظهر1علينا1
عالم���ات1اخل���وف1مثل1ازدي���اد1العرق1وع���دد1�سربات1القلب1وال�سح���وب1ثم1فقدان1
الق���درة1عل���ى1احلرك���ة1وبالن�سبة1لالأطف���ال1فالب���كاء1اإذا1ا�ستمر1التوت���ر1فقد1نلجاأ1
للدف���اع1اأو1القت���ال1ولكي1يتمكن1النظام1اللم�سى1من1العمل1بكفاءة1يجب1اأن1يتلقى1
الق�سم���ني1املمي���ز1واحلامي1املعلومات1ب�سكل1�سلي���م1وان1يعمال1بتنا�سق1,1فاالأطفال1
الذي���ن1لديه���م1خلل1وظيفي1يف1النظ���ام1اللم�سى1يكونوا1عر�س���ه1ل�سعوبات1التعلم1
كتعل���م1امله���ارات1احلركية1الدقيقة1ور�سم1احلروف1.1وخل���ل1النظام1اللم�سى1املميز1
يوؤدى1اإىل1خلل1يف1ا�ستقبال1عائد1املعلومات1ال�سرورية1يف1منو1عمليات1التغذية1– 
ارتداء1املالب�ص1– األكتابه1وغريها1من1املهارات1الدقيقة1و1النطق1كنطق1االأ�سوات1
بو�س���وح1واأي�سا1تطور1االإدراك1الب�سري1ال�سحيح1وتف�سري1ذلك1اأن1املواليد1يرون1
اأوال1االأ�سي���اء1ببعدي���ن1اثن���ني1ومن1خ���الل1االكت�ساف1اللم�س���ى1)باليدين1و1الفم1و1
اأج���زاء1اجل�س���م1(1يبدءا1يف1ا�ستيع���اب1االأبعاد1الثالثية1لالأج�س���ام1مثال1يرى1الكره1
دائ���رة1وحينم���ا1يلم�سها1ومي�سكها1وبناءا1على1ترجمه1اجلهاز1الع�سبي1للمعلومات1
املنقول���ة1عن1طري���ق1اللم�ص1ب�سكل1�سحيح1يتطور1املفه���وم1لي�سبح1ثالثي1االأبعاد1
)1ك���رة(1وغريها1عدد1م���ن1املفاهيم1االأولية1التي1تنتقل1عن1طريق1اللم�ص1املميز1.1
وخل���ل1النظ���ام1اللم�سى1احلام���ي1يوؤدى1اإىل1خلل1يف1ترجم���ة1االت�سال1العادي1فقد1
يرتجمه1على1انه1خطر1وي�سبب1رد1فعل1�ساذ1يف�سر1على1انه1�سلوك1�سيء1قد1يوؤدى1
اإىل1اله���رب1اأو1�سل���وك1كالمي1,1فاالأطفال1الذين1يكونوا1رد1فعلهم1الهروب1,1يكون1
ذل���ك1�سل���وك1يتحا�س���ى1ب���ه1املواجهة1�سفوي���ا1وعملي���ا1ويظهر1ذلك1م���ن1خالل1لغة1
اجل�سد1وعدم1الرغبة1يف1االقرتاب1منهم1قد1يكون1متوتر1ويغري1مكانه1با�ستمرار1.1
واالأطفال1الذين1يكون1رد1فعلهم1اخلوف1ال�سديد1يظهر1خجل1وتردد1يف1التوا�سل1
فيوؤثر1ذلك1على1التطور1االجتماعي1والنمو1اللغوي1ويوؤدى1ذلك1اإىل1اال�سطرابات1
1يف1الرتكي���ز1واالنتب���اه1ويرف����ص1اى1مهمة1ت�سن���د1اإليه1قائل1ال1اأق���در1اأو1ال1اعرف1.
اأما1االأطفال1الذين1تكون1ردة1فعلهم1القتال1اأو1الدفاع1ي�سنفون1حتت1بند1�سانعي1
امل�س���اكل1وتتمي���ز1لغتهم1بال�سلبي���ة1وت�سرفاتهم1بالعدواني���ة1والعند1وقد1حتل1كل1
ه���ذه1امل�س���كالت1حينما1نوؤكد1لهم1بكل1الطرق1اأنن���ا1نتفهم1م�ساعر1القلق1و1اخلوف1
التي1تنتابهم1واأننا1موجودون1مل�ساعدتهم1يف1التعبري1عن1نف�سهم1بطريقه1منا�سبة1

.1Mark T. Wallace1مارك1)150,2006(.
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هناك درجتان من الختالل اللم�سى :
طفل1يقال1عنه1ح�سا�ص1للم�ص -
طف���ل1اآخر1بارد1ب�سب���ب1اأن1جهازهم1الع�سبي1ال1ي�سجل1عملية1املالم�سة1ب�سكل1 -

فعال1مما1ينجم1عنه1البطء1وعدم1ال�سعور1باللم�ص1ملدة1طويلة1وهناك1اأطفال1
ال1يتفاعلون1مع1احلر1اأو1الربد1لعدم1اإدراك1االختالف1يف1درجات1احلرارة1

هن���اك1اأطف���ال1ال1ي�سع���رون1بك���م1ال�سغ���ط1وح�سا�سيت���ه1ع���ن1اللم����ص1ال�س���الم1 -
اأي�س���ا1 اللم�س���ى1 اجله���از1 خل���ل1 1) ال�سم���غ1 اأنبوب���ة1 ا�ستخ���دام1  – )بالي���د1
اأن1 م���ن1 الب�سري���ة1 االأطف���ال1 ق���درات1 من���ع1 اإىل1 االأطف���ال1 ببع����ص1 ي���وؤدى1
توج���ه1اأيديه���م1للعم���ل1مث���ال1اأن1ينظ���ر1لل�سب���ورة1ويكت���ب1يف1الكرا�س���ة1وق���د1
حت���ل1ه���ذه1امل�س���كالت1بالع���الج1باللم����ص1)1خ���ربات1متنوع���ة1توج���ه1ب�س���كل1
الع�سب���ي( اجله���از1 ي�ستقبله���ا1 الت���ي1 املغلوط���ة1 الر�سائ���ل1 لت�سحي���ح1 1دقي���ق1
1مثل:1االحت�سان1والتالم�ص1– اأ�سا�ص1لتعلم1املبكر1والتطور1االجتماعي1العاطفي1

ا�ستخدام1ال�سغط1ال�سديد1للتغلب1على1التوتر.

النظام الدهليزى:

ه���و1�سبي���ل1اإح�سا�سن���ا1باحلرك���ة1واجلاذبي���ة1ومن1خ���الل1هذا1النظ���ام1تنمو1
عالقتن���ا1م���ع1االأر����ص1مبعن���ى1معرف���ه1االجتاه���ات1مي���ني1– ي�س���ار1– اأعل���ى1– 
اأ�سف���ل1– افق���ى1...ال���خ1وه���ذه1املعطي���ات1تبلغن���ا1م���ا1اإذا1كن���ا1نتح���رك1– �سرع���ه1
حتركن���ا1– يف1اى1اجت���اه1ه���ذه1احلرك���ة1ويزودن���ا1باالإح�سا�ص1باالأم���ان1وهذا1يكون1
عالق���ة1�سليم���ة1بينن���ا1وب���ني1االأ�سي���اء1االأخ���رى1يف1البيئ���ة1والتناغ���م1الع�سل���ي1و1
االأو�س���اع1اجل�سمي���ة1 واتخ���اذ1 بكفائ���ه1 – التح���رك1 املنا�سب���ة1 احلال���ة1اجل�سدي���ة1
املختلف���ة1واملريح���ة1ط���وال1الي���وم1ه���ذه1القدرات1ه���ي1القاع���دة1الكت�س���اب1املهارات1
االأكادميي���ة1االأ�سا�سي���ة1)1الق���راءة1– األكتاب���ه1– احل�س���اب(,1مث���ال1األكتابه1تتطلب1
األق���دره1عل���ى1حت���رك1اأج���زاء1اجل�س���م1بتنا�س���ق1)1ثب���ات1ودوران1العم���ود1الفق���ري1
بتناغ���م1م���ع1ع�سالت���ه1ومفا�س���ل1الكت���ف1(1مث���ال1الق���راءة1تتطلب1تتب���ع1االأج�سام1
.)74,2007) لورال���وجن1 1Lori LONG الع���ني1 بوا�سط���ة1 متحرك���ة1 اأو1 1ثابت���ة1
الثنائ���ي1 التنا�س���ق1 وه���ى1 الدهلي���زى1 بالنظ���ام1 خا�س���ة1 اأخ���رى1 مه���ارة1 وهن���اك1
كالق���درة1عل���ى1ا�ستخ���دام1جانب���ي1اجل�س���م1وه���ذا1ميكنن���ا1م���ن1رك���وب1الدراج���ة1– 
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1الوث���ب1– الع���زف1عل���ى1البيانو1واأي�سا1مه���ارات1التتابع1فيكون���ون1غري1منظمني.
اإن1م�سكل���ه1�سع���ف1الذاك���رة1و�سعوب���ة1تعل���م1امله���ارات1االأكادميي���ة1الرئي�سية1يعود1
جزائي���ا1اإىل1م�س���كالت1يف1املدخ���الت1ال�سمعي���ة1فاالأطف���ال1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1
ا�سطراب���ات1النظام1الدهلي���زى1يتحركون1بكرثة1لكي1ي�سمعوا1ويفهموا1)1البد1اأن1
ترتب���ط1عنده���م1احلرك���ة1بالفهم1(1ك���رثة1احلركة1ق���د1ت�ستت1انتب���اه1الكبار:1ومع1
ذل���ك1فم���ن1املهم1عدم1طلب1م���ن1االأطفال1االمتناع1عن1احلرك���ة1واالنتباه1ملا1يقال1
يف1الوق���ت1ال���ذي1يطل���ب1منه���م1عقله���م1احلركة1لك���ي1يتمكن���وا1من1الفه���م1واأي�سا1

م�سكالت1املدخالت1ال�سمعية1توؤثر1على1:
11 ا�ستخدام1الكلمات1واجلمل1يف1التوا�سل1مع1االآخرين1.-
21 توؤث���ر1اأي�س���ا1عل���ى1الق���دره1عل���ى1ا�ستخ���دام1االت�س���ال1غ���ري1اللفظ���ي1اأو1لغ���ة1-

اجل�س���د1ب�س���كل1�سلي���م1– فحينما1نقول1�سيئ���ا1ونعرب1باحلركة1ع���ن1�سيء1اأخر1
ف���ان1امل�ستم���ع1ي�سدق1احلركة1و1االإ�س���ارة(1اأكرث1من1ال���كالم1,1فاالت�سال1بهذه1
األطريق���ه1يتطل���ب1تناغم1اأو1توائم1بني1اللغة1امل�ستخدم���ة1و1الن�ساط1الع�سلي1
)لغ���ة1اجل�س���د(1فهذا1اخللل1ي���وؤدى1اإىل1اإن1ي�ساء1فهم1مق�س���د1هوؤالء1االأطفال1
وم���ن1ث���م1يت�سايق���ون1ويتوت���رون1لع���دم1فهمه���م1دائم���ا1دون1اأن1يعرف���وا1�سببا1
لذل���ك1ويب���دون1اأحيان���ا1ردود1فع���ل1عنيف���ة1لذل���ك1,1الن1النا�ص1حوله���م1اأي�سا1
يت�سايقون1من1رد1فعل1الطفل1الغري1منا�سب1دائما1,1عدم1االإح�سا�ص1باالأمان1
لدى1هوؤالء1االأطفال1قوى1جدا1ب�سبب1اأي�سا1اختالل1النظام1الدهليزى1الأنهم1
يف1ه���ذه1احلال���ة1يكونون1غ���ري1واثقني1من1حركاتهم1ويخاف���ون1من1ال�سقوط11111111

11Malika Aet.alماليكا1واآخرون)44,2007(.

اأي�سا1ال1ي�ستطيع1تنظيم1حركة1ج�سده1ح�سب1من1حوله1وال1مع1اجلاذبية1,1
فامل�سي1على1ار�ص1رخوة1اأو1ح�سى1يكون1خميفا1جدا1وعدم1االإح�سا�ص1باالأمان1هذا1
هو1�سبب1ا�ستخدام1ب�سرهم1يف1مراقبة1كل1موقف1ومينعهم1هذا1من1احلركة1بثقة1
وي�سر1ويعوقهم1على1األقدره1مع1املالحظة1والتعلم1)نظرا1الن�سغاله1بتاأمني1نف�سه(1
وق���د1يف���رط1يف1البح���ث1الدائم1عن1جت���ارب1حركيه1جديدة1ومكثف���ه1وب�سكل1غري1
منطقي1مما1يبدو1لنا1يف1فرط1حركه1ومن1ال�سعوبة1طماأنتهم1الأنهم1اأكرث1اإقناعا1
مب���ا1ميلي���ه1عليهم1اإدراكهم1وف���ى1كال1احلالتني1يجب1علين���ا1م�ساعدتهم1للحفاظ1
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على1�سالمتهم1,1كما1يجب1علينا1اأن1ن�سعرهم1بتفهمنا1مبا1ي�سعرون1باحتياجاتهم1
ع���ن1طري���ق1م�ساعدته���م1يف1اإيج���اد1طرق1اأمن���ة1للتعامل1مع1ه���ذه1ال�سعوبات1وهى1

التدريبات1العملية1على1تدعيم1التكامل1احل�سي1لدى1هوؤالء1االأطفال1.

اأ�سباب اخللل وعالجه:

وهذا1اخللل1ينتج1من1وجود1ح�سا�سية1مفرطة1لبع�ص1املوؤثرات1ال�سمعية1اأو1
الب�سرية1اأو1احل�سية.1وقد1توالت1االأبحاث1العلمية1يف1ال�سنوات1الع�سرة1االأخرية1مبا1
يفيد1اأن1عالج1ظاهرة1احل�سا�سية1املفرطة1لالأ�سوات1ميكن1اأن1يتم1بنجاح1عن1طريق1
اإخ�ساع1الطفل1لعدد1ع�سرين1جل�سة1تاأهيلية1لتدريبه1علي1�سماع1اأ�سوات1م�سممة1
بطريقة1معينة1وذلك1من1خالل1جهاز1تدريب1التكامل1ال�سمعي1والذي1يقوم1بتنقية1
االأ�س���وات1املدخل���ة1من1بع�ص1ال���رتددات1التي1ت�سب���ب1اإثارة1واأمل1للطف���ل1امل�ساب.

اأهمية هذه العملية الع�سبية:

ت�ساع���د1ال�سخ����ص1على1التكيف1ب�سكل1طبيعي1مع1البيئة1املحيطة1به1و1ذلك1
عن1طريق1فهم1املثريات1البيئية1و1اإ�سدار1اال�ستجابة1املنا�سبة1لها.

اأمثلة: 
عندم���ا1يلم����ص1الطف���ل1ال�سغري1كوبا1ً�ساخن���ا1ًو1ي�سعر1ب���االأمل1في�سحب1يده1
ب�سرع���ة1فيتعل���م1فعملي���ة1التكام���ل1احل�س���ي1تكم���ن1اأهميته���ا1يف1ترتي���ب1املث���ريات1
احل�سي���ة1الت���ي1ي�ستقبله���ا1اجلهاز11الع�سبي1املركزي1يف1بن���اء1ي�سهل1تف�سريه1ب�سكل1

�سليم1و1اإ�سدار1اال�ستجابة1املنا�سبة1عليه.

العالج الوظيفي امل�ستند على التكامل احل�سي.

الدم���اغ1الب�س���ري1ي�ستقبل1املعلومات1احل�سية1من1اجل�س���م1و1املحيط,ويقوم1
بتحلي���ل1ه���ذه1الر�سائ���ل1و1تنظي���م1ال���رد1املنا�س���ب1.عن���د1االأطفال1امل�ساب���ني1بخلل1
ح�س���ي1ال1تك���ون1ردود1االأفع���ال1بال�سال�س���ة1املطلوب���ة.يف1نظرية1التكام���ل1احل�سي1,1
يتم1اإن�ساء1و1تعديل1ردود1االأفعال1ال�سحيحة1باال�ستثارة1الف�سيولوجية1و1الذهنية1
1املنا�سب���ة.و1الت���ي1تطب���ق1ع���رب1التماري���ن1,الفعالي���ات1و1اللع���ب1املرك���ز1و1املوج���ه.
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احلوا�س اخلم�س
1جميعن���ا1يتحدث1عن1احلوا����ص1اخلم�ص1:اللم�ص,الت���ذوق1,ال�سم,الب�سر1وال�سمع.

حا�سة الإح�سا�س الذهني باملحيط اخلارجي:
وهي1التي1تخربنا1عن1و�سعية1اجل�سم1و1طبيعة1احلركة1ومو�سع1االأطراف1

واجل�سم1ذهنيا.
حا�سة التزان:

وتخت�ص1يف1حتديد1و�سعية1اجل�سم1يف1املحيط.
Lori LONG1.وكالهم���ا1متعاون���ني1يف1تكوي���ن1م���ا1ي�سم���ى1باالإح�سا�ص1احلرك���ي

لورالوجن1)74,2007(.

SENSORY ROOM غرفة  احلوا�س
و1تت���م1معاجل���ة1فئ���ة1خا�س���ة1م���ن1االأطف���ال1يف1غرف���ة1احلوا����ص1كج���زء1من1
الع���الج1بنظري���ة1التكام���ل1احل�سي,حي���ث1ي�س���ري1David J1ديفي���د1)154,2006(1
تخت����ص1غرف���ة1احل����ص1مبعاجل���ة1االأطف���ال1امل�ساب���ني1بخل���ل1يف1احلوا����ص.1ويت���م11
عر����ص1جم���ال1وا�س���ع1من1الع���الج1للم�ساب���ني1يف1ه���ذه1الغرفة,حيث1تلب���ي1جميع1
احتياج���ات1فئ���ة1االأطف���ال1امل�ساب���ني1باأختالالت1ح�سي���ة1خمتلفة.والت���ي1قد1تكون1
اأعل���ى1اأو1اأق���ل1من1املع���دل1الطبيعي,غرفة1احل����ص1تت�سمن1موؤث���رات1غنية1حلا�سة1
اللم�ص,الب�سر,ال�سمع,ال�سم,النط���ق,1االإح�سا����ص1الذهن���ي1باملحي���ط1اخلارج���ي1و1

التوازن.

املر�سحني للعالج بالتكامل احل�سي:

االأطفال1من1الفئات1التالية1ميكنهم1االنتفاع1من1العالج:
1-111اال�سطراب1احل�سي1املتنامي.

1-111التوحد.
1-111حاالت1ت�ستت1االنتباه1و1عدم1الرتكيز1املتقدمة.

11 -111حاالت1ا�سطراب1التوازن1)اخلا�سة1بجهاز1التوازن(.1م�ساكل1يف1املهارات1
111111االأكادميية1و1الفنية.

1-111اختالل1يف1التن�سيق1الثنائي(.
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1-111ا�سطرابات1مراكز1اجلاذبية.
1-111اال�سطراب1احل�سي1املتنامي

-111هي1حالة1ت�سف1�سعوبة1اأو1عدم1القدرة1على1تو�سيل1املعلومات1من1احلوا�ص111111111
111111املختلفة1للدماغ

111111حيث1تظهر1على1الطفل1اأعرا�ص1تدل1على1وجود1خلل1يف1واحدة1اأو1اأكرث1من1
1احلوا�ص1ال�سبع.

عملي���ة1اال�سط���راب1احل�س���ي1ميك���ن1اأن1ت���وؤدي1اإىل1م�ساكل1كث���رية1يف1العمل1
اليومي1,1العالقة1االجتماعية1والعائلية1,1التحديات1ال�سلوكية1,1التنظيم1,القدرة1

على1التعلم,1العاطفة1و1احرتام1الذات.

الأعرا�س قد ت�سمل ما يلي :
1-111عدم1الرغبة1اأن1يلم�ص1اأويف1القبالت1ويتجنب1املودة.

1-111اخذ1املخاطر1)القفز1من1ارتفاعات(
1-111عدم1االنزعاج1من1االإ�سابات1و1اخلدو�ص.

1-111التح�س�ص1من1اللعب1يف1الطني1اأو1ال�سل�سال.
1-111امل�سي1على1روؤو�ص1االأ�سابع1فقط.
1-111جتنب1االت�سال1بالعني1مبا�سرة.

1-111االعتداء1على1النف�ص1اأو1االإ�ساءة1لالآخرين.
1-111هز1ال�ساق1اأو1القدم1با�ستمرار1عند1اجللو�ص.

1-111ال�سعوبة1يف1الت�سلق1,الرك�ص1اأو1�سرب1الكرة.
والعديد1من1االأعرا�ص1االأخرى.

اأنواع خمتلفة من الأدوات امل�ستخدمة يف تطبيق نظرية التكامل احل�سي.

ميك���ن1تطبي���ق1نظرية1التكام���ل1احل�س���ي1يف1اأي1بيئة1حتتوي1عل���ى1موؤثرات1
ح�سي���ة1خا�س���ة1باحلا�سة1املطلوب���ة1,لقد1مت1جتهيز1غرفة1احل����ص1بجميع1املوؤثرات1
املطلوب���ة1للتاأث���ري1عل���ى1حا�س���ة1معين���ة1باأق���وى1�س���كل1و1تركي���ز1وح�س���ب1احلاجة.
االإح�سا����ص1 باحل�ص,الدهاليز,اأجه���زة1 اخلا�س���ة1 الرتمبولني,االأرجوح���ة1 ومنه���ا1
اللم�سية,م�سب���ح1الطابات,االأجه���زة1ال�سمعي���ة1و1الب�سرية1و1العدي���د1من1االأجهزة1

االأخرى.
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اإيجابيات ال�سنزولني : 

11-111انخفا�ص1معدل1ال�سلوك1العدواين1.
21-111انخفا�ص1معدل1�سلوك1االإيذاء1الذاتي1.1

31-111زيادة1اال�ستقرار1والهدوء1.1
41-11زيادة1معدل1الرتكيز1واالنتباه1.1

51-11التح�سن1يف1عادات1النوم1.1
61-111التح�سن1يف1التاآزر1احلركي1الب�سري1.1

7-11التح�سن1يف1التوا�سل1والعالقات1االجتماعية1.1
فمهما1كانت1قدرات1االأطفال1من1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1�1فهم1يتمتعون1
بق���درات1ومه���ارات1كامن���ة1�����1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1�سي�ساعده���م1عل���ى1تطوير1

قدراتهم1للو�سول1بهم1اإىل1اأق�سى1مدى1ممكن1.1

ومن اأهم اأهداف برنامج ال�سنزولني هي : 

مبختل���ف1 اخلا�س���ة1 االحتياج���ات1 ذوي1 م���ن1 لالأطف���ال1 الفر�س���ة1 اإتاح���ة1 1-
ممار�س���ة1 خ���الل1 م���ن1 املتع���ددة1 حوا�سه���م1 وحتفي���ز1 لتطوي���ر1 اإعاقته���م1
م�سان���دة1 كخدم���ة1 الوح���دة1 داخ���ل1 له���م1 تق���دم1 الت���ي1 االأن�سط���ة1 م���ن1 العدي���د1
1. واملن���زل1 املراك���ز1 اأو1 الدم���ج1 الربام���ج1 اأخ���رى1يف1 خ���ربات1 م���ن1 تلقي���ه1 يت���م1 1مل���ا1
وق���د1كان1ه���ذا1العم���ل1)1حائ���ل1�سنوزل���ني11يوني���ت1(1ه���ي1اأول1وحدة1ع���الج1متعدد1
احلوا����ص1لالأطف���ال1ذوي1االإعاقة1يت���م1ت�سجيلها1يف1الوطن1العرب���ي1لدى1املنظمة1
الدولي���ة1لل�سنوزل���ني1isna1(1(1وق���د1جاءت1فل�سفة1هذه1الوح���دة1من1منطلق1اأن1
االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ات1النمائي���ة1لديهم1ا�سطراب1اأو1خل���ل1يف1ا�ستقبال1وحتليل1
املعلوم���ات1الت���ي1ي�ستقبله���ا1االإن�سان1م���ن1حوا�سه1املختلفة1)1احلوا����ص1اخلم�سة1(1,1
1وعلي���ه1ف���اأن1هذه1احلوا�ص1بحاج���ة1اإىل1تن�سيط1وحتفيز1لكي1يت���م1تطوير1اأدائها1.1
اأن1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1ع���الج1تاأهيل���ي1حدي���ث1يت���م1داخ���ل1وح���دة1عالجي���ة1
م�سمم���ة1بدق���ة1لتزوي���د1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1بخ���ربات1ح�سية1غني���ة1ومتنوعة1
تعتم���د1عل���ى1اإث���ارة1جمموع���ة1م���ن1احلوا����ص1يف1نف����ص1الوق���ت1,1اأو1الرتكي���ز1عل���ى1
اإث���ارة1حا�س���ة1واح���دة1وذلك1وفقا1ًحلالة1كل1طفل1,1اإذ1ميك���ن1اإجراء1تعديل1و�سبط1
عل���ى1االأجه���زة1واالأدوات1امل�ستخدم���ة1م���ن1عل���و1ال�س���وت1,1اأو1�س���دة1ال�س���وء1,1اأو1
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درج���ة1احل���رارة1,1اأو1تغي���ري1يف1امللم����ص1اأو1الرائح���ة1يف1الغرف���ة1لتنا�س���ب1كل1حال���ة1
عل���ى1ح���دة1.1كم���ا1اأن1الع���الج1به���ذه1الطريق���ة1يه���دف1اإىل1توف���ري1البيئ���ة1املنا�سبة1
واملث���رية1واملمتعة1للطفل1,1ي�سعر1فيه���ا1بالهدوء1وال�سكينة1واال�سرتخاء1,1ويحاول1
الطف���ل1اأن1يكت�س���ف1خربات1جدي���دة1,1واأن1يجرب1التعليم1الذات���ي1وينمي1مهارات1
1الرتكي���ز1واالنتب���اه1,1كما1اأنه1يهدف1اإىل1حتقي���ق1التوا�سل1والتفاعل1االجتماعي1.
ومن1اأهم1ميزات1العالج1متعدد1احلوا�ص1انه1ال1يعتمد1على1التعليمات1ال�سفهية1اأو1
املكتوب���ة1,1واإمنا1تتاح1الفر�سة1للطف���ل1لال�ستك�ساف1والكت�ساب1اخلربات1املختلفة1
بذات���ه1,1وبذل���ك1من1املمكن1ا�ستخدامه1مع1احل���االت1التي1تعاين1من1ا�سطراب1يف1

التوا�سل1ويف1فهم1التعليمات1Lori LONG1لورالوجن1)74,2007(.

الدرا�صات ال�صابقة
.Kelly ,et,al1)1998( 1-درا�سة كيلي واآخرين

هدف���ت1الدرا�س���ة1اإيل1التع���رف1عل���ي1حال���ة1طف���ل1عم���ره1خم�ص1�سن���وات1اإذا1
مت1تدريب���ه1عل���ي1برنام���ج1خا�ص1بتنمي���ة1كل1من1التمييز1الب�س���ري1وال�سمعي1معا1ً
كمهارت���ني1الزمتني1للتعلم1االأكادميي1,وبعد1ا�ستمرار1الربنامج1ملدة1ثالثة1�سهور1
بواق���ع1جل�ستني1يف1االأ�سب���وع1,1وتو�سلت1الدرا�سة1اإيل1اأن1الطفل1ي�ستطيع1اأن1مييز1
ال�س���ور1املت�سابه���ة1ب�سري���ا1ًو�سمعي���ا1ًمع���ا1ًبن�سب���ة951%1بينما1حماولت���ه1يف1التمييز1

الب�سري1للحروف1واالأرقام1كانت1اأقل.111
11

2- درا�سة كري�ستينا م. كارن�س)1999(

وهدف���ت1الدرا�س���ة1اإيل1التعرف1علي1التكامل11ب���ني11العالج1متعدد1احلوا�ص1
التكامل1واالنتباه.

1و1هذه1اأطروحة1تبحث1يف1االآليات1الع�سبية1التي1تكمن1وراء1النقل1املتعدد1
الو�سائط1واملكانية1اهتمام1والتكامل1بني1املدخالت1البيئية1عرب1طرائق1احل�سية.1
يف1غريه���ا1مبعنى,1كيف1اهتمام1ت�سكيل1الطريقة1التي1كان1النا�ص1جتربة1ر�سدهم1
متع���ددة؟1يف1البيئ���ة1التي1نواجهها1جمموعة1مذهلة1من1املعلومات1احل�سية1داخل1
وعرب1احل�سية1طرائق1متعددة.1بطريقة1ما1نحن1دمج1�سائال1تيارات1ح�سية1لت�سكيل1
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متما�س���ك1اإىل1ح���د1كبري1نظرا1للع���امل.1هناك1اأدلة1كثرية1م���ن1االإن�سان1واحليوان1
البح���وث1الت���ي1تيارات1احل�سية1تتفاعل1يف1وقت1مبكر1ن�سبيا1يف1املعاجلة1الع�سبية,1
واأنه1قد1الق�سور1احل�سية1االأولية1اأن1يكون1اأكرث1مما1كان1يفرت�ص1تقليديا1متعدد1
احلوا����ص1هنا1اأرك���ز1على1ما1هو1الدور1الذي1تلعبه1يف1اهتمام1دمج1احلوا�ص11ويقدم1
ملح���ة1عام���ة1ع���ن1تاأث���ري1خمتلف1جوان���ب1االهتم���ام1على1ح�س���ي1جتهي���ز1والتكامل1
متع���دد1احلوا����ص.1الف�سلني121و131احلايل1الكهربي���ة1االأدلة1على1الب�سر1اأن1اهتمام1
امله���م1معاجل���ة1احل�سية1ومتع���دد1احلوا�ص.11وب�سكل1اأكرث1حتدي���دا,1ويقدم1الف�سل1
12اأدل���ة1عل���ى1اأن1االنتب���اه1اإىل1طريق���ة1واح���دة1احل�سي���ة1)الو�سائ���ط1اهتم���ام11يعزز1
جتهي���ز1اإم���ا1ال�سمعي���ة1والب�سرية,1اأو111املحفزات1يف1االختف���اء1يف1وقت1مبكر1وفروة1
الراأ����ص1والت���ي1توح���ي1تعديل1يف1وقت1مبك���ر1و1يقدم1اأدلة1عل���ى1اأن,1يف1هذه1احلالة1
م���ن1الو�سائ���ط1ا�ستع���داد,1اأح���داث1ال�سمعي1الب�س���ري1يف1وقت1واح���د1ت�سبب1فائقة1
امل�سافة1التفاعالت1التي1حتول1يف1زمن1احلدوث,1وتوزيع1فروة1الراأ�ص1اإىل1اأن1من1
ح�س���ي1لوحظ1يف1معاجلة1ح�سر1االأح���ادي1الوا�سطة1االأولية1والق�سرة1اجلمعيات.1
هوؤالء1التفاعالت1حتدث1كال1املبكرة1واملتاأخرة1يف1معاجلة1احل�سية,1لي�ست1واجبة,1
وعلى1عن1طريق1الت�سمني1اهتمام1املتعدد1الو�سائط.1وبالتايل,1اهتمام1تلعب1دورا1
هام���ا1يف1ت�سكي���ل1احلوا����ص1طريق���ة1تفاعل1و1يق���دم1االأدلة1ال�سلوكية1الت���ي1املكانية1
1&quot;ملزم���ة&quot;اهتم���ام1قد1تك���ون1مهم���ة1لتحقيق1التكام���ل1احل�س���ي1اأو
م���ن1املحف���زات1املتع���ددة1احلوا����ص1يف1دينامي���ة1مهم���ة1البح���ث1الب�س���ري.1توقي���ت1
االإ�س���ارات1ع���رب1م�س���روط,1يف1ح���ني1مفي���د,1ال1رب���ط1preattentively1م���ع1ه���دف1
مرئ���ي1يف1عر�ص1مرئ���ي1مزدحمة,1ولكن1يتطلب1م�سح1اهتم���ام1من1خالل1املواقع,1
مم���ا1ي�س���ري1اإىل1اأن1االهتم���ام1املكاين1املهم1للمي���زة1الربط1ال�سحي���ح1عرب1طرائق.1
وعموم���ا,1البيان���ات1التجريبية1من1الف�سول11وتب���ني1اأن1اهتمام1اأ�سا�سي1لطريقتنا1
يف1معاجل���ة1وا�ستخدام1احلوا�ص1املعلومات1عل���ى1حد1�سواء1خالل1اأحادي1م�سروط1
ومتع���ددة1الو�سائ���ط1معاجل���ة1احل�سي���ة1,11ودور1الق�سرة1املخية1احلديث���ة1اأمر1بالغ1
االأهمية.1على1�سبيل1املثال,1اإذا1كان1Ectosylvian1االأمامي1يتم1اإيقاف1ق�سرة1من1
الق���ط,1التي1لديه���ا1ال�سمعية1والب�سرية,1واملناطق1احل�سي���ة1اجل�سدية1عن1طريق1
التربيد,1واخلاليا1الع�سبية1يف1SC1تفقد1ممتلكاتهم1التكاملية1)جيانغ,1واال�ص,1111111111

جيانغ,1فوغان,1و�ستاين,20011(.
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1وبالت���ايل1تلع���ب1دورا1هام���ا1ق�س���رة1م���ن1اأعل���ى1اإىل1اأ�سف���ل1دور1حت���ى1يف1هذا1
1SC1,الدم���اغ1املتو�س���ط111توجي���ه1هي���كل11يف1�س���وء1هذا1التفاع���ل1القوي1م���ع1الق�سرة
1.&quot;يف1وقت1مبك���ر&quot;1متع���دد1احلوا����ص1التفاع���الت1ال1يج���وز1النظ���ر
التفاع���الت1املتع���ددة1احلوا�ص1يف1ذروة1عموما11قد1تك���ون1بداأت1يف1وقت1متاأخر1اإىل1
حد1ما,1وقبل1توجيه1حركة.1ومع1ذلك,1عمل1يف1نظم1اأخرى1ت�سري1اإىل1اأن1وميكن1
مالحظ���ة1التفاعالت1املتعددة1احلوا�ص1يف1وق���ت1مبكر1يف1ح�سي1جتهيز1)�سرويدر1
وفوك����ص,20051(.1هناك1اأدلة1عرب1جمموعة1من1االأ�ساليب1ونظم1منوذج1اأن1هناك1
تفاع���الت1متع���دد1احلوا����ص1يفquot;11االأح���ادي1الوا�سط���ة;quot&1على1م�ستوى1
منخف�ص1مراحل1التجهيز.1وقد1وجدت1الدرا�سات1قرد1الكهربية1متعدد1احلوا�ص1
يف1وقت1مبكر1يف1معاجلة1التفاعالت1الق�سرية,1مثل1التمثيالت1احل�سية1اجل�سدية1
يف1caudomedial1منطقة1حزام1من1الق�سرة1ال�سمعية1)فوك�ص1واآخرون,20021؛.1
�س���رودر1وفوك����ص,20021؛1�س���رودر1وفوك����ص,20041؛1�س���رودر,1Lindsley1واآخرون,1
يف1 احلوا����ص1 متع���دد1 الع�سبي���ة1 Auditorysomatosensory.)2001 اخلالي���ا1
املناط���ق1الق�سري���ة1املتع���دد1الو�سائ���ط1تب���داأ1الإط���الق1الن���ار1يف1اأقرب1وق���ت1اإىل1151
ملل���ي1ثاني���ة1يف1اأعقاب1التحفيز1مع1بداية1مبع���دل1301مللي.1وعلى1�سبيل1املقارنة,1
يف1الق���رود1ردود1الب�سري���ة1االأح���ادي1الوا�سطة1يف1ال�ساد����ص1و1MTتبداأ1يف1الكمون1
نف�س���ه1تقريب���ا1)كم���ا1هو1احلال1روؤي���ة1اأبطاأ1للو�س���ول1اإىل1الق�سور1االأولي���ة1اإىل1اأن1
االختب���ار1وsomatosensation(,1ولك���ن1وتتجم���ع1يف111الكم���ون1مبع���دل1يقرتب1
م���ن1301مللي1�س���رودر1و1)ميهت���ا,2000B1,2000A,,Ulbert1(.11نتائج1من1درا�سات1
الرنني1املغناطي�سي1الوظيفي1تقدم1دليال1على1اأن1التفاعالت1عرب1احلوا�ص1�سكل1
عالق���ة1التكام���ل1متعدد1احلوا�ص1اإىل1اهتم���ام.1اتخذنا1نهجني1اأن1متتد1طريقتني1
رئي�سيت���ني1العامل���ني1يف1نه���ج1عل���م1االأع�س���اب1االإدراك���ي.1يف1الف�سل���ني111و131كن���ا1
الكهربي���ة1يف1الب�سر1)با�ستخدام1ذات1ال�سلة1باحل���دث1واإمكانيات1ن�ساط1تذبذبي(1
ملعاجلة1م�ساألة1ما1اإذا1كانت1انتقائية1الو�سائط1االنتباه1وميكن1اأن1تغري1من1جتهيز1
احل�سية1ومتعدد1احلوا�ص1يف1املراحل1املبكرة,1با�ستخدام1طرق1النف�سية1لتقييم1ما1
اإذا1التفاع���الت1املتع���ددة1احلوا�ص1يف1وقت1مبكر1ت���وؤدي1اإىل1ما1قبل1يقظ1ملزم1بني1
الطرائق.1كنا1اأداء1البحث1يف1عرب1modally1ملقن1ب�سرية1مهمة1البحث1ملعاجلة1
م���ا1اإذا1كان1االهتم���ام1املكاين1قد1يكون1مهم1�سرط1اأ�سا�سي1من1الربط1عرب1طرائق1
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احل�سية1وللتحقيق1يف1األزماين1والقيود1املكانية1التي1يقوم1املحتملة1عرب1الو�سائط1
التح�سينات11-درا�سة1ت�سني1�سانSWC Chan, WT Chien1)20071م(11الرعاية1
ال�سحي���ة1و�سندوق1تنمية1تقييم1ال�سريرية1فعالية1العالج1املتعددة1احلوا�ص1على1
)MST(1االأ�سخا�ص1الذين1يعانون1اإعاقة1يف1التع1مل1.11العالج1املتعددة1احلوا�ص
مل1يكن1متفوقة1على1الن�ساط1دورات1يف1احلد1من1امل�سكلة1مل1MST1ال؛1ال�سلوكيات1
حت�س���ني1مع���دل1التفري���غ1اأو1احل���د1م���ن1ا�ستخ���دام1ال���دواء.1.21البيئي���ة1املتغ���ريات1
الرئي�سية1يف1MST1اأن1تاأثري1قد1تكون1ذات1�سلة1ال�سلوك1باملوثوقية1والقدرة1على1
التنب���وؤ,1اال�سرتخاء1والتحرر1من1الطلب,1وعالق���ة1مع1املعالج.1العمالء1قد1تكون1

امل�سكلة1ال�سلوك1اإذا1خف�ست1هذه1املتغريات1هي1قدم1با�ستمرار1يف1وارد1البيئة.
العقل���ي1وفق���ا1لدلي���ل1 التعل���م1)التخل���ف1 االإعاق���ة1 االأف���راد1ذوي1 م���ن1 والعدي���د1
�س���كان1يف1 الت�سخي�س���ي1واالإح�سائ���ي1لال�سطراب���ات1العقلي���ة,1الطبع���ة41(1م���ن1
م�ست�سفي���ات1االأمرا����ص1العقلي���ة.1وه���ي1ت�س���كل12٫51%1م���ن1جمم���وع1ال�س���كان1يف1
ه���ذه1املحلي���ة1امل�ست�سف���ى1م���ع1االإقام���ة1يف1امل�ست�سف���ى1متو�س���ط1300111ي���وم1/1ال�سنة.1
وب�س���رف1النظ���ر1عن1التعل���م1العجز,1ف���اإن1الغالبية1من1م�ساكل1ال�سح���ة1العقلية,1
مث���ل1ال�سلوكي���ة1ا�سطرابات,1والذهان,1وانف�سام1ال�سخ�سي���ة.1احلياة1املوؤ�س�سية1يف1

امل�ست�سفيات1لديها1كما1انتقد1دائما1التحفيز1النف�سي1غري1كافية

احلوا����ص,1 عل���ى1 للح���ث1 يه���دف1 1)MST( احلوا����ص1 املتع���ددة1 الع���الج1
والرتفيه,والتمت���ع1به���ا,1واال�سرتخ���اء1م���ع1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1ومتك���ني1اأكرث1
اإيجابي���ة1لل�سلوكي���ات.1وكان1اله���دف1من1ه���ذا1امل�سروع1لتقييم1ف���وري1وعلى1املدى1

الطويل1فعالية1يف1تخفيف1MST1�سلوك1من1املوا�سيع1مع1التعلم1االإعاقة.

اإجراءات البحث:
1خ���الل1الف���رتة1من1مايو120011اإىل1نوفمرب1,20021كان1جتربة1ع�سوائية1ت�ستخدم1
ملقارن���ة1اآث���ار1م���ن1361جل�سات1MST1موحدة1مع1361الن�س���اط1الدورات.1مت1تق�سيم1
امل�ساركني1يف1الذراع1التجريبية1اإىل1جمموعات1من151اأو161)وفقا1حلا�سل1ذكائهم(1
حل�سور1جل�سات1�ساعة1MST-11يف1اأيام1بديلة1ملدة1121اأ�سابيع,1اأخ�سائي1ممر�سة1

بدور1مقدم1الرعاية1والتمكني.
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1وا�س���ل1كال1الفريق���ني1لتلق���ي1الرعاية1القيا�سية1)مبا1يف1ذل���ك1االأدوية(1يف1عنابر1
بعد1كل1�سيء,1وتدخل121-االأ�سبوع,1وب�سرف1النظر1عن1م�ستوى1الرعاية1والعالج1

من1تعاطي1املخدرات1مت1اإيقاف1التدخالت1لتقييم1اآثار1امل�ستدامة.

اأجرى1م�ساعدي1البحوث1تدريب1جميع1التقييمات.1فعالية1فورية1من1MST1مت1
تقييم1من1قبل:1

1-م�ستوى1من1اال�سرتخاء1)على1اأ�سا�ص1ال�سلوكية1اال�سرتخاء1.
2-ال�سع���ور11العاطف���ي1)�سجل���ت1با�ستخ���دام1يومي���اتSnoezelen Card21(.1كل1111
11111التقييمات1وعلى1الفور1قبل1وبعد1كل1دورة.مت1تقييم1فعالية1على1املدى1الطويل1111

1111عن1طريق:
1,)41,Behaviour311(1تواتر1ال�سلوك1العدواين)يقا�ص1املرجعية1للطعن(

)2(1تواتر1غري1القادرة1على1التاأقلم1والتكيف1ال�سلوك1)يقا�ص1�سلوك1واأجريت1111111
1111111هذه1التقييمات1مبا�سرة1بعد1التدخل,1و151و1121اأ�سبوعا1يف1وقت1الحق.

النتائج
وقد1مت1حتليل1النتائج1على1اأ�سا�ص1النية1اإىل1عالج.

مل1تكن1هناك1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1خط1االأ�سا�ص
بني1املجموعات1فيما1يتعلق1املتغريات1الدميغرافية

فوري1فعالية1التدخالت1اأ�سفرت1حتليل1التباين1ينطبق1على1معدالت1النب�ص,1ال
يوج���د1اخت���الف1كبري1ب���ني1ما1قبل1وم���ا1بعد1فوري���ة1القيم1التدخ���ل1اأو1بني1القيم1
1MSTاملناظ���رة1يف1االأ�سلح���ة1عالج1اثنني.1وباملثل1مل1يكن1هناك1فعالية1الفوري1ل
يعتم���د1على1اال�سرتخاء1ال�سلوكية1احلجم1والنتائج1Snoezelen1بطاقة1يوميات1
وحتليلها1من1قبل1االقرتان11على1املدى1الطويل1فعالية1التدخل1النتائج1ال�سلوكية

وم���ن1خ���الل1نتائ���ج1ه���ذه1الدرا�س���ة1تدع���م1فل�سف���ة1االأ�سل���ي1وراء1ا�ستخدام1
MST,1الذي1كان1واحدا1من1توفري1املوارد1الرتفيه1لتعزيز1الرفاه1النف�سي,1بدال1
م���ن1الع���الج1للحد1م���ن1ال�سلوكي���ات1امل�سكل���ة.1التي1ق���د1ي�ستفيد1بع����ص1امل�ساركني1



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 74 -

الع���الج1)عل���ى1�سبيل1املثال1معتدلة1اإىل1�سعف1�سدي���د(,1ولكن1لي�ص1اأولئك1الذين1
لديه���م1�سع���ف1ب�سيط.11فاإن���ه1قد1ي�ساعد1عل���ى1معاجلة1امل�ساكل1يف1اإط���ار1التحفيز1
وميك���ن1تعزي���ز1عالق���ات1لها1فوائ���د1قيمة1م���ن1حيث1الرف���اه.1ومع1ذل���ك1الرعاية1
ال�سحية1واملهنيني1ال�سحيني1لديك1ال�ستك�ساف1بدائل1اأخرى1للحد1من1امل�سكلة

3-درا�سة نيكي  ا�ستدايل  وليزا مالين ) 2001(

وته���دف1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإيل11معرف���ة1اأث���ر1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1عل���ي1
ال�سلوكيات1واالأداء1الوظيفي1لالأفراد1التوحيديني1.1وكانت1عينه1الدرا�سة1ت�سمل1
فردين1اأحدهما1اأنثي1وعمرها1171�سنه1,1واالأخر1ذكر1وعمره1161�سنه1وقد1مت1ت�سميم1
مقيا����ص1خا����ص1بتحدي���د1�سل���وك1اإيذاء1ال���ذات1والع���دوان1اجل�سم���ي11وال�سلوكيات1
ال�سارة1بالنف�ص1وعدم1االمتثال1)1عدم1الطاعة1(1,1وكذلك1ال�سلوكيات1الوظيفية1

والتي1مت1قيا�سها1با�ستخدام1اال�ستبيانات1اليومية1خالل1اأ�سبوعني1.

وق���د1كان1االأف���راد1خ���الل1االأ�سبوع���ني1يدخل���ون1غرف���ة1احلوا����ص1مل���دة1201
دقيق���ة1وذل���ك1م���ع1االأ�سخا����ص1املتابعني1اأي���ام1الدرا�سة1من1االثن���ني1اإيل1اجلمعة1.1
وبع���د1اأ�سبوع���ني1من1التدخ���ل1مت1جمع1البيانات1والنتائ���ج1للتاأكد1من1مدي1تاأثري1
الربنام���ج1عل���ي1ال�سل���وك1,1وم���ن1خالل1اإج���راء1املعام���الت1االإح�سائي���ة1ات�سح1اأنه1
ال1توج���د1فروق1دال���ة1اإح�سائية1لتاأث���ري1الربنامج1علي1ال�سلوكي���ات1ال�سلبية1لدي1

االأفراد1التوحيديني.

4-درا�سة �سايل واي ت�سي �سان واآخرين)2003م(

وهدف���ت1الدرا�س���ة1اإيل1التع���رف1عل���ي1اآث���ار1الع���الج1املتع���ددة1احلوا����ص1على1
�سلوك1العمالء1الكبار1مع1االإعاقة1التنموية.

1وهن���اك1تزاي���د1يف11ا�ستخ���دام1العالج1املتعددة1احلوا����ص1يف1االإح�سا�ص1تعزيز1
الرفاهية1واحلد1من1التحدي1اأو1النمطية1الذاتية1لتحفيز1ال�سلوك1يف1االأ�سخا�ص1

الذين1لديهم1التنموية1االإعاقة.
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1يه���دف11البح���ث1اإىل1تق���دمي1اأف�سل1االأدلة1املتاحة1عن1اأث���ر1العالج1املتعددة1
احلوا����ص1يف1العم���الء1الكب���ار1ذوي1العاه���ات1اخللقية1على1وترية1حت���دي1ال�سلوك,1
ال�سلوك1النمطية1الذاتي1حتفيز,1وال�سلوك1االإيجابي,1و1التغيريات1الف�سيولوجية1

من1التدابري.
1والدرا�س���ة11تناول���ت1اآث���ار1البيئة1املتع���ددة1احلوا�ص1يف1العم���الء1الكبار1ذوي1
العاهات1اخللقية1ومت1فح�ص1النتائج1و1ا�ستخراج1البيانات1ب�سكل1م�ستقل1من1قبل1

اثنني1من1املراجعني.
كم���ا1مت1تقييم1اجلودة1املنهجي���ة1من1قبل1اثنني1من1املراجعني1�سد1معايري1

اجلودة1الرئي�سية.
1وق���د1عر�ص1ال�سل���وك1اأكرث1اإيجابية1بعد1جل�سات1الع���الج1املتعددة1احلوا�ص1
و1ال1يوج���د1اأدل���ة1قوي���ة1تدع���م1اأن1الع���الج1املتع���ددة1احلوا����ص1ت�ساع���د1يف1احلد1من1

التحدي1لل�سلوك1اأو1ال�سلوك1النمطية1الذاتي1حمفزة.
1ينبغ���ي1يف1امل�ستقب���ل1درا�س���ة1ت�سمي���م1جي���د11لتج���ارب1ع�سوائي���ة1حمكوم���ة1
لتقيي���م1املدى1الق�س���ري1والطويل1لفعالية1العالج1املتع���ددة1احلوا�ص.1هناك1اأي�سا1

احلاجة1اإىل1الدرا�سات1النوعية1التي1ت�سمح11للعمالء1لق�ص11جتاربهم.
والعين���ة1مت1اختياره���ا1ع�سوائي���ا1451امل�ساركون1من1اأ�س���ل11351من1البالغني1
املقيم���ني1يف1من�س���اأة1Smiroldo 1وا�ستمل���ت1)1998(1جمي���ع1االأف���راد1الذين1كانوا1
اأخ���رى1 1والوف���اء1مبعاي���ري1االختي���ار.1اختي���ار1درا�س���ات1 يقيم���ون1يف1451مرك���زا1
امل�سارك���ني1الذي���ن1ب���دا1اأن1تك���ون1عينة1مالئ���م1للموؤلف���ني.1للح�سول1عل���ى1اأمثلة,1
اأ�سب���ي1واآخ���رون.1)1995(1و1ليند�س���اي1واآخ���رون.1)20011,1997(1حتدي���د1ثماني���ة1
م�سارك���ني1م���ن1اجلن���اح1نف�سه1م���ن1امل�ست�سف���ى.1كاب���الن11واآخرون.1اخت���ار1)2006(1
ثالث���ة1م�سارك���ني1من1يوم1واحد11برنامج.1ماكي1واآخ���رون.1)2007(1اختيار1ثالثة1
م�سارك���ني11م���ن1جناح1يف1امل�ست�سفى.1Cuvo1واآخ���رون.1)2001(1الحظ11تعمل1فيها1
للم�سارك���ني1اأربعة1الذين1يعي�سون1يف1حال���ة1التعلم11مركز.1اختيار1كينيون1وهونغ1
)1998(1الذي���ن1كان���وا1مع���روف1بالفع���ل1خلدمة1الع���الج1املهني.1مارت���ن11اآخرون.1
اختي���ار1)1998(1للم�سارك���ني1من1التعل���م1املحلية11�سجل1العج���ز.1وكان1روبرت�سون1
1Savarimuth1.1990(1م�س���اركا1املح���ددة1من1قب���ل1تدريب1العاملني1يف1املدر�س���ة(
)2005(11اختيار1العميل1الذي1عا�ص1يف1وحدة1اإقامة1طويلة1ال�سكنية1وراأى1اأنه1قد1

ت�ستفيد1من1العالج.1
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5-درا�سة اأمل حممود الدوه)2010( 

وهدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإيل1التع���رف1علي1م���دي1فاعلية1برنام���ج1للتكامل1
احل�سي1والعالج1الوظيفي1يف1حت�سني1تعلم1االأطفال1التو1حديني.11

واهتم1البحث1بتقدمي1برنامج1عالجي1يعتمد1على1نظرية1التكامل1احل�سي1
و1الع���الج1الوظيف���ي1باعتب���اره1برنام���ج1قادر1عل���ى1حت�سني1اأداء1الطف���ل1التوحدى1
وتكم���ن1م�سكل���ة1الطف���ل1التوح���دى1يف1�سع���ف1تراب���ط1احلوا�ص1وعم���ل1كل1حا�سة1
ب�س���كل1منف�س���ل1عل���ى1م�ست���وى1احلا�س���ة1ب���ل1وعل���ى1م�ست���وى1الوظائ���ف1الفرعية1

للحا�سة1الواحدة1ب�سكل1ال1ي�سمح1بتكوين1اإدراك1ح�سي1�سليم11.

كم���ا1وجدت1اأن1اأ�ساليب1العالج1الوظيف���ي1occupational therapy1اأكرث1
مالئمة1يف1هذا1الربنامج1,1اأن1العالقة1بني1الربناجمني1عالقة1ع�سوية1وتتنا�سب1
مع1خ�سائ�ص1هذا1اال�سطراب1.1عملية1التكامل1احل�سي1جتعل1االإح�سا�ص1منظما1
بحي���ث1يجعل1م���ن1ج�سد1الفرد1والبيئة1املحيطة1به1يف1حال���ة1من1التفاعل1املقبول1
بحي���ث1ميك���ن1اأن1ي�ستخدم1الف���رد1ج�سده1ب�س���كل1موؤثر1اأثناء1التفاع���ل1مع1البيئة.11
و1يه���دف1العالج1الوظيف���ي1اإيل1تاأهيل1الفرد1امل�سطرب1منائي���ا1ووظيفيا1ملمار�سة1
احلياة1ب�سكل1عادي1وحتقيق1ذلك1يتم1من1خالل1االعتماد1علي1الت�سخي�ص1املبكر1
لتحدي���د1جوان���ب1الق���وة1وجوان���ب1ال�سع���ف1يف1�سلوكيات1الف���رد1.1مت1بن���اء1هاذين1
الربناجم���ني1وفق���ا1له���ذه1اخل�سائ�ص1.1وق���د1اأعدت1الباحث���ة1جمموعة1من1ور�ص1

العمل1لتدريب1طالبات1التدريب1امليداين1وقبل1بداية1تعاملهن1مع1االأطفال1.

اأجري���ت1الدرا�س���ة1على1عينة1بلغت1�ستة1اأطف���ال1)اأربعة1من1الذكور1,واثنني1
من1االإناث1(وتراوحت1اأعمارهم1بني41�سنوات1-17�سنوات.ا�ستخدمت1جمموعة1من1
املقايي����ص1الت�سخي�سية1للتوحد1ومقايي�ص1لتحدي���د1نقاط1القوة1ونقاط1ال�سعف1
لو�سع1اخلطة1الفردية1لكل1طفل1– ا�ستمر1تطبيق1الربنامج1ثالث1�سهور1.جاءت1
النتائج1التحليل1الكيفي1للحاالت1حدوث1تغريات1يف1�سلوك1الطفل1التوحدى11يف1
اجلوان���ب1احلركية1وامل�ساركة1يف1االأن�سطة1االجتماعية1من1خالل1تطبيق1برنامج1
للتكامل1احل�سي1وامتدت1االآثار1االإيجابية1للجوانب1اللغوية1رغم1حمدوديتها.
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6-درا�سة رحاب عبد الوهاب عثمان ) 2010م (.

هدف���ت1الدرا�س���ة1اإيل11التع���رف1عل���ي1ج���داول1الن�س���اط1امل�س���ورة1يف1تنمي���ة1
االإدراك1احل�س���ي1ل���دي1اأطفال1ذوي1متالزمة1اأعرا�ص1داون1.وكانت1عينة1الدرا�سة1
ت�سم���ل1101اأطف���ال1م���ن1متالزم���ة1داون1مبدر�سة1اأحم���د1�سوقي1للرتبي���ة1الفكرية1

مبحافظة1االإ�سكندرية1.وترتاوح1اأعمارهم1ما1بني71-112�سنه.

وا�ستخدم���ت1اأدوات1الدرا�سة1والتي1ت�سم���ل1مقيا�ص1�ستانفورد1بينيه1للذكاء1
ومقيا����ص1امل�ست���وي1االجتماعي1االقت�سادي1لالأ�س���رة1والربنامج1التدريبي1القائم1

علي1جداول1الن�ساط1امل�سورة1.

واأكدت1نتائج1الدرا�سة1اأن1هناك1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطات1
درج���ات1تنمي���ة1االإدراك1احل�سي1)1الب�سري1وال�سمعي1واللم�سي1وال�سمي1واملذاق1(

لدي1اأطفال1متالزمة1داون1باملجموعة1التجريبية1بعد1الربنامج1.

7- درا�سة ماجي يوين Fungb، �سني واي تونغا)2012م( 

واهتم���ت1الدرا�س���ة1بالتعرف1علي1فعالي���ة1�سريريه1لع���الج1متعدد1احلوا�ص1
على1العمالء1ذوي1االإعاقة1التنموية1يف1مدر�سة1التمري�ص,1وجامعة1هوجن1كوجن1

ال�سينية,1وهونغ1كونغ

و1ف�س���ل1العدي���د1من1العمالء1يف1هونغ1كونغ1مع1العاهات1اخللقية1البقاء1يف1
م�ست�سفي���ات1االأمرا�ص1العقلي���ة1ب�سبب1اال�سطرابات1النف�سية1وامل�ساكل1ال�سلوكية1
هن���اك1حاج���ة1لتحدي���د1اال�سرتاتيجي���ات1الت���ي1تعزز1الرف���اه1النف�س���ي1واحلد1من1
ال�سلوكي���ات1امل�سكلة1يف1ه���ذه1املجموعة1من1العمالء.1ه���ذه1الدرا�سة1حتاول1تقييم1
تاأث���ري1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1يف1حال���ة1امل�سارك���ني1األعاطف���ي1وم�ست���وى1م���ن1
الراحة,التح���دي1األ�سل���وك1النمطي���ة1الذاتي1حتفيز1ال�سل���وكSSB(1(,1وال�سلوك1

..)AB(1التكيفي

وبا�ستخ���دام1الت�سمي���م1األتجريبي1مت1حتدي���د1891�سخ�سا1من1وحدة1وعجز1
يف1النمو1يف1م�ست�سفى1يف1هونغ1كونغ,1وب�سكل1ع�سوائي1املجموعة1التجريبية1)48(1
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و1املجموعة1املراقبة1)41(.1اأجريت1جل�سات1العالج1متعدد1احلوا�ص11مع1املجموعة1
التجريبية1ونظمت1دورات1الن�ساط11مع1وجود1�سوابط1ملدة1121اأ�سبوعا.1

االيجابي���ة1 امل�ساع���ر1 تعزي���ز1 يف1 امل�سارك���ون1 احلوا����ص1 متع���دد1 والع���الج1
واال�سرتخ���اء.1وم���ع1ذل���ك,1مل1يك���ن1هن���اك1اأي1دليل1عل���ى1اأن1وكان1الع���الج1متعدد1
احلوا�ص1متفوقة1على1العالج1يف1احلد1من1الن�ساط1وال�سلوك1العدواين1النمطية1
الذات���ي1حتفي���ز1�سلوك1اأو1تعزيز1ال�سل���وك1التكيفي.1املتغ���ريات1الرئي�سية1التي1قد1
تكون1ذات1�سلة1ال�سلوكيات1عمالء1النفوذ1يف1العالج1متعدد1احلوا�ص1اإىل1العالقة1
م���ع1مق���دم1الرعاي���ة,1بيئ���ة1ثابت���ة,1واال�سرتخ���اء1والتحرر1م���ن1املطال���ب1بدال1من1

املدخالت1احل�سية.

وميك���ن1ا�ستخ���دام1العالج1متع���دد1احلوا�ص1لتوفري1الراح���ة1وتعزيز1الرفاه1
النف�سي,1بدال1من1اأجل1احلد1من1ال�سلوك1امل�سكلة.

الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1)اأوSnoezelen1(1وهو1الع���الج1و�سعت1خ�سي�سا1
 Kewin،(1لتلبي���ة1خا����ص1احتياج���ات1اأولئ���ك1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1اإعاق���ة1النم���و
1992(.1اأنه���ا1ن�س���اأت1يف1هولن���دا1يف1م�ست���ق1اأواخ���ر1Snoezelen 19801وكلمة1من1

الكلمة1الهولندية1لل�سم1ونع�ص.

1ويه���دف1البح���ث1اإيل1الرتفيه1واملتعة1واال�سرتخاء1يف1النا�ص1الذين1لديهم1
التنموي���ة1العجز1م���ن1خالل1تعزيز1االإح�سا�ص1والعواط���ف1والعديد1من1ال�سركات1
امل�سنعة1االآن1تقوم1بتوفري1معدات1العالج1متعدد1احلوا�ص.1م�سنع1واحد1ي�ستخدم1

.)Cavet، 1994(11كا�سم1التجارةSnoezelen1ا�سم

والع���الج1متع���دد1احلوا����ص1ي�سمل1الع���الج1االإعاق���ات1الب�سري���ة1وال�سمعية,1
اللم����ص1وال�س���م1التحفيز1املقدمة1للعمالء1يف1غرف���ة1م�سممة1خ�سي�سا,1اأو1العالج1
با�ستخ���دام1جمموع���ة1متنوع���ة1م���ن1اأ�س���واء1واملو�سيق���ى1حتفي���ز1بلط���ف,1الروائح1
واالأ�سي���اء1عن1طري���ق1اللم�ص,1واملحفزات1ا�ستخدامها1دون1ما1يعتمد1على1الذاكرة1
الق�س���رية1املدى1لربط1منه���م1اإىل1االأحداث1ال�سابقة,1والذي1يقدم1بع�ص1املطالب1

الفكرية1حمددة1على1العميل.1
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ومت1ت�سمي���م1مرفق1متع���دد1احلوا�ص1بحيث1ميكن1اأن1تدخل1مقدم1الرعاية1
وتب���ادل1اخل���ربات1مع1العميل.1ويعترب1وج���ود1الراعي1يف1الع���الج1متعدد1احلوا�ص1
م���ع1العمي���ل1كم���ا1املهم1ومقدم���ي1الرعاية1لديه���ا1لتهيئ���ة1الظ���روف1املواتية1التي1
مبوجبه���ا1ميك���ن1للعمي���ل1اال�ستف���ادة1اأكرث1م���ن1ذل���كAlink، 1986(1(.1وقد1مت1
التاأكيد1على1مفهوم1التمكني1يف1العالج1متعدد1احلوا�ص1وعدم1توجيه1النهج1الذي1
ه���و1ج���و1من1االأمان1و1يتم1اإن�ساء1اأمن1وت�سجيع1حرية1االختيار.1والتمكني,1عندما1

ي�سارك1مع1العميل

وق���د1كانت1عينة1الدرا�سة1ت�سمل1جمموع���ه1891)148التجريبية1وال�سابطة1
41(1امل�سارك���ني1يف1ه���ذه1الدرا�س���ة.1وكان1حج���م1العين���ة1كافي���ة1الإعط���اء1ق���وة1%701
للك�س���ف1ع���ن1وج���ود1اختالف1ب���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1جمموعة1م���ن10٫51يف1
قيا����ص1نتائ���ج1�سلوك1التح���دي,1بناء1على1االنح���راف1املعي���اري10٫51و1اثنني1الذيل1
اثن���ني1عين���ة1اختب���ار1t1عن���د0٫051م�ست���وى1الدالل���ة1)�ساب���ريو1واآخ���رون,19971؛.1

�سليفني1وماكليالند,19991(.1

واأجري���ت1الدرا�س���ة1يف1م�ست�سف���ى1عقلي1االإقليمي���ة1يف1هونغ1كون���غ1االإدارية1
اخلا�س���ة1منطق���ة1جلمهوري���ة1ال�س���ني1األ�سعبي���ة1والت���ي1كان1هن���اك1ح���وايل12001
عمالء1مع1عجز1يف1النمو.11ولديهم1م�ساكل1مثل1ا�سطرابات1الذهان,1وال�سخ�سية1
وال�سلوكي���ة.1وكان1يف1م�ست�سف���ى1غرف���ة1متع���دد1احلوا����ص1الت���ي1احتل���ت1امل�ساح���ة1
االإجمالية1ما1يقرب1من13001قدم1مربع.1و1وقد1مت1جتهيز1غرفة1مع1اأنبوب1فقاعة1

متعدد1االألوان,1دوار1الكرة1مراآة,1عجلة1االألوان,
االإ�سق���اط1وعج���الت1تاأثري,1عجالت1كاثرين,1�سحر1لوح���ة1توهج,1وال�سوت1جدار1
ال�س���وء1وحدة1واملو�سيقي���ة1احلجلة1و�سادة,1واللم�ص1جمل����ص,1والفا�سوليا1كر�سي1
كي����ص,1و�س���ادة1األر�سال���ة1النا�س���ر1رائحة,1والك���رة1احل�سية.1ومتت1مقارن���ة1اآثار1من1
136موح���دة1جل�س���ات1العالج1متعدد1احلوا�ص1م���ع1361دورات1الن�ساط1موحدة.1ومت1
تق�سي���م1امل�سارك���ني1يف1ال���ذراع1التجريبية1يف1جمموعات1من1خم�س���ة1اأو1�ستة1)وفقا1
مل�ست���وى1مع���دل1ذكائهم(1حل�سور1متعدد1احلوا�ص1غرفة1العالج1جلل�سة1H-11يوم1

بعد1يوم1ملدة1121اأ�سبوعا1)اأي1ما1جمموعه1361دورات(.
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واأظه���رت1النتائ���ج1اأن1مبا�س���رة1العالج1متع���دد1احلوا�ص,1كان1ل���ه1حت�سينات1
كبرية1يف1م�ستوى1ا�سرتخاء1امل�ساركني1مقا�سا1قبل1العالج1و1زيادة1يف1مزاج1اإيجابي1

مع1انخفا�ص1يف1احلالة1املزاجية1ال�سلبية1وحمايد1كما1مت1قيا�سه.

تعليق عام على الدرا�صات ال�صابقة : 
اتفقت1معظم1الدرا�سات1مع1الدرا�سة1احلالية1يف1تناولها1لعينة1من1االأطفال1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1يف1امل�ست���وى1العمري1باملرحلة1االبتدائي���ة1,1و1ميكن1تقدمي1

برامج1تدريبيه1لهم1وحتقق1معهم1نتائج1اإيجابية.
مث���ل1درا�سة1كيل���ي1واآخرين1)1998(,1ودرا�سة1اأمل1حممود1الدوه1)2010(,1ودرا�سة1

رحاب1عبد1الوهاب1عثمان1)2010(.

كم���ا1تو�سل���ت1بع�ص1الدرا�سات1اإيل1اأن1هناك1فروق1ذات1داللة1اح�سائية1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1تنمية1االدراك1احل�سي1مثل1درا�سة1رحاب1عبد1الوهاب1عثمان1

)2010(.ودرا�سة1ماجي1يوين1)2012(.

و1الباح���ث1ق���د1ا�ستف���اد1م���ن1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1يف1حتدي���د1حج���م1العين���ة1
وامل�ست���وى1العم���ري1له���ا1والفني���ات1الت���ي1ت�ستخ���دم1م���ع1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1
وحمت���وى1اجلل�س���ات1التي1يتم1تدري���ب1االأطفال1من1خاللها1عل���ى1تنمية1االنتباه1

لديهم1وكيفية1اإعداد1برنامج1تدريبي1لهذه1الفئة.

كم���ا1ا�ستف���اد1الباحث1من1هذه1الدرا�سات1يف1اإع���داد1مقيا�ص1االنتباه,1ف�سال1
عل���ى1اأن���ه1ا�ستع���ان1من1ه���ذه1الدرا�س���ات,1باإع���داد1ببع����ص1اأدوات1درا�ست���ه1احلالية1,1
و�سياغ���ة1فرو����ص1الدرا�س���ة1,1وحتدي���د1االأ�سالي���ب1االإح�سائي���ة11املنا�سب���ة1وكذلك1
اال�ستفادة1منها1يف1تف�سري1ومناق�سة1النتائج1التي1تو�سلت1اإليها1الدرا�سة1احلالية.
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فرو�س الدرا�صة:
توج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائي���ة1بني1متو�سطي1رتب1درج���ات1املجموعتني1) 1

التجريبية1وال�سابطة1يف1القيا�ص1البعدي1مل�ستوي1االنتباه,1ل�سالح1املجموعة1
التجريبية.

توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سطي1رت���ب1درج���ات1القيا�سني1) 2
القبل���ي1والبع���دي1الأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1مل�ست���وي1االنتب���اه,1ل�سال���ح1

القيا�ص1البعدي.1
ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1رت���ب1درجات1القيا�سني1) 3

القبلي1والبعدي1الأفراد1املجموعة1ال�سابطة1مل�ستوي1االنتباه.1
ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1رت���ب1درجات1القيا�سني1) 4

البعدي1والتتبعي1الأفراد1املجموعة1التجريبية1مل�ستوي1االنتباه.

اإجراءات البحث:

)1( منهج الدرا�سة والت�سميم التجريبي:

تعتم���د1الدرا�س���ة1الراهنة1علي1املنه���ج1التجريبي؛1حيث1يه���دف1اإيل1اختبار1
فاعلي���ة1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص11يف1تنمي���ة1م�ست���وى1االنتب���اه,1ل���دي1تالمي���ذ1
املرحل���ة1االبتدائي���ة1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م,1وبذل���ك1تتحدد1متغ���ريات1البحث1يف1
املتغ���ري1امل�ستقل1وه���و1الربنامج1العالج���ي.1واملتغري1التابع1وه���و1م�ستوي1االنتباه1
ل���دي1تالمي���ذ1املرحلة1االبتدائي���ة.1وتقوم1الدرا�سة1علي1ت�سمي���م1جتريبي1يعتمد1
عل���ي1جمموعتني1متكافئت���ني1االأويل:1جمموع���ة1جتريبي���ة,1والثانية:1جمموعة1

�سابطة.

)2( عينة الدرا�سة:

مت1تطبي���ق1اإج���راءات1الدرا�س���ة1احلالي���ة1عل���ي1عين���ه1م���ن1التالمي���ذ1ذوى1
�سعوب���ات1التعل���م1مبدر�سة1ابن1ماجه1االبتدائية1مبنطق���ة1حائل1باململكة1العربية1
ال�سعودي���ة1وق���د1مت1انتق���اء1اأف���راد1العين���ة1عل���ي1مرحلت���ني:1املرحل���ة1االأويل:1مت1
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اختي���ار1عين���ة1مبدئية1وعددها1)30(1تلمي���ذا1من1ذوى1�سعوبات1التعلم,1كما1اأنه1ال1
توج���د1لديه���م1اإعاقات1اأخ���ري.1واملرحلة1الثانية:1وفيها1مت1اختي���ار1عينة1الدرا�سة1
يف1�سورته���ا1النهائي���ة,1والت���ي1تتكون1م���ن1)14(1تلميذا1م���ن1ذوى1�سعوبات1التعلم1
مت1انتقائه���م1بطريق���ة1مق�سودة1م���ن1العينة1املبدئية,1وذلك1بع���د1تطبيق1مقيا�ص1
االنتب���اه1ل���ذوى1�سعوب���ات1التعل���م,1حي���ث1مت1اختيار1االأف���راد1الذي���ن1ح�سلوا1على1
اأدن���ى1الدرج���ات1على1املقيا����ص1)اإعداد1الباح���ث(.1كما1تاأكد1الباحث1م���ن1املجان�سة1
ب���ني1اأف���راد1العينة1يف1العمر1الزمن���ي1ون�سبة1الذكاء.1وقد1مت1تق�سي���م1اأفراد1العينة1
اإيل1جمموعت���ني:1املجموع���ة1التجريبية:1وتتكون1من1)7(1تالميذ1ذوى1�سعوبات1
التعلم1مت1تطبيق1الربنامج1التدريبي1عليهم.1واملجموعة1ال�سابطة:1وتتكون1من1
)7(1تالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1مل1يتعر�سوا1للربنامج1التدريبي1الذي1تعر�ص1
ل���ه1اأف���راد1املجموعة1التجريبية.1وق���د1اأت�سمت1عينة1الدرا�س���ة1الراهنة1مبجموعة1

من1ال�سمات1وهي:
	1تراوحت1االأعمار1الزمنية1بني1العا�سرة1اإىل1العا�سرة1وع�سرة1�سهور1مبتو�سط

عمري1)10٫50(1�سنة,1وانحراف1معياري1)2٫37(.
	1وج���ود1تف���اوت1ب���ني1ن�س���ب1ذكائه���م1وم�ست���وى1حت�سيله���م1وفق���ا1ًلدرجاتهم1يف

االختبارات1الدرا�سية.
	1لي����ص1لديهم1اأي1م�سكالت1�سلوكية1وفقا1ًلتقارير1معلميهم1ف�ساًل1عن1كونهم

ال1يعان���ون1م���ن1اأي1اإعاق���ة1عقلي���ة,1اأو1ح�سية,1اأو1ج�سمية1حركي���ة,1اأو1اأي1ق�سور1
بيئي,1اأو1اجتماعي,1اأو1اقت�سادي,1اأو1ثقايف.

	.1تطبيق1مقيا�ص1امل�سح1النيورولوجي1علي1االأطفال1عينة1الدرا�سة
	1يع���اين1اأف���راد1العينة1من1�سعف1م�ستوي1االنتب���اه,1ويت�سح1ذلك1من1الدرجات

املنخف�سة1التي1ح�سلوا1عليها1علي1مقيا�ص1االنتباه1يف1القيا�ص1القبلي.
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اأ( اأدوات �سبط العينة:

اختب���ار1امل�س���ح1النيورولوج���ي1للتع���رف1عل���ى1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1اإع���داد/- 1
مارجريت1موتي1واآخرون,1تعريب/عبد1الوهاب1كامل1)1999(

اختب���ار1�ستانفورد1بينيه1لل���ذكاء1)ال�سورة1الرابع���ة(1ترجمة1وتعريب/لوي�ص1- 2
مليكه1)1998(

مقيا����ص1امل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�سادي1الثق���ايف1املطور1لالأ�س���رة1امل�سرية1- 3
اإعداد1/1حممد1بيومي1خليل1)2000(.1

وقب���ل1ا�ستخ���دام1الع���الج1متعدد1احلوا����ص1يف1تنمية1م�ست���وى1االنتباه1لدى1
تالمي���ذ1املجموعة1التجريبية1بال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1ذوي1�سعوبات1التعلم,1
ق���د1روع���ي1اأن1يت���م1التاأك���د1م���ن1اأن1الق�س���ور1املوج���ود1لديه���م1يع���د1نيورولوجي���ا1ً
)ج���دول1(,1ومت1التحقق1م���ن1التجان�ص1بني1املجموعت���ني1التجريبية1وال�سابطة1
يف1كل1من:1م�ستوى1االنتباه,1والعمر1الزمني,1وم�ستوى1الذكاء1با�ستخدام1اختبار1
�ستانف���ورد1-1بيني���ه1لل���ذكاء1)ال�س���ورة1الرابع���ة(1ترجم���ة1وتعريب/لوي����ص1مليكه1
)1998(,1وامل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�سادي1الثقايف1با�ستخ���دام1مقيا�ص1امل�ستوى1
االجتماع���ي1االقت�س���ادي1الثقايف1املطور1لالأ�سرة1امل�سري���ة1اإعداد1/1حممد1بيومي1
خلي���ل1)2000(,1حي���ث1مت1اختي���ار1اأف���راد1العين���ة1جميع���ا1ًم���ن1امل�ست���وى1املتو�س���ط.1

)جدول1(1
 جدول )1(

 قيم U, W, Z وداللتها للفرق بني متو�صطات رتب درجات 
املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف اختبار امل�صح النيورولوجي )ن1= ن2 = 7(

الداللةUWZمج الرتبم الرتبالمجموعة
التجريبية

الضابطة

7.29

7.71

51.00

54.00
غير دالة-23.0051.000.193

وبالرج���وع1اإىل1متو�سط���ات1درج���ات1املجموعت���ني1يف1االختب���ار1جندها1على1
الت���وايل1)36٫431,36٫14(1ونظ���را1ًالأنه1وفقا1ًلتعليمات1االختبار1كلما1قلت1الدرجة1
ع���ن1)25(1كان1الطف���ل1عاديا1ًف���اإن1ذلك1يوؤكد1على1اأن1اأطف���ال1املجموعتني1يعانون1

من1�سعوبات1التعلم.1
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 جدول )2( 
 قيم U, W, Z وداللتها للفرق بني متو�صطات رتب درجات املجموعتني 

التجريبية وال�صابطة يف املتغريات اخلا�صة باملجان�صة )ن1= ن2 = 7( 

المجموعةالمتغير
متوسط 

الرتب

مجموع 

الرتب
UWZالداللة

العمر الزمني
التجريبية

الضابطة

7.43

7.57

52.00

53.00
غير دالة- 24.0052.000.065

معامل الذكاء
التجريبية

الضابطة

7.29

7.71

51.00

54.00
غير دالة- 23.0051.000.195

م.اجتماعي
التجريبية

الضابطة

8.43

6.57

59.00

46.00
غير دالة- 18.0046.000.846

م.اقتصادي
التجريبية

الضابطة

7.79

7.21

54.50

50.50
غير دالة- 22.5050.500.263

م. ثقافي
التجريبية

الضابطة

8.29

6.71

58.00

47.00
غير دالة- 19.0047.000.715

م. كلي
التجريبية

الضابطة

8.29

6.71

58.00

47.00
غير دالة- 19.0047.000.711

ويت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ع���دم1دالل���ة1الفروق1ب���ني1متو�سط���ات1رت���ب1درجات1
املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1يف1املتغ���ريات1اخلا�س���ة1باملجان�س���ة1بح�س���ب1
م���ا1ه���و1مو�س���ح1باجل���دول1وه���و1االأم���ر1ال���ذي1ي���دل1عل���ى1اأن1هات���ني1املجموعت���ني1

متجان�ستانوات1الدرا�سة:
ب( اأدوات التحقق من فرو�س الدرا�سة احلالية:

1ا�ستخدم1الباحث1اأدوات1لقيا�ص1متغريات1الدرا�سة1وهي:
1( مقيا�س النتباه للتالميذ ذوي �سعوبات التعلم )اإعداد الباحث(

1ظه���رت1احلاج���ة1ل���دي1الباح���ث1الإع���داد1مقيا����ص1مه���ارة1االنتب���اه1ل���دى1
التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1�سوء1اإع���داد1اأدوات1القيا�ص1للدرا�سة1احلالية,1
وال���ذي1ا�ستم���ده1من1الرتاث1ال�سيكولوجي,1وفيما1يلي1عر�ص1للخطوات1التي1مر1

بها1املقيا�ص1حتى1و�سل1ل�سورته1النهائية,1وهي:
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-  الدرا�سة النظرية:

قام1الباحث1باإطالع1علي1بع�ص1املراجع1والدرا�سات1واملقايي�ص1التي1تناولت1
االنتباه1لدى1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم,1والطرق1املختلفة1لتنمية,1واالإطالع1
عل���ي1حمت���وي1بع����ص1الدرا�س���ات1التي1حتتويه���ا,1بالت���ايل1حتديد1اجلوان���ب1التي1

يقي�سها1املقيا�ص1والتي1ميكن1تنميتها1من1خالل1جل�سات1الربنامج1التدريبي.

-  بناء ال�سورة املبدئية للمقيا�س: 

1بع���د1االإط���الع1عل���ي1�سبل1تنمي���ة1وحت�سني1مه���ارة1االنتباه1ل���دى1التالميذ1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1وكذلك1الزيارات1املتعددة1للمدار����ص1,1تو�سل1الباحث1اإيل1
و�س���ع1ال�س���ورة1املبدئية1للمقيا�ص,1وق���د1مت1اختيار1)8(1تلمي���ذا1ًبال�سف1اخلام�ص1

االبتدائي1مبدر�سة11ابن1ماجه1مبنطقة1حائل1باململكة1العربية1ال�سعودية1.

-  عر�س املقيا�س علي املحكمني.

1مت1و�س���ع1املقيا����ص1وال���ذي1يتكون1من1)50(1عبارة,1ثم1ق���ام1الباحث1بعر�ص1
تل���ك1العب���ارات1عل���ي1جمموع���ة1م���ن1اأع�س���اء1هيئ���ة1التدري����ص1بق�سم1عل���م1النف�ص1
وال�سح���ة1النف�سي���ة,1وقد1كان1الهدف1من1العر�ص1ا�ستبع���اد1العبارات1البعيدة1عن1
اله���دف1م���ن1املقيا�ص.1واإ�ستبع���اد1العبارات1الت���ي1ال1تتنا�سب1مع1ق���درات1التالميذ1
ذوى1�سعوب���ات1التعلم.1وحتديد1مدي1منا�سب���ة1العبارات1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1
التعلم.1وبعد1االنتهاء1من1و�سع1ال�سورة1املبدئية1للمقيا�ص1قام1الباحث1بالتقدير1
الكم���ي1والكيف���ي1الآراء1املحكمني1حول1املقيا�ص.1وبعد1التعديالت1التي1مت1اإدخالها1
عل���ي1املقيا����ص1والت���ي1متثل���ت1يف1ح���ذف1بع����ص1االأ�سئل���ة1واإ�ساف���ة1البع����ص1االآخر,1
اأ�سبح���ت1ال�س���ورة1النهائية1مكونة1من1)40(1عبارة1وقد1و�س���ع1تعليمات1املقايي�ص1
�سهلة1وب�سيطة1حتى1يتمكن1املعلم1من1فهمها1وبالتايل1ا�ستخدامه1ب�سكل1�سحيح,1
كم���ا1تت�سم���ن1ال�سفح���ة1االأويل1للمقيا�ص1عل���ى1بع�ص1البيان���ات1اخلا�سة1كاال�سم,1
وال�س���ن,1واملدر�سة,1وتاريخ1التطبيق,1وق���د1مت1عر�ص1املقيا�ص1ب�سكل1جتريبي1علي1

بع�ص1املعلمني1للتاأكد1من1�سهولة1التعليمات1ومدى1و�سوح1املقيا�ص1ودقته.
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- كفاءة وتقنني املقيا�س:
1للتاأكد1من1�سالحية1املقيا�ص1قام1الباحث1بتطبيق1مقيا�ص1م�ستوى1االنتباه1
للتالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1على1عينة1مكونة1م���ن1)8(1تلميًذا1من1التالميذ1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1غري1اأولئك1الذي���ن1ت�سمنتهم1العين���ة1االأ�سا�سية1للدرا�سة1
للتاأكد1من1�سالحية1املقيا�ص,1ثم1ح�ساب1ثبات1و1�سدق1املقيا�ص1من1خالل1درجات1

العينة1على1مفردات1املقيا�ص,1وذلك1كما1يلي:1
اأ- ثبات املقيا�س بطريقة اإعادة التطبيق: 

مت1ح�ساب1ثبات1املقيا�ص1بطريقة1اإعادة1االختبار1للدرجات1النهائية1الأفراد1
عين���ة1البح���ث1اال�ستطالعي���ة,1حيث1قام1الباح���ث1باإعادة1ح�س���اب1مقيا�ص1م�ستوى1
االنتب���اه1للتالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1التعل���م1مرة1اأخرى1على1العين���ة1اال�ستطالعية1
البالغة1)8(1تلميذاً,1بفا�سل1زمني1قدرة1اأ�سبوعني1بني1التطبيق1االأول1والثاين,1وقد1
بلغ1معامل1الثبات1)0٫86(1وهذا1يدل1على1اأن1املقيا�ص1على1درجة1عالية1من1الثبات.1

ب-�سدق املقيا�س:

1- �سدق املحتوى )امل�سمون(: 

يف1�سبي���ل1حتقي���ق1ه���ذا1الن���وع1م���ن1ال�س���دق1ا�ستعر����ص1الباح���ث1الدرا�سات1
ال�سابق���ة,1وق���ام1بتحدي���د1التعري���ف1االإجرائ���ي1مل�ست���وى1االنتب���اه1لالأطف���ال1ذوي1
�سعوبات1التعلم,1ثم1عر�ص1الباحث1مفردات1املقيا�ص1على1جمموعة1من1املحكمني1
يف1جم���ال1الرتبية,1وعل���م1النف�ص,1وال�سحة1النف�سية,1والرتبي���ة1اخلا�سة,1للتاأكد1
م���ن1م���دى1مالئم���ة1ومتثيل1كل1عب���ارة1من1عب���ارات1املقيا����ص1للمه���ارة1التي1تقوم1
بقيا�س���ه,1وم���دى1متثي���ل1االأبع���اد1للمجال1العام,1وق���درة1هذه1االأبع���اد1على1حتقيق1
اله���دف1م���ن1الدرا�س���ة,1لك���ي1يت���م1التاأك���د1م���ن1اآراء1املحكم���ني1اأن1�س���دق1املحتوى1

متوافر1يف1هذا1املقيا�ص.1
2- �سدق املحكمني: 

عر����ص1الباح���ث1بن���ود1املقيا����ص1يف1�سورت���ه1االأولي���ة1عل���ى1جمموع���ة1م���ن1
املحكم���ني1وه���م1يف1جم���ال1الرتبية,1وعل���م1النف����ص,1وال�سحة1النف�سي���ة,1والرتبية1
اخلا�س���ة,1وق���ام1بتعديل1العبارات1الت���ي1اتفقوا1على1تعديلها1بن�سب���ة1عالية,1وعلى1
ذل���ك1فقد1ق���ام1بقبول1العبارات1التي1ح�سلت1على1ن�سب���ة1اتفاق1ال1تقل1عن1)%85(1

فقط1واأبقى1عليها,1وحذف1وعدل1ما1عداها.1
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ج� - �سدق الت�ساق الداخلي: 

عن1طريق1ح�ساب1معامالت1االرتباط1فيما1بني1درجات1كل1عبارة1والدرجة1
الكلي���ة1للبع���د1وذل���ك1با�ستخ���دام1معام���ل1ارتباط1»بري�س���ون«,1وق���د1تراوحت1قيم1
معام���ل1االرتب���اط1ما1ب���ني1)0٫9121,0٫697(,1وهي1قيمة1ت���دل1على1�سدق1االت�ساق1

الداخلي1للمقيا�ص1؛1مما1ي�سري1اإىل1حتقق1االت�ساق1الداخلي1للمقيا�ص.1

-  املقيا�س يف �سورته النهائية: 

بع���د1اإج���راء1الدرا�س���ة1اال�ستطالعية1التي1ق���ام1بها1الباحث1عل���ى1االأطفال,1
مت1ح���ذف1ع�س���رة1عبارات,1وتعدي���ل1)4(1عبارات1اأخ���رى1من1املقيا����ص1نتيجة1الآراء1
ال�س���ادة1املحكمني1)لع���دم1مالئمتها1�سياغتها1للمقيا����ص(1واأ�سبح1املقيا�ص1يتكون1

يف1�سورته1النهائية1من1)40(1عبارة,1متثل1مهارة1االنتباه.1

-  نظام تقدير الدرجات وطريقة ت�سحيح املقيا�س: 

ق���ام1الباح���ث1بتحديد1طريق���ة1االإجابة1عل���ى1املقيا�ص1وطريق���ة1ت�سحيحه,1
وقد1مت1اإتباع1طريقة1»ليكرت«1يف1قيا�ص1م�ستوى1االنتباه1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1من1خالل1االإجاب���ة1عن1تلك1املفردات1عن1طريق1اأربع���ة1م�ستويات:1)نعم,1
غالب���اً,1اأحيان���اً,1ال(,1وت���رتاوح1الدرج���ات1م���ن1)11:4(,1بحي���ث1تك���ون1اأدن���ى1درج���ة1
للمقيا����ص1)40(1درج���ة,1واأعل���ى1درج���ة1)160(,1وت�س���ري1الدرج���ات1املنخف�س���ة1اإىل1
تندين1م�ستوى1االنتباه1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم,1والعك�ص1�سحيح.1وتقوم1

التلميذ1باالإجابة1على1مفردات1املقيا�ص1ح�سب1ما1يراه1منا�سبا1ًوينطبق1عليه.1

2-برنامج العالج متعدد احلوا�س :

الربنامج1العالجي1يف1الدرا�سة1الراهنة1عبارة1عن1عملية1منظمة1خمططة1
ته���دف1اإيل1تدريب1تالميذ1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1ذوي1�سعوبات1التعلم1علي1
جمموع���ة1م���ن1االأن�سطة1وامله���ام1يف1اإطار1جل�سات1معين���ة1للتعليم1العالجي1خالل1

فرتة1زمنية1حمددة1بغر�ص1تنمية1م�ستوى1االنتباه1لديهم.
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فكرة الربنامج : 

ع���الج1تاأهيل���ي1حدي���ث1يت���م1داخل1وح���دة1عالجي���ة1م�سممة1بدق���ة1لتزويد1
االأطفال1ذوي1االإعاقة1بخربات1ح�سية1غنية1ومتنوعة1تعتمد1على1اإثارة1جمموعة1
م���ن1احلوا����ص1يف1نف����ص1الوق���ت1,1اأو1الرتكي���ز1عل���ى1اإث���ارة1حا�س���ة1واح���دة1وذل���ك1
وفق���ا1ًحلال���ة1كل1طف���ل1,1اإذ1ميكن1اإج���راء1تعديل1و�سب���ط1على1االأجه���زة1واالأدوات1
امل�ستخدم���ة1م���ن1عل���و1ال�س���وت1,1اأو1�سدة1ال�س���وء1,1اأو1درجة1احل���رارة1,1اأو1تغيري1يف1

امللم�ص1اأو1الرائحة1يف1الوحدة1لتنا�سب1كل1حالة1على1حدة.

Phonological Awareness11الوعي ال�سوتي

1يق�س���د1بالوع���ي1ال�سوتي1معرف���ة1ال�سخ�ص1باأن1الكلم���ات1امل�سموعة1تتكون1
م���ن1اأ�س���وات1فردي���ة.1فكلمة1باب1مثال1تتك���ون1م���ن1)1ب-1ا1-1ب1(.1ويتطور1الوعي1
ال�سوتي1يف1مرحلة1ما1قبل1املدر�سة1,1وهو1�سروري1لتعلم1القراءة.1ولذلك1ينبغي1
تقيي���م1ه���ذه1الق���درة1ل���دى1االأطف���ال1قب���ل1تعليمه���م1القراءة1كم���ا1ينبغ���ي1تدريب1
االأطف���ال1الذي���ن1مل1يتط���ور1الوع���ي1ال�سوت���ي1لديه���م1بع���د.1وغالب���ا1م���ا1ت�ستم���ل1
الربامج1التدريبية1على1ا�ستخدام1الكلمات1واالأنا�سيد1االإيقاعية1بطريقة1م�سوقة1

ت�ستثري1االأطفال1لال�ستجابة.

اأهمية الربنامج واحلاجة اإليه:

1م���ن1اأه���م1االأ�سالي���ب1الوقائية1والعالجية1الت���ي1مت1اإتباعها1يف1�سبيل1رعاية1
التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم,1تلك1الربامج1الهادفة1واملنظمة1التي1تعمل1علي1

اإ�سباع1وتنمية1قدرات1ومهارات1التالميذ1علي1اأن1تالءم1قدراتهم1واإمكاناتهم.1
1وم���ن1خ���الل1الدرا�س���ة1النظري���ة1واالإط���الع1عل���ي1الدرا�س���ات1والبحوث1
ال�سابقة1يتنب1اأهمية1االنتباه1لدى1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم,1واأنهم1بحاجة1
اإيل1االأن�سط���ة1والربام���ج1التي1ت�ساعده���م1علي1تنميته,1كما1يتب���ني1اأنه1من1خالل1
االأن�سط���ة1واملمار�سات1املختلفة1ميكن1تنمية1م�ستوي1االنتباه1لدى1التالميذ1ذوي1

�سعوبات1التعلم
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اأه�داف الربنامج :

يهدف1الربنامج1احلايل1اإىل1تنمية1االنتباه1لدى1االأطفال1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1يف1م���ادة1القراءة1م���ن1خالل1العالج1متعدد1احلوا�ص1ع���الج1تاأهيلي1حديث1
يت���م1داخل1وحدة1عالجية1م�سمم���ة1بدقة1لتزويد1االأطفال1ذوي1االإعاقة1بخربات1
ح�سي���ة1غنية1ومتنوعة1تعتم���د1على1اإثارة1جمموعة1من1احلوا�ص1يف1نف�ص1الوقت1,1
اأو1الرتكي���ز1عل���ى1اإثارة1حا�سة1واحدة1وذلك1وفقا1ًحلالة1كل1طفل1,1اإذ1ميكن1اإجراء1
تعدي���ل1و�سب���ط1عل���ى1االأجه���زة1واالأدوات1امل�ستخدم���ة1من1عل���و1ال�س���وت1,1اأو1�سدة1
ال�سوء1,1اأو1درجة1احلرارة1,1اأو1تغيري1يف1امللم�ص1اأو1الرائحة1يف1الغرفة1لتنا�سب1كل1

حالة1على1حدة1.1

1هذا1العالج1ي�ستخدم1حاليا1ًمع1االأطفال1ذوي1االإعاقات1املختلفة1:1العقلية1
,1ال�سمعي���ة1,1الب�سري���ة1,1احلركي���ة1,1ال�سلل1الدماغي1,1التوح���د1,1متعددي1العوق1,1
ف���رط1احلركة1وت�ستت1االنتباه1,1اال�سطرابات1ال�سلوكية1واالنفعالية1,1و�سعوبات1

التعلم,1باالإ�سافة1اإىل1فئات1اأخرى1.

وي�ستقب���ل1دم���اغ1االإن�س���ان1املعلوم���ات1ال���واردة1اإلي���ه1م���ن1حوا�س���ه1املختلف���ة1
:1النظ���ر1,1ال�سم���ع1,1ال�س���م1,1اللم����ص1والت���ذوق1,1ومن1ث���م1يقوم1بتحليله���ا1واإدراكها1
والتعام���ل1معه���ا1باال�ستجاب���ات1املنا�سبة1,1ويوؤكد1العديد1م���ن1املخت�سني1العاملني1
يف1جم���ال1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1,1وذوي1االإعاقات1النمائية1على1وجه1اخل�سو�ص1
اأن1ه���وؤالء1االأطفال1لديهم1ا�سطراب1اأو1خلل1يف1ا�ستقبال1وحتليل1هذه1املعلومات1,1
وعليه1فاأن1هذه1احلوا�ص1بحاجة1اإىل1تن�سيط1وحتفيز1لكي1يتم1تطوير1اأدائها11.

وينبثق من هذا الهدف العام للربنامج بع�س الأهداف الفرعية منها :

11 تنمية1االنتباه1للطفل1ذوي1�سعوبات1التعلم1يف1مادة1القراءة1.-
21 اإك�س���اب1الطف���ل1بع�ص1املعلومات1عن1طريق1املثريات1الب�سرية1وال�سمعية1من1-

خالل1غرفة1العالج1احل�سي.
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م�س��ادر الربنام�ج :
باإع���داده1 ال���ذي1يق���وم1 الباح���ث1يف1م�س���ادر1الربنام���ج1التدريب���ي1 ي�ستن���د1
لالأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1اإىل1االإط���ار1النظ���ري1للدرا�س���ة1,1وم���ا1يتع���رف1
من���ه1على1خ�سائ�ص1هذه1الفئ���ة1االجتماعية1واالنفعالي���ة1وكيفية1التعامل1معهم1
وكيفي���ة1تنمي���ة1االنتب���اه11لديه���م1,1واإىل1الدرا�س���ات1والبح���وث1ال�سابق���ة1يف1جمال1

تدريب1االأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم.
م���دة الربنام�ج :  

ي�ستم���ل1الربنام���ج1التدريب���ي1ال���ذي1يق���وم1الباح���ث1باإع���داده1يف1الدرا�س���ة1
احلالية1على1)21(1جل�سة1يتم1تدريب1االأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم1من1خاللها1
عل���ى1تنمي���ة1االنتباه1,1وم���دة1كل1منها1يرتاوح1ما1بني1)145-60(1دقيقة1وذلك1على1

مدى1)10(1اأ�سابيع1بواقع1جل�ستان1اأ�سبوعياً.
7-حمت���وى اجلل�س���ات :

اإن1اإع���داد1برام���ج1لتدري���ب1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1على1تنمي���ة1االنتباه1البد1
اأن1ت�ستم���ل1عل���ى1بع����ص1الوح���دات1مث���ل1تنمي���ة1احل�سيل���ة1اللغوي���ة1,1زي���ادة1الثقة1
بالنف����ص1والتدريب1على1احرتام1القوانني1واللوائ���ح1وكيفية1الت�سرف1يف1املواقف1

االجتماعية.1
ويت�سمن حمتوى هذه اجلل�سات على:

11 تدريب1االأطفال1على1حتية1االآخرين1وعدم1االعتداء1اللفظي1عليهم.-
21 تدري���ب1االأطف���ال1على1التوا�سل1غري1اللفظي1م���ع1االآخرين1وفهم1االإمياءات1-

املختلفة.
31 تدريب1االأطفال1على1التوا�سل1الب�سري1مع1االآخرين1وفهم1تعبريات1الوجه1-

املختلفة.
41 تدري���ب1االأطف���ال1عل���ى1التوا�س���ل1م���ع1االآخري���ن1م���ن1خ���الل1اإقامة1ح���وارات1-

ب�سيطة1بينهم.
51 تدريب1االأطفال1على1التوا�سل1من1خالل1االأخذ1والعطاء1فيما1بينهم.-
61 تدريب1االأطفال1على1تقدمي1امل�ساعدة1لالآخرين.-
71 تدريب1االأطفال1على1التعاون1وامل�ساركة1االجتماعية1مع1االآخرين.-
81 املك�ان1املخ�س��ص1لعق�د1جل�س�ات1الربنام�ج1:-



فعالية برنامج متعدد احلوا�س يف تنمية االنتباه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية د . عطية عطية حممد

- 91 -

يت���م1تطبي���ق1الربنامج1التدريب���ي1الذي1يقوم1الباحث1باإع���داده1يف1الدرا�سة1
احلالية1مبدر�سة1بن1ماجه1االبتدائية1مبنطقة1حائل1التعليمية1باململكة1العربية1
ال�سعودي���ة1وبالتحدي���د1داخل1حج���رة1ال�سنوزلني1باملدر�سة1ويت���م1تنفيذ1اجلل�سات1

ب�سورة1جماعية1الأفراد1العينة1التجريبية.

9-الفني�ات امل�ستخدم�ة يف الربنام�ج : 
ا�ستخدام1الباحث1بع�ص1الفنيات1واالأ�ساليب1يف1جل�سات1الربنامج1التدريبي1

ميكن1عر�سها11فيما1يلي:
:1Modeling اأ-النمذجة

ذه���ب1بان���دورا1Bandura1)601:11986-62(1من1خالل1تركيزه1على1التعلم1
االجتماع���ي1اإىل1اأن1التعل���م1القائ���م1عل���ى1مالحظة1منوذج1بال�سل���وك1املرغوب1فيه1
يعت���رب1اأف�س���ل1ط���رق1التعل���م1وق���د1�سم���ي1ذل���ك1بفني���ة1التعل���م1باالأمن���وذج.1ويقوم1
علي���ه1افرتا����ص1م���وؤداه1اإن1االإن�س���ان1اجتماعي1بطبع���ه1يتاأثر1باجتاه���ات1االآخرين1
اأن1يتعل���م1منه���م1ع���ن1طري���ق1 وم�ساعره���م1وت�سرفاته���م1و�سلوكه���م1وي�ستطي���ع1
مالحظة1ا�ستجاباتهم1وتقليدهم.1وتعد1النمذجة1االجتماعية1هى1اإحدى1الطرق1
االأ�سا�سية1التي1تكت�سب1بها1بع�ص1ال�سلوكيات1االجتماعية1خا�سة1خالل1ال�سنوات1

العمرية1االأوىل1والتي1يتعلم1فيها1الطفل1تقليد1�سلوكيات1املحيطني1به.1

وق���د1اأو�س���ح1اأي�س���ا1اأن1النمذج���ة1لها1فعالي���ة1يف1تعديل1ال�سل���وك1وذلك1من1
خ���الل1عر�ص1من���اذج1ح�سنة1لل�سلوك1وت�ستخدم1عادة1يف1التفاعل1االجتماعي1مثل1
التحي���ة1وال���كالم1وت�سحيح1ال���كالم1وتعديل1ال�سل���وك1الالتوافقي1مث���ل1العدوان1

واحلركة1الزائدة1وال�سلوك1اأالن�سحابي.

كم���ا1اأك���د1اأي�سا1عل���ى1االهتمام1بنم���و1الطفل1وان���ه1اإذا1مت1اكت�س���اف1العدوان1
يف1مرحل���ة1مبك���رة1م���ن1املمكن1اأن1يتم1اإعادة1ت�سكيل1�سلوكي���ات1هوؤالء1االأطفال1اإىل1

�سلوكيات1اإيجابية1حتل1حمل1ال�سلوكيات1العدوانية1لديهم.

وذه���ب1)باندورا(1اإىل1اأن1العملي���ات1املكونة1للتعلم1باملالحظة1والتقليد1هى1
تتمثل1فى:1



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 92 -

النتباه : وي�ستمل1على1الوحدات1املنمذجة1و�سمات1املالحظ. •
احلفظ :1وي�ستمل1على1الت�سفري1الرمزي1والتنظيم1املعريف. •
الإنتاجي�ة احلركي�ة :1وت�ستم���ل1عل���ى1الق���درة1البدني���ة1ومالحظ���ة1ال���ذات1 •

االإنتاجية1ودقة1التغذية1الراجعة.
الدافعية :1وت�ستمل1على1املعززات1اخلارجية1وتعزيز1الذات. •

ويعترب1التعلم1من1خالل1النموذج1من1الطرق1املنا�سبة1لالأطفال1وخ�سو�سا1ً
املعاق���ني1عقلي���ا1نظرا1ًملا1يحتاجه1االأطفال1املعاقني1عقلي���ا1من1ا�ستخدام1اأكرث1من1
حا�سة1يف1التعلم1,1فالنموذج1يوفر1ذلك1من1خالل1النماذج1امل�سموعة1واملرئية1التي1

ي�سهل1تقليدها.

وقد1قام1الباحث1با�ستخدام1طرق1متعددة1لعر�ص1النماذج1التي1يتم1تدريب1
االأطفال1املعاقني1عقليا1من1خاللها1من1اأهم1هذه1الطرق:

اأ-النمذجة با�س�تخدام الأفالم وال�سرائط الت�سجيلية:1حيث1يقوم1الباحث1بتجهيز1
فيل���م1م�س���ور1بالفيديو1لتوا�س���ل1االأطفال1مع1بع�سهم1يف1املواق���ف1املختلفة.1فقد1
اأكد1)باندورا(1“ اأن1النماذج1التي1تعر�ص1من1خالل1االأ�سرطة1واالأفالم1ال�سوتية1

والب�سرية1قد1ا�ستخدمت1يف1ال�سيطرة1على1العدوان.
ب-النماذج احلية:1وتعترب1النماذج1احلية1من1النماذج1الهامة1يف1تعديل1واكت�ساب1
�سلوكي���ات1جدي���دة1وت�س���اغ1بنف�ص1الطريقة1التي1ت�ساغ1فيه���ا1النمذجة1من1خالل1
االأف���الم1والت�سجي���الت1ال�سوتي���ة1والب�سرية1تقريبا1,1ولك���ن1للنماذج1احلية1ميزة1
تتمث���ل1يف1املرون���ة1التي1تنتجها1يف1عر����ص1وتقدمي1البدائ���ل1املختلفة1لال�ستجابة1

يقوم1الباحث1با�ستخدامها1يف1بع�ص1جل�سات1الربنامج.

فالطفل1عادة1يجب1اأن1يقلد1ويجد1متعة1يف1ذلك1وعن1طريق1التقليد1يتعلم1
اأ�سي���اء1كث���رية1والطفل1املع���اق1عقليا1يحتاج1للتقليد1اأكرث1م���ن1غريه1مع1التنوع1يف1

عر�ص1النماذج1له.

كم���ا1ي�ستخ���دم1الباحث1اأ�سلوب1الق�س���ة1يف1تعليم1االأطف���ال1كيفية1التوا�سل1
االإيجاب���ي1م���ع1االآخري���ن1بعي���دا1ًع���ن1ال�سل���وك1الع���دواين1ال���ذي1يجع���ل1االآخرين1
ينبذوه���م1ويحاول���ون1االبتع���اد1عنه���م1وذل���ك1يف1م�ستوى1فه���م1االأطف���ال1املعاقني1

عقليا1)عينة1البحث(.
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ب-لع��ب ال�دور:

ارتب���ط1ا�س���م1“ مورين���و1“ با�سطالح1لع���ب1الدور1كو�سيلة1للع���الج1النف�سي1
وال���دور1هو1الوظيف���ة1اأو1االإ�سهام1املحدد1لل�سخ�ص1يف1اإحدى1اجلماعات1ومن1�ساأن1
لع���ب1ال���دور1اأن1يق���وى1ويدع���م1“ اأنا1“ الف���رد1وكلما1تعل���م1الفرد1لع���ب1املزيد1من1

االأدوار1كلما1كان1اأقدر1على1حل1ما1يعر�ص1له1من1م�سكالت.

ي���رى1بان���دورا1Bandura1,1)67:11975(1اأن1الع���دوان1ل���دى1االأطف���ال1يتاأثر1
بالتعزي���ز1ال���ذي1يتلقاه1الطفل1من1االأ�سرة1اأو1البيئ���ة1من1حوله.1واأن1هذا1التعزيز1
من1املمكن1اأن1يت�سكل1فى1خف�ص1التوترات1,1وت�ستمل1هذه1التعزيزات1على1املكافاآت1

االإيجابية1اأو1احل�سول1على1املدح1واالمتنان1من1االآخرين.

:1Reinforcement1ج� -التعزي��ز
وينق�سم1التعزيز1اإىل1نوعني:1

)1( التعزي�ز املوج�ب : وهو1الذي1ي���وؤدى1اإىل1تقوية1اال�ستجابة1املوج���ودة1اأو1تكرار1
حدوث1ا�ستجابة1م�سابهة1من1خالل1تقدمي1املكافاأة1املعنوية1اأو1املادية.

وللتعزيز1املوجب1�سور1متعددة1منها:

اأ-التدعي�م اللفظ�ي :1ويتمث���ل1يف1“ االإط���راء1وامل���دح1“ ويج���ب1اأن1يكون1
بارزا1ًووا�سحا1كما1يجب1اأن1تكون1العبارة1منا�سبة1من1حيث1م�ستوى1الفهم.

ب-التدعي�م غ�ري اللفظ�ي :1وي�سم���ل1ه���ذا1االأ�سل���وب1عل���ى1االبت�سام���ة1,1
االإمي���اءة1بالراأ����ص1,1التوا�س���ل1الب�سري1م���ع1االأطفال1وا�ستخ���دام1االألفاظ1الدالة1
عل���ى1اال�ستح�سان1اأو1احلركات1كالت�سفيق1وال�سكر1,1واللم�سات1الدالة1على1الر�سا1

كالرتب1على1الكتف1وامل�سافحة1اإىل1غري1ذلك.

)2( التدعي�م ال�س�الب : وق���د1قام���ت1اإح���دى1الدرا�س���ات1با�ستخدامه1م���ع1االأطفال1
�سدي���دي1التخل���ف1لتعدي���ل1ال�سل���وك1غ���ري1املرغوب1فيه1مث���ل1�سرق���ة1الطعام1من1

بع�سهم1اأو1اإلقاء1الطعام1على1االأر�ص1ويتمثل1يف:11

احلرمان1من1املدعمات1لبع�ص1الوقت1وهذا1احلرمان1له1�سورتان:1
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اأ-اإما1اأن1يحرم1الطفل1من1تناول1الطعام1مع1جمموعة1ويدخل1اإىل1غرفة1خا�سة1
لتناول1الطعام1فيها1مبفردة.

ب-اأو1اأن1يحرم1الطفل1من1الوجبة1ملدة1ب�سع1دقائق1ثم1تعاد1اإليه.

وق���د1ا�ستخ���دم1الباح���ث1التدعي���م1االإيجاب���ي1وال�سلب���ي1ب�س���وره1املختلف���ة1
يف1جل�س���ات1الربنام���ج1التنفيذي���ة1وذل���ك1لطبيع���ة1عين���ة1البحث1والت���ي1حتتاج1يف1

تدريبيها1اإىل1التدعيم1امل�ستمر.
وبع���د1كل1جل�س���ة1يقوم1الباحث1بتدعيم1االأطف���ال1مع1تنوع1هذه1التدعيمات1

من1جل�سة1اإىل1اأخرى1كما1هو1وا�سح1يف1اجلل�سات1التنفيذية1للربنامج.1
ويق���وم1الباحث1با�ستخدام1الفني���ات1ال�سابقة1يف1تدريب1الطفل1املعاق1عقليا1
عل���ى1التوا�سل1حي���ث1يقوم1الباحث1بتدريب1االأطفال1عل���ى1كيفية1ا�ستخدام1اللغة1
يف1التوا�س���ل1م���ع1االآخرين1,1ثم1يق���وم1بعر�ص1منوذج1ملوقف1م�س���ور1على1الفيديو1
يتعلم1الطفل1من1خالله1كيفية1ا�ستخدام1العبارة1التي1مت1تدريبه1عليها1من1قبل1
م���ع1مراع���اة1االإ�س���ارات1والتعبريات1وتلميح���ات1الوجه1املختلفة1ث���م1يقوم1الباحث1
بتدري���ب1كل1طفل1على1لع���ب1دور1من1االأدوار1التي1�ساهدها1يف1املوقف1مع1التعزيز1
االيجاب���ي1للطف���ل1ال���ذي1يتقن1لع���ب1دوره1وهك���ذا1حتى1يتاأك���د1من1اإتق���ان1العينة1

للموقف.

د-الواج��ب املنزل��ي: 

يع���د1الواج���ب1املن���زيل1اإح���دى1الفني���ات1الهام���ة1يف1الربام���ج1االإر�سادي���ة1اأو1
التدريبية1حيث1يطلب1املدرب1اأو1املعالج1من1االأفراد1امل�ساركني1يف1الربنامج1القيام1
ببع�ص1الواجبات1املنزلية1والتدريبات1الدورية1اليومية1اأو1االأ�سبوعية1كتطبيقات1
حياتي���ة1مل���ا1مت1التدريب1عليه1يف1اجلل�سة1,1وذلك1لتع���ذر1اإقامة1املعلم1اأو1املدرب1مع1
االأطف���ال1ف���رتة1طويلة1,1وحي���ث1يتم1تنفيذ1م���ا1تعلموه1من1�سلوكي���ات1اإيجابية1يف1
املواق���ف1املختلف���ة1)املنزل1– املجتمع(.1مما1ي���وؤدى1اإىل1تثبيت1ال�سلوك1من1خالل1
تك���راره1م���ع1االآخرين1يف1املواقف1املختلفة.1ويق���وم1الباحث1با�ستخدام1هذه1الفنية1
م���ع1االأطف���ال1لتنا�سبه���ا1مع1طبيع���ة1العينة1وتنا�سبه���ا1مع1اأه���داف1الربنامج1وهو1

تعميم1انت�سار1هذه1ال�سلوكيات1االإيجابية1خارج1املدر�سة1)1املنزل1– املجتمع(.
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خطوات اإعداد وتنفيذ الربنامج العالجي:
اإعداد حمتوي الربنامج:

النظ���ري1 باالإط���ار1 الربنام���ج1 اإع���داد1حمت���وي1 خ���الل1 الباح���ث1 ا�ستع���ان1 1
والدرا�س���ات1ال�سابق���ة1والربامج1التي1هدفت1حت�سني1االنتباه1لدى1التالميذ1ذوي1

�سعوبات1التعلم,1والتي1اعتمدت1علي1ا�ستخدام1ال�سور1واملثريات1الب�سرية
اأ-غرف احلوا�س

غ���رف1الع���الج1احل�سي1م�سمم���ة1ب�سكل1خا����ص1لتحفيز1احلوا����ص1جميعها,1
وه���ي1حتت���وي1عل���ى1كم1كب���ري1م���ن1االأدوات1واالأجه���زة1واالألع���اب1الت���ي1تعمل1على1
اإثارة1عدد1من1احلوا�ص1يف1الوقت1نف�سه1مثل1املقاعد1امل�سنوعة1من1مواد1واأقم�سة1
خا�س���ة1ت�ساع���د1عل���ى1اال�سرتخاء1وكذل���ك1اأنابي���ب1البال�ستيك1اململ���وءة1بفقاعات1
الهواء1امللونة1باألوان1زاهية1واأ�سالك1األياف1�سوئية1م�ساءة1باألوان1�سديدة1التنوع1

لتحفيز1حا�سة1الب�سر.1

1وحتت���وي1هذه1الغ���رف1كذلك1على1اأدوات1خا�سة1تعم���ل1على1اإخراج1البخار1
والروائح1اجلميلة1والعطور1املتنوعة1التي1ت�ساعد1على1اال�سرتخاء1وحتفيز1حا�سة1
ال�س���م1وكذل���ك1اأدوات1تقوم1بت�سليط1ال�سوء1على1ال�سقف1واجلدران1باألوان1خا�سة1
وباإيق���اع1حرك���ي1خا�ص1وبتاأث���ريات1�سوئية1متنوعة1اإىل1حد1كب���ري1لتحفيز1حا�سة1
الب�س���ر.1اإ�ساف���ة1اإىل1ذلك1هناك1األعاب1واأجهزة1ت�سدر1اأ�سوات1خا�سة1اأو1مو�سيقى1
متنوع���ة1عن���د1حتريكه���ا1اأو1ال�سغط1عليه���ا1اأو1امل�سي1فوقها1وذل���ك1لتحفيز1حا�سة1

ال�سمع.1

وهن���اك1كذل���ك1مواد1خمتلف���ة1من1ناحي���ة1امللم�ص1ودرجات1احل���رارة1الإثارة1
حا�س���ة1اللم����ص1عن���د1امل�س���اب,1وحتت���وي1بع����ص1الغرف1كذل���ك1على1م���واد1ونكهات1
لتحفي���ز1حا�س���ة1ال���ذوق.1واالأر�سي���ة1يف1هذه1الغرف1تك���ون1م�سمم���ة1ب�سكل1خا�ص1
لتطوير1القدرة1على1التوازن.1وجند1يف1بع�ص1الغرف1اأجهزة1خا�سة1تخرج1اأ�سواتا1
بن���اء1على1حركة1الي���د1اأو1اجل�سم1يف1املكان1واالأ�سوات1اخلارجة1تكون1متنا�سقة1مع1

احلركة1من1ناحية1العلو1واالإيقاع1وبذلك1فهي1حتفز1احلركة1عند1امل�ساب.1
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1Room1Snoezelen1ويعرف1هذا1النوع1من1العالج1مب�سميات1عديدة1منها
من1اللغة1االأملانية1وهي1كلمة1منحوتة1من1Snuffelen1وتعني1ال�سم1اأو1اال�ستن�ساق1
وكلمة1Doezelen1وتعني1الغفوة1اأو1النوم1غري1العميق1وهناك1عالقة1بني1ا�ستن�ساق1
الروائح1واال�سرتخاء1وبني1امل�سمى1الذي1اأطلق1على1هذا1النوع1من1العالج.1اأما1يف1
1Controlled multisensory1اللغ���ة1االجنليزي���ة1فيعرف1هذا1الع���الج1مب�سم���ى
ب���ه.1 املتحك���م1 احلوا����ص1 متع���دد1 التحفي���ز1 اإىل1 ي�س���ري1 وبذل���ك1 1stimulation 

التحفيز1متعدد1احلوا�ص1ميكن1تعريفه1على1انه1نوع1من1اأنواع1العالج1غري1
املوج���ه1امل�سم���م1للحاالت1ال�سديدة1م���ن1االإعاقة1العقلية1وكذل���ك1اأالأطفال1الذين1
يعان���ون1م���ن1االإعاقات1النمائي���ة1ال�سديدة1مثل1التوحد1وغ���ريه1من1اال�سطرابات1
 Severe traumatic brain injury ) النمائي���ة1واإ�ساب���ات1الدم���اغ1ال�سدي���دة1
1TBI(1وحاالت1ال�سلل1الدماغي1ال�سديدة1والتي1ي�ساحبها1اإعاقة1حركية1�سديدة,1
وي�ستخ���دم1كذلك1يف1ا�سط���راب1فرط1احلركة1وعجز1االنتب���اه1والرتكيز1املعروف1

اخت�سارا1ADHA1والذي1يالحظ1بدرجة1�سديدة1عند1بع�ص1االأطفال.1

وقد1ي�ستفيد1من1العالج1املتعدد1احلوا�ص1االأطفال1امل�سابني1بدرجة1�سديدة1
من1�سعوبات1التعلم1حيث1لوحظ1اأن1ا�ستخدام1اأكرث1من1حا�سة1يف1التعليم1ي�ساعد1
كث���ري1يف1التغل���ب1عل���ى1م�سكل���ة1�سعوب���ة1الق���راءةDyslexia1.1وهن���اك1موؤ�س�س���ات1
1ت�ستخ���دم1االإث���ارة1احل�سي���ة1املتع���ددة1عن���د1ح���االت1ال1Dementia1عن���د1امل�سن���ني.1
عل���ى1 اعتم���اده1 ع���دم1 ه���و1 احلوا����ص1 متع���دد1 الع���الج1 يف1 املهم���ة1 املمي���زات1 م���ن1
التعليم���ات1ال�سفهي���ة1اأو1املكتوب���ة1وبذل���ك1م���ن1املمك���ن1ا�ستخدام���ه1م���ع1احل���االت1
حي���ث1 التعليم���ات1 فه���م1 ويف1 التوا�س���ل1 �سدي���د1يف1 ا�سط���راب1 م���ن1 تع���اين1 الت���ي1
ا�ستخ���دام1الط���رق1 الت���ي1ال1ميك���ن1 ميك���ن1تق���دمي1جل�س���ات1عالجي���ة1للح���االت1
1والو�سائ���ل1االأخ���رى1يف1الع���الج1معه���ا1نظ���را1ل�س���دة1االإعاق���ة1الت���ي1يعان���ون1منها.1
والعالج1متعدد1احلوا�ص1م�سمم1لتزويد1امل�سابني1بخربات1ح�سية1غنية1ومتنوعة1
تعتم���د1عل���ى1اإثارة1جمموعة1م���ن1احلوا�ص1يف1الوقت1نف�س���ه1اأو1الرتكيز1على1اإثارة1
حا�س���ة1واح���دة1وذلك1اعتمادا1على1حالة1امل�ساب,1وعن���د1بع�ص1احلاالت1يتم1اإجراء1
تعديل1و�سبط1على1االأجهزة1واالأدوات1وعلو1ال�سوت1و�سدة1ال�سوء1ودرجة1احلرارة1

يف1الغرفة1لكي1تنا�سب1كل1حالة1على1حدة.1
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ويتك���ون1الربنام���ج1التدريبي1من1551جل�سة1بواق���ع151جل�سات1اأ�سبوعيا1مدة1
كال1منه���ا1اأربع���ني1دقيق���ة1يف1اجلل�سات1التالي���ة.1ويتكون1الربنام���ج1التدريبي1من1
ث���الث1مراح���ل1اأ�سا�سية1ت�سم1كل1منها1عددا1ًم���ن1اجلل�سات1تعمل1كل1مرحلة1على1
حتقي���ق1هدف1معني1اأو1جمموعة1اأه���داف1فرعية1ت�سهم1يف1الو�سول1للهدف1العام1

للربنامج.

املرحلة الأوىل:1وت�سم1101جل�سات1تهدف1اإىل1تدريب1االأطفال1ذوى1�سعوبات1
التعل���م1)اأع�ساء1املجموعة1التجريبية(1عل���ى1مهارات1التمييز1الب�سري1وال�سمعي1
حي���ث1تخ�س����ص1اجلل�س���ات1م���ن1االأوىل1للرابع���ة1للتع���ارف1وتكوين1عالق���ة1جيدة1
وتهيئ���ة1االأطفال1لتلق���ى1الربنامج1وحتى1تت�سم1العالقة1باالألفة1واملحبة1ومعرفة1
اجتاه���ات1ومي���ول1االأطفال1وم�ساركتهم1بع����ص1االأن�سطة1الت���ي1يقومون1بها.1ومت1
تخ�سي�ص1اجلل�سات1من51-110للتدريب1على1التعلم1من1خالل1املقاعد1امل�سنوعة1
م���ن1م���واد1واأقم�سة1خا�س���ة1ت�ساعد1على1اال�سرتخ���اء1وكذلك1اأنابي���ب1البال�ستيك1
اململ���وءة1بفقاع���ات1اله���واء1امللونة1باأل���وان1زاهية1واأ�س���الك1األي���اف1�سوئية1م�ساءة1
باأل���وان1�سديدة1التن���وع1لتحفيز1حا�سة1الب�سر.1وبعد1انته���اء1مرحلة1التدريب,1مت1
تخ�سي����ص1ثالث1جل�سات1للتاأكد1من1اإتق���ان1الطفل1لهذه1املهارات,1وذلك1بح�ساب1
متو�سط���ات1ا�ستجاب���ات1الطفل1ال�سحيحة1وذل���ك1با�ستخدام1ا�ستم���ارة1خم�س�سة1

لهذا1الغر�ص.1

املرحل�ة الثاني�ة: وتت�سمن1401جل�س���ة1لتدريب1التالمي���ذ1ذوى1�سعوبات1
التعل���م1عل�ى1متني���ة1م�ستوي1االنتباه1با�ستخدام1م���واد1خمتلفة1من1ناحية1امللم�ص1
ودرجات1احلرارة1الإثارة1حا�سة1اللم�ص1عند1امل�ساب,1وحتتوي1بع�ص1الغرف1كذلك1
على1مواد1ونكهات1لتحفيز1حا�سة1الذوق.1واالأر�سية1يف1هذه1الغرف1تكون1م�سممة1
ب�سكل1خا�ص1لتطوير1القدرة1على1التوازن.1وجند1يف1بع�ص1الغرف1اأجهزة1خا�سة1
تخرج1اأ�سواتا1بناء1على1حركة1اليد1اأو1اجل�سم1يف1املكان1واالأ�سوات1اخلارجة1تكون1
متنا�سق���ة1م���ع1احلركة1من1ناحية1العل���و1واالإيقاع1وبذلك1فهي1حتفز1احلركة1عند1

امل�ساب.1
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وت�س���م1ه���ذه1املرحل���ة16جل�س���ات1م���ن511-155جل�س���ة.1 املرحل�ة الثالث�ة: 
وته���دف1هذه1اجلل�سات1اإىل1اإعادة1تدريب1االأطفال1على1مهارات1التمييز1الب�سري1
وال�سمع���ي1وامل�س���ي1وال�سم���ي1والتذوق1والتاأكد1م���ن1اإتقانها1وجناحه���م1يف1عمليات1

التمييز1ومتنية1م�ستوي1االنتباه.1

الفنيات والأ�ساليب امل�ستخدمة: 

1ا�ستخ���دم1الباح���ث1بع����ص1الفني���ات1واالأ�سالي���ب1لتدري���ب1التالمي���ذ1ذوى1
�سعوب���ات1التعل���م1جمموع���ه1م���ن1الفني���ات,1ومن1اأه���م1الفني���ات1ما1يل���ي:1التكرار,1
والتوجي���ه1اللفظ���ي1واليدوي,1والعمل1يف1جماعات,1واحل���وار1واملناق�سة,1والع�سف1
الذهن���ي,1والتعزي���ز1مث���ل1باالإط���راء1وامل���دح1واالإمي���اءات1والتوا�س���ل1الب�سري1مع1
التالمي���ذ1واللم�س���ات1الدالة1عل���ى1الر�سا1كالرب���ت1على1الكت���ف1وامل�سافحة.1وقد1
ا�ستخدم1الباحث1هذه1الفنيات1ب�سكل1متكامل,1ففي1بداية1جل�سات1برنامج1العالج1
متعدد1احلوا�ص1ا�ستخدم1الباحث1هذه1الفنيات,1ثم1مت1االإقالل1من1ا�ستخدامها.

-  الأدوات والو�سائل:

1ا�ستخ���دم1الباح���ث1العديد1من1االأدوات1والو�سائل1يف1كل1جل�سة1من1جل�سات1
برنام���ج1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1,1وتغ���ريت1ه���ذه1االأدوات1بح�س���ب1امله���ارة1الت���ي1
متثلها,1ومن1اأهم1هذه1االأدوات:11اأدوات1خا�سة1تعمل1على1اإخراج1البخار1والروائح1
اجلميل���ة1والعط���ور1املتنوع���ة1التي1ت�ساعد1عل���ى1اال�سرتخاء1وحتفي���ز1حا�سة1ال�سم1
وكذل���ك1اأدوات1تق���وم1بت�سلي���ط1ال�س���وء1عل���ى1ال�سق���ف1واجل���دران1باأل���وان1خا�س���ة1
وباإيق���اع1حرك���ي1خا�ص1وبتاأث���ريات1�سوئية1متنوعة1اإىل1حد1كب���ري1لتحفيز1حا�سة1
الب�س���ر.1اإ�ساف���ة1اإىل1ذلك1هناك1األعاب1واأجهزة1ت�سدر1اأ�سوات1خا�سة1اأو1مو�سيقى1
متنوع���ة1عن���د1حتريكه���ا1اأو1ال�سغط1عليه���ا1اأو1امل�سي1فوقها1وذل���ك1لتحفيز1حا�سة1

ال�سمع.1

وهن���اك1كذل���ك1مواد1خمتلف���ة1من1ناحي���ة1امللم�ص1ودرجات1احل���رارة1الإثارة1
حا�س���ة1اللم����ص1عن���د1امل�س���اب,1وحتت���وي1بع����ص1الغرف1كذل���ك1على1م���واد1ونكهات1
لتحفي���ز1حا�س���ة1ال���ذوق.1واالأر�سي���ة1يف1هذه1الغرف1تك���ون1م�سمم���ة1ب�سكل1خا�ص1



فعالية برنامج متعدد احلوا�س يف تنمية االنتباه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية د . عطية عطية حممد

- 99 -

لتطوير1القدرة1على1التوازن.1وجند1يف1بع�ص1الغرف1اأجهزة1خا�سة1تخرج1اأ�سواتا1
بن���اء1على1حركة1الي���د1اأو1اجل�سم1يف1املكان1واالأ�سوات1اخلارجة1تكون1متنا�سقة1مع1

احلركة1من1ناحية1العلو1واالإيقاع1وبذلك1فهي1حتفز1احلركة1عند1امل�ساب.1

-  تقومي الربنامج:
1يحت���وي1الربنام���ج1عل���ي1جل�س���ات1تقييمي���ة1يف1اآخر1كل1مه���ارة1حتدد1مدي1
تق���دم1واإتق���ان1التالميذ1له���ذه1املهارات1واالأن�سطة,1وقد1اأعتم���د1الباحث1علي1تلك1
اجلل�س���ات1كموؤ�س���ر1عل���ي1تق���دم1االأطف���ال1وم���دي1ه���ذا1التق���دم,1وم���دي1�سالحية1

الفنيات1التي1ت�ستخدم1يف1كل1مرحلة,1باالإ�سافة1اإيل:

التقومي البعدي:

1مت1تقييم1الربنامج1ملعرفة1مدي1فاعليته1يف1حت�سني1م�ستوي1االنتباه1لدى1
التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1با�ستخدام1االألعاب1الرتكيبية1)اأع�ساء1املجموعة1
التجريبي���ة(,1وذل���ك1م���ن1خ���الل1القيا����ص1القبل���ي1والبع���دي1ومقارن���ة1نتائجه���ا,1
وكذلك1مقارنة1اأداء1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1والقيا�ص1القبلي1والبعدي1

للمجموعة1ال�سابطة1علي1مقيا�ص1م�ستوي1االنتباه.

التقومي التتبعي:

1مت1تقيي���م1م���دي1ا�ستم���رار1فعالي���ة1الربنام���ج1من1خ���الل1تطبي���ق1مقيا�ص1
م�ست���وي1االنتباه1للتالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1)اأع�ساء1املجموعة1التجريبية(1

بعد1مرور1�سهرين1من1انتهاء1الربنامج.

الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة: 
11 -.Mann- Whitney (U) 1اختبار1مان1– وتيني
21 -1.Wilcoxon (W)1اختبار1ولكوك�سون
31 -1.Z1قيمة



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 100 -

نتائج البحث وتف�صريها:
)1( نتائج الفر�س الأول:

ين����ص1الفر����ص1االأول1عل���ى1اأن���ه1»توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1
متو�سط���ي1رتب1درج���ات1املجموعت���ني1التجريبية1وال�سابط���ة1يف1القيا�ص1البعدي1
مل�ست���وي1االنتباه,1ل�سالح1املجموعة1التجريبية«.1والختبار1�سحة1هذا1الفر�ص1مت1
ا�ستخ���دام1ع���دة1اأ�ساليب1البارامرتية1متثل���ت1يف1تلك1االأ�ساليب1الت���ي1اأ�سرنا1اإليها1

�سلفا1ًوهي1قيمU, W, Z1,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1التايل:1
 جدول)3(

 قيم U, W, Z وداللتها للفرق بني متو�صطات رتب درجات 
املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف القيا�س البعدي مل�صتوى االنتباه

اتجاههاالداللةUWZمج الرتبم الرتبمالمجموعة

الضابطة

التجريبية

100.14

129.29

4.00

11.0

28.00

77.00
التجريبية0.00283.134-0.01

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�سابق1وج���ود1فروق1دالة1عن���د0٫011بني1املجموعتني1
التجريبي���ة1وال�سابط���ة1يف1القيا����ص1البع���دي1مل�ست���وى1االنتباه1ل�سال���ح1املجموعة1

التجريبية.1وبذلك1تتحقق1�سحة1الفر�ص1االأول.1

مناق�سة نتائج الفر�س الأول:

وميك���ن1ت�ف��س���ري1ذل���ك1ب���اأن1اإج���راءات1الربنام���ج1التدريب���ي1القائ���م1العالج1
متع���دد1احلوا�ص1مبا1يحتوي���ه1يف11غرفة1احل�ص1مبعاجلة1االأطفال1امل�سابني1بخلل1
يف1احلوا�ص.1ويتم11عر�ص1جمال1وا�سع1من1العالج1للم�سابني1يف1هذه1الغرفة,حيث1
تلب���ي1جميع1احتياجات1فئة1االأطف���ال1امل�سابني1باأختالالت1ح�سية1خمتلفة.والتي1
ق���د1تك���ون1اأعل���ى1اأو1اأق���ل1من1املع���دل1الطبيع���ي1و1غرفة1احل����ص1تت�سم���ن1موؤثرات1
غني���ة1حلا�س���ة1اللم�ص,الب�سر,ال�سمع,ال�سم,النط���ق,1االإح�سا����ص1الذهني1باملحيط1

اخلارجي1و1التوازن.
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وذل���ك1لتنمي���ة1م�ست���وي1االنتب���اه11والت���ي1كان1له���ا1دور1اإيجاب���ي1مه����م1ل�دى1
االأطفال1يف1املجموعة1التجريبية1و1التي1خ�سعت1الإجراءات1الربنامج1التدريبي1.1
وق���د1ا�ستخ���دم1الباح���ث1العديد1م���ن1االأدوات1والو�سائل1يف1كل1جل�س���ة1من1جل�سات1
برنام���ج1الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1,1وتغ���ريت1ه���ذه1االأدوات1بح�س���ب1امله���ارة1الت���ي1
متثلها,1ومن1اأهم1هذه1االأدوات:11اأدوات1خا�سة1تعمل1على1اإخراج1البخار1والروائح1
اجلميل���ة1والعط���ور1املتنوع���ة1التي1ت�ساعد1عل���ى1اال�سرتخاء1وحتفي���ز1حا�سة1ال�سم1
وكذل���ك1اأدوات1تق���وم1بت�سلي���ط1ال�س���وء1عل���ى1ال�سق���ف1واجل���دران1باأل���وان1خا�س���ة1
وباإيق���اع1حرك���ي1خا�ص1وبتاأث���ريات1�سوئية1متنوعة1اإىل1حد1كب���ري1لتحفيز1حا�سة1
الب�س���ر.1اإ�ساف���ة1اإىل1ذلك1هناك1األعاب1واأجهزة1ت�سدر1اأ�سوات1خا�سة1اأو1مو�سيقى1
متنوع���ة1عن���د1حتريكه���ا1اأو1ال�سغط1عليه���ا1اأو1امل�سي1فوقها1وذل���ك1لتحفيز1حا�سة1

ال�سمع.1

وهن���اك1كذل���ك1مواد1خمتلف���ة1من1ناحي���ة1امللم�ص1ودرجات1احل���رارة1الإثارة1
حا�س���ة1اللم����ص1عن���د1امل�س���اب,1وحتت���وي1بع����ص1الغرف1كذل���ك1على1م���واد1ونكهات1
لتحفي���ز1حا�س���ة1ال���ذوق.1واالأر�سي���ة1يف1هذه1الغرف1تك���ون1م�سمم���ة1ب�سكل1خا�ص1
لتطوير1القدرة1على1التوازن.1وجند1يف1بع�ص1الغرف1اأجهزة1خا�سة1تخرج1اأ�سواتا1
بن���اء1على1حركة1الي���د1اأو1اجل�سم1يف1املكان1واالأ�سوات1اخلارجة1تكون1متنا�سقة1مع1

احلركة1من1ناحية1العلو1واالإيقاع1وبذلك1فهي1حتفز1احلركة1عند1امل�ساب.1

وهذا1ميثل1اأهم1اأهداف1برنامج1ال�سنزولني1وهي1اإتاحة1الفر�سة1لالأطفال1
م���ن1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1مبختل���ف1اإعاقته���م1لتطوي���ر1وحتفي���ز1حوا�سهم1
املتع���ددة1م���ن1خالل1ممار�سة1العديد1من1االأن�سطة1الت���ي1تقدم1لهم1داخل1الوحدة1
1كخدمة1م�ساندة1ملا1يتم1تلقيه1من1خربات1اأخرى1يف1برامج1الدمج1اأو1املراكز1اأو1املنزل1.1

وقد1ت�سمنت1اإجراءات1الربنامج1عدد1كبري1من1االألعاب1التي1مت1معاجلتها1
ل�تك���ون1و�س�يل���ة1فّعال���ة1لع����الج1ا�س�ط�راب���ات1ال�نط����ق1والت���ي1ت����م1تط�ب�ي����ق1بع��سها1
ب�س����ورة1ف�ردي���ة1والبع�ص1االآخر1ب�سورة1ج�م�اع��ي�ة1ب�م����ا1ي��س�م�ن1ت�ح�ق��ي�ق1اأه��داف1

ك��ل1ج�ل��سة1وحت��س�ي�ن1االنتباه1ال�ُم�ت�سمن1داخ�ل1م�ح�ت�وى1ك�ل1ل�ع�ب�ة1.
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الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1 اإج���راءات1برنام���ج1 ب���اأن1 ذل���ك1 وميك���ن1تف�س���ري1
امل�ستخ���دم1يف1الدرا�س���ة1احلا�س���رة1كان1له���ا1اأث���ر1اإيجاب���ي1عل���ى1تنمي���ة1م�ست���وى1
االنتب���اه1ل���دى1االأطفال1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1املجموع���ة1التجريبية1حيث1اأنه1
نظ���را1ًللخربات1الفعلية1واالأن�سطة1املدر�سية1الت���ي1قام1بها1هوؤالء1االأطفال1خالل1
ف���رتة1الربنامج1حت�سن1م�ستوى1انتباههم,1وه���و1ما1انعك�ص1بالطبع1على1م�ستوى1
مهاراتهم1االأكادميية.1وُيرجع1الباحث1التح�سن1الذي1طراأ1على1م�ستوى1االنتباه1
ل���دى1االأطف���ال1اأع�س���اء1املجموع���ة1التجريبي���ة1اإىل1ا�ستف���ادة1ه���وؤالء1االأطفال1من1
اخلدم���ات1واالأن�سطة1التي1يقدمه���ا1الربنامج,1واإىل1الفنيات1التي1مت1ا�ستخدامها1
اأثن���اء1التدري���ب1حيث1يتي���ح1لهم1الربنامج1فر�سة1كبرية1للرتكي���ز1واالنتباه1اأثناء1
تنفيذ1االأن�سطة,1كما1اأن1الربنامج1يركز1على1اأن�سطة1جذابة1ومرغوبة1من1جانب1
االأطف���ال1مم���ا1يلق���ي1القبول1من1جان���ب1االأطف���ال,1وبالتايل1ت���زداد1دافعية1هوؤالء1
االأطف���ال1لتنفي���ذ1تل���ك1االأن�سط���ة1يف1ظل1وج���ود1مع���ززات1وخط���وات1متتابعة1من1

ال�سهل1اإىل1ال�سعب1مما1يوفر1لهم1خربات1النجاح1التي1طاملا1حرموا1منها.

)2( نتائج الفر�س الثاين:

ين����ص1الفر����ص1الث���اين1على1اأن���ه:1»توجد1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رتب1درج���ات1القيا�سني1القبلي1والبعدي1الأف���راد1املجموعة1التجريبية1
مل�ست���وي1االنتب���اه,1ل�سال���ح1القيا����ص1البع���دي«.1والختب���ار1�سح���ة1ه���ذا1الفر�ص1مت1
ا�ستخ���دام1االأ�سالي���ب1امل�ستخدمة1الختبار1�سحة1الفر�ص1ال�ساب���ق,1وكانت1النتائج1

كما1يو�سحها1اجلدول1التايل.1

 جدول)4( 
 قيم  U, W, Zوداللتها للفرق بني متو�صطي رتب درجات 

املجموعة التجريبية يف القيا�صني القبلي والبعدي مل�صتوى االنتباه

اتجاههاالداللةUWZمج الرتبم الرتبمالقياس

البعدي

القبلي

129.29

100.36

11.00

4.00

77.00

28.00
البعدي0.01-283.141صفر
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1ويت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1وجود1فروق1دالة1عند1)0٫01(1بني1متو�سطي1
رت���ب1درجات1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1مل�ستوى1االنتباه1

ل�سالح1القيا�ص1البعدي.1وبذلك1تتحقق1�سحة1الفر�ص1الثاين.1

مناق�سة نتائج الفر�س الثاين:

كان���ت1ت�ل����ك1ال�ن�ت�ائ���ج1ل�سال���ح1ال�ق�يا����ص1البع����دى1,1مم���ا1ي���دل1عل���ى1حت�سن1
م�ست���وى1االنتب���اه1ل���دى1اأطف���ال1املجموع���ة1ال�تج�ريبي���ة1بع����د1تطبي���ق1الربنام���ج1
التدريب���ي1القائ���م1الع���الج1متعدد1احلوا�ص1وه���ذه1النتيجة1حتق���ق1�سحة1الفر�ص1

الثاين1.
ياأتي1ه�ذا1ال�ف�ر�ص1ليوؤكد1فعالية1ال�ربنامج1التدريبي1ال�ق�ائ�م1ع�لى1العالج1
متع���دد1احلوا����ص1يف1تنمي���ة1م�ستوي1االنتباه1ل����دى1)1اأف�راد1املجموع���ة1التجريبية1

التي1تع�ر�ست1الإجراءات1الربنامج1التدريبي1(1.
وقد مت ذلك من خالل توفري بيئة مثرية وممتعة للطفل حيث :-

ال�سعور1بالهدوء1وال�سكينة1واال�سرتخاء11- 
اكت�ساف1خربات1جديدة- 
جتربة1التعليم1الذاتي- 
تنمية1مهارات1الرتكيز1,1االنتباه1والتتبع11- 
تنمية1ال�سعور1بالثقة11- 
حتقيق1التوا�سل1والتفاعل1االجتماعي- 

والع���الج1متع���دد1احلوا�ص1ع���الج1تاأهيلي1حديث1يتم1داخ���ل1وحدة1عالجية1
م�سمم���ة1بدق���ة1لتزويد1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1بخ���ربات1ح�سية1غني���ة1ومتنوعة1
تعتم���د1عل���ى1اإثارة1جمموعة1من1احلوا�ص1يف1نف�ص1الوق���ت1,1اأو1الرتكيز1على1اإثارة1
حا�س���ة1واح���دة1وذلك1وفقا1ًحلال���ة1كل1طفل1,1اإذ1ميكن1اإج���راء1تعديل1و�سبط1على1
االأجهزة1واالأدوات1امل�ستخدمة1من1علو1ال�سوت1,1اأو1�سدة1ال�سوء1,1اأو1درجة1احلرارة1

,1اأو1تغيري1يف1امللم�ص1اأو1الرائحة1يف1الغرفة1لتنا�سب1كل1حالة1على1حدة1.1
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 )3( نتائج الفر�س الثالث:
ين����ص1الفر����ص1الثالث1على1اأنه:1»ال1توجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رتب1درج���ات1القيا�سني1القبل���ي1والبعدي1الأف���راد1املجموعة1ال�سابطة1
مل�ستوي1االنتباه«.1والختبار1�سحة1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1االأ�ساليب1امل�ستخدمة1

الختبار1�سحة1الفر�ص1ال�سابق,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1التايل.1
 جدول)5( 

 قيم U, W, Z وداللتها للفرق بني متو�صطي رتب درجات 
املجموعة ال�صابطة يف القيا�صني القبلي والبعدي مل�صتوى االنتباه

م الرتبمالقياس
 مج

الرتب
UWZاتجاههاالداللة

ألبعدي

القبلي

100.14

100.29

8.29

6.71

58.00

47.00
غير دالة-19.0470.543

ويت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�سابق1عدم1وج���ود1فروق1دالة1ب���ني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1املجموع���ة1ال�سابطة1يف1القيا�سني1القبلي1والبع���دي1مل�ستوى1االنتباه1وهو1

االأمر1الذي1يحقق1�سحة1الفر�ص1الثالث.1

مناق�سة نتائج الفر�س الثالث:

اأي1اأن1اأطف���ال1املجموع���ة1ال�سابط���ة1مل1يكت�سب���وا1مثل1هذه1امله���ارات1بنف�ص1
امل�ست���وى1الأنه���م1مل1ينالوا1ق�سط���ا1ًمن1التدريب1على1تلك1امله���ارات,1ومل1يخ�سعوا1
الأي1اإج���راءات1جتريبي���ة,1وم���ن1ث���م1ت���ربز1اأهمي���ة1التدري���ب1عل���ى1تنمي���ة1م�ستوى1
االنتب���اه1حي���ث1اأن1معظم1هوؤالء1االأطفال1ميكنهم1النجاح1ن�سبيا1ًيف1حياتهم1ب�سفة1
عامة1وذلك1عندما1يتم1تدريبهم,1وتوجيههم,1وتنمية1م�ستوى1انتباههم.1وُيرجع1
الباحث1عدم1حت�سن1م�ستوى1االنتباه1لدى1املجموعة1ال�سابطة1اإىل1عدم1تعر�سها1
لالإج���راءات1التجريبي���ة1للربنام���ج1الذي1تعر�س���ت1له1املجموع���ة1التجريبية1من1
قب���ل,1وترك1اأث���را1ًاإيجابيا1ًعلى1م�ستوى1انتباهها,1كم���ا1اأن1املجموعة1ال�سابطة1مل1
تخ�س���ع1الأي1برام���ج1اإثرائي���ة1يف1حمي���ط1املدر�س���ة1خ���الل1تلك1الفرتة1ب���ل1اقت�سر1
التعامل1معها1يف1�سوء1الدرا�سة1العادية1يف1الف�سول1التي1يلتحقون1بها,1ولهذا1مل1
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يط���راأ1اأي1تغ���ري1ملحوظ1اأو1دال1اإح�سائي���ا1ًعلى1م�ستوى1انتباههم,1ومن1ثم1فاإنهم1
يف1حاج���ة1اإىل1الت���درب1عل���ى1تنمية1م�ست���وى1االنتباه1من1خ���الل1برامج1خمططة1
ومنظم���ة1حي���ث1اإن1ا�ستخ���دام1الربام���ج1التدريبي���ة1واالإر�سادي���ة1ي���وؤدي1اإىل1تنمية1

مهارات1االنتباه1لدى1االأفراد1ذوي1�سعوبات1التعلم.1

وم���ن1جه���ة1اأخرى1فاإن1هذه1النتائج1بذلك1تدعم1ب�سكل1غري1مبا�سر1فعالية1
الربنام���ج1امل�ستخ���دم1حيث1ك�سفت1عن1اأن1املجموع���ة1ال�سابطة1والتي1مل1تتعر�ص1
للربنام���ج1مل1يح���دث1الأع�سائها1اأي1تغ���ري1له1داللته1وذل���ك1يف1م�ستوى1انتباههم1
مو�س���وع1ه���ذه1الدرا�س���ة1يف1حني1وجدن���ا1كما1اأو�سح���ت1نتائج1الفر����ص1الثاين1اأنه1
ق���د1ح���دث1حت�سن1دال1يف1م�ستوى1تلك1املهارات1للمجموعة1التجريبية1يف1القيا�ص1
البع���دي1عل���ى1اأث���ر1تعر�سه���م1للربنام���ج.1اأم���ا1نتائج1الفر����ص1الرابع1فق���د1ك�سفت1
ع���ن1عدم1وج���ود1فروق1دالة1بني1متو�سطات1رتب1درج���ات1املجموعة1التجريبية1يف1
القيا�س���ني1البع���دي1والتتبع���ي1له���ذه1املهارات1وه���و1ما1قد1يرج���ع1اإىل1ما1مت1خالل1
املرحل���ة1االأخ���رية1من1الربنامج1من1اإعادة1تدريب1اأف���راد1هذه1املجموعة1على1تلك1
االأن�سطة1واملهام1التي1ت�سمنها1الربنامج1وذلك1بعد1تدريبهم1عليها1خالل1املرحلة1
ال�سابقة1من1الربنامج1وهو1االأمر1الذي1�ساهم1ب�سكل1اأ�سا�سي1يف1ا�ستمرار1اأثر1ذلك1
التدري���ب1كم���ا1يرى1عادل1عب���د1اهلل1)2000(1اإىل1ما1بعد1انته���اء1الربنامج1وخالل1
فرتة1املتابعة,1واأدى1بجانب1ذلك1اإىل1عدم1حدوث1انتكا�سة1بعد1انتهائه,1بل1واالأهم1

من1ذلك1اأنه1قد1اأدى1اإىل1ا�ستمرار1هذا1التح�سن.1

)4( نتائج الفر�س الرابع:

ين����ص1الفر�ص1الراب���ع1على1اأنه:1»ال1توجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1
متو�سطي1رت���ب1درجات1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1الأفراد1املجموعة1التجريبية1
مل�ست���وي1االنتب���اه«.1والختب���ار1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1مت1ا�ستخدام1نف����ص1االأ�ساليب1
امل�ستخدمة1الختبار1�سحة1الفر�ص1ال�سابق,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1

التايل.1
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 جدول)6( 
 قيم U, W, Z وداللتها للفرق بني متو�صطي رتب درجات 

املجموعة التجريبية يف القيا�صني البعدي والتتبعي مل�صتوى االنتباه
اتجاههاالداللةUWZمج الرتبم الرتبمالقياس

ألبعدي

ألتتبعي

129.29

129.91

8.29

6.71

58.00

47.00
غير دالة-19.0470.541

ويت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�سابق1عدم1وج���ود1فروق1دالة1ب���ني1متو�سطي1رتب1
درجات1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1مل�ستوى1االنتباه1وهو1

االأمر1الذي1يحقق1�سحة1الفر�ص1الرابع.1

مناق�سة نتائج الفر�س الرابع:

1111وميكن1تف��سري1تلك1النتائج1باأن1اأف�راد1املجموعة1التجريبية1من1االأطفال1
ق���د1حافظ���وا1على1م�ست���وى1التح�س���ن1يف1م�ست���وي1االنتب���اه1ال�نات�ج1ع����ن1اإج�راءات1
ال�ربنام���ج1التدريبي1مبداخل���ه1العالجية1وفنياته1واألعاب���ه1املختلفة1بال�رغ�م1من1
وج����ود1تراج���ع1طف�ي����ف1يف1بع�����ص1درجاته����م1يف1القيا����ص1التتبع���ى1اإال1اأن1م�س�توى1
االنتباه1لديهم1ما1زال1منخف�سا1ًكما1كان1يف1ال�ق�يا�ص1البعدى1,1وهذا1يوؤكد1كفاءة1

الربنامج1التدريبي1وا�س�ت�م�رار1فعال�ي�ته1خالل1ف�رتة1املتابعة11.

ولذل���ك1يع���د1االنتباه1من1اأه���م1العمليات1العقلية1التي1تلع���ب1دورا1ًمهما1ًيف1
النم���و1املعريف1لدى1االأطفال1ب�سفة1عام���ة,1واالأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم1ب�سكل1
خا����ص؛1حي���ث1اإنهم1ي�ستطيعون1م���ن1خالله1اأن1ينتقوا1املنبه���ات1احل�سية1املختلفة1
الت���ي1ت�ساعدهم1على1اكت�ساب1امله���ارات1وتكوين1الع�ادات1ال�سلوكية1ال�سحيحة1مبا1
يحق���ق1له���م1التكيف1مع1البيئ�ة1املحيطة1بهم.1ويعت���رب1االنتباه1عملية1وظيفية1يف1
احلياة1العقلية,1تقوم1بتوجيه1�سعور1الفرد1نحو1املوقف1ال�سلوكي1ككل.1ونظرا1ًالأن1
االأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1هم1يف1حاج���ة1اإىل1تنمية1م�ستوى1االنتباه1لديهم,1
ولن1يتاأتى1هذا1اإال1بوجود1برامج1منظمة1يف1تدريب1هوؤالء1االأطفال1على1مهارات1

تنمية1م�ستوى1االنتباه.1
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وق���د1ا�ستخدم1الباح���ث1بع�ص1الفنيات1واالأ�سالي���ب1لتدريب1التالميذ1ذوى1
�سعوب���ات1التعل���م1جمموع���ه1م���ن1الفني���ات,1ومن1اأه���م1الفني���ات1ما1يل���ي:1التكرار,1
والتوجي���ه1اللفظ���ي1واليدوي,1والعمل1يف1جماعات,1واحل���وار1واملناق�سة,1والع�سف1
الذهن���ي,1والتعزي���ز1مث���ل1باالإط���راء1وامل���دح1واالإمي���اءات1والتوا�س���ل1الب�سري1مع1

التالميذ1واللم�سات1الدالة1على1الر�سا1كالربت1على1الكتف1وامل�سافحة.

وي�ت��س���ح1م���ن1نتائ���ج1الفر����ص1مدي1بق���اء1اأثر1الربنام���ج1التدريب���ي1القائم1
الع���الج1متع���دد1احلوا����ص1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1يف1حت�س���ن1م�ست���وى1االنتباه1لدى1
االأطف���ال1وتعزز1دور1الربامج1التدريبية1والعالجي���ة1املعتمدة1على1ا�سرتاتيجيات1

ومداخل1عالجية1خمتلفة1.

تو�صيات البحث:
مت���ت1�سياغة1التو�سيات1التالي���ة1يف1�سوء1ما1اأ�سفرت1عنه1الدرا�سة1الراهنة1

من1نتائج:
11 توف�ي����ر1برامج1تدري�ب�ية1ملعلمي1اأطف���ال1املرحلة1االبتدائية1من1ذوي1�سعوبات1-

التعل���م11لتدريبيه���م1على1االأ�ساليب1والو�سائل1الت���ي1تزيد1من1انتباه1االأطفال1
يف1الف�سل1الدرا�سي.1

21 تفع�ي���ل1ف����رتات1اللع����ب1الت���ي1ي�ت����م1تخ�سي�سه���ا1لالأطف���ال1يف1تنمي���ة1االنتباه11-
لديهم1عن1طريق1املثريات1ال�سمعية1والب�سرية1املختلفة1.

31 العم���ل1عل���ي1اأن1تت�سمن1الربامج1املقدم���ة1لتالميذ1املرحل���ة1االبتدائية1ذوي1-
�سعوبات1التعلم1مكونات1معينة1من1�ساأنها1اأن1ت�سهم1يف1تنمية1االنتباه1وزيادة1

م�ستوي1التح�سيل1الدرا�سي1لديهم.

بحوث مقرتحة :-
11 درا�س���ة1فعالية1برنام���ج1التعليم1العالجي1يف1تنمية1م�ستوى1االنتباه1لتالميذ1-

املرحلة1االبتدائية1ذوي1�سعوبات1التعلم1واأثره1يف1حت�سني1�سعوبات1التعليم.
21 درا�س���ة1فعالي���ة1برنامج1التعليم1العالجي11يف1تنمية1مهارات1االنتباه1لتالميذ1-

املرحلة1االبتدائية1ذوي1�سعوبات1التعلم1من1خالل1برامج1التدخل1املختلفة.1



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 108 -

اأوًل: املراجع العربية
ابت�صييام حامد حممد ال�صييطيحة ، وخالد اإبراهيم الفخرانى )2001(. “ا�صييطرابات 
النتبيياه عنييد الأطفال )الت�صييخي�ض والعيياج(، طنطا: دار احل�صييارة للطبعة 

والن�صر والتوزيع. 
اإبراهيم وجيه حممود، م�صييطفى حممد ال�صفطى، اأحمد �صعبان حممد، حممد حممد 
املغربي )2000(.« مدخل يف علم النف�ض التعليمي »، الإ�صييكندرية، دار املعرفة 

اجلامعية.
اأحمد زكى �صييالح )1988(. » علم النف�ض الرتبوى »، الطبعة العا�صييرة، القاهرة: دار 

النه�صة العربية.
اأحمد الرفاعي غنيم، ون�صيير حممود �صييري )2000(. التحليل الإح�صييائي للبيانات 

با�صتخدام SPSS. القاهرة: دار قباء للطباعة والن�صر والتوزيع.
اأحمييد عا�صييور )2006(. النتبيياه والذاكييرة العامليية لييدى عينات خمتلفيية من ذوى 
�صعوبات التعلم وذوى فرط الن�صاط الزائد والعادين. بحث مقدم اإىل املوؤمتر 

الدويل ل�صعوبات التعلم. ال�صعودية: الريا�ض 19-22 يناير.
اأحمييد فائق وحممييود عبد القادر )1990(. مدخل اإىل علييم النف�ض العام. القاهرة: 

مكتبة الأجنلو امل�صرية.
اأحمييد نبوي عبده عي�صييي، ويحيي فوزي عبيييدات )2010(. فاعلييية برنامج تاأهيلي 
�صييمعي لفظييي وعاقتييه بالتمييز ال�صييمعي والذاكرة ال�صييمعية التتابعية لدي 
عينيية من الأطفييال زراعي القوقعيية الإلكرتونية يف مدنية جييدة. جملة كلية 

الرتبية جامعة بنها، 20 ، )81( .
اأ�صييامة البطانييية، ومالك الر�صييدان، وعبيييد عبد الكييرمي، وعبد املجيييد اخلطاطبة 
)2005(. �صييعوبات التعلييم: النظرية واملمار�صيية. عمان: دار املي�صييرة للن�صيير 

والتوزيع.
اأ�صييماء عبييد التواب بدر اجلمييل )2009(. فاعلييية برنامج تدريبييي لتنمية الإدراك 
الفونولوجي يف حت�صيين الن�صاط اللغوي لدي اأطفال الرو�صة .ر�صالة ماج�صتري  

غري من�صورة  .كلية الرتبية .جامعة عن �صم�ض.
ال�صيييد عبد احلميد �صييليمان ال�صيييد )2000(. �صييعوبات التعلم: تاريخها- مفهومها-  

ت�صخي�صها- عاجها. القاهرة: دار الفكر العربي.
ال�صيييد عبد احلميد �صييليمان ال�صيد )2003(. �صييعوبات التعلم وا�صطرابات الإدراك 

الب�صري: ت�صخي�ض وعاج. القاهرة: مكتبة عامل الفكر.



فعالية برنامج متعدد احلوا�س يف تنمية االنتباه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية د . عطية عطية حممد

- 109 -

ال�صيييد علييى �صيييد اأحمييد، فائقة بييدر )1999(. ا�صييطراب النتبيياه لييدى الأطفال: 
اأ�صبابه، وت�صخي�صه، وعاجه. القاهرة: مكتبة النه�صة امل�صرية.

ال�صيييد علييي ال�صيييد اأحمييد وفائقة حممد بييدر )2001(. الإدراك احل�صييي الب�صييري 
وال�صمعي. القاهرة: مكتبة النه�صة امل�صرية.

اأمييال عبد ال�صييميع باظيية )2002(. النمييو النف�صييي لاأطفال واملراهقيين. القاهرة: 
مكتبة الأجنلو امل�صرية.

اآمال عبد ال�صييميع باظة )2003(. ا�صطرابات التوا�صييل وعاجها. القاهرة: مكتبة 
الأجنلو امل�صرية.

اأمييل حممييود الييدوه)2010( . فاعلييية برنامييج للتكامييل احل�صييي والعيياج الوظيفييي 
يف حت�صيين تعلييم الأطفييال التو حدييين  .جملة اجلمعية امل�صييرية للدرا�صييات 

النف�صية ، 20 ، )69(.
اأميين علييي )2004(. ت�صييخي�ض �صييعوبات التعلييم الأكادميييية لييدي تاميييذ املرحلة 
البتدائييية ميين وجهيية نظر معلمييي ومعلمات هييذه املرحلة يف جمهورية م�صيير 
العربييية وعاقتها املتغريات. جملد العلوم الرتبوية ملعهد الدرا�صييات والبحوث 

الرتبوية بجامعة القاهرة، 2 )1(، 85- 138.
اأنور حممد ال�صرقاوي )1992(. التعلم نظريات وتطبيقات )ط4(. القاهرة: مكتبة 

الأجنلو امل�صرية.
 اإميييان فوؤاد كا�صييف )2008(. دمييج الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صيية مع الأطفال 

العادين. القاهرة: دار الكتاب احلديث.
جابيير عبييد احلميييد، وعيياء الدييين كفييايف )1994( قامو�ييض علييم النف�ييض والطييب 

النف�صي)ط4(.  القاهرة: دار النه�صة العربية.
جمال اخلطيب )1998(. مقدمة يف الإعاقة ال�صييمعية. الأردن: دار الفكر للطباعة 

والن�صر.
جميل �صليبا )1995(. علم النف�ض )ط3(. بريوت: دار الكتاب اللبناين.

ح�صيين م�صطفي )2003(. ال�صطرابات النف�صية يف الطفولة واملراهقة: الأ�صاليب– 
الت�صخي�ض– العاج. القاهرة: دار القاهرة. 

ح�صيين على فايييد )2004(. “علم النف�ض العام، روؤية معا�صييرة”، القاهرة: موؤ�ص�صيية 
طبية للن�صر والتوزيع. 

خولييه اأحمييد يحييي )2006(. الرامييج الرتبوييية لاأفييراد ذوي احلاجات اخلا�صيية. 
عمان: دار امل�صرية للن�صر والتوزيع.



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 110 -

خريي املغازي )2002(. الذكاء الوجداين: الأ�ص�ض النظرية والتطبيقات. القاهرة: 
مكتبة زهراء ال�صرق. 

رحاب عبد الوهاب عثمان ) 2010(. فعالية التدريب علي ا�صتخدام جداول الن�صاط 
امل�صييورة يف تنمييية الإدراك احل�صييي لأطفييال متازميية اأعرا�ض داون .ر�صييالة 

ماج�صتري  غري من�صورة، كلية ريا�ض الأطفال ، جامعة الإ�صكندرية .
زيييدان اأحمييد ال�صيير طيياوي، وعبييدا لعزيييز ال�صيير طيياوي )2000(. �صييعوبات التعلم 

الأكادميية والنمائية. الريا�ض: مطابع ال�صفحات الذهبية. 
زينييب حممييود �صييقري )1999(. �صيييكولوجية الفئات اخلا�صيية واملعاقيين. القاهرة: 

مكتبة النه�صة امل�صرية.
زينب حممود �صييقري )2005(. �صل�صييلة ذوي الحتياجات اخلا�صيية: التعليم العاجي 
والرعاييية املتكامليية لغييري العادين، املجلييد الثيياين. القاهرة: مكتبة النه�صيية 

امل�صرية.
�صييليمان عبد الواحد )2005(. العقاب بال�صييرب و�صيلة غري ناجحة لرتبية الأبناء. 
جملة الطب النف�صييي الإ�صييامي )النف�ض املطمئنة( ت�صدرها اجلمعية العاملية 

الإ�صامية لل�صحة النف�صية بالقاهرة، 20)80(، 41-16.
�صليمان عبد الواحد )2007(. املخ �صعوبات التعلم روؤية يف اإطار علم النف�ض الع�صبي 

املعريف. القاهرة: مكتبة الأجنلو امل�صرية.
�صييليمان حممد �صييليمان )2005(. اأفاق جديدة يف علم نف�ض غري العادين. القاهرة: 

مركز اآيات للطباعة والكمبيوتر.
�صييهري حممد حممد توفيق )1996(. اأثر ا�صييتخدام برنامج لغوي علي النمو النف�صييي 
النفعايل لدي الأطفال املعوقن �صييمعيًا، ر�صييالة ماج�صييتري غري من�صورة، معهد 

الدرا�صات العليا للطفولة جامعة عن �صم�ض.
النظرييية  بيين  التعلييم  �صيييكولوجية  الكنيياين )1983(.  �صيييد خييري اهلل، وممييدوح 

والتطبيق. بريوت، دار النه�صة العربية 0
�صيياكر قنديل )1995(. �صيكولوجية الطفل املعاق �صييمعيًا ومتطلبات اإر�صاده. املوؤمتر 
الدويل الثاين لاإر�صيياد النف�صييي، جامعة عن �صم�ض، الإر�صاد النف�صي لاأطفال 

ذوي الحتياجات اخلا�صة، 1-12يناير.
�صاهن عبد ال�صتار ر�صان )2004(. الإدراك ال�صمعي والب�صري لدي الأطفال املعوقن 
عقليًا. ر�صالة دكتوراه غري من�صورة، معهد الدرا�صات والبحوث الرتبوية جامعة 

القاهرة.



فعالية برنامج متعدد احلوا�س يف تنمية االنتباه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية د . عطية عطية حممد

- 111 -

�صييابر عبييد احلليييم عبييد احلييي عاميير )2005(. فاعلييية برنامييج تدريبي ليياإدراك 
الب�صييري وال�صييمعي يف عاج عيوب النطق والكام لدي التاميذ املعاقن ذهنيًا 

القابلن للتعلم. ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، كلية الرتبية جامعة طنطا.
�صييالح هييارون )2004(. �صييلوك التقبل الجتماعي لييدي التاميذ من ذوي �صييعوبات 
التعلم واإ�صييرتاتيجية حت�صييينه. جمليية اأكادميية الرتبية اخلا�صيية بالريا�ض 

اململكة العربية ال�صعودية، 16 )4(، 13- 36.
�صييبحي �صييليمان )2008(. تربييية الطفييل املعيياق )ط2(. القاهييرة: دار الفيياروق 

لا�صتثمارات الثقافية.
طا�صييكندي اأكرم، وها�صييم بلخييي، ودمنهوري ر�صيياد )1989(. املدخييل يف علم النف�ض 

احلديث. جدة، مكتبة م�صباح الزهراء.
عادل عبد اهلل حممد )2003(. تعديل ال�صلوك لاأطفال املتخلفن عقليًا با�صتخدام 

جداول الن�صاط امل�صورة. درا�صات تطبيقية، القاهرة، دار الر�صاد.
عادل عبد اهلل حممد )2004(. الإعاقات احل�صية. القاهرة: دار الر�صاد.

عادل عبد اهلل حممد )2005(. الأهبة اأو ال�صييتعداد للمدر�صة وق�صور املهارات قبل 
الأكادميييية لأطفال الرو�صيية كموؤ�صيير ل�صييعوبات التعلم. جمليية كلية الرتبية 

ببني �صويف جامعة بني �صويف، 1)2(.
عييادل عبييد اهلل حممد )2010(. �صييعوبات التعلييم والتعليم العاجي: ق�صييايا وروؤى 

معا�صرة. الريا�ض: دار الزهراء.
عبييد احلليييم حممود ال�صيييد )1990(. علييم النف�ض العييام )ط3(. القاهييرة: مكتبة 

غريب. 
عبد الرحمن �صيييد �صييليمان )2001(. �صيييكولوجية ذوي احلاجات اخلا�صة: اأ�صاليب 

التعرف والت�صخي�ض. القاهرة: مكتبة زهراء ال�صرق. 
عبييد الرحميين �صيييد �صييليمان )2001(. �صيييكولوجية ذوي احلاجييات اخلا�صيية ذوو 

احلاجات اخلا�صة: املفهوم والفئات. القاهرة: مكتبة زهراء ال�صرق.
عبييد العزيييز ال�صيييد ال�صييخ�ض )1997(. ا�صييطرابات النطييق والييكام: خلفيتهييا- 
ت�صخي�صها- اأنواعها- عاجها. الريا�ض: مكتبة ال�صفحات الذهبية املحدودة. 
عبد العزيز ال�صيد ال�صخ�ض )2004(. الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة و�صحتهم 

العامة. القاهرة : مركز الفتح.
عبد الفتاح �صييابر عبد احلميد )1997(. الرتبية اخلا�صيية ملن؟. القاهرة: ال�صييفوة 

للطباعة.



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 112 -

عبييد املطلييب اأميين القريطييي )2001(. �صيييكولوجية ذوي الحتياجييات اخلا�صيية 
وتربيتهم. القاهرة: دار الفكر العربي.

عبد النا�صيير اأني�ض، ومعاطي حممد )1997(. فعالية ا�صتخدام اأ�صلوبي حتليل املهمة 
وحتليييل العمليييات العقلية يف عيياج التاميذ ذوي �صييعوبات التعلم يف القراءة 
بال�صييف الثالييث البتدائي. جمليية الرتبية ببنهييا جامعة الزقازيييق، 8)30(، 

.267 -193
عبد النا�صيير اأني�ض )2003(. ال�صعوبات يف التعلم: الأ�ص�ض النظرية والت�صخي�صية. 

الإ�صكندرية: دار الوفاء للطباعة والن�صر. 
عبري اأحمد حممد اخللفي )2007(. بع�ض املتغريات النف�صية املرتبطة بع�صر القراءة 
لدي اأطفال املرحلة البتدائية. ر�صييالة ماج�صييتري غري من�صورة، كلية الرتبية 

جامعة الزقازيق. 
عييزة حممد �صييليمان )2001(. فاعلييية التعليم العاجي يف تخفيف �صييعوبات التعلم 
النهائية لدى التاميذ املرحلة البتدائية. ر�صييالة دكتوراه غري من�صورة، كلية 

الرتبية ببنها جامعة الزقازيق. 
عزت عبد العظيم الطويل )1995(. معامل علم النف�ض املعا�صر. القاهرة، دار املعرفة 

اجلامعية.
عيياء الدييين كفييايف )1999(. الإر�صيياد والعاج النف�صييي الأ�صييري: املنظور األن�صييقي 

الت�صايل. القاهرة: دار الفكر العربي.
عمرو رفعت عمر )2005(. الإعاقة ال�صمعية. القاهرة: مكتبة النه�صة امل�صرية.

فيياروق عبد الفتيياح مو�صييي )1989(. اختبارات القييدرات العقلية لاأعمييار )11-9( 
كرا�صة التعليمات )ط4(. القاهرة: مكتبة النه�صة.

فاروق حممد �صادق )2006(. متكن غرف امل�صادر يف عاج �صعوبات التعلم وا�صتيعاب 
ذوى الحتياجييات اخلا�صيية يف املدر�صيية العادييية. املوؤمتيير الدويل: �صييعوبات 
التعلييم، وزارة الرتبييية والتعليييم نوفميير 2006م، الأمانيية العاميية الرتبييية 

اخلا�صة – اململكة العربية ال�صعودية – الريا�ض.
فييرج عبد القادر طه)1999(.”اأ�صييول علييم النف�ض احلديث”، القاهرة: عن �صييم�ض 

للدرا�صات والبحوث النف�صية والجتماعية.
فتحي م�صييطفي الزيات )1998(. �صييعوبات التعلم: الأ�صيي�ض النظرية والت�صخي�صية 

والعاجية. القاهرة: دار الن�صر للجامعات.



فعالية برنامج متعدد احلوا�س يف تنمية االنتباه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية د . عطية عطية حممد

- 113 -

فتحييي  م�صييطفي الزيييات )2002(. املتفوقيين عقليييا ذوو �صييعوبات التعلييم: ق�صييايا 
التعريف والت�صخي�ض والعاج. القاهرة: دار الن�صر للجامعات. 

العادييين  غييري  الأطفييال  �صيييكولوجية   .)1990( الرحيييم  عبييد  ال�صيييد  فتحييي 
وا�صييرتاتيجيات الرتبييية اخلا�صيية، )ج2، ط4(. الكويييت: دار القلييم للن�صيير 

والتوزيع.
فييوؤاد اأبييو حطييب )1996(. القييدرات العقلييية )ط2(. القاهييرة: مكتبيية الأجنلييو 

امل�صرية.
فوقية ح�صيين عبد احلميد ر�صوان )2000(. كيف تعد طفل الرو�صة لتعلم القراءة. 

القاهرة: مكتبة الأجنلو امل�صرية . 
لوي�ييض مليكييه )1998(. دليييل مقيا�ييض �صييتانفورد – بنييية للييذكاء )ط 2( ال�صييورة 

الرابعة0القاهرة: مطبعة فيكتور كريل�ض.
جمييدي عزيييز اإبراهيييم )2003(. مناهييج تعلم ذوي الحتياجات اخلا�صيية يف �صييوء 
متطلباتهييم الإن�صييانية والجتماعييية واملعرفييية. القاهييرة: مكتبيية الأجنلييو 

امل�صرية.
حممييد اإبراهيم الأنور )2005(. فاعلية برنامج اإر�صييادي لزيييادة تقدير الذات لدي 
املراهقن �صييعاف ال�صييمع. ر�صييالة دكتوراه غري من�صييورة، معهد الدرا�صات العليا 

للطفولة جامعة عن �صم�ض.
حممييد النوبي حممييد على )2000(. اأ�صيياليب املعامليية الو الدية وعاقتها مب�صييتوى 
الطمييوح لييدى الأطفال ال�صييم. ر�صييالة ماج�صييتري غري من�صييورة، كلييية الرتبية 

جامعة الزقازيق.
حممد اأنور عبد احلميد ) 2006(. الطفل املعاق �صييمعيًا طاقة ب�صييرية معطلة. جملة 
عييامل الإعاقيية عنييد الأقوييياء، )80(. الريا�ييض: موؤ�ص�صيية العامل لل�صييحافة 

والن�صر.
حممد بيومي خليل )2000(. ا�صتمارة امل�صتوي الجتماعي القت�صادي الثقايف املطور 

لاأ�صرة امل�صرية.. القاهرة: دار قباء للطباعة والن�صر والتوزيع.
�صييعوبات   .)2006( عا�صييور  واأحمييد  ال�صييحات   وجمييدي  اهلل،  عو�ييض  حممييود 

التعلم:الت�صخي�ض والعاج. عمان: دار الفكر للن�صر والتوزيع.
نبيييل عبييد الفتاح حافييظ )2000(. �صييعوبات التعلييم والتعليم العاجييي. القاهرة: 

مكتبة زهراء ال�صرق.



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 114 -

نبيييل عبييد الفتيياح حافييظ )2004(. �صييعوبات التعلييم والتعليييم العاجييي )ط2(. 
القاهرة: مكتبة الأجنلو امل�صرية.

نبيييل عبييد الفتيياح حافييظ )2006(. �صييعوبات التعلييم والتعليييم العاجييي )ط3(. 
القاهرة: مكتبة زهراء ال�صرق. 

نييوره حممييد عبد العزيييز )1994(. فاعلييية العاج ال�صييلوكي يف زيييادة النتباه لدي 
الأطفال امل�صييابن بعر�ض داون. ر�صييالة ماج�صييتري غري من�صييورة، جامعة امللك 

�صعود كلية الرتبية 0
هالهان، وكوفمان )2007(. �صيكولوجية الأطفال غري العادين، وتعليمهم )ترجمة 

عادل عبد اهلل حممد(. عمان: دار الفكر.
وليييم عبيد، فوزي طييه )1988(. “ مبادئ الكمبيوتر وتعلم املفاهيم الريا�صييية لدى 
اأطفييال احل�صييانة فييى املدار�ض احلكومييية واخلا�صيية، جامعة القاهييرة: معهد 

البحوث والدرا�صات الرتبوية للن�صر، جامعة القاهرة
يو�صييف القريوتي، وعبد العزيز ال�صر طاوي، وجميل ال�صمادي )1995(. املدخل اإيل 

الرتبية اخلا�صة. الإمارات: دار القلم. 

ثانيًا: املراجع الأجنبية :
Barker,S. & Deborah, A. (1995). Speech aerodynamics of preschool 

children with hearing impairment. PhD. dissertation , United 
States . Oklahoma University. AAT 9531363.

Baumer , B. (1996) . How to teach your dyslexia child to read, Birch 
Lane Press Book . 

Bernthal, J., & Bankson, N. (1998).  Articulation and phonological 
disorders . Boston , Allyn and Bacon.

Betke, K. (1991). New hearing threshold measurements for pure 
tones under Free field Listening conditions. Journal of the 
Acoustical Society of America , 89, 2400 – 2403.

Bow, P., (2004). The effects of phonological and morphological 
training on speech perception scores and grammatical 
judgments in deaf and hard -of – hearing children. Journal of 
Deaf Studies and Deaf Education, 9 (3), 305-314 .



فعالية برنامج متعدد احلوا�س يف تنمية االنتباه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية د . عطية عطية حممد

- 115 -

Bressman, E. (2001). Patterns of auditory perception skills children 
with learning disabilities. A Computer Assisted Approach 
Journal of Reading Disabilities, 19(8), 450-45.     

Burrows, L.et.al (1999). Improving listening skills in children. Eric : 
ed 435107. 

Carolin, M. & Richard T. (2003) Mental retardation children 
with cognitive problems.  Journal of Behavior Therapy and 
Experimental Psychiatry ,4,(7).

Chapman , M. (2006) . Phonemic awareness : Clarifying what we 
know, Literacy Teaching and Learning, (1),p 91-114.University 
of Britis Columbia.

Durk T. (2004). The multifaceted interplay between attention and 
multisensory integration, Department of Cognitive Psychology 
and Ergonomics, University of Twenty, P.O. Box 215, 7500 AE, 
Enschede, The Netherlands, USA.

Graves , J. & Louiza , K. (1999). Improving students active listening 
skills across the curriculum . Eric No:ed 433575 . 

Hallahan, D. & Kauffman, J. (1991). The exceptional children. 
introduction, to special education Prentice, Hall-intinc. Health. 
Behavior Change , health Education Quarterly, 13. 73-91.

Keetay, V. (1993). The effects of competing auditory, visual and 
combined stimuli on speech perception in normal hearing 
and hearing-impaired children. Ph.D. United States. Purdue 
University. AAT 9334371.

Kelly,s. (1998): Visual identity matching and Auditory - visual  
matching a procedural note, Journal of Applied Behavior 
Analysis ,.31, 2, pp.237-243.

Kirk, A. & Gallagher, J. (1986). Education exceptional children. 
Boston: Houghton Mifflin Company. 

Kirk, S. (1997). Children helping children, help themselves, Journal of 
Citation, Reading Improvement, 4, 58.  

Kirk, S., Gallagher, J. Anastaslow, N. (1993). Educating exceptional 
children, (7th ed), U.S.A., Houghton Mifflin Company. 



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 116 -

Lane, H. (2005). Phonological awareness assessment and instruction 
a sound beginning . U.S.A.,  University of  Florida.

 Lisa R.  (2004). Circuitry between auditory and somatosensory areas 
of the cat anterior ectosylvian sulcal cortex: A ‘new’ inhibitory 
Form of multisensory convergence contact  this journal, vol.22.
pp387-403, issue4 april2012.

Louise, H. (2006). International journal of audiology publisher: 
Taylor & Francis 45, (1). 72-77.

Mack, M. (1998). Cognition and deafness.. P.20-27. London:  David 
Fulton Publishers. 

Malika A., Charles S.(2007). The multisensory perception of flavor 
department of experimental psychology, Oxford University, 
South Parks Road, Oxford OX1 3UD, UK Received 2 February 
2007 Available online 3 August 2007.

Meghann, G. (2004). A Perception based phonological awareness 
training program for preschoolers wit articulation disorders 
the master degree. School of Communication Sciences Disorder 
. Ph. D. dissertation , Mcgi//:University of Montreal.

Michigan an Speech language Guidelines (2006). Rule of the 
michigan special education code provide the following 
definition an articulation impairment .  Journal of Educational 
Psychology, 87, (2), P179-192.

Miha, A., Irena, H. & Evar, B. (1992). Effects of recurrent otitis media 
in infancy on auditory perception and speech. American 
Journal of Otolaryngology, 13(6), 366-372.

Mody, M. (1997). Those with cognitive problems al samay tatefal 
vulnerability alaqraiy.  Journal of educational psychology. 85 
(1), 35-42 .

Naidu, S. (1995). The effect of one early intervention Program 
on the language , auditory , and Speech Performance of 
young hearing-impaired children. Ph.D. Dissertation . U.S.A. 
Washington University.



فعالية برنامج متعدد احلوا�س يف تنمية االنتباه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية د . عطية عطية حممد

- 117 -

Northern, J. & Downs, M. (2002). Hearing in Children. Philadelphia.  
Lippincott  Williams & Wilkins

Nove, J. (1998). Cognitive Disorders Noise Through the Crust Brain 
injury, Dissertation Abstract international , AAc , 3098.         

Paula, K. (1995). Art as a Visual language in support of verbal 
language Development in young children who are deaf of 
head of hearing. EDD. Dissertation  Abstract  International, 
(56-80A), 2974.

Perigoe & Christina, B. (1994). Effectiveness of Two Phonologic 
Speech Training Strategies for Hearing - Impaired Children. 
Ph.D. Canada. McGill University . AAT NN94702. 

Pickeles, J. (1993.a.). Early events in auditory processing. Current 
Biology, 3, 558 – 562.

Pickeles, J. (1993.b.). A model for the mechanics of the stereociliar 
bundle on acousticolateral hair cells. Hearing Research, 68, 
159 – 172 .

Rubinstein,K. (2001). The Probability of The Improvement of the 
cognitive action for talking and speaking, Journal Article of 
Hearing Loss , Sensoineural , Speech Therapy ,8 (1)31-36.

Rvachew, S., & Grawburg, M. (2006). Correlates of phonological 
awareness in preschoolers with speech sound disorders. 
Journal of Speech, Language, and Hearing Research,79 (1)74-
87.

Sally Wai-chi C. (2003). The effects of multisensory therapy on 
behavior of adult clients with developmental disabilities-a 
systematic review a the Nethersole School of Nursing, The 
Chinese University of Hong Kong, .

Savelsbergh, P., Netelenbos, B. & Whiting, R. (1991). Auditory 
Perception and the control of spatially coordinated action 
of deaf and hearing children. Journal of Child Psychology & 
Psychiatry & Allied Disciplines.32 (3), 489-500.

Schow, R., & Nerbonne, M. (2007). Introduction to audiologic 
rehabilitation. Boston:  Allyn  and  Bacon.   



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 118 -

Sharon, C., Aliosn, H., & Barbara, D. (2005). Intervention for children 
with servere speech disorder, a comparison of two approaches, 
International, Journal of Language & Communication Disorders 
, 40(4), 467-491.

Shaywitiz (1992). Defining dyslexia, Scientific American, , 31-32.
Smith, D. (2007). Introduction to Special education: making a 

difference . Boston:  Allyn  and  Bacon.
Spencer, P. (2005). Advances in the spoken language development of  

deaf  and  hard of  Hearing Children . Oxford : Oxford University 
press .

Stacey, P., et.al. (2010). Effectiveness of computer-Based auditory 
training for Adult Users of Cochlear Implants. International 
Journal of Audiology, 49 (5), 347-356. 

Stephenson, & Kiley, E. (2008). Effects of dichotic auditory training 
on children with central  auditory  Processing  disorder. Ph.D.  

Stothard, S., & Hulme, Ch.(1995). A Comparison of Phonological skills 
in children with reading, Comparison International Journal of 
Audiology, 44 (5), 337-346. 

SWC Chan, WT Chien (2007). The effects of multisensory environment 
on negative behavior and functional performance on 
individuals with autism, journal of undergraduate research, 
University of Wisconsin-la,crosse, Hong Kong Med,  J Vol 13,  
No 1, Supplement 1 February 2007 .



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 119 -

القي��م الأخالقي��ة الناجتة ع��ن اأ�صاليب املعامل��ة الوالدية كم��ا يدركها 
املراهقون العاديون وذوي الحتياجات اخلا�صة فى املجتمع ال�صعودي.1

اإعداد
د. هدى �صعبان ممد 2                                               د. ممد اأحمد حماد 3

جامعة امللك عبد العزيز- جدة
كر�صي االأمري نايف بن عبد العزيز للقيم االأخلقية   

ملخ�س الدرا�صة:
هدفت1الدرا�سة1احلالية1اإىل1التعرف1على1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1كما1
يدركه���ا1االأبن���اء1املراهق���ني1)العادي���ني1-1ذوى1االحتياجات1اخلا�س���ة(1يف1املجتمع1
ال�سع���ودي,1وه���ل1هناك1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائي���ة1يف1اأ�سالي���ب1املعاملة1الوالدية1
كم���ا1يدركها1االأبناء1املراهق���ون1العاديون1واملراهق���ون1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة,1
وم���ا1م���دى1ارتب���اط1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1بنم���و1القي���م1االأخالقي���ة1ل���دى1
)املراهقني1العاديني– واملراهقني1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة(,1وهل1هناك1فروق1
ب���ني1الذكور1واالإناث1)العادي���ني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة(1يف1اأ�ساليب1املعاملة1
الوالدي���ة1كم���ا1يدركها1االأبن���اء1والقيم1االأخالقي���ة.1واأجريت1الدرا�س���ة1على1عينة1
مكون���ة1من1)280(1طال���ب1وطالبة1باملرحلة1الثانوية1منه���م1)220(1من1العاديني,1
)60(1من1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1وقد1اأعد1الباحثان1اأدوات1الدرا�سة1املتمثلة1يف1
)مقيا����ص1اأ�سالي���ب1املعاملة1الوالدية,1ومقيا�ص1القي���م1االأخالقية(,1ومت1ا�ستخدام1
املنه���ج1الو�سفي1التحليلي,1وقد1�سيغت1خم�سة1فرو�ص1اختربت1با�ستخدام1بع�ص1
االأ�ساليب1االإح�سائية1مثل1معامالت1االرتباط,1واختبار1)ت(,1وقد1اأظهرت1نتائج1

الدرا�سة1مايلي:

العزيز1 عبد1 بن1 نايف1 االأمري1 كر�سي1 اإىل1 التقدير1 وعظيم1 ال�سكر1 بجزيل1 الباحثان1 يتقدم1 1 1 1-1
البحثي1رقم1)16(1 امل�سروع1 العزيز,1على1دعمه1لهذا1 امللك1عبد1 – جامعة1 للقيم1االأخالقية1

لعام11434/14331ه�.
2-11اأ�ستاذ1الرتبية1اخلا�سة1امل�ساعد1-كلية1الرتبية– جامعة1جنران11ومدر�ص1ال�سحة1النف�سية1-1

كلية1الرتبية-11جامعة1اأ�سيوط111
3-11اأ�ستاذ1الرتبية1اخلا�سة1امل�ساعد1-كلية1الرتبية– جامعة1جنران11
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11 وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ه1دال���ة1ب���ني1بع����ص1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1مث���ل1-
)االأ�سل���وب1الدميقراط���ي,1احلماي���ة1الزائ���دة(1وبني1بع�ص1القي���م1االأخالقية1

املوجودة1باملقيا�ص.
21 وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائية1ب���ني1العادي���ني1وذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1يف1-

)االأ�سل���وب1الدميقراط���ي,1واأ�سل���وب1التفرقة(1ل�سالح1العادي���ني,1اأما1)اأ�سلوب1
الرف����ص,1اأ�سلوب1احلماية1الزائ���دة(1فكانت1الفروق1ل�سالح1ذوى1االحتياجات1
وذوى1 العادي���ني1 ب���ني1 )الت�سل���ط(1 ف���روق1يف1 يوج���د1 ح���ني1مل1 اخلا�س���ة,1يف1

االحتياجات1اخلا�سة.
31 ع���دم1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1الط���الب1العادي���ني1والط���الب1ذوى1-

االحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1قي���م1)ال�سدق,1واالأمان���ة,1والت�سام���ح(,1كما1وجدت1
فروق1بني1العاديني1ومتو�سطات1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة1يف1قيم1)1العدل1
وامل�ساواة,1والتعاون1وامل�ساركة(1ل�سالح1الطالب1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة.

41 ع���دم1وج���ود1فروق1دالة1ب���ني1الذكور1واالإن���اث1على1مقيا�ص1املعامل���ة1الوالدية1-
يف1االأ�سل���وب1الدميقراط���ي1واأ�سل���وب1الت�سلط,1كما1وجدت1ف���روق1بني1الذكور1
واالإن���اث1يف1اأ�سالي���ب1)الرف����ص,1احلماية1الزائ���دة,1التفرق���ة,1الدرجة1الكلية1

للمقيا�ص(1ل�سالح1االإناث.
51 وج���ود1ف���روق1بني1الذك���ور1واالإناث1يف1قي���م1)ال�س���دق,1واالأمان���ة,1والت�سامح(1-

ل�سال���ح1االإن���اث,1كم���ا1مل1توج���د1فروق1ب���ني1الذك���ور1واالإناث1يف1قي���م1)العدل1
وامل�ساواة,1التعاون1وامل�ساركة,1واالنتماء(.

Abstract:
The Present study aimed to identify the Parenting Styles, as perceived 
by their children (normal and those with special needs) in Saudi 
society; and whether there are statistically significant differences in 
these Parenting Styles, the extent to which the Parenting Styles are 
associated with the development of moral values among the normal 
and special needs children, and whether there are differences between 
male and female children in the Parenting Styles perceived by the 
children and moral values. The study was conducted on a sample 
of 280 secondary school students, of these students, 220 students 
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were normal students and 60 students were special needs students. 
The researchers have prepared the instruments which include 
parental Parenting Styles measure and of moral values measure. 
The descriptive analytical method was used, and some statistical 
methods such as correlation coefficients, and t-test were utilized to 
test the five hypotheses. The study results have shown the following:

1- There is a relationship between some Parenting Styles such as 
democratic style and extra protection, and some moral values in 
the scale.

2- There are statistically significant differences between the normal 
and the Special Needs students in the democratic style and the 
style of segregation in favor of the normal students, but style 
of rejection, and extra protection style differences were in favor 
of Special Needs. At the meantime, there was no difference in 
bullying between the normal students and those with special 
needs.

3- There is no statistically significant difference between normal 
students and students with special needs in the values of 
truthfulness, honesty, tolerance. Also, differences were found 
between the normal students and those with Special Needs in the 
values of justice, equality, cooperation, and participation for the 
benefit of students with special needs.

4- No significant differences between males and females on the scale 
of Parenting Styles regarding Democratic style and domination, 
also differences were found between males and females in the 
methods of rejection, extra protection, segregation, and the 
overall degree of the scale in favor of females.

5- There are differences between males and females in the values 
of Truthfulness, honesty, and tolerance in favor of females, as 
there are no differences between males and females in the values 
of justice, equality, cooperation and participation, and affiliation.
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مقدمة:

تع���د1االأ�س���رة1هي1النواة1االأويل1يف1املجتم���ع,1ومن1اأهم1الركائز1التي1توؤثر1
يف1توجي���ه1�سل���وك1الف���رد1من���ذ1طفولته1املبك���رة,1وذلك1من1خ���الل1اإك�ساب���ه1بع�سا1ً
م���ن1اجتاهات���ه1االأ�سا�سي���ة,1ولالأ�سرة1تاأثريا1ًفع���ااًل1من1خالل1م���ا1تنتقيه1من1قيم1
ومعاي���ري1يكت�سبه���ا1الف���رد1يف1اأثن���اء1عملي���ات1التفاعل1داخله���ا,1كما1تع���د1ال�سنوات1
االأوىل1م���ن1حي���اة1الطف���ل1ف���رتة1مهمة1وفري���دة1لنموه1االأخالق���ي1,1حيث1يتحمل1
الوالدان1م�سئولية1كربى1يف1توجيه1اأطفالهم1ال�سغار1الكت�ساب1القيم1االأخالقية1
وذلك1من1خالل1اأ�ساليب1املعاملة1التي1ي�ستخدمونها1معهم,1وهم1بذلك1يواجهون1
�سعوبة1كبرية1تتمثل1يف1حتقيق1التوازن1بني1مطالب1النمو1وتاأديب1االأطفال1لكي1
يقوم���وا1بدم���ج1اأبنائهم1يف1النظام1االأ�سري1واالجتماعي1مع1احلفاظ1على1جو1من1

التجاوب1والدفء1واحلب,1والعالقات1اجليدة1الفاعلة1داخل1حميط1االأ�سرة.

وق���د1اأو�سح���ت1العدي���د1من1البح���وث1والدرا�س���ات1العلمية1م���دى1اأهمية1
االأ�سل���وب1اأو1الطريق���ة1الت���ي1يتعامل1به���ا1الوالدان1م���ع1اأبنائهم,1فه���ذه1االأ�ساليب1
يف1املعامل���ة1توؤث���ر1تاأث���ريا1ًعميقا1ًيف1جن���اح1عملية1تعليم1القي���م1االأخالقية1لالأبناء1
(Stevens, 2008).1ويتوق���ف1حتدي���د1اأ�ساليب1املعامل���ة1داخل1االأ�سرة1من1خالل1
�سلطة1الوالدين,1فهما1يرغبان1يف1تعليم1اأوالدهم1القيم1االأخالقية1اجليدة,1وبالتايل1
يظه���ران1املحب���ة1والتقدير1والتع���اون1مع1اأوالده���م1عندما1ين�ساع���ون1الأوامرهم,1
ولكن1يجب1اأن1يفرق1االآباء1بني1احلب1والتقدير1والتدليل1الزائد,1فالطفل1املدلل1
يفتق���ر1اإىل1القيم1االأخالقية1واأي�س���ا1ًاإىل1االأدب1واالن�سباط1الالزم1للعي�ص1ب�سكل1
م�ستقل1ومواجهة1حتديات1احلياة,1فاحلب1واالألفة1جزء1حيوي1من1حياة1االأ�سرة,1
.(Lindner, 2005)ولك���ن1ال1ينبغ���ي1اأال1تزي���د1اأو1تتفوق1عل���ى1ال�سلطة1الوالدي���ة

ومن1خالل1درا�سات1طولية1على1اأ�ساليب1معاملة1الوالدين1لالأبناء1وجد1
اأنها1تتكون1من1العديد1من1االأمناط1منها1ال�سلبي1مثل:1الرف�ص,1احلماية1الزائدة,1
االإهم���ال,1الق�س���وة,1اأ�سلوب1اإثارة1ال�سع���ور1بالنق�ص,االأ�سل���وب1اال�ستبدادي,اأ�سلوب1
التفرق���ة,1ومنه���ا1كذل���ك1االيجاب���ي1مث���ل:1االأ�سل���وب1الدميقراط���ي1واالأ�سل���وب1
اال�ستقاليل1,امل�ساركة,1ولكل1من1هذه1االأ�ساليب1اآثاره1املتعددة1على1تربية1الطفل1
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فاالأ�سل���وب1اال�ستب���دادي1وال�سلط���وي1عل���ى1�سبي���ل1املث���ال1ي���وؤدى1اإىل1اإنت���اج1اأطفال1
اعتماديني1وقيمهم1االأخالقية1�سعيفة1ولي�ص1لديهم1قدرة1على1مقاومة1االإغراءات,1
كم���ا1ي���وؤدى1االأ�سل���وب1الدميقراط���ي1املبن���ى1عل���ى1الثق���ة1اإىل1تربية1االأبن���اء1ب�سكل1
.(Layoff & Johnson, 1999)جي���د1وتعليمهم1القي���م1االأخالقية1ال�سحيح���ة

بالغ���ة1 اأدورا1ً اأبنائه���م1 وتلع���ب1ردود1فع���ل1الوالدي���ن1واجتاهاته���م1نح���و1
االأهمي���ة1يف1حتدي���د1اأ�سالي���ب1معاملتهم,1حي���ث1ي�س���ري1(Atkins, 1987)1اإىل1اأن1
والدة1طفل1جديد1يف1االأ�سرة1يوؤدى1اإىل1تغري1حقيقي1يف1كيان1االأ�سرة1ككل,1وتكون1
ه���ذه1العملي���ة1اأك���رث1و�سوح���ا1ًاإذا1كان1ه���ذا1الطف���ل1مع���اق,1حيث1يه���دد1والدة1هذا1

الطفل1املعاق1كيان1اأ�سرته1بالكامل.1

فمعظ���م1االآب���اء1مم���ن1لديهم1طفل1مع���اق1يواجه���ون1اأزمت���ني1اأ�سا�سيتني1
االأويل1م���ا1ي�سميه���ا1(Kirk & Galan her, 1994)1منط���ا1ًم���ن1امل���وت1الرم���زي1
1Symbolic deathحي���ث1ي�سع���ر1الوال���دان1اأو1اأحداهما1ب���اأن1الطفل1املعاق1عدمه1
اأف�س���ل1م���ن1وج���وده,1فمن1املع���روف1اأن1الوالدي���ن1ي�سقطان1الكثري1م���ن1االأهداف1
واالأم���اين1عل���ى1اأبنائهم���ا,1وعل���ى1ذل���ك1ف���اإن1وج���ود1طفل1مع���اق1هو1خمي���ب1لهذه1
1,Parenting1االآم���ال1وحمب���ط1لهم���ا1يف1حتقي���ق1اأهدافهم���ا1يف1عملي���ة1الوالدي���ة
مم���ا1ي�سعرهما1بحال���ة1من1االكتئاب1ال�سديد1والتي1تنعك����ص1بدورها1على1اأ�ساليب1
معاملتهم���ا1لطفلهم���ا1املعاق,1اأم���ا1االأزمة1الثانية1فتتعل���ق1مب�سكلة1توفري1الرعاية1

اليوميةحيث1ال1يكون1لديهم1خربة1يف1تن�سئة1االأطفال1املعاقني.

وبالت���ايل1تتباي���ن1ردود1اأفع���ال1االأ�س���رة1واجتاهاته���م1نح���و1ه���ذا1الطف���ل,1
كم���ا1اأ�س���ارت1العديد1من1نتائ���ج1البحوث1يف1جمال1االجتاه���ات1الوالدية1يف1تن�سئة1
االأطف���ال1غ���ري1العادي���ن1اإىل1اأن1ه���ذه1االجتاه���ات1تراوحت1ما1بني1ح���دي1الرف�ص1
املطل���ق1لهوؤالء1االأطفال1والتقبل1االيجابي1له���م,1وبني1هذين1احلدين1كان1هناك1

العديد1من1االجتاهات1الوالدية1االيجابية1وال�سلبية1)نادر1فتحي,20081(.

مما1�سبق1ميكن1القول1بتعدد1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1التي1ي�ستخدمها1
االآب���اء1مع1اأبنائهم1العاديني1ولكن1يب���دو1اأن1هناك1ندرة1يف1الدرا�سات1التي1تناولت1
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اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدية1كما1يدركها1املراهقني1من1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة,1
مما1دفع1الباحثني1الإجراء1مثل1هذه1الدرا�سة1ملعرفة1اأيا1ًمن1هذه1االأ�ساليب1اأكرث1
ارتباط���ا1ًباملراهق���ني1العاديني1واآيا1ًمنها1ي�ستخدم1م���ع1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1

وكذلك1مدى1ارتباطها1بنوعية1القيم1االأخالقية1التي1تكونت1لديهم1.

م�صكلة البحث:
تعد1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1من1املو�سوعات1التي1القت1اهتماما1ًكبريا1ً
م���ن1املربني1والباحثني1مل���ا1لها1من1اآثار1تنعك�ص1على1العديد1من1جوانب1�سخ�سية1
االأف���راد1العادي���ني1ب�سف���ة1عام���ة1واالأفراد1املعاق���ني1ب�سفة1خا�سة,1وم���ن1اأهم1هذه1
اجلوان���ب1ه���و1اجلانب1االأخالقي1ملا1له1من1اأثر1على1تعامالت1وعالقات1الفرد1مع1
االآخري���ن,1وقد1اأثبتت1العديد1م���ن1الدرا�سات1اأن1عدم1االت�ساق1يف1اأ�ساليب1املعاملة1
الوالدي���ة1يع���د1�سبب���ا1ًل�سع���ف1قدرة1ه���وؤالء1االأف���راد1يف1اكت�ساب1القي���م1االأخالقية1

ويتجلى1ذلك1بو�سوح1عند1و�سولهم1اإىل1مرحلة1املراهقة.
ونبع���ت1م�سكلة1الدرا�س���ة1احلالية1من1خالل1نتائج1البح���وث1والدرا�سات1

ال�سابقة1مثل1درا�سة1كل1من1:
 (Cummings,11درا�سة(Miners, R. 2001),1درا�س���ة,(Walker et al, 1999)
درا�س���ة1111111111111111111111111111111111 1,)2003 جني���ب,1 )مو�س���ى1 درا�س���ة1 1,(Pugh, 2004) درا�س���ة1 1,2001)
)نادر1فتحي20081,1(,1درا�سة1)اأ�سامة1فاروق,20101(,1درا�سة1)حممد1ال�سيخ1حمود,1
2010(1والتي1اأكدت1علي1تعدد1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1لدى1االأبناء1وتباين1نتائجها.

وميكن �سياغة ت�ساوؤلت الدرا�سة احلالية فيما يلي:

ه���ل1هن���اك1عالق���ة1ارتباطي���ه1ب���ني1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1كم���ا1يدركها1- 
املراهقون1)العاديون1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة(1والقيم1االأخالقية.1

ه���ل1هن���اك1ف���روق1يف1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1ب���ني1املراهق���ني1العادي���ني1- 
واملراهقني1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1يف1املجتمع1ال�سعودي.

ه���ل1هن���اك1ف���روق1يف1القي���م1االأخالقية1بني1املراهق���ني1العادي���ني1واملراهقني1- 
ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1يف1املجتمع1ال�سعودي.
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ه���ل1هن���اك1ف���روق1ب���ني1الذك���ور1واالإن���اث1يف1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1كما1- 
يف1 اخلا�س���ة1 االحتياج���ات1 ذوى1 واملراهق���ون1 العادي���ون1 املراهق���ون1 يدركه���ا1

املجتمع1ال�سعودي.
هل1هناك1فروق1بني1الذكور1واالإناث1)العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة(1- 

يف1القيم1االأخالقية1يف1املجتمع1ال�سعودي.

اأهداف البحث:
التع���رف1عل���ى1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1كم���ا1يدركه���ا1االأبن���اء1املراهق���ني1- 1

)العاديني-ذوى1االحتياجات1اخلا�سة(1يف1املجتمع1ال�سعودي.
التع���رف1عل���ى1العالق���ة1االرتباطية1ب���ني1اأ�سالي���ب1املعاملة1الوالدي���ة1والقيم1- 2

املجتم���ع1 يف1 اخلا�س���ة(1 االحتياج���ات1 ذوى1 1- )العادي���ني1 ل���دى1 االأخالقي���ة1
ال�سعودي.

التع���رف1عل���ى1الف���روق1يف1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدية1بني1االأبن���اء1املراهقني1- 3
العاديني1واملراهقني1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1يف1املجتمع1ال�سعودي.

التع���رف1عل���ى1الف���روق1ب���ني1القي���م1االأخالقي���ة1ل���دى1املراهق���ني1العادي���ني1- 4
واملراهقني1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1يف1املجتمع1ال�سعودي.

التعرف1على1الفروق1بني1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1لدى1املراهقني1العاديني1- 5
واملراهق���ني1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1املجتم���ع1ال�سع���ودي1تبع���ا1ًملتغ���ري1

اجلن�ص.
التع���رف1على1الفروق1بني1القيم1االأخالقي���ة1لدى1املراهقني1العاديني1وذوي1- 6

االحتياجات1اخلا�سة1يف1املجتمع1ال�سعودي1تبعا1ًملتغري1اجلن�ص.

اأهمية البحث:
تكم���ن1اأهمية1البح���ث1يف1اأهمية1املو�سوع1الذي1يت�س���دى1لدرا�سته,1حيث1
اأنه1ي�سعى1لدرا�سة1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1كما1يدركها1االأبناء1وعالقتها1بالقيم1
االأخالقي���ة1ل���دى1املراهق���ني1العادي���ني1وذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة,1وال1�سك1اأن1
ه���ذا1املو�س���وع1ينطوي1عل���ى1اأهمية1كبرية1�سواء1من1الناحي���ة1النظرية1اأو1الناحية1

التطبيقية.
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الأهمية النظرية:
تتناول1الدرا�سة1جانب1رئي�سي1يف1حياة1االأ�سرة1وهو1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية,1- 1

والتي1تنعك�ص1بدورها1على1كافة1جوانب1ال�سخ�سية1لدي1االأبناء1.
ت�ستم���د1ه���ذه1الدرا�سة1اأهميتها1م���ن1اأهمية1املرحلة1العمري���ة1لعينة1الدرا�سة1- 2

وهي1مرحلة1املراهقة1والتي1تعد1من1اأخطر1املراحل1التي1مير1بها1االإن�سان1يف1
حيات���ه,1وهي1املرحلة1التي1يتذبذب1فيها1املراهق1يف1م�ساعره1وقيمه1وبالتايل1
تظه���ر1املمار�سة1القيمية1ب�سكل1يع���اين1من1م�سكلة1النمذجة1والتطبيق,1ولذا1
فهي1ما1زالت1يف1حاجة1ما�سة1اإىل1درا�سات1جادة1تك�سف1عن1طبيعتها1واأهميتها1

وكيفية1التعامل1معها.1
اإب���راز1ال���دور1ال���ذي1ميك���ن1اأن1تق���وم1ب���ه1االأ�س���رة1يف1تنمي���ة1وتاأ�سي���ل1القي���م1- 3

االأخالقية1لدى1اأبنائها1من1العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة.1
ن���درة1الدرا�س���ات1التي1تناول���ت1اأ�ساليب1املعامل���ة1الوالدي���ة1وعالقتها1بالقيم1- 4

االأخالقية1لدى1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1والعاديني.
التو�سل1اإيل1معرفة1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1التي1توؤثر1�سلبا1ًاأو1اإيجابا1ًيف1تنمية1- 5

وتاأ�سيل1القيم1االأخالقية1لدى1االأبناء1العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة.

الأهمية التطبيقية:
تعري���ف1االآب���اء1واالأمه���ات1واملعلم���ني1والعاملني1يف1جم���ال1االأ�س���رة1واملجتمع1- 1

املحل���ي1والقائمني1على1تربي���ة1املراهقني1العاديني1وذوى1احتياجات1اخلا�سة1
باأ�ساليب1املعاملة1ال�سوية1وعالقتها1بنمو1القيم1االأخالقية.

ما1ت�سفر1عنه1الدرا�سة1من1نتائج1قد1يفيد1يف1اإعداد1برامج1اإر�سادية1وعالجية1- 2
وتدريبية1ت�ساعد1القائمني1على1تربية1العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة1

يف1تنمية1القيم1االأخالقية1لديهم.
التع���رف1على1القي���م1االأخالقية1الناجتة1عن1اأ�سالي���ب1املعاملة1ال�سوية1وغري1- 3

ال�سوية1مما1ي�ساعد1االآباء1والقائمني1بالرتبية1يف1ت�سكيل1اجلانب1االأخالقي1
من1ال�سخ�سية.

توجي���ه1الوالدي���ن1باأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1م���ن1وجهة1نظر1اأبنائهم1والتي1- 4
يعتقد1الوالدان1اأنها1�سحيحة.
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م�صطلحات الدرا�صة:
 Moral values :القيم الأخالقية

وميك���ن1تعري���ف1القيم1االأخالقية1عل���ى1اأنها1جمموع���ة1ال�سلوكيات1التي1
يظهره���ا1الف���رد1يف1تعامل���ه1مع1االأحداث1الت���ي1تواجهه1اأو1االأف���راد1الذين1يتعامل1
معه���م1يف1احلي���اة1ويكت�سب1معظمها1م���ن1خالل1الرتبية1والبيئ���ة1التي1عا�ص1فيها1

1.(Demmont et al, 1996)1الفرد1يف1مراحل1عمره1املختلفة
ويت�م معرفتها اإجرائيًا بالدرج���ة1التي1يح�سل1عليها1املراهقون1العاديون1

واملراهقون1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1على1مقيا�ص1القيم1االأخالقية.
ويتن���اول1البحث1احلايل1جمموعة1من1القي���م1وهي:1)1ال�سدق,1االأمانة,1

الت�سامح,1التعاون1وامل�ساركة,1العدالة1وامل�ساواة1,1االنتماء(1

1parenting styles:اأ�ساليب املعاملة الوالدية
يق�س���د1باأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1الطريق���ة1اأو1الط���رق1الت���ي1يتبعها1
الوال���دان1يف1معامل���ة1الطف���ل1اأثن���اء1تفاعلهم1مع���ه1يف1املواقف1احلياتي���ة1املختلفة1

وكما1يدركها1الطفل1)اأماين1عبد1املق�سود,19991(.
ويت�م تعريفه�ا اإجرائيًا بالدرجة1التي1يح�سل1عليه���ا1املراهقني1العاديني1
وذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1عل���ى1مقيا����ص1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1وال���ذي1
يت�سم���ن1االأ�ساليب1االآتي���ة:1الدميقراطية,1الت�سلط,1الرف����ص,1احلماية1الزائدة,1

التفرقة(1

الإطار النظري:
اأول : القيم الأخالقية :

تع���د1القي���م1االأخالقي���ة1م���ن1املو�سوع���ات1الهام���ة1واملحوري���ة1يف1درا�سات1 1
عل���م1النف����ص1االجتماع���ي1ب�سبب1ك���ون1هذه1القيم1اأح���د1املحددات1املهم���ة1لل�سلوك1
االجتماع���ي1لالأف���راد1واملجتمعات,1وملا1لها1من1دور1بارز1وفع���ال1يف1ت�سكيل1وتنمية1
�سخ�سية1الفرد1وتعديل1�سلوكه1وممار�ساته1وفقا1ًلهذه1القيم,1وبذلك1فاإنها1توؤثر1

ب�سورة1فعالة1على1كل1جانب1من1جوانب1احلياة1االإن�سانية.
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واإذا1اأردنا1تعريف1القيم1لغويا1فقد1ورد1يف1القامو�ص1املحيط1اأن1“القيم1“ 
م�س���در1مبعنى1اال�ستقامة,1وقومت1ال�سيء1وا�ستقومته1“مبعنى1ثمنته1,1وا�ستقام1
اآبادى1 “م�ستقيم” )الفريوز1 ” و1 “ قومي1 فهو1 ” عدلته,1 “ وقومته1 “ اعتدل1

.)14871,119961,

اأم���ا1تعريفها1ا�سطالحيا1فقد1تعددت1التعريفات1الواردة1يف1ذلك11فريى1
)1عام���ر1اخلطي���ب,120031)1اأن1القي���م1ه���ي1عبارة1ع���ن1معايري1للحك���م1على1�سلوك1
الف���رد1يف1املجتمع,1والت���ي1تعمل1على1توجيه1�سلوكه1وحت���دد1ا�ستجابته1يف1مواقف1
احلياة1املختلفة,1ويكت�سبها1الفرد1يف1حياته1كما1يكت�سب1املعارف1واملهارات1والعادات1
واالجتاه���ات1ع���ن1طريق1اخلربة,1وتع���رف1كذلك1على1اأنها1جمموع���ة1ال�سلوكيات1
التي1يظهرها1الفرد1يف1تعامله1مع1االأحداث1التي1تواجهه1اأو1االأفراد1الذين1يتعامل1
معه���م1يف1احلي���اة1ويكت�سب1معظمها1م���ن1خالل1الرتبية1والبيئ���ة1التي1عا�ص1فيها1
الف���رد1يف1مراح���ل1عم���ره1املختلف���ة1(Demmont et al, 1996)1وتعرف1اجرائيا1
بالدرجة1التي1يح�سل1عليها1املراهقني1العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة1على1

مقيا�ص1القيم1االأخالقية1املعد1يف1هذه1الدرا�سة.1

1وترج���ع1اأهمي���ة1القي���م1اإىل1اأنه���ا1تعمل1على1�سب���ط1اأقوال1واأفع���ال1الفرد1
الأن1الف���رد1يت�س���رف1وفق1جمموعة1من1املبادئ1والقيم1في�سعى1لتحقيق1اخلري1ما1
ا�ستطاع1كما1يلتزم1بتجنب1�سلوك1ال�سر,1والقيم1هى1التي1حتدد1طبيعة1العالقات1
ب���ني1االأفراد1وه���ي1االأ�سا�ص1الذي1يعتمد1علية1الفرد1الإ�س���دار1االأحكام,1وهى1التي1
تعم���ل1عل���ي1توجيه1الفرد1الإ�سب���اع1حاجاته1االإ�سباع1املنا�سب1مم���ا1يجعله1علي1قدر1

من1االتزان1املنا�سب.

واإذا1كان1للقي���م1دورا1ًرئي�س���ا1ًيف1حياة1الف���رد1فاإنها1كذلك1تعمل1على1تقدم1 1
املجتم���ع1ومتا�سك���ه,1فه���ي1تزي���د1م���ن1تنمي���ة1االإح�سا����ص1بامل�سئولي���ة1االجتماعي���ة1
موجه���ات1 واالجتماعي���ة1 االأخالقي���ة1 فالقي���م1 الداخل���ي,1 وال�سب���ط1 وااللت���زام1
وطاق���ات1للعم���ل1الف���ردي1واجلماع���ي,1وهي1التي1ت�سب���ط1�سلوك1االأف���راد1وتوؤلف1
بينه���م1كوح���دة1اجتماعي���ة,1ويت�سح1ذلك1يف1القي���م1االإن�سانية1كامل�س���اواة1والعدالة1
والت�سحي���ة1واالإيث���ار1ونب���ذ1العنف,1وغريها1م���ن1القيم1التي1تلع���ب1دورا1ًيف1وحدة1

املجتمع1ومتا�سكه1)حممد1اإبراهيم1عيد,20051(.11
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1وتتمي���ز1القي���م1ال�سائ���دة1لدى1االأف���راد1بعدة1خ�سائ����ص1ووظائف1منها:1
اأنه���ا1ن�سبي���ة,1ومو�سوعي���ة,1وذاتي���ه1ومعياري���ه,1ومكت�سبه,1ومرتب���ة1تدريجيا1علي1
هيئ���ة1�سل���م1متدرج1يعرف1بالن�س���ق1القيمى,1اأم���ا1وظائفها1فتتمث���ل1يف:1اأنها1تعمل1
كموجهات1لل�سلوك1والدوافع,1وطاقات1العمل,1وت�ساعد1القيم1على1التنبوؤ,1وتعمل1
على1حتقيق1التوافق1النف�سي1واالجتماعي1لالأفراد,1اإىل1جانب1الدور1الذي1تلعبه1
يف1العالج1النف�سي,1وهي1بذلك1تهدف1اإىل1عمليات1تعديل1ال�سلوك,1وتدفع1الفرد1

لتح�سني1اإدراكه1ومعتقداته1لتت�سح1الروؤيا1اأمامه1)ح�سام1هيبة20051,1(.111

وهناك1جمموعة1من1العوامل1توؤثر1يف1منو1القيم1االأخالقية1منها1عوامل1
ذاتي���ة1تتعلق1بالف���رد1نف�سه1وهى1الذكاء1وال�سن1واجلن�ص1ومنها1عوامل1اجتماعية1
وثقافي���ة1وكل1م���ا1يحي���ط1بالطفل1م���ن1موؤ�س�سات1له���ا1القدرة1عل���ي1التاأثري1عليه1
كاالأ�س���رة1واملدر�س���ة1وجماع���ة1الرفاق1وو�سائ���ل1االإعالم.1كما1ي�س���ري1اأ�سامة1فاروق1
)2011(1اإىل1اأن1الط���الب1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1وخا�س���ة1املعاقني1�سمعيا1ًقد1
يواجهون1�سعوبة1يف1اكت�ساب1بع�ص1القيم1االأخالقية1نظرا1ًل�سعوبة1التوا�سل1مع1
النا����ص1املحيطني1به���م1اأو1موؤ�س�سات1التن�سئة1االجتماعي���ة1املتمثلة1يف1دور1العبادة,1

وو�سائل1االإعالم,1واالأقران.1

وتع���د1االأ�س���رة1ه���ي1املوؤ�س�س���ة1االأوىل1الت���ي1تنم���ى1ل���دى1الطف���ل1قيم���ه1
االأخالقي���ة1م���ن1خ���الل1اأ�ساليب1معاملته���ا1له,1وياأت���ي1دور1االأ�س���رة1يف1ت�سكيل1نوع1
م���ن1الرتتي���ب1الهرمي1للف���رد1وهو1ما1يع���رف1بالن�سق1القيم���ى.1ويوؤكد1ذلك1علي1
العي�س���ى1)1430(1حي���ث1يرى1اأن1االأ�سرة1تعد1من1اأه���م1املوؤ�س�سات1الرتبوية1املوؤثرة1
يف1تنمي���ة1القي���م1اخللقي���ة1يف1نفو�ص1النا�سئ���ة,1حيث1اأنها1الو�سي���ط1االأول1للرتبية1
ال���ذي1يتعل���م1فيها1النا�سئة1اأمن���اط1ال�سلوك1والع���ادات1االجتماعية1املرغوب1فيها,1
م���ن1خ���الل1التفاع���ل1العائلي1والعالق���ات1التي1تتكون1ب���ني1اأع�س���اء1االأ�سرة1والتي1
يرتت���ب1عليه���ا1اأن1يوؤث���ر1كل1ف���رد1يف1االآخ���ر1بق�س���د1تكوي���ن1خربات1جدي���دة1تعزز1
وتنم���ي1القي���م1اخللقية1لدى1النا�سئة1وه���ذا1يتطلب1من1االأ�س���رة1القيام1بواجبهم1

نحو1تربية1املراهق1تربية1اأخالقية1�سليمة1.
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وتعد1مرحلة1املراهقة1مرحلة1�سعبة1يواجه1فيها1الفرد1حتديات1كثرية,1
فهي1مرحلة1انتقالية1من1اأهم1خ�سائ�سها1انبثاق1نظام1قيمي1لدى1الفرد,1والذي1
تتح���دد1طبيعت���ه1علي1�سوء1االأهمي���ة1الن�سبية1التي1يعطيها1الف���رد1لكل1قيمة1من1
القي���م1وذل���ك1ا�ستنادا1اإيل1عالقاته1م���ع1اأ�سرته1ورفاقه1وخربات���ه1ال�سخ�سية,1واإذا1
كانت1مرحلة1املراهقة1مرحلة1عا�سفة1وبالغة1ال�سعوبة1بالن�سبة1لالإن�سان1العادي1
فهي1اأكرث1�سعوبة1بالن�سبة1لذوى1االحتياجات1اخلا�سة1الذين1يواجهون1�سعوبات1

يف1حياتهم1املدر�سية1واالجتماعية1)منى1احلديدى20031,1(.1

ه���ذا1مم���ا1دع���ى1الباحث���ان1اإيل1حماول���ة1التعرف1عل���ي1القي���م1االأخالقية1
الناجت���ة1ع���ن1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1ومدى1اختالفه���ا1ل���دى1املراهقني1من1
العادي���ني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة,1والقيم1االأخالقية1التي1تناولتها1الدرا�سة1
احلالي���ة1ه���ي1قيم���ة1:1ال�س���دق1,االأمان���ة1,1الت�سام���ح1,الع���دل1وامل�س���اواة1,التع���اون1

وامل�ساركة,1االنتماء.1

ثانيا : اأ�ساليب املعاملة الوالدية .

تع���د1االأ�س���رة1هي1املوؤ�س�س���ة1االأوىل1الت���ي1حتت�سن1الطفل1وه���ي1م�سئولة1
ع���ن1القي���ام1باأدوارها1االأ�سا�سية1من1تربيته1وتعليم���ه,1وهذا1الدور1منوط1باالأ�سرة1
جت���اه1اأبنائه���ا1�س���واء1اأكانوا1يعان���ون1من1�سعوبة1م���ا1اأو1ال1يعان���ون,1وتتجلى1اأهمية1
دور1االأ�س���رة1اإذا1كان1الطف���ل1من1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة,1وقد1اأثبتت1الدرا�سات1
اأن1االأ�س���رة1توؤث���ر1ب�س���كل1حا�س���م1عل���ى1منو1طفله���ا,1فاإذا1قام���ت1االأ�س���رة1بوظائفها1
ب�س���كل1منا�س���ب1من1خ���الل1ا�ستخدامه���ا1الأ�ساليب1املعامل���ة1ال�سوية1ف���اإن1تاأثريها1
�س���وف1ينعك����ص1ب�س���كل1اإيجاب���ي1على1جمي���ع1جوان���ب1ال�سخ�سية.1)حمم���د1حماد,111111111111111

هدى1�سعبان,20131(.

ولق���د1تع���ددت1التعريف���ات1التي1تناول���ت1اأ�ساليب1املعامل���ة1الوالدية1ومن1
�سمنه���ا1تعريف1م�سطف���ي1فهمي,1975,ع���الء1الدين1كف���ايف,1979(1باأنها1هي1كل1
�سل���وك1ي�س���در1ع���ن1االأب1اأو1االأم1اأو1كليهم���ا,1ويوؤث���ر1علي1الطفل1وعل���ي1�سخ�سيته1
�س���واء1ق�س���د1بهذا1ال�سلوك1التوجيه1والرتبية1اأم1ال1,1كما1يعرفها)1النا�سئ2009,1(11
باأنها1االأ�ساليب1النف�سية1واالجتماعية1التي1يتبعها1الوالدان1مع1الطفل1يف1عملية1
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التن�سئة1االجتماعية1كالثواب1والعقاب1بنوعيها1املادي1واملعنوي1مما1يوؤثر1يف1منو1
الطفل1العقلي1واالنفعايل1واالجتماعي.

وقد1قاما1الباحثان1بتبنى1تعريف1اأماين1عبد1املق�سود1)1999(1الأ�ساليب1
املعاملة1الوالدية1والذي1يعرفها1باأنها1»1الطريقة1اأو1الطرق1التي1يتبعها1الوالدان1
يف1معاملة1الطفل1اأثناء1تفاعلهم1معه1يف1املواقف1احلياتية1املختلفة1وكما1يدركها1

الطفل.

كم���ا1مت1تعري���ف1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1اإجرائي���ا1ً»1بالدرج���ة1الت���ي1
يح�س���ل1عليه���ا1املراهق���ني1العادي���ني1وذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1عل���ى1مقيا����ص1
اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1وال���ذي1يت�سمن1االأ�سالي���ب1االآتي���ة:1)الدميقراطية,1

الت�سلط,1الرف�ص,1احلماية1الزائدة,1التفرقة(.
وقد قاما الباحثان بتحديد هذه الأ�ساليب على النحو التايل:

اأ�س�لوب الدميقراطية:1ويعرف1باأنه:1حث1االأبناء1عل���ى1ممار�سة1اأفكارهم1بحرية1
واتخاذ1قراراتهم1اخلا�سة1بهم1واإجراء1املناق�سات1معهم1يف1امل�سائل1التي1يعرت�سون1

عليها.
اأ�س�لوب الت�س�لط:1ويع���رف1باأن���ه:1فر����ص1نظ���ام1�س���ارم1عل���ى1االأبن���اء1م���ن1قب���ل1
الوالدي���ن1,1وعدم1اإعطاء1االأبناء1الفر�ص1لت�سري���ف1اأمورهم1باأنف�سهم,1والوقوف1

اأمام1رغباتهم1معتمدين1على1�سلطتهما1وقوتهما.
اأ�س�لوب الرف��س :ويع���رف1باأن���ه:1ع���دم1قب���ول1االآب���اء1لت�سرف���ات1واأف���كار1اأبنائه���م1
وال�سخري���ة1منه���ا,1وجتن���ب1التعام���ل1مع���ه,1وع���دم1م�ساركته���م,1و�سرع���ة1الغ�سب1
منه���م1وعقابه���م,1ومعاملته���م1كاأنهم1عبء1عليه���م,1واأنهم1اأ�سخا����ص1غرباء1عنهم1

ويرف�سون1وجودهم1يف1املنزل.
اأ�سلوب احلماية الزائدة:1ويعرف1باأنه:1االأ�سلوب1الذي1يلبي1فيه1الوالدان1جميع1
ما1ي�ستطيعان1تلبيته1من1مطالب1االبن1وحماولة1الدفاع1عنه1يف1اأي1ت�سرف1يثري1
غ�سب���ه1وعدم1معاقبته1على1االأخطاء1الت���ي1يرتكبها,1واخلوف1عليه1من1اأي1خطر1

متوقع1اأو1غري1متوقع,1والقلق1الدائم1على1�سحته1وحياته.
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اأ�س�لوب التفرقة:1ويعرف1باأنه:1عدم1توخي1امل�ساواة1والعدل1بني1االأبناء1
يف1املعاملة,1وتف�سيل1بع�ص1االأبناء1على1االأخر1والتحيز1لهم1على1ح�ساب1االآخرين.

وتت�س���ح1اأهمية1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1التي1يتلقاها1االأبناء1باأنها1ذات1
عالقة1وثيقة1مبا1�ستكون1عليه1�سخ�سياتهم1و�سلوكهم1وقيمهم1وتوافقهم1النف�سي1
واالجتماع���ي1يف1امل�ستقب���ل,1واإدراك1االأبن���اء1للمعامل���ة1الوالدية1الت���ي1ي�ستخدمها1
االآباء1يف1التعامل1معهم,1اأما1اأن1تكون1اإيجابية1واأما1اأن1تكون1�سلبية,1ويعزى1اإليها1
م�ست���وى1ال�سحة1النف�سية1الذي1ميكن1اأن1ي�س���كل1�سخ�سياتهم1بو�سفهم1را�سدين1

يف1امل�ستقبل1)�سعاد1الب�سر1وحمود1القع�سان20071(.1

ويوؤك���د1ذل���ك1حمم���ود1طي���وب1واآخ���رون1)2009(1حي���ث1ي���رى1اأن1تعام���ل1
الوال���دان1م���ع1اأبنائهم1باأ�ساليب1تعتمد1على1معرفتهم1بالرتبية1ال�سليمة,1والعمل1
عل���ى1تنمية1مواهبهم1ودعم1طموحاتهم,1فاأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1التي1يتبعها1
الوال���دان1يف1تعامله���م1م���ع1االأبن���اء1له���ا1اأث���ر1كب���ري1يف1منوه���م1ويف1اعتمادهم1على1

اأنف�سهم1وحتملهم1مل�سئولياتهم1واكت�سابهم1لقيمهم1و�سلوكياتهم1احلميدة.

ومما1ال1ريب1فيه1اأن1تن�سئة1االبن1املعاق1تنطوى1على1حتديات1جمة,1الأن1
والدي���ه1ال1يتحم���الن1امل�سئولي���ات1التي1يتحمله���ا1كل1االآباء1واالأمه���ات1يف1املجتمع1
فح�س���ب1ولكنهما1يواجهان1حتديات1خا�س���ة,1واأعباء1اإ�سافية1ب�سبب1حالة1االإعاقة1

)منى1احلديدى,1جمال1اخلطيب,19961(.

ف���اإدراك1االأبن���اء1املعاق���ني1للقب���ول1الوال���دي1يجعله���م1يحب���ون1اأقرانه���م1
ورمب���ا1يوؤدى1ذلك1اإىل1�سعوره���م1االيجابي1باحرتام1الذات,1وتزايد1الثقة1بالنف�ص1
وم�ساعر1الثقة1نحو1االأقران,1ومثل1هذا1ميكن1اإىل1حد1كبري1اأن1مينع1املعاقني1من1

.(Elhageen, 2004)1االإح�سا�ص1باالغرتاب1وعدم1االنتماء

وق���د1اعتم���د1قيا����ص1اأ�سالي���ب1املعاملة1الوالدي���ة1يف1مراحل���ه1االأويل1على1
وجه���ة1نظر1االآباء1ثم1بعد1ظه���ور1االجتاه1الظاهراتي1حتول1االهتمام1اإىل1معرفة1
وجه���ات1نظ���ر1االأبناء1اأنف�سهم1حول1اأ�ساليب1املعامل���ة1الوالدية1التي1يتلقونها1من1
قبل1الوالدين,1الأن1املهم1هو1ما1يدركه1االبن1يف1معاملة1والديه1له,1ولي�ص1املهم1ما1

يق�سده1الوالدان1يف1معاملتهما1لالبن1)عبده1ال�سنعاين,20091(.
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ومبا1اأن1معظم1الدرا�سات1ال�سابقة1واالأطر1النظرية1اعتمدت1على1قيا�ص1
اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدية1من1خالل1وجه���ة1نظر1االأبناء1ف���اإن1الباحثان1يتبنيان1
ه���ذا1االجت���اه,1وذلك1نظرا1ًالأهمية1قيا����ص1اأ�ساليب1املعامل���ة1الوالدية1كما1يدركها1

االأبناء1ولي�ص1من1خالل1ا�ستجابات1الوالدين.

ومم���ا1�سبق1يت�سح1اأهمية1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1التي1يتلقاها1االأبناء1
وخا�س���ة1يف1مرحل���ة1املراهقة1يف1ت�سكي���ل1�سخ�سيتهم,1حيث1ي�ستخ���دم1العديد1من1
االآب���اء1اأن���واع1متع���ددة1م���ن1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدية1منه���ا1ما1ه���و1ايجابي1مثل1
اأ�سل���وب1الدميقراطية1واال�ستقاللية,1ومنها1ما1هو1�سلبي1مثل1الت�سلط1والتفرقة1
واحلماي���ة1الزائ���دة,1وتنعك�ص1هذه1االأ�ساليب1ب�سكل1مبا�س���ر1على1تكوين1�سخ�سية1
االأبناء1�سواء1العاديني1اأو1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1مما1دعا1الباحثان1اإىل1درا�سة1

هذه1االأ�ساليب1وعالقتها1بنمو1القيم1االأخالقية.
1

الدرا�صات ال�صابقة:
1- درا�سات تناولت اأ�ساليب املعاملة الوالدية:

تع���ددت1الدرا�س���ات1الت���ي1تناول���ت1اأ�ساليب1معامل���ة1الوالدي���ن1الأبنائهم,1
فمنه���ا1م���ا1ركز1على1اأ�ساليب1معاملة1الوالدين1الأبنائه���م1املعاقني1ومنها1ما1تناول1
اأ�سالي���ب1معامل���ة1الوالدي���ن1الأبنائه���م1العادي���ني,1كم���ا1مت1رب���ط1اأ�سالي���ب1معاملة1
الوالدين1بالكثري1من1املتغريات1مثل1جودة1احلياة,1والقدرة1على1اتخاذ1القرار.

ومن1الدرا�سات1التي1تناولت1اأ�ساليب1معاملة1الوالدين1مع1االأفراد1املعاقني1كانت1
درا�س���ةAran et al 20071,1والت���ي1هدف���ت1ملعرف���ة1م���دى1تاأثري1اأ�سالي���ب1املعاملة1
الوالدية1على1جودة1احلياة1لدى1االأطفال1املعاقني1عقلياً,1وقد1�سارك1يف1الدرا�سة1
)39(1طف���ل1يعانون1من1االإعاقة1العقلية1و�سارك1معهم1اأي�سا1ًالوالدين,1واالأخوة,1
وتراوح���ت1اأعماره���م1م���ا1ب���ني1)6-18(1عام1,1وق���د1اأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1اأن1اأ�ساليب1
املعامل���ة1الوالدي���ة11كانت1اأكرث1تاثريا1ًعلى1االأبناء1م���ن1معامالت1الذكاء,1والقلق,1
وامل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�س���ادي,1كم���ا1اأن1التاأثري1النف�سي1عل���ى1الطفل1جتاوز1
تاأث���ري1االإعاق���ة1عليه,1واأ�سارت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأي�سا1ًاإىل1اأهمي���ة1التدخل1املبكر1يف1

جمال1االأ�سرة,1وبخا�سة1تلك1التدخالت1التي1تركز1على1اأ�ساليب1املعاملة.
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وم���ن1الدرا�س���ات1التي1حاول���ت1الربط1بني1االإعاق���ات1املختلفة1واجتاهات1
 (Cummings, 2001)1الوالدي���ن1نح���و1تربي���ة1اأبنائه���م1املعاق���ني1كان���ت1درا�س���ة
والتي1هدفت1اإىل1التعرف1على1العالقة1بني1اإعاقات1االأطفال1ال�سحية1والتوافقية1
وب���ني1اجتاه���ات1الوالدين1يف1تربيته���م,1وقد1تكونت1العينة1م���ن1)240(1من1االآباء1
ملجموعات1من1االأطفال1املعاقني1عقلياً,1واملر�سى1ع�سويا1ًباأحد1االأمرا�ص1املزمنة,1
واالأطفال1الع�سابيني1وكذلك1االأطفال1العاديني,1وقد1بلغ1متو�سط1عمر1االأطفال1
)4-13(1عام,1وتكونت1اأدوات1الدرا�سة1من1مقيا�ص1االجتاهات1نحو1تربية1الطفل,1
وق���د1اأظه���رت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1ع���دم1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1جمموعة1
االآب���اء1املختلف���ة1م���ن1ناحي���ة1اجتاهاته���م1نح���و1تن�سئ���ة1اأطفاله���م1�س���واء1العاديني1
اأو1غ���ري1العادي���ني,1بي���د1اأن1اآب���اء1االأطفال1املعاق���ني1عقليا1ًاأكرث1رف�س���ا1ًبدرجة1ذات1
دالل���ة1اإح�سائي���ة1من1اآباء1االأطفال1العاديني,1ومن1اآباء1االأطفال1املر�سي1باأمرا�ص1

مزمنة.11

وج���اءت1درا�س���ة1مو�س���ى1جني���ب1)2003(1للتع���رف1عل���ى1اأ�سالي���ب1املعاملة1
الوالدي���ة1– كم���ا1يدركها1االأبناء1– لالأطف���ال1املوهوبني,1وكذلك1حتديد1الفروق1
اأ�سالي���ب1معامل���ة1الوالدي���ن1الأبنائه���م1املوهوب���ني1الذك���ور1واالإن���اث,1وق���د1 ب���ني1
ا�ستمل���ت1اأدوات1الدرا�سة1على1مقيا����ص1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية,1واختبار1القدرة1
عل���ى1التفك���ري1االبت���كاري,1وقد1اأ�سارت1نتائ���ج1الدرا�سة1اإىل1حتدي���د1جمموعة1من1
االأ�سالي���ب1الت���ي1يج���ب1اأن1يقوم1به���ا1الوال���دان1بالتعامل1من1خاللها1م���ع1اأبنائهم1
املوهوب���ني1ومنها:1اأ�سل���وب1الدميقراطية1يف1املعاملة,1اأ�سل���وب1التقبل,1كما1حددت1
الدرا�سة1بع�ص1االأ�ساليب1التي1حتد1من1اكت�ساف1املوهبة1وتنميتها1ومنها:1اأ�سلوب1
التذبذب1يف1املعاملة,1اأ�سلوب1الق�سوة,1اأ�سلوب1اإثارة1االأمل1النف�سي,1اأ�سلوب1التفرقة1

يف1املعاملة.

ولنف�ص1الهدف1جاءت1درا�سة1(نادر1فتحي,20081(1والتي1هدفت1اإىل1درا�سة1
االجتاهات1الوالدية1جتاه1االأطفال1عامة1واالأطفال1غري1العاديني1ب�سفة1خا�سة,1
كم���ا1حتاول1الدرا�سة1التعرف1على1الفروق1يف1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1يف1تن�سئة1
الطفل1غري1العادي1بني1كل1من1االآباء1واالأمهات,1وحماولة1تعديل1بع�ص1االأ�ساليب1
املعامل���ة1الوالدية1من1خالل1برنام���ج1اإر�سادي1مقرتح1يف1�سوء1عدد1من1املتغريات1
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املرتبط���ة1بها,1وقد1تكونت1اأدوات1الدرا�سة1م���ن1مقيا�ص1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1
يف1تن�سئ���ة1االأطف���ال1غري1العاديني,1واأ�سارت1نتائج1الدرا�سة1وجود1فروق1ذات1داللة1
اإح�سائي���ة1يف1اجتاه���ات1الوالدي���ة1يف1تن�سئة1االأطفال1غ���ري1العاديني1لدى1كال1من1
االآباء1واالأمهات1باختالف1جن�ص1الطفل,1كما1اأ�سارت1النتائج1اإىل1اختالف1اأ�ساليب1
املعامل���ة1الوالدي���ة1يف1تن�سئة1الطفل1غري1الع���ادي1باختالف1نوع1االإعاقة1)ب�سرية1
قامت1الدرا�سة1بو�سع1برنامج1مقرتح1لتعديل1 كما1 عقلية(,1 – اإعاقة1 – �سمعية1
بع����ص1اأ�سالي���ب1املعاملة1الوالدية1غري1ال�سوي���ة1يف1تن�سئة1االأطفال1غري1العاديني.

كم���ا1ج���اءت1درا�س���ة1(Pugh, 2004)1للتعرف1على1م���دى1تاأثري1االأمومة1
الفعال���ة1واأ�سالي���ب1املعامل���ة1عل���ى1تربي���ة1الطف���ل1املع���اق,1وتكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1
م���ن1)68(1اأم1لطف���ل1مع���اق,1وق���د1اأ�س���ارت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1االأم1التي1لديها1
كف���اءة1ذاتي���ة1تتعامل1م���ع1االبن1املع���اق1باأ�ساليب1تتمي���ز1بااليجابي���ة1مثل1العطف1
والدميقراطي���ة1مم���ا1يع���زز1حتقيق1اأه���داف1التن�سئ���ة1االجتماعي���ة1ال�سليمة1لدى1
الطف���ل1املع���اق1ويحقق1ترابط1عائلي1ق���وي,1وكذلك1وجدت1الدرا�س���ة1اأن1االأمهات1
الالت���ي1لديهن1كف���اءة1ذاتية1منخف�س���ة1يتعاملن1مع1اأوالدهن1املعاق���ني1باأ�ساليب1

معاملة1�سلبية1كالعنف1واالن�سباط1الق�سري1للطفل.

وهن���اك1م���ن1الدرا�س���ات1م���ن1حاول���ت1التع���رف1عل���ى1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1
الوالدي���ة1ل���دى1نوع1اآخر1من1االإعاق���ة1وهم1االأطفال1املعاق���ني1�سمعيا1ًحيث1جاءت1
درا�س���ة1)هوي���دا1ال�سيد,20091(1ملعرفة1العالقة1بني1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1كما1
يدركها1االأطفال1�سعاف1ال�سمع1وامل�سكالت1ال�سلوكية,1وهل1توجد1فروق1يف1درجة1
امل�س���كالت1ال�سلوكية1لدى1االأطفال1�سعاف1ال�سمع1تبعا1ًالختالف1اجلن�ص1والعمر1
وامل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�سادي,1وقد1تكونت1اأدوات1الدرا�س���ة1من1مقيا�ص1اأراء1
االأبن���اء1يف1معاملة1الوالدي���ن,1ومقيا�ص1امل�سكالت1ال�سلوكية,1وق���د1اأ�سارت1النتائج1
اإىل1وجود1عالقة1ارتباطيه1موجبة1بني1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1مثل1)الرف�ص1
واالإهم���ال,1والتبعي���ة1والتحك���م,1الت�سام���ح1واملبالغ���ة1يف1الرعاية(1بظه���ور1م�ساكل1
الع���دوان,1القل���ق,1الك���ذب,1اخل���وف,1العناد.1كم���ا1اأ�س���ارت1نتائج1الدرا�س���ة1اإىل1عدم1
وج���ود1ف���روق1الأثر1امل�ست���وى1االجتماعي1االقت�سادي1على1اأبع���اد1املعاملة1الوالدية1

كما1يدرجها1االأطفال1�سعاف1ال�سمع1من1اجلن�سني.
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واإذا1كان���ت1هن���اك1من1الدرا�س���ات1قد1تناول���ت1اأ�ساليب1املعامل���ة1الوالدية1
ل���دى1املعاق���ني1فاإن1هناك1درا�سات1اأخرى1قد1ركزت1على1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1
لالأبن���اء1العادي���ني1ومن1ه���ذه1الدرا�سات1درا�س���ة (Miners, 2001)1والتي1هدفت1
اإىل1معرف���ة1تاأث���ري1اأ�سلوب1املعاملة1الوالدية1على1النم���و1االأخالقي1الأبنائهم,1ومت1
تطبي���ق1الدرا�س���ة1على1عينة1م���ن1)120(1طفل1ترتاوح1متو�س���ط1اأعمارهم1)11٫2(1
ع���ام,1وق���د1قاموا1بتقييم1اال�ستجاب���ات1على1بع�ص1املواق���ف1االأخالقية,1كما1قاموا1

بتقييم1املناخ1االنفعايل1الأ�سرهم,1وقد1اأ�سارت1النتائج1اإىل:1

1 اأن1النمو1االأخالقي1لالأبناء1يختلف1باختالف1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية.1أ-
اخت���الف1ا�ستجاب���ات1االإناث1ع���ن1ا�ستجابات1الذكور1يف1تقيمه���م1لال�ستجابات1ب-1

عل���ى1املواق���ف1االأخالقية1ل�سال���ح1االإن���اث1ج-1اأن1الذكور1الذي���ن1كانت1اأمناط1
معامل���ة1والديه���م1تت�س���ف1بقل���ة1ال���دفء1االنفع���ايل1وال�سيط���رة1ق���د1اختلفت1
ا�ستجاباتهم1عن1االأبناء1الذين1متيزت1اأ�ساليب1معاملتهم1بالدفء1االنفعايل1

وذلك1على1مقيا�ص1النمو1االأخالقي.

كم���ا1ج���اءت1درا�سة1)�سيم���اء1ن�سر1وط���ه1امل�ست���كاوى,20071(1للتحقق1من1
العالق���ة1االرتباطي���ة1ب���ني1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1والقي���م1االأخالقي���ة,1وقد1
قام���ت1الدرا�سة1با�ستخدام1مقيا�ص1اأ�ساليب1التن�سئة1االجتماعية,1ومقيا�ص1القيم1
االأخالقية,وق���د1اأ�س���ارت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اإىل1ع���دم1وج���ود1عالق���ة1ارتباطيه1دالة1
اإح�سائي���ة1ب���ني1اأ�سل���وب1)التبعي���ة-1اال�ستق���الل(1وب���ني1قيمة1ال�س���دق,1على1حني1
و�سل���ت1معام���الت1االرتب���اط1مل�ست���وى1الدالل���ة1االإح�سائية1بني1اأ�سل���وب1)التبعية1
واال�ستق���الل(1وب���ني1القيم1االأخالقية1التالية1)ال�س���دق,1االأمانة,1الوفاء,1العدل,1
االإخال����ص,1احلل���م,1االعت���دال,1الرحمة,1ال�س���رب(,1كما1اأ�س���ارت1النتائج1اإىل1وجود1
فروق1دالة1اإح�سائية1بني1الذكور1واالإناث1يف1قيم1)ال�سدق,1واحللم,1االإخال�ص(,1
واأي�س���ا1ًع���دم1وج���ود1فروق1دال���ة1بني1الذكور1واالإن���اث1يف1قيم1)الع���دل1واالعتدال,1

وامل�ساواة,1الرحمة(.



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 137 -

وج���اءت1درا�سة1)اأنعام1�سعيبي,20091(1للك�س���ف1عن1العالقة1بني1اأ�ساليب1
املعاملة1الوالدية,1واتخاذ1االأبناء1لقراراتهم1يف1املرحلة1الثانوية1وذلك1من1خالل1
معرف���ة1العالقة1ب���ني1متغريات1امل�ستوى1االجتماعي1االقت�سادي1واأ�سلوب1املعاملة1
الوالدية1لالأبناء,1وقد1اأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1فروق1دالة1بني1الذكور1واالإناث1يف1
اتخاذ1القرارات1ل�سالح1الذكور,1كما1وجدت1فروق1ذات1داللة1بني1الذكور1واالإناث1
يف1اأ�سلوب1املعاملة1الوالدية1لالأب1ل�سالح1الذكور,1كما1ظهر1عدم1وجود1فروق1ذات1
دالل���ة1ب���ني1الذكور1واالإناث1يف1اأ�سلوب1املعامل���ة1الوالدية1لالأم1,1كما1وجدت1عالقة1
ارتباطي���ه1موجبة1ب���ني1اأ�ساليب1املعامل���ة1الوالدية1ل���الأب1واالأم,1وبع�ص1متغريات1
امل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�س���ادي1لالأ�س���رة,1كما1وج���دت1اأي�سا1ًعالق���ة1ارتباطيه1

موجبة1بني1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1وجماالت1اتخاذ1االأبناء1لقراراتهم.

مم���ا1�سبق1ميك���ن1القول1بتعدد1الدرا�س���ات1التي1تناول���ت1اأ�ساليب1املعاملة1
الوالدي���ة1�س���واء1ل���دى1العادي���ني1اأو1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1اإال1اأن���ه1مل1توجد1
درا�سة1واحدة1– على1حد1علم1الباحثني1– جمعت1بني1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1
للعادي���ني1وذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1ملعرفة1الفروق1بينه���م1يف1اأ�ساليب1املعاملة1

الوالدية1وعالقتها1ببع�ص1املتغريات1االأخرى.

2- درا�س�ات تناول�ت القي�م الأخالقي�ة ل�دى املراهق�ني وعالقته�ا باأ�س�اليب 
املعاملة الوالدية:

اهتم���ت1الكث���ري1من1الدرا�س���ات1ال�سابقة1بدرا�سة1القي���م1االأخالقية1لدى1
االأبن���اء1وحماولة1التع���رف1على1العوامل1التي1توؤثر1على1من���و1هذه1القيم1لديهم,1
وم���ن1ه���ذه1الدرا�س���ات1درا�سة1(Walker et al 1999)1والت���ي1هدفت1اإىل1التعرف1
عل���ى1االأهمي���ة1الن�سبية1ل���دور1الوالدين1يف1منو1القيم1االأخالقي���ة1لدى1اأطفالهم,1
وق���د1تكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1من1)80(1عائل���ة,1واأطفالهم1مبتو�س���ط1عمر1)16-6(1
ع���ام,1وق���د1اأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1اأن1اأمن���اط1تفاع���ل1ومعامل���ة1الوالدي���ن1الأبنائه���م1
باالإ�ساف���ة1اإىل1م�ست���وى1املناق�س���ة1من1قب���ل1الوالدين1وقوة1االأن���ا1لديهم1ميكن1اأن1
تكون1متنبي1لنمو1القيم1االأخالقية1لدى1االأبناء,1وكذلك1اأو�سحت1النتائج1مدى1

اأهمية1العوامل1الوجدانية1واالنفعالية1يف1منو1القيم1االأخالقية.
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وعلى1نف�ص1النهج1جاءت1درا�سة1)حنان1عبد1احلليم,20041(1والتي1جاءت1
للتع���رف1عل���ى1دور1بع����ص1الو�سائ���ط1الرتبوية1مث���ل1)1االأ�سرة,1املدر�س���ة,1امل�سجد(1
يف1تنمي���ة1وتاأ�سي���ل1القيم1االأخالقية1لدى1ال�سباب1يف1ظ���ل1مالمح1النظام1العاملي1
اجلدي���د,1با�ستخدام1املنهج1الو�سفي,1وقد1اأ�سفرت1الدرا�سة1عن1نتائج1من1اأهمها:1
اأن1االأ�س���رة1ه���ي1اجلماعة1االإن�ساني���ة1االأوىل1التي1يتعامل1معه���ا1الطفل1وهي1على1
درجة1من1االأهمية1يف1تنمية1وتاأ�سيل1القيم1االأخالقية,1والتي1توؤثر1تاأثريا1ًوا�سحا1ً
يف1مراحل1منو1الفرد1املختلفة1وخا�سة1مرحلة1ال�سباب.1كما1اأن1القيم1االأخالقية1
تتك���ون1لدى1الف���رد1من1مرحلتني,1يف1املرحلة1االأويل1تفر����ص1فيها1اجلماعة1على1
الف���رد1االأخ���الق1الت���ي1يج���ب1اأن1يتعامل1به���ا,1ويف1املرحل1الثاني���ة1ت�سبح1االأخالق1
م�سئولي���ة1الف���رد1اأي1اأنها1تنتقل1من1�سلوك1توافق���ي1مع1حاجات1اجلماعة1وقيمها1

اإىل1اإميان1بهذا1ال�سلوك1وامل�سئولية1عنه.
وكذل���ك1ج���اءت1درا�س���ة1)زي���اد1ب���ركات,20051(1للتع���رف1عل���ى1امل�سئولي���ة1
الرئي�سي���ة1والثانوي���ة1والهام�سي���ة1ل���كل1م���ن1البي���ت1واملدر�س���ة1وامل�سج���د1يف1تعليم1
ال�سب���اب1منظوم���ة1م���ن1القيم,1وذل���ك1من1وجهة1نظ���ر1عينة1من1االآب���اء1واملعلمني1
وال�سب���اب1اأنف�سه���م1بلغ1عددهم1)1720(1فرًدا1طب���ق1عليهم1مقيا�ص1منظومة1القيم1
املكت�سبة1لل�سباب,1وقد1اأظهرت1نتائج1الدرا�سة1اأن1البيت1قد1اأ�سهم1بدور1رئي�سي1يف1
تعلي���م1م���ا1ن�سبته1)1581%(1من1القيم,1كما1اأ�سهمت1املدر�سة1بدور1رئي�سي1بتعليم1ما1
ن�سبته1)1361(1من1القيم,1بينما1اأقت�سر1دور1امل�سجد1الرئي�سي1بتعليم1)1101%(1فقط1
م���ن1هذه1القي���م.1واأظهرت1النتائج1كذلك1اأن1القيم1اخلم����ص1االأكرث1اهتماًما1عند1
ممار�س���ة1البي���ت1لدوره1الرئي�س���ي1لتعليمها1لل�سب���اب1هي1على1الرتتي���ب1:1النظام1
والرتتي���ب1والنظاف���ة,1اال�ستقاللية1واالعتم���اد1على1النف����ص,1الطاعة1واالحرتام1
واالمتثال,1�سعة1اخليال1واالإبداع.1بينما1القيم1اخلم�ص1االأوىل1يف1اهتمام1املدر�سة1
فكان���ت1على1الرتتي���ب:1التفاين1يف1العمل,1احلداثة1والتط���ور1واملعا�سرة,1التحرر1
وانفتاح1الفكر1و�سعة1االأفق,1ال�سعور1باالإنتاجية1والعمل,1حب1اال�ستطالع1والبحث1
وا�ستق�ساء1املعرفة,1اأما1القيم1التي1اأ�سهم1امل�سجد1بتعليمها1لل�سباب1ب�سكل1رئي�سي1
فكان���ت1عل���ى1الرتتي���ب:1اخل�سي���ة1واملخاف���ة1م���ن1اهلل,1الوق���ار1والرحم���ة,1الدماثة1
واللط���ف1والكيا�س���ة1واللياقة,1الهدوء1وامل�ساملة1وع���دم1االعتداء,1الت�سامح1والعفو.1
كم���ا1اأ�سارت1نتائ���ج1الدرا�سة1اإىل1وجود1فرق1جوهري1بني1الدور1الرئي�سي1لكل1من1

البيت1واملدر�سة1وامل�سجد1يف1تعليم1القيم1لل�سباب1وذلك1مل�سلحة1البيت.1
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ونظ���را1ًالأهمية1منو1القي���م1االأخالقية1لدى1املراهقني1فقد1جاءت1درا�سة1
)اأ�سام���ة1ف���اروق,2010(1يف1حماول���ة1و�سع1برنامج1مينى1على1فني���ة1لعب1الدور1يف1
تنمية1القيم1االأخالقية1لدى1الطالب1ال�سم,1وقد1طبق1البحث1على1عينة1قوامها1
)20(1طال���ب1اأ�س���م1متو�س���ط1اأعمارهم1)17-19(1�سن���ة,1وقد1ا�ستخدم���ت1الدرا�سة1
االأدوات1التالي���ة:1مقيا����ص1امل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�س���ادي1لالأ�س���رة,1مقيا����ص1
�ستانف���ورد1بني���ه,1ومقيا����ص1القيم1االأخالقي���ة,1وقد1قام1الربنام���ج1على1فنية1لعب1
الدور1والذي1تكون1من1)12(1جل�سة1عالجية,1وقد1اأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1فروق1
دال���ة1اإح�سائي���ا1ًبني1متو�سطي1رتب1املجموعتني1التجريبي���ة1وال�سابطة1على1اأداء1
مقيا�ص1القيم1االأخالقية1يف1القيا�ص1البعدي1ل�سالح1املجموعة1التجريبية,1وتعد1
هذه1الدرا�سة1من1الدرا�سات1القليلة1ن�سبيا1ًيف1التعرف1على1القيم1االأخالقية1لدى1

املعاقني.

التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:
م���ن1خ���الل1العر����ص1ال�سابق1لعدد1م���ن1الدرا�سات1ال�سابق���ة1التى1تناولت1

متغريات1الدرا�سة1احلالية1ميكن1مالحظة1االآتي:
1 اأ�س���ارت1نتائ���ج1بع����ص1الدرا�س���ات1اإىل1تاأث���ري1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1على1-

املعاق���ني1ي�س���ورة1وا�سح���ة1كم���ا1يف1درا�س���ة:1(Cummings 2001),1ودرا�س���ة1
(Pugh, 2004),1ودرا�س���ة (Aran et al 2007) ,1ودرا�س���ة1)ن���ادر1فتح���ي,1

2008(,1ودرا�سة1)هويدا1ال�سيد,20091(.
1 كما1اأ�سارت1نتائج1الدرا�سات1اإىل1وجود1تاأثري1الأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1على1-

االأبن���اء1العادي���ني1كم���ا1يف1درا�س���ة1(Miners, 2001),1ودرا�س���ة1)�سيماء1ن�سر1
وطه1امل�ستكاوى,20071(,1ودرا�سة1)اأنعام1�سعيبي,20091(.

1 دل���ت1نتائ���ج1بع����ص1الدرا�س���ات1عل���ى1وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ة1دال���ة1اإح�سائيا1ً-
ب���ني1بع����ص1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1ال�سلبية1مث���ل1)الرف����ص,1واالإهمال,1
الق�س���وة,1التفرق���ة(,1وبني1ظهور1العديد1من1امل�س���اكل1مثل1)العدوان,1الكذب,1
اخل���وف,1العن���اد(,1وذل���ك1كم���ا1يف1درا�سة1)هوي���دا1ال�سي���د,20091(,1اأو1فى1احلد1
م���ن1تنمي���ة1املوهب���ة1ل���دى1االأبن���اء1املوهوب���ني1مث���ل11درا�س���ة1)مو�س���ى1بخي���ت,1
.(Miners, 2001) درا�س���ة1 يف1 كم���ا1 االأخالق���ي1 النم���و1 �سع���ف1 اأو1 1,)2003
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1 اأظهرت1نتائج1بع�ص1الدرا�سات1اإىل1وجود1اختالف1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1-
باخت���الف1نوع1االعاقة1كما1فى1درا�سة1(Cummings 2001),1ودرا�سة1)نادر1

فتحي,20081(.
1 اأو�سح���ت1نتائ���ج1بع����ص1الدرا�س���ات1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1االأب���اء1-

واالمه���ات1يف1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1تبع���ا1ًللكف���اءة1الذاتي���ة1ل���كل1منهما1
1,(Pugh, 2004) ودرا�س���ة1 1,(Cummings  2001) درا�س���ة1 كم���ا1يف1 وذل���ك1

ودرا�سة1)اأنعام1�سعيبي,20091(.1
1 اأظه���رت1نتائج1بع����ص1الدرا�سات1وج���ود1عالقة1ارتباطية1دال���ة1اح�سائية1بني1-

اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1والقي���م1اخلالقي���ة1ل���دى1االأبن���اء1كم���ا1يف1درا�س���ة1
)Walker et al 1999),1ودرا�سة1)حنان1عبد1احلليم,20041(,1ودرا�سة1)زياد1

بركات,20051(.
1 اأ�س���ارت1نتائ���ج1بع�ص1الدرا�سات1اإىل1وجود1فروق1بني1الذكور1واالإناث1يف1بع�ص1-

القي���م1االأخالقي���ة1كما1يف1درا�س���ة1(Miners, 2001),1ودرا�س���ة1)�سيماء1ن�سر1
وطه1امل�ستكاوى,20071(.

وم���ن1العر����ص1ال�سابق1ميكن1القول1باأن1اإهتم���ام1معظم1الباحثني1ان�سب1
على1معرفة1تاأثري1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1على1االأبناء1املعاقني1فقط,1ودرا�سات1
اأخرى1اهتمت1بتاأثري1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1على1االأبناء1العاديني1فقط,1ولكن1
مل1توج���د1درا�س���ة1واح���دة1– على1حد1علم1الباحثان-1جمع���ت1بني1العاديني1وذوى1
االإعاق���ات1املختلف���ة1يف1معرف���ة1القي���م1االأخالقي���ة1الناجتة1ع���ن1اأ�سالي���ب1املعاملة1

الوالدية,1مما1دفع1الباحثان1اإىل1تناول1مو�سوع1هذه1الدرا�سة.

فرو�س الدرا�صة:
ميكن1�سياغة1فرو�ص1الدرا�سة1احلالية,1يف1�سوء1ما1�سبق1كما1ياأتي:

11 توج���د1عالق���ة1ارتباطي���ه1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1اأ�ساليب1املعامل���ة1الوالدية1كما1-
يدركه���ا1املراهق���ون1العادي���ون1واملراهق���ون1ذوو1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1وب���ني1

القيم1االأخالقية1يف1املجتمع1ال�سعودي.
21 ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1اأ�ساليب1املعامل���ة1الوالدية1كم���ا1يدركها1-

املراهقون1العاديني1واملراهقون1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة.
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31 ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1القيم1االأخالقية1لدى1املراهقني1العاديني1-
واملراهقني1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة.

41 ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًبني1الذك���ور1واالإن���اث1على1مقيا����ص1اأ�ساليب1-
ذوو1 واملراهق���ون1 العادي���ون1 املراهق���ون1 يدركه���ا1 كم���ا1 الوالدي���ة1 املعامل���ة1

االحتياجات1اخلا�سة.
51 ال1توج���د1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ا1ًبني1الذكور1واالإناث1م���ن1املراهقني1العاديني1-

واملراهقني1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1على1مقيا�ص1القيم1االأخالقية.

اإجراءات الدرا�صة: 
منهج البحث:

ي�ستخ���دم1البح���ث1احل���ايل1املنه���ج1الو�سف���ي1التحليلي1باعتب���اره1طريقة1
يعتم���د1عليه���ا1للح�س���ول1على1معلوم���ات1دقيقة1)كمي���ة1وكيفية(1ح���ول1اجلوانب1
املختلفة1ملو�سوع1البحث,1ومو�سع1البحث1احلايل1هو1درا�سة1العالقة1بني1اأ�ساليب1
املعامل���ة1الوالدية1وعالقتها1بالقيم1االأخالقية1لدى1املراهقني1ذوى1االحتياجات1
اخلا�س���ة1والعاديني,1وذلك1م���ن1خالل1االإطار1النظري1وتطبي���ق1اأدوات1للدرا�سة,1
بغي���ة1الو�س���ول1اإىل1جمموع���ة1م���ن1النتائ���ج1الت���ي1ميك���ن1ترجمته���ا1اإىل1بع����ص1
التو�سيات1لال�ستفادة1منها1يف1معرفة1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1التي1توؤثر1�سلبيا1ً
اأو1اإيجابي���ا1ًيف1تنمي���ة1وتاأ�سي���ل1القي���م1االأخالقي���ة1لدى1االأبن���اء1ذوى1االحتياجات1

اخلا�سة1والعاديني.

عينة الدرا�صة:
تتك���ون1عين���ة1الدرا�س���ة1احلالي���ة1من1الط���الب1العادي���ني1والطالب1ذوى1

االحتياجات1اخلا�سة1)اإعاقة1�سمعية1– اإعاقة1ب�سرية(1كالتايل:

11 عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1العادي���ني:1والت���ى1تكون���ت1م���ن1)280(1طال���ب1وطالب���ة1-
منه���م1)1120طال���ب,11001طالب���ة(1من1الط���الب1العاديني1باملرحل���ة1الثانوية1
يف1املدار����ص1احلكومي���ة,1والذين1مت1اإختيارهم1بطريقة1ع�سوائية1من1جمتمع1

الدرا�سة1مبنطقة1جنران1واأبها.
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21 عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1)اإعاق���ة1�سمعي���ة1– اإعاق���ة1-
ب�سري���ة(:1مت1اختي���ار1الط���الب1املعاقني1�سمعيا1ًواملعاق���ني1ب�سريا1ًمن1املعاهد1
والربام���ج1اخلا�س���ة1باملعاق���ني1�سمعي���ا1ًواملعاق���ني1ب�سري���ا1باملرحل���ة1الثانوية1
ف���ى1منطق���ة1جن���ران1واأبها,1وق���د1روعى1فى1اختي���ار1املعاقني1�سمعي���ا1ًاأن1يكون1
متو�س���ط1ال�سم���ع1لديه���م1)70(1دي�سيبل1فاأك���رث,1وم�ستوى1ذكائه���م1متو�سط,1
وكذل���ك1لي�ص1لديه���م1اإعاقات1اخرى,1اأما1بالن�سب���ة1للمعاقني1ب�سريا1ًفقد1مت1
اإختي���ار1من1لديه1فق���د1ب�سر1كلي1وم�ستوى1ذكائه���م1متو�سط,1وكذلك1لي�ست1
لديهم1اإعاقات1اخرى,1وقد1ح�سل1الباحثان1على1هذه1املعلومات1من1�سجالت1
الط���الب1فى1املدر�سة,1وبل���غ1عدد1عينة1الطالب1املعاق���ني1�سمعيا1ً)36(1طالب1
وطالبة1)124ذكور1-1121اإناث(,1وبلغ1عدد1عينة1الطالب1املعاقني1ب�سريا1ً)24(1

طالب1وطالبة1)115ذكور-191اإناث(,1واجلدول1التايل1يو�سح1ذلك.

جدول1)1(1
يو�سح1توزيع1عينة1الدرا�سة1وفق1متغري1النوع1والفئة.

الفئة
عاديين

ذوى احتياجات خاصة
إجمالي معاقين بصريًامعاقين سمعيًا

إناثذكورإناثذكورإناثذكور
1201002412159280العدد

اأدوات البحث:
اأولً- مقيا�س اأ�ساليب املعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء.

11111111يه���دف1ه���ذا1املقيا����ص1اإىل1التع���رف1عل���ى1اأ�سالي���ب1املعاملة1الوالدي���ة1)االأب1-1
االأم(1كما1يدركها1املراهقون1العاديني1واملراهقون1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة,1ومت1
مراع���اة1خ�سائ����ص1الفئ���ة1العمرية1لعين���ة1الدرا�سة1وهم1املراهقني1م���ن1العاديني1

وذوى1االحتياجات1اخلا�سة1حتت1عمر1)15-18(1عام.
11-1خطوات1اإعداد1املقيا�ص:

1111111111اتبع1الباحثان1يف1اإعداد1املقيا�ص1اخلطوات1االآتية1:1�1
اأ-1االإط���الع1عل���ى1الدرا�س���ات1والبح���وث1ال�سابق���ة1الت���ي1تناولت1مو�س���وع1اأ�ساليب1

املعاملة1الوالدية1عند1كل1من1العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة.
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ب-1ق���ام1الباحث���ان1باالإطالع1عل���ى1بع�ص1املقايي����ص1واالختب���ارات1ال�سابقة,1والتي1
منه���ا1مقايي����ص1الأ�ساليب1املعاملة1الوالدية,1والتي1�ساهمت1يف1اإعداد1هذا1املقيا�ص,11

وهي1كالتايل1:
1 - (Darling & Toyokawas,1:مقيا����ص1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1اإع���داد

1997)
1 مقيا����ص1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1كم���ا1يدركه���ا1االأطف���ال1ال�س���م1اإع���داد:1-

)حممد1اأحمد1النوبي,20001(.
1 - (Elmore, Weinstein &:اإع���داد الوالدي���ة1 املعامل���ة1 اأ�سالي���ب1 مقيا����ص1

.Ribeiro, 2002)
1 مقيا����ص1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدية1كم���ا1يدركها1االأطف���ال1املكفوفني1اإعداد:1-

)اأمين1حممد1�سحاتة,20061(.
1 مقيا�ص1االجتاهات1الوالدية1اإعداد:1)بهجت1حممد1ر�سوان,20081(.-

ج-1وم���ن1خ���الل1املقايي����ص1ال�سابقة1وبعد1االإط���الع1عليها1راأى1الباحث���ان1اأنه1البد1
م���ن1اإعداد1مقيا����ص1للدرا�سة1احلالية1وذلك1الأن1معظ���م1املقايي�ص1ال�سابقة1تقي�ص1
اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدية1م���ن1وجهة1نظر1االآباء,1كما1اأن1بع����ص1املقايي�ص1تقي�ص1
اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1ل���دى1العادي���ني1فق���ط1اأو1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1
فق���ط,1اأو1اأنها1اأعدت1لقيا�ص1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1لالأطفال1وهذا1ال1يتنا�سب1
م���ع1عين���ة1الدرا�سة1احلالية,1ولذلك1ق���ام1الباحثان1ببناء1مقيا����ص1يقي�ص1اأ�ساليب1
املعامل���ة1الوالدية1م���ن1وجهة1نظر1االأبناء1العادي���ني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة,1
وق���د1تك���ون1املقيا�ص1يف1�سورت���ه1االأولية1من1)52(1عبارة1موزع���ة1على1خم�ص1اأبعاد1

هي:1االأ�سلوب1الدميقراطي,1الت�سلط,1الرف�ص,1احلماية1الزائدة,1التفرقة.1
اخل�صائ�س ال�صكومرتية للمقيا�س:

1- �سدق املقيا�س:
اأ- �سدق املحكمني:

قام���ا1الباحث���ان1بعر�ص1املقيا�ص1على1جمموعة1من1ال�سادة1املحكمني1من1
اأ�سات���ذة1ال�سح���ة1النف�سي���ة1والرتبي���ة1اخلا�سة,1ثم1قام���ا1بعد1ذلك1بتفري���غ1االآراء1
واالأحكام,1ومن1ثم1حذف1العبارات1التى1مل1ت�سل1ن�سبة1اتفاق1املحكمني1عليها1اإىل1

)90(1%,1واأي�سا1ًمت1تعديل1ال�سياغة1اللغوية1لبع�ص1العبارات.
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ب- �سدق الت�ساق الداخلي:
مت1ح�س���اب1�سدق1االت�ساق1الداخل���ي1با�ستخدام1معامل1ارتباط1بري�سون,1
وذل���ك1ع���ن1طريق1ا�ستخ���راج1معامل1ارتباط1كل1عبارة1بدرج���ة1البعد1التي1تنتمي1

اإليه1ودرجة1كل1عبارة1بالدرجة1الكلية1واجلدول)2(1يو�سح1ذلك:
جدول )2( 

معامل ارتباط كل عبارة بدرجة البعد التي تنتمي اإليه ودرجة كل عبارة 
بالدرجة الكلية ) ن=50(
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370,160,19تاب
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4**0,53**0,48

6*0,37*0,3442**0,39*0,309**0,47*0,30

11*0,370,1647**0,44*0,31140,010,28

16**0,48*0,30510,250,0919**0,57*0,31

21**0,47**0,4832**0,50**0,5224*0,35**0,39

26**0,45**0,46
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الب

3**0,50*0,3629**0,54*0,30

31**0,45*0,488**0,59**0,3834**0,40*0,31

36**0,52**0,4213*0,33**0,5039*0,36*0,31

41**0,43**0,3818**0,58*0,3544*0,300,005

460,290,1323**0,41*0,3248**0,55*0,31

50**0,55**0,4928**0,68**0,53
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5*0,36*0,31

52**0,41*0,3233**0,60**0,4810**0,56*0,35
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2**0,40*0,3338**0,52**0,5415**0,77**0,60

7*0,300,02343**0,40**0,3020**0,67**0,58

12**0,42**0,5925**0,58**0,46

17**0,47**0,4030**0,57**0,50

22*0,30**0,5835**0,61**0,46

27**0,50*0,3240**0,52**0,42

450,160,10

49**0,47*0,35
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يت�سح1من1اجلدول1)2(1اأن1جميع1معامالت1االرتباط1�سواء1بني1درجات1
كل1عب���ارة1م���ن1عب���ارات1مقيا����ص1القي���م1االأخالقي���ة1والدرج���ة1الكلي���ة1للبعد1التي1
تنتم���ي1اإلي���ه,1اأو1معام���الت1االرتب���اط1ب���ني1درج���ة1كل1عب���ارة1من1عب���ارات1املقيا�ص1
والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص,1دالة1عند1م�ست���وى1)0,051,0,011(,1ما1ع���دا1العبارات1
رق���م1)1451,14,441,511,371,71,46,11(,1والت���ي1مت1حذفه���ا1واأ�سب���ح1املقيا����ص1يتك���ون1
يف1�سورت���ه1النهائي���ة1من1)44(1عبارة1موزعة1على1خم�سة1اأبعاد.1ثم1قاما1الباحثان1
بح�ساب1معامالت1االرتباط1بني1الدرجة1الكلية1للبعد1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1

واجلدول1)3(1يو�سح1ذلك:
جدول )3( 

 يو�صح معاملت االت�صاق الداخلي الأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية  ) ن=50(
معامل االرتباطاألبعادم

0,85**األسلوب الديمقراطي1

0,52**التسلط2

0,76**الرفض3

0,49**الحماية الزائدة4

0,79**التفرقة5

)**(1دال1عند1م�ستوى10,011 1
يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1جميع1قيم1معامالت1االرتباط1دالة1عند1م�ستوى1)0,01(1.

2- ثبات املقيا�س:
مت1التحق���ق1م���ن1ثب���ات1املقيا�ص1ع���ن1طريق1معام���ل1ثبات1األف���ا1كرونباخ,1

وطريقة1التجزئة1الن�سفية,1كما1هو1مو�سح1باجلدول1التايل:
جدول )4(

 يو�صح قيم معامل الثبات بطريقة األفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية )ن= 50(
التجزئة النصفيةمعامل ألفا كرونباخاألبعادم

0,70**0,70**األسلوب الديمقراطي1

0,72**0,65**التسلط2
0,60**0,68**الرفض3
0,78**0,65**الحماية الزائدة4
0,78**0,74**التفرقة5
0,77**0,71**الدرجة الكلية6

)**(1دال1عند1م�ستوى10,011
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يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1جميع1معامالت1الثبات1دالة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى1
)0,01(1مما1يدل1على1ثبات1املقيا�ص.

ثانيًا: مقيا�س القيم الأخالقية:
يه���دف1ه���ذا1املقيا�ص1اإىل1التعرف1عل���ى1القيم1االأخالقي���ة1لدى1الطالب1
العاديني1وذوي1االحتياجات1اخلا�سة1باملرحلة1الثانوية,1وقد1مت1مراعاة1اأن1يكون1
�سياغة1واإعداد1هذا1املقيا�ص1وا�سحة1لدى1العاديني1وذوي1االحتياجات1اخلا�سة.1

 اأ- خطوات اإعداد املقيا�س:
1111111111اتبع1الباحثان1يف1اإعداد1املقيا�ص1اخلطوات1االآتية1:1�1

11 االإط���الع1عل���ى1الدرا�س���ات1والبح���وث1ال�سابق���ة1الت���ي1تناولت1مو�س���وع11القيم1-
االأخالقي���ة1عن���د1الط���الب1العادي���ني1وذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة,1كم���ا1مت1
االإط���الع1عل���ى1بع����ص1املقايي�ص1واالختب���ارات1ال�سابق���ة,1والت���ي1ت�سمنت1قيم1

اأخالقية1�ساهمت1يف1اإعداد1هذا1املقيا�ص.
21 مت1اإع���داد1ال�س���ورة1االأولية1ملقيا�ص1القيم1االأخالقي���ة1لدى1الطالب1العاديني1-

وذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة,1وذل���ك1م���ن1خالل1و�س���ع1مفه���وم1اإجرائي1لكل1
قيمة1من1قيم1املقيا�ص,1وقد1تكون1املقيا�ص1يف1�سورته1االأولية1من1)66(1عبارة1
موزع���ة1عل���ى1)6(1اأبع���اد1كل1بع���د1يت�سم���ن1قيمة1م���ن1القي���م1االأخالقية1وهي1
)ال�سدق,1االأمانة,1الت�سامح,1العدل1وامل�ساواة,1التعاون1وامل�ساركة,1االنتماء(.1

2- اخل�صائ�س ال�صكومرتية للمقيا�س:
    �سدق املقيا�س:

اأ- �سدق املحكمني:
قام���ا1الباحث���ان1بعر�ص1املقيا�ص1على1جمموعة1من1ال�سادة1املحكمني1من1
اأ�سات���ذة1ال�سح���ة1النف�سي���ة1والرتبي���ة1اخلا�سة,1ثم1قام���ا1بعد1ذلك1بتفري���غ1االآراء1
واالأحكام,1ومن1ثم1حذف1العبارات1التي1مل1ت�سل1ن�سبة1اتفاق1املحكمني1عليها1اإىل1

)90(1%,1واأي�سا1ًمت1تعديل1ال�سياغة1اللغوية1لبع�ص1العبارات.
ب- �سدق الت�ساق الداخلي:

مت1ح�س���اب1�سدق1االت�ساق1الداخل���ي1با�ستخدام1معامل1ارتباط1بري�سون,1
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وذل���ك1ع���ن1طريق1ا�ستخ���راج1معامل1ارتباط1كل1عبارة1بدرج���ة1البعد1التي1تنتمي1
اليه1ودرجة1كل1عبارة1بالدرجة1الكلية1واجلدول1)5(1يو�سح1111ذلك:

جدول )5( 
معامل ارتباط كل عبارة بدرجة البعد التي تنتمي اليه ودرجة كل عبارة بالدرجة الكلية 
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26**0,68**0,6422**0,58**0,5118**0,58**0,62

32**0,69**0,5828**0,78**0,8224**0,55**0.52

38**0,62**0,6934**0,50**0,4030**0,55**0,62
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62**0,66**0,6060**0,56**0,41

65**0,60**0,6664**0,60**0,44



القيم االأخالقية الناجتة عن اأ�شاليب املعاملة الوالديةد . هدي �شعبان حممد  & د. حممد اأحمد حماد

- 148 -

يت�سح1من1اجلدول1)5(1اأن1جميع1معامالت1االرتباط1�سواء1بني1درجات1
كل1عب���ارة1م���ن1عب���ارات1مقيا����ص1القي���م1االأخالقي���ة1والدرج���ة1الكلي���ة1للبعد1التي1
تنتم���ى1اإلي���ه,1اأو1معام���الت1االرتب���اط1ب���ني1درج���ة1كل1عب���ارة1من1عب���ارات1املقيا�ص1
والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص,1دالة1عند1م�ست���وى1)0,051,0,011(,1ما1ع���دا1العبارات1
رق���م1)ا,541,401,561,511,371(,1والت���ي1مت1حذفها1واأ�سبح1املقيا�ص1يتكون1يف1�سورته1

النهائية1من1)60(1عبارة.11
ثم1قاما1الباحثان1بح�ساب1معامالت1االرتباط1بني1الدرجة1الكلية1للبعد1 1

والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1واجلدول1)6(1يو�سح1ذلك:
جدول )6(

معاملت االت�صاق الداخلي الأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية  ) ن=50(
معامل االرتباطاألبعادم
0,91**الصدق1
0,93**األمانة2
0,87**التسامح3
0,94**العدل والمساواة4
0,93**التعاون والمشاركة5
0,90**االنتماء6

)**(1دال1عند1م�ستوى10,011
يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1جميع1قيم1معامالت1االرتباط1دالة1عند1م�ستوى1)0,01(1.

ثبات املقيا�س:
مت1التحق���ق1م���ن1ثب���ات1املقيا�ص1ع���ن1طريق1معام���ل1ثبات1األف���ا1كرونباخ,1

وطريقة1التجزئة1الن�سفية,1كما1هو1مو�سح1باجلدول1التايل:
جدول )7(

يو�صح قيم معامل الثبات بطريقة األفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية )ن= 50(
التجزئة النصفيةمعامل ألفا كرونباخاألبعادم
0,86**0,75**الصدق1
0,84**0,76**األمانة2
0,74**0,72**التسامح3
0,79**0,75**العدل والمساواة4
0,84**0,79**التعاون والمشاركة5
0,81**0,74**االنتماء6
0,87**0,81**الدرجة الكلية7

)**(1دال1عند1م�ستوى10,011
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يت�س���ح1من1اجل���دول1ال�سابق1اأن1جمي���ع1معامالت1الثبات1دال���ة1اإح�سائيا1ً
عند1م�ستوى1)0,01(1مما1يدل1على1ثبات1املقيا�ص.

 نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:

نتائج الفر�س الأول ومناق�ستها:

ين����ص1الفر����ص1االأول1عل���ى1اأنه1»1توج���د1عالقة1ارتباطيه1دال���ة1اإح�سائيا1ً
بني1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1كما1يدركها1)املراهقون1العاديون1واملراهقون1ذوى1

االحتياجات1اخلا�سة(1والقيم1االأخالقية1يف1املجتمع1ال�سعودي.1
وللتحقق من �سدق هذا الفر�س:

اأ-1مت1ا�ستخ���دام1معام���ل1ارتب���اط1»1بري�سون«1للتعرف1عل���ى1العالقة1بني1
درجات1اأفراد1العينة1االأ�سا�سية1من1املراهقني1العاديني1على1اأبعاد1مقيا�ص1اأ�ساليب1
املعاملة1الوالدية1ودرجاتهم1على1اأبعاد1مقيا�ص1القيم1االأخالقية,1واأ�سفر1التحليل1

عن1بيانات1اجلدول1التايل:-
جدول )8( 

معاملت االرتباط بني متو�صطات درجات اأفراد العينة االأ�صا�صية من الطلب العاديني على 
مقيا�صي اأ�صاليب املعاملة الوالدية ومقيا�س القيم االأخلقية. )ن=220( 

أبعاد مقياس أساليب المعاملة 

أبعاد مقياس القيم األخالقية

األسلوب 

الديمقراطي
الرفضالتسلط

الحماية 

الزائدة
التفرقة

الدرجة 

الكلية

0,57**0,410,26**0,550,26**0,64**الصدق
0,45**0,400,19**0,470,20**0,57**األمانة
0,42**0,310,21*0,440,15**0,56**التسامح

0,27*0,290,040,270,04*0,49**العدل والمساواة
0,290,210,050,180,090,15*التعاون والمشاركة

0,31*0,500,260,060,240,11**االنتماء
0,40**0,430,140,340,15**0,57**الدرجة الكلية

**1دالة1عند0,011

*  دالة1عند0,051
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م���ن1خالل1حتليل1اجل���دول1)8(1والذي1يو�سح1معام���الت1االرتباط1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1اأفراد1العين���ة1االأ�سا�سية1من1الط���الب1العاديني1على1مقيا�سي1

اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1ومقيا�ص1القيم1االأخالقية1ميكن1روؤية1ما1يلي:

1 وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ة1دال���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1االأ�سل���وب1الدميقراطي1وبني1-
جميع1القيم1االأخالقية1املوجودة1باملقيا�ص.

1 وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ه1دال���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1اأ�سل���وب1الت�سل���ط1وب���ني1قي���م1-
)ال�سدق,1االأمانة,1الت�سامح,1العدل1وامل�ساواة(1والدرجة1الكلية.

1 وجود1عالقة1ارتباطيه1دالة1اإح�سائية1بني1اأ�سلوب1احلماية1الزائدة1وبني1قيم1-
)ال�سدق,1واالأمانة,1والت�سامح(.

1 ع���دم1وج���ود1عالقة1ارتباطيه1دال���ة1اإح�سائية1بني1اأ�سل���وب1الت�سلط1وبني1قيم1-
)التعاون1وامل�ساركة,1واالنتماء(.

1 ع���دم1وجود1عالقة1ارتباطيه1دالة1اإح�سائية1بني1اأ�سلوب1الرف�ص1وبني1جميع1-
القيم1االأخالقية1املوجودة1باملقيا�ص.

1 ع���دم1وج���ود1عالقة1ارتباطي���ه1دال���ة1اإح�سائية1ب���ني1اأ�سلوب1احلماي���ة1الزائدة1-
وبني1قيم1)العدل1وامل�ساواة,1التعاون1وامل�ساركة,1واالنتماء(.

1 عدم1وجود1عالقة1ارتباطيه1دالة1اإح�سائية1بني1اأ�سلوب1التفرقة1وبني1جميع1-
القيم1االأخالقية1املوجودة1باملقيا�ص.

ب-1مت1ا�ستخ���دام1معام���ل1ارتب���اط1“بري�سون” للعالقة1بني1درج���ات1اأفراد1العينة1
االأ�سا�سي���ة1م���ن1املراهقني1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1على1اأبع���اد1مقيا�ص1اأ�ساليب1
املعاملة1الوالدية1ودرجاتهم1على1اأبعاد1مقيا�ص1القيم1االأخالقية,1واأ�سفر1التحليل1

عن1بيانات1اجلدول1التايل:-
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جدول )9( 
معاملت االرتباط بني متو�صطات درجات اأفراد العينة االأ�صا�صية من الطلب ذوي االحتياجات 
اخلا�ص��ة عل��ى مقيا�ص��ي اأ�ص��اليب املعامل��ة الوالدي��ة ومقيا�س القي��م االأخلقي��ة. )ن= 60( 

أبعاد مقياس أساليب المعاملة 

أبعاد مقياس القيم األخالقية

األسلوب 

الديمقراطي
الرفضالتسلط

الحماية 

الزائدة
التفرقة

الدرجة 

الكلية

0,360,300,24*0,370,300,12*الصدق

0,380,300,30*0,380,310,09*األمانة

0,340,290,030,180,060,25*التسامح

0,250,270,040,310,140,32العدل والمساواة

0,340,100,110,270,120,21*التعاون والمشاركة

0,370,210,020,310,060,32*االنتماء

0,380,230,070,310,140,30*الدرجة الكلية

**1دالة1عند0,011

*1دالة1عند0,051
م���ن1خالل1حتليل1اجل���دول1)9(1والذي1يو�سح1معام���الت1االرتباط1بني1
متو�سطات1درجات1اأفراد1العينة1االأ�سا�سية1من1الطالب1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1
عل���ى1مقيا�سي1اأ�سالي���ب1املعاملة1الوالدية1ومقيا�ص1القي���م1االأخالقية1ميكن1روؤية1

ما1يلي:
1 وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ه1دال���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1االأ�سل���وب1الدميقراطي1وبني1-

جميع1القيم1االأخالقية1املوجودة1باملقيا�ص1ما1عدا1قيمة1)العدل1وامل�ساواة(.
1 ع���دم1وجود1عالقة1ارتباطيه1دالة1اإح�سائية1بني1اأ�سلوب1الت�سلط1وبني1جميع1-

القيم1االأخالقية1املوجودة1باملقيا�ص.
1 ع���دم1وجود1عالقة1ارتباطيه1دالة1اإح�سائية1بني1اأ�سلوب1الرف�ص1وبني1جميع1-

القيم1االأخالقية1املوجودة1باملقيا�ص.
1 ع���دم1وج���ود1عالقة1ارتباطي���ه1دال���ة1اإح�سائية1ب���ني1اأ�سلوب1احلماي���ة1الزائدة1-

وبني1جميع1القيم1االأخالقية1املوجودة1باملقيا�ص.
1 عدم1وجود1عالقة1ارتباطيه1دالة1اإح�سائية1بني1اأ�سلوب1التفرقة1وبني1جميع1-

القيم1االأخالقية1املوجودة1باملقيا�ص.
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وت�س���ري1نتائج1هذا1الفر�ص1�سواء1للطالب1العاديني1اأو1ذوى1االحتياجات1
اخلا�س���ة1اإىل1اأن1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدية1لها1تاأثري1فاع���ل1على1منظومة1القيم1
االأخالقية1لالأبناء1وقد1يرجع1ذلك1اإىل1اأن1الوالدان1لهم1دور1كبري1يف1تنمية1هذه1
القي���م1وه���ذا1ما1اأكدت1عليه1نظرية1التعل���م1االجتماعي1من1خالل1ت�سجيعهم1على1
ال�سلوكيات1ال�سحيحة1والثبات1عند1موقف1ما1يف1اإتيان1�سلوك1ما1حيث1اأن1االأبناء1
ال1ي�ستطيع���وا1التفرق���ة1ب���ني1ال�س���واب1واخلط���اأ1اإال1م���ن1خالل1الوالدي���ن1وكذلك1
فك���رة1الث���واب1والعق���اب1حي���ث1يب���داأ1تكوي���ن1ال�سم���ري1ل���دى1االأبناء1وم���ن1خالله1
يتعامل���ون1م���ع1ال�سلوكيات1والقي���م1املرغوبة1وغ���ري1املرغوبة1بالن�سب���ة1للمجتمع,1
ومبعن���ى1اآخ���ر1اأن1االأ�س���رة1له���ا1دور1كب���ري1يف1ت�سكي���ل1ن���وع1م���ن1الرتتي���ب1الهرم���ي1
لدرج���ة1تف�سي���ل1االأ�سي���اء1واملواق���ف1واالأح���داث1لدى1اأبناه���ا,1وهذا1ميث���ل1معيارا1ً
يهت���دى1ب���ه1الفرد1يف1املواقف1املختلف���ة,1وتكون1مبثابة1القيم1ل���دى1االأ�سياء,1وهذا1
كل���ه1يت���م1حتقيقه1م���ن1قبل1االأ�سرة1ومن1خ���الل1االأ�ساليب1الت���ي1تتبعها1يف1تكوين1
هذه1القيم,1وهذا1ما1اأكدته1درا�سة1(Bornstein & Bornstein, 2007)1من1اأن1
اأ�سالي���ب1معاملة1الوالدين1لها1اآثار1مبا�سرة1ودائمة1على1تكوين1القيم1االأخالقية1
لدى1االأبناء1وينعك�ص1ذلك1ب�سكل1مبا�سر1علي1تفاعالتهم1يف1املواقف1االجتماعية1
املختلف���ة,1كم���ا1تع���د1اأ�ساليب1الرعاي���ة1الوالدي���ة1ذات1اأثر1بال���غ1يف1�سخ�سية1هوؤالء1
االأبن���اء1ومل1يع���د1�س���را1ًاأن1املعامل���ة1الت���ي1يتلقاها1الطف���ل1من1والدي���ه1ذات1عالقة1
وثيق���ة1مب���ا1ميكن1اأن1تكون1علي���ه1قيمه1و�سلوك���ه1وتوافقه.1واإذا1كان���ت1االأ�سرة1لها1
كل1ه���ذا1ال���دور1احلا�س���م1يف1مرحل���ة1الطفول���ة1فه���ي1بالتاأكيد1ت�ستم���ر1يف1اأداء1هذا1
ال���دور1خ���الل1مرحل���ة1املراهقة1وال�سباب1وهذا1م���ا1اأ�سارت1اإليه1)1ب�س���رى1اأبو1ليلة,1
2002(1اأن1العدي���د1م���ن1االأ�سالي���ب1الوالدية1التي1كانت1مهم���ة1يف1فرتة1مبكرة1من1
النمو1ت�ستمر1اأهميتها1يف1فرتة1املراهقة,1فاأ�سلوب1الدعم1والدفء1والدميقراطية1
يك���ون1مرتب���ط1بنتائج1وقيم1اإيجابية,1اأما1املعاملة1الوالدية1القا�سية1وال�ساذة1فهي1
مرتبط���ة1طردي���ا1ًبق���وة1مع1ال�سل���وك1العدواين1واجلان���ح1لدى1املراهق���ني.1كما1اأن1
تاأث���ري1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1م���ن1جانب1االأ�سرة1عل���ى1تكوين1االأبن���اء1للقيم1
االأخالقي���ة1ال1يختل���ف1بالن�سب���ة1لكون1االأبن���اء1عادي���ني1اأو1ذوى1احتياجات1خا�سة1
فاالأبناء1هم1االأبناء1بالن�سبة1للوالدين1وهذا1ما1توؤكد1عليه1العديد1من1الدرا�سات1
مث���ل1درا�س���ة1(Aran et al, 2007)1والت���ي1اأ�س���ارت1اإىل1اأن1التاأثري1النف�سي1الناجت1



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 153 -

ع���ن1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1على1االأبن���اء1املعاقني1جتاوز1تاأثري1االإعاقة1عليهم,1
كم���ا1اأك���د1كل1م���ن1حممد1ن�سر,1غ�س���ان1اأبو1فخ���ر1)2003(1ذلك1حيث1اأ�س���ار1اإىل1اأن1
اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدية1هي1التي1حتدد1�سخ�سي���ة1الفرد1وتر�سم1معامله1وتوجه1
اإمكاناته1وقدراته1�سواء1اأكان1هذا1الفرد1عاديا1ًاأم1يعاين1من1االإعاقة,1وبالرغم1من1
تنوع1هذه1االأ�ساليب1اإيجابا1ًو�سلبيا1ًفاإن1مبادئها1ومظاهرها1واحدة1لدى1االأ�سوياء1
واملعاقني.1كما1اأ�سار1(Pugh, 2004)1اإىل1اأن1ممار�سة1الوالدين1للدميقراطية1مع1
اأبنائه���م1ومناق�سته���م1يف1القرارات1التي1يقومون1باتخاذه���ا1وتعريفهم1نتائج1هذه1
الق���رارات1مرتب���ط1ارتباط1ايجابي1بنمو1القي���م1االأخالقية1لدى1االأبناء.1وهذا1ما1
 (Walker et al,11ودرا�سة,(Miners, 2001)1اأكدت���ه1اأي�س���ا1ًنتائج1درا�سة1كل1م���ن
(1,1999ودرا�سة1)زياد1بركات,20051(1ودرا�سة1)هويدا1ال�سيد,20091(1من1اأن1النمو1
االأخالق���ي1لالأبن���اء1يختلف1باختالف1اأ�ساليب1املعامل���ة1الوالدية,1وانه1كلما1كانت1
هذه1االأ�ساليب1اإيجابية1ينعك�ص1ذلك1ب�سكل1اإيجابي1على1القيم1االأخالقية1لديهم1
والعك����ص1�سحيح1مما1يوؤكد1على1العالق���ة1الوثيقة1بني1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1
والقي���م1االأخالقي���ة1وكذل���ك1درا�سة1)جناح1رم�س���ان2004,1(1والتي1ت���رى1اأن1اجلو1
االأ�سرى1املفعم1باملودة1واحرتام1االأبناء1وتقبلهم1واإعطائهم1الفر�سة1للتعبري1عن1
اأرائهم1واأفكارهم1بعيدا1عن1االإهمال1والت�سلط1والق�سوة1والتفرقة1كل1ذلك1يوؤدى1

اإيل1نتائج1ايجابية1ومهمة1يف1اكت�ساب1القيم1.11

كما1ك�سفت1نتائج1اجلدول1)8(,1واجلدول1)9(1عن1وجود1عالقة1ارتباطيه1
دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1اأ�سل���وب1احلماي���ة1الزائ���دة1وبع����ص1القيم1االأخالقي���ة1وهي1)1
ال�س���دق,1االأمانة1والت�سامح(1لدى1الطالب1العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة1
وميك���ن1تف�س���ري1ذلك1ب���اأن1اأ�سل���وب1احلماي���ة1الزائدة1قد1ي���راه1املجتم���ع1ال�سعودي1

بو�سف1جمتمع1حمافظ1اأ�سلوب1ايجابي.

وبالت���ايل1ويف1اإط���ار1ه���ذه1الن�س���اأة1االإ�سالمي���ة1لالأبن���اء1العادي���ني1وذوى1
االحتياجات1اخلا�سة1حتى1واإن1كان1الوالدان1ميار�سان1اأ�ساليب1�سلبية1يف1معاملة1
اأبنائه���م1مث���ل1اأ�سلوب1الت�سلط1واحلماية1الزائدة,1فطامل���ا1اأن1هذه1البيانات1جمعت1
من1وجهة1نظر1االأبناء1العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة1فقد1يدركون1اأن1هذه1
االأ�سالي���ب1لي����ص1فيه���ا1نوع1م���ن1ال�سلبية1اأو1االإ�س���اءة1نحوهم,1بقدر1م���ا1يعتربونها1
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اأ�سالي���ب1تربي���ة1وللوالدي���ن1احلرية1يف1القيام1بها1وممار�سته���ا,1وعلى1االأبناء1عدم1
التم���رد1وطاع���ة1الوالدي���ن1يف1اأي1حال1من1االأح���وال,1وتتفق1ه���ذه1النتيجة1مع1ما1
تو�سلت1اإليه1درا�سة1)جميدة1الناجم,20071(,1ودرا�سة1)عبده1ال�سنعاين,20091(.

كما1يت�سح1من1جدول1)8(,1)9(1عدم1وجود1ارتباط1دال1بني1باقي1اأ�ساليب1
املعامل���ة1الوالدية1وهي1اأ�سلوب1)احلماية1الزائ���دة,1الت�سلط,1الرف�ص,1والتفرقة(1
وب���ني1باق���ي1القيم1االأخالقية1لدى1العادي���ني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة1وميكن1
تف�س���ري1ذل���ك1بالن�سب���ة1ل���ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1اإىل1اأن1اآبائهم1ق���د1يدفعهم1
�سعوره���م1بالذن���ب1جت���اه1اأبنائه���م1املعاقني1اإىل1ممار�س���ة1اأ�سلوب1احلماي���ة1الزائدة1
ال���ذي1ينعك����ص1ب�س���كل1�سلبي1على1تكوين1بع����ص1القيم1االأخالقية1وه���ذا1ما1اأكدته1
درا�س���ة1)عب���ده1ال�سنع���اين,20071(1وال���ذي1اأ�س���ار1اإىل1اأن1ممار�سة1االآب���اء1للحماية1
الزائ���دة1لالأبن���اء1وحم���اول1غمره���م1باحلن���ان1والعط���ف1وم�ساعفة1ذل���ك1عندما1
يب���دى1االآخ���رون1ال�سفقة1نحو1اأبنائهم,1االأمر1ال���ذي1يوطد1�سعور1االبن1باالإعاقة,1
واأنه1خمتلف1عن1االآخرين1فيحاول1االبتعاد1عنهم1واإيثار1العزلة1واالنطواء1وعدم1
امل�سارك���ة1والتع���اون1مع1االآخرين1االأمر1الذي1قد1يقوده1اإىل1�سعوره1بالغربة1وعدم1
االنتم���اء,1وت�سع���ف1لديه1بع����ص1القيم1اخللقية1التي1تربى1عليه���ا.1كما1اأن1اأ�سلوب1
الرف����ص1والتفرق���ة1والت�سلط1من1قبل1االآب���اء1اإىل1اأبنائهم1يوؤدى1اإىل1�سعف1القيم1
 (Miners,1االأخالقي���ة1ل���دى1االأبناء1وتتفق1نتائج1هذه1الدرا�سة1م���ع1نتائج1درا�سة
(1,2001ودرا�س���ة1(Walker et al, 1999),1ودرا�س���ة1(Pugh, 2004),1ودرا�س���ة1

)هويدا1اأبو1النجا,20091(.

نتائج الفر�س الثاين ومناق�صتها:
ين����ص1الفر����ص1الث���اين1عل���ى1اأن���ه1“ ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1
اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1كم���ا1يدركه���ا1املراهق���ون1العادي���ون1واملراهق���ون1ذوى1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة”.1وللتحق���ق1من1�س���دق1هذا1الفر����ص1مت1ا�ستخدام1اختبار1
)ت(1لدالل���ة1الف���روق1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1الط���الب1العادي���ني1ومتو�سط���ات1
درج���ات1الط���الب1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1على1اأبعاد1مقيا����ص1اأ�ساليب1املعاملة1

الوالدية,1واأ�سفر1التحليل1عن1بيانات1اجلدول1التايل:-
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جدول )10(
داللة الفروق بني متو�صطات درجات الطلب العاديني ومتو�صطات درجات الطلب ذوى 

االحتياجات اخلا�صة على اأبعاد مقيا�س اأ�صاليب املعاملة الوالدية.

مقياس أساليب المعاملة الوالدية

الطالب العاديين 

ن )220(

الطالب ذوى االحتياجات 

الخاصة   ن )60(
قيمة

ت
عمعم

4,84**23,953,2021,323,61األسلوب الديمقراطي

16,731,7617,042,880,89التسلط

5,72**20,163,1322,812,72الرفض

3,63**14,322,6116,442,40الحماية الزائدة

6,99**23,872,6620,553,53التفرقة

5,78**102,316,43795,539,00الدرجة الكلية

** دالة1عند0,011

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)10(1عدم1ثب���وت1�سحة1ه���ذا1الفر�ص1حي���ث1وجدت1
فروق1دالة1اإح�سائية1عند1م�ستوى10,011بني1متو�سطات1درجات1الطالب1العاديني1
ومتو�سطات1درجات1الطالب1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1على1اأبعاد1مقيا�ص1اأ�ساليب1
املعاملة1الوالدية1وذلك1يف1)بعد1االأ�سلوب1الدميقراطي,1وبعد1التفرقة1والدرجة1
الكلي���ة1للمقيا����ص(1ل�سالح1الط���الب1العاديني,1اأما1)بعد1الرف����ص,1وبعد1احلماية1
الزائ���دة(1فكانت1هنالك1فروق1دالة1اإح�سائي���ة1ل�سالح1الطالب1ذوى1االحتياجات1
اخلا�س���ة,1يف1ح���ني1ال1توج���د1ف���روق1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1الط���الب1العادي���ني1

ومتو�سطات1درجات1الطالب1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1يف1بعد1)الت�سلط(.
ومن1خالل1قراءة1اجلدول1ال�سابق1جند1ما1يلي:

-1اأن1متو�سط���ات1درج���ات1الط���الب1العادي���ني1ومتو�سط���ات1درج���ات1الطالب1ذوى1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة1عل���ى1اأبع���اد1مقيا����ص1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1وذلك1يف1
)بع���د1االأ�سلوب1الدميقراط���ي,1وبعد1التفرقة(1جاءت1ل�سال���ح1الطالب1العاديني,1
وه���ذا1ي�س���ري1اإىل1اأن1الط���الب1العادي���ون1ي���رون1اأن1اآبائه���م1يتبع���ون1معه���م1اأ�سلوب1
الدميقراطي���ة1يف1التعام���ل1معهم1واحرتام1رغباتهم1واأرائه���م1ويف�سرون1االأ�سباب1
الكاملة1وراء1القرارات1التي1يتخذونها1جتاههم1ويقومون1مبناق�ستها,1مما1يك�سبهم1
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1(Baumrind 1991)قي���م1امل�سئولية1والتع���اون1وال�سدق1وهذا1م���ا1اأكدته1درا�س���ة
م���ن1اأن1تعام���ل1الوالدي���ن1م���ع1اأبنائه���م1باأ�سل���وب1الدميقراطي���ة1يعطيه���م1فر�سة1
اأك���رب1لتحمله���م1امل�سئولية1االجتماعية1واالنتماء1م���ن1اأقرانهم1الذين1يعاملونهم1
والديه���م1باأ�سل���وب1الت�سل���ط1واإ�س���دار1الق���رارات1دون1مناق�س���ة.1كما1اأك���دت1درا�سة1
(Christian & Snowden 1999) 1عل���ى1اأن1الوالدي���ن1الأبن���اء1عادي���ني1كان���وا1
يعاملونه���م1باأ�سل���وب1الدميقراطي���ة1واحل���وار1واملناق�سة,1بعك����ص1الوالدين1الأبناء1
معاق���ني1والذي���ن1كانوا1يعاملون1اأبنائه���م1عن1طريق1اإ�س���دار1االأوامر1والتعليمات1
مم���ا1نتج1عنه1اأن1االبناء1العادي���ني1كانوا1اأكرث1قدرة1على1حل1امل�سكالت1من1االأبناء1
املعاقني1ولكن1يف1نف�ص1الوقت1قد1يكونوا1يفرقون1يف1املعاملة1بينهم1وبني1اأقرانهم1
العادي���ني1�س���واء1االأك���رب1�سنا1ّاأو1االأ�سغر1�سناً,1وهذا1ما1اأ�س���ار1اإليه1�سليمان1حممود,1
عب���د1الفت���اح1مطر1)2002(1من1اأن1االأ�سلوب1الدميقراطي1والتقبل1يف1التعامل1مع1
االأبن���اء1ه���ي1اأن�سب1اأ�سالي���ب1املعاملة1الوالدية1للمراهق1ال���ذي1يحقق1له1قدرا1ًمن1
احلرية1يف1�سئونه1اخلا�سة,1واحرتام1اآرائه,1وتقبله1لكل1التغريات1التي1تطراأ1عليه1

يف1هذه1املرحلة1مما1ينعك�ص1باالإيجاب1على1تكوينه1للقيم1االأخالقية11

اأم���ا1)بع���د1الرف�ص,1وبع���د1احلماية1الزائ���دة(1فكانت1هنالك1ف���روق1دالة1
اإح�سائي���ة1ل�سال���ح1الط���الب1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة,1وه���ذا1ما1اأكدت���ه1درا�سة1
جمال1حمزة1)2004(1من1اأن1رف�ص1االأ�سرة1البنها1املعاق1يرتبط1برف�ص1املجتمع1له1
وهو1ما1يوؤدى1اإىل1مزيد1من1امل�سكالت1االنفعالية1واالجتماعية1وال�سعور1بالنق�ص1
ل���دى1املع���اق,1كما1اأ�سارت1)مرمي1�سمعان,20101(1اإىل1اأن1كثريا1ًمن1اأ�سر1املعاقني1ال1
يتقبل���ون1اأبنه���م1املعاق1وي�سيئ���ون1معاملتهم1له,1مما1ي���وؤدى1اإىل1عدم1تقبله1لذاته,1
وعدم1ثقته1بنف�سه,1مما1يدفعه1اإىل1�سلوكيات1غري1مرغوبة1واإىل1م�سكالت1نف�سية1
واجتماعي���ة1جدي���دة.1فالوالدان1ع���ادة1اأقل1تقباًل1لالبن1املعاق1م���ن1االبن1العادي1
حي���ث1يع���اين1بع�سه���م1من1نب���ذ1االأبوين1ورف�سهم���ا1لوجوده1اأو1من1ع���دم1فهمهما1
الحتياجات���ه1ومعاملت���ه1باأ�سالي���ب1غ���ري1�سوي���ة1ال1تت���الءم1م���ع1منوه1وم���ع1قدراته1
وم���ع1احتياجات���ه1النف�سية.1كما1اأن1االأمل1النف�سي1الذي1ي�سعر1به1الوالدين1عندما1
يرزق���ون1بطف���ل1معاق1يكون1ف���وق1طاقة1االحتمال1ويحاول���ون1اإنكار1امتالكهم1له1
وبالت���ايل1ق���د1ينتهج���ون1مناهج1غ���ري1تربوية1مثل1فر����ص1احلماي���ة1الزائدة1على1



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 157 -

الطف���ل1واالإن���كار1وعدم1التقبل1)ماجدة1عبيد,20071(.1وقد1يقوم1بع�ص1الوالدين1
اإىل1الزي���ادة1يف1حماي���ة1ابنهم1املعاق1حيث1اأنه���م1يعتقدون1اأنه1من1الق�سوة1اأن1تدفع1
املع���اق1اإىل1اأن1يحق���ق1اإجنازات1يت�سورون1اأنها1اأكرب1م���ن1قدراته1واإمكانياته,1وهذا1
م���ا1اأكدت���ه1روزماري1المبي,1ديبي1م���ورجن1)2001(11من1اأن1بع�ص1الوالدين1يعتقد1
اأن1طفلهم1قد1يكون1مو�سع1�سخرية1اأو1ا�ستغالل1من1املجتمع1اإذا1مل1يكونوا1هناك1
حلمايت���ه,1وه���ذا1ي���دل1عل���ى1اأن1هناك1فئ���ة1من1االآباء1ق���د1ت�ستجي���ب1للطفل1املعاق1
باحلماي���ة1الزائ���دة,1والواقع1اأنها1لي�ست1عطفا1ًعليه,1ولكنه���ا1م�سكلة1ت�سيف1عبئا1ً
جدي���دا1ًعل���ى1م�س���كالت1الطفل1املعاق1فاحلماي���ة1الزائدة1تت�سم���ن1يف1الواقع1عدم1
تقب���ل1الطف���ل1املع���اق1كفرد1له1حقوق���ه1الذاتية1قادر1عل���ى1اأداء1الوظائ���ف1املنا�سبة1
لقدراته,1وعلى1املدى1الطويل1فاإنها1تهدد1�سعوره1باالأمن,1وتثري1فيه1اخلوف1من1
فقد1احلماية,1فال�سخ�ص1املعاق1يجب1اأن1يح�سل1على1جرعات1منا�سبة1من1احلب1
والعط���اء1وحتم���ل1امل�سئولية1دون1اإف���راط1يف1حمايته1واخلوف1علي���ه1والتدليل,1اأو1
تفري���ط1ي�س���ل1اإىل1حد1الرف�ص1واحلرمان1والتفرق���ة1بينه1وبني1اأخواته1بل1يجب1
ت�سجيع���ه1لالعتم���اد1عل���ى1نف�سه1واالرتق���اء1باإمكانياته1على1اأعل���ى1م�ستوى1ممكن1
واالندم���اج1يف1املجتم���ع.1وق���د1يظه���ر1الرف����ص1عل���ى1�س���كل1كراهي���ة1موجه���ة1م���ن1
الوالدي���ن1الأبنهم���ا1اأو1ت�سل���ط1اأو1اإهم���ال1كما1ي�سري1جمال1حم���زة1)2004(1اأن1تقبل1
االأ�س���رة1للطف���ل1املعاق1يجعله1ي�سعر1بذاته1ووعيه,1ويك�سف1جوهر1وجوده,1وي�سعر1
باإن�سانيت���ه,1ويبع���ده1عن1حي���اة1ال�سيق1والياأ����ص1واحلرية,1ويعي����ص1يف1حالة1اتزان1

نف�سي1ن�سبي1مع1بيئته1االجتماعية1املادية.

-1اأم���ا1بع���د1)الت�سل���ط(1فق���د1ج���اءت1النتائ���ج1لت�س���ري1اإىل1ع���دم1وج���ود1ف���روق1دالة1
اإح�سائي���ة1ب���ني1االأبناء1العاديني1واملعاقني1يف1ه���ذا1البعد,1وقد1تكون1هذه1النتيجة1
طبيعي���ة1الأن���ه1بحك���م1املرحل���ة1العمرية1لالأبن���اء1�س���واء1العاديني1اأو1املعاق���ني,1فاإن1
الوالدي���ن1ال1ميار�س���ان1ه���ذا1االأ�سل���وب1ب�س���كل1كب���ري1م���ع1اأبنائه���م1اإال1م���ن1خ���الل1
التوجي���ه1واالإر�س���اد1وبالت���ايل1فاإن���ه1م���ن1املنطق���ي1اأن1توج���د1فروق1ب���ني1العاديني1
وذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1هذا1البعد1وتتفق1هذه1النتيجة1مع1درا�سة1)عبده1

ال�سنعاين,20091(1.
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نتائج الفر�س الثالث ومناق�صتها: 
ين����ص1الفر����ص1الثال���ث1عل���ى1اأن���ه1“ ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1
االحتياج���ات1 ذوى1 واملراهق���ني1 العادي���ني1 املراهق���ني1 ل���دى1 االأخالقي���ة1 القي���م1
اخلا�س���ة”.1وللتحق���ق1م���ن1�سدق1هذا1الفر����ص1مت1ا�ستخدام1اختب���ار1)ت(1لداللة1
الف���روق1بني1متو�سط���ات1درجات1الطالب1العاديني1ومتو�سط���ات1درجات1الطالب1
ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1على1اأبعاد1مقيا�ص1القيم1االأخالقية,1واأ�سفر1التحليل1

عن1بيانات1اجلدول1التايل:-
جدول )11(

داللة الفروق بني متو�صطات درجات الطلب العاديني ومتو�صطات درجات الطلب ذوى 
االحتياجات اخلا�صة على اأبعاد مقيا�س القيم االأخلقية.

مقياس القيم األخالقية

الطالب العاديين 

ن )220(

الطالب ذوى االحتياجات 

الخاصة   ن )60(
قيمة

ت عمعم

21,051,5721,282,090,40الصدق
24,551,6025,561,732,00األمانة
26,302,6126,162,420,08التسامح

2,93*28,002,7130,362,65العدل والمساواة
2,20*31,003,4332,882,38التعاون والمشاركة

2,71**27,602,1225,702,57االنتماء
2,27*156,409,81163,8411,72الدرجة الكلية

**1دالة1عند0,011

* 1دالة1عند0,051
يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)11(1عدم1وجود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطات1
االحتياج���ات1 ذوى1 الط���الب1 درج���ات1 ومتو�سط���ات1 العادي���ني1 الط���الب1 درج���ات1
اخلا�سة1يف1قيم1)ال�سدق,1واالأمانة,1والت�سامح(,1كما1وجدت1فروق1دالة1اإح�سائية1
عند10,051بني1متو�سطات1درجات1الطالب1العاديني1ومتو�سطات1درجات1الطالب1
ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1يف1قيم1)1العدل1وامل�ساواة,1والتعاون1وامل�ساركة(1ل�سالح1
الط���الب1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة,1كما1وجدت1ف���روق1دالة1اإح�سائية1عند10,011
ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1الط���الب1العادي���ني1ومتو�سط���ات1درجات1الط���الب1ذوى1

االحتياجات1اخلا�سة1يف1قيمة1)االنتماء(1ل�سالح1الطالب1العاديني.1
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وميكن1مناق�سة1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائية1بني1متو�سطات1درجات1
الط���الب1العادي���ني1ومتو�سط���ات1درجات1الط���الب1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1يف1
قي���م1)ال�سدق,1واالأمان���ة,1والت�سامح(1اإىل1اأن1الطلبة1العاديني1وذوى1االحتياجات1
اخلا�سة1يف1مرحلة1املراهقة1التي1تتميز1باأنها1فرتة1يقظة1دينية1حيث1ينمو1االجتاه1
اخللق���ي1لديه���م1فق���د1ي�سعر1املراه���ق1بالذنب1املرتب���ط1بانبعاث1الداف���ع1الغريزي1
فيتعل���ق1بالدين1املرتب���ط1بانبعاث1الدافع1الغريزي,1ويتج���ه1اإىل1اهلل1يت�سرع1اإليه1
ليعين���ه1عل���ى1غرائ���زه,1ويخل�سه1من1ع���ذاب1نف�سه1حتى1يتجنب1العق���اب1الداخلي1
املعن���وي,1فكلم���ا1ا�ست���د1ال�سع���ور1بالذن���ب1اأقبل1املراه���ق1على1اهلل1متعب���دا1ًال1يرتك1
فر�س���ا1ًوال1نافل���ة1ليتطه���ر1م���ن1الذنب1)حامد1زه���ران,19821(,1كما1ان���ه1ال1غرابة1
يف1اأن���ه1ال1توج���د1فروق1بني1الط���الب1العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة1يف1ظل1
املجتم���ع1ال�سع���ودي1والذي1يتمتع1بالقيم1االأخالقي���ة1االإ�سالمية1واحلفاظ1عليها1
ويقوم1برتبية1وتن�سئة1اأبنائه1عليها1�سواء1كانوا1عاديني1اأو1ذوى1احتياجات1خا�سة,1
كم���ا1اأن1وج���ود1املعلم���ني1الق���دوة1واملوؤهلني1تربوي���ا1ًي�سجع1الط���الب1على1ممار�سة1
هذه1الف�سائل1والقيم,1وتتفق1نتيجة1الدرا�سة1مع1درا�سة1)عاهد1مرجتي,20041(1
والت���ي1اأ�سارت1اإىل1قيام1وزارة1الرتبية1والتعليم1بانتقاء1املعلمني1واختيارهم1بدقة1
على1اأن1يتحقق1فيهم1اخلري1وال�سالح,1ويكونوا1موؤهلني1تربويا1ًواأكادميياً,1وهذا1
م���ا1يجع���ل1املمار�سات1االأخالقية1لدى1الطلبة1اإيجابي���ا1ًحيث1ين�ساأ1الطالب1يف1جو1

مليء1بالقيم1ب�سحبة1معلمني1قدوات1ول�سنوات1عديدة1يف1املدر�سة.

وميك���ن1مناق�سة1وجود1فروق1دالة1بني1الطالب1العاديني1والطالب1ذوي1
االحتياجات1اخلا�سة1يف1قيم1)العدل1وامل�ساواة,1والتعاون1وامل�ساركة(1ل�سالح1ذوى1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة1اأنه1ق���د1تنتاب1الوالدي���ن1�سعور1بالذنب1جت���اه1ابنهم1املعاق1
فيدفعهم1ذلك1اإىل1التعاطف1معه1وتوفري1�سبل1الرعاية1املختلفة1لدعمه1والوقوف1
بجانب���ه1مم���ا1ي�سعر1املعاق1باأن���ه1يتعامل1مثله1مث���ل1العاديني1وبالت���ايل1فهو1ي�سعر1
بالع���دل1وامل�س���اواة,1كما1اأن1وج���ود1الطالب1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1يف1مدار�ص1
اأو1ف�س���ول1خا�س���ة1به���م1يي�سر1ط���رق1التوا�سل1مع1بع�سهم1البع����ص1ويدفعهم1اإيل1

التعاون1وامل�ساركة1يف1ما1يقومون1به1من1اأن�سطة1واأعمال1خمتلفة.
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وميك���ن1مناق�س���ة1وجود1فروق1دال���ة1بني1الطالب1العادي���ني1والطالب1ذوي1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1قيم���ة1االنتم���اء1ل�سال���ح1الطالب1العادي���ني1اأن1الطالب1
ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1قد1ي�سع���رون1بانتماء1اأقل1م���ن1العاديني1ويرجع1ذلك1
اإىل1قل���ة1وج���ود1املتخ�س�س���ني1يف1جم���ال1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1املدار����ص1و�سع���ف1
اخلدم���ات1املقدمة1له���م1وعدم1ا�ستفادتها1منها1كل1ذل���ك1ي�سعف1عملية1دمج1ذوى1
االحتياجات1اخلا�سة1مع1العاديني,1كذلك1اإح�سا�ص1املعاق1بالغربة1وهو1يف1موطنه1
�س���واء1كان1يف1االأ�س���رة1اأو1يف1املدر�س���ة1اأو1يف1املجتم���ع1مما1يجعل���ه1ي�سعر1بالعزلة1عن1

املجتمع1وهذا1ما1اأكدته1درا�سة1)1عمر1على1واآخرون,20091(

نتائج الفر�س الرابع ومناق�صتها:
ين�ص1الفر�ص1الرابع1على1اأنه1»1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1الذكور1
واالإن���اث1على1مقيا�ص1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدي���ة1كما1يدركها1املراهقون1العاديون1
واملراهق���ون1ذوو1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1».1وللتحق���ق1م���ن1�سدق1ه���ذا1الفر�ص1مت1
ا�ستخ���دام1اختب���ار1)ت(1لدالل���ة1الفروق1ب���ني1متو�سطات1درجات1الط���الب1الذكور1
والطالب���ات1االإناث1على1مقيا����ص1اأ�ساليب1املعاملة1الوالدية1كما1يدركها1املراهقني1
العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة,1واأ�سفر1التحليل1عن1بيانات1اجلدول1التايل:-

جدول )12(
داللة الفروق بني متو�صطات درجات الطلب الذكور والطالبات االإناث على مقيا�س 

اأ�صاليب املعاملة الوالدية.

مقياس أساليب المعاملة الوالدية

الطالب الذكور 

ن )159(

الطالبات اإلناث

   ن )121(
قيمة

ت
عمعم

25,672,9526,922,211,67األسلوب الديمقراطي

17,042,4417,602,920,81التسلط

4,12**21,513,2624,701,78الرفض

3,17**13,302,5115,512,67الحماية الزائدة

3,11**22,283,5224,952,28التفرقة

3,79**99,108,95107,686,69الدرجة الكلية

**1دالة1عند0,011
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يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)12(1ع���دم1وجود1ف���روق1دالة1ب���ني1الذك���ور1واالإناث1على1
مقيا�ص1املعاملة1الوالدية1يف1االأ�سلوب1الدميقراطي1واأ�سلوب1الت�سلط,1كما1يت�سح1
من1اجلدول1وجود1فروق1دالة1بني1الذكور1واالإناث1يف1اأ�ساليب1)الرف�ص,1احلماية1

الزائدة,1التفرقة,1الدرجة1الكلية1للمقيا�ص(1ل�سالح1االإناث.

وميك���ن1مناق�س���ة1ذل���ك1باأن1ع���دم1وجود1ف���روق1دالة1بني1الذك���ور1واالإناث1
على1مقيا�ص1املعاملة1الوالدية1يف1االأ�سلوب1الدميقراطي1واأ�سلوب1الت�سلط1يرجع1
اإىل1زي���ادة1الوع���ي1باأ�سالي���ب1التن�سئ���ة1املالئم���ة1وباالأخ����ص1م���ع1ارتف���اع1امل�ستويات1
التعليمي���ة1واالقت�سادي���ة1لالأ�س���رة1ال�سعودية,1حيث1اأ�سبح���ت1االأ�سرة1تتيح1املجال1
لالأبن���اء1للتعب���ري1ع���ن1اأرائهم1ويف1اإب���داء1التقدي���ر1مل�ساعرهم1وتوجيهه���م1توجيها1ً
تربوي���ا1ًوديني���اً,1وه���ذا1م���ا1اأكدت���ه1درا�س���ة1)جمي���دة1الناج���م,2007(1م���ن1اأن1ن�سبة1
ا�ستخ���دام1االأ�سالي���ب1االيجابي���ة1يف1املعامل���ة1لالأبن���اء1م���ن1قب���ل1االأ�س���رة1اأعلى1من1
ا�ستخ���دام1االأ�سالي���ب1ال�سلبي���ة1وذل���ك1الرتف���اع1امل�ست���وى1االقت�س���ادي1والتعليمي,1
كم���ا1اأن1عين���ة1الدرا�سة1احلالية1تدر�ص1يف1املرحلة1الثانوية1وهذه1املرحلة1يجب1اأن1
يك���ون1هناك1حوار1وت�س���اور1مع1االأبناء1فيما1يتعلق1باأمورهم1اخلا�سة1وم�ساركتهم1
فيم���ا1يتعل���ق1باأمور1االأ�سرة1واحرتام1اآراء1االأبن���اء1وتقديرها1واإتباع1اأ�سلوب1االإقناع1

واحرتام1الراأي1االآخر

ويرج���ع1اإدراك1الذك���ور1واالإن���اث1اإىل1اأن1والديه���م1يعاملونه���م1باأ�سل���وب1
مت�سل���ط1اأو1في���ه1حتك���م1و�سيطرة1اإىل1اأنهم1يف1مرحل���ة1املراهقة1وهي1مرحلة1يريد1
فيه1ال�سخ�ص1االنطالق1والتحرر1بعيد1عن1قيود1االأ�سرة1واالعتزاز1براأيه1والرغبة1
يف1اال�ستقاللي���ة1فيف�س���رون1كل1م���ا1يقوم1به1الوال���دان1من1ن�س���ح1واإر�ساد1وتوجيه1
اإىل1اأنه1تدخل1يف1اأمورهم1وحماولة1ال�سيطرة1عليهم1واالإ�ساءة1لهم1والتقليل1من1
�ساأنه���م1وكفاءته���م1وبالتايل1فاإنه1ال1يوجد1فروق1ب���ني1الذكور1واالإناث1يف1اإدراكهم1
له���ذا1االأ�سل���وب1يف1املعامل���ة1الأنه���م1مي���رون1بنف����ص1املرحل���ة1العمري���ة1وتتفق1هذه1

النتيجة1مع1درا�سة1)�سامية1ابريعم20091,1(
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وعل���ى1الرغم1م���ن1وجود1تعار����ص1ظاهري1ب���ني1االأ�سل���وب1الدميقراطي1
واأ�سل���وب1الت�سل���ط1اإىل1اأن1املتمع���ن1يف1االأم���ر1وخا�سة1يف1جمتمعاتن���ا1ال�سرقية1قد1
ال1يج���د1و�س���وح1كب���ري1له���ذا1التعار����ص1وخا�س���ة1لط���الب1املرحل���ة1الثانوية1حيث1
مييل1املراهق1اإىل1اجلنوح1بع�ص1ال�سيء1والرغبة1يف1اال�ستقاللية1واالنف�سال1عن1
الوالدان1وعدم1االأخذ1باآرائهم1يف1بع�ص1االأمور1حتى1بعد1املناق�سة1من1اأجل1اإثبات1
ال���ذات,1فهن���ا1يب���داأ1الوالدين1يف1التدخل1م���ن1اأجل1ال�سيطرة1عل���ى1االأمر1حيث1اأن1
جمتمعاتن���ا1ال�سرقي���ة1متيل1اإىل1االأخذ1ب���راأي1االأكرب1�سنا1ًم���ن1واقع1اخلربة1حتى1
اأن1االأبن���اء1ي���رون1اآبائه���م1قد1ياأخذون1ب���راأي1اأجدادهم,1وبالتايل1ف���اإن1االأخذ1بهذا1
االأ�سل���وب1ي���روه1االأبناء1اأنه1لي����ص1متحيز1�سدهم1ولكن1يطب���ق1على1اجلميع1حتى1
اآبائه���م1وبالت���ايل1فاإنه���م1يتقبلون���ه1كم���رياث1ثق���ايف1واجتماعي,1كما1اأن���ه1يت�سمن1
حماول���ة1تنظي���م1عالقة1االآباء1باالأبن���اء,1وذلك1من1خالل1احلر����ص1علي1االلتزام1
بالقوان���ني1واملطالب���ة1مبزي���د1م���ن1النظ���ام1و�سبط1امل�ساع���ر,1وا�ستخ���دام1ال�سغط1
يف1تعوي���د1االأبناء1علي1الع���ادات1اجليدة,1وعقاب1ال�سلوك1اخلاط���ئ.1اإذن1فالت�سلط1
هن���ا1يه���دف1اإىل1اإيجاد1�سل���وك1موجه1ومقبول1اجتماعيا,1وهو1م���ا1يبدو1اأن1االأبناء1
يتقبلون���ه1وي�ست�سع���رون1م���ن1ذل���ك1تفهم1االآب���اء1للتغريات1التي1حت���دث1لديهم1يف1
مرحل���ة1املراهق���ة1ورغب���ة1االآب���اء1اإىل1نقله���م1باأم���ان1اإىل1مرحلة1الن�س���ج1والر�سد,1
وه���ذا1م���ا1اأكدت���ه1درا�سة1)ب�س���رى1اأبو1ليل���ة,20021(1من1اأنه1اإذا1تغ���ري1منط1املعاملة1
الوالدي���ة1يف1املراهق���ة1م���ن1الدميقراطي���ة1اإيل1الت�سلط,1فان1ل���دى1االأبناء1ر�سيدا1

من1اال�ستعدادات1االإيجابية1والثقة1بالنف�ص1ما1ميكنهم1من1جتاوز1ذلك.

كم���ا1وج���دت1ف���روق1دال���ة1ب���ني1الذك���ور1واالإن���اث1يف1اأ�سالي���ب1)الرف����ص,1
احلماية1الزائدة,1التفرقة(1ل�سالح1االإناث1,1فبالن�سبة1اإىل1اأ�سلوب1احلماية1الزائدة1
والذي1قد1يرجع1اإىل1اأننا1جمتمع1�سرقي1حمافظ1يخاف1على1االأنثى1وي�سعى1اإىل1
حمايته���ا1وق���د1يرجع1ذل���ك1اإىل1امل���وروث1االجتماعي1اأي�سا1ًوالذي1ي���رى1اأن1الفتاة1
دائم���ا1ًبحاج���ة1اإىل1رعاي���ة1واهتم���ام1زائ���د1ع���ن1الذك���ور,11كم���ا1اأن1الذك���ور1يعطيهم1
والديهم1حرية1يف1احلركة1والتنقل1مما1ي�سعر1االإناث1بان1االآباء1يفر�سون1عليهم1
حماي���ة1زائ���دة1مقارنة1باإخوانهم1من1الذك���ور,1كما1اأن1الوالدي���ن1ي�ستخدمان1هذا1
االأ�سل���وب1م���ع1البنات1الأنه1يت�سمن1احلر�ص1والعناية1واالهتمام1الزائد1بهن,1وقد1
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ي�ستخ���دم1الوالدان1هذا1االأ�سلوب1دون1وعي1باالآث���ار1ال�سلبية1املرتتبة1عليه1وتتفق1
ه���ذه1النتيج���ة1م���ع1درا�س���ة1)�سامي���ة1ابريع���م20091,1(,1ودرا�س���ة1)جمي���دة1الناجم,1
2007(.1كم���ا1اأن1وج���ود1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ة1اأي�سا1ًيف1اأ�سل���وب1الرف�ص1والتفرقة1
ل�سال���ح1االإن���اث1ميكن1اأن1يرج���ع1اإىل1طبيعة1جمتمعاتنا1ال�سرقي���ة1والتي1ترى1اأن1
البن���ت1�سعيف���ة1وم�سدر1خوف1بالن�سبة1لالأم1الت���ي1حتر�ص1على1مت�سكهن1بالقيم1
واالأخ���الق1احلمي���دة1يف1ظ���ل1التغ���ريات1املجتمعي���ة1املعا�سرة,1والذك���ر1هو1م�سدر1
الق���وة1واحلماي���ة,1واأنه1�سند1م���ادي1ومعنوي1لالأ�سرة,1اأما1البن���ت1فال1تعترب1�سندا1
باعتب���ار1اأنها1�ستت���زوج1الحقا1وترحل,1وهذا1ما1اأ�سار1اإلي���ه1عبد1احلميد1االأن�ساري1
)2000(1م���ن1اأن1الذك���ر1مف�س���ل1علي1االأنثى1يف1كل1�س���يء1يف1املعاملة,1يف1احلب1ويف1
التدليل1ويف1العطاء1ويف1النظرة,1يف1املكانة,1يف1الت�ساور,1يف1االهتمام,1يف1الوظيفة,1
واالأنث���ى1يف1املجتم���ع1العرب���ي1ال1جتد1ترحيبا1ًعن���د1قدومها1اإيل1ه���ذه1احلياة1مثل1
اأخيه���ا1الذك���ر,1وتظ���ل1تعاين1من1النظ���رة1ال�سلبية1م���ن1قبل1املجتم���ع1مهما1كانت1

كفاءتها1وجدارتها1ال1ل�سيء1اإال1الأنها1اأنثي.

وتختل���ف1ه���ذه1النتيجة1مع1نتيج���ة1درا�سة1)جمال1ال�سام���ي,20111(1والتي1اأ�سارت1
اإىل1ع���دم1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائية1يف1اأ�سالي���ب1املعاملة1الوالدي���ة1بني1الذكور1
واالإن���اث,1ولك���ن1رمب���ا1جاءت1ه���ذه1النتيج���ة1مغايرة1الخت���الف1املرحل���ة1العمرية1

للعينة.

نتائج الفر�س اخلام�س ومناق�صتها:
ين����ص1الفر����ص1اخلام����ص1عل���ى1اأنه1»1ال1توجد1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1
الذك���ور1واالإن���اث1من1املراهقني1العادي���ني1واملراهق���ني1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1
عل���ى1مقيا����ص1القيم1االأخالقية1».1وللتحقق1م���ن1�سدق1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1
اختب���ار1)ت(1لدالل���ة1الفروق1بني1متو�سطات1درجات1الط���الب1الذكور1والطالبات1
االإن���اث1عل���ى1مقيا�ص1القي���م1االأخالقي���ة1كما1يدركه���ا1املراهق���ون1العاديون1وذوى1

االحتياجات1اخلا�سة,1واأ�سفر1التحليل1عن1بيانات1اجلدول1التايل:-
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جدول )13(
داللة الفروق بني متو�صطات درجات الطلب الذكور والطالبات االإناث على مقيا�س القيم 

االأخلقية

مقياس القيم األخالقية

الطالب الذكور 

ن )159(

الطالبات اإلناث

   ن )121(
قيمة

ت
عمعم

3,09**18,423,5921,051,57الصدق

2,99**22,224,0624,551,60األمانة

3,01**23,403,4726,102,61التسامح

26,374,4728,002,711,40العدل والمساواة

29,604,6731,003,341,17التعاون والمشاركة

24,573,6425,702,571,22االنتماء

2,72**144,6022,14156,409,81الدرجة الكلية

**1دالة1عند0,011

يت�سح1من1جدول1)13(1اأن1هناك1فروق1بني1متو�سطات1درجات1الطالب1
الذك���ور1ومتو�سط���ات1درج���ات1الطالب���ات1االإن���اث1عل���ى1مقيا�ص1القي���م1االأخالقية1
ل�سالح1االإناث1يف1قيم1)ال�سدق,1واالأمانة,1والت�سامح(1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص,1
كم���ا1مل1توجد1فروق1بني1متو�سطات1درجات1الطالب1الذكور1ومتو�سطات1درجات1

الطالبات1االإناث1يف1قيم1)العدل1وامل�ساواة,1التعاون1وامل�ساركة,1واالنتماء(.1

وميك���ن1مناق�س���ة1ذل���ك1يف1اأن1وج���ود1ف���روق1ب���ني1الذك���ور1واالإن���اث1عل���ى1
مقيا����ص1القيم1االأخالقية1ل�سالح1االإن���اث1يف1قيم1)ال�سدق,1واالأمانة,1والت�سامح(1
اإىل1اأن1املجتم���ع1بطبيعت���ه1ي�سع���ى1اإىل1تربية1بناته1بطريق���ة1حمافظة1ويبث1فيهم1
اح���رتام1الف�سيل���ة1و�س���رورة1التم�س���ك1به���ا,1كم���ا1اأن1املجتم���ع1ال�سع���ودي1بطبع���ه1
جمتم���ع1متدين1ملتزم1بالقيم1والتعاليم1الديني���ة1والتي1من1اأبرزها1قيم1ال�سدق1
واالأمان���ة1والت�سام���ح1وبالتايل1يق���وم1بتعليم1وتربية1اأبنائه1عليه���ا1�سواء1الذكور1اأو1
االإن���اث1ولكن1بحكم1طبيعة1املجتم���ع1وقلة1اختالط1البنات1يف1الن�ساطات1اخلا�سة1
والعامة1باملجتمع1اخلارجي1وتواجدها1بالبيت1معظم1الوقت1فاإن1هذه1القيم1التي1
تعلمتها1تظل1را�سخة1فيها,1بعك�ص1الذكور1الذين1يحتكون1بالعامل1اخلارجي1اأكرث1
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ولديه���م1حرية1احلركة1والتنقل1واختي���ار1االأ�سدقاء1فقد1تتاأثر1هذه1القيم1بع�ص1
ال�س���يء1نتيج���ة1هذا1االحتكاك1اخلارج���ي,1كما1ياأتي1دور1املدر�س���ة1الثانوية1للبنات1
والت���ي1تقوم11باحلفاظ1على1بناتهن1وتوجيهن1واإر�سادهن1للمحافظة1على1الن�سق1
1,(Miners, 2001)1القيم���ي1واالأخالق���ي1له���ن,1وتتفق1هذه1النتيج���ة1مع1درا�س���ة
ودرا�س���ة1)اأم���ل1عاي���ز,20101(,1ودرا�سة1)عاه���د1مرجتي,20041(1والت���ي1اأ�سارت1اإىل1
اأن1تف���وق1االإن���اث1يف1ممار�س���ة1القي���م1االأخالقية1يرج���ع1اإىل1طبيعته���ن1فهن1اأكرث1
رق���ة1واأك���رث1رفق���اً,1واأق���وى1�سعوراً,1وكذل���ك1اأكرث1حي���اًء,1كما1اأنه���ن1اأرق1اأفئدة1من1
الذك���ور1االأمر1الذي1يجعلهن1اأكرث1تاأثر1مبواع���ظ1الدين1واأكرث1قبواًل1لتوجهاته1
وااللت���زام1بقيم���ه1االأخالقية,1كم���ا1اأن1طالبات1املرحلة1الثانوي���ة1يعتربن1ممار�سة1
القيم1االأخالقية1جتاه1املعلمني1واالإدارة1املدر�سية1اأمر1البد1منه1وواجبا1ًالبد1من1
تاأديت���ه.1كم���ا1تتف���ق1نتائج1ه���ذه1الدرا�سة1مع1درا�س���ة1)ح�سام1هيب���ة,120051(1والتي1
اأ�س���ارت1اإىل1تف���وق1االإن���اث1عن1الذكور1يف1القي���م1االأخالقية1حي���ث1اأن1االإناث1اأكرث1
اتزان���ا1ًوتقرب���ا1ًاإىل1اهلل1م���ن1الذكور1– اإىل1حد1ما-1وهذا1راج���ع1اإىل1طبيعة1الفتاة1
يف1املجتم���ع1ال�سرق���ي1وتختل���ف1ه���ذه1النتيج���ة1م���ع1نتيج���ة1)ه���دى1حم���اد,1اأماين1
على,2011(1والتي1ال1تري1وجود1فروق1يف1القيم1االأخالقية1بني1الذكور1واالإناث.11

كم���ا1يرجع1ع���دم1وجود1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1ب���ني1الذكور1واالإناث1
يف1قي���م1)الع���دل1وامل�س���اواة,1التع���اون1وامل�ساركة,1واالنتم���اء(1اإىل1اأنهم���ا1يتعر�سان1
لنف�ص1اأ�سلوب1التن�سئة1االأ�سرية1والذي1يعتمد1ب�سكل1اأ�سا�سي1على1املبادئ1الدينية,1
كم���ا1اأن1ه���ذه1القيم1موجودة1بدرجة1كبرية1لدى1اأفراد1املجتمع1ومن1اأهم1مميزات1
وخ�سائ����ص1املجتم���ع1العرب���ي1وامل�سل���م,1هذا1باالإ�ساف���ة1اإىل1اأن1املجتم���ع1ال�سعودي1
بطبع���ه1ين�س���اأ1االأطف���ال1منذ1ال�سغر1على1ح���ب1البالد1واالنتماء1له���ا,1ويبدو1ذلك1
وا�سح���ا1ًوجلي���ا1ًيف1املدار����ص1حيث1يق���وم1املعلمني1بغر����ص1حب1املواطن���ة1واالنتماء1
للب���الد1يف1نفو����ص1الط���الب1يف1جمي���ع1مراح���ل1التعلي���م,1كم���ا1اأن1امل�ست���وى1املرتفع1
للمعي�س���ة1ال���ذي1توف���ره1الدولة1ملواطنيها1يجع���ل1االأفراد1ينتم���ون1اأكرث1لبالدهم1
وي�س���رتك1يف1ذل���ك1الذك���ور1واالإن���اث,1كم���ا1يرج���ع1عدم1وج���ود1فروق1ب���ني1الذكور1
واالإن���اث1اإىل1مت�سكه���م1بعقيدته���م1االإ�سالمي���ة1الت���ي1متل���ي1عليه���م1ه���ذا1االجتاه1
الطيب1باالإ�سافة1اإىل1اعتقادهم1باأن1اململكة1العربية1ال�سعودية1هي1مهبط1الوحي1
ومرك���ز1اإ�سعاع1للعامل1االإ�سالم���ي1والتي1انطلقت1منه1الر�سالة1لتعم1العامل1اأجمع1
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ويتف���ق1ذلك1مع1درا�س���ة1)�سليمان1ال�سليمان,19981(.1كم���ا1اأن1الطالب1والطالبات1
يتفق���ون1اأي�سا1ًيف1قيم1التع���اون1وامل�ساركة1والعدل1وامل�ساواة1وذلك1يرجع1اإىل1اأنهم1
يف1املرحل���ة1الثانوي���ة1والت���ي1يح���ب1فيه���ا1الطلب���ة1م�سارك���ة1زمالئه���م1يف1االأعمال1
الت���ي1يكلف���ون1بها1ويقومون1بعم���ل1اأن�سطة1تعاونية1ورح���الت1م�سرتكة,1كما1اأنهم1
امل�س���اواة1فيم���ا1يقوم���ون1به1من1اأعمال,1وتتف���ق1هذه1النتيجة1م���ع1نتائج1درا�سة1كل1
م���ن1)حممد1اإبراهيم,1هاين1مو�س���ى,20031(,1ودرا�سة1)�سيماء1ن�سر,2007(1والتي1
اأ�س���ارت1اإىل1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائية1ب���ني1الذكور1واالإناث1يف1قي���م1)1ال�سدق,1
واحلل���م,1وال�س���رب(,1واأي�س���ا1ًعدم1وج���ود1فروق1دالة1ب���ني1الذكور1واالإن���اث1يف1قيم1

)العدل1واالعتدال,1وامل�ساواة(.

1كم���ا1تختل���ف1نتائج1ه���ذه1الدرا�سة1مع1درا�سة1)جم���دى1احلب�سي,20121(1
واىل1كان���ت1نتائجه���ا1وجود1فروق1بني1الذكور1واالإن���اث1يف1القيم1االجتماعية1مثل1

العدل1وامل�ساواة1والتعاون1ل�سالح1االإناث.

تو�صيات الدرا�صة:
يف1�س���وء1م���ا1اأ�سف���رت1عن���ه1الدرا�س���ة1احلالي���ة1من1نتائ���ج,1ف���اإن1الباحثان1

يتوجهان1بالتو�سيات1واملقرتحات1االآتية:

11 توعي���ة1الوالدين1باأهمية1املعاملة1والتن�سئة1الوالدية1لالأبناء1�سواء1العاديني1-
اأبنائه���م1 عل���ى1�س���رورة1معامل���ة1 والتاأكي���د1 اأو1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة,1
م���ن1اجلن�س���ني1معامل���ة1تت�س���م1بالقب���ول1واالهتم���ام1والت�سجي���ع1وامل�س���اواة1
والدميقراطي���ة1بعي���دا1ع���ن1اأ�ساليب1ال�سغ���ط1واالإكراه1والت�سل���ط1والرف�ص,1
وم���ا1اإىل1ذلك1م���ن1اأ�ساليب1خاطئة1اأثبت���ت1الدرا�سات1االجتماعي���ة1والنف�سية1

والرتبوية1خطورتها1على1حياة1االأبناء1وم�ستقبلهم.
21 تفعي���ل1دور1و�سائ���ل1االإعالم1لتنمي���ة1القيم1االأخالقي���ة1املنا�سبة1للطالب1من1-

خالل1برامج1ولقاءات1هادفة.
31 عم���ل1دورات1تدريبي���ة1وندوات1لالآباء1واملعلم���ني1للوقوف1على1اأهم1االأ�ساليب1-

الت���ي1يج���ب1اأن1يتبعوه���ا1يف1تعامله���م1م���ع1االأبن���اء1وكذلك1الط���رق1التعليمية1
والرتبوية1املنا�سبة1لتنمية1القيم1االأخالقية1لديهم.
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41 اأن1تطب���ق1االأ�س���رة1تعاليم1الدين1احلنيف1وت�سع���ر1بامل�سئولية1التي1كلفها1اهلل1-
اإياها1يف1تربية1اأبنائها1وتنمية1القيم1االأخالقية1لديهم.

51 اأن1تتفهم1االأ�سرة1طبيعة1املرحلة1العمرية1الأبنائها1واأن1تهيئ1جميع1احتياجات1-
ال�ساب1حتى1ت�ستطيع1التاأثري1عليهم1وتنمية1القيم1االأخالقية1لديهم.

61 �س���رورة1اإمل���ام1املعلمني1واملعلمات1باالأ�ساليب1الرتبوي���ة1املختلفة1حلث1الطلبة1-
وت�سجيعهم1على1ممار�سة1القيم1االأخالقية.

71 التاأكي���د1عل���ى1تعليم1الط���الب1القيم1االأخالقي���ة1من1خالل1التعل���م1بالقدوة,1-
حي���ث1ميث���ل1�سلوك1املعلم1ق���دوة1لطالبهم.1لذلك1يجب1عل���ى1املعلم1اأن1يكون1
االأخ1املخل�ص,1واالأب1احلنون,1وال�سيخ1االأمني,1يف1كافة1ت�سرفاته1مع1الطالب1
,1الأن1املناه���ج1منف���ردة1ال1تكف���ي1للتعل���م1اإذا1كان���ت1مهمل���ة1اجلان���ب1العمل���ي1

وامليداين1يف1ال�سلوك.
81 اأن1تق���وم1اجله���ات1املخت�س���ة1مبج���ال1الرتبية1اخلا�س���ة1بالتوا�سل1م���ع1اأولياء1-

اأمور1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1لتو�سيح1�سبل1التوا�سل1مع1اأبنائهم1املعاقني1
وتدريهم1على1اأف�سل1اأ�ساليب1التعامل1معهم1لتنمية1قيمهم1االأخالقية.

91 البيئ���ة1- العادي���ني1وتوف���ري1 �س���رورة1دم���ج1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1م���ع1
التعليمي���ة1والرتبوي���ة1املنا�سبة1واإع���داد1املتخ�س�سني1للتعام���ل1معهم1لتنمية1

ال�سعور1باالنتماء1لديهم.
�س���رورة1�سعور1االأبناء1العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة1بتقبل1الوالدين101-1

له���م1وكذلك1املعلمني1وم�ساركتهم1يف1نواح���ي1االأن�سطة1املختلفة1وتوجيههم,1
وتعزي���ز1ال�سل���وك1االإيجاب���ي1لديه���م1مب���ا1ي�سهم1يف1تنمي���ة1القي���م1االأخالقية1

لديهم.
توجي���ه1االآب���اء1واملعلمني1ب�س���رورة1االبتعاد1ع���ن1ا�ستخدام1اأ�سالي���ب1الت�سلط,111-1

والتفرق���ة,1واالإهم���ال1واحلماي���ة1الزائ���دة1يف1معامل���ة1االأبناء1ملا1له���ا1من1اآثار1
�سلبية1يف1�سعف1القيم1االأخالقية1لديهم.

توعي���ة1االأبن���اء1العادي���ني1وذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1بخ�سائ����ص1مرحل���ة121-1
املراهقة1وما1ي�ساحبها1من1تغريات1قد1توؤثر1على1قيمهم1االأخالقية.
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ا�صط��راب املعار�ص��ة والتحدى لدى الأطف��ال ذوى ا�صطراب ق�صور 
النتباه امل�صحوب بالن�صاط الزائد

اإعداد
د / ال�صيد ي�س التهامى ممد

مدر�س الرتبية اخلا�صة
كلية الرتبية – جامعة عني �صم�س

مقدمة :
يعت���رب1طبي���ب1االأطفال1ج���ورج1�ستيل1هو1اأول1م���ن1اأ�سار1اإىل1ا�سط���راب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1ف���ى1عام1,119021وقد1و�س���ف1االأطفال1الذين1
يعان���ون1م���ن1ذلك1اال�سط���راب1باأنهم1يعانون1م���ن1ق�سور1فى1التحك���م1وال�سيطرة1
االأخالقية1)1ق�سور1فى1القدرة1على1�سبط1الذات1(1؛1وفى1خم�سينيات1القرن1املا�سى1
1,1Minimal brain dysfunction1اأُطل���ق1عليه1اخللل1املخى1الوظيفى1الب�سي���ط
وف���ى1�ستيني���ات1و�سبعيني���ات1القرن1املا�سى1اأُطل���ق1عليه1رد1الفع���ل1احلركى1الزائد1
1,1Hyperkinetic reaction to childhoodوف���ى1ثمانيني���ات1 ف���ى1الطفول���ة1
 Hyperkinetic1الق���رن1املا�سى1اأُطل���ق1عليه1ا�سطراب1فرط1احلرك���ة1االندفاعى
1,1impulse disorderواأخ���ريا1ًف���ى1ت�سعيني���ات1الق���رن1املا�س���ى1�س���درت1الطبع���ة1
الرابع���ة1م���ن1الدلي���ل1الت�سخي�سى1واالح�سائ���ى1لال�سطراب���ات1النف�سية1الطبعة1
الرابعة1املعدلة1واأطلق1عليه1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1
  ( Blachford , 2002 , 127 ; Craighead & Nemeroff , 2004 , 11 ).
وق���د1يك���ون1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1مزمنا1ًلدى1
حواىل1ما1بني501-70%1تقريبا1ًمن1االأطفال1الذين1يعانون1منه1,1وقد1ي�ستمر1لدى1
ما1بني301-40%1من1املراهقني1وال�سباب1.1ويت�سف1االأفراد1الذين1يعانون1من1ذلك1
اال�سط���راب1ببع����ص1اخل�سائ�ص1مثل1ق�س���ور1االنتباه1,1�سهولة1الت�ست���ت1,1الن�ساط1
الزائ���د1,1االندفاعي���ة1,1�سعوبة1اال�ستم���رار1فى1اأداء1مهمة1م���ا1,1اأو1تغيري1االأن�سطة1
الت���ى1ميار�سونه���ا1ب�س���ورة1م�ستم���رة1,1التملم���ل1,1االأرق1.1كم���ا1قد1يعان���ى1االأطفال1
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والكب���ار1ذوى1ذل���ك1اال�سطراب1من1بع�ص1اال�سطرابات1االأخرى1مثل1ا�سطرابات1
الت�سرف1,1ا�سطرابات1املزاج1,1ا�سطرابات1الت�سنج1الالإرادى1,1ا�سطرابات1التنا�سق1
احلرك���ى1,1العزلة1االجتماعية1وم�سكالت1التفاعل1االجتماعى1,1الت�سرب1املدر�سى1
,1�سعوب���ات1التعل���م1,1ا�سط���راب1ال�سخ�سي���ة1امل�س���ادة1للمجتم���ع1,1انخفا�ص1فر�ص1

 ( Buitelaar , 2005 ).1التوظيف1والنجاح1املهنى

كم���ا1توج���د1بع�ص1امل�س���كالت1واال�سطراب���ات1ال�سائع���ة1واملنت�سرة1والت���ى1غالبا1ً
م���ا1ت�ساح���ب1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1ومن1هذه1
اال�سطراب���ات1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1,1وعادة1ما1يظهر1ه���ذا1اال�سطراب1
ل���دى1االأطف���ال1قبل1عمر1ثم���ان1�سنوات1,1كما1اأنه1عادة1ما1يظهر1اأي�سا1ًقبل1مرحلة1
املراهق���ة1املبك���رة1,1وع���ادة1م���ا1يب���داأ1ظه���ور1ذل���ك1اال�سط���راب1ب�س���ورة1تدريجية1,1
وتب���داأ1ظه���ور1اأعرا�س���ه1فى1املنزل1,1ومع1م���رور1الوقت1تظهر1ف���ى1اأماكن1ومواقف1
اأخ���رى1اأي�س���ا1ً؛1االأم���ر1الذى1قد1ي���وؤدى1اإىل1معاناة1الطف���ل1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1امل�ساحب1با�سط���راب1املعار�س���ة1والتحدى1
وانخفا����ص1 1, االجتماعي���ة1 والعزل���ة1 1, االأكادمي���ى1 التح�سي���ل1 ف���ى1 ق�س���ور1 م���ن1
وينم���و1 اال�سط���راب1 ذل���ك1 يتط���ور1 وق���د1 1, امل���زاج1 وا�سط���راب1 1, ال���ذات1 مفه���وم1
لي���وؤدى1اإىل1ا�سط���راب1الت�س���رف1,1وا�سط���راب1ال�سخ�سي���ة1امل�س���اد1للمجتم���ع1.1
 (American Psychiatric Association , 2000 ,101 ;Wilmshurst

& bure , 2005 )

م�صكلة الدرا�صة :
اأ�سف���رت1نتائ���ج1العدي���د1من1الدرا�س���ات1اإىل1اأنه1قد1توجد1بع����ص1اال�سطرابات1
امل�ساحبة1ال�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1,1فعلى1�سبيل1املثال1
فاإن���ه1يوج���د1ما1ال1يقل1عن1ثلتى1اأطفال1املدر�سة1االبتدائية1ذوى1ذلك1اال�سطراب1
يعان���ون1من1ا�سطراب���ات1م�ساحبة1,1واأن1عالج1مثل1ه���ذه1اال�سطرابات1امل�ساحبة1
يكون1له1دور1فعال1وايجابى1فى1تقييم1وعالج1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�ساط1الزائد1؛1ومن1هذه1اال�سطرابات1امل�ساحبة1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1
)1والذى1يكون1اأكرث1انت�سارا1ًلدى1الذكور1مقارنة1باالإناث1,1كما1اأنه1يرتبط1بزيادة1
و�س���دة1وا�ستمرار1اأعرا�ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1(1
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الذى1يوؤثر1ب�سورة1�سلبية1على1االأطفال1وعلى1اأ�سرهم1,1وعلى1تكيفهم1االجتماعى1
؛1كم���ا1ميك���ن1اأن1ي���وؤدى1اإىل1ق�سور1فى1العالق���ات1البي�سخ�سي���ة1,1ورف�ص1االأقران1
,1وانخفا����ص1مفه���وم1ال���ذات1,1وق���د1يك���ون1مبثاب���ة1موؤ�س���ر1لبع����ص1اال�سطراب���ات1
( Lachar , 2003 ; Alvarez & ollendic , 2003 )1.1ال�سلوكي���ة1االأخ���رى

وق���د1اأ�س���ارت1نتائ���ج1العدي���د1م���ن1البح���وث1والدرا�س���ات1اإىل1اأن1االأف���راد1ذوى1
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1يعان���ون1م���ن1ا�سط���راب1
 Stephanie1املعار�س���ة1والتحدى1,1ومن1هذه1الدرا�سات1درا�سة1�ستيفانى1واآخرون
et al., ( 2012 ) ,1الت���ى1اأ�س���ارت1نتائجه���ا1ع���ن1وج���ود1عالق���ة1وارتب���اط1مرتف���ع1
ب���ني1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1وا�سط���راب1املعار�سة1
 Michel , et al., (1والتح���دى1ف���ى1عم���ر181اأع���وام1؛1ودرا�س���ة1مي�سي���ل1واآخ���رون
( 12011الت���ى1اأ�س���ارت1نتائجه���ا1اإىل1وجود1عالقة1ارتباطي���ة1بني1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1وا�سط���راب1املعار�سة1والتح���دى1؛1ودرا�سة1
بو�سن���ج1واآخ���رون1Bussing , et al., ( 2010 )1الت���ى1اأ�س���ارت1نتائجه���ا1اإىل1اأن1
االأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1اأكرث1عر�سة1
لالإ�ساب���ة1ببع����ص1اال�سط���راب1منه���ا1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1؛1ودرا�س���ة1
�سرتينجاري����ص1واآخ���رونStringaris , et al., ( 2010 ) 1الت���ى1اأ�س���ارت1نتائجها1
اإىل1وج���ود1ارتباط1بني1ا�سطراب1املعار�سة1والتح���دى1وا�سطراب1ق�سور1االنتباه1
 Ghanizadeh , et al.,11امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1؛1ودرا�سة1جانيزدى1واآخرون
( 2008 )1الت���ى1اأ�س���ارت1نتائجه���ا1اإىل1اأن1االأطفال1ذوى1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1عادة1م���ا1يعانون1من1ا�سطراب1واح���د1م�ساحب1على1

االأقل1وعادة1ما1يكون1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدى1الذكور.1
ومما �سبق ميكن بلورة م�سكلة الدرا�سة احلالية يف الت�ساوؤلني التاليني :

11 هل1توجد1عالقة1ارتباطيه1دالة1بني1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1وا�سطراب1-
ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدى1االأطفال1؟1.

21 هل1يتاأثر1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدى1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1-
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1ببع�ص1املتغ���ريات1الدميوجرافية1مثل1
اجلن����ص1,1امل�ست���وى1االجتماعي1االقت�سادي1,1درجة1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1

امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1؟1.
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اأهمية الدرا�صة :
تبدو1اأهمية1الدرا�سة1احلالية1يف1:

11 تعترب1الدرا�سة1احلالية1– فى1حدود1علم1الباحث1-1من1اأوائل1الدرا�سات1التى1-
اهتم���ت1بدرا�سة1ا�سط���راب1املعار�سة1والتحدى1لدى1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1

ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1.
21 توجه1الدرا�سة1احلالية1االنتباه1اإىل1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1مما1ميكن1-

مع���ه1القي���ام1بالعديد1من1الدرا�س���ات1لدرا�سة1اأثر1عالج1ذل���ك1اال�سطراب1فى1
خف����ص1ح���دة1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1ل���دى1

االأطفال1.
31 قام���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1باإع���داد1مقيا����ص1لت�سخي����ص1ا�سط���راب1املعار�س���ة1-

والتح���دى1ل���دى1االأطفال1االأم���ر1الذى1ي�ساع���د1فى1الت�سخي����ص1الفارق1لهذا1
اال�سطراب1عن1غريه1من1اال�سطرابات1امل�سابهة1له1.

41 حتاول1الدرا�سة1احلالية1التعرف1على1تاأثري1بع�ص1املتغريات1الدميوجرافية1-
)1اجلن����ص1,1امل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�س���ادي11,1درج���ة1ا�سط���راب1ق�س���ور1
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1(1على1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدى1

االأطفال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1.1

هدف الدرا�صة :
هدف���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1درا�س���ة1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1ل���دى1
االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1يف1�س���وء1
بع����ص1املتغ���ريات1الدميوجرافي���ة1)1اجلن����ص1,1امل�ستوى1االجتماع���ي1االقت�سادي1,1

�سدة1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1(1.
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م�صطلحات الدرا�صة :
1:1Oppositional Defiant Disorder11- ا�سطراب املعار�سة والتحدى

يع���رف1يع���رف1الدلي���ل1الت�سخي�س���ى1واالح�سائ���ى1لال�سطراب���ات1النف�سي���ة1
 Diagnostic and Statistical Manual of ( 2000 )1الطبع���ة1الرابع���ة1املعدلة
1Mental Disorders ( DSM-IV-R)ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1)1التحدى1
املعار����ص1(1باأن���ه1ا�سط���راب1�سلوك���ى1يتمي���ز1بوجود1من���ط1متكرر1م���ن1ال�سلوكيات1
1,1Disobedient11,1وعدم1الطاعةDefiant11,1والتح���دىNegativistic1ال�سلبي���ة
والعدائي���ة1)1ع���دوان1لفظى1(1ي�ستمر1ملدة1�ستة1اأ�سه���ر1على1االأقل1,1وي�ساحب1ذلك1
وج���ود1اأربع���ة1مظاه���ر1اأو1اأكرث1من1ال�سلوكي���ات1مثل1فقدان1االأع�س���اب1,1والغ�سب1
واال�ستي���اء1,1وجمادل���ة1الكب���ار1,1وحت���دى1ورف����ص1االمتث���ال1للقواع���د1ولطلب���ات1
االآخرين1,1وتعمد1اإزعاج1االآخرين1,1واإلقاء1اللوم1على1االآخرين1,1واحلقد1والرغبة1
ف���ى1االنتقام1,1و�سدة1احل�سا�سية1و�سهولة1امل�سايقة1واالنزعاج1من1قبل1االآخرين1؛1
وحت���دث1ه���ذه1ال�سلوكيات1ب�سكل1متكرر1مقارنة1باالأف���راد1فى1نف�ص1العمر1الزمنى1
ونف����ص1املرحل���ة1النمائي���ة1؛1االأمر1الذى1يوؤدى1اإىل1ق�سور1ف���ى1االأداء1االجتماعى1,1
واالأكادمي���ى1,1واملهن���ى1؛1وال1ي�سخ����ص1ذلك1اال�سطراب1اإذا1كان���ت1هذه1ال�سلوكيات1
حت���دث1فق���ط1خ���الل1م�س���ار1ا�سطراب1الذه���ان1,1اأو1ا�سط���راب1امل���زاج1,1اأو1اإذا1كانت1
مظاه���ره1موج���ودة1�سمن1ا�سط���راب1الت�س���رف1,1اأو1ا�سط���راب1ال�سخ�سية1امل�ساد1
 (American1.1للمجتم���ع1,1اأو1اإذا1كان1عم���ر1الف���رد1ثماني���ة1ع�س���ر1عام���ا1ًفاأك���رث

Psychiatric Association , 2000 , 100 )

ويعرف1الباحث1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1اإجرائيا1ًعلى1اأنه1»1الدرجة1التي1
يح�س���ل1عليها1االأطفال1على1مقيا����ص1ا�سطراب1املعار�س���ة1والتحدى1امل�ستخدم1يف1

الدرا�سة1احلالية1»1.

 Attention  Deficit  2- ا�سطراب ق�سور النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد
:11Hyperactivity Disorder

يع���رف1الدلي���ل1الت�سخي�س���ى1واالح�سائ���ى1لال�سطراب���ات1النف�سي���ة1الطبع���ة1
الرابع���ة1املعدل���ة1)120001(1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
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باأنه1ا�سطراب1يظهر1فى1�سورة1ثالثة1اأمناط1هى1ق�سور1االنتباه1,1و/1اأو1الن�ساط1
الزائ���د-1االندفاعي���ة1قب���ل1عم���ر1�سب���ع1�سن���وات1؛1ويج���ب1اأن1يظه���ر1ف���ى1موقف���ني1
خمتلف���ني1عل���ى1االأق���ل1)1عل���ى1�سبي���ل1املث���ال1ف���ى1املن���زل1,1املدر�س���ة1,1اأو1العم���ل1(1؛1
واأن1ي�ستم���ر1مل���دة1�ست���ة1اأ�سهر1عل���ى1االأقل1؛1واأن1يوؤث���ر1ب�سكل1وا�سح1عل���ى1النواحى1
االجتماعية1,1واالأكادميية1,1واملهنية1؛1واأال1يكون1راجعا1ًاإىل1اأية1ا�سطرابات1نف�سية1
اأو1عقلي���ة1)1ا�سطراب���ات1النمو1ال�سامل1,1الف�سام1,1ا�سطراب1القلق1,1اأو1ا�سطرابات1

(American Psychiatric Association , 2000 , 85)1.1)1ال�سخ�سية
ويع���رف1الباحث1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1اإجرائيا1ً
على1اأنه1»1الدرجة1التي1يح�سل1عليها1الفرد1على1مقيا�ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1

امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1احلالية1»1.

الإطار النظري :
يت�سم���ن1االإطار1النظري1للدرا�س���ة1احلالية1عر�ص1تف�سيلي1ملفهومي1الدرا�سة1
وهما1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1,1وا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1

الزائد1.
اأولً : ا�سطراب املعار�سة والتحدى :

فيم���ا1يلى1عر�ص1ال�سطراب1املعار�سة1والتحدى1من1حيث1تعريفه1,1وانت�ساره1
,1واأ�سبابه1,1وت�سخي�سه1,1وعالجه1,1وماآله1:

تعريف ا�سطراب املعار�سة والتحدى :

ي���رى1�سرتيكالن���د1Strickland ( 2001 : 466 )1اأن1ا�سط���راب1املعار�س���ة1
والتح���دى1ه���و1�س���كل1م���ن1اأ�س���كال1ا�سط���راب1ال�سل���وك1امل�س���اد1للمجتم���ع1يت�سف1
مبعار�س���ة1رم���وز1ال�سلطة1مثل1الوالدين1واملعلمني1,1والغ�سب1املفرط1,1والعدوان1
,1وحت���دث1هذه1ال�سلوكي���ات1ب�سورة1متكررة1مقارنة1باالأطفال1املماثلني1فى1العمر1
الزمنى1,1وعادة1ما1تظهر1هذه1ال�سلوكيات1فى1املنزل1,1وقد1تظهر1فى1املدر�سة1,1كما1

اأنها1تزداد1حدة1مع1التقدم1فى1العمر1.
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وي�سري1�سمرل�سر1وبالتي�ص1Smelser & Baltes ( 2001 )1اإىل1اأن1ا�سطراب1
املعار�س���ة1والتح���دى1يت�سم���ن1ممار�س���ة1الطفل1بع����ص1ال�سلوكيات1مث���ل1ال�سلبية1
,1والع���دوان1جت���اه1رم���وز1ال�سلط���ة1,1باالإ�ساف���ة1اإىل1الكي���د1والرغبة1ف���ى1االنتقام1,1
وب�س���ورة1عام���ة1ممار�س���ة1�سل���وك1التح���دى1ب�س���ورة1وا�سح���ة1وم�ستم���رة1مقارن���ة1

ب�سلوكيات1االأطفال1املماثلني1فى1العمر1الزمنى1.
ويذك���ر1ل���وجن1Longe ( 2002 : 413 )1اأن1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1

يتميز1بالعدوان1,1واملجادلة1العمدية1,1وحتدى1رموز1ال�سلطة1.
ويع���رف1بريم���ان1واآخ���رون1Behrman , et al., ( 2003 : 651 )1ا�سط���راب1
املعار�س���ة1والتح���دى1باأن���ه1عبارة1ع���ن1منط1م���ن1ال�سلوكيات1الت���ى1تت�سمن1نوبات1
م���ن1الغ�س���ب1,1وال�سلبي���ة1,1وحتدى1ورف����ص1االمتثال1للقواعد1ولطلب���ات1الكبار1,1
وال�سلوك1املزعج1,1واإلقاء1اللوم1على1االآخرين1,1و�سرعة1االإنفعال1,1وكرثة1ا�ستخدام1
لغ���ة1غ���ري1مقبولة1اجتماعيا1ً)1لغة1بذيئ���ة1(1االأمر1الذى1يوؤثر1ب�سورة1�سلبية1على1

النواحى1االجتماعية1,1واالأكادميية1,1واملهنية1للفرد1.
وي�سري1بريك1واآخرون1Burke , et al., ( 2003 )1اإىل1اأن1ا�سطراب1املعار�سة1
والتح���دى1ه���و1من���ط1متكرر1من1�سلوكي���ات1التح���دى1,1وال�سلبية1,1وع���دم1الطاعة1
,1وال�سل���وك1العدوان���ى1جت���اه1رم���وز1ال�سلط���ة1االأم���ر1ال���ذى1ي���وؤدى1اإىل1ق�س���ور1فى1
اجلوان���ب1ال�سخ�سي���ة1,1واالجتماعي���ة1,1واالأكادميي���ة1.1ويعت���رب1ذل���ك1اال�سطراب1
مبثاب���ة1موؤ�س���ر1ال�سط���راب1الت�س���رف1Conduct disorder1وال���ذى1ق���د1يتطور1

فيما1بعد1لي�سبح1ا�سطراب1ال�سخ�سية1امل�سادة1للمجتمع1.
ويوؤكد1تورجنتون1وزيل1Turkington & Tzeel ( 2004 )1على1اأن1ا�سطراب1
املعار�سة1والتحدى1هو1ا�سطراب1�سلوكى1يوجد1لدى1االأطفال1وال�سباب1,1ويتميز1
بع���دم1التع���اون1,1والتحدى1,1وال�سلبية1,1و�سرعة1االإنفعال1,1وال�سلوك1املزعج1املوجه1

للوالدين1,1واملعلمني1,1ورموز1ال�سلطة1االأخرى1.1
1Craighead & Nemeroff ( 2004 : 645 )1ويرى1كريج1هيد1ونيمريوف
اأن1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتحدى1ي�سري1اإىل1من���ط1متكرر1من1�سلوكيات1املعار�سة1
مث���ل1ع���دم1االمتثال1لطلب���ات1وتوجيه���ات1الوالدي���ن1,1واملعلم���ني1,1اأو1غريهم1من1
الكب���ار1,1ومقاوم���ة1وحتدى1رموز1ال�سلطة1,1وممار�سة1ال�سلوكيات1التخريبية1,1مع1

عدم1ظهور1ال�سلوكيات1امل�سادة1للمجتمع1بدرجة1كبرية1.
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ويوؤكد1ثاكرى1وهاري�صThackery & Harris ( 2003 : 93) 1,1ج111على1اأن1
ا�سط���راب1املعار�سة1والتح���دى1عبارة1عن1م�سكلة1�سلوكي���ة1وانفعالية1توجد1لدى1
االأطفال1واملراهقني1وتتميز1مبمار�سة1�سلوكيات1التحدى1,1والعدوان1,1والع�سيان1

وعدم1الطاعة1والتى1ت�ستمر1ملدة1اأكرث1من1�ستة1اأ�سهر1.1
وي�سري1لرينر1و�ستاينربجLerner & Steinberg ( 2004 : 629 )11 اإىل1اأن1
ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتحدى1عبارة1عن1ا�سطراب1�سلوك���ى1يحدث1فى1مرحلتى1
الطفولة1واملراهقة1,1ويتميز1بنوبات1من1الغ�سب1,1والتحدى1,1و�سرعة1االنفعال1,1

واملجادلة1,1وال�سلوك1املزعج1.
ويع���رف1دري�سك���ول11واآخ���رون1Driscoll , et al., ( 2004 : 120 )1ا�سطراب1
املعار�سة1والتحدى1باأنه1منط1متكرر1وم�ستمر1من1ال�سلوكيات1ال�سلبية1,1والتحدى1
,1والع�سي���ان1,1والع���دوان1جت���اه1رموز1ال�سلطة1,1والغ�س���ب1,1وجمادلة1الكبار1وعدم1

االلتزام1بتعليماتهم1,1وتعمد1اإزعاج1االآخرين1.
وي���رى1ك���راب1وويل�س���ون1( 4 ج : 2005 : 148 ) 1Krapp & Wilsonاأن1
ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1ه���و1ا�سط���راب1�سلوك���ى1يت�سمن1ممار�س���ة1ثالثة1
�سلوكيات1اأو1اأكرث1ب�سورة1م�ستمرة1ملدة1�ستة1اأ�سهر1مثل1الغ�سب1,1وجمادلة1الكبار1
,1وحت���دى1اأو1رف����ص1االمتث���ال1للقواع���د1اأو1الطلب���ات1,1واإزع���اج1االآخري���ن1وتعم���د1
م�سايقاته���م1,1واإلق���اء1الل���وم1على1االآخرين1مع1عدم1الرغبة1ف���ى1حتمل1امل�سوؤولية1
عن1االأخطاء1اأو1ال�سلوك1,1وفقدان1املزاج1والع�سبية1,1واال�ستياء1,1والكيد1والرغبة1
ف���ى1االنتقام1,1وحتدث1هذه1ال�سلوكيات1ب�س���كل1متكرر1مقارنة1باالأطفال1فى1نف�ص1

العمر1الزمنى1وفى1نف�ص1املرحلة1النمائية1.
1Tyano & Manor ( 2005 )عل���ى1اأن1ا�سط���راب1 ويوؤك���د1تاين���و1ومان���ور1
املعار�س���ة1والتح���دى1يتمي���ز1مبمار�س���ة1العدي���د1من1ال�سلوكي���ات1مث���ل1الع�سيان1,1
والتم���رد1,1وال�سل���وك1ال�سلب���ى1,1واخلالف���ات1وال�سج���ارات1مع1الكب���ار1والتى1تظهر1
ب�سورة1متدرجة1,1وزيادة1حدة1الغ�سب1,1واال�ستياء1,1وخمالفة1القواعد1والقوانني1
,1وحت���دى1رم���وز1ال�سلط���ة1والتم���رد1عليه���م1واإث���ارة1غ�سبه���م1,1واإلق���اء1الل���وم1ع���ن1

االأخطاء1على1االآخرين1.
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ويذكر1ويلمزهور�ست1وبورى1Wilmshurst & Bure ( 2005 )1اأن1ا�سطراب1
املعار�س���ة1والتح���دى1يب���داأ1ف���ى1الظه���ور1فى1املن���زل1,1وميتد1ويظهر1بع���د1ذلك1فى1
املدر�س���ة1,1ويت�س���ف1االأطف���ال1ذوى1ذل���ك1اال�سطراب1مبمار�سة1من���ط1م�ستمر1من1
ال�سلوكي���ات1مث���ل1ال�سلبية1,1ورف����ص1االمتثال1اأو1جتاهل1طلب���ات1االآخرين1,1وعدم1
التع���اون1,1والتح���دى1,1والع���دوان1جتاه1رم���وز1ال�سلطة1االأمر1ال���ذى1يوؤثر1ب�سورة1
�سلبي���ة1عل���ى1اأدائهم1اليومى1فى1املنزل1واملدر�س���ة1,1وتوجد1ن�سبة1كبرية1من1هوؤالء1
االأطف���ال1يت���م1ت�سخي�سه���م1على1اأنه���م1ذوى1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1

بالن�ساط1الزائد1اأي�سا1ً.
ويرى1زان1وك�سلر1واآخرون1Zahn-waxler , et al., ( 2006 )1اأن1ا�سطراب1
املعار�س���ة1والتح���دى1ي�سري1اإىل1من���ط1متكرر1وم�ستمر1من1ال�سلبي���ة1,1والتحدى1,1

وعدم1الطاعة1,1وال�سلوك1العدوانى1جتاه1رموز1ال�سلطة1.
ويوؤك���د1مايل���ز1واآخ���رون1Myles , et al., ( 2007 : 28 )1عل���ى1اأن1ا�سط���راب1
املعار�س���ة1والتح���دى1يت�سف1بالتح���دى1,1وعدم1القدرة1عل���ى1التحكم1فى1ال�سلوك1

ب�سورة1مقبولة1اجتماعيا1,1ًوال�سلوك1امل�ساد1للمجتمع1.
ويع���رف1فيدبي���ك1Videbeck ( 2010 : 28 )1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1
باأن���ه1منط1دائم1وم�ستمر1من1ال�سل���وك1غري1املتعاون1,1والتحدى1,1والعدوان1جتاه1
رموز1ال�سلطة1يوجد1لدى1الطفل1ب�سورة1اأكرث1حدة1وا�ستمرارا1ًمقارنة1باالأطفال1
ف���ى1نف����ص1العم���ر1الزمن���ى1,1ويوؤث���ر1ب�س���ورة1�سلبي���ة1عل���ى1النواح���ى1االجتماعية1,1

واالأكادميية1,1واملهنية1.

انت�سار ا�سطراب املعار�سة والتحدى :

ي�س���ري1الدلي���ل1الت�سخي�س���ى1واالح�سائ���ى1لال�سطراب���ات1النف�سي���ة1الطبع���ة1
الرابع���ة1املعدل���ة1)120001(1اإىل1اأن1ن�سب���ة1انت�س���ار1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1
ترتاوح1ما1بني21-16%1,1ويتوقف1ذلك1على1طبيعة1العينة1,1واالأدوات1الت�سخي�سية1
امل�ستخدم���ة1,1وه���و1اأكرث1انت�س���ارا1ًلدى1الذكور1مقارنة1باالإن���اث1قبل1عمر1البلوغ1,1
ولكن1يبدو1اأنه1يت�ساوى1بعد1البلوغ1,1وعادة1ما1تت�سابه1اأعرا�سه1بني1الذكور1واالإناث1
اإال1اأن1الذك���ور1قد1يكون1�سلوكه���م1اأكرث1ت�سادمية1ومواجهة1,1كما1تكون1االأعرا�ص1
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111)American Psychiatric Association , 2000 ,101 )1.1ًلديهم1اأكرث1ثباتا
واملراهق���ني1 لالأطف���ال1 النف�س���ى1 للط���ب1 االأمريكي���ة1 اجلمعي���ة1 ذك���رت1 وق���د1
اأن1 1American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
ذل���ك1اال�سط���راب1ينت�سر1لدى1حواىل1ما1بني51-15%1من1جميع1االأطفال1فى1�سن1

) Krapp & Wilson , 2005 , 1348, v3 )1.1املدر�سة

ويعتقد1اأن1ن�سبة1انت�سار1ذلك1اال�سطراب1تبلغ61%1تقريبا1ًمن1جميع1االأطفال1
فى1الواليات1املتحدة1االأمريكية1,1واأنه1اأكرث1انت�سارا1ًلدى1االأطفال1الذين1ينتمون1
اإىل1اأ�س���ر1ذات1امل�ست���وى1االجتماع���ى1االقت�سادى1املنخف����ص1,1والذين1يعي�سون1مع1
 ) Thackery & Harris ,2003 , 702 , vol1.1والدين1بينهم1م�سكالت1زواجية

2 ; Turkington & Tzeel , 2004 , 378 )

ل���دى1 اأن1ذل���ك1اال�سط���راب1ينت�س���ر1 اأ�سف���رت1نتائ���ج1بع����ص1الدرا�س���ات1 وق���د1
الذك���ور1ب�س���ورة1اأكرب1م���ن1االإناث1,1ورغم1ذل���ك1فقد1اأ�سارت1نتائ���ج1درا�سات1اأخرى1
اإىل1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ب���ني1الذكور1واالإن���اث1فى1ن�سب���ة1انت�سار1ذل���ك1اال�سطراب11111111111111111111111111111111111111111111

.)Zahn-waxler , et al., 2006 ; Videbeck , 2010 , 503) 

الأ�سباب والعوامل املوؤدية ل�سطراب املعار�سة والتحدى :
عل���ى1الرغ���م1م���ن1اأن1االأ�سب���اب1والعوام���ل1املوؤدي���ة1اإىل1االإ�ساب���ة1با�سط���راب1
املعار�س���ة1والتح���دى1غري1معروفة1على1وجه1الدقة1حتى1االآن1,1اإال1اأنه1من1املعتقد1
اأن1العوام���ل1الوراثي���ة1والبيئية1قد1تتفاعل1معا1ًوتلعب1دورا1ًمهما1ًفى1حدوث1ذلك1

.1( Videbeck , 2010 , 503 )1اال�سظراب

1- العوامل البيئية والع�سوية :

يفرت����ص1البع����ص1وج���ود1عام���ل1وراث���ى1م�س���وؤول1ع���ن1ا�سط���راب1املعار�س���ة1
والتح���دى1,1حي���ث1اأن1ذل���ك1اال�سط���راب1غالب���ا1ًما1يوج���د1داخل1االأ�س���رة1الواحدة1
,1كم���ا1يوج���د1ل���دى1االأف���راد1الذي���ن1يوج���د1لديه���م1تاري���خ1مر�س���ى1لالإ�ساب���ة1ب���ه

)vol 2  Thackery & Harris , 2003 , 702 )1.
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ويرى1البع�ص1اأن1اإ�سابات1اجلهاز1الع�سبى1)1مثل1اإ�سابة1الراأ�ص1(1,1اأو1اختالل1
الت���وازن1الكميائ���ى1فى1امل���خ1)1وخا�سة1ف���ى1ال�سريتون���ني1Serotonin1(1قد1توؤدى1
 ) Krapp & Wilson , 2005 ,1.اإىل1االإ�ساب���ة1با�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى

1348 , vol 3 )

2- العوامل البيئية :

ي���رى1البع����ص1اأن1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1عب���ارة1ع���ن1م�سكل���ة1اأ�سرية1
حت���دث1ف���ى1االأ�س���ر1الت���ى1يوج���د1فيه���ا1بع����ص1املغ���ريات1والعوام���ل1مث���ل1اأن1تكون1
القواعد1والقيود1التى1ي�سعها1الوالدين1�سارمة1جدا1,1ًاأو1مت�ساهلة1جدا1,1ًاأو1تكون1
غ���ري1متنا�سق���ة1اأو1متعار�س���ة1,1اأو1ت�سمل1كليهما1؛1اأو1اأن1يك���ون1اأحد1الوالدين1على1
االأق���ل1مبثاب���ة1منوذج1ل�سل���وك1املعار�سة1والتح���دى1اأثناء1تفاعالت���ه1مع1االآخرين1
؛1اأو1اأ�سالي���ب1التن�سئ���ة1الوالدي���ة1غ���ري1ال�سوية1؛1اأو1كرثة1اخلالف���ات1الزواجية1.1( 
 Thackery & Harris , 2003 , 702 , vol 2  ; Craighead & Nemeroff

11, 2004 , 645 ; Zahn-Waxler , et al ., 2006 )

كم���ا1ي���رى1البع�ص1اأن1�سل���وك1املعار�سة1هو1حماولة1من1جان���ب1الطفل1لل�سعور1
باالأمان1,1اأو1ال�سيطرة1,1اأو1التحكم1,1وقد1ميثل1اأي�سا1ًحماولة1جلذب1انتباه1واهتمام1

 )Thackery & Harris , 2003 , 702 , vol 2)1.1اأحد1الوالدين1اأو1كليهما

� ت�سخي�س ا�سطراب املعار�سة والتحدى : 

يف�سل1عند1القيام1بت�سخي�ص1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1اإجراء1فح�ص1طبى1
اأواًل1للتاأكد1من1عدم1وجود1م�سكلة1�سحية1تكون1هى1ال�سبب1فى1ذلك1اال�سطراب1؛1
باالإ�ساف���ة1اإىل1عقد1مقاب���الت1مع1الوالدين1,1واملعلمني1,1والطفل1؛1واأي�سا1ًتطبيق1
بع����ص1قوائ���م1ال�سل���وك1من1قبله���م1,1ومقايي����ص1العالقة1مع1االأق���ران1,1ومقايي�ص1
االأداء1الوال���دى1,1واأحيان���ا1ًيت���م1تطبي���ق1بع����ص1االختب���ارات1النف�سي���ة1ال�ستبع���اد1
 (Smelser & Baltes , 2001 , 1088)1.1اأي���ة1ا�سطراب���ات1اأخ���رى1م�سابه���ة
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ومما1هو1جدير1بالذكر1اأن1ال�سلوكيات1التى1ت�سدر1عن1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1
املعار�س���ة1والتح���دى1تك���ون1ذات1طبيع���ة1اأقل1ح���دة1م���ن1ال�سلوكيات1ال�س���ادرة1عن1
االأف���راد1ذوى1ا�سطراب1الت�سرف1؛1كم���ا1ال1توجد1بع�ص1ال�سلوكيات1مثل1العدوان1
)1وخا�س���ة1امل���ادى1(1جت���اه1االأفراد1اأو1احليوان���ات1,1وتدمري1املمتل���كات1,1وال�سرقة1,1
واخل���داع1,1والك���ذب1ل���دى1ذوى1ا�سطراب1املعار�س���ة1والتحدى1واإمن���ا1توجد1لدى1
ذوى1ا�سط���راب1الت�س���رف1.1وع���ادة1ما1تظه���ر1جميع1�سم���ات1وخ�سائ�ص1ا�سطراب1
املعار�سة1والتحدى1فى1ا�سطراب1الت�سرف1,1وبالتاىل1ال1يتم1ت�سخي�ص1ا�سطراب1
املعار�سة1والتحدى1اإذا1ما1توافرت1املعايري1الت�سخي�سية1ال�سطراب1الت�سرف1.

و�سل���وك1املعار�سة1والتحدى1هو1�سمة1ممي���زة1ومنت�سرة1ومرتبطة1با�سطراب1
امل���زاج1,1واال�سطرابات1الذهانية1Psychotic Disorders1وتظهر1لدى1االأطفال1
واملراهق���ني1,1وبالت���اىل1ال1يت���م1ت�سحي����ص1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1ب�س���كل1
منف�س���ل1اإذا1كان���ت1اأعرا�سه1تظهر1وحتدث1اأثناء1م�سار1ا�سطرابات1املزاج1والذهان1
فقط1.1ويجب1اأي�سا1ًمتييز1�سلوكيات1املعار�سة1عن1ال�سلوك1امل�سطرب1الناجت1عن1
ق�س���ور1االنتب���اه1واالندفاعي���ة1فى1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1
الزائ���د1وف���ى1حالة1تزامن1كال1اال�سطرابني1معا1ًف���ى1اآن1واحد1ينبغى1عمل1جميع1
الفحو����ص1والت�سخي�س���ات1الالزمة1للتمييز1بينهما1.1وال1يتم1ت�سخي�ص1ا�سطراب1
املعار�سة1والتحدى1لدى1االأفراد1ذوى1االإعاقة1العقلية1اإال1اإذا1كانت1اأعرا�سه1توجد1
ب�سكل1كبري1وملحوظ1لديهم1مقارنة1باقرانهم1املماثلني1لهم1فى1العمر1,1واجلن�ص1
,1ودرجة1االإعاقة1العقلية1.1ويجب1التمييز1اأي�سا1ًبني1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1
وف�س���ل1الف���رد1وع���دم1قدرت���ه1على1اتب���اع1التوجيه���ات1والتعليمات1والت���ى1قد1تكون1
ناجتة1عن1ق�سور1فى1الفهم1اللغوى1)1على1�سبيل1املثال1فقدان1ال�سمع1,1ا�سطراب1
اللغة1اال�ستقبالية1التعبريية1املزدوج1(1.1ومن1اجلدير1بالذكر1اأن1�سلوك1املعار�سة1
يظهر1اأثناء1بع�ص1مراحل1النمو1)1على1�سبيل1املثال1فى1مرحلة1الطفولة1املبكرة1,1
ومرحلة1املراهقة1(1؛1ولذلك1يجب1ت�سخي�ص1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1فقط1
اإذا1كانت1�سماته1و�سلوكياته1حتدث1ب�سكل1كبري1وم�ستمر1,1واإذا1كانت1توؤثر1ب�سورة1
كبرية1وخطرية1واأكرث1من1غريها1على1االأفراد1مقارنة1مبن1هم1فى1نف�ص1املرحلة1
النمائية1,1واأن1توؤدى1اإىل1ق�سور1ملحوظ1فى1النواحى1االأكادميية1,1واالجتماعية1

111 )American Psychiatric Association , 2000 ,101)1.11واملهنية,
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وق���د1قدم1الدلي���ل1الت�سخي�س���ى1واالح�سائى1لال�سطراب���ات1النف�سية1الطبعة1
الرابعة1املعدلة1معايري1ت�سخي�ص1الدليل1الت�سخي�سى1واالح�سائى1لال�سطرابات1

النف�سية1الطبعة1الرابعة1املعدلة1وهى1كالتاىل1:
1 وج���ود1من���ط1م���ن1ال�سلبية1,1والعدائي���ة1,1و�سلوك1التحدى1وال���ذى1ي�ستمر1ملدة1أ-

�ست���ة1اأ�سهر1على1االأقل1.1وينبغ���ى1وجود1اأربعة1اأو1اأكرث1من1املظاهر1واالأعرا�ص1
التالية1:

11 غالبا1ًما1يفقد1اأع�سابه1.-
21 غالبا1ًما1يجادل1الكبار1.-
31 غالبا1ًما1يتحدى1اأو1يرف�ص1االمتثال1للقواعد1ولطلبات1الكبار1.-
41 غالبا1ًما1يتعمد1ازعاج1االآخرين1.-
51 غالبا1ًما1يلقى1اللوم1على1االآخرين1عن1اخطاوؤه1و�سوء1�سلوكياته1.-
61 غالبا1ًما1يكون1�سديد1احل�سا�سية1وي�سهل1م�سايقته1من1قبل1االآخرين1.-
71 غالبا1ًما1يظهر1الغ�سب1واال�ستياء1.-
81 غالبا1ًما1يكون1حاقدا1ًولديه1رغبة1فى1االنتقام1.-

ملحوظ�ة : يج���ب1اأن1ن�سع1فى1االعتب���ار1�سرورة1حدوث1ه���ذه1املظاهر1واالأعرا�ص1
ب�س���ورة1كب���رية1,1وب�سكل1متكرر1مقارنة1باالأف���راد1املماثلني1فى1العمر1,1

وفى1نف�ص1املرحلة1النمائية1.
1اأن1ي���وؤدى1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتحدى1اإىل1ق�سور1ف���ى1االأداء1االجتماعى1,1ب-1

واالأكادميى1,1اأو1املهنى1.
1 اأال1حتدث1هذه1ال�سلوكيات1فقط1اأثناء1م�سار1ا�سطراب1املزاج1,1اأو1الذهان1.ج-
1 عدم1انطباق1معايري1ت�سخي�ص1ا�سطراب1الت�سرف1,1اأو1ا�سطراب1ال�سخ�سية1د-

 )American1.1ًامل�س���اد1للمجتم���ع1على1الف���رد1,1اأو1اإذا1بلغ1من1العم���ر1181عاما
1111Psychiatric Association , 2000 ,102  )

وق���د1توج���د1لدى1الفرد1م�س���كالت1ا�سافية1اأخ���رى1تت�سمن1م�س���كالت1التعلم1,1
م���زاج1مكتئ���ب1,1ن�س���اط1زائ���د1,1االعتمادي���ة1,1�سلوك1غ���ري1منظم1وغ���ري1من�سبط1.1

)Krapp & Wilson , 2005 , 1349 , vol 3 )
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عالج ا�سطراب املعار�سة والتحدى :

توجد1العديد1من1املداخل1واالأ�ساليب1العالجية1ال�سطراب1املعار�سة1والتحدى1
,1ويف�سل1ا�ستخدام1برنامج1متعدد1الو�سائل1واالأ�ساليب1يت�سمن1العالج1الفردى1,1
والعالج1االأ�سرى1,1باالإ�سافة1اإىل1التدخالت1النف�سية1,1واالجتماعية1.1وقد1اأ�سارت1
نتائ���ج1العدي���د1م���ن1البح���وث1والدرا�س���ات1اإىل1�س���رورة1التع���رف1والتدخ���ل1املبكر1
 ) Smelser & Baltes ,1.1لع���الج1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1املعار�سة1والتح���دى
( 1992 , 1.12001وفيما1يلى1عر�ص1لبع�ص1هذه1املداخل1واالأ�ساليب1العالجية1:

:Individual Therapy 11- العالج الفردى

يت�سمن1العالج1الفردى1م�ساعدة1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1
عل���ى1تعلم1القي���ام1ببع�ص1االأ�سياء1مثل1حتديد1االأ�سباب1الت���ى1قد1توؤدى1اإىل1زيادة1
القل���ق1؛1والتح���دث1ع���ن1امل�ساعر1واالنفع���االت1؛1والتحدث1م���ع1االآخرين1بطريقة1
مقبول���ة1اجتماعي���ا1ً؛1وتعل���م1االع���رتاف1باالأخط���اء1؛1واال�س���رتاك1ف���ى1االأن�سط���ة1

( Krapp & Wilson , 2005 , 1349 , vol 3 )1.1البدنية

:1family Therapy12- العالج الأ�سرى

يركز1العالج1االأ�سرى1على1تدريب1الوالدين1على1مالحظة1�سلوكيات1االأطفال1
,1وحتديد1ال�سلوكيات1املقبولة1,1وال�سلوكيات1غري1املقبولة1اجتماعيا1ً؛1وحت�سني1طرق1
واأ�ساليب1التوا�سل1والتفاعل1مع1االأطفال1؛1وا�ستخدام1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1�سلوك1
الطف���ل1جلع���ل1�سلوكه1مقبول1اجتماعيا1,1ًوتدريبهم1عل���ى1كيفية1ا�ستخدام1فنيات1
تعدي���ل1ال�سل���وك1مثل1التعزي���ز1,1والنمذجة1,1مهارات1حل1امل�سكل���ة1,1باالإ�سافة1اإىل1
 ) Smelser & Baltes , 2001 ,1.1ممار�سته���م1لالأن�سط���ة1الدرامية1مع1الطف���ل

1088 ; Kratochwill , et al ., 2004 )

:1Behavioral therapy 3- العالج ال�سلوكى

يرك���ز1الع���الج1ال�سلوكى1فى1عالج1ا�سط���راب1املعار�سة1والتح���دى1على1اإك�ساب1
الف���رد1ال�سلوكي���ات1املقبول���ة1اجتماعيا1ًلتحل1حمل1ال�سلوكي���ات1املُ�سكلة1وذلك1من1
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خ���الل1ا�ستخ���دام1بع�ص1الفنيات1مثل1التعزيز1؛1وفني���ات1وتكنيكات1اإدارة1الطوارئ1
الوالدي���ن1 ي�س���رتك1 وفيه���ا1 1Contingency Management Techniques
والطف���ل1ف���ى1و�س���ع1عق���ود1حت���دد1ال�سلوكي���ات1غ���ري1املرغوب���ة1وحتدي���د1عواق���ب1
ممار�سته���ا1,1فعل���ى1�سبي���ل1املثال1قد1ُيح���رم1الطفل1من1املكافاأة1ف���ى1كل1مرة1ُيظهر1
فيه���ا1نوب���ة1من1الغ�س���ب1,1وميكن1اأن1تت�سمن1هذه1العق���ود1اأي�سا1ًبع�ص1اخلطوات1
واملراح���ل1,1فعل���ى1�سبي���ل1املثال1قد1يت���م1تخفي�ص1العقوبة1على1الطف���ل1اإذا1بداأ1فى1
ممار�س���ة1اجل���دال1واحلجج1اإال1اأنه1متكن1م���ن1التوقف1عن1ذلك1بعد1فرتة1حمددة1

) Thackery & Harris , 2003 , 703 , vol 2  )1.1من1الوقت

:1Cognitive behavioral therapy14- العالج املعرفى ال�سلوكى

يهدف1العالج1املعرفى1ال�سلوكى1اإىل1تدريب1االأطفال1على1مهارات1حل1امل�سكلة1
,1والتحكم1فى1الغ�سب1,1واالندفاعية1مما1قد1يوؤدى1اإىل1انخفا�ص1حدة1امل�سكالت1
ال�سلوكي���ة1مب���ا1فيها1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1.1وهذا1النوع1من1العالج1يكون1
مفيدا1ًفى1حالة1االأطفال1الكبار1,1واملراهقني1,1ويتم1فيه1تدريب1الفرد1على1اإدراك1
والتعرف1على1امل�ساعر1,1واالأفكار1املُ�سكلة1وغري1املنطقية1التى1قد1توجد1فى1بع�ص1
املواقف1,1وميكن1للمعالج1فى1هذه1احلالة1تقدمي1امل�سورة1واقرتاح1طريقة1للتفكري1
 (Thackery &1ف���ى1ح���ل1امل�سكلة1التى1قد1ت���وؤدى1اإىل1�سلوك1الفرد1غري1املرغ���وب
Harris , 2003 , 703 ; vol 2  Craighead & Nemeroff , 2004 , 646 )

:1Drug treatment1) 5- العالج الدوائى ) العقاقري

غالب���ا1ًما1تك���ون1االأدوية1والعقاقري1غ���ري1فعالة1فى1عالج1ا�سط���راب1املعار�سة1
ف���ى1ع���الج1بع����ص1 ا�ستخدامه���ا1وتك���ون1ذات1فاعلي���ة1 واإمن���ا1ميك���ن1 1, والتح���دى1
اال�سطراب���ات1امل�ساحب���ة1لذل���ك1اال�سطراب1مثل1القل���ق1,1واالكتئ���اب1,1وا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1لل�سيطرة1والتحكم1ف���ى1االندفاعية1

) Turkington & Tzeel , 2004 , 379 )1.1وزيادة1مدى1االنتباه
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:Psychological theropy 1 6- العالج النف�سى

يع���د1ا�ستخ���دام1الع���الج1النف�س���ى1ف���ى1ع���الج1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1
ل���دى1االأطف���ال1غ���ري1فع���ال1,1ويك���ون1�سعب���ا1,1ًوغ���ري1مثم���را1ً؛1ورغ���م1ذل���ك1فق���د1
اأ�س���ار1البع����ص1اإىل1اأن���ه1قد1يك���ون1فعااًل1فى1ع���الج1ذلك1اال�سطراب1ل���دى1الكبار1.

) Craighead & Nemeroff , 2004 , 646 )1

� ماآل ا�سطراب املعار�سة والتحدى :

مت1 اأو1 1, والتح���دى1 املعار�س���ة1 ا�سط���راب1 ذوى1 االأطف���ال1 ع���الج1 يت���م1 مل1 اإذا1
التوق���ف1ع���ن1تلق���ى1الع���الج1فاإنه���م1ق���د1يتعر�س���ون1خلط���ر1من���و1وتط���ور1ذل���ك1
اال�سط���راب1لي�سب���ح1ا�سط���راب1ت�س���رف1,1وقد1يتط���ور1االأمر1فى1مرحل���ة1البلوغ1
واملراهق���ة1لي�سب���ح1ا�سط���راب1ال�سخ�سي���ة1امل�س���اد1للمجتم���ع1,1وب�س���ورة1عام���ة1
�سلوكي���ات1 اإىل1ظه���ور1 ي���وؤدى1 ق���د1 والتح���دى1 املعار�س���ة1 ا�سط���راب1 تط���ور1 ف���اإن1
ت�س���كل1تهدي���دا1ًلالآخري���ن1مث���ل1البلطج���ة1,1واإ�سع���ال1احلرائ���ق1,1واإ�س���اءة1معاملة1
االإن�س���ان1واحلي���وان1,1واالعت���داءات1اجلن�سي���ة1,1وال�سرق���ة1وغ���ري1ذل���ك1؛1ويتوقف1
ظه���ور1ه���ذه1ال�سلوكي���ات1عل���ى1عم���ر1الطف���ل1,1واملرحل���ة1النمائية1التى1مي���ر1بها1.

) Tyano & Manor , 2005 ; Videbeck , 2010 , 503 )1

وق���د1اأ�سارت1نتائ���ج1البحوث1والدرا�س���ات1الطولية1اإىل1اأن1ا�سط���راب1املعار�سة1
والتح���دى1ه���و1عامل1قد1ي���وؤدى1اإىل1االإ�ساب���ة1با�سطراب1الت�سرف1ل���دى1الذكور1
,1ف���ى1ح���ني1اأن1معان���اة1االإناث1من1ذل���ك1اال�سطراب1ال1يزيد1م���ن1خطر1تعر�سهن1
ال�سط���راب1الت�س���رف1,1وم���ع1ذل���ك1فاإنه���ن1يكون���ون1معر�س���ني1خلط���ر1االإ�ساب���ة1
با�سطراب1الت�سرف1اإذا1ا�ستمر1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1ملدة1زمنية1طويلة1.1
وب�سكل1عام1فاإن1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1يكونون1اأكرث1عر�سة1
لالإ�ساب���ة1بامل�سكالت1واال�سطرابات1النف�سية1وال�سلوكية1اإذا1ظهرت1اأعرا�ص1ذلك1
اال�سط���راب1ف���ى1العدي���د1من1املواق���ف1,1واأي�سا1ًف���اإن1بع�ص1العوام���ل1البيئية1مثل1
االأ�سر1املفككة1,1اأو1انخفا�ص1امل�ستوى1االجتماعى1االقت�سادى1,1اأو1ممار�سة1العنف1
�سد1االأطفال1ميكن1اأن1تلعب1دورا1ًمهما1ًفى1االإ�سابة1بهذه1امل�سكالت1واال�سطرابات1

) Craighead & Nemeroff , 2004 , 646 )1.1النف�سية
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املعار�س���ة1والتح���دى1بع����ص1اال�سطراب���ات1 اأن1ي�ساح���ب1ا�سط���راب1 وميك���ن1
االأخ���رى1مث���ل1ا�سط���راب1امل���زاج1,1ا�سطراب���ات1القلق1,1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1,1�سعوبات1التعلم1,1ا�سط���راب1االكتئاب1,1ا�سطرابات1
التوا�سل1,1اإدمان1املخدرات1,1انخفا�ص1تقدير1الذات1)1اأو1تقدير1ذات1مبالغ1فيه1(1
؛1وتختل���ف1هذه1اال�سطرابات1باختالف1عمر1الف���رد1,1ودرجة1ا�سطراب1املعار�سة1

) Essau , 2003  )1.1والتحدى

ثانيًا : ا�صطراب ق�صور النتباه امل�صحوب بالن�صاط الزائد :
فيم���ا1يلى1عر����ص1ال�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1من1

حيث1تعريفه1,1وانت�ساره1,1واأ�سبابه1,1وت�سخي�سه1,1وعالجه1,1وماآله1:
تعريف ا�سطراب ق�سور النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد :

ي���رى1راما�سان���دران1Ramachandran1)1,16441:120021ج121(1اأن1ا�سط���راب1
ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1يظهر1فى1الطفولة1,1ويت�سف1بالعديد1
من1االأعرا�ص1هى1الت�ستت1وعدم1االنتباه1,1االندفاعية1,1الن�ساط1الزائد1,1ويواجه1
االأطف���ال1الذي���ن1يعانون1من1ذل���ك1اال�سطراب1�سعوبات1فى1اإمت���ام1املهام1املكلفني1
باأدائه���ا1,1ويتجنب���ون1املهام1الت���ى1تتطلب1كثريا1ًمن1االنتب���اه1والرتكيز1,1ويكونون1
�سريعو1وكثريوا1الن�سيان1,1كما1اأنهم1يكونون1غري1مبالني1باالأخطاء1التى1يرتكبونها1.

وي�س���ري1توركنجت���ون1Turkington1)1371:120021(1اإىل1اأن1ا�سط���راب1ق�س���ور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1يت�سمن1جمموعة1من1امل�س���كالت1ال�سلوكية1
الت���ى1تتمي���ز1بق�س���ور1االنتب���اه1,1الن�س���اط1الزائ���د1,1االندفاعية1,1وف���ى1العديد1من1

احلاالت1ال1تظهر1هذه1ال�سلوكيات1جمتمعة1لدى1الطفل1فى1املرة1الواحدة1.

ويع���رف1نوردجري���ن1Nordegren1)1831:120021(1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1باأن���ه1عبارة1ع���ن1متالزمة1مزمنة1له���ا1ثالثة1اأمناط1
�سلوكي���ة1ه���ى1الن�س���اط1الزائد1,1وق�سور1االنتباه1,1واالندفاعي���ة1,1ويتم1ت�سخي�سها1
غالب���ا1ًعن���د1التحاق1الطف���ل1باملدر�سة1,1وع���ادة1ما1ي�ساحبها1بع����ص1امل�سكالت1مثل1

�سعوبات1التعلم1,1ال�سلوكيات1غري1املرغوبة1اجتماعيا1.1ً
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وي�سري1كل1من1نيكول�سون1وايرز1Nicolson & Ayers1)1881:120041(1اإىل1اأن1
ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1يت�سف1بالعديد1من1االأعرا�ص1
الرئي�سي���ة1ت�سم���ل1ق�سور1االنتباه1,1والن�س���اط1الزائد1,1واالندفاعي���ة1,1ولت�سخي�ص1
ذل���ك1اال�سط���راب1يتع���ني1اأن1ت�ستم���ر1هذه1االأعرا�ص1مل���دة1�ستة1اأ�سه���ر1على1االأقل1,1
واأن1تظه���ر1ف���ى1موقفني1خمتلفني1)1مثل1املدر�سة1,1املنزل1(1,1واأن1تظهر1قبل1عمر1
�سب���ع1�سن���وات1,1واأال1تكون1ناجتة1على1ا�سطرابات1نف�سي���ة1,1اأو1ا�سابات1دماغية1,1اأو1

اإعاقات1ج�سمية1.

ويذكر1عبد1الرحمن1�سيد1�سليمان1)1381:120081(1اأن1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1يت�سم���ن1ثالث���ة1اأعرا����ص1رئي�سية1تظهر1اإم���ا1ب�سكل1
مت���الزم1تالزم���ا1ًكلي���ا1,1ًاأو1تالزما1ًجزئيا1,1ًاأو1تظهر1ب�س���كل1منفرد1,1وهذه1االأ�سكال1
ه���ى1النم���ط1امل�سرتك1وي�سري1اإىل1هيمنة1االأمناط1الثالثة1معا1ًاأى1ق�سور1االنتباه1
والن�ساط1الزائد1واالندفاعية1,1والنمط1الذى1ي�سود1فيه1�سعف1اأو1ق�سور1االنتباه1
ب�س���كل1اأك���رب1من1كل1م���ن1الن�ساط1الزائد1واالندفاعي���ة1,1والنمط1الذى1ي�سود1فيه1

الن�ساط1الزائد1.

ويذك���ر1عب���د1العزي���ز1ال�سي���د1ال�سخ����ص1)1461:120101(1اأن1ا�سط���راب1ق�س���ور1
االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1ي�س���ري1اإىل1ا�سابة1االأطفال1بعدم1القدرة1على1

االنتباه1,1واالندفاعية1,1والن�ساط1احلركى1الزائد1قبل1ال�سابعة1من1العمر1.

انت�سار ا�سطراب ق�سور النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد :

ي�س���ري1الدلي���ل1الت�سخي�س���ى1واالح�سائ���ى1لال�سطراب���ات1النف�سي���ة1الطبع���ة1
الرابعة1املعدلة1)120001(1اإىل1اأن1ن�سبة1انت�سار1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1ترتاوح1ما1ب���ني31-7%1تقريبا1ًلدى1االأطفال1ف���ى1�سن1املدر�سة1.1

   )American Psychiatric Association , 2000 , 90  )

ويختل���ف1انت�س���ار1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1وفقا1ً
للمعاي���ري1الت�سخي�سي���ة1امل�ستخدم���ة1,1ووفق���ا1ًلدقته���ا1,1ووفق���ا1ًلطبيع���ة1العين���ة1
,1وي���رى1البع����ص1اأن1ن�سب���ة1انت�س���اره1ترتاوح1ما1ب���ني31-5%1تقريبا1ًل���دى1االأطفال1
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,1ورغ���م1ذل���ك1فق���د1اأ�س���ارت1نتائج1العديد1م���ن1البح���وث1والدرا�س���ات1اإىل1اأن1ن�سبة1
انت�س���اره1تف���وق1ذل���ك1لتبلغ1ما1ب���ني31-10%1تقريبا1ًلدى1جمي���ع1االأطفال1فى1عمر1
 ) Hersen & Sledge , 2002 ,47 ; Nicolson & Ayers , 20041.1املدر�سة
( 88 ,1؛1كم���ا1اأ�س���ارت1نتائ���ج1العديد1من1البحوث1والدرا�س���ات1اإىل1اأن1ن�سبة1انت�سار1
ذل���ك1اال�سط���راب1ل���دى1املراهق���ني1تنخف�ص1لت�س���ل1اإىل1م���ا1ب���ني21-6%1تقريبا1,1ً
ولدى1الرا�سدين1ما1بني1,51-21%1تقريبا1ً؛1واأنه1ينت�سر1لدى1الذكور1ب�سورة1اأكرب1

 ) Spielberger , 2004 , 255 )1.1مقارنة1باالإناث

جمي���ع1 ف���ى1 االأف���راد1 ل���دى1 يوج���د1 اال�سط���راب1 ذل���ك1 اأن1 بالذك���ر1 وجدي���ر1
االأجنا����ص1والثقاف���ات1,1وفى1كل1امل�ستويات1االجتماعي���ة1والثقافية1واالقت�سادية1.

) Tyano & Manor , 2005 )1

� الأ�س�باب والعوامل املوؤدية ل�س�طراب ق�س�ور النتباه امل�سحوب بالن�ساط 
الزائد :

لقد1اختلف1العلماء1واملتخ�س�سون1فى1حتديد1االأ�سباب1والعوامل1التى1توؤدى1
اإىل1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1,1وب�سورة1عامة1ترتاوح1
هذه1االأ�سباب1والعوامل1مابني1وراثية1,1وع�سوية1,1وبيئية1,1وفيما1يلى1تو�سيح1ذلك1:

1- العوامل الوراثية : 

ف���ى1وج���ود1وتط���ور1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1 الوراث���ة1دورا1ًمهم���ا1ً تلع���ب1
والديه���م1 اأح���د1 يعان���ى1 الذي���ن1 فاالأطف���ال1 1, الزائ���د1 بالن�س���اط1 امل�سح���وب1
. ب���ه1 لالإ�ساب���ة1 عر�س���ة1 اأك���رث1 يكون���ون1 اال�سط���راب1 ذل���ك1 م���ن1 اأ�سقائه���م1 اأو1

) Turkington & Tzeel , 2004 , 36 )1

وق���د1اأو�سح���ت1نتائ���ج1بع����ص1البح���وث1والدرا�س���ات1انت�س���ار1ا�سط���راب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1ل���دى1التوائ���م1املتماثل���ة1ب�س���ورة1اأكرب1من1
التوائ���م1غ���ري1املتماثل���ة1,1مم���ا1يدل1عل���ى1دور1العوام���ل1الوراثية1فى1ح���دوث1ذلك1

 ) Buitelaar , 2005 )1.1اال�سطراب
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2- الأ�سباب الع�سوية ) الأ�سباب املتعلقة باملخ ( : 

االأف���راد1 م���خ1 اأن1 اإىل1 والدرا�س���ات1 البح���وث1 بع����ص1 نتائ���ج1 اأ�س���ارت1
اأك���رث1 كان1 الزائ���د1 بالن�س���اط1 امل�سح���وب1 االنتب���اه1 ق�س���ور1 ا�سط���راب1 ذوى1
الزمن���ى1 العم���ر1 نف����ص1 ف���ى1 العادي���ني1 باالأف���راد1 مقارن���ة1 وتطابق���ا1ُ 1ت�سابه���ا1ً
( Turkington , 2002,38 (1؛11واأ�س���ارت1درا�س���ات1الحق���ة1اإىل1وجود1مناطق1فى1
1Basal Ganglia11,1والعقد1القاعديةFrontal Lobe1الف����ص1اجلبهى1االأمام���ى
تك���ون1اأق���ل1ف���ى1احلجم1والن�ساط1بن�سب���ة101%1,1باالإ�ساف���ة1اإىل1اأن1االأبنية1والنظم1
املخية1اأ�سغر1فى1احلجم1بن�سبة1ترتاوح1ما1بني31-4%1لدى1االأفراد1ذوى1ا�سطراب1
ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1مقارنة1باالأفراد1العاديني1؛1كما1ذكرت1
نتائج1عدد1من1البحوث1والدرا�سات1االأخرى1اأن1مخ1االأفراد1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1يوج���د1ب���ه1زي���ادة1ون�ساط1غ���ري1طبيعى1فى1
الف����ص1االأمام���ى1,1كم���ا1اأن1بع�ص1املناطق1االأخ���رى1باملخ1تكون1اأق���ل1ن�ساطا1,1ًوهذه1
 ) Turkington & Tzeel1املناطق1هى1امل�سوؤولة1عن1التحكم1فى1االأفعال1االإرادية

, 2004 , 46 ; Chamberlin & Narins , 2005 , 119 )

وقد1اأ�سارت1نتائج1بع�ص1البحوث1والدرا�سات1اإىل1اأن1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1ق���د1يرج���ع1اإىل1وج���ود1خلل1وع���دم1توازن1ف���ى1بع�ص1
؛1 1) Thackery & Harris , 2003 , 94 , vol 1 ) 1. الع�سبي���ة1 الناق���الت1
وي���رى1باحث���ون1عدي���دون1اأن1انخفا����ص1الدوبام���ني1فى1امل���خ1ميكن1اأن1ي���وؤدى1اإىل1
ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1,1وقد1اأ�سارت1نتائج1عدد1من1
البح���وث1والدرا�س���ات1اإىل1وج���ود1ج���ني1يطلق1علي���هDRD 4-71 ه���و1امل�سوؤول1عن1
ذل���ك1االنخفا����ص1,1واأن1ذل���ك1اجل���ني1يوج���د1لدى1ح���واىل301%1من1االأف���راد1ذوى1
 ) Sills, 2001 , 872 ;1.1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائ���د

Blachford , 2002 , 128 )
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3- الأ�سباب البيئية والجتماعية : 

توج���د1فر�سي���ة1موؤداها1اأن1تن���اول1بع�ص1االأطعمة1)1مث���ل1االأطعمة1التى1يوجد1
به���ا1م���واد1حافظة1,1�سكر1,1وكذلك1بع����ص1االأطعمة1التى1غالبا1ًم���ا1جتعل1االأطفال1
يتعر�س���ون1للح�سا�سي���ة1مث���ل1ال���ذرة1,1القم���ح1,1املك�سرات1,1ال�سيكوالت���ه1,1باالإ�سافة1
اإىل1االأطعم���ة1الت���ى1يوج���د1بها1نق����ص1فى1بع����ص1العنا�سر1مثل1احلدي���د1,1الزنك1,1
االأحما����ص1(1ق���د1يك���ون1�سببا1ًف���ى1االإ�ساب���ة1با�سطراب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�ساط1الزائد1؛1ورغم1ذلك1فقد1اأكدت1نتائج1بع�ص1البحوث1والدرا�سات1اأن1هذه1
الفر�سي���ة1مل1تثب���ت1�سحته���ا1,1واأن1بع����ص1االأطعم���ة1قد1تك���ون1م�سوؤولة1فقط1عن1
 ) Turkington & Tzeel , 2004 , 52 ;1.1اإ�ساب���ة1ح���واىل501%1م���ن1االأف���راد

1Krapp & Wilson , 2005 , 203 , vol 1  )

وقد1يوؤدى1تعر�ص1الطفل1للر�سا�ص1با�ستمرار1اإىل1االإ�سابة1با�سطراب1ق�سور1
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1؛1كما1اأن1تعر�ص1االأمهات1لبع�ص1العوامل1قبل1
واأثناء1احلمل1قد1يوؤدى1اإىل1االإ�سابة11بذلك1اال�سطراب1مثل1ا�ستخدام1االآالت1فى1
التوليد1,1م�سكالت1وم�ساعفات1احلمل1والوالدة1,1االأمرا�ص1وال�سغوط1النف�سية1
) Buitelaar , 2005 ; Plante , 2005 , 337 )1.1التى1تتعر�ص1لها1االأم1اأثناء1احلمل

وق���د1اأ�س���ارت1نتائ���ج1ع���دد1م���ن1البح���وث1والدرا�س���ات1اإىل1اأن1ا�سط���راب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1قد1يرجع1اإىل1املمار�س���ات1الوالدية1واأ�ساليب1
التن�سئ���ة1اخلاطئ���ة1,1واخلالفات1االأ�سرية1,1واالأح���داث1ال�سادمة1,1وتوتر1العالقة1
ب���ني1الزوج���ني1واالأف���راد1داخ���ل1االأ�س���رة1,1والفق���ر1,1وتناق����ص1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1
الوالدي���ة1,1ط���الق1الوالدي���ن1,1اجلرائم1الت���ى1يرتكبها1اأحد1الوالدي���ن1اأو1كليهما1,1
اال�سطراب���ات1النف�سية1اأو1االجتماعي���ة1اأو1املعرفية1لدى1اأحد1الوالدين1اأو1كليهما1
,1زي���ادة1ع���دد1اأف���راد1االأ�سرة1,1ال�سغ���وط1النف�سية1واالجتماعية1الت���ى1يتعر�ص1لها1
الطف���ل1,1ارتف���اع1املتطلب���ات1امللق���اه1عل���ى1الطفل1والت���ى1توؤثر1ب�س���ورة1�سلبية1على1
 ) Spielberger , 2004 , 228 ;1.1سب���ط1ال���ذات1ومه���ارات1تنظيم1ال���ذات1لدي���ه�

Chamberlin & Narins , 2005 , 119 )
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� ت�سخي�س ا�سطراب ق�سور النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد :

ق���د1يوج���د1ت�سابه1بني1اأعرا����ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائ���د1وبع����ص1اال�سطراب���ات1االأخ���رى1مث���ل1القل���ق1و1اال�سطراب���ات1ال�سلوكية1,1
وبن���اء1عل���ى1ذلك1فقد1يت���م1ت�سخي�ص1هذه1اال�سطرابات1ب�س���ورة1خاطئة1على1اأنها1
ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1,1كما1يوجد1ت�سابه1وتتداخل1
ب���ني1ذل���ك1اال�سط���راب1وع�سر1الق���راءة1,1Dyslexia1اإال1اأن1ق�س���ور1االنتباه1يظهر1
ب�س���ورة1وا�سح���ة1فى1ع�سر1الق���راءة1مقارنة1باالندفاعية1والن�س���اط1الزائد1اللذان1
يظه���ران1ب�سورة1اأو�سح1فى1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1
,1وم���ن1ث���م1فاإن1فهم1وت�سخي�ص1هذه1اال�سطراب���ات1اأمر1بالغ1االأهمية1للت�سخي�ص1

) Cooper & Roth , 2002 , 237-238 )1.1الفارق1لذلك1اال�سطراب

وجدي���ر1بالذك���ر1اأنه1يج���ب1ا�ستخدام1مدخ���ل1التقييم1ال�سام���ل1عند1ت�سخي�ص1
ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1بحيث1ي�سمل1جميع1املجاالت1
اجل�سمي���ة1,1واالنفعالي���ة1,1واملعرفي���ة1,1والنمائي���ة1,1ويو�س���ى1بتنوي���ع1م�سادر1جمع1
املعلوم���ات1بحي���ث1ت�سمل1الف���رد1نف�سه1,1والوالدين1,1واملعلم���ني1,1واأن1تتم1مالحظة1
الف���رد1فى1مواقف1خمتلفة1,1واأن1يت���م1تطبيق1بع�ص1االختبارات1واملقايي�ص1,1ومن1
ال�س���رورى1التع���رف1عل���ى1بداي���ة1اال�سطراب1,1وم���دة1ا�ستم���راره1,1واالأماكن1التى1
يظه���ر1فيه���ا1,1وب�س���ورة1عام���ة1ي�س���رتك1االخ�سائي���ني1االجتماعي���ني1والنف�سيني1
 ) Nicolson & Ayers , 2004 , 89 ;1.1واالأطب���اء1ف���ى1عملي���ة1الت�سخي����ص

Pelham & Waschbusch , 2004)

وقد1�سنف1الدلي���ل1الت�سخي�سى1واالح�سائى1لال�سطرابات1النف�سية1الطبعة1
الرابع���ة1املعدلة1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1اإىل1ثالثة1

اأمناط1وو�سع1معايري1ت�سخي�سها1,1وفيما1يلى1تو�سيح1ذلك1:
اأولً :1ينبغى1توفر1اإما1)1اأ1(1,1اأو1)1ب1(1,1اأو1)1ج1(1:

1:1Inattention اأ ( منط ق�سور النتباه (
ولت�سخي����ص1ذل���ك1النمط1ينبغى1توفر1�ست���ة1اأو1اأكرث1من1اأعرا�ص1ق�سور1االنتباه1,1
واأن1ت�ستمر1ملدة1ال1تقل1عن1�ستة1اأ�سهر1لدرجة1جتعل1الفرد1غري1قادر1على1التكيف1

,1وال1تتنا�سب1مع1م�ستوى1منوه1:1
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11 غالب���ا1ًم���ا1يف�س���ل1ف���ى1تركي���ز1االنتب���اه1عل���ى1التف�سي���الت1,1اأو1يرتك���ب1بع����ص1-
االأخط���اء1ف���ى1الواجب���ات1املدر�سي���ة1,1العم���ل1,1االأن�سطة1االأخ���رى1ويكون1غري1

مبال1بها1.
21 غالب���ا1ًما1يجد1�سعوبة1فى1تركيز1االنتباه1لفرتة1طويلة1على1املهام1اأو1اأن�سطة1-

اللعب1.
31 غالبا1ًيبدو1اأنه1ال1ي�ستمع1اأو1ين�ست1عند1التحدث1اإليه1مبا�سرة1.-
41 غالب���ا1ًال1يتب���ع1التعليم���ات1وبالتاىل1يف�سل1ف���ى1انهاء1الواجب���ات1املدر�سية1,1اأو1-

املهام1واالأعمال1املنزلية1,1اأو1املهام1املطلوبة1منه1فى1اأماكن1العمل1.
51 غالبا1ًما1يواجه1�سعوبة1فى1تنظيم1املهام1واالأن�سطة1.-
61 غالب���ا1ًم���ا1يتجن���ب1امل�سارك���ة1فى1االأعم���ال1وامله���ام1التى1تتطلب1ب���ذل1جمهودا1ً-

عقليا1ًب�سورة1م�ستمرة1)1مثل1بع�ص1االأعمال1املدر�سية1(1.
71 غالب���ا1ًم���ا1ين�س���ى1االأ�سي���اء1ال�سرورية1الالزم���ة1الأداء1امله���ام1واالأن�سطة1)1مثل1-

االأقالم1,1الكتب1,1اأدوات1اللعب1(1.
81 غالبا1ًما1يت�ستت1انتباهه1ب�سهولة1ب�سبب1املثريات1اخلارجية1.-
91 غالبا1ًما1ين�سى1االأعمال1واالأن�سطة1التى1ميار�سها1يوميا1ً.-

1:1Hyperactivity & Impulsivity ب ( من�ط الن�س�اط الزائد-الندفاعي�ة (
ولت�سخي����ص1ذل���ك1النمط1ينبغى1توفر1�ستة1اأو1اأكرث1من1اأعرا�ص1الن�ساط1الزائد-
االندفاعية1,1واأن1ت�ستمر1ملدة1ال1تقل1عن1�ستة1اأ�سهر1لدرجة1جتعل1الفرد1غري1قادر1

على1التكيف1,1وال1تتنا�سب1مع1م�ستوى1منوه1:1
الن�ساط الزائد :

11 غالب���ا1ًم���ا1يتملم���ل1,1ويق���وم1بحركات1ع�سبي���ة1بيدي���ه1اأو1قدمي���ه1,1اأو1يتحرك1-
ويتلوى1اأثناء1جلو�سه1فى1مقعد1حمكم1.

21 غالب���ا1ًال1ي�ستطي���ع1اجللو����ص1لف���رتة1على1املقع���د1,1ولذلك1ي���رتك1مقعده1فى1-
الف�سل1,1اأو1فى1االأماكن1واملواقف1التى1يتوقع1اأن1يظل1جال�سا1ًفيها1.

31 غالبا1ًما1يجرى1اأويقفز1اأو1يت�سلق1فى1املواقف1التى1ال1يكون1من1املنا�سب1فيها1-
ممار�سة1ذلك1ال�سلوك1)1لدى1املراهقني1والرا�سدين1قد1يكون1ذلك1مق�سورا1ً

على1امل�ساعر1الذاتية1مثل1االأرق1والقلق1(1.1
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41 غالب���ا1ًم���ا1يواجه1م�سكالت1اأثناء1اللعب1,1كم���ا1ي�سعب1عليه1ممار�سة1االأن�سطة1-
بهدوء1.

51 غالبا1ًما1يكون1دائم1الن�ساط1واحلركة1.-
61 غالبا1ًما1يتحدث1ب�سورة1مفرطة1)1يتحدث1كثريا1ً(1اإىل1درجة1الرثثرة1.-

الندفاعية :

7-1غالبا1ًما1يجيب1عن1االأ�سئلة1قبل1ا�ستكمالها1واالنتهاء1منها1.
8-1غالبا1ًما1يجد1�سعوبة1فى1انتظار1الدور1.

9-1غالبا1ًما1يقاطع1حديث1االآخرين1,1ويتدخل1فيه1وفى1االأن�سطة1التى1ميار�سونها1
.

1Combind criteria type1)1ج��( من�ط الأعرا�س املركب�ة )1النم���ط1املختل���ط (
:1ويج���ب1لت�سخي����ص1ذل���ك1النم���ط1اأن1يوج���د1�ست���ة1م���ن1اأعرا����ص1ق�س���ور1االنتباه1
باالإ�ساف���ة1اإىل1�ستة1م���ن1اأعرا�ص1الن�ساط1الزائد-االندفاعي���ة1التى1�سبق1االإ�سارة1

اإليها1,1واأن1ت�ستمر1ملدة1ال1تقل1عن1�ستة1اأ�سهر1.1

ثاني�ًا :1اأن1تظه���ر1اأعرا�ص1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
التى1�سبقت1االإ�سارة1اإليها1قبل1عمر1�سبعة1اأعوام1.

ثالث�ًا :1اأن1تظه���ر1اأعرا�ص1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
على1االأقل1فى1موقفني1خمتلفني1)1على1�سبيل1املثال1املدر�سة1,1املنزل1,1العمل1(1.

رابع�ًا :1اأن1توؤث���ر1اأعرا����ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
ب�سورة1�سلبية1ووا�سحة1على1االأداء1االجتماعى1,1واالأكادميى1,1والوظيفي1.

خام�سًا : اأال1تكون1اأعرا�ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1ناجتة1
عن1ا�سطرابات1النمو1ال�سامل1,1اأو1الف�سام1,1اأو1ا�سطرابات1ذهانية1اأخرى1؛1واأي�سا1ًال1
1ترجع1اإىل1ا�سطرابات1اأخرى1)1مثل1ا�سطراب1املزاج1,1ا�سطراب1القلق1,1اأو1ا�سطراب1
) American Psychiatric Association , 2000 , 92-93  )1.1)1ال�سخ�سية
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� عالج ا�سطراب ق�سور النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد :   

توج���د1العدي���د1من1املداخ���ل1العالجية1ال�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�ساط1الزائد1,1وفيما1يلى1عر�ص1لبع�ص1هذه1املداخل1العالجية1:

:1Drug treatment ) 1- العالج الدوائى ) العقاقري

1وفي���ه1يت���م1الع���الج1م���ن1خ���الل1تق���دمي1االأدوي���ة1والعقاق���ري1لالأف���راد1ذوى1
ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1,1ومن1اأكرث1هذه1االأدوية1�سهرة1
 Methylphenidat ( Ritalin ) ، Strattera ، Atomoxetine11ًوا�ستخدام���ا
,1م�س���ادات1االكتئ���اب1 1، Dexedrine ، Dextrostat ، Adderall ، Cylert
اأن1 بالذك���ر1 اجلدي���ر1 وم���ن1 1. 1Elavi ، Prozac مث���ل1  Anti-depressants 
1بع����ص1هذه1االأدوية1والعقاقري1ت�ستخدم1اأي�سا1ًفى1حت�سني1االنتباه1لدى1االأطفال1
) Ramachandran , 2002 , V. 2 , 121 ; Plante , 2005 , 338 )1.1العاديني

1:1Behavioral therapy12- العالج ال�سلوكى

يه���دف1الع���الج1ال�سلوك���ى1اإىل1حتديد1اأمن���اط1ال�سلوك1غري1ال�س���وى1,1والعمل1
عل���ى1حتدي���د1ا�سرتاتيجي���ات1تغي���ريه1وتعديل���ه1,1ويعتم���د1على1ا�ستخ���دام1العديد1
م���ن1الفني���ات1فى1ع���الج1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1
املوؤق���ت1 واالإبع���اد1 1, اال�ستجاب���ة1 وتكلف���ة1 1, والعق���اب1 1, االيجاب���ى1 التعزي���ز1 1مث���ل1
)1االإق�س���اء1(1؛1كم���ا1ميكن1اأي�سا1ًا�ستخدام1النمذجة1,1,1وحتليل1املهام1فى1التدريب1
على1املهارات1االجتماعية1والتى1ت�ساعد1بدورها1فى1خف�ص1حدة1ا�سطراب1ق�سور1
 ) Nicolson & Ayers , 2004 . 89 ;1.1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د

Turkington & Tzeel , 2004 , 51 )

1:1Cognitive behavioral therapy13- العالج املعرفى ال�سلوكى

يهدف1العالج1املعرفى1ال�سلوكى1اإىل1م�ساعدة1االأفراد1ب�سكل1مبا�سر1فى1تغيري1
�سلوكياتهم1بداًل1من1الرتكيز1على1فهم1م�ساعرهم1فقط1,1كما1ي�ساعدهم1على1تعلم1
التفكري1من1خالل1تنظيم1املهام1,1وتعزيز1ال�سلوكيات1املرغوبة1,1وميكن1ا�ستخدامه1
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اأي�س���ا1ًف���ى1الت���درب1عل���ى1ال�سيط���رة1والتحك���م1ف���ى1االندفاعي���ة1وذل���ك1من1خالل1
(Turkington & Tzeel , 2004 , 51)1.1الت���درب1عل���ى1التفكري1قبل1التح���دث
وي�ستخ���دم1العالج1املعرفى1ال�سلوك���ى1العديد1من1الفنيات1فى1عالج1ا�سطراب1
1,1Self-Instruction1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1مثل1تعليم1الذات
 Self-Monitoring11,1مراقبة1الذاتCognitive-Modeling1النمذجة1املعرفية
1,1Self-Management11,1اإدارة1الذاتSelf-Reinforcement11تعزي���ز1ال���ذات,
اإدارة1الوقت1Time-Management1وما1اإىل1ذلك1من1فنيات1ثبتت1فعاليتها1.

1:1Diet Therapy1) 4- العالج بالغذاء ) بنظام غذائى

ي�س���ري1العالج1بالغ���ذاء1اإىل1�سرورة1اتباع1نظام1غذائ���ى1ي�سمل1احلد1واالمتناع1
ع���ن1تن���اول1بع�ص1االأطعمة1الت���ى1يدخل1�سمن1مكوناتها1ال�سك���ر1)1مثل1احللوى1,1
وال�سيكوالتة1(1,1واالألوان1ال�سناعية1,1واملواد1احلافظة1؛1واأن1ذلك1النظام1الغذائى1
ي�س���ري1اأي�س���ا1ًاإىل1�سرورة1تناول1بع�ص1االأطعم���ة1التى1حتتوى1على1بع�ص1املكونات1
مث���ل1احلدي���د1,1واالأحما����ص1الدهنية1.1وق���د1افرت�ص1البع����ص1اأن1تناول1املكمالت1
الغذائية1قد1يوؤدى1اإىل1عالج1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1
؛1ورغ���م1ذل���ك1فقد1اأ�سار1العديد1م���ن1املتخ�س�سني1ا�ستخدام1العالج1بالغذاء1فقط1
ال1يحق���ق1النتائ���ج1املرج���وة1من1الع���الج1,1وبالتاىل1فاإن1الع���الج1باتباع1نظام1غذائى1

)vol 1 Thackery & Harris , 2003 , 96 )1.1مايزال1قيد1البحث

5- التدخالت املعتمدة على املدر�سة ) التدخالت الرتبوية ( : 

يرك���ز1ه���ذا1املدخل1عل���ى1�سرورة1ت�سميم1خط���ة1تربوية1فردية1ل���كل1طفل1من1
ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1على1ح���دة1,1وكذلك1
اإج���راء1بع����ص1التعديالت1على1اأ�ساليب1واأو�ساع1التعلم1والتى1�ستوؤدى1بدورها1اإىل1
حت�س���ني1االأداء1االأكادمي���ى1.1كما1يوؤكد1هذا1املدخل1على1�سرورة1اأن1يحدد1املعلمون1
احتياج���ات1ذل���ك1الطفل1واأن1يعملوا1على1تلبيتها1,1واأي�سا1ًاأن1يتعرفوا1على1م�سدر1
و�سبب1االندفاعية1التى1جتعل1الطفل1يت�سرف1بدون1تفكري1اأو1ميار�ص1�سلوكيات1
غري1منا�سبة1,1واأن1يوفروا1اخلدمات1العالجية1التى1يحتاج1اإليها1,1واأن1يتوا�سلوا11

) Strickland , 2001 , 55 )1.1با�ستمرار1مع1الوالدين
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وق���د1اأك���دت1نتائج1البحوث1والدرا�سات1على1دور1املعلمني1والوالدين1فى1تعليم1
االأطفال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1ا�سرتاتيجيات1
التعلم1,1ومراقبة1وتعزيز1الذات1,1ومواجهة1امل�سكالت1ال�سخ�سية1)1مثل1انخفا�ص1
املجه���ود1اأثن���اء1العمل1االأكاميى1(1,1و/اأو1امل�س���كالت1البين�سخ�سية1)1مثل1م�سكالت1

) Freeman , et al., 2005 , 57 )1.1)1التفاعل1مع1االآخرين

1:1Familial Therapy16- العالج الأ�سرى

ويه���دف1الع���الج1االأ�س���رى1اإىل1م�ساع���دة1اأف���راد1االأ�س���رة1ف���ى1حت�س���ني1مهارات1
التعام���ل1والتفاع���ل1م���ع1اأطفاله���م1ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1
بالن�س���اط1الزائ���د1,1وتوف���ري1بيئ���ة1اآمنة1له���م1,1وتدريبه���م1على1ا�ستخ���دام1الفنيات1
املنا�سب���ة1للتحك���م1فى1�سلوكيات1اأطفالهم1مثل1التعزيز1,1والعقاب1,1وحتلل1املهمة1.1

) Turkington , 2002 , 42 )

� ماآل ا�سطراب ق�سور النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد : 

يوؤثر1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1ب�سورة1�سلبية1على1
النواح���ى1االجتماعي���ة1,1واالأكادميي���ة1,1وال�سلوكي���ة1؛1مما1قد1ي���وؤدى1اإىل1التعر�ص1
 )vol 1 Thackery & 1. وامل�س���كالت1 ببع����ص1اال�سطراب���ات1 االإ�ساب���ة1 خلط���ر1

Harris , 2003 , 96 )

وق���د1اأ�سارت1نتائج1كث���ري1من1البحوث1والدرا�سات1الت���ى1اأجريت1على1االأطفال1
ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائ���د1فى1مرحلة1الطفولة1
املتو�سط���ة1)61-112عام���ا1ً(1اإىل1معاناته���م1من1�سعوبات1التعل���م1)1201-501%1(1مثل1
�سعوبات1االنتباه1,1واالإدراك1,1والتذكر1,1والقراءة1,1والكتابة1,1والريا�سيات1,1اللغة1
؛1كم���ا1ق���د1ال1يلتحق���ون1باملدر�س���ة1)461%1(,1اأو1يت�سربون1منه���ا1,1ويتغيبون1ب�سورة1
م�ستم���رة1؛1كم���ا1قد1يعانون1م���ن1ق�سور1فى1القدرة1على1�سبط1الذات1والتى1تظهر1
ف���ى1�سكل1�سلوكي���ات1تخريبية1,1و�سلوكيات1غري1مرغوبة1اجتماعيا1,1ًوعدم1القدرة1
عل���ى1انه���اء1املهام1املكلفني1بها1�سواء1فى1املنزل1اأو1املدر�سة1,1واأي�سا1ًق�سور1االنتباه1,1
انخفا�ص1الدافعية1,1انخفا�ص1تقدير1الذات1,1كما1يواجهون1الكثري1من1امل�سكالت1
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االجتماعي���ة1,1والتفاع���الت1ال�سلبية1مع1االأقران1,1وتوت���ر1العالقات1مع1الوالدين1
وم���ع1االأ�سق���اء1مما1يوؤدى1اإىل1زيادة1التوتر1االأ�س���رى1,1كما1قد1توجد1لديهم1بع�ص1

اال�سطرابات1امل�ساحبة1مثل1القلق1,1واالكتئاب1.

) Nicolson & Ayers , 2004 , 88 ; Spielberger , 2004 , 228 )1
وف���ى1مرحل���ة1املراهق���ة1,1اأظه���رت1نتائج1بع����ص1البح���وث1والدرا�س���ات1اإىل1وجود1
�سعوب���ات1وم�س���كالت1كث���رية1توج���د1لدى1ما1يق���رب1م���ن701-80%1تقريب���ا1ًمن1ذوى1
ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1,1كم���ا1اأظهرت1نتائج1البحوث1
والدرا�س���ات1الطولي���ة1التتبعية1اأنهم1يعانون1من1م�س���كالت1كثرية1مثل1الت�سرب1من1
املدر�س���ة1)101%1(1,1�سعوب���ات1التعل���م1)32٫51%1(1,1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1)1%35٫81
(1,1ا�سطراب���ات1ال���كالم1واللغ���ة1)13٫61%1(1ا�سطراب���ات1الت�س���رف1)1%50-441(1,1
اأنه���م1يقبل���ون1عل���ى1التدخ���ني1وتن���اول1املخ���درات1,1وميار�س���ون1�سلوكي���ات1 كم���ا1
م�س���ادة1للمجتم���ع1مثل1ال�سرقة1,1ال�سل���وك1املخل1بالنظام1الع���ام1,1حمل1ال�سالح1.

) Spielberger ,2004 , 229 ; Millon , et al., 2004 , 100 )1

وف���ى1مرحلت���ى1ال�سب���اب1والر�س���د1,1اأ�س���ارت1نتائ���ج1البح���وث1والدرا�س���ات1اإىل1
الزائ���د1 معان���اة1االأف���راد1ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1
)%31-16(, االكتئ���اب1 مث���ل1 االأخ���رى1 امل�ساحب���ة1 اال�سطراب���ات1 بع����ص1 م���ن1
1Oppositional Defiant Disorder(ODD)ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى
 Obsessive-compulsive القه���رى1 الو�سوا����ص1 ا�سط���راب1 1,)%35-24(
 Generalized anxiety املعم���م1 القل���ق1 ا�سط���راب1 1, 1)%14-4( 1disorder
م�ستوي���ات1 1, 1)%25-17( الت�س���رف1 ا�سطراب���ات1 1, 1)%43( 1disorder
الكح���ول1 اإدم���ان1 1, للمجتم���ع1 امل�س���ادة1 ال�سخ�سي���ة1 ا�سط���راب1 م���ن1 1مرتفع���ة1
)351%1(1,1تعاطى1املخدرات1)241%1(1؛1كما1يواجه1االأفراد1فى1هذه1املرحلة1م�سكالت1فى1
التح�سيل1االأكادميى1,1والتكيف1املهنى1,1وتغيري1املهن1با�ستمرار1,1ال�سعور1باالجهاد1
والتوتر1اأثناء1العمل1,1انخفا�ص1فر�ص1التوظيف1,1ويكونون1اأكرث1ت�ستتا1ًواندفاعية1
اأثناء1القيادة1,1كما1يتعر�سون1للحوادث1اخلطرية1اأثناء1القيادة1,1وميار�سون1اجلن�ص1
ب�سورة1غري1م�سروعة1مما1قد1يوؤدى1اإىل1تعر�سهم1لالإ�سابة1مبر�ص1نق�ص1املناعة111
) Hersen & Sledge , 2002 , 47 ; Spielberger , 2004 , 229 )1.1)11االأيدز(
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بحوث ودرا�صات �صابقة :
هدف���ت1درا�س���ة11يو�سم���ازو1واآخ���رون1Yoshimasu , et al., ( 2012 )1اإىل1
التع���رف1على1مدى1ارتباط1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1
ببع����ص1اال�سطراب���ات1النف�سية1االأخرى1.1وتكونت1عين���ة1الدرا�سة1من13791طفاًل1
وطفلة1من1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1كمجموعة1
جتريبي���ة1و1758طف���اًل1وطفل���ة1مم���ن1ال1يعان���ون1م���ن1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1
امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1كمجموع���ة1�سابطة1ومتت1املجان�سة1بني1املجموعتني1
ف���ى1العمر1واجلن����ص1.1وقد1ا�ستخدمت1الدرا�سة1العديد1م���ن1املقايي�ص1لت�سخي�ص1
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1واال�سطراب���ات1النف�سية1
االأخرى1.1وقد1اأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1عن1اأن1االإ�سابة1با�سطراب1ق�سور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1يرتب���ط1بزيادة1خطر1التعر�ص1ال�سط���راب1املعار�سة1
والتح���دى1,1وا�سطراب���ات1التكي���ف1,1وا�سط���راب1امل���زاج1,1وا�سطراب���ات1القل���ق1,1

وا�سطرابات1ال�سخ�سية1,1واال�سطرابات1املرتبطة1باإدمان1املخدرات1.

وهدف���ت1درا�س���ة1ويلن����ص1واآخ���رون1Wilens , et al., ( 2011 )1اإىل1التع���رف1
عل���ى1اخل�سائ����ص1الكلينيكية1التى1تنبئ1مب�ستقبل1من���و1ا�سطراب1تعاطى1واإدمان1
املخ���درات1ل���دى1االأطف���ال1واملراهق���ني1ذوى1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1.1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من12861من1االأطفال1واملراهقني1ذوى1
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1بل���غ1متو�سط1اأعمارهم111٫91
عاما1.1ًوا�ستخدمت1الدرا�سة1املعايري1الواردة1فى1الدليل1الت�سخي�سى1واالح�سائى1
لال�سطراب���ات1النف�سي���ة1الطبع���ة1الرابع���ة1املعدل���ة1لت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1,1باالإ�ساف���ة1اإىل1اإجراء1العديد1من1املقابالت1
الت�سخي�سي���ة1معهم1,1وق���د1ا�ستمرت1فرتة1املتابعة1ملدة1ع�سر1�سنوات1.1وقد1اأ�سفرت1
نتائج1الدرا�سة1عن1اأن1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1موؤ�سرا1ً
مهم���ا1ًال�سطراب1تعاطى1واإدمان1املخدرات1,1والتدخني1؛1باالإ�سافة1اإىل1م�ساحبة1
وتزامن1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1ال�سطراب1ال�سلوك1

املر�سى1,1وا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1.
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وهدف���ت1درا�س���ة1مي�سي���ل1واآخ���رون1Michel , et al., ( 2011 )1اإىل1التع���رف1
على1ن�سبة1انت�سار1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1فى1فرن�سا1
وم���دى1ارتباط���ه1با�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1,1وا�سط���راب1الت�س���رف1ل���دى1
االأطف���ال1.1وق���د1مت1تطبيق1الدرا�سة1عرب1التليفون1,1حيث1مت1التوا�سل1بنجاح1مع1
11012اأ�سرة1لديها1اأطفال1تراوحت1اأعمارهم1ما1بني61-112عاما1,1ًومن1خالل1ذلك1
مت1تقييم11الو�سع1االأ�سرى1واملعي�سى1,1واالأداء1املدر�سى1,1واأعرا�ص1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1,1واأعرا�ص1ا�سطراب1املعار�س���ة1والتحدى1,1
واأعرا����ص1ا�سط���راب1الت�سرف1.1وقد1اأ�سفرت1نتائ���ج1الدرا�سة1عن1اأن1ن�سبة1انت�سار1
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1تراوحت1ما1ب���ني1-1%3٫51
5٫6%1ل���دى1االأطف���ال1واأن���ه1اأكرث1انت�سارا1ًبني1الذكور1مقارن���ة1باالإناث1؛1باالإ�سافة1
اإىل1وج���ود1عالق���ة1ارتباطية1ب���ني1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1

الزائد1وا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1,1وا�سطراب1الت�سرف1.

اإىل1 1Stephanie , et al., ( 2012 ) وهدف���ت1درا�س���ة1�ستيفان���ى1واآخ���رون1
التع���رف1على1العالقة1ب���ني1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
,1وا�سط���راب1املعار�س���ة1والتحدى1,1وا�سطراب1ال�سخ�سي���ة1الهام�سية1فى1االأعمار1
م���ا1ب���ني81-110اأعوام1,1و10-113عاما1.1ًوا�ستخدم���ت1الدرا�سة1العديد1من1املقايي�ص1
لت�سخي����ص1ه���ذه1اال�سطرابات1,1باالإ�سافة1اإىل1االعتم���اد1على1املعلومات1الطولية1
عن1عينة1الدرا�سة1.1وقد1اأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1عن1وجود1عالقة1وارتباط1مرتفع1
ب���ني1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1وا�سط���راب1املعار�سة1
والتحدى1فى1عمر181اأعوام1؛1واأي�سا1ًمن1املتوقع1ظهور1اأعرا�ص1ا�سطراب1ال�سخ�سية1
الهام�سي���ة1ف���ى1عمر1141عاما1ً؛1باالإ�سافة1اإىل1ارتفاع1معدل1منو1وظهور1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1فى1االأعمار1م���ا1ب���ني101-113عاما1ً.

وهدف���ت1درا�س���ة1�سميت���ز1واآخ���رون1Schmitz , et al., (2010)1اإىل1املقارن���ة1
الزائ���د بالن�س���اط1 امل�سح���وب1 االنتب���اه1 ق�س���ور1 ا�سط���راب1 ذوى1 االأف���راد1 ب���ني1
)من���ط1ق�س���ور1االنتب���اه1,1من���ط1الن�س���اط1الزائ���د1(1واالأف���راد1العاديني1ف���ى1بع�ص1
اال�سطراب���ات1.1وق���د1مت1جتمي���ع1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1121مدر�س���ة1حكومي���ة1ف���ى1



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 204 -

الربازي���ل1تراوح���ت1اأعماره���م1م���ا1ب���ني61-112عاما1.1ًوق���د1اأ�سفرت1نتائ���ج1الدرا�سة1
ع���ن1معان���اة1االأف���راد1ذوى1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1
)1من���ط1ق�س���ور1االنتب���اه1,1من���ط1الن�س���اط1الزائ���د1(1م���ن1ق�س���ور1ف���ى1الوظائ���ف1
1التكيفي���ة1,1وا�سط���راب1املعار�س���ة1والتحدى1,1وا�سطراب1القل���ق1املعمم1,1والرهاب1
)1الفوبي���ا1(1االجتماع���ى1,1مقارنة1باالأفراد1العاديني1,1كما1اأ�سارت1النتائج1اإىل1عدم1
وجود1فروق1جوهرية1فى1تلك1اال�سطرابات1بني1منطى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1

امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1.

هدف���ت1درا�س���ة1بو�سن���ج1واآخ���رون1Bussing , et al., )2010)1اإىل1التع���رف1
عل���ى1النتائ���ج1املرتتبة1على1اإ�سابة1االأطفال1با�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1ف���ى1مرحل���ة1املراهق���ة1.1وتكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن116151
طف���اًل1وطفل���ة1م���ن1ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1
تراوح���ت1اأعماره���م1م���ا1ب���ني51-111عام���اً.1وا�ستخدم���ت1الدرا�سة1املعاي���ري1الواردة1
ف���ى1الدلي���ل1الت�سخي�سى1واالح�سائ���ى1لال�سطراب���ات1النف�سية1الطبع���ة1الرابعة1
املعدل���ة1لت�سخي�ص1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1وبع�ص1
اال�سطراب���ات1االأخ���رى1.1وق���د1اأ�سف���رت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1ع���ن1اأن1االأطف���ال1ذوى1
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1اأك���رث1عر�س���ة1لالإ�سابة1

با�سطراب1املعار�سة1والتحدى1,1والقلق1,1واالكتئاب1.

1Stringaris , et al., )2010) واآخ���رون1 �سرتينجاري����ص1 درا�س���ة1 وهدف���ت1
اإىل1التع���رف1عل���ى1اال�سطرابات1امل�ساحب���ة1ال�سطراب1املعار�س���ة1والتحدى1لدى1
االأطف���ال1م���ن1خالل1درا�س���ة1طولية1على1االأطف���ال1فى1اأعمار1381�سه���را1ًوحتى1911
�سه���را1.1ًومت���ت1مالحظ���ة1�سلوكي���ات1االأطفال1خ���الل1هذه1الف���رتة1الزمنية1.1وقد1
اأ�سف���رت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1ع���ن1وجود1ارتب���اط1بني1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتحدى1
وا�سط���راب1 1, 1Internalizing Disorders واال�ستيع���اب1 الفه���م1 وا�سطراب���ات1

ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1.
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وهدفت1درا�سة1جادو1واآخرون1Gadow , et al., (2009)1اإىل1درا�سة1الفروق1
التى1توجد1بني1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1
)1جمموعة1اأوىل1(1,1واالأطفال1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد1امل�ساحب1با�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1)1جمموع���ة1ثانية1(1,1واالأطفال1ذوى1
ا�سطراب1الت�سنج1الالإرادى1املزمن1امل�ساحب1با�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1)1جمموعة1ثالث���ة1(1فى1بع�ص1اال�سطراب���ات1.1وقد1ا�ستخدمت1
الدرا�سة1بع�ص1املقايي�ص1واال�ستبيانات1لتقييم1االأطفال1,1باالإ�سافة1اإىل1مقابالت1
الوالدين1واملعلمني1.1وقد1اأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1عن1معاناة1جمموعات1الدرا�سة1
الثالث���ة1م���ن1ا�سط���راب1املعار�سة1والتح���دى1,1وا�سطراب1الت�س���رف1,1وا�سطراب1
القلق1املعمم1بدرجة1مت�سابه1وذلك1على1الرغم1من1اأن1املجموعة1الثالثة1تعانى1من1
ا�سط���راب1القل���ق1املعمم1بدرج���ة1مرتفعة1مقارنة1باملجموعت���ني1االأوىل1والثانية1.

 Guttmann-Steinmetz , et11وهدف���ت1درا�سة1جومتان1�ستاينميتز1واآخرون
1al., ( 2009 )اإىل1درا�س���ة1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتحدى1لدى1بع�ص1الفئات1من1
االأطف���ال1.1وتكون���ت1عينة1الدرا�سة1من1اأربعة1جمموعات1من1االأطفال1,1جمموعة1
اأوىل1تكون���ت1م���ن1741م���ن1ذوى1ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د1امل�ساح���ب1با�سط���راب1
ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1,1وجمموعة1ثانية1تكونت1من1471من1
ذوى1ا�سط���راب1الت�سن���ج1املزم���ن1امل�ساحب1با�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1,1وجمموع���ة1ثالث���ة1تكونت1م���ن1591من1ذوى1ا�سط���راب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1فق���ط1,1وجمموع���ة1رابعة1تكون���ت1من11071
م���ن1ذوى1ا�سط���راب1طيف1التوحد1فق���ط1.1وا�ستخدمت1الدرا�س���ة1قائمة1اأعرا�ص1
الطف���ل1Child Symptom Inventory1لتقيي���م1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1
ل���دى1االأطف���ال1من1خالل1الوالدين1,1واملعلمني1.1وقد1اأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1عن1
اأن1الوالدي���ن1قام���وا1بتقيي���م1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1ف���ى1املجموع���ات1الثالث���ة1االأوىل1باأنه���م1يعانون1م���ن1ا�سطراب1
املعار�س���ة1والتح���دى1,1وا�سط���راب1الت�س���رف1,1فى1حني1اأ�س���ارت1تقييمات1املعلمني1
اإىل1اأن1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د1امل�ساح���ب1با�سط���راب1ق�س���ور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1يوج���د1لديهم1من���ط1ممي���ز1واأعرا�ص1اأكرث1
ح���دة1م���ن1ا�سطراب1املعار�سة1والتح���دى1مقارنة1باملجموع���ات1الثالثة1االأخرى1.1
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وهدف���ت1درا�س���ة1جاني���زدى1واآخ���رون1Ghanizadeh , et al., (2008)1اإىل1
التع���رف1عل���ى1اال�سطراب���ات1امل�ساحب���ة1ال�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1
بالن�ساط1الزائد1لدى1االأطفال1,1واأي�سا1ًالتعرف1على1اال�سطرابات1النف�سية1التى1
توج���د1لدى1والديهم1.1وكان1متو�سط1اأعم���ار1االأطفال18٫71اأعوام1,1ومتو�سط1اأعمار1
االأب���اء140٫11عام���ا1,1ًومتو�س���ط1اأعماراالأمه���ات134٫61عام���ا1.1ًوا�ستخدمت1الدرا�سة1
املعاي���ري1ال���واردة1ف���ى1الدليل1الت�سخي�س���ى1واالح�سائ���ى1لال�سطراب���ات1النف�سية1
الطبع���ة1الرابع���ة1املعدل���ة1,1باالإ�ساف���ة1اإىل1املقابالت1املنظمة1م���ع1الوالدين1.1وقد1
اأ�سف���رت1نتائ���ج1الدرا�سة1عن1اأن1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1عادة1ما1يعانون1من1ا�سطراب1واحد1م�ساحب1على1االأقل1وعادة1
ما1يكون1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدى1الذكور1,1وا�سطراب1القلق1لدى1االإناث1
؛1واأي�س���ا1ًف���اإن1اأك���رث1اال�سطراب���ات1�سيوع���ا1ًوانت�سارا1ًل���دى1وال���دى1االأطفال1ذوى1

ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1هو1ا�سطراب1املزاج1.

وهدف���ت1درا�س���ة1درابيك1واآخ���رون1Drabick , et al., ( 2008 )1اإىل1التعرف1
على1العالقة1بني1بع�ص1اال�سطرابات1لدى1االأطفال1.1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1
1243م���ن1االأطف���ال1تراوحت1اأعمارهم1ما1بني61-110اأعوام1.1وقد1اعتمدت1الدرا�سة1
عل���ى1تقاري���ر1الوالدي���ن1واملعلمني1فى1تقيي���م1النواحى1ال�سلوكي���ة1,1واالأكادميية1,1
والوظائف1االأ�سرية1لدى1االأطفال1.1وقد1اأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1عن1وجود1عالقة1
ارتباطي���ة1ب���ني1اأعرا�ص1ا�سطراب1الت�سرف1واأعرا�ص1القلق1املعمم1,1واأي�سا1ًوجود1
عالقة1ارتباطية1بني1ا�سطراب1القلق1املعمم1واأعرا�ص1ا�سطراب1القلق1,1باالإ�سافة1
اإىل1وج���ود1عالق���ة1ارتباطية1ب���ني1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1
الزائ���د1واأعرا����ص1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1,1وا�سط���راب1القل���ق1املعم���م1.

وهدف���ت1درا�س���ة1ليف���ى1واآخ���رون1Levy , et al., ( 2005 )1اإىل1التع���رف1على1
الف���روق1بني1الذكور1واالإن���اث1فى1درجة1وجود1اأعرا�ص1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1امل�ساحب1باأعرا�ص1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1,1اأو1
اأعرا����ص1ا�سط���راب1الت�س���رف1,1اأو1اأعرا�ص1ا�سطراب1قلق1االنف�س���ال1,1اأو1اأعرا�ص1
ا�سطراب1القلق1املعمم1.1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من143711طفاًل1وطفلة1من1ذوى1
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ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1فى1ا�سرتاليا1.1وا�ستخدمت1
الت�سخي�س���ى1 الدلي���ل1 ف���ى1 ال���واردة1 املعاي���ري1 عل���ى1 قائم���ة1 ا�ستبيان���ات1 الدرا�س���ة1
واالح�سائى1لال�سطرابات1النف�سية1الطبعة1الرابعة1املعدلة1لتقييم1اال�سطرابات1
حمل1الدرا�سة1,1وقامت1بتطبيقها1من1خالل1الربيد1.1وقد1اأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1
ع���ن1اأن1اأعرا����ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1امل�ساحب1
باأعرا����ص1ا�سط���راب1املعار�سة1والتح���دى1,1اأو1اأعرا�ص1ا�سط���راب1الت�سرف1توجد1
ل���دى1الذك���ور1بدرج���ة1اأكرب1م���ن1االإن���اث1؛1واأن1اأعرا�ص1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1امل�ساح���ب1اأعرا����ص1ا�سط���راب1قل���ق1االنف�س���ال1,1اأو1

اأعرا�ص1ا�سطراب1القلق1املعمم1توجد1لدى1االإناث1بدرجة1اأكرب1من1الذكور1.

فرو�س الدرا�صة :
يف1�سوء1هدف1الدرا�سة1واإطارها1النظري1وفى1�سوء1ا�ستعرا�ص1كافة1الدرا�سات1

ال�سابقة1,1�ساغ1الباحث1فرو�ص1الدرا�سة1على1النحو1التايل1:

11 توج���د1عالق���ة1ارتباطي���ه1موجب���ة1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1ا�سط���راب1املعار�س���ة1-
والتح���دى1وا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1ل���دى1

االأطفال1.1
21 ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًفى1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدى1االأطفال1-

ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1وفقا1ًملتغري1اجلن�ص1
)1ذكور1-1اإناث1(1.1

31 ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًفى1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدى1االأطفال1-
ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1وفقا1ًملتغري1امل�ستوى1

االجتماعي1االقت�سادي1)1منخف�ص1– متو�سط1-1مرتفع1(1.1
41 ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًيف1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدي1االأطفال1-

ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائ���د1وفقا1ًملتغري1�سدة1
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1)1ب�سيطة1,1متو�سطة1,1

�سديدة1(1.1
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اإجراءات الدرا�صة :
عينة الدرا�سة :

تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1احلالي���ة1م���ن11501طف���اًل1وطفلة1م���ن1ذوى1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د11101,1من1الذك���ور1,1و140من1االإناث1
؛1وق���د1تراوح���ت1اأعماره���م1الزمني���ة1ما1ب���ني811-112عاما1ًمن1امللتحق���ني1بعدد1من1

املدار�ص1االبتدائية1مبحافظة1القاهرة1.1

اأدوات الدرا�سة : 

1-1مقيا�ص1ت�سخي�ص1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدى1االأطفال1,1اإعداد1/1الباحث1.
2-1بطاري���ة1ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1لدى1
االأطف���ال1,1)1اإع���داد1/1عب���د1الرحمن1�سي���د1�سليمان1و1حمم���ود1حممد1الطنطاوى1

.1)120121,
3-1مقيا�ص1امل�ستوى1االجتماعي1االقت�سادي1,1)1اإعداد1/1عبد1العزيز1ال�سخ�ص120061,1(1.

وفيم���ا1يل���ي1عر����ص1له���ذه1االأدوات1لبيان1اله���دف1منها1,1وو�سفه���ا1,1واإجراءات1
تقنينها1:

1-1مقيا�ص1ت�سخي�ص1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدى1االأطفال1)1�سورة1البيئة1
االأ�سرية1,1�سورة1البيئة1املدر�سية1(1,1اإعداد1/1الباحث1.1)*(1:

اأ – الهدف من املقيا�س :
يهدف1املقيا�ص1اإىل1ت�سخي�ص1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدى1االأطفال1.1

ب- م�سادر املقيا�س :
اعتمد1الباحث1فى1اإعداد1املقيا�ص1على1امل�سادر1التالية1:

11 االإط���ار1النظ���رى1للدرا�س���ة1,1و1البح���وث1والدرا�س���ات1ال�سابق���ة1وم���ا1ت�سمن���ه1-
م���ن1تو�سي���ح1ال�سطراب1املعار�سة1والتحدى1من1حي���ث1تعريفه1,1واأعرا�سه1,1

ومعايري1ت�سخي�سه1.1

* لالطالع علي المقياس يرجى االتصال بالباحث ، قسم التربية الخاصة ، كلية التربية جامعة عين شمس .
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21 تقدي���ر1- مقيا����ص1 مث���ل1 والتح���دى1 املعار�س���ة1 ا�سط���راب1 ت�سخي����ص1 اأدوات1 1
 Oppositional Defiant Disorder Rating1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى
( 1Scale (ODDRS) )Paul , et al., 2006؛1و1مقيا����ص1تقدي���ر1ا�سط���راب1
 Oppositional Defiant Disorder Rating 1 والتح���دى1 املعار�س���ة1
(  1Scale (ODDRS) )O’Laughlin , et al., 2010؛1ومقيا����ص1تقدي���ر1
 Disruptive Behavior Rating Scale (DBRS)11ال�سل���وك1التخريب���ى

)Gimpel, & Crowley, 2006)

 ج- و�سف املقيا�س :

يتك���ون1املقيا����ص1م���ن1�سورتني1هم���ا1�سورة1البيئ���ة1االأ�سرية1وت�سم���ل1351عبارة1
ويق���وم1بتطبيقه���ا1اأح���د1الوالدي���ن1,1و�س���ورة1البيئ���ة1املدر�سي���ة1وت�سم���ل1341عبارة1

ويقوم1بتطبيقها1اأحد1معلمى1الطفل1.

د- املعاجلات الإح�سائية للمقيا�س :

ق���ام1الباح���ث1بتطبيق1املقيا����ص1على1عينة1قوامها11501طف���اًل1وطفلة1تراوحت1
اأعماره���م1الزمني���ة1م���ا1ب���ني81-112�سن���ة1,1ث���م1ق���ام1الباح���ث1بح�ساب1�س���دق1وثبات1

املقيا�ص1على1النحو1التايل1:

- ال�سدق :1قام1الباحث1بالتحقق1من1�سدق1املقيا�ص1بالطريقتني1االآتيتني1:

اأولً : �سدق الت�ساق الداخلي :
وفي���ه1مت1ا�ستخ���راج1معام���ل1ارتب���اط1درج���ة1كل1عب���ارة1م���ن1عب���ارات1املقيا����ص1

بالدرجة1الكلية1للمقيا�ص1كما1يو�سحها1اجلدولني1التاليني1:
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جدول ) 1 (
�ص��دق االت�ص��اق الداخلي ملفردات املقيا�س ) �ص��ورة البيئة االأ�ص��رية ( بح�ص��اب معاملت 

االرتباط بني درجات عبارات املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س
رقم 
العبارة

معامل االرتباط بالدرجة 
الكلية للمقياس

رقم 
العبارة

معامل االرتباط بالدرجة 
الكلية للمقياس

رقم 
العبارة

معامل االرتباط بالدرجة 
الكلية للمقياس

1**0.8813**0.8025**0.83

2**0.8814**0.8126**0.87

3**0.8715**0.7927**0.87

4**0.8416**0.7728**0.87

5**0.8217**0.7929**0.87

6**0.7718**0.8130**0.85

7**0.7519**0.8131**0.86

8**0.7720**0.7832**0.87

9**0.7521**0.8233**0.84

10**0.7422**0.8434**0.86

11**0.7723**0.8535**0.78

12**0.8324**0.86

**1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(

يت�س���ح1من1ج���دول1)1(1اأن1جميع1معامالت1ارتباط1عب���ارات1املقيا�ص1)1�سورة1
البيئة1االأ�سرية1(1بالدرجة1الكلية1للمقيا�ص1دالة1عند1م�ستوى1,10٫011مما1يدل1على1

اأن1جميع1عبارات1املقيا�ص1تنتمي1اإليه1.

جدول ) 2 (
�ص��دق االت�ص��اق الداخلي ملفردات املقيا�س ) �ص��ورة البيئة املدر�ص��ية ( بح�صاب معاملت 

االرتباط بني درجات عبارات املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س
رقم 
العبارة

معامل االرتباط بالدرجة 
الكلية للمقياس

رقم 
العبارة

معامل االرتباط بالدرجة 
الكلية للمقياس

رقم 
العبارة

معامل االرتباط بالدرجة 
الكلية للمقياس

1**0.9213**0.8325**0.91
2**0.9214**0.8726**0.91
3**0.9015**0.8827**0.91
4**0.8516**0.8628**0.88
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رقم 
العبارة

معامل االرتباط بالدرجة 
الكلية للمقياس

رقم 
العبارة

معامل االرتباط بالدرجة 
الكلية للمقياس

رقم 
العبارة

معامل االرتباط بالدرجة 
الكلية للمقياس

5**0.8417**0.8429**0.90
6**0.8118**0.8630**0.88
7**0.8719**0.8531**0.89
8**0.8820**0.8532**0.91
9**0.8921**0.8633**0.91

10**0.8222**0.8734**0.91
11**0.8423**0.89
12**0.8324**0.89

**1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(

يت�س���ح1من1ج���دول1)2(1اأن1جميع1معامالت1ارتباط1عب���ارات1املقيا�ص1)1�سورة1
البيئة1املدر�سية1(1بالدرجة1الكلية1للمقيا�ص1دالة1عند1م�ستوى1,10٫011مما1يدل1على1

اأن1جميع1عبارات1املقيا�ص1تنتمي1اإليه1.
ثانيًا : �سدق املقارنة الطرفية ) ال�سدق التمييزى ( :

جدول ) 3 (
�سدق1املقارنة1الطرفية1)1�سورة1البيئة1االأ�سرية1(

المتوسط الحسابيالعددالمجموعة
 االنحراف
المعياري

مستوى الداللةقيمة ت

3774.2714.43منخفض
27.130.01

37150.118.98مرتفع

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)3(1اأن1جمي���ع1قيم1ت1دال���ة1عند1م�ست���وى1,10٫011مما1يدل1
على1متتع1بنود1املقيا�ص1)1�سورة1البيئة1االأ�سرية1(1بال�سدق1التمييزى1.

جدول ) 4 (
�صدق املقارنة الطرفية ) �صورة البيئة املدر�صية (

المتوسط الحسابيالعددالمجموعة
 االنحراف
المعياري

مستوى الداللةقيمة ت

376617.36منخفض
22.790.01

37146.9112.83مرتفع

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)4(1اأن1جمي���ع1قيم1ت1دال���ة1عند1م�ست���وى1,10٫011مما1يدل1
على1متتع1بنود1املقيا�ص1)�سورة1البيئة1املدر�سية1(1بال�سدق1التمييزى1.
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- الثبات : قام1الباحث1بالتحقق1من1ثبات1املقيا�ص1بالطريقتني1االآتيتني1:

اأولً : معامل األفا كرونباخ :

ق���ام1الباح���ث1با�ستخدام1معامل1األف���ا1كرونباخ1حل�ساب1معام���ل1الثبات1جلميع1
عبارات1املقيا�ص11)1�سورة1البيئة1االأ�سرية1(1حيث1بلغ1معامل1الثبات1العام1)10٫911(1
وهو1معامل1ثبات1مرتفع1؛1مما1يدل1على1اأن1املقيا�ص1يتمتع1بدرجة1عالية1من1الثبات1.
ثم1قام1الباحث1با�ستخدام1معامل1األفا1كرونباخ1حل�ساب1معامل1الثبات1جلميع1
عبارات1املقيا�ص1)�سورة1البيئة1املدر�سية(1حيث1بلغ1معامل1الثبات1العام11)10٫93(1وهو1
معامل1ثبات1مرتفع1؛1مما1يدل1على1اأن1املقيا�ص1يتمتع1بدرجة1عالية1من1الثبات1.

ثانيًا : طريقة التجزئة الن�سفية ) �سبريمان براون ( :

ق���ام1الباح���ث1با�ستخ���دام1طريقة1التجزئ���ة1الن�سفي���ة1حل�ساب1معام���ل1الثبات1
جلميع1عبارات1املقيا�ص1)1�سورة1البيئة1االأ�سرية1(1حيث1بلغ1معامل1ثبات1التجزئة1
الن�سفي���ة1)10٫891(1وه���و1معام���ل1ثبات1مرتفع1؛1مم���ا1يدل1عل���ى1اأن1املقيا�ص1يتمتع1

بدرجة1عالية1من1الثبات1.
ث���م1قام1الباحث1با�ستخدام1طريقة1التجزئ���ة1الن�سفية1حل�ساب1معامل1الثبات1
جلميع1عبارات1املقيا�ص1)1�سورة1البيئة1املدر�سية1(1حيث1بلغ1معامل1ثبات1التجزئة1
الن�سفي���ة1)10٫921(1وه���و1معام���ل1ثبات1مرتفع1؛1مم���ا1يدل1عل���ى1اأن1املقيا�ص1يتمتع1

بدرجة1عالية1من1الثبات1.

ه�- تطبيق املقيا�س وت�سحيحه :

يتم1تطبيق1املقيا�ص1على1االأطفال1,1بحيث1يتم1االختيار1من1بني1خم�ص1اختيارات1
)1ال1يحدث1مطلقا1,1ًيحدث1نادرا1,1ًيحدث1اأحيانا1,1ًيحدث1كثريا1,1ًيحدث1دائما1ً(1و1
يتم1اإعطاء1درجات1)151,141,131,121,111(1على1التوايل1لهذه1االختيارات1,1ويتم1ح�ساب1
ا�سط���راب1املعار�سة1والتحدى1لدى1الطفل1بجمع1الدرجات1التي1ح�سل1عليها1يف1
املقيا�ص1)1�سورة1البيئة1االأ�سرية1,1و�سورة1البيئة1املدر�سية1(1وحتدد1الدرجة1التي1
يح�سل1عليها1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لديه1,1مع1مالحظة1اأنه1كلما1ارتفعت1
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الدرجة1التي1يح�سل1عليها1الطفل1على1املقيا�ص1ب�سورتيه1كان1ذلك1موؤ�سرا1ًعلى1
معاناته1من1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1,1فاإذا1ح�سل1على1)11391(1درجة1فاأكرث1
ف���ى1املقيا����ص1)1�س���ورة1البيئة1االأ�سري���ة1(1واأي�سا1ًوفى1نف�ص1الوق���ت1اإذا1ح�سل1على1
)11331(1درج���ة1فاأك���رث1ف���ى1املقيا����ص1)1�س���ورة1البيئ���ة1املدر�سية1(11فاإن���ه1يعانى1من1

ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1.
2-1بطاري���ة1ت�سخي�ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدى1
االأطف���ال1,1اإع���داد1/1عبد1الرحمن1�سيد1�سليمان1و1حممود1حممد1الطنطاوى1

:120121,
هدف���ت1ه���ذه1البطاري���ة1اإىل1ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سحوب1

بالن�ساط1الزائد1لدى1االأطفال,1وتكونت1من1اأداتني1هي1:
الأداة الأوىل : مقيا����ص1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1,1
ويتكون1من1�سورتني1هما1�سورة1البيئة1االأ�سرية1,1و1�سورة1البيئة1املدر�سية11.1

�1تطبيق1املقيا�ص1وت�سحيحه1:
ق���ام1الباحث���ان1بتطبي���ق1املقيا����ص1عل���ى1عين���ة1قوامه���ا1)18081(1طف���اًل1و1طفلة1
تراوحت1اأعمارهم1ما1بني1)61-112(1عاما1,1ًثم1قاما1بح�ساب1�سدق1وثبات1املقيا�ص1

على1النحو1االآتي1:
اأولً : �س�دق املقيا��س : حتقق1الباحثان1من1�سدق1املقيا����ص1)1ال�سورة1االأ�سرية1,1

ال�سورة1املدر�سية1(1من1خالل1:

ال�س���دق1العامل���ى1للمقيا����ص1:1مت1ح�س���اب1�سدق1ال�س���دق1العامل���ى1للمقيا�ص11-
لتحدي���د1ع���دد1العوامل1امل�ستخرج���ة1ذات1الت�سبعات1الدال���ة1والتى1ظهرت1فى1

عاملني1هما1ق�سور1االنتباه1,1والن�ساط1الزائد1واالندفاعية1.
�س���دق1االت�ساق1الداخلي1:1مت1ح�ساب1�س���دق1االت�ساق1الداخلي1للمقيا�ص11من11-

خالل1قيام1الباحثان1بح�ساب1معامالت1االرتباط1بني1درجات1عبارت1املقيا�ص1
والدرج���ة1الكلي���ة1للُبعد1الذى1تنتمي1اإليه1,1ثم1مت1ح�ساب1معامالت1االرتباط1
ب���ني1درج���ة1كل1ُبع���د1والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص1,1وقد1وج���دا1اأنه���ا1دالة1عند1
م�ستوى1)10٫011(1,1مما1يدل1على1اأن1املقيا�ص1يتمتع1بدرجة1عالية1من1ال�سدق1.
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ال�سدق1التالزمى1:1مت1ح�ساب1ال�سدق1التالزمى1للمقيا�ص1من1خالل1تطبيق11-
معاي���ري1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1التى1و�سعها1
الدلي���ل1الت�سخي�سى1واالح�سائى1لال�سطراب���ات1النف�سية1املعدل1ومت1ح�ساب1
معام���الت1االرتباط1بني1االأبعاد1الفرعية1للمقيا�ص1ودرجات1االأبعاد1الفرعية1
ملعاي���ري1ت�سخي�ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1,1وقد1
وج���دا1اأنه���ا1دال���ة1عن���د1م�ست���وى1)10٫011(1,1مم���ا1يدل1عل���ى1اأن1املقيا����ص1يتمتع1

بدرجة1عالية1من1ال�سدق1.

ثاني�ًا : ثب�ات املقيا�س :1ق���ام1الباحثان1بالتحقق1م���ن1ثبات1املقيا����ص1)1ال�سورة1
االأ�سرية1,1ال�سورة1املدر�سية1(1من1خالل1:

معامل1األفا1كرونباخ1:1قام1الباحثان1با�ستخدام1معامل1األفا1كرونباخ1للتعرف11-
عل���ى1ثب���ات1املقيا�ص1حيث1قاما1بح�س���اب1معامل1الثبات1جلمي���ع1اأبعاد1املقيا�ص1
وبل���غ1معام���ل1ثب���ات1ال�س���ورة1االأ�سري���ة1)10٫911(1,1ومعام���ل1ثب���ات1ال�س���ورة1

املدر�سية1)10٫901(1وهما1معامالن1ثبات1مرتفع1.
طريق���ة1التجزئ���ة1الن�سفي���ة1:1ق���ام1الباحث���ان1با�ستخ���دام1طريق���ة1التجزئ���ة11-

الن�سفي���ة1للتع���رف1عل���ى1ثب���ات1املقيا����ص1,1حي���ث1بل���غ1معام���ل1ثب���ات1التجزئة1
الن�سفي���ة1ال�س���ورة1االأ�سري���ة1)10٫871(1,1ومعام���ل1ثب���ات1ال�س���ورة1املدر�سي���ة1111111111111111

)10٫891(1وهما1معامالن1ثبات1مرتفع1.

الأداة الثاني�ة : ا�ستم���ارة1درا�س���ة1حال���ة1لت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1
امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1:

وهدف���ت1ه���ذه1اال�ستم���ارة1اإىل1التع���رف1عل���ى1بع�ص1االأ�سب���اب1والعوام���ل1التى1
يحتمل1اأن1توؤدى1اإىل1حدوث1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1
,1هى1ت�ساعد1فى1توفري1بع�ص1املعلومات1التى1ت�ستخدم1فى1التقدير1الكيفى1,1حيث1
يقوم1اأحد1الوالدين1اأو1كليهما1باالإجابة1عن1الت�ساوؤالت1املت�سمنة1فى1اال�ستمارة1,1
وق���د1ي�ساعده1فى1ذلك1االخ�سائى1النف�سى1اأو1االخ�سائى1االجتماعى1.1وت�ستخدم1
درا�س���ة1احلال���ة1عندم���ا1توؤك���د1الدرج���ات1التى1يت���م1احل�س���ول1عليها1م���ن1مقيا�ص1
ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1)1ال�سورة1االأ�سرية1,1ال�سورة1
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املدر�سي���ة1(1اأن1الطف���ل1يعان���ى1من1ه���ذا1اال�سطراب1.1وتتكون1ه���ذه1اال�ستمارة1من1
خم�س���ة1اأبع���اد1هى1ُبع���د1البيانات1العام���ة1,1وُبعد1م�سكل���ة1الطفل1,1وُبع���د1املعلومات1
املتعلق���ة1باالأ�س���رة1,1وُبعد1التاريخ1ال�سحى1لالأم1,1وُبعد1املعلومات1متعلقة1بالتاريخ1

املر�سى1والنمائى1واالأ�سرى1واالأكادميى1واالجتماعى1وال�سلوكى1للطفل1.

3-1مقيا����ص1امل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�س���ادي1لالأ�س���رة1,1اإع���داد1/1عب���د1العزي���ز1
ال�سخ�ص120061,1:

يهدف1هذا1املقيا�ص1اإىل1حتديد1امل�ستويات1االجتماعية1االقت�سادية1,1ويت�سمن1
ثالث���ة1اأبعاد1ميكن1من1خالله���ا1حتديد1امل�ستوى1االجتماعي1االقت�سادي1لالأ�سرة1

,1وهي1:
1-1ُبعد1الوظيفة1اأو1املهنة1)1للجن�سني1(1ويت�سمن1ت�سعة1م�ستويات1.
2-1ُبعد1م�ستوى1التعليم1)1للجن�سني1(1ويت�سمن1ثمانية1م�ستويات1.

3-1ُبعد1متو�سط1دخل1الفرد1يف1ال�سهر1ويت�سمن1�سبع1فئات1.

و1يت���م1تقدي���ر1امل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�س���ادي1لالأ�سرة1من1خ���الل1املعادلة1
التنبوؤية1االآتية1:

1�ص=0٫0731+0٫264× �ص1+0٫284× �ص2+0٫102× �ص3+0٫160× �ص4+0٫125×�ص15
حي���ث1:1����ص1=1امل�ست���وى1االجتماعي1االقت�س���ادي1لالأ�سرة1املطل���وب1التنبوؤ1به1,1
����ص11=1درج���ة1متو�س���ط1دخل1الف���رد1يف1ال�سهر1,1�ص12=1درجة1وظيف���ة1رب1االأ�سرة1,1
�ص13=1درجة1م�ستوى1تعليم1رب1االأ�سرة1,1�ص14=1درجة1وظيفة1ربة1االأ�سرة1,1�ص15=1

درجة1م�ستوى1تعليم1ربة1االأ�سرة1.

وم���ن1خ���الل1الدرجة1التي1نح�سل1عليه���ا1من1تطبيق1املعادل���ة1ال�سابقة1ميكن1
و�س���ع1الف���رد1�سمن1امل�ستوي���ات1االجتماعية1االقت�سادية1االآتي���ة1:1منخف�ص1جداً,1

منخف�ص,1دون1املتو�سط,1متو�سط1,1فوق1املتو�سط1,1مرتفع1,1مرتفع1جدا1ً.
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نتائج الدرا�صة ومناق�صتها :
اأولً � نتائج الدرا�سة :

1- نتائج الفر�س الأول :

ين�ص1الفر�ص1االأول1على1اأنه1:1توجد1عالقة1ارتباطيه1موجبة1دالة1اإح�سائيا1ً
بني1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1وا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1

الزائد1لدى1االأطفال1.

وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1هذا1الفر�ص1ق���ام1الباحث1بح�ساب1معام���الت1االرتباط1
بني1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1وا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1

الزائد1,1وفيما1يلي1ما1تو�سل1اإليه1الباحث1من1نتائج1يف1هذا1ال�سدد1.

جدول ) 5 (
معامل االرتباط بني ا�ص��طراب املعار�ص��ة والتحدى ) �ص��ورة البيئة االأ�ص��رية ( وا�صطراب 

ق�صور االنتباه امل�صحوب بالن�صاط الزائد ) �صورة البيئة االأ�صرية ( لدى االأطفال 

المقياس
 اضطراب قصور االنتباه المصحوب

بالنشاط الزائد
مستوى الداللة

0.940.01اضطراب المعارضة والتحدى

جدول ) 6 (
معامل االرتباط بني ا�ص��طراب املعار�ص��ة والتحدى ) �ص��ورة البيئة املدر�ص��ية ( وا�صطراب 

ق�صور االنتباه امل�صحوب بالن�صاط الزائد ) �صورة البيئة املدر�صية ( لدى االأطفال
المقياس

 اضطراب قصور االنتباه المصحوب
بالنشاط الزائد

مستوى الداللة

0.930.01اضطراب المعارضة والتحدى

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)5(1و)6(1وجود1عالق���ة1ارتباطيه1موجبة1دال���ة1اإح�سائيا1ً
بني1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1وا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1

الزائد1,1مما1يدل1على1حتقق1�سحة1الفر�ص1االأول1للدرا�سة1.1



ا�شطراب املعار�شة والتحدى لدى االأطفال ذوى ا�شطراب ق�شور االنتباه د . ال�شيد ي�س التهامى

- 217 -

2- نتائج الفر�س الثاين :
ين����ص1الفر����ص1الثانى1على1اأنه1:1ال1توجد1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًفى1ا�سطراب1
املعار�س���ة1والتح���دى1ل���دى1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1

بالن�ساط1الزائد1وفقا1ًملتغري1اجلن�ص1)1ذكور1-1اإناث1(1.1

وللتحق���ق1م���ن1�سحة1هذا1الفر�ص1قام1الباحث1مبقارنة1املتو�سطات1احل�سابية1
لالأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1من1الذكور1
واملتو�سط���ات1احل�سابي���ة1لالأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1
بالن�ساط1الزائد1من1االإناث1على1مقيا�ص1ت�سخي�ص1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1
ل���دى1االأطف���ال1با�ستخ���دام1اختبار1)1ت11T.1test)1للك�سف1ع���ن1داللة1الفروق1بني1

املجموعتني11.1وفيما1يلي1ما1تو�سل1اإليه1الباحث1من1نتائج1يف1هذا1ال�سدد1.
جدول ) 7 (

داللة الفروق بني متو�ص��طات درجات االأطفال من الذكور ومتو�ص��طات درجات االأطفال من 
االإناث ذوى ا�ص��طراب ق�ص��ور االنتباه امل�ص��حوب بالن�ص��اط الزائد على مقيا�س ت�صخي�س 

ا�صطراب املعار�صة والتحدى لدى االأطفال ) �صورة البيئة االأ�صرية (
مستوى الداللةقيمة تاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابينالجنس
9026.6520.85ذكور

5.510.01
60102.0133.88إناث

جدول ) 8 (
داللة الفروق بني متو�ص��طات درجات االأطفال من الذكور ومتو�ص��طات درجات االأطفال من 
االإناث ذوى ا�ص��طراب ق�ص��ور االنتباه امل�ص��حوب بالن�ص��اط الزائد على مقيا�س ت�صخي�س 

ا�صطراب املعار�صة والتحدى لدى االأطفال ) �صورة البيئة املدر�صية (
مستوى الداللةقيمة تاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابينالجنس
90123.8321.11ذكور

6.150.01
6094.7136.73إناث

يت�س���ح1م���ن1جدول1)7(1و)8(1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1الذكور1واالإناث1
ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1م���ن1حي���ث1درج���ة1
ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1ل�سال���ح1الذك���ور1,1اأى1اأن1الذك���ور1يعان���ون1م���ن1

ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1بدرجة1اأكرب1من1االإناث1.
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3- نتائج الفر�س الثالث :

ين����ص1الفر����ص1الثالث1على1اأنه1:1ال1توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ًفى1ا�سطراب1
املعار�س���ة1والتح���دى1ل���دى1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1
بالن�س���اط1الزائ���د1وفق���ا1ًملتغري1امل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�س���ادي1)1منخف�ص1– 

متو�سط1– مرتفع1(1.

وللتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص1قام1الباحث1با�ستخدام1حتليل1التباين1االأحادي1
لدرج���ات1اأفراد1العينة1على1مقيا�ص1القل���ق1االجتماعي1للك�سف1عن1داللة1الفروق1
ب���ني1املجموع���ات11.1وفيم���ا1يلي1ما1تو�سل1اإليه1الباحث1م���ن1نتائج1يف1هذا1ال�سدد1.

جدول ) 9 (
داللة الفروق بني متو�ص��طات الدرجات على مقيا�س ت�صخي�س ا�صطراب املعار�صة والتحدى 

لدى االأطفال ) �صورة البيئة االأ�صرية ( وفقًا ملتغري امل�صتوى االجتماعي االقت�صادي
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابينالمستوى

50133.0420منخفض

50122.7019.02متوسط

5094.6632.42مرتفع

جدول ) 10 (
حتلي��ل التباين االأحادي لدرجات اأفراد العينة على مقيا�س ت�ص��خي�س ا�ص��طراب املعار�ص��ة 
والتحدى لدى االأطفال ) �صورة البيئة االأ�صرية ( وفقًا ملتغري امل�صتوى االجتماعي االقت�صادي

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

مستوى الداللةقيمة ف

39436.36219718.18بين المجموعات

32.160.01 88871.64147604.56داخل المجموعات

128308149المجموع الكلى

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)10(1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًوفق���ا1ًملتغ���ري1امل�ست���وى1
االجتماع���ي1االقت�س���ادي1)1منخف����ص1– متو�س���ط1– مرتف���ع1(1يف1الدرجة1الكلية1
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حي���ث1كان���ت1قيم���ة1ف1=132٫16وه���ى1دالة1اإح�سائي���ا1ًعند1م�ست���وى1,10٫011وملعرفة1
اجت���اه1هذه1الداللة1ق���ام1الباحث1با�ستخدام1املقارنات1البعدي���ة1بطريقة1اأقل1فرق1

دال1,1واجلدول1التاىل1يو�سح1ذلك1:
جدول ) 11 (

املقارنات البعدية 
المجموعة

الفروق بين 
المتوسطات

الخطأ 
المعياري

الداللة

المجموعة األولى (مستوى منخفض)
ال توجد فروق10.344.91

المجموعة الثانية (مستوى متوسط)

المجموعة األولى (مستوى منخفض)
توجد فروق لصالح المجموعة األولى4.91*38.38

المجموعة الثالثة (مستوى مرتفع)

المجموعة الثانية (مستوى متوسط)
توجد فروق لصالح المجموعة الثانية4.91*28.04

المجموعة الثالثة (مستوى مرتفع)

*1دالة1عند10٫051
يت�س���ح1م���ن1جدول1)11(1وجود1فروق1ل�سالح1املجموعة1االأوىل1)1ذات1امل�ستوي1
االجتماعي1االقت�سادي1املنخف�ص1(1,1واملجموعة1الثانية1)1ذات1امل�ستوي1االجتماعي1
االقت�س���ادي1املتو�س���ط1(1,1فهما1يعانيان1من1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1مقارنة1

باملجموعة1الثالثة1)1ذات1امل�ستوي1االجتماعي1االقت�سادي1املرتفع1(1.

جدول ) 12 (
داللة الفروق بني متو�ص��طات الدرجات على مقيا�س ت�صخي�س ا�صطراب املعار�صة والتحدى  

لدى االأطفال ) �صورة البيئة املدر�صية ( وفقًا ملتغري امل�صتوى االجتماعي االقت�صادي
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابينالمستوى

50130.2221.48منخفض

50119.2017.27متوسط

5087.1435.77مرتفع
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جدول ) 13 (
حتلي��ل التباين االأحادي لدرجات اأفراد العينة على مقيا�س ت�ص��خي�س ا�ص��طراب املعار�ص��ة 
والتحدى لدى االأطفال ) �صورة البيئة املدر�صية ( وفقًا ملتغري امل�صتوى االجتماعي االقت�صادي

مجموع المربعاتمصدر التباين
درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

قيمة ف
مستوى 
الداللة

50086.17225043.08بين المجموعات

36.910.01 99718.60147678.35داخل المجموعات

149804.77149المجموع الكلى

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)13(1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًوفق���ا1ًملتغ���ري1امل�ست���وى1
االجتماع���ي1االقت�س���ادي1)1منخف����ص1– متو�س���ط1– مرتف���ع1(1يف1الدرجة1الكلية1
حي���ث1كان���ت1قيم���ة1ف1=136٫91وه���ى1دالة1اإح�سائي���ا1ًعند1م�ست���وى1,10٫011وملعرفة1
اجت���اه1هذه1الداللة1ق���ام1الباحث1با�ستخدام1املقارنات1البعدي���ة1بطريقة1اأقل1فرق1

دال1,1واجلدول1التاىل1يو�سح1ذلك1:

جدول ) 14 (
املقارنات البعدية 

المجموعة
الفروق بين 
المتوسطات

الخطأ 
المعياري

الداللة

المجموعة األولى (مستوى منخفض)
ال توجد فروق11.025.21

المجموعة الثانية (مستوى متوسط)

المجموعة األولى (مستوى منخفض)
43.08*5.21

 توجد فروق لصالح المجموعة
األولى المجموعة الثالثة (مستوى مرتفع)

المجموعة الثانية (مستوى متوسط)
32.06*5.21

 توجد فروق لصالح المجموعة
الثانية المجموعة الثالثة (مستوى مرتفع)

*1دالة1عند10٫051
يت�س���ح1م���ن1جدول1)14(1وجود1فروق1ل�سالح1املجموعة1االأوىل1)1ذات1امل�ستوي1
االجتماعي1االقت�سادي1املنخف�ص1(1,1واملجموعة1الثانية1)1ذات1امل�ستوي1االجتماعي1
االقت�سادي1املتو�سط1(1,111فهما1يعانيان1من1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1مقارنة1

باملجموعة1الثالثة1)1ذات1امل�ستوي1االجتماعي1االقت�سادي1املرتفع1(1.
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4- نتائج الفر�س الرابع :
11 ين����ص1الفر����ص1الرابع1على1اأنه1:1ال1توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ًيف1ا�سطراب1-

املعار�س���ة1والتحدى1لدي1االأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1وفق���ا1ًملتغ���ري1�س���دة1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1

بالن�ساط1الزائد1)1ب�سيطة1,1متو�سطة1,1�سديدة1(1.1

وللتحق���ق1م���ن1�سحة1ه���ذا1الفر����ص1ق���ام1الباحث1با�ستخ���دام1حتلي���ل1التباين1
االأح���ادي1لدرج���ات1اأف���راد1العين���ة1عل���ى1مقيا����ص1ت�سخي����ص1ا�سط���راب1املعار�س���ة1
والتح���دى1لدى1االأطفال1للك�سف1عن1دالل���ة1الفروق1بني1املجموعات1.1وفيما1يلي1

ما1تو�سل1اإليه1الباحث1من1نتائج1يف1هذا1ال�سدد1.
جدول ) 15 (

داللة الفروق بني متو�ص��طات الدرجات على مقيا�س ت�صخي�س ا�صطراب املعار�صة والتحدى 
لدى االأطفال ) �ص��ورة البيئة االأ�ص��رية( وفقًا ملتغري �صدة ا�صطراب ق�صور االنتباه امل�صحوب 

بالن�صاط الزائد) ال�صورة االأ�صرية(  
شدة اضطراب قصور االنتباه المصحوب 

بالنشاط الزائد
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابين

50103.2632.45بسيط
50122.345.94متوسط
50124.8035.31شديد

جدول ) 16 (
حتلي��ل التباين االأحادي لدرجات اأفراد العينة على مقيا�س ت�ص��خي�س ا�ص��طراب املعار�ص��ة 
والتحدى لدى االأطفال ) �ص��ورة البيئة االأ�ص��رية( وفقًا ملتغري �ص��دة ا�صطراب ق�صور االنتباه 

امل�صحوب بالن�صاط الزائد ) ال�صورة االأ�صرية(

درجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
متوسط مجموع 

المربعات
مستوى الداللةقيمة ف

13901.1626950.58بين المجموعات

8.930.01 114406.84147778.27داخل المجموعات

128308149المجموع الكلى
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يت�سح1من1جدول1)16(1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًوفقا1ًملتغري1�سدة1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائ���د1)1ب�سيطة1– متو�سطة1-1�سديدة1(1يف1
الدرجة1الكلية1حيث1كانت1قيمة1ف1=18٫93وهى1دالة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى10٫011
,11وملعرف���ة1اجتاه1هذه1الداللة1قام1الباح���ث1با�ستخدام1املقارنات1البعدية1بطريقة1

اأقل1فرق1دال1,1واجلدول1التاىل1يو�سح1ذلك1.1
جدول ) 17 (

املقارنات البعدية 
الفروق بين المتوسطاتالمجموعة

الخطأ 
المعياري

الداللة

المجموعة األولى  (بسيط)
19.08*5.57

 توجد فروق لصالح المجموعة
الثانية المجموعة الثانية  (متوسط)

المجموعة األولى (بسيط)
توجد فروق لصالح المجموعة الثالثة5.57*21.54

المجموعة الثالثة (شديد) 
المجموعة الثانية  (متوسط)

ال توجد فروق 2.465.57
المجموعة الثالثة (شديد)

*1دالة1عند10٫051
يت�سح1من1جدول1)1171(1وجود1فروق1ل�سالح1املجموعة1الثانية1)1التي1تعاين1
م���ن1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1بدرج���ة1متو�سطة1(1,1
واملجموعة1الثالثة1)1التي1تعاين1من1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائد1بدرجة1�سديدة1(1,1فهما1يعانيان1من1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1مقارنة1
باملجموعة1االأوىل1)1التي1تعاين1من1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1

الزائد1بدرجة1ب�سيطة1(1.
جدول ) 18 (

داللة الفروق بني متو�ص��طات الدرجات على مقيا�س ت�صخي�س ا�صطراب املعار�صة والتحدى 
لدى االأطفال ) �صورة البيئة املدر�صية ( وفقًا ملتغري �صدة ا�صطراب ق�صور االنتباه امل�صحوب 

بالن�صاط الزائد) ال�صورة املدر�صية(  
شدة اضطراب قصور االنتباه المصحوب 

بالنشاط الزائد
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابين

509937.11بسيط
50118.066.31متوسط
50119.5037.04شديد
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جدول ) 19 (
حتلي��ل التباين االأحادي لدرجات اأفراد العينة على مقيا�س ت�ص��خي�س ا�ص��طراب املعار�ص��ة 
والتحدى لدى االأطفال ) �ص��ورة البيئة املدر�ص��ية( وفقًا ملتغري �صدة ا�صطراب ق�صور االنتباه 

امل�صحوب بالن�صاط الزائد ) ال�صورة املدر�صية(
درجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

متوسط مجموع 
المربعات

مستوى الداللةقيمة ف

13093.4526546.72بين المجموعات

7.030.01 136711.32147930.01داخل المجموعات

149804.77149المجموع الكلى

يت�سح1من1جدول1)19(1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًوفقا1ًملتغري1�سدة1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائ���د1)1ب�سيطة1– متو�سطة1-1�سديدة1(1يف1
الدرجة1الكلية1حيث1كانت1قيمة1ف1=17٫03وهى1دالة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى10٫011
,11وملعرف���ة1اجتاه1هذه1الداللة1قام1الباح���ث1با�ستخدام1املقارنات1البعدية1بطريقة1

اأقل1فرق1دال1,1واجلدول1التاىل1يو�سح1ذلك1.1
جدول ) 20 (

املقارنات البعدية 
الداللةالخطأ المعياريالفروق بين المتوسطاتالمجموعة

المجموعة األولى  (بسيط)
19.06*6.09

 توجد فروق لصالح المجموعة
الثانية المجموعة الثانية  (متوسط)

المجموعة األولى(بسيط)
20.50*6.09

 توجد فروق لصالح المجموعة
الثالثة المجموعة الثالثة (شديد) 

المجموعة الثانية  (متوسط)
ال توجد فروق 1.446.09

المجموعة الثالثة (شديد)

*1دالة1عند10٫051
يت�سح1من1جدول1)1201(1وجود1فروق1ل�سالح1املجموعة1الثانية1)1التي1تعاين1
م���ن1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1بدرج���ة1متو�سطة1(1,1
واملجموعة1الثالثة1)1التي1تعاين1من1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائد1بدرجة1�سديدة1(1,1فهما1يعانيان1من1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1مقارنة1
باملجموعة1االأوىل1)1التي1تعاين1من1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1

الزائد1بدرجة1ب�سيطة1(1.
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ثانيًا : مناق�صة النتائج :
اأو�سح���ت1نتائ���ج1هذه1الدرا�س���ة1وجود1عالقة1ارتباطيه1موجب���ة1دالة1اإح�سائيا1ً
بني1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1وا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائ���د1ل���دى1االأطفال1,1وميكن1تف�سري1ذلك1فى1�سوء1اأن1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1يت�سم���ون1بالعديد1م���ن1اخل�سائ�ص1
واالأعرا����ص1املتمثل���ة1فى1ق�سور1االنتباه1)1مثل1ت�ستت1االنتباه1,1و�سعوبة1الرتكيز1
ف���ى1االأن�سط���ة1وامله���ام1,1و�سعوب���ة1تنظيم1امله���ام1؛1وكذلك1الن�س���اط1الزائد1والذى1
يت�سم���ن1الن�س���اط1اجل�سمى1واحلركى1املفرط1وامل�ستم���ر1,1و�سعوبة1اأداء1االأن�سطة1
ف���ى1ه���دوء1(1؛1واأي�س���ا1ًاالندفاعي���ة1)1مثل1االندف���اع1فى1اال�ستجاب���ة1قبل1التفكري1
,1واملقاطع���ة1امل�ستم���رة1لكالم1االآخري���ن1(1وينتج1عن1ه���ذه1اخل�سائ�ص1واالأعرا�ص1
ال�سلبية1ال�سابقة1املوجودة1لدى1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1ممار�سته���م1لكث���ري1م���ن1ال�سلوكي���ات1غ���ري1املقبول���ة1واملرتبط���ة1
با�سط���راب1املعار�سة1والتحدى1مثل1العدوان1واملتمثل1فى1العدوان1اللفظى1جتاه1
االآخري���ن1,1وجمادل���ة1االآخري���ن1,1ومقاطع���ة1حديثهم1,1وتعمد1ازعاجه���م1,1واإلقاء1
الل���وم1عليه���م1,1وحت���دى1ورف����ص1االمتث���ال1لطلباته���م1,1االأم���ر1ال���ذى1ي���وؤدى1اإىل1
مواجهته���م1لكث���ري1من1امل�سكالت1االجتماعية1مثل1م�س���كالت1التفاعل1االجتماعى1
,1وامل�س���كالت1النف�سية1مثل1ال�سلبية1,1والع�سبي���ة1واالنفعال1امل�ستمر1مما1ينتج1عنه1

ق�سور1فى1النواحى1االجتماعية1واالأكادميية1.

وتتف���ق1ه���ذه1النتيج���ة1مع1نتائ���ج1العديد1م���ن1الدرا�س���ات1مثل1درا�س���ة1درابيك1
 Gadow ,11ودرا�س���ة1ج���ادو1واآخ���رون,Drabick , et al., ( 2008 ) 1واآخ���رون
1,1Schmitz , et al., ( 2010 )11,1ودرا�س���ة1�سميت���ز1واآخ���رونet al., ( 2009 )
ودرا�سة1�سرتينجاري�ص1واآخرون1,1Stringaris , et al., ) 2010 )1ودرا�سة1بو�سنج1
 Wilens , et11,1ودرا�س���ة1ويلن����ص1واآخرونBussing , et al., ) 2010 )1واآخ���رون
1Stephanie , et al., ( 2012 )11,1ودرا�س���ة1�ستيفان���ى1واآخ���رونal., ( 2011 )
,1ودرا�س���ة1مي�سي���ل1واآخ���رون1,1Michel , et al., ( 2011 )1ودرا�س���ة1يو�سم���ازو1
واآخ���رون1Yoshimasu , et al., ( 2012 )1؛1وق���د1اأك���دت1جمي���ع1ه���ذه1الدرا�سات1
عل���ى1وجود1عالق���ة1ارتباطيه1دالة1بني1ا�سطراب1املعار�س���ة1والتحدى1وا�سطراب1

ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدى1االأطفال1.
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وق���د1اأو�سح���ت1نتائج1الدرا�سة1اأي�سا1ًوجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1ا�سطراب1
املعار�س���ة1والتح���دى1وا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1لدى1
االأطف���ال1وفق���ا1ًملتغري1اجلن�ص1)1ذكور1-1اإناث1(1ل�سالح1الذك���ور1,1اأى1اأن1الذكور1اأكرث1
عر�س���ة1لالإ�سابة1با�سطراب1املعار�س���ة1والتحدى1مقارنة1باالإناث1,1وميكن1تف�سري1
ه���ذه1النتيجة1ف���ى1�سوء1اأن1االإن���اث1ُتفر�ص1عليهم1كثري1من1القي���ود1وااللتزامات1
مم���ا1يجعله���م1اأك���رث1التزام���ا1ًبه���ا1وبالت���اىل1تنخف����ص1ح���دة1اأعرا����ص1ا�سط���راب1
املعار�س���ة1والتح���دى1لديه���م1,1وذل���ك1عل���ى1عك����ص1الذك���ور1الذي���ن1تنخف�ص1حدة1
القي���ود1املفرو�سة1عليهم1,1مما1يجعلهم1ي�سعرون1باال�ستقاللية1,1وحماولة1اثبات1
ال���ذات1,1وحماول���ة1اقن���اع1االآخري���ن1باآرائهم1االأم���ر1الذى1يوؤدى1به���م1اإىل1جمادلة1
ومناق�س���ة1االآخري���ن1,1وحماولة1فر����ص1اآرائهم1,1ورف�ص1االلت���زام1بالقواعد1�سواء1
االأ�سري���ة1اأو1املدر�سي���ة1,1واإلق���اء1الل���وم1عل���ى1االآخري���ن1,1كما1اأن1�سلوكه���م1قد1يكون1
ت�سادميا1ًوقد1ميار�سون1عدوانا1ًلفظيا1ًجتاه1االآخرين1؛1واأي�سا1ًميكن1تف�سري1هذه1
النتيج���ة1على1اأ�سا����ص1اأن1اأعرا�ص1و�سلوكيات1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائد1)1ق�س���ور1االنتباه1,1واالندفاعية1,1والن�ساط1الزائد1(1تكون1اأكرث1
انت�س���ارا1ًواأك���رث1حدة1ل���دى1الذكور1مقارنة1باالإن���اث1االأمر1الذى1ي���وؤدى1اأي�سا1ًاإىل1
معان���اة1وممار�سة1الذك���ور1ل�سلوكيات1ا�سطراب1املعار�س���ة1والتحدى1ب�سورة1اأكرب1

من1االإناث1.

وتتف���ق1ه���ذه1النتيج���ة1م���ع1نتائ���ج1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1مث���ل1درا�س���ة1ليفى1
 Ghanizadeh11,1ودرا�س���ة1جانيزدى1واآخرونLevy , et al., ( 2005 )1واآخ���رون
et al., ( 2008 ) ,1؛1والت���ى1اأك���دت1عل���ى1اأن1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1لدى1
االأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1ينت�سر1لدى1

الذكور1ب�سورة1اأكرب1من1االإناث1.

كم���ا1اأو�سح���ت1نتائ���ج11الدرا�س���ة1اأن1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1م���ن1امل�ست���وى1االجتماع���ى1االقت�س���ادى1املنخف����ص1
كان���وا1يعانون1م���ن1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1بدرج���ة1اأكرب1من1االأطفال1ذوى1
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1من1امل�ست���وى1االجتماعى1
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االقت�س���ادى1املتو�سط1و1امل�ستوى1االجتماعى1االقت�سادى1املرتفع1,1وميكن1تف�سري1
ه���ذه1النتيج���ة1فى1�س���وء1اأ�سالي���ب1التن�سئة1االجتماعي���ة1املتبعة1داخ���ل1االأ�سر1ذات1
امل�ست���وى1االجتماع���ى1االقت�س���ادى1املنخف����ص1حيث1تتميز1فى1كث���ري1من1االأحيان1
باالإهم���ال1,1وعدم1تقدمي1الرعاي���ة1املنا�سبة1,1وعدم1احلر�ص1على1اك�ساب1االأطفال1
املعاي���ري1والقي���م1االجتماعية1املقبول���ة1,1باالإ�سافة1اإىل1عدم1وج���ود1قواعد1واأ�س�ص1
ثابت���ة1ف���ى1التعام���ل1م���ع1االأطف���ال1,1اأو1ع���دم1و�س���وح1ه���ذه1القواع���د1واالأ�س�ص1مما1
ي���وؤدى1اإىل1ع���دم1اكت�ساب1االأطفال1ال�سلوكيات1املقبولة1اجتماعيا1,1ًوبالتاىل1ظهور1
اأعرا����ص1املعار�سة1والتحدى1,1وممار�ستهم1لكثري1من1ال�سلوكيات1املرتبطة1بذلك1
اال�سطراب1مثل1حتدى1ورف�ص1االمتثال1للقواعد1والطلبات1,1والعدوان1اللفظى1
,1وجمادلة1االآخرين1واإلقاء1اللوم1عليهم1,1باالإ�سافة1اإىل1ال�سلبية1والالمباالة1.

وم���ن1اجلدي���ر1بالذكر1اأن1الدرا�س���ات1ال�سابقة1التى1ُعر�ست1ف���ى1هذه1الدرا�سة1
مل1تهت���م1ببح���ث1اأث���ر1امل�ست���وى1االجتماع���ى1االقت�سادى1ف���ى1ا�سط���راب1املعار�سة1
والتح���دى1ل���دى1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1
الزائد1؛1وذلك1على1الرغم1من1الدور1والتاأثري1الكبري1لذلك1امل�ستوى1االجتماعى1
االقت�س���ادى1,1حي���ث1اأو�سح���ت1نتائح1الدرا�س���ة1احلالية1اأن1�س���دة1ودرجة1ا�سطراب1

املعار�سة1والتحدى1ترتفع1بانخفا�ص1امل�ستوى1االجتماعى1االقت�سادى1.

كما1اأو�سحت1نتائج11الدرا�سة1احلالية1اأي�سا1ًاأن1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1بدرج���ة1متو�سطة1وبدرجة1�سدي���دة1يعانون1
م���ن1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1بدرج���ة1اأكرب1م���ن1االأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1بدرجة1ب�سيطة1,1وميكن1تف�سري1ذلك1
ف���ى1�س���وء1�سدة1االأعرا����ص1)1ق�سور1االنتباه1,1الن�ساط1الزائ���د1,1االندفاعية(1التى1
توج���د1لدى1االأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
بدرجة1متو�سطة1وبدرجة1�سديدة1,11االأمر1يوؤثر1ب�سورة1�سلبية1عليهم1,1ويجعلهم1
ميار�س���ون1كث���ري1ال�سلوكي���ات1غ���ري1املقبولة1مث���ل1العدائي���ة1املتمثلة1ف���ى1العدوان1
اللفظى1,1وجمادلة1الكبار1,1وحتدى1ورف�ص1االمتثال1للقواعد1ولطلبات1االآخرين1
,1وال�سلبي���ة1,1والغ�س���ب1,1وهذه1ال�سلوكيات1هى1جوهر1واأ�سا�ص1ا�سطراب1املعار�سة1

والتحدى1.1
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ورغ���م1تاأث���ري1�س���دة1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د111111111111111111111111
)1ب�سيطة1,1متو�سطة1,1�سديدة1(1فى1حدوث1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1ودرجته1
لدى1االأطفال1,1فاإن1الدرا�سات1ال�سابقة1الواردة1فى1هذه1الدرا�سة1مل1تتعر�ص1الأثر1

ذلك1الدور1املهم1.1

تو�صيات الدرا�صة :
فى1�سوء1نتائج1الدرا�سة1,1ميكن1للباحث1اأن1يقرتح1التو�سيات1التالية1:

11 درا�س���ة1ا�سط���راب1املعار�س���ة1والتح���دى1ل���دى1االأطفال1من1فئ���ات1اأخرى1من1-
ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1.

21 درا�س���ة1ا�سط���راب1املعار�سة1والتح���دى1لدى1املراهقني1من1فئ���ات1اأخرى1من1-
ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1.

31 درا�س���ة1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1ل���دى1املراهقني1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1-
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1.

41 درا�س���ة1مقارنة1ال�سط���راب1املعار�سة1والتحدى1ل���دى1كل1منط1من1االأمناط1-
املختلف���ة1ال�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1)1ق�سور1

االنتباه1,1الن�ساط1الزائد-االندفاعية1,1االأعرا�ص1املركبة1(1.
51 1ت�سميم1وتطبيق1برامج1لعالج1ا�سطراب1املعار�سة1والتحدى1لدى1االأطفال1-

ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1.
61 ت�سمي���م1وتطبيق1برام���ج1ار�ساد1اأ�سرى1لعالج1ا�سط���راب1املعار�سة1والتحدى1-

لدى1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1.
71 درا�س���ة1اأث���ر1عالج1ا�سط���راب1املعار�سة1والتح���دى1لدى1االأطف���ال1فى1خف�ص1-

حدة1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لديهم1.
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اجتاهات املعلمني نحو م�صكلة �صعوبات التعلم يف املدار�س الأ�صا�صية
 فى الأردن

اإعداد
د. يحيى اأحمد القبايل د. نادر احمد جرادات    

مدار�س جند االأهلية الريا�س       ق�صم الرتبية اخلا�صة-جامعة حائل 
اململكة العربية ال�صعودية   اململكة العربية ال�صعودية  

ملخ�س الدرا�صة
هدفت1هذه1الدرا�سة1التعرف1على1اجتاهات1املعلمني1نحو1م�سكلة1�سعوبات1التعلم1
,1والرتكي���ز1عل���ى1اجلوانب1االإيجابية1منها,1ومعاجلة1اجلوانب1ال�سلبية1ومواطن1
ال�سعف.م���ن1اأج���ل1حتقي���ق1هذا1اله���دف1مت1اختيار1عين���ة1الدرا�سة1الت���ي1ت�سمنت1
املدار�ص1التي1حتتوي1على1غرف1م�سادر1التعلم1يف1مديرية1تربية1لواء1الر�سيفة1
مبحافظ���ة1الزرق���اء1يف1االأردن,.وللتع���رف1عل���ى1اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1ه���ذه1
امل�سكل���ة,1مت1ت�سمي���م1ا�ستبانة1خا�س���ة1وح�سلت1اال�ستبانة1عل���ى1درجات1جيدة1من1
ال�س���دق1والثب���ات1,واظهرت1النتائ���ج1اأن1هناك1حوايل701%1م���ن1املعلمني1يحملون1
اجتاًه���ا1ايجابًي���ا1نح���و1ه���ذه1امل�سكل���ة,1واأن301%1منهم1يحملون1اجتاه���ا1�سلبيا1نحو1
ه���ذه1امل�سكل���ة,1واأن11هن���اك1فروًق���ا1ذات1دالل���ة1اإح�سائية,1تبًعا1للمتغ���ريات1الثالثة1
الن���وع,1و�سنوات1اخلربة,1وامل�ستوى1التعليمي1,ويف1�سوء1ما1تقدم1من1نتائج1اأو�سى1

الباحثان1بعدد1من1التو�سيات1.
كلمات مفتاحية :�سعوبات1التعلم1,اجتاهات.

Teacher’s Attitudes towards Learning Disabilities in 
Elementary Schools in Jordan

     Dr. Nader A. Jaradat                    Dr. Yahia A. Qabali 
Special Education Department            Najed Private School
            Hail University                                     Riyad
    Kingdom of SaudiArabia             Kingdom of Saudi Arabia                                                                                                                 
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Abstract
The aim of this study is to identify all the different ways 
by which the teachers deal with learning difficulties, and 
to concentrate on positive as well as negative aspects of 
these problems and correct negative aspects and their weak 
points. In order to achieve the target study, material was 
collected from those schools having data record in the 
educational directorate of Russifah in Zarqa province in 
Jordan are differences in the ways, the teachers deal with 
these problems are due to difference in gender, educational 
level and the years of experience. In order to identify the 
ways to deal with different aspects of these problems 
a questionnaire was designed and This questionnaire 
was approved by a group of experts achieve suitable 
psychometric indicators. The results of this study had 
shown that about%70 of the teachers dealing with these 
problems in a positive way and %30 of teachers dealing 
with these problems negatively.  The researchs suggest the 
most important one.
Key Words: learning disabilities, Attitudes.

مقدمة
ميك���ن1الق���ول1باأن1االهتمام1بالطلبة1الذين1يعانون1من1�سعوبات1التعلم1قد1مت1يف1
منت�سف1ال�ستينيات1من1القرن1املا�سي1,1واأ�سبح1م�سطلح1�سعوبات1التعلم1جزءا1ًال1
يتجزاأ1من1)1الرتبية1اخلا�سة(1واأ�سبح1معروفا1يف1االأو�ساط1الرتبوية1واالأ�سرية.
ا�سرتكت1العديد1من1التخ�س�سات1من1حقول1علمية1خمتلفة1يف1البحث1واال�سهام11
يف1جم���ال1�سعوبات1التعل���م,1اإال1اأن1مدى1نوعية1االإ�سهام1تختلف1باختالف1الفرتة1
الزمني���ة1الت���ي1م���ر1به���ا1احلق���ل1اأثن���اء1تطوره(Lerner,2000).وق���د1انت�سر1هذا1
امل�سطل���ح1يف1احلق���ل1الرتبوي1وال�سحافة1والت�سريع,1وقد1�ساعد1يف1ظهوره1وجود1
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كثري1من1الطلبة1الذين1كانوا1يقبلون1يف1املدار�ص1العادية,1وال1ي�ستطيعون1ال�سري1
يف1الربامج1التعليمية1العادية,1وال1يعطون1يف1الوقت1نف�سه1احلق1يف1االنت�ساب1اإىل1
�سفوف1الرتبية1اخلا�سة1,1وذلك1لعدم1ظهور1اأي1اإعاقة1لديهم1مثل:1فقد1الب�سر,1
اأو1التخل���ف1العقل���ي,1اأو1ال�سل���ل1اأو1فق���دان1ال�سمع1,1اأو1غري1ذل���ك1من1العوامل1التي1
متيز1هوؤالء1عن1الطلبة1العاديني,1وتفتح1لهم1القبول1يف1برامج1الرتبية1اخلا�سة.
وبظهور1هذا1امل�سطلح1على1يد1املخت�ص1�سامويل1كريك1)1963(1,1بعد1اإطالق1عدة1
ت�سميات1عليه1مثل1الق�سور1الوظيفي,1اأو1االإعاقة1االإدراكية,1اأو1الق�سور1الدماغي1
الطفي���ف...1ا�ستقبل���ت1االأو�س���اط1الرتبوية1ه���ذا1امل�سطلح1بحما�س���ة,1وانبثق1على1
االأث���ر1جمعي���ة1االأطف���ال1ذوي1ال�سعوب���ات1التعلمي���ة1ع���ام)19641(م1وتكون���ت1م���ن1
اأولياء1االأمور1واملخت�سني1يف1هذا1املجال1من1حقول1علمية1خمتلفة,1كالطب1وعلم1
النف����ص1والرتبي���ة1واللغ���ة,1وبهذا1يكون1حم���ور1العمل1يف1ال�سعوب���ات1التعلمية1قد1
ب���داأ1تع���ددي1املبحث1وا�ستمر1عل���ى1هذه1ال�ساكلة.اأم���ا1العوامل1الت���ي1�ساعدت1على1
ظه���ور1مبحث1�سعوبات1التعلم,1فه���ي1كاالآتي:وؤثرات1التخلف1العقلية-و1موؤثرات1
االإ�ساب���ة1الدماغية,و1موؤثرات1اللغة,1وموؤثرات1اال�سطرابات1القرائية,و1موؤثرات1
التقييم,و1املوؤثرات1احلكومية.وال�سعوبات1التعلمية,1واإعطائهم1حقهم1االإن�ساين1
يف1احل�س���ول1عل���ى1التعل���م,1وفت���ح1البدائل1الرتبوي���ة1املنا�سبة1لهم.وعل���ى1ما1�سبق1
اأ�سب���ح1التعام���ل1م���ع1الطلبة1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يتم1�سمن1فري���ق1عمل1متعدد1
التخ�س�س���ات,1واأ�سبحت1الروؤيا1اأو�سح,1واأ�سبح1هذا1املبحث1يحتل1م�ساحة1وا�سعة1
على1ال�سعيد1الرتبوي.ويعد1م�سطلح1�سعوبات1التعلم1من1املو�سوعات1اجلديدة1
ن�سبي���ا1عل���ى1ال�ساحة1الرتبوية,1وقد1�سهد1هذا1امل�سطل���ح1منًوا1مت�سارًعا1واهتماًما1
متزاي���ًدا,1بحي���ث1اأ�سب���ح1حم���وًرا1للعديد1م���ن1االأبح���اث1والدرا�س���ات.اإن1ما1يعرف1
االآن1ب�سعوب���ات1التعل���م1كان1يع���رف1من1قب���ل1املخت�سني1قبل1ع���ام)119601م(1بعدد1
م���ن1امل�سطلح���ات1من1مثل:1اخلل���ل1الوظيفي1املخي1الب�سي���ط,1اأو1االإ�سابة1املخية,1
اأو1اال�سطراب���ات1الع�سبي���ة1والنف�سي���ة,1اأو1�سعوبة1القراءة,1اأو1ق�س���ور1يف1االإدراك,1
كم���ا1اأطل���ق1عل���ى1م�سطلح1�سعوبات1التعل���م1اأي�سا1,1العجز1عن1التعل���م,1اأو1االإعاقة1
اخلفي���ة (Jenny,James,2002 ).لق���د1م���ر1م�سطل���ح1�سعوب���ات1التعل���م1بع���دة1
مراح���ل,1فف���ي1االجتم���اع1ال�سن���وي1ملعلم���ي1االأطف���ال1غ���ري1العاديني1ع���ام19601م1,1
كان1هن���اك1�س���وؤال1مط���روح1عل���ى1املجل�ص1وهو:1ه���ل1تلك1احلالة1الت���ي1تنت�سر1بني1
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الطلب���ة1الذي���ن1يو�سف���ون1باأنهم1ال1يتعلمون,1هي1�سعوب���ة1يف1التعلم,1اأم1اأنها1عجز1
عن1التعلم؟1ونودي1فيما1بعد1ب�سرورة1اإيجاد1ا�سطالح1جديد1مييز1العدد1املتزايد1
م���ن1االأطف���ال1الذين1ي�سجلون1معدالت1منخف�سة1يف1التح�سيل1الدرا�سي1,1مع1اأن1
مع���دل1ذكائهم1ع���ادي1اأو1فوق1العادي,1ومن1ثم1مت1االإجم���اع1على1اإطالق1م�سطلح1
�سعوب���ات1التعل���م1على1هذه1الفئ���ة1من1الطلب���ة11(Nsreen,2009)1وذكر1هالهان1
وكوفمان1(Hallahan & Kauffman,2000)11اأن1ال�سنوات19301-119601�سهدت1
ا�ستخدام1عدد1من1امل�سطلحات1لو�سف1م�ساكل1االأطفال1ذوي1التح�سيل1الدرا�سي1
املنخف����ص1مث���ل:1ا�سط���راب1اللغ���ة1املح���دد,1و1االإعاق���ة1الع�سبي���ة.وكان1االهتم���ام1
من�سب���ا1خ���الل1العقود1الثالثة1املا�سي���ة1على1الذين1يعانون1م���ن1اإعاقات1ب�سرية,1
اأو1�سمعي���ة,1اأو1حركي���ة,1ومل1يب���داأ1االهتمام1ب�سكل1وا�س���ح1باالأطفال1الذين1يعانون1
م���ن1�سعوب���ات1التعل���م1مل1يظه���ر1اإال111خالل1العق���د1االأخري1من1الق���رن1الع�سرين

(Voeten,2010)

وق���د1اأجريت1عدة1درا�سات1حول1هذه1امل�سكلة1وتناولت1معظمها1نظريات1�سعوبات1
التعل���م1واال�سرتاتيجي���ات1التعليمية1اخلا�سة1بها1واأ�سالي���ب1التقييم1,1وخ�سائ�ص1
الطلبة1ذوي1�سعوبات1التعلم,1وكل1ما1له1�سلة1بهذه1امل�سكلة,1ومل1تتطرق1الدرا�سات1
اإىل1مو�س���وع1اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1ه���ذه1امل�سكل���ة1رغ���م1اأهميته���ا-1�س���واء1على1
امل�ست���وى1العرب���ي1اأم1االأجنبي.و1يعد1تعريف1م�سطلح1�سعوبات1التعلم1من1االأمور1
الع�سية1على1التوافق,1وقد1ظهر1االختالف1يف1تعريفه1اإىل1اختالف1وجهات1نظر1
املعرف���ني1كل1ح�سب1تخ�س�سه1,1وم���ن1هذه1التخ�س�سات:1علم1النف�ص1واالأع�ساب,1
علم1ا�سطرابات1الكالم,1واللغة,1وال�سمعيات,1والب�سريات,1واجلينات,1والرتبية...
(Somaly,et.al,2012).ولق���د1عرفت1احلكوم���ة1االحتادية1االأمريكية1�سعوبات1
التعل���م1ع���ام1)1968(1على1اأنها1ا�سطراب1يف1العمليات1النف�سية1االأ�سا�سية1تظهر1يف1
ع���دم1الق���درة1الكافية1على1اال�ستماع,1والتفكري,1وال���كالم1والقراءة1او1االتهجئة1اأو1

(Elhoweri,Asheikh,2006).اإجراء1العمليات1احل�سابية
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وميكن ت�سنيف �سعوبات التعلم �سمن فئتني عامتني:
11 �سعوب���ات1التعل���م1النمائي���ة1يف1الوظائف1النف�سي���ة1االأ�سا�سي���ة1والتي1تت�سمن1-

االنتباه1والذاكرة1والتفكري1واللغة1ال�سفهية
21 1ال�سعوب���ات1االأكادميي���ة1يف1الق���راءة1والكتاب���ة1التعبريي���ة1مبا1فيه���ا1التهجئة1-

واحل�ساب.1ورغم1اختالف1العلماء1يف1�سيغ1التعريفات1,1اإال1اأنهم1يتفقون1على1
.(Facolodc,et.al2012)1خ�سائ�ص1التالميذ1الذين1لديهم1�سعوبات1تعلم

الدرا�ص�ات ال�صاب�قة:
مل1يت���م1العث���ور1عل���ى1درا�س���ات1يف1جمال1قيا����ص1االجتاهات1نحو1م�سكل���ة1�سعوبات1
التعلم-1يف1االردن-1بالرغم1من1اأن1املكتبة1العربية1واالأجنبية1تغ�ص1باآالف1البحوث1
املتعلق���ة1ب�سعوب���ات1التعلم,1هدف���ت1درا�سة1)ع���واد,20021(.1التعرف1على1اجتاهات1
املعلم���ني1نحو1جتربة1دم���ج1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعل���م1يف1الف�سول1العادية)1
معلم���و1ال�سفوف1العادية,1ومعلمو1الرتبية1اخلا�سة(1واظهرت1نتائج1الدرا�سة1اأن1
اجتاه���ات1معلمي1الرتبية1اخلا�س���ة1اأكرث1ايجابية1من1اجتاهات1معلمي1ال�سفوف1
العادي���ة,1نح���و1تطبي���ق1�سيا�سة1دمج1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1التعل���م1مع1اأقرانهم1
يف1الف�س���ول1العادية.بينم���ا1اظه���رت1درا�س���ة1(Sharma, 2003)عل���ى1اخل�سائ�ص1
ال�سلوكية1للطلبة1ذوي1�سعوبات1التعلم1انها1وجدت1فروقا1ًذات1داللة1اح�سائية1بني1
التالمي���ذ1الذي���ن1لديهم1عالق���ات1اجتماعية1جيدة1مع1رفاقه���م1التالميذ1الذين1
ال1يقيم���ون1عالق���ات1اجتماعية1بني1رفاقهم,1باأنهم1يواجه���ون1م�سكالت1يف1اإقامة1
عالق���ات1اجتماعي���ة1الأنه���م1يعانون1من1�س���وء1التوافق1االجتماع���ي.1بينما1تناولت1
املدار����ص1 يف1 امللعلم���ني1 اجتاه���ات1 درا�س���ة (Elhouri,Asheisk,2006)معرف���ة1
العام���ة1نح���و1االطفال1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1ومعرفة1الف���روق1يف1االجتاهات1بني1
املعل���م1الع���ادي1ومعلم1الرتبية1اخلا�سة1,1حيث1اأظه���رت1نتائج1الدرا�سة1اأن1معلمي1
الرتبية1اخلا�سة1اجتاهاتهم1ايجابية1اكرث1من1املعلمني1العاديني1واو�ست1الدرا�سة1
ب�سرورة1تدريب1املعلمني1العاديني1للمزيد1من1املعرفة1عن1ذوي1احلاجات1اخلا�سة1
والدمج1.وبينت1درا�سة1-(Al-Yagon; Mikulincer, 2003)1العالقة1بني1العمر1
عوب���ات1التعلم1واأ�ساليب1التح�سيل1الدرا�سي1لديهم1 ال�سف���ي1للطالب1من1ذوي1�سُ
وعالقتهم1باالأ�سرة1والرفاق1يف1املدر�سة1والتوافق1االجتماعي1واملدر�سي1واإدراكهم1
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لذواته���م1وال�سع���ور1بالوحدة1النف�سية1,1اأو�سحت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1هناك1عالقة1
ذات1دالل���ة1اح�سائي���ة1ب���ني1م�ساحبة1جمموعة1م���ن1االأ�سدق���اء1والتوافق1النف�سي1
االجتماع���ي,1وع���دم1ال�سع���ور1بالوحدة1النف�سي���ة1واالإجناز1ب���االأداء1االأكادميي.كما1
ق���ام1(Somaly,Al-zoubi,2012)1بدرا�س���ة1اجتاه���ات1اولياء1ام���ور1الطلبة1ذوي1
�سعوبات1التعلم1نحو1غرف1امل�سادر1يف1جنران1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1,1وبينت1
النتائج1اجتاهات1ايجابية1لدى1اولياء1االمور1نحو1غرف1امل�سادر1,وال1يوجد1فروق1
ذات1دالل���ة1اح�سائي���ة1يف1اجتاهاتهم1نح���و1غرف1امل�سادر1تعود1الن���وع1,او1العمر1,او1
عدد1افراد1اال�سرة1,او1امل�ستوى1التعلمي1الولياء1االمور1.وكما1قام1داي�سون1بدرا�سة1
(Dyson, 2003)1حي���ث1مت���ت1مقارنة1نتائج1هوؤالء1االأطفال1بوالديهم1واأقرانهم1
م���ن1خالل1متغ���ريات1تقدير1الذات1,واالإدراك1االجتماع���ي1,والكفاية1االجتماعية1
,وق���د1اأظهرت1النتائج1وج���ود1عالقة1بني1الظروف1االأ�سري���ة1والعالقات1الوالدية1
عوبات1التعلم. وعالق���ة1بني1تقدير1الذات1واالإدراك1االجتماعي1لالأطفال1ذوي1�سُ
واجرى1(Grossman, 2002)1درا�سته1التجريبية1على1عينة1من1تالميذ1املرحلة1
االبتدائية,1عند1تطبيق1برنامج1التدخل1العالجي1الذي1اأَو�سح1اأَن1لطريقة1املعلم1
يف1اإدارة1ال�س���ف1واتخ���اذ1القرارات1اأثرا1ًذا1داللة1اإح�سائية1على1اأداء1التالميذ1ذوي1
�سعوب���ات1التعل���م1داخ���ل1حج���رة1ال�سف,1واأث���را1ًعلى1خف����ص1ال�سل���وك1االندفاعي1
ونق�ص1االنتباه1لديهم.1وذهب1(Samuelsson; Lundberg, 2002) اىل1درا�سة1
اأث���ر1املن���اخ1التعليمي1على1مهارات1القراءة1والكتاب���ة1لدى1التالميذ1ذوي1�سعوبات1
التعلم,1حيث1اأظهرت1نتائج1الدرا�سة1اأن1هناك1جمموعة1من1العوامل1البيئية1لها1
اأث���ر1وا�س���ح1يف1تعل���م1التالميذ1واإتقانهم1مه���ارات1القراءة1والكتاب���ة,1وعلى1خف�ص1
امل�س���كالت1التي1تتعلق1بالنطق1واإظهار1احلروف1ب�سورة1وا�سحة.اإن1الطفل1الذي11
يوؤمن1باأنه1ال1ميلك1القدرة1على1التحكم1باالأحداث1ونتائجها1,1قد1يظهر1منوذجا1
�سلوكي���ا,1اأطل���ق1عليه1�سلجم���ان1(Sligman,1975 )1الياأ�ص1من1التعلم.1واظهرت1
درا�س���ة1 (Braud;  Bowell , 1997)11اإىل1معرف���ة1العوام���ل1املرتبط���ة1ب�سعوب���ات1
التعل���م1خا�س���ة1املنه���ج1الدرا�س���ي1وامل�س���كالت1ال�سلوكي���ة,1حي���ث1اأظه���رت1الدرا�سة1
اأن1هن���اك1عالق���ة1ب���ني1م�ستوى1حت�سي���ل1التالميذ1الدرا�سي1ونوعي���ة1االختبارات1
املدر�سي���ة,1واأَن1ن�سب���ة1الن�س���اط1الزائ���د1تزيد1كلم���ا1كان1املحت���وى1الدرا�سي1طوياًل1
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ومماًل,1ولقد1اأظهر1هوؤالء1التالميذ1تقدما1ًملحوظا1ًبعد1تطبيق1برنامج1العالج1
اخلا����ص1ب���االإدراك1احل�س���ي,1واأن1)87%(1منه���م1ح�سل���وا1عل���ى1درج���ات1مرتفعة1يف1
مقايي�ص1االختبارات1النف�سية1وال�سخ�سية1و�سلوك1االإجناز1بعد1تطبيق1الربنامج1
العالج���ي.1ونالح���ظ1من1خالل1الدرا�سات1ال�سابقة1باأن1هناك1كثرًيا1من1العوامل1
الت���ي1له���ا1تاأثري1مبا�سر1على1عالقة1التالميذ1الذين1يعانون1من1�سعوبات1التعلم1
,1واملنه���ج1الدرا�س���ي,1ومعل���م1الف�سل,1والبيئ���ة1املدر�سية,1وي�ست�سف1م���ن1الدرا�سات1
ال�سابق���ة1ب���اأن1هن���اك1تخوًف���ا1,1وعدم1تقبل1من1قب���ل1معلمي1الف�س���ول1العادية1من1
التعام���ل1م���ع1خدم���ات1�سعوبات1التعل���م1ب�سكل1عام,1مم���ا1يدعم1الدرا�س���ة1احلالية1

ويزيد1من1اأهميتها.

م�صكلة الدرا�صة
ب���رزت1م�سكل���ة1البحث1م���ن1خالل1مالحظ���ة1الباح���ث1لالجتاه���ات1ال�سلبية1لدى1
بع�ص1املعلمني1نحو1اخلدمات1املقدمة1للطلبة1الذين1يعانون1من1�سعوبات1التعلم1
يف1مدار�سه���م,1والت���ي1ميكن1اأن1متثل1حجر1ع���رثة1يف1العملية1التعلمية1التعليمية,1
وت���رتك1اآث���ارا1م�ستقبلية1من1ال�سعب1مبكان1معاجلته���ا,1ومل1يعتمد1الباحث1على1
خربت���ه1ال�سخ�سي���ة1يف1املالحظ���ة1وح�س���ب,1بل1ق���ام1باإع���داد1وا�ستخ���دام1االأ�ساليب1
االإح�سائي���ة1واأدوات1البح���ث1الالزم���ة1للوق���وف1عل���ى1امل�سكلة1بحجمه���ا1الواقعي.1
ولذل���ك1ظه���رت1م�سكل���ة1البحث1يف1االجابة1عل���ى1ال�سوؤال1الرئي����ص1التايل:ما1هي1
اجتاه���ات1املعلمني1نحو1م�سكلة1�سعوبات1التعلم1املتمثلة1يف:1غرفة1امل�سادر,1املعلم1
امل�س���دري,1الطال���ب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية؟1وقد1تف���رع1عن1ال�سوؤال1الرئي�ص1عدة1

ا�سئلة1فرعية1مف�سلة1يف1ا�سئلة1الدرا�سة1.

اأهمية الدرا�صة
يتناول1هذا1البحث1م�سكلة1من1اأهم1امل�سكالت1التي1تواجه1الطلبة1ب�سكل1عام,1وهي1
م�سكل���ة1�سعوب���ات1التعل���م,1حيث1اأن1هذه1امل�سكلة1ال1تظه���ر1يف1�سنوات1تعلم1حمددة1
,1مم���ا1يعيق1العملية1التعليمية1لالأف���راد1واجلماعات,1وينعك�ص1ذلك1على1املجتمع1
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مبا�س���رة,1ومم���ا1جت���در1االإ�س���ارة1اإلي���ه1اأن1ن�سب���ة1انت�سار1ه���ذه1الظاه���رة1يف1املجتمع1
الدرا�سي1مرتفع1جًدا1مقارنة1بامل�سكالت1املدر�سية1االأخرى,1وهي1متثل1يف1اأح�سن1
االإح�س���اءات11م���ا1ن�سبتة71%1من1جمموع1الطلبة,1وت�سكل1هذه1الن�سبة1عبًئا1تربوًيا1
كب���رًيا1اإذا1مل1جت���د1حال1�سريًعا1ومقنًعا1يف1الوقت1نف�سه.كم���ا1تعترب1هذه1الدرا�سة1
الوحي���دة1من1نوعه���ا1– وفقا1ملعلومات1الباحث-1للتع���رف1على1اجتاهات1املعلمني1
نح���و1�سعوبات1التعلم1,1,1ومل1تتط���رق1الدرا�سات1ال�سابقة1اإىل1مو�سوع1االجتاهات1
الت���ي1يحمله���ا1املعلمون1نحو1خدم���ات1�سعوبات1التعل���م,1�سواء1االإيجابي���ة1منها1اأم1
ال�سلبية,1مما1دفع1الباحث1للقيام1بهذه1الدرا�سة1والتعرف1على1اأ�سباب1االجتاهات1
ال�سلبية1لبع�ص1املعلمني1وكيفية1قيا�سها1باالأ�ساليب1االإح�سائية1,1وحماولة1و�سع1

احللول1والتو�سيات1املقرتحة1لها.

اأهداف الدرا�صة
هدفت1هذه1الدرا�سة1اإىل1حتقيق1اأهداف1حمددة,1وهي1كالتايل:

11 التع���رف1اإىل1العوام���ل1التي1ت���وؤدي1اإىل1تكون1اجتاهات1�سلبي���ة1نحو1اخلدمات1-
املقدمة1للطلبة1ذوي1�سعوبات1التعلم1يف1املدار�ص

21 التع���رف1عل���ى1اأثر1متغ���ري1اجلن�ص1يف1اجتاهات1املعلمني1نح���و:1غرف1امل�سادر,1-
املعلم1امل�سدري,1الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية

31 التعرف1على1اأثر1متغري1املرحلة1التعليمية1يف1اجتاهات1املعلمني1نحو1:1غرفة1-
امل�سادر,1املعلم1امل�سدري,1الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية

41 التعرف1على1اأثر1اخلربة1يف1جمال1التعليم1يف1اجتاهات1املعلمني1نحو:1غرفة1-
امل�سادر,املعلم1امل�سدري,1الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية

اأ�صئلة الدرا�صة
حاولت1الدرا�سة1احلالية1االإجابة1على1ال�سوؤال1الرئي�ص1التايل:

م�ا ه�ي اجتاه�ات املعلم�ني نح�و م�س�كلة �س�عوبات التعل�م املتمثل�ة يف: غرفة 
امل�سادر، املعلم امل�سدري، الطالب ذي ال�سعوبة التعلمية؟ 
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وانبثق1عن1هذا1ال�سوؤال1الرئي�ص1ثالثة1اأ�سئلة1فرعية1,1وهي1كاالآتي:
1 هل1هناك1اأثر1ملتغري1النوع1على1اجتاهات1املعلمني1نحو:أ.

غرفة1م�سادر1التعلم1,املعلم1امل�سدري1,الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية؟
1 هل1هناك1اأثر1ملتغري1اخلربة1التعليمية1على1اجتاهات1املعلمني1نحو:ب.

غرفة1م�سادر1التعلم,املعلم1امل�سدري,الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية؟
1 هل1هناك1اأثر1ملتغري1املرحلة1التعليمية1على1اجتاهات1املعلمني1نحو:1ج.

غرفة1م�سادر1التعلم,املعلم1امل�سدري,1الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية؟
وت�سكلت1على1اأثر1االأ�سئلة1ال�سابقة1فر�سيات1الدرا�سة1احلالية1وهي1كاالآتي:

فر�صيات الدرا�صة
11 الفر�س�ية الأوىل:1ال1يوج���د1فروق1ذات1دالل���ة1اح�سائيةعند1م�ستوى1)110٫05(1-

عل���ى1اجتاهات1املعلمني1نحو1غرفة1م�سادر1التعلم,1املعلم1امل�سدري,1والطالب1
ذي1ال�سعوبة1التعلمية1تعزى1الأثر1متغري1�سنوات1اخلربة.

21 الفر�سية الثانية:1ال1يوجد1فروق1ذات1داللة1اح�سائيةعند1م�ستوى1)110٫05(1-
عل���ى1اجتاهات1املعلمني1نحو1غرفة1م�سادر1التعلم,1املعلم1امل�سدري,1والطالب1

ذي1ال�سعوبة1التعلمية1تعزى1الأثر1متغري1املرحلة1التعليمية1.
31 الفر�سية الثالثة: ال1يوجد1فروق1ذات1داللة1اح�سائيةعند1م�ستوى1)110٫05(1-

عل���ى1اجتاهات1املعلمني1نحو1غرفة1م�سادر1التعلم,1املعلم1امل�سدري,1والطالب1
ذي1ال�سعوبة1التعلمية1تعزى1الأثر1ملتغري1النوع1.

حدود الدرا�صة
ح���دود1هذه1الدرا�سة1اقت�سرت1على1املعلمني1واملعلمات1الذين1تتوفر1يف1مدار�سهم1
غ���رف1م�س���ادر1تعل���م1يف1مديري���ة1تربية1ل���واء1الر�سيف���ة1يف1حمافظ���ة1الزرقاء,يف1
اململك���ة1االأردني���ة,1والتع���رف1عل���ى1اجتاهاته���م1نح���و1م�سكل���ة1�سعوب���ات1التعلم.يف1

الفرتة1الزمنية1من1تاريخ151-2-20-4-2012م
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م�صطلحات الدرا�صة

1- �س�عوبات التعل�م الأكادميية: هي1�سعوبات1الق���راءة1و1الكتابة1و1التعبري1اّلتي1
تظهر1عند1بع�ص1التالميذ1بعد1التحاقهم1باملدر�سة1,1و1تظهر1فيما1يلي

�سعوب���ة1الق���راءة:1الدي�سلك�سي���ا:11dyslexiaه���ي1ع���دم1القدرة1عل���ى1التمييز1بني1
احلروف1,1و1مقاطع1الكلمات1,1و1اجلمل11و1القراءة1ب�سكل1�سهل1و1مريح.

dysgraphia1:12- �سعوبة الكتابة:1الدي�سغرافيا
ه���ي1ع���دم1الق���درة1على1كتابة1احل���روف1,1و1الكلمات,1واجلمل,1وع���دم1التنا�سق1بني1
اأحج���ام1احل���روف,1وع���دم1ات�ساق1لون1اخل���ط؛1ل�سع���ف1ال�سيطرة1عل���ى1الع�سالت1
الدقيق���ة,1وعك����ص1احل���روف1والكلم���ات,1كما1اإن1الطف���ل1يجد1�سعوب���ة1يف1كتابة1ما1

يفكر1فيه1و1يجول1بخاطره.
dyspraxia :3- �سعوبة التعبري

ع���دم1ق���درة1التلمي���ذ1التعبري1على1اأفكاره,1و1اآرائه1ب�سهول���ة1و1ي�سر,1و1التوا�سل1مع1
ما1يحيط1به.

مثال1:1ال1ي�ستطيع1و�سف1بع�ص1امل�ساهد1املوجودة1يف1الكتاب1املدر�سي.
1dyscalculia1:4- �س�عوبة يف املهارات الأ�سا�سية يف الريا�سيات الدي�سكالكوليا

وتعني1�سعوبة1الريا�سيات.
5 - غرف�ة م�س�ادر التعلم:1هي1عبارة1عن1غرفة1�سفية1ملحق���ة1باملدر�سة1العادية,1
وت���رتاوح1م�ساحتها1)61×8م(1مربع1جمهزة1باالأثاث1املنا�سب1والو�سائل1التعليمية1
)1ب�سري���ة,1�سمعي���ة,1مل�سية,1حركي���ة(1ومزودة1باالألعاب1الرتبوي���ة1الهادفة,1يلتحق1

بها1الطلبة1ذوي1�سعوبات1التعلم.
6- املعلم امل�س�دري: هو1املعل���م1املخت�ص1يف1جمال1الرتبي���ة1اخلا�سة-1�سعوبات1
تعل���م,1احلا�س���ل1على1الدرجة1العلمي���ة1االأوىل_1بكالوريو����ص-1باالإ�سافة1حلملة1
الدبل���وم1الع���ايل1ل�سعوبات1التعلم,1اأو1الدرجات1العلمي���ة1العليا,1ويقوم1باالإ�سراف1
على1الطلبة1ذوي1�سعوبات1التعلم1واإعداد1اخلطط1التعليمية1لهم1ومعاجلتهم.

7-معلم املجال:1هو1املعلم1الذي1يعلم1مادة1درا�سية1واحدة1لف�سل1درا�سي1اأو1اأكرث.
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8- الجت�اه:1ه���و1حالة1م���ن1اال�ستع���داد1اأو1التاأهب1الع�سبي1والنف�س���ي,1تنتظم1من1
خالل1خربة1ال�سخ�ص,1وتكون1ذات1تاأثري1توجيهي1اأو1دينامي1على11ا�ستجابة1الفرد1

جلميع1املو�سوعات1واملواقف1التي1ت�ستثريها1هذه1اال�ستجابة.1عينة1الدرا�سة.
مت1اعتماد1اأ�سلوب1العينة1الق�سدية1املتمثلة1باملعلمني1الذين1يتوافر1يف1مدار�سهم1
الزرق���اء,1 الر�سيف���ة,1يف1حمافظ���ة1 التعل���م,1يف1مديري���ة1تربي���ة1 غرف���ة1م�س���ادر1

مبجموع)1121(1مدر�سة,1منا�سفة1بني1الذكور1و1واالإناث.

منهج الدرا�صة
مت1ا�ستخدام1املنهج1الو�سفي1التحليلي؛1ملالءمته1الأهداف1الدرا�سة,و�سممت1اأداة1
الدرا�سة1التي1تكونت1من1)19(1فقرة1موزعة1على1)9(1اأبعاد,مت1التاأكد1من1�سدقها1
وثباته���ا1,حي���ث1مت1عر����ص1االداة1عل���ى1جمموعة1م���ن1املخت�سني1يف1ع���دة1جامعات1
,وكذل���ك1اع���ادة1تطبيق1االداءة1بعد1ا�سبوعني1والطريق���ة1مو�سحة1يف1االجراءات,1
و�سمل���ت1الدرا�س���ة1جميع1اأفراد1جمتمعها1من1املعلمني1واملعلمات,1وعددهم1)410(1
يف1املدار�ص1التي1حتتوي1على1غرف1م�سادر1تعلم1يف1لواء1الر�سيفة,1وعددها1)12(1
مدر�س���ة,1ومت1مطابق���ة1اأدوات1الدرا�س���ة1من1خ���الل1ا�ستقراء1االأدبي���ات1والدرا�سات1
ال�سابق���ة1املرتبطة1مبتغ���ريات1الدرا�سة1احلالية1,1باالإ�سافة1اإىل1تطبيقها1ميدانًيا1

وعر�ص1وتف�سري1النتائج1املتعلقة1بالدرا�سة

متغريات الدرا�صة
املتغريات1امل�ستقلة

11 النوع.21111111111111111111-11�سنوات1اخلربة.31111111111111111-1املرحلة1التعليمية.-

اإجراءات الدرا�صة 

11 مت1اختي���ار1عين���ة1الدرا�س���ة1وتطوي���ر1االأداة1الت���ي1ت�سم���ل1العب���ارات1املنا�سب���ة1.
للدرا�سة1.

21 مت1عر����ص1من���وذج1اال�ستبانة1االأويل1على1عدد1م���ن1املحكمني1من1حملة1درجة1.
الدكتوراه1واملاج�ستري.1
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31 بع���د1االط���الع1عل���ى1النم���وذج1,1مت1تعدي���ل1بع�ص1العب���ارات1,1وح���ذف1بع�سها,1.
واإ�سافة1عبارات1جديدة.

41 مت1خماطب���ة1اجله���ات1املخت�س���ة1يف1مديرية1تربي���ة1لواء1الر�سيف���ة؛1من1اأجل1.
ت�سهيل1عملية1التطبيق1على1املدار�ص1امل�ستهدفة.1

51 مت1توزي���ع1من���وذج1اال�ستبانة1عل���ى1عينة1خمتارة1من1جمتم���ع1الدرا�سة1�سملت11.
10%1اأي1401معلًما1ومعلمة1,1وذلك1الأخذ1اآرائهم1نحو1اجلوانب1الفنية1املتعلقة1

باال�ستبيان,1ومتت1مناق�ستهم1حولها.
61 خل����ص1الباحث���ان1اإىل1االتف���اق1عل���ى1العب���ارات1ال���واردة1يف1الن�سخ���ة1النهائي���ة1.

لال�ستبيان1ب�سكلها1النهائي.
71 مت1ح���ذف1متغ���ري1م���ن1املتغ���ريات1االأربع���ة1وه���و1متغ���ري1ف���رتة1ال���دوام,1وذلك1.

لوج���ود1ث���الث1مدار�ص1فقط1من1اأ�س���ل)121(1مدر�سة1املكون���ة1لعينة1الدرا�سة1
,1تعم���ل1بنظام1الدوام1بفرتتني,1�سباحية1وم�سائية,1وملدة1موؤقتة1حيث1ت�سعى1
احلكوم���ة1للتخل�ص1من1هذا1النظام1يف1العام1الدرا�سي1املقبل؛1لذا1مت1االتفاق1

على1حذف1هذا1املتغري1ل�ساآلة1الفائدة1املرجوة1منه1يف1هذه1الدرا�سة.
81 مت1طباعة1اال�ستبيانة1وتوزيعها1على1العينة1املق�سودة1..
91 مت1التاأك���د1م���ن1�س���دق1وثبات1االأداة1,1م���ن1خالل1تطبيقها1بع���د1اأ�سبوعني1من1.

التطبي���ق1االأويل,1حي���ث1كانت1ن�سبة1الثبات1تعادل)871%1(1وهي1ن�سبة1مقبولة1
جًدا1ملثل1هذه1الدرا�سات.

ومن1ثم1قام1الباحث1با�سرتداد1هذه1اال�ستبيانات1واإجراء1العمليات1االإح�سائية101.1
عليها,1وا�ستخراج1الفروق1بني1املتغريات1واملتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1

املعيارية,1والن�سب1املئوية,1والرتبة1لكل1متغري.

جمتمع الدرا�صة
يتك���ون1جمتم���ع1الدرا�سة1من1معلمي1املدار�ص1االأ�سا�سي���ة1التي1حتتوي1على1غرف1
م�س���ادر1تعل���م1يف1مديرية1تربية1لواء1الر�سيفة,1وتتكون1من1اثنتي1ع�سرة1مدر�سة1
,1بل���غ1ع���دد1الهيئ���ة1التدري�سي���ة1فيها)41011(1معلم���ا1ًومعلمًة1منه���م)12241(1معلما11111111111111ً

و)186(1معلًمة.
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واجلدول ) 1 (1يو�سح1ذلك:
النسبة المئوية إلى
العينة اإلجمالية

عدد أعضاء الهيئة
التدريسية

اسم المدرسة الرقم

0.085 35 المشيرفة األساسية للبنين 1
0.090 37 مصعب بن عمير األساسية للبنين 2
0.095 39 ابن هشام األساسية للبنين 3
0.095 39 ا اإلدريسي الثانوية الشاملة للبنين  4
0.082 34 أسامة بن زيد األساسية 2 / للبنين 5
0.097 40 جابر بن حيان األساسية للبنين 6
0.680 28 نسيبة المازنية األساسية للبنات 7
0.092 38 اليرموك الثانوية الشاملة للبنات 8
0.073 30 أمنة بنت وهب 2/ األساسية المختلطة 9
0 .068 28 راية بنت الحسين األساسية 2/ المختلطة 10
0.085 35 عاتكة بنت عبد المطلب األساسية المختلطة 11
0.065 27 حليمة السعدية األساسية للبنات 12

%100 410 المجموع

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول)1(1اأن1عدد1املدار�ص1ه���و)121(1مدر�سة1,1ويعم���ل1بها)14101(1
معلًم���ا1ومعلًم���ة,1اأي1مبع���دل)1341(1معلًم���ا1ل���كل1مدر�سة,1ومن1اجلدي���ر1ذكره1باأن1

اجلهة1امل�سرفة1على1هذه1املدار�ص1,1هي1وزارة1الرتبية1والتعليم1االأردنية.

اأداة الدرا�صة
مت1ت�سميم1اأداة1اال�ستبانة1وفق1تدرج1ليكرت1,1وا�ستملت1على1اخلطوات1التالية:

1 جم���ع1اأك���رب1ع���دد1م���ن1العب���ارات1ت���رتاوح1ب���ني1التاأيي���د1املطل���ق,1اإىل1املعار�سة1أ-
املتطرفة,1مع1اإ�سقاط1العبارات1املحايدة

جترب���ة1ه���ذه1العبارات1على1عدد1م���ن1االأفراد1,1بالطل���ب1اإىل1كل1منهم1فكانت1ب-1
اال�ستجاب���ة1ب)51(1اأواف���ق1ب�سدة1و)4(1اأمي���ل1اإىل1املوافقة1و1)31(1غري1متاأكد1و1

)2(1اأميل1اإىل1املعار�سة1و11اأعار�ص1ب�سدة)11(.
1 يت���م1اخت���ار1العب���ارات1الت���ي1اأجم���ع1عليه���ا1اجلمي���ع,1وتك���ون1عب���ارات1املقيا����ص1ج-

النهائية.
1 حتليل1ا�ستجابات1اال�ستبيان1التجريبية1كل1على1حده1؛1لقيا�ص1ثبات1و�سدق1د-

االختبار.
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معلومات1عامة1عن1اال�ستبانة:
جدول رقم ) 2(

 يو�صح عدد اال�صتبانات امل�صتوفاة لل�صروط ، باالإ�صافة لل�صتبانات غري امل�صتوفاة لل�صروط
النسبة المئوية

االستبانات
المستوفاة للشروط

النسبة المئوية
االستبانات غيرالمستوفاة

للشروط
عدد االستبانات

الكلي
%92,43 379 %7,56 31 410

*توزيع1اال�ستبانات1ح�سب1املتغريات
1-1ذكر1)12101(1,1اأنثى1)1691(

2-اخل���ربة1يف1جم���ال1التعلي���م:1اأق���ل1م���ن1)101(1�سن���وات1)245(,1اأك���رث1م���ن1)110(1
�سنوات1)134(

3-1املرحلة1التعليمية1معلم1ال�سف)322(1,1معلم1جمال1)57(

نتائج الدرا�صة
الفر�س�ية الأوىل: ال1يوجد1اأثر1ملتغري1�سنوات1اخلربة1على1اجتاهات1املعلمني1نحو1

غرفة1م�سادر1التعلم,1املعلم1امل�سدري,1والطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية.
جدول1رقم)13(1يبني1املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1املعيارية1للفقرات1,1تبعا1

ملتغري1�سنوات1اخلربة
اأ- اجتاهات املعلمني نحو غرفة م�سادر التعلم ملتغري �سنوات اخلربة

جدول)3(
الرقم

أقل من عشر سنوات
الرقم

اكثر من عشر سنوات
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

13.071.30111.350.908
23.661.13124.850.658
33.6900.99834.500.751
44.230.93241.731.130
54.160.77454.730.552
62.751.27461.670.961
72.961.37473.301.291
824.857.442822.183.887

نالح���ظ1من1خالل1اجل���دول)3(1اأنه1ال1يوجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى111
)0٫051(1يف1اجتاهات1املعلمني1نحو1املعلم1امل�سدري1تبعا1ملتغري1اخلربة1التعليمية.
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ب- اجتاهات املعلمني نحو املعلم امل�سدري ملتغري �سنوات اخلربة

جدول)4(

الرقم
أقل من عشر سنوات

الرقم
اكثر من عشر سنوات

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

14.261.05614.550.143
23.711.28424.360.721
33.801.17933.850.922
43.431.20843.201.302
53.191.19453.671.080
64.191.19463.540.855
722.61.643723.205.747

كم���ا1يت�س���ح1من1اجلدول)4(1اأنه1اليوجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1
)0٫051(1يف1اجتاهات1املعلمني1نحو1املعلم1امل�سدري1تبعا1ملتغري1اخلربة1التعليمية.

ج- اجتاهات املعلمني نحو الطالب ذي ال�سعوبة التعلمية ملتغري �سنوات اخلربة.

جدول)5(

الرقم
اكثر من عشر سنواتالرقمأقل من عشر سنوات

االنحراف المعياريالحسابيالمتوسط المعيارياالنحراف المتوسط الحسابي

13.501.10014.230.768
23.801.18522.531.358
32.841.37934.470.907
44.190.79444.640.593
53.971.00654.261.262
63.161.17363.790.989
721.486.346723.955.440

نالح���ظ1م���ن1اجل���دول1)5(1اأنه1يوجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائي���ة1عند1م�ستوى)1
0٫05(1يف1اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1الطال���ب1ذي1ال�سعوب���ة1العلمي���ة1تبع���ا1ملتغ���ري1
اخلربة1التعليمية1ول�سالح1املعلمني1ذوي1�سنوات1اخلربة1اأقل1من)1101(1�سنوات.

الفر�س�ية الثانية:1ال1يوجد1اأثر1ملتغري1املرحلة1التعليمية1على1اجتاهات1املعلمني1
نحو1غرفة1م�سادر1التعلم,1معلم1غرفة1امل�سادر,1الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية.
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ج���دول1رق���م1)61(1يب���ني1املتو�س���ط1احل�سابي1واالنح���راف1املعياري1للفق���رات1,1تبعا1
ملتغري1املرحلة1التعليمية.

اأ- اجتاهات املعلمني نحو غرفة م�سادر التعلم ملتغري املرحلة التعليمية.

جدول)6(
الرقم

معلم الصف
الرقم

معلم المجال
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

13.570.11212.911.491
24.131.20623.560.982
34.301.38534.21.065
43.881.13842.121.428
54.101.23354.170.909
63.381.13662.681.441
73.591.01973.491.390
826.987.934823.151.390

نالح���ظ1م���ن1خ���الل1اجل���دول1)6(1اأن���ه1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عند1
م�ست���وى)0٫051(1يف1اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1غرف���ة1م�س���ادر1التعل���م1تبع���ا1ملتغري1

املرحلة1التعليمية11ول�سالح1معلمي1ال�سف.
ب- اجتاهات املعلمني نحو املعلم امل�سدري ملتغري املرحلة التعليمية.

جدول)7(
الرقم

معلم الصف
الرقم

معلم المجال
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

13.591.26213.191.493
23.461.21523.031.401
33.950.98833.381.320
43.831.10143.471.403
53.061.40252.661.327
62.61.44162.401.223
720.537.15718.157.919

يت�سح1من1اجلدول1)7(1اأنه1يوجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى)0٫051(1
يف1اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1غرفة1م�س���ادر1التعلم1تبع���ا1ملتغري1املرحل���ة1التعليمية11

ول�سالح1معلمي1ال�سف
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ج- اجتاهات املعلمني نحو الطالب ذي ال�سعوبة التعلمية ملتغري املرحلة التعليمية

جدول)8(
معلم المجالالرقممعلم الصفالرقم

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

13.521.21814.310.833
22.941.49023.471.351
33.641.24433.521.167
43.881.09843.680.869
53.551.27553.171.428
63.471.32163.121.367
721.037.331721.126.700

يت�س���ح1م���ن1خ���الل1اجل���دول1)8(1اأن���ه1ال1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1
م�ست���وى)0٫051(1يف1اجتاه���ات1املعلم���ني1نحو1طال���ب1ذي1ال�سعوب���ة1التعلمية1تبعا1

ملتغري1املرحلة1التعليمية

الفر�س�ية الثالثة:ال1يوجد1اأثر1ملتغري1اجلن�ص1على1اجتاهات1املعلمني1نحو1غرفة1
م�سادر1التعلم,1املعلم1املدر�ص,1الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية

ج���دول1رق���م1)61(1يب���ني1املتو�ص��طات احل�ص��ابية واالنحرافات املعيارية للفق��رات ، ملتغري 
اجلن�س

اأ- اجتاهات املعلمني نحو املعلم امل�سدري ملتغري اجلن�س

جدول )9(

الرقم
ذكور

الرقم
اناث

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي
13.4181.34411.9051.019
24.0191.23824.6630.566
33.2290.85834.5980.639
44.3810.78741.3910.618
53.1621.04654.6750.562
63.4810.83762.4381.017
72.2811.06874.0470.892
827.5076.746823.7164.660
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يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)9(1اأن���ه1ال1يوجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائي���ة1عند1م�ستوى11111111
)0٫051(1يف1اجتاه1املعلمني1نحو1املعلم1امل�سدري1تبعا1ملتغري1اجلن�ص

ب- اجتاهات املعلمني نحو غرفة م�سادر التعلم ملتغري اجلن�س

جدول ) 10(
اناثالرقمذكورالرقم

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي
13.5901.09514.1950.928
23.4900.99424.4140.783
34.1050.17434.3610.768
41.7101.05641.6980.644
54.4401.00452.7161.419
64.4710.75263.4970.989
721.7765.133720.8825.157

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)10(1اأن1هن���اك1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ستوى111111111111111
)0٫051(1يف1اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1املعلم1امل�س���دري1تبعا1ملتغ���ري1اجلن�ص,1وكانت1

ل�سالح1الذكور

ج- اجتاهات املعلمني نحو الطالب ذي ال�سعوبة التعلمية ملتغري اجلن�س

جدول) 11(
اناثالرقمذكورالرقم

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي
14.6290.60714.7280.446
23.9900.97821.8991.050
33.3291.24231.3730.762
44.2570.78344.5620.606
54.3430.66853.7691.305
63.2861.22762.0950.946
723.8335.130721.4264.612

نالح���ظ1م���ن1خ���الل1اجل���دول1)11(1اأن1هن���اك1فروق���ا1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عند1
م�ست���وى)0٫051(11يف1اجت���اه1املعلم���ني1نح���و1الطال���ب1ذي1ال�سعوب���ة1التعلمية1تبعا1

ملتغري1اجلن�ص1؛1ل�سالح1الذكور
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جدول )12( 
يبني املتو�ص��طات احل�صابية والرتب والفقرات الأثر املتغريات الثلث على اجتاهات املعلمني 

نحو غرفة امل�صادر، املعلم امل�صدري، الطالب ذي ال�صعوبة التعلمية
الرتباملتو�سط1احل�سابيالفقراتالرقم

قد1ي�سيع1وقت1الطالب1اأثناء1زيارته1لغرفة1م�سادر1التعلم1اأثناء11
2٫70419الدوام1املدر�سي

اأ�سجع1كمعلم1وويل1اأمر1يف1الوقت1نف�سه1بان�سمام1ابني1اإىل1غرفة21
4٫1424امل�سادر1اإذا1تبني1انه1يعاين1من1�سعوبات1التعلم

هناك1�سرورة1من1وجهة1نظري1لفتح1غرف1م�سادر1تعلم11يف1املدار�ص31
4٫0865العادية

قد1يفوت1الطالب1بع�ص1املعلومات1املهمة1‘ذا1�سحب1من1�سفه1اإىل41
2٫95616غرفة1م�سادر1التعلم

اإن1وجود1غرفة1م�سادر1تعلم1يف1املدر�سة1يعمل1على1تنوع1االأ�ساليب51
4٫1662الرتبوية1ويزيد1من1فر�ص1التعلم1داخل1املدر�سة

2٫73318ميكن1و�سف1غرفة1م�سادر1التعلم1باأنها1غرفة1الطلبة1االأغبياء6

يجب1اأن1ت�سمل1غرفة1امل�سادر1الطلبة1ذوي1االعاقات1ال�سمعية71
3٫36611والب�سرية1واحلركية1والعقلية

اأجلاأ1اإىل1املعلم1امل�سدري1عند1مواجهة1م�سكالت1حت�سيلية1لدى81
3٫7308الطلبة1الذين1اأقوم1بتعليمهم

اأعتقد1باأن1املعلم1امل�سدري1يقوم1برفع1دافعية1الطلبة9
3٫7447نحو1التعلم

3٫9086اأ�سارك1املعلم1امل�سدري1مبتابعة1الطلبة1املحولني1لديه10

من1ال�سعب1على1معلم1الف�سل1التعرف1على1الطلبة1ذوي11
2٫89017�سعوبات1التعلم1دون1م�ساعدة1املعلم1امل�سدري

قد1ي�سعر1املعلم1امل�سدري1بالنق�ص1والدونية1اإذا1مل1يكن1هناك1حوافز121
3٫28913منا�سبة1تعمل1على1متييزه1عن1باقي1املعلمني

من1ال�سعب1على1املعلم1امل�سدري1التعامل1مع1الطلبة1ذوي1�سعوبات131
3٫36012التعلم1والطلبة1املوهوبني1يف1الوقت1نف�سه

معظم1الطلبة1ذوي1�سعوبات1التعلم1بحاجة1اإىل1اأ�ساليب1وو�سائل141
4٫1533تعليمية1تختلف1عن1الطلبة1العاديني

3٫10515ميكن1و�سف1الطلبة1ذوي1�سعوبات1التعلم1باملتخلفني1عقليا15

اأرغب1بالتعامل1مع1الطلبة1ذوي1�سعوبات1التعلم1حتى1امتكن1من161
3٫6969تقدمي1امل�ساعدة1لهم1كما1يفعل1املعلم1امل�سدري

4٫3401الطالب1الذي1يعاين1من1�سعوبات1التعلم1بحاجة1اإىل1معلم1متخ�س�ص17

قد1يتجاوب1الطالب1ذو1ال�سعوبة1التعلمية1مع1املعلم1العادي11اإذا1كان181
3٫66810هناك1تنوع1يف1االأ�ساليب1داخل1غرفة1ال�سف

اإن1ال�سفة1الغالبة1التي1ميكن1اأن1تطلق1على1الطالب1ذي1ال�سعوبة191
3٫15314التعلمية1هي1الغباء
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م���ن1خ���الل1حتليل1هذا1اجل���دول1يتبني1اأن1العب���ارة1)17(1قد1نال���ت1املرتبة1االأوىل1
مبتو�سط1ح�سابي1بلغ11)3٫340(

ويليها1العبارة1)151(1قد1نالت1املرتبة1الثانية1مبتو�سط1ح�سابي1بلغ1)4٫1661(
ونالت1عبارة1)11(1املرتبة11االأخرية1مبتو�سط1ح�سابي1بلغ)2٫7041(

ويليها1عبارة1)61(1يف1املرتبة1قبل1االأخرية1مبتو�سط1ح�سابي1بلغ)2٫7331(

جدول ) 13(
 يبني الو�صط احل�صابي واالنحراف املعياري والفروق ، ملحاور الدرا�صة 

تبعا ملتغري �صنوات اخلربة

مستوى الداللة
. Alfa ن0.0

الفروق
t..test

إناث إناث ذكور ذكور
المحور

االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

0.05 3.870 3.887 22.18 7.442 24.85 غرفة مصادر التعلم

0.05 0.616 5.747 23.20 6.643 22.60 المعلم المصدري

0.05 3.800 5.440 23.79 6.346 21.48
الطالب ذو

الصعوبة التعلمية

نالحظ1من1خالل1حتليل1اجلدول1)13(1ما1يلي:
يوجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1اجتاه1املعلمني1نحو1غرفة1م�سادر1التعلم11-1

تبع���ا1ملتغ���ري1اخلربة,1وكان1الفارق1)3٫8701(1ل�سالح1املعلمني1ذوي1اخلربة1اأقل1
من1)110(1�سنوات.

ال1يوج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1اجتاه���ات1املعلمني1نحو1غرفة1م�سادر21-1
التعلم1تبعا1ملتغري1اخلربة.

يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1الطال���ب1ذي31-1
ال�سعوبة1التعلمية1تبعا1ملتغري1اخلربة1اأقل1من1)101(1�سنوات.
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جدول ) 14(1
يبني الو�صط احل�صابي واالنحراف املعياري والفروق ملحاور الدرا�صة تبعا ملتغري اجلن�س.

مستوى الداللة
. Alfaن0.0

الفروق
t.test

إناث إناث ذكور ذكور

االنحراف المحور
المعياري

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

0.05 6.220 4.660 23.716 6.746 27.507 غرفة مصادرالتعلم

0.05 1.652 5.157 20.882 5.133 21.776 المعلم المصدري

0.05 4.630 4.612 21.460 1.227 23.833
الطالب ذو

الصعوبة التعلمية

11 يوجد1هناك1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1اجتاه1املعلمني1نحو1غرفة1م�سادر1-
التعلم1تبعا1ملتغري1اجلن�ص1,1وكان1الفارق1)6٫2201(1ل�سالح1الذكور.

21 يوج���د1هناك1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1اجت���اه1املعلمني1نحو1الطالب1ذي1-
ال�سعوبة1التعلمية1تبعا1ملتغري1اجلن�ص1وكان1)4٫612(1الفارق1ل�سالح1الذكور.

31 ال1يوجد1هناك1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1اجتاه1غرفة1م�سادر1التعلم1تبعا1-
ملتغري1اجلن�ص1حيث1بلغ1)ى1٫1571(.

جدول ) 15( 
يبني الو�صط احل�صابي واالنحراف املعياري والفروق ملحاور الدرا�صة 

تبعا ملتغري املرحلة التعليمية.

مستوى الداللة
. Alfaن0.0

الفروق
t.test

إناث إناث ذكور ذكور
المحور

االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

0.05 3.330 8.154 23.150 7.934 26.980 غرفة مصادر التعلم

0.05 2.266 7.919 18.150 7.105 20.530 المعلم المصدري

0.05 0.089 6.700 21.120 7.331 21.030
الطالب ذو

الصعوبة التعلمية



اجتاهات املعلمني نحو م�شكلة �شعوبات التعلم يف املدار�س االأ�شا�شية د . نادر احمد جرادات  & د . يحيى اأحمد القبايل

- 253 -

11 يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1اجتاهات1املعلمني1نح���و1غرفة1امل�سادر1-
تبعا1ملتغري1املرحلة1التعليمية,1وبلغ1الفارق1)3٫3301(1ل�سالح1معلمي1ال�سف.

21 يوج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1اجتاهات1املعلم���ني1نحو1املعلم1امل�سدري1-
تبعا1ملتغري1املرحلة1التعليمية1وبلغ1الفارق)12٫2661(1ل�سالح1معلمي1ال�سف.

31 ال1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1يف1اجتاهات1املعلم���ني1نحو1الطالب1ذي1-
ال�سعوبة1التعلمية1تبعا1ملتغري1املرحلة1التعليمية.

جدول ) 16 ( 
يبني املتو�صط احل�صابي واالنحراف املعياري والن�صبة املئوية 

والرتتيب للمحاور الثلثة تبعا للمتغريات.
الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور

الثاني 70.660 6.471 24.731
اتجاه المعلمين نحو

غرفة المصادر

الثالث 70.630 6.284 21.189
اتجاه المعلمين نحو
المعلم المصدري

األول 73.800 5.927 22.140
اتجاه المعلمين نحو

الطالب ذي صعوبات التعلم

يب���ني1اجل���دول1اأع���اله1اأن1حمور1اجت���اه1املعلمني1نح���و1الطال���ب1ذي1ال�سعوبة1
التعلمي���ة1نال���ت1املرتب���ة1االأوىل1مبتو�سط1ح�ساب���ي1)22٫1401(1وانح���راف1معياري1

)5٫927(1ون�سبة1مئوية)73٫8001(.
ونال1حمور1اجتاه1املعلمني1نحو1غرفة1م�سادر1التعلم1املرتبة1الثاين1مبتو�سط1

ح�سابي1)24٫7311(1وانحراف1معياري1)6٫4711(1ون�سبة1مئوية1)70٫6601(.
ون���ال1حم���ور1اجت���اه1املعلمني1نح���و1املعل���م1امل�سدري1املرك���ز1الثال���ث1مبتو�سط1

ح�سابي1بلغ)21٫1891(1وانحراف1معياري1)6٫2841(1ون�سبة1مئوية1)70٫6301(.
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مناق���صة نتائ��ج الدرا�ص��ة
م���ن1خ���الل1ا�ستعرا����ص1نتائ���ج1اجل���داول1االإح�سائي���ة1,1وا�ستخ���راج1املتو�سط���ات1
احل�سابي���ة1واالنحراف���ات1املعياري���ة,1والن�سب1املئوية,1والرتب1للعب���ارات1واملحاور1,1

ظهرت1النتائج1التالية:
نال���ت1العب���ارة1)17(1)الطالب1ال���ذي1يعاين1من1�سعوب���ات1التعلم1بحاجة1اإىل1

معلم1متخ�س�ص(11املرتبة1االأوىل1مبتو�سط1ح�سابي1بلغ11)3٫340(

ويليها1العبارة1)151(1)اإن1وجود1غرفة1م�سادر1تعلم1يف1املدر�سة1يعمل1على1تنوع1
االأ�سالي���ب1الرتبوي���ة1ويزي���د1م���ن1فر�ص1التعلم1داخ���ل1املدر�سة(11ق���د1نالت1املرتبة1

الثانية1مبتو�سط1ح�سابي1بلغ1)4٫1661(.

ونال���ت1عب���ارة1)11()1ق���د1ي�سي���ع1وق���ت1الطال���ب1اأثن���اء1زيارته1لغرف���ة1م�سادر1
التعلم1اأثناء1الدوام1املدر�سي(11املرتبة11االأخرية1مبتو�سط1ح�سابي1بلغ)2٫7041(

ويليه���ا1عب���ارة1)61(1)ميكن1و�سف1غرف���ة1م�سادر1التعلم1باأنه���ا1غرفة1الطلبة1
االأغبياء(11يف1املرتبة1قبل1االأخرية1مبتو�سط1ح�سابي1بلغ)2٫7331(.

ون���ال1حم���ور1اجت���اه1املعلم���ني1نح���و1الطال���ب1ذي1ال�سعوب���ة1التعلمي���ة1املرتبة1
االأوىل1مبتو�س���ط1ح�ساب���ي1)22٫1401(1وانحراف1معي���اري1)5٫927(1ون�سبة1مئوية11

.)73٫8001(

ونال1حمور1اجتاه1املعلمني1نحو1غرفة1م�سادر1التعلم1املرتبة1الثاين1مبتو�سط1
ح�سابي1)24٫7311(1وانحراف1معياري1)6٫4711(1ون�سبة1مئوية1)70٫6601(.

ون���ال1حم���ور1اجت���اه1املعلمني1نح���و1املعل���م1امل�سدري1املرك���ز1الثال���ث1مبتو�سط1
ح�سابي1بلغ)21٫1891(1وانحراف1معياري1)6٫2841(1ون�سبة1مئوية1)70٫6301(.

وكانت1الن�سبة1املئوية1للمحاور1الثالثة1كاالأتي:
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1 اجتاه1املعلمني1االيجابي1نحو1الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية1ميثل1ما1ن�سبته1-
.%80٫73

1 اجتاه1املعلمني1االيجابي1نحو1غرفة1م�سادر1التعلم1ميثل1ما1ن�سبته%66٫701.-
1 اجتاه1املعلمني1االيجابي1نحو1غرفة1م�سادر1التعلم1ميثل1ما1ن�سبته%63٫701.-

وهذا1يعني1اأن1هناك1اجتاهات1�سلبية1نحو1هذه1املحاور1الثالثة1ظهرت1كالتايل:
1 اجت���اه1املعلم���ني1ال�سلبي1نحو1الطالب1ذي1ال�سعوب���ة1التعلمية1ميثل1ما1ن�سبته1-

.%20٫26
1 اجتاه1املعلمني1ال�سلبي1نح1غرفة1م�سادر1التعلم1ميثل1ما1ن�سبته%29٫341.-
1 اجتاه1املعلمني1ال�سلبي1نحو1املعلم1امل�سدري1ميثل1ما1ن�سبته%37٫291.-

النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول:

11 ه���ل1هن���اك1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى)0٫051(1يف1اجتاه���ات1.
املعلمني1نحو1غرفة1امل�سادر1تبعا1ملتغري1النوع؟

كان���ت1االإجاب���ة1نع���م1,1هناك1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى)0٫051(1يف1
اجتاه���ات1املعلمني1نحو1غرف���ة1�سعوبات1التعلم1تبعا1ملتغري1الن���وع,1وكانت1ل�سالح1

الذكور
وال�سبب1يف1راأي1الباحث1يعزى1اإىل1اأن1م�سكلة1�سعوبات1التعلم1تنت�سر1بني1الذكور1
اأك���رث1من1االإن���اث1بثالثة1اأ�سعاف1كما1جاء1يف1البح���وث1والدرا�سات.لذا1فاإن1لهذه1
امل�سكل���ة1انت�س���اًرا1وا�سًع���ا1ب���ني1الذكور1والتعامل1م���ع1هذه1ال�سريح���ة1يفر�ص1نف�سه1
بقوة1على1املعلمني1اأكرث1من1املعلمات.ويجد1معلم1الف�سل1العادي1نف�سه1م�سطرا1
لتحوي���ل1الطلب���ة1اىل1غرف���ة1امل�سادر1نظرا1لع���دد1الطلبة1الذي���ن1يحتاجون1لهذه1

اخلدمة1يف1من1طالبه.

21 هل1هناك1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى)0٫051(11يف1اجتاه1املعلمني1.
نحو1الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية1تبعا1ملتغري1النوع1؟
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كان���ت1االإجاب���ة1نع���م,1هناك1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى)0٫051(11يف1
اجت���اه1املعلم���ني1نح���و1الطالب1ذي1ال�سعوب���ة1التعلمية1تبعا1ملتغ���ري1النوع؛1ل�سالح1
الذك���ور11الأن1م���ا1ينطب���ق1عل���ى1غرفة1امل�سادر1ينطب���ق1على1الطال���ب1ذي1ال�سعوبة1
التعلمي���ة1فحج���م1امل�سكل���ة1لدى1الذك���ور1اأ�سعاف1حجمه���ا1عند1االإن���اث1,1وبالتايل1
ي���وؤدي1ه���ذا1الو�سع1اإىل1زيادة1التعامل1مع1ه���ذه1الفئة1من1الطلبة1,1مما1يوؤدي1اإىل1
تلم����ص1حاجاته���م1والبحث1عن1اجنح1الطرق1حللها.1حت���ى1الميثل1الطالب1عائقا1

على1�سري1احل�سة1الدرا�سية.

31 هل1يوجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى)0٫051(1يف1اجتاه1املعلمني1.
نحو1املعلم1امل�سدري1تبعا1ملتغري1النوع؟

االإجاب���ة1ال1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى)0٫051(1يف1اجت���اه1
املعلم���ني1نحو1املعل���م1امل�سدري1تبعا1ملتغري1اجلن�ص.ويع���زى1ال�سبب1يف1ذلك1ح�سب1
راأي1الباح���ث1اإىل1املوؤه���الت1العلمي���ة1الت���ي1يحمله���ا1املعلمون1واملعلم���ات1,1حيث1اإن1
م���ا1ن�سب���ة1من1يحملون1درج���ة1الدبلوم1الع���ايل1منهم1)12:9(1مم���ا1يدفع1املعلمني1
يف1ه���ذه1املدار����ص1اإىل1تقدير1املعلم���ني1امل�سدريني1كونه���م1كتخ�س�سني1يف1املجال.
وم���ن1ناحية1اأخرى1ف���اإن1ت�سنيف1هذه1الفئة1من1املعلمني1�سمن1الفئة1االإدارية1يف1
املدار����ص1,1مم���ا1ي�سيف1بعدا1اآخ���ر1الحرتامهم1,1باالإ�ساف���ة1اإىل1الواجب1االإن�ساين1
والرتب���وي1ال���ذي1يعمل1على1ح���ل1م�ساكل1فئة1بحاج���ة1اإىل1امل�ساع���دة,1والتخفيف1

على1املعلم1العادي1يف1حل1امل�سكلة1داخل1غرفة1ال�سف1.

النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين:

41 هل1يوجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى)0٫051(1يف1اجتاه1املعلمني1.
نحو1غرفة1م�سادر1التعلم1تبعا1ملتغري1اخلربة1التعليمية؟

كان���ت1االإجاب���ة1نع���م,1يوجد1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى)0٫051(1يف1
اجتاه1املعلمني1نحو1غرفة1م�سادر1التعلم1تبعا1ملتغري1اخلربة1التعليمية,11ول�سالح1
املعلم���ني1ذوي1�سن���وات1اخلربة1اأق���ل1من)101(1�سنوات.ويع���زى1ال�سبب1يف1ذلك1من1
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وجهة1نظر1الباحث1اإىل1اأن1املعلمني1الذين1تقل1�سنوات1خربتهم1عن)1101(1�سنوات1
هم1من1حملة1درجة1البكالوريو�ص11وهذا1يعني1اأنهم1قد1در�سوا1تخ�س�ص1الرتبية1
اخلا�س���ة,1وال���ذي1يت�سمن1تخ�س�ص1�سعوبات1التعلم1�سم���ن1املقررات1اجلامعية1,1
مم���ا1يعطيهم1فكرة1وا�سعة1عن1م�سكل���ة,1�سعوبات1التعلم,1وما1زال1املجال1مفتوحا1
لديه���م1لاللتح���اق1بربنامج1الدبلوم1الع���ايل1ل�سعوبات1التعل���م,1واملتاح1للمعلمني1
الذي���ن1تق���ل1خربته���م1ع���ن)1101(�سنوات,1وقد1ظه���ر1ذلك1من1خ���الل1العبارة1رقم11111111111111111
)131(1من1حمور1اجتاهات1املعلمني1نحو1الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية,1حيث1وردت1
كاالآتي:” اأرغب1بالتعامل1مع1فئة1�سعوبات1التعلم1حتى1اأمتكن1من1التعامل1معهم1
كما1يفعل1املعلم1امل�سدري” حيث1نالت1هذه1العبارة1املرتبة1التا�سعة1من1بني)1191(
عبارة1,1ومبتو�سط1ح�سابي1بلغ)1696,31(1وهو1ميثل1متو�سط1متقدم1يف1اال�ستبانة.

51 ه���ل1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى)0٫051(1يف1اجتاه���ات1.
املعلمني1نحو1املعلم1امل�سدري1تبعا1ملتغري1اخلربة1التعليمية؟

كان���ت1االإجاب���ة,1اليوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى)0٫051(1يف1
اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1املعل���م1امل�س���دري1تبع���ا1ملتغ���ري1اخل���ربة1التعليمي���ة,11وقد1
يع���زى1ال�سب���ب1يف1راأي1الباحث1اإىل1اأن1وجود1اآلية1عمل1موحدة1ينطلق1منها1املعلم1
امل�سدري1دون1متييز1يف1التعامل1مع1احلاالت1وامل�سكالت1التي1لها1�سلة1ب�سعوبات1
التعل���م1دون1االأخ���ذ1بعني1االعتبار1�سنوات1اخلربة1بني1املعلمني1مما1يدعو1اجلميع1
اإىل1توحي���د1االجت���اه1نح���و1ه���ذه1اخلدم���ة1والتعام���ل1معه���ا1م���ن1منطل���ق1حت�سني1

العملية1الرتبوية.

61 ه���ل1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى)0٫051(1يف1اجتاه���ات1.
املعلمني1نحو1الطالب1ذي1ال�سعوبة1العلمية1تبعا1ملتغري1اخلربة1التعليمية؟1

كان���ت1االإجاب���ة1نع���م1,1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى)0٫051(1
يف1اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1الطال���ب1ذي1ال�سعوب���ة1التعلمية1تبع���ا1ملتغري1اخلربة1
التعليمي���ة1ول�سال���ح1املعلم���ني1ذوي1�سن���وات1اخلربة1اأقل1م���ن)1101(1�سنوات.ويرى1
الباحث1اأن1ال�سبب1يتمثل1يف1املوؤهل1العلمي,1وهو1ما1اأنطبق1على1النقطة1ال�سابقة.
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النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث:

71 ه���ل1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى)0٫051(1يف1اجتاه���ات1.
املعلمني1نحو1غرفة1م�سادر1التعلم1تبعا1ملتغري1املرحلة1التعليمية؟

وكان���ت1االجاب���ة1نع���م,1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عند1م�ست���وى)0٫051(1
يف1اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1غرفة1م�س���ادر1التعلم1تبع���ا1ملتغري1املرحل���ة1التعليمية11
ول�سال���ح1معلم���ي1ال�س���ف,1ويع���زى1ال�سبب1من1وجه���ة1نظر1الباح���ث1اإىل1اأن1معلم1
ال�س���ف1اأق���رب1اإىل1م�سكل���ة1�سعوبات1التعلم1من1معلم1املج���ال,1حيث1تبدو1جتليات1
هذه1امل�سكلة1وا�سحة1للعيان1من1خالل1مالحظتها1عن1كثب1يف1ال�سفوف1الثالثة1
االأوىل,1باالإ�ساف���ة1لتدري����ص1معلم1الف�سل1الأكرث1امل���واد1لل�سف1نف�سه1طوال1العام1
الدرا�س���ي.1حي���ث1تك���ون1مالحظت���ه1للطال���ب1ب�س���كل1مبا�س���ر1ويف1جمي���ع1االأو�ساع1

والظروف1.1بعك�ص1معلم1املجال1الذي1ال1يرى1الطالب1اال1يف1ح�سة1معينة.

81 ه���ل1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى)0٫051(1يف1اجتاه���ات1.
املعلمني1نحو1املعلم1امل�سدري1تبعا1ملتغري1املرحلة1التعليمية؟1

كان���ت1االجاب���ة1نع���م,1يوجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائي���ة1عند1م�ست���وى)0٫051(1يف1
اجتاه���ات1املعلم���ني1نحو1املعلم1امل�س���دري1تبعا1ملتغري1املرحل���ة1التعليمية11ول�سالح1
معلم���ي1ال�س���ف,1ويع���زى1الباح���ث1ال�سب���ب1اإىل1اأن1معل���م1ال�س���ف1هو1االأق���در1على1
التعام���ل1م���ع1م�س���كالت1الطلبة1التعليمي���ة1والك�سف1ع���ن1�سعوب���ات1التعلم1,حيث1
تظه���ر1�سعوب���ات1التعل���م1يف1�سنني1التعل���م1املبكرة1,1اأم���ا1يف1حالة1معل���م1املجال1فاإن1
ت�س���رب1التالمي���ذ1من1ال�سلم1التعليمي1خا�سة1الذين1يعانون1من1�سعوبات1التعلم1
يك���ون1ب�س���كل1كبري,1لذا1ف���اإن1تعامل1معلم1املج���ال1مع1هذه1ال�سريح���ة1من1الطلبة1
يك���ون1ب�س���كل1ع���ام1اأقل1من1معل���م1ال�سف.ويرتت���ب1على1ذلك1عالق���ة1وثيقة1تزيد1
اأهميته���ا1م���ن1خ���الل1احلاج���ة1املا�سة1للمعل���م1امل�س���دري1يف1هذا1البدي���ل1الرتبوي1

احليوي.
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91 ه���ل1يوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى)0٫051(1يف1اجتاه���ات1.
املعلمني1نحو1طالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية1تبعا1ملتغري1املرحلة1التعليمية؟

1االجاب���ة1كانت1بالنفي,ال1يوجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى)0٫051(1
يف1اجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1طال���ب1ذي1ال�سعوب���ة1التعلمي���ة1تبع���ا1ملتغ���ري1املرحلة1
التعليمي���ة1ويع���زى1ال�سب���ب1يف1ذل���ك1م���ن1وجه���ة1نظر1الباح���ث1اإىل1وج���ود1عالقة1
م�سرتك���ة1متث���ل1حلق���ة1الو�س���ل1ب���ني1الطرف���ني,1وهي1الطال���ب1ال���ذي1يعاين1من1
�سعوب���ات1التعل���م1,1حي���ث1ال1تخلو1مرحل���ة1درا�سية1من1هذه1امل�س���كالت1فال�سعوبة1
ق���د1ت�سي���ب1الطلب���ة1يف1اأي1مرحل���ة1درا�سية1وق���د1ت�ساحب1الطالب1م���دى1احلياة,1
ل���ذا1ف���اإن1وجود1هذه1امل�سكل���ة1يف1كافة1املراحل1الدرا�سية1– ب�س���كل1ن�سبي1– توحد1
النظرة1بني1معلمي1ال�سف1ومعلمي1املجال1نحو1الطالب1ذي1ال�سعوبة1التعلمية1,1

وتفر�ص1على1كال1املعلمني1التعامل1مع1هذه1احلاالت1ب�سكل1تربوي1وعلم.

التو�صيات

عل���ى1اأث���ر1م���ا1تقدم1من1حتلي���ل1وتف�س���ري1للبيانات1يف1ارت���اأى1الباحث1ط���رح1بع�ص1
التو�سي���ات1الت���ي1من1�ساأنها1اأن1تعمل1على1حت�س���ني1االجتاهات1ب�سكل1اأف�سل1لدى1

املعلمني1نحو1م�سكلة1�سعوبات1التعلم1,1ومنها:

11 �س���رورة1تزويد1املعلم���ني1وب�سكل1دوري1بن�سرات1مف�سلة1عن1م�سكلة1�سعوبات1-
التعل���م1وب�س���كل1دوري,1من1اأجل1بناء1ثقافة1حول1هذه1امل�سكلة1والتعامل1معها1

بجدية1وعن1قناعة1تامة.
21 �سرورة1عقد1الدورات1والندوات1بالتعاون1مع1اجلهات1املخت�سة1يف1هذا1املجال1-

,1لتوعي���ة1املعلم���ني1واأولياء1االأمور-1ك�سركاء1يف1حل1امل�سكلة-1لي�سهل1التعامل1
مع1هذه1ال�سريحة1من1الطلبة.

31 �س���رورة1اط���الع1الهيئ���ات1التدري�سي���ة1يف1املدار����ص1الت���ي1حتت���وي1عل���ى1غرف1-
م�س���ادر1تعل���م1وبرامج1�سري1الطالب1امللتحقني1بهذه1الغرف1,1لال�ستفادة1من1

خرباتهم1.
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41 ا�ستغ���الل1القن���وات1االإعالمي���ة1يف1املدار�ص1,11من:1جم���الت1مدر�سية,1واإذاعة1-
مدر�سي���ة,1وحف���الت1ومنا�سب���ات1,1واإ�س���راك1الطلب���ة1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1

هذه1الفعاليات.
51 �سرورة1تكاتف1كافة1الهيئات1التعليمية1يف1املدار�ص1مع1معلمي1غرف1امل�سادر)1-

املعل���م1امل�س���دري(1والعم���ل1كاأ�س���رة1واح���دة1يف1�سبي���ل1اإجن���اح1برام���ج1�سعوبات1
التعلم.

61 �سرورة1متييز1معلمي1غرف1امل�سادر1باحلوافز1املغرية,1والتقدير1االأكادميي,1-
للق�س���اء1عل���ى1ثقاف���ة1العي���ب1ل���دى1املعلم���ني,1حي���ث1اأن1االإحجام1ع���ن1درا�سة1
الطلب���ة1يف1اجلامع���ات1لهذا1التخ�س����ص)1الرتبية1اخلا�سة(1م���ازال1ملحوظا1

يف1االأو�ساط1الرتبوية.
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م�صتوى الر�صا عن اخلدمات الإر�صادية لأ�صر الأطفال املعاقني فكريا
فى اململكة العربية ال�صعودية فى اطار حاجاتهم الأ�صرية

اإعداد
د. خريى اأحمد ح�صني

ا�صتاذ م�صاعد ال�صحة النف�صية
كلية الرتبية باأ�صوان ، جامعة اأ�صوان

م��ق�دم��ة :
تعك�ص1التوجهات1البحثية1رغبة1الكثري1من1املجتمعات1يف1النه�سة1واال�ستفادة1
م���ن1ثرواته���ا1الب�سري���ة,1واإميان���ا1منه���ا1باأن���ه1ميكن1اال�ستف���ادة1م���ن1االأطفال1ذوي1
االإعاق���ة1ب���داأت1املن���اداة1بحق���وق1ذوي1االإعاق���ة1وواجب���ات1املجتم���ع1نحوه���م1,1وزاد1
االهتم���ام1يف1الع�سر1احلايل1بذوي1االإعاقة1ب�سكل1عام,1ومب�سكلة1االإعاقة1الفكرية1
ب�سكل1خا�ص1اإذ1تعد1من1االإعاقات1التي1تهم1الباحثني1واملخت�سني1يف1املجتمع11الأنها1
تعت���رب1م���ن1االإعاقات1متع���ددة1اجلوانب1واالأبع���اد1)الطبية1,التاهيلي���ة1,النف�سية,1
االجتماعي���ة1,املهني���ة(1وهذه1االأبع���اد1تتداخل1ببع�سها,1لذا1يج���ب1الت�سدي1لهذه1

امل�سكلة1باأبعادها1املختلفة.

وفى1هذا1املحتوى1اأ�سارت1ماجدة1عبيد1وخولة1يحيى1)101,20051-121(1اىل1ان1
الطفل1ذا1االإعاقة1مبختلف1اأنواعها1جزء1ال1يتجزاأ1من1املجتمع1الذي1ينتمى1اإليه,1
والأهمي���ة11تفعي���ل1هذا1اجل���زء1داخل1املجتمع1الب���د1اأن1تقدم1له1الرعاي���ة1املنا�سبة1,1
ويتم1اال�ستفادة1من1اأق�سى1طاقات1ميتلكها1,ومن1خالل1تقبل1املجتمع1له1ودجمه1
في���ه1ي�سع���ر1هذا1الطفل1باالنتماء1اإىل1املجتمع,1ومن1خالل1هذا1االنتماء1ي�ستطيع1

الطفل1ذو1االإعاقة1اأن1ي�سهم1يف1بناء1املجتمع1يدا1بيد1مع1االأطفال1العاديني.1

وتكم���ن1خط���ورة1م�سكلة1االإعاق���ة1الفكرية1فى1اأنها1توؤث���ر1بال�سلب1على1قدرات1
واإمكان���ات1الطف���ل,1باالإ�ساف���ة1اإىل1االآث���ار1ال�سالب���ة1الت���ي1تع���اين1منه���ا1اأ�سرة1ذلك1
الطف���ل1,1ويف1ه���ذا1املجال1اأو�سحت1نتائج1درا�سات1على1حنفي1)2007اأ1,ب(1,واميان1
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كا�س���ف1)2007(,1وزيدان1ال�سرطاوي1وعبد1العزيزال�سخ�ص1)1998(1اإىل1ان1وجود1
طف���ل1ذي1اإعاق���ة1يف1االأ�س���رة1ق���د1ي�ساع���ف1اإىل1حد1كبري1م���ن1ال�سغ���وط1النف�سية1
واالجتماعية11واالقت�سادية1التي1لها1مردود1�سلبي1على1احلياة1االأ�سرية,1وتعد1اأهم1
ال�سغوط1التي1تعاين1منها1اأ�سر1ذوي1االإعاقة1)1رعاية1الطفل,1والهموم1امل�ستقبلية,1
والتواف���ق1الزواج���ي,1وردود1فعل1االآخرين,1واالأبن���اء1العاديني,وال�سغوط1املادية(1
وذلك1قد1يرجع1اإىل1اأن1اأ�سر1االأطفال1ذوي1االإعاقة1وخ�سو�سا1الوالدين1غالبا1ما1
يفتقدون1امل�ساندة1والدعم1من1اجلهات1املخت�سة1واملجتمع,1مما1ينعك�ص11بال�سلبية1

على1الن�سق1االأ�سري.

كم���ا1اأ�س���ار1فاروق1�س���ادق1)2000,1996(1اإىل1اأن1اإعاقة1الطف���ل1توؤثر1بال�سلب1يف1
حي���اة1االأ�س���رة1ويتمث���ل1ذلك1فى1تباط���وؤ1دورة1حي���اة1االأ�سرة1وا�سط���راب1االأدوار1يف1
االأ�س���رة1وا�سط���راب1العالقات1االأ�سرية,1مم���ا1يوؤدي1اإىل1ا�سط���راب1�سورة1االأ�سرة1

ومكانتها1لدى1العامل1اخلارجي1.

وم���ن1خالل1حتلي���ل1الكتابات1النظري���ة1والدرا�سات1والتتبع1ملج���ال1االإعاقة1يف1
الوط���ن1العرب���ي1يت�سح1اأن1التمركز1وتق���دمي1اخلدمات1كانت1للطف���ل1ذو1االإعاقة1
فقط1,بالرغم1من1تاأكيد1هذه1الكتابات1على1دور1االأ�سرة1الفاعل1يف1خدمة1الطفل1
ذو1االإعاق���ة1,الأن1االأ�س���رة1وخ�سو�س���ا1–الوالدين-11�سري���كا1يف1تلك1اخلدمة1اإال1اأن1

هذه1امل�ساألة1مازالت1يف1حاجة1اإىل1درا�سات1يف1الوطن1العربي.

11111ويرج���ع1االهتم���ام1بتقدمي1خدمات1الأ�سرة1الطفل1ذي1االإعاقة1اإىل1اأن1�سخ�سية1
الطف���ل1تت�س���كل1طبق���ا1للمن���اخ1االأ�سري1ال���ذي1يعي�ص1في���ه1من1خ���الل1الدورالهام1
الذى1يلعبه1يف1اإ�سباع1حاجات1الطفل1املختلفة1اإذا1كان1مناخا1�سحيا1ي�سوده1احلب1
وامل���ودة1والعطف1والتقديرواالحرتام1,بينم���ا1قد1يوؤدى1عدم1اإ�سباع1هذه1احلاجات1
يف1املن���اخ1االأ�س���ري1امل�سطرب1امل�سحون1باخلوف,1والقل���ق,1واال�سطراب,1وال�سراع,1
ويوؤثر1املناخ1االأ�سري1امل�سطرب1على1ا�سطراب1ال�سخ�سية1ب�سفة1عامة,1و�سخ�سية1
االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1ب�سف���ة1خا�س���ة1,حيث1توؤث���ر1اخلربات1االأ�سري���ة1املبكرة1يف1
توافق1االأطفال1,اأو1�سوء1توافقهم,وتوؤدي1اخلربات1الغري1�سارة1اإىل1حدوث1العديد1

من1اال�سطرابات1النف�سية1وال�سلوكية1)مها1اأحمد,2008(.1
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ويف1هذا1املحتوى1تو�سلت1العديد1من1الكتابات1النظرية1والبحوث1والدرا�سات1
ال�سابقة1فى1جمال1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1منها1درا�سات1عادل1عبد1اهلل1وال�سيد1
فرح���ات1)2001(,1و�سهري1اأحمد)2002(,ودارلنج1و�سليجمان1)2001(,1واآمال1عبد1
املنع���م1)2006(,1وعبداملطل���ب1القريط���ى)2005(11اإىل1اأن���ه1كلم���ا1كان1هناك1تدخل1
اأ�سري1يف1برنامج1الطفل1ذي1االإعاقة1كانت1فعاليات1الربنامج1اأكرث1جناحا1واأبعد1
اأثرا1يف1حياته,1ومن1ثم1فاإن1اإر�ساد1الوالدين1وم�ساندتهما1ميكن1تربيره1على1اأنه1
دور1هام1واأ�سا�سي1يف1حياة1الطفل1ذوي1االإعاقة1اإذ1تعترب1االأ�سرة1هي1البيئة1االأوىل1

االأكرث1فعالية1يف1مواجهة1م�سكالت1الطفل1واإعاقته1.

كما1اأكد1ابراهيم1اأبونيان1)5,12007-13(1على1اأن1االأ�سرة1وخا�سة1الوالدين1هي1
احلا�سن1االأول1واملربي1االأ�سا�سي1للطفل1واأنه1كلما1كانت1اأ�سرة1الطفل1ذوي1االإعاقة1
واعية1بطبيعة1االإعاقة1لدى1الطفل1واأثرها1عليه1وعلى1االأ�سرة1وملمة1مبتطلبات1
خدمت���ه1داخ���ل1وخارج1االأ�س���رة1وعارفة1بحقوقها1وحقوق1طفله���ا1وواجباتها1جتاه1
الربام���ج1واملعاه���د1الت���ي1تخدم1الطف���ل1ذوي1االإعاق���ة.1كلما1كان���ت1خدمة1الطفل1
اأكرث1فاعلية1واأكرث1فائدة1,وهذا1ال1ميكن1اأن1يتحقق1ما1مل1تقوم1الربامج1واملعاهد1
الت���ي1تق���دم1اخلدمات1ل���ذوي1االإعاقة1عل���ى1توعية1االأ�سرة1وتدريبه���ا1,وفتح1الباب1

اأمامها1لت�سبح1�سريكا1فاعال1يف1خدمة1الطفل1ذوي1االإعاقة.1

وعل���ى1الرغ���م1من1اأن1العدي���د1من1االأ�سر1التي1لديها1اأطف���ال1من1ذوي1االإعاقة1
يدي���روا1حياته���م1ب�س���كل1طبيعي1وفع���ال1ك�سائ���ر1االأ�س���ر1,اإال1اأن1بع�ص1ه���ذه1االأ�سر1
وخ�سو�سا1الوالدين1قد1يحتاجا1اإىل1اإر�ساد1لت�سهيل1اندماج1الطفل1ذوي1االإعاقة1
يف1االأ�سرة11واملجتمع.1وحيث11اأن1هناك1حاجات1لوالدي1االأطفال1من1ذوي1االإعاقة1
مل1ت�سبع1ب�سكل1وا�سح,1فاإن1ات�سال1الوالدين1مبقدمي1اخلدمة1ال1يجب1اأن1ينتهي1

عند1مرحلة1الت�سخي�ص1فقط.11

,1وع���الء1الدي���ن1كفاف���ى1)2003(1  Flying (1999) 1 اأو�س���ح11فالين���ج1 وق���د1
عل���ى1اأهمي���ة1م�ساركة1الوالدي���ن1يف1التخطيط1للربامج1الفردي���ة1الأطفالهم1ذوي1
االإعاقة,حي���ث1تتطلب1تلك1الربامج1ع���ادة1دورا1َن�سطا1ًللوالدين1وهو1االأمر1الذي1
يق���وم1ب���ه1الوالدي���ن1ب�س���كل1متمي���ز1خ�سو�س���ا1فيم���ا1يتعل���ق1بتعلي���م1اأطفالهم1من1
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ذوي1االإعاق���ة1,1وم���ن1خالل1ه���ذا1اال�سرتاك1واالت�سال1ميكن1الق���ول1اأن1الوالدين1
واملعلم���ني1ميكنهم1التع���رف1على1بع�سهم1البع�ص1بطريق���ة1اأف�سل1مما1هو1معتاد1
,ويف1هذا1ال�سياق1لي�ص1غريبا1اأن1ت�سبح1امل�ساركة1ميزة1ماألوفة1يف1التعليم1اخلا�ص.

العربي���ة1 اململك���ة1 يف1 اخلا�س���ة1 للرتبي���ة1 1 التنظيمي���ة1 القواع���د1 اأك���دت1 وق���د1
ال�سعودي���ة1عل���ى1اأهمي���ة1ال�سراك���ة1ب���ني1املعاه���د1وبرام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1وبني1
االأ�س���رة1وخ�سو�س���ا1الوالدين,ويت���م11تفعيل1هذه1ال�سراكة1م���ن1خالل1فريق1عمل1
يق���دم1خدمات1ار�سادي���ة1نف�سية1وتاأهيلية1وتربوية1واجتماعية1واقت�سادية1وطبية1
وتوعوي���ة1للطف���ل1ذو1االإعاق���ة1والأ�سرت���ه1,1ويتك���ون1ع���ادة1ه���ذا1الفريق1م���ن1معلم1
ال�سف1واملديرواالخ�سائي1االجتماعي1واالخ�سائي1ال�سلوكي1و1الوحدة1ال�سحية1
يف1املعاهد1او1الربامج1اإذ1تعد1اخلدمة1االإر�سادية1كما1ي�سري1حامد1زهران1)2005(1
مبثابة1م�ساعدة1الفرد1لكي1يفهم1ذاته1وينمي1اإمكانياته,1ويحدد1م�سكالته1ويحلها1
لك���ي1ي�س���ل1اإىل1اأهدافه1وحتقيق1ال�سحة1النف�سية1والتوافق1ال�سخ�سي1والرتبوي1

واملهني1والزواجي1واالأ�سري1)�ص1�ص431-40(1.

وف���ى1جم���ال1درا�سة1وحتليل1واقع1اخلدم���ات1االإر�سادية1اأك���دت1درا�سة1�سيليفيا1
واآخري���نSilvia et al1)2010(1.1عل���ى1�س���رورة1حتلي���ل1التوقع���ات1والتفاع���الت1
االإجتماعي���ة1وت�سم���ني1الكف���اءة1الذاتي���ة1ودع���م1التنمي���ة1ال�سخ�سي���ة1للح���د1م���ن1
ال�سعوب���ات1التى1توؤثر1عل���ى1االآداء1االأكادميى1للطالب1وتعوق1تقدمهم1وتوافقهم1
  et al. (2012) ف���ى1احلي���اة1عام���ة1,1ف���ى1ح���ني1اأو�سح���ت1درا�س���ة1كين���ان1واآخري���ن
1Kenanان1هن���اك1بع����ص1امل�س���كالت1ف���ى1خدم���ات1التوجي���ه1واالإر�س���اد1النف�س���ى1
وخا�س���ة1ف���ى1مدار����ص1تركي���ا1,1وهذه1امل�س���كالت1تتمثل1ف���ى1اأوجه1الق�س���ور1الكمى1
ال���ذى1يقت�س���ر1عل���ى1تق���دمي1اخلدم���ات1التعليمية1فقط1ب���دون1تفعي���ل1اخلدمات1

االإر�سادية1وامل�ساندة1لتح�سني1نظرة1املجتمع1والعمل1على1حتقيق1ذات1الفرد.

كم���ا1يعت���رب1الر�س���ا1االأ�سري1ع���ن1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1املقدم���ة1للوالدين1يف1
معاه���د1وبرامج1الرتبي���ة1اخلا�سة1من1العنا�سر1املهم���ة1واملوؤثرة1يف1جناح1العملية1
 Jhonsonالتعليمي���ة1.1وف���ى1ه���ذا1امل�سم���ون1اأ�س���ار1كل1م���ن1جون�س���ون1ودوفي���ت
واآخري���ن1 املو�س���ى1 (,ونا�س���ر1 11999( املو�س���ى1 ونا�س���ر1 1, 1 1&Duffett (2002)
)2008(1اإىل11اأن1الر�س���ا1االأ�س���ري1يع���د1من1اأح���د1اأهم1العنا�س���ر1يف1تقييم1الربامج1
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واخلدم���ات1التي1تق���دم1لالأطفال1من1ذوي1االإعاقة1ووالديه���م1وتتمثل1اأهميته1يف1
�س���وء1اعتب���ارات1يرتب���ط1به���ا1الر�سا1االأ�س���ري1مبا1تعاني���ه1االأ�سرة1م���ن1�سغوط1اأو1
اإحباط���ات1,1واأو�سح���ت1اأهم1نتائج1هذه1الدرا�سات1اأن1والدي1االأطفال1ذوي1االإعاقة1
غري1الرا�سني1عن1الربامج1واخلدمات1يعانون1من1احباطات1و�سغوطات1ولديهم1
اإح�سا����ص1دائ���م1باأنه���م1غ���ري1مرغوبني1يف1امل�سارك���ة1يف1برامج1طفله���م1ذي1االإعاقة,1
واأو�سح���ت1اأن1ر�س���ا1الوالدين1عن1اخلدمات1والربامج1الت���ي1تقدم1الأطفالهم1من1

ذوي1االإعاقة1ي�ساعد1يف1تفاعلهم1واندماجهم1يف1هذه1الربامج1.

1ونظ���را1ًالأهمي���ة1اإ�سراك1والدي1االأطفال1م���ن1ذوي1االإعاقة1الفكرية1يف1برامج1
طفلهم1مع1عدم1اغفال1اأن1ال�سغوط1وامل�سكالت1الذين1يعانيان1منها1والدي1الطفل1
ذو1االإعاقة1الفكرية1قد1توؤدي1اإىل1اختالل1يف1الن�سق1االأ�سري1والعالقات1واالأدوار1
داخ���ل1االأ�س���رة1,حت���اول1الدرا�س���ة1احلالي���ة1معاي�سة1وال���دي1الطف���ل1ذوي1االإعاقة1
الفكرية1وما1يعانونه1من1�سغوطات1وم�سكالت1وذلك1من1خالل1حتديد1اخلدمات1
االإر�سادي���ة1وم�ست���وى1الر�س���ا1عنها1وفق���ا1ًلتلبيتها1للحاج���ات1االأ�سري���ة1والعك�ص.

ويف1�س���وء1م���ا1تق���دم1حت���اول1الدرا�س���ة1احلالي���ة1التعرف1ع���ن1قرب1عل���ى1واقع1
اخلدم���ات1االإر�سادية1املقدم���ة1لوالدي1االأطفال1ذوي1االإعاق���ة1الفكرية1وم�ستوى1

الر�سا1عنها1يف1معاهد1وبرامج1الرتبية1اخلا�سة1باململكة1العربية1ال�سعودية.

م�ص��ك�ل�ة ال��درا�ص�ة:
تتبلور1م�سكلة1الدرا�سة1احلالية1من1خالل1املحاور1التالية:

11 تع���د1م�سكل���ة1االإعاق���ة1الفكرية1من1اأك���رث1التحديات1التي1تواج���ه1العديد1من1.
املجتمع���ات1ب�سف���ة1عام���ة1واملجتم���ع1ال�سع���ودي1خا�س���ة1,1وذلك1لتزاي���د1اأعداد1
ذوي1االإعاق���ة1الفكري���ة,1وبالتايل1زيادة1م�سكالته���م11واحتياجاتهم1االإر�سادية1
والرتبوي���ة1والطبي���ة1والتاأهيلية1.حي���ث1اإن1وجود1طف���ل1ذي1اإعاقة1يف1االأ�سرة1
ي�ساع���ف1ال�سغ���وط1عل���ى1الوالدي���ن1مم���ا1ي�ستل���زم1توف���ري1خدم���ات1اإر�سادية1
جلمي���ع1اأع�س���اء1الن�س���ق1االأ�سري1عام���ة,1والوالدين1خا�س���ة1للتغلب1على1تلك1
ال�سغ���وط1,1كم���ا1يتوقف1ر�س���ا1الوالدين1عن1اخلدم���ات1االإر�سادية1على1جودة1

اخلدمات1االإر�سادية1وتنوعها1ومدى1تلبيتها1الحتياجات1الوالدين.
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21 م���ن1خ���الل1عم���ل1الباح���ث1ف���ى1مراكزالتوجي���ه1واالر�س���اد1النف�س���ى1باململك���ة1.
العربي���ة1ال�سعودي���ة1وتب���ادل1الزي���ارات1بوح���دة1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1
مت1اج���راء1مقاب���الت1�سخ�سية1بامل�سئول���ني1واملخت�سني1وبع����ص1اال�سر1الذين1
لديهم1اأطفال1معاقني1فكرياً,1وقد1كانت1اآرائهم1واجتاهاتهم1تعرب1عن1وجود1
خدم���ات1ار�سادي���ة11تق���دم1لالأ�س���ر,1لك���ن1م�ست���وى1ر�ساهم1عنه���ا1ال1ين�سجم1يف1
تلبي���ة1احتياجاته���م1وتخفي���ف1ال�سغ���وط1عنه���م1مم���ا1ينعك����ص1بال�سل���ب1على1

توافقهم1االأ�سري1ومع1الطفل1ذي1االإعاقة1الفكرية.
31 م���ن1خ���الل1الدرا�س���ة1اال�ستطالعية1الت���ي1اأجراها1الباحث1لوال���دي1االأطفال1.

ذوي1االإعاقة1الفكرية1والتى1متت1من1خالل1توجيه1�سوؤال1مفتوح1عن1اأهمية1
احلاج���ة1اإىل1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة,1اأت�س���ح1م���ن1خ���الل1حتلي���ل1اال�ستجاب���ات1
اأن1ن�سب���ة1821%1م���ن1االأ�س���ر1مازال���وا1بحاج���ة1اإىل1خدمات1اإر�سادي���ة1اأكرث1تلبى1
احتياجاته���م1اال�سري���ة1وت�ساعده���م1يف1بناء1عالقة1اأف�س���ل1واجنح1مع1طفلهم1
يف1االأ�س���رة1واملجتم���ع1ومعه���م1جميع���ا1يف1احلي���اة1عام���ة1,1وف���ى1�س���وء1نتائ���ج1
حتلي���ل1الدرا�س���ة1االإ�ستطالعي���ة1وتف���اوت1الن�سب1املئوية1ف���ى1تلبية1اخلدمات1
واحلاج���ات1اأ�س���ارت1نتائ���ج1درا�س���ة1فولي���ا1Fulya1)2012(1اىل1�س���رورة1تقييم1
اخلدم���ات1االأكادميية1واملهني���ة1وال�سخ�سية1واالإجتماعي���ة1من1قبل1مر�سدى1
املدار����ص1للح�س���ول1عل���ى1اأك���رب1ق���در1م���ن1اخلدم���ات1االر�سادي���ة1الت���ى1تلب���ى1
احلاج���ات1الواقعي���ة1واملاأمولة1للفئ���ات1العادية1عامة1وفئ���ات1االإعاقة1خا�سة1,1
واأظهرت1نتائج1الدرا�سة1وجود1تباين1فى1تقدمي1اخلدمات1كانت1تتجه1بن�سبة1
70%1عل���ى1م�ست���وى1املدار�ص1الثانوية1,1فى1ح���ني1ح�سلت1على1ن�سبة441%1على1
م�ست���وى1املرحل���ة1االإبتدائية1,مما1يعمق1االجتاه1نح���و1التدخل1املبكر1وتفعيل1

هذه1اخلدمات1للح�سول1هلى1م�ستوى1مرتفع1من1الر�سا.
41 م���ن1خ���الل1م���ا1اأكدت���ه1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1التى1اجري���ت1فى1جم���ال1االعاقة1.

الفكرية1مثل1درا�سة1لولني1واآخرينLewellyn  et al1)20021,1998(1.11على1
احلاج���ة1املا�س���ة1لوالدي1االأطفال1من1ذوي1االإعاقة1الفكرية1اىل1تلقي1العديد1

من1اخلدمات1االر�سادية.
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ويف1�سوء1ما1اآثارته1حماور1امل�سكلة1احلالية1ميكن1حتديد1م�سكلة1الدرا�سة1يف1
ال�س���وؤال1الرئي�سي1الت���ايل:1“ ما1م�ستوى1الر�سا1عن1اخلدمات1االإر�سادية1املقدمة1
الأ�س���ر1االأطف���ال1املعاق���ني1فكريا1ًفى1اململك���ة1العربية1ال�سعوية1ف���ى1اطار1حاجاتهم1

االأ�سرية1؟1“ .

 ويتفرع من هذا ال�سوؤال الأ�سئلة الفرعية التالية:

11 ما1واقع1اخلدمات1االإر�سادية1املقدمة1لوالدى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1-
يف1معاهد1وبرامج1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1الدمام1والريا�ص1؟1

21 م���ا1م�ستوى1ر�سا1والدى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1عن1خدمات1االإر�ساد1-
املقدمة1لهم1يف1معاهد1وبرامج1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1الدمام1والريا�ص1؟11

31 هل1توجد1فروق1يف1ا�ستجابات1االآباء1واالأمهات1على1مقيا�ص1الر�سا1عن1واقع1-
اخلدمات1االإر�سادية1الأ�سر1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1؟

41 ه���ل1حتتل���ف1الف���روق1يف1ا�ستجابات1اآب���اء1االأطفال1ذوي1االإعاق���ة1الفكرية1على1-
مقيا����ص1الر�س���ا1عن1واق���ع1اخلدمات1االإر�سادي���ة1الأ�سراالأطف���ال1ذوي1االإعاقة1
الفكري���ة1باخت���الف1متغ���ريات1امل�ستوى1التعليم���ي1لالآباء,1والدخ���ل1ال�سهرى1

لالآباء,1و�سدة1اإعاقة1الطفل؟1
51 هل1حتتلف11الفروق1يف1ا�ستجابات1اأمهات1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكريةعلى1-

مقيا����ص1الر�س���ا1عن1واق���ع1اخلدمات1االإر�سادي���ة1الأ�سراالأطف���ال1ذوي1االإعاقة1
الفكرية1باخت���الف1متغريات1امل�ستوى1التعليمي1لالأمهات,1والدخل1ال�سهرى1

لالأمهات,1و�سدة1اإعاقة1الطفل؟

اأهداف الدرا�صة: 
حتاول1الدرا�سة1احلالية1التعرف1على:

11 واقع1اخلدمات1االإر�سادية1املقدمة1لوالدى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1يف1-
معاهد1وبرامج1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1الدمام1والريا�ص1.1

21 م�ست���وى1ر�س���ا1والدى1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1الفكرية1عن1خدم���ات1االإر�ساد1-
املقدمة1لهم1يف1معاهد1وبرامج1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1الدمام1والريا�ص11.1
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31 الف���روق1االإح�سائي���ة1يف1ا�ستجاب���ات1االآباء1واالأمهات1عل���ى1مقيا�ص1الر�سا1عن1-
واقع1اخلدمات1االإر�سادية1الأ�سر1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1.

41 الفروق1يف1ا�ستجابات1اآباء1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1على1مقيا�ص1الر�سا1-
ع���ن1واق���ع1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1الأ�سراالأطف���ال1ذوي1االإعاقة1الفكري���ة1وفقا1َ
ملتغ���ريات1امل�ست���وى1التعليمي1لالآب���اء,1والدخل1ال�سهرى1لالآب���اء,1و�سدة1اإعاقة1

الطفل1.1
51 الف���روق1يف1ا�ستجاب���ات1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1الفكريةعل���ى1مقيا�ص1-

الر�س���ا1عن1واق���ع1اخلدمات1االإر�سادي���ة1الأ�سراالأطف���ال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1
وفق���ا1َملتغ���ريات1امل�ست���وى1التعليم���ي1لالأمهات,1والدخ���ل1ال�سه���رى1لالأمهات,1

و�سدة1اإعاقة1الطفل1.

اأهمية الدرا�صة :
ترجع1اأهمية1الدرا�سة1احلالية1اإىل1النقاط1التالية:

11 طبيع���ة1املو�س���وع1ال���ذي1تتناول���ه1الدرا�سة1احلالي���ة1وهو1م�ست���وى1الر�سا1عن1-
واق���ع1اخلدم���ات1االإر�سادية1املقدم���ة1الأ�سر1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1يف1
�س���وء1م���ا1يعانيه1الوالدين1من1�سغوط1مرتبط���ة1باإعاقة1طفلهم1,وافتقادهم1
للدع���م1امل���ادي1واملعنوي1واملعلومات���ي1الذي1ي�ساعدهم1عل���ى1التغلب1على1تلك1

ال�سغوط1وتفهم1احتياجات1اأطفالهم.
21 التاأكي���د1عل���ى1الدور1الفاع���ل1الذي1تلعبه1االأ�سرة1يف1حي���اة1الطفل1ذي1االإعاقة1-

الفكرية1اإذا1توافرت1لديها1خدمات1اإر�سادية1مالئمة.
31 قل���ة1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1-1ف���ى1حدود1عل���م1الباحث1-1الت���ي1اأجريت1يف1جمال1-

اخلدمات1االإر�سادية1وفهم1احلاجات1االأ�سرية1لالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1
يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1.

41 اإن1الك�س���ف1ع���ن1م�ستوى1الر�سا1عن1واقع1اخلدم���ات1االإر�سادية1املقدمة1الأ�سر1-
االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1قد1ي�ساعد1القائمني1على1رعاية1ذوي1االإعاقة1
الفكري���ة1باململك���ة1العربي���ة1ال�سعودية1عل���ى1تطوير1خدم���ات1االإر�ساد1املقدمة1

لهم1واأ�سرهم.
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51 ان1اهمي���ة1الك�س���ف1ع���ن1الف���روق1يف1ا�ستجابات1االآب���اء1واالأمهات1عل���ى1مقيا�ص1-
الر�س���ا1ع���ن1واق���ع1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1فى1اط���ار1تلبي���ة1احلاج���ات1االأ�سرية1
املقدم���ة1يف1معاه���د1وبرام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1مدين���ة1الدم���ام1والريا�ص1
ق���د1ي�ساع���د1فى1التعرف1عل���ى1اأثر1متغريات1امل�ستوى1التعليم���ي1لالأب1و1لالأم,1
والدخ���ل1ال�سهرى1لالأب1ول���الأم,1و�سدة1اإعاقة1الطفل,1وهل1يختلف1باختالف1
ه���ذه1املتغ���ريات1,اأم1هن���اك1متغريات1اأخ���رى1يجب1ان1تراعى1ف���ى1اطار1تقدمي1

هذه1اخلدمات1واحلاجات.

مددات الدرا�صة :
حتدد1الدرا�سة1احلالية1باملحددات1التالية:

•  املحددات الب�سرية: 	
تقت�س���ر1الدرا�س���ة1احلالي���ة1عل���ى1وال���دي1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1الفكري���ة1
القابل���ني1للتعل���م1امللتحق���ني1باملرحل���ة1االبتدائي���ة1يف1معاه���د1وبرام���ج1الرتبي���ة1
اخلا�س���ة1احلكومي���ة1بن���ني,1ويت���م1التكاف���وؤ1بينه�م1من1حي���ث1خلو1الطف���ل1من1اأي1
اإعاق���ات1اأخ���رى,1واأن1يكون1الطفل1ه���و1ذو1االإعاقة1الوحيد1يف1االأ�س���رة,1واأن1يعي�ص1

الطفل1ذو1االإعاقة1الفكرية1مع1اأ�سرته1النووية.
• املحددات املكانية :	

يقت�س���ر1تطبي���ق1اأدوات1الدرا�س���ة1احلالي���ة1داخ���ل1معاه���د1وبرام���ج1الرتبي���ة1
اخلا�س���ة1احلكومي���ة1بن���ني1التابع���ة1ل���وزارة1الرتبي���ة1والتعلي���م1مبدين���ة1الدمام1و1

الريا�ص1باململكة1العربية1ال�سعودية.
• املحددات الزمانية:	

مت1تطبيق1هذه1الدرا�سة1يف1الف�سل1االأول1للعام1الدرا�سي120121/20111املوافق1
114331/1432ه�1.
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وم�صطلحات الدرا�صة: مفاهيم                 
   1. اخلدمات الإر�سادية:

يع���رف1حام���د1زه���ران1)401,2005-431(1اخلدم���ات1االر�سادي���ة1باأنهام�ساع���دة1
الف���رد1لك���ي1يفهم1ذات���ه1وينمي1اإمكانيات���ه,1ويح���دد1م�سكالته1ويحله���ا1لكي1ي�سل1
اإىل1اأهداف���ه1وحتقي���ق1ال�سح���ة1النف�سية1والتواف���ق1ال�سخ�سي1والرتب���وي1واملهني1
والزواج���ي1واالأ�س���ري1.1ويعرفه���ا1خالد1الربق���اوي1ومرفت1احل���ارث1)12,120071(11
بانها1م�ساعدة1الفرد1على1حتقيق1التوافق1النف�سي1واالأ�سري1واالإجتماعي1واملهني1

والتقليل1من1ال�سعوبات1اأو1املعوقات1التي1تن�ساأ1لديه.

ويعرف1الباحث1اخلدمات1االإر�سادية1اجرائيا1َباأنها:1تلك1اخلدمات1)النف�سية1
,االجتماعية1,1الرتبوية,االقت�سادية,التاأهيلية(1التي1تقدم1من1قبل1املخت�سني1يف1
معاهد1وبرامج1الرتبية1اخلا�سة1احلكومية1واملعتمدة1باململكة1العربية1ال�سعودية1
,وذلك1بهدف1م�ساعدة1الوالدين1للتغلب1على1ما1يواجههم1من1م�سكالت1وتعديل1
اجتاهاته���م1نحو1طفلهم1م���ن1ذوي1االإعاقة1الفكرية1فى1�سوء1حاجاتهم1االأ�سرية,1
وذل���ك1من1خالل1الدرجة1الت���ي1يح�سل1عليها1والدي1الطفل1ذو1االإعاقة1الفكرية1

/)االآباء1/االأمهات1(1فى1املقيا�ص1امل�ستخدم1فى1الدرا�سة1احلالية.

2.  الر�سا : 
111111من1خالل1تعدد1التعريفات1واملفاهيم1النظرية1واالإجرائية1للر�سا1النف�سى1
وف���ى1�س���وء1اختالف1الباحثني1فى1تناول1هذا1املفه���وم1وما1ا�ستمل1عليه1من1قبول1
اأو1ع���دم1قبول1ح�س���ب1اال�ستجابة1للمواقف1التى1يواجهها1الفرد1.1ويعرف1الباحث1
الر�س���ا1اجرائيا1ًبان���ه1:1احلالة1التي1ي�سل1اإليها1والدي1االأطفال1من1ذوي1االإعاقة1
الفكري���ة1والتي1ت�سب���ع1احتياجاتهم1ويكونوا1اأكرث1قدرة1على1اال�ستجابة1للمواقف1
احلياتي���ة1املختلفة,1من1خالل1الدرجة1التي1يح�س���ل1عليها1اآباء1واأمهات1االأطفال1

ذوي1االإعاقة1الفكرية1على1املقيا�ص1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1احلالية1.

3.  الإعاقة العقلية :
يتبن���ى1الباح���ث1التعري���ف1امل�ستخ���دم1يف1وزارة1الرتبي���ة1والتعلي���م1يف1اململك���ة1
العربي���ة1ال�سعودي���ة1)2007,2008(1,1وه���و1تعري���ف1اجلمعي���ة1االأمريكي���ة1لالإعاقة1
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العقلي���ة1الت���ى1عرفه���ا1باأنه���ا:«1حالة1ت�س���ري1اإىل1جوانب1ق�سور1ملمو�س���ة1يف1االأداء1
الوظيف���ي1احلايل1للفرد,1وتت�س���ف1احلالة1باأداء1عقلي1دون1املتو�سط1ب�سكل1وا�سح1
ويوج���د1متالزم���ا1م���ع1جوانب1ق�س���ور1ذات1�سلة1يف1جمال���ني1اأو1اأكرث1من1جماالت1
امله���ارات1التكيفية1التالي���ة1:1التوا�سل1والعناية1الذاتية1واحلياة1املنزلية1واملهارات1
االجتماعي���ة1وا�ستخدام1امل�سادر1املجتمعية1والتوجيه1الذاتي1وال�سحة1وال�سالمة1
وامله���ارات1االأكادميية1ووقت1الفراغ1ومهارات1العمل,1وتظهر1االإعاقة1العقلية1قبل1

�سن1الثامنة1ع�سرة.

4.  القابلون للتعلم :
1وه���و1اأح���د1الت�سنيفات1الرتبوية1املتبعة1,ويق�سد1بهم1تلك1االأطفال1القابلني1
للتعلم1الذين1ال1تزيد1درجة1ذكاءهم1على1701درجة1,1واأال1تقل1عن1551درجة1ح�سب1
اختب���ار1وك�سل���ر,1اأو521-1681درج���ة1عل���ى1اختب���ار1�ستانف���ورد1بينيه,1اأو1م���ا1يعادل1اأيا1
منهم���ا1م���ن1اختب���ارات1ذكاء1مقننة1اأخ���رى1)القواع���د1التنظيمية1ملعاه���د1وبرامج1
الرتبية1اخلا�سة1بوزارة1الرتبية1والتعليم1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية,2000(.

5. برامج الرتبية اخلا�سة:
هي1برامج1ذوي1االحتياجات1الرتبوية1اخلا�سة1املقدمة1يف1املدار�ص1العادية1اأو1
امللحق���ة1مبعاهد1الرتبية1اخلا�س���ة11)القواعد1التنظيمية1ملعاهد1وبرامج1الرتبية1

اخلا�سة1بوزارة1الرتبية1والتعليم1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية20001,1(.

6.  معاهد الرتبية اخلا�سة :
هي1مدار�ص1نهارية1تخدم1ذوي1االحتياجات1الرتبوية1اخلا�سة1فقط1)1وزارة1

ال�سوؤون1االإجتماعية1باململكة1العربية1ال�سعودية2007,20081,1(.

اخللفية النظرية والدرا�صات ال�صابقة:
ا�س���ارت1مناح���ى1الكتابات1النظري���ة1والدرا�سات1التى1اجري���ت1فى1جمال1ذوى1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة1اىل1اأن1وج���ود1اإعاق���ة1ل���دى1الف���رد1اأي1كان���ت1ه���ذه1االإعاقة1
ت�س���كل1ل���ه1ا�سطراب���ا1َوخ�سو�س���ا1اإذا1كان1املجتم���ع1ال���ذي1ينتم���ي1اإلي���ه1جمتمع1ال1
يتقب���ل1االإعاق���ة1الت���ي1لدي���ه,1فت�سب���ح1نظرة1الف���رد1لذاته1نظ���رة1�سلبي���ة1وي�سعب1
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علي���ه1تقبلها,1وهذه1م���ن1اأهم1التحديات1وال�سعوبات1الت���ي1يواجهها1الفرد1املعاق,1
وبالت���ايل1فه���ي1توؤثر1على1تكيف���ه,1وتوازنه1النف�س���ي1وتكرب1امل�سكل���ة1واحلاجة1اإىل1
االإر�س���اد1عندم���ا1حت���دث1االإعاق���ة1يف1ف���رتة1م���ن1فرتات1حي���اة1الف���رد1كاأن1يتعر�ص1
حلادث1يرتتب1عليه1اإعاقة1في�سبح1الفرد1بحاجه1ما�سة1اإىل1تقبل1و�سعه1اجلديد,1
والتكي���ف1مع���ه1من1خالل1االإر�ساد1النف�سي1وو�سع1برامج1وجل�سات1اإر�سادية1لذوي1
االحتياج���ات1اخلا�سة1للتخفيف1م���ن1االآثار1املرتتبة1على1اإعاقة1الفرد,1والو�سول1
اىل1�سح���ة1نف�سي���ة1اأف�س���ل1وتكيف1اأعلى1ف���ى1املحيط1االجتماعى1عام���ة1واالأ�سرى1
خا�س���ة,1وف���ى1ه���ذا1املحتوى1ا�س���ار1كل1من1نبي���ه1ا�سماعي���ل1)2006(,1واآم���ال1باظه1
)2003(1,1وريا�ص1العا�سمي1)120081(1,وحامد1زهران1)2005(1اىل1اأن11اإر�ساد1ذوي1
االحتياج���ات1اخلا�سة1ي�ساع���د1على1فهم1اأف�سل1مل�ساكله���م1وهمومهم1وم�ساعرهم1
,1كم���ا1ي�ساعده���م1يف1منوه���م1نف�سيا1وتربوي���ا1واجتماعيا1ومهني���ا1وزواجيا1واأ�سريا1
وح���ل1م�سكالته���م1املرتبط���ة1باإعاقته���م1اأو1تفوقه���م1,اأو1الناجت���ة1ع���ن1االجتاه���ات1
النف�سي���ة1واالجتماعية1جتاههم1وجتاه1حالتهم,1ويهدف1هذا1االإر�ساد1اإىل1حتقيق1

ال�سحة1النف�سية1والتوافق1والتكيف1مع1ذاتهم1وجمتمعهم.

ونظ���را1ًلتط���ور1خدم���ات1االإر�س���اد1النف�س���ى1ف���ى1مفه���وم1التعددي���ة1الثقافي���ة1
وعملي���ة1العومل���ة1,ا�سبحت1هناك1�سرورة1ملناق�سة1االآث���ار1املدمرة1على1الديناميات1
االإجتماعي���ة1لالأف���راد,1وف���ى1ه���ذا1املحت���وى1اأ�س���ار1كان���اين1Canani1)2012(1اىل1
�س���رورة1تفعي���ل1اأدوار1املوؤ�س�س���ات1التعليمي���ة1ف���ى1التغل���ب1عل���ى1�سدم���ات1الثقافة1
م���ن1خ���الل1تعلي���م1امله���ارات1الدرا�سي���ة1واحلياتي���ة1ملواجه���ة1امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1
واالنفعالية1فى1جمال1العاديني1عامة1وذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1خا�سة1كنظرة1
م�ستقبلي���ة1للخدمات1االإر�سادية.1كما1يع���د1تقبل1�سلوك1املعاق1للمواقف1احلياتية1
التى1يتعاي�ص1معها1من1قبل1القائمني1على1رعايته1من1اأهم1اجلوانب1التى1حتدث1
ل���ه1تكيفا1َوتوافقا1َم���ع1ال�سغوط1النف�سية1التى1يتعر����ص1لها,االأمر1الذى1ي�ستلزم1
وج���ود1اجتاه���ات1ايجابية1من1البيئة1االجتماعية1عامة1واالأ�سرية1خا�سة1الحداث1
ه���ذا1التقب���ل1.1وف���ى1ه���ذا1االإط���ار1او�سح���ت1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1مث���ل1درا�سة1
ابراهي���م1القريوت���ي1)2005(,1وخوزياف���ان1)2005(1,1Khusaifanوين���ج1)2005(
11Yeungطبيع���ة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1وحال���ة1ال�سح���ة1النف�سية1وط���رق1مواجهة1
ال�سغ���وط1وطبيعة1الدع���م1االجتماعي1وم�ستوى1الر�سا1املق���دم1الأمهات1االأطفال1
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ذوي1االإعاقات1العقلية,1وكذلك1و�سف1وحتليل1كيفي1الآباء1االأطفال1ذوي1االإعاقة1
العقلي���ة1يف1ه���وجن1ك���وجن1وذلك1يف1�سوء1م���ا1يرويه1هوؤالء1م���ن1ق�س�ص1خلرباتهم1
ال�سخ�سي���ة1وما1يقدمونه1من1تف�سريات1لهذه1اخلربات,وتو�سلت1اهم1نتائج1هذه1

الدرا�سات1اىل1ما1يلي1:
11 وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1تقب���ل1االأمه���ات1الأطفاله���ن1م���ن1ذوي1.

االإعاق���ة1تعزي1لنوع1االإعاقة1وذلك1ل�سالح1ذوي1االإعاقة1ال�سمعية1والب�سرية1
يف1مقابل1العقلية.

21 كان1للدع���م1االجتماع���ي1وم�ستوى1الر�س���ا1عنه1تاأثري1و�سيط���ي1على1العالقة1.
بني1اال�سطرابات1ال�سلوكية1لدى1االأطفال1والقلق1لدى1االأمهات.

31 1تباينت1ردود1االآباء1ما1بني1ال�سعور1باأن1اإعاقة1الطفل1راجعة1لعوامل1�سخ�سية1.
داخلية1واأن1ال1تكون1راجعة1لعوامل1خارجية1بيئية.1

كم���ا1ان1االهتم���ام1بعملي���ة1التكي���ف1النف�س���ى1ق���د1يعك����ص1اأبع���اد1املن���اخ1النف�سى1
وا�سالي���ب1املعامل���ة1وبع����ص1العوامل1االجتماعي���ة1التى1تلعب1دورا1ًف���ى1اال�ستعداد1
االأ�س���رى1ل���دى1اأولي���اء1اأمور1االأطف���ال1ذوى1االعاقة1الفكري���ة1وباالأخ�ص1القابلني1
للتعل���م1من1خ���الل1ما1يقدمه1من1معاجل���ات1واقعية1لل�سغوط���ات1املتوا�سلة1التى1
تفر����ص1نف�سه���ا1عل���ى1االأ�سرة,كم���ا1ان1تناول1اخل���ربات1الذاتية1م���ن1خالل1جتارب1

االأ�سرة1اخلا�سة1مع1هوؤالء1االأطفال

يعك����ص1دور1اخلدم���ات1االر�سادي���ة1الت���ى1تقدمها1املراكز1واملنظم���ات1للحد1من1
القيود1اخلا�سة1التى1تفر�سها1االأ�سرة1على1املعاقني1والعمل1على1خف�ص1ال�سغوط1
والقل���ق1عل���ى1م�ستقبل1الطف���ل1وتقليل1امل�س���كالت1االأ�سري���ة1واالجتماعية,وغر�ص1
الق���درة1عل���ى1حتم���ل1االأعباء,وفى1ه���ذا1املحتوى1تو�سل���ت1نتائج1درا�س���ات1اأول�سون1
)2004(1Olsson1وبوم���ان1)2004(Bauman1,11وعب���د1املجي���د1احلل���و11)2004(,1
واأمان���ى1ح�سان���ني1)2008(,1و�سو�س���ن1عبد1الرحم���ن1)2002(1,1وعب���د1اهلل1الفوزان1
 Mahoney&1)2005(11وماهوين1وتاراكي�سوار,)2001(,1و�ساهني1ر�سالن1)2000(
واجلماعي���ة1 الفردي���ة1 ال�سخ�سي���ة1 املقاب���الت1 خ���الل1  Tarakeshwarم���ن1

واال�ستفتاءات1املفتوحة1واملقايي�ص1التى1مت1تطبيقها1على1الوالدين1اىل:1
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11 تعر����ص1وال���دي1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ات1العقلي���ة1ملختل���ف1اأن���واع1ال�سغ���وط1.
النف�سي���ة1وتع���د1�سغوط1الوق���ت1والعزلة1ع���ن1احلياة1االجتماعي���ة1اأكرث1هذه1

ال�سغوط1وطاأة.1
21 بخ�سو����ص1خدم���ات1االإر�س���اد1االأ�س���ري1املقدم���ة1للوالدي���ن1والت���ي1تقدمه���ا1.

منظم���ات1االإر�ساد1املتخ�س�سة.1اأو�سحت1النتائج1اأن1هناك1نق�ص1يف1اخلدمات1
املتخ�س�س���ة1املقدم���ة1الأ�سر1املعاقني1عقليا1ًعلى1وجه1التحديد1فى1حني1توجد1

بع�ص1القيود1اخلا�سة1مبحدودية1الوقت1املتاح1لتقدمي1هذه1اخلدمات.1
31 اأن1اأه���م1ال�سغ���وط1الت���ي1تعاين1منه���ا1اأمهات1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1العقلية1.

متثل���ت1فى1امل�سكالت1االأ�سرية1واالجتماعي���ة,1وعدم1القدرة1على1حتمل1اأعباء1
الطفل,1والقلق1على1م�ستقبل1الطفل.1

41 وجود1ابعاد:1ال�سعور1باحلزن,1احلماية1الزائدة,1املثابرة1يف1معاملة1الطفل1ذي1.
االإعاقة1العقلية1كانت1ل�سالح1الذكور.

51 توج���د1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�س���ط1درجات1اأمهات1االأطفال1ذوي1.
االإعاق���ة1العقلي���ة1وبني1متو�س���ط1درجات1اأمه���ات1االأطف���ال1العاديني1يف1درجة1
كاًل1من1]1الالاأن�سنة1,1احلب1امل�سطنع1,1جمود1االأدوار1[1وذلك1ل�سالح1اأمهات1

االأطفال1املعوقني1عقلياً.1
61 اإن1وج���ود1طفل1واحد1ذي1اإعاقة1يرفع1اال�ستعداد1االأ�سري1لرعايته1واالهتمام1.

ب���ه,1واأن���ه1كلما1زاد1ع���دد1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1داخل1االأ�سرة1يق���ل1اال�ستعداد1
االأ�سري1يف1البيئة1ال�سعودية11لرعايتهم1واالهتمام1بهم.

71 اأن1ا�ستع���داد1االأ�س���رة1ال�سعودي���ة11لرعاي���ة1طفله���ا1ذو1االإعاق���ة11والتعاي�ص1معه1.
يزي���د1بازدي���اد1الدخ���ل1ال�سه���ري11لالأ�س���رة1وامل�ست���وى1التعليم���ي1للطف���ل1ذي1
االإعاق���ة,1واأنه1كلم���ا1ارتفع1دخل1االأ�سرة1وكلما1كان1الطف���ل1ذو1االإعاقة1مدركا1
الإعاقت���ه1كلم���ا1كان1ا�ستعداد1االأ�سرة1للتعاي�ص1ورعاية1الطفل1ذو1االإعاقة1اأكرث1

والعك�ص1�سحيح.
81 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًيف1اأبعاد1العالقات1االأ�سرية1بني1اأ�سر1االأطفال1ذي1.

االإعاقة1العقلية1واأ�سر1االأطفال1العاديني1ل�سالح1اأ�سر1االأطفال1العاديني.1
91 وج���ود1عالق���ة1اإيجابي���ة1ودال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1م�ست���وي1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1.

واإدراكهم1لالحتياج1اإىل1اخلدمات1االإر�سادية1املختلفة.11
يزداد1اإدراك1الوالدين1لالحتياج1خلدمات1االإر�ساد11بزيادة1امل�ستوي1التعليمي,101.1

و�سدة1االإعاقة.1
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ونظ���را1َالأن1اإدراك1الوالدي���ن1ي���زداد1تبع���ا1َالحتياجاته���م1الفعلي���ة1خلدم���ات1
االر�ساد1فى1�سوء1متغريات1متباينة1منها1امل�ستوي1التعليمي1وامل�ستوى1االقت�سادى1
والثقاف���ى1و�س���دة1االإعاق���ة1ونوعي���ة1امل���كان1الرتب���وى1,فق���د1اأو�سح���ت1الكث���ري1من1
الدرا�س���ات1كدرا�س���ات1فرمي���ان1واآخري���نFreeman et al1)2009(1.11ون���ور1الدين1
1)2008( وبال�سرتوكون�سيب�س���ن1 1,)2005( كام���ل1 ووحي���د1 1,)2007( ال�سنب���اري1
 Lewellyn et1)20021,1998(11ولول���ني1واآخري���نBallester& Concepcion
al.11و�سميه1جميل11)1997(,1ومكونل1واآخرين1)McConnell et al1)2007.1اىل1
اأن1ا�ستخدام1اأ�ساليب1االر�ساد1ت�ساعد1على1تخفيف1املعاناة11من1ال�سغوط1الناجتة1
ع���ن1االعاقة1وحت�سني1التواف���ق1النف�سى1واالهتمامل1بق�سايا1�سحة1واأمان1الطفل1
وتعزي���ز1التعلم1للمهارات1املنزلية1الوثيقة1ال�سلة1باحتياجات1وخربات1الوالدين,1
وتو�سل���ت1اأه���م1النتائ���ج1اىل1ان1معوقات1تقدمي1اخلدم���ات1االر�سادية1ت�ساعد1على1

تكوين1اجتاهات1�سلبية1و�سعف1فى1املهارات1الهادفة1للدمج.

ولتعديل1مكونات1وحمتوى1االجتاهات1داخل1االأ�سرة1يجب1تقدمي1اخلدمات1
Lawrence11)2012(1االإر�سادية1فى1م�ستويات1,1وهذا1ما1اأو�سحته1درا�سة1لوران�ص
اأن1م�ستويات1تقدمي1اخلدمات1االأ�سرية1تبداأ1بالرعاية1ال�سحية1لالأبناء1واالأقران1
,1يليها1تقدمي1اخلدمات1الكلنيكية1لذوى1امل�سكالت1االنفعالية1احلادة1,1ثم1تقدمي1
اخلدم���ات1التعليمي���ة1لتلبية1احتياج���ات1االأ�سرة1,1وقد1اأو�س���ت1الدرا�سة1مبناق�سة1
م�س���كالت1االأبن���اء1ف���ى1موؤمترالعائلة1بغر����ص1مراقبة1ال�سل���وك1ومعرفة1م�ستوى1
 David et11)2013(1الر�س���ا1ع���ن1اخلدم���ات1,1كم���ا1اأو�ست1درا�سة1ديفي���د1واآخري���ن
al.1ب�س���رورة1االهتمام1بتقدمي1خدمات1االإر�ساد1الزواجى1للح�سول1على1م�ستوى1

منا�سب1من1التقبل1ورعاية1مظاهر1النمو1لكافة1االأبناء.

ويع���د1االإر�س���اد1االأ�س���ري1�س���رورة1حتمي���ة1وحاج���ة1ملح���ة1لك�سر1العزل���ة1التي1
مت���ر1بها1االأ�س���رة1ولت�سهيل1عملية1اندماج1اأ�سرة1الطف���ل1ذي1االإعاقة1داخل1اأ�سرته1
واملجتم���ع1ال���ذي1ينتم���ي1اإلي���ه,1وه���ذا1يرتت���ب1عل���ى1م�ست���وى1الر�س���ا1ع���ن1تقدمي1
اخلدم���ات1االر�سادي���ة1الأ�سر1االأطفال1املعاقني1فكريا1َاإذ1ي���زداد1م�ستوى1الر�سا1عن1
اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1وفقا1ًلتلبية1االأ�سرة1للحاج���ات1االأ�سرية1من1جماالت1رعاية1
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من���و1الطفل1والتعبري1عن1احلياة1االجتماعية1واملجتمعية1وتعلم1املهارات1املنزلية1
و�سب���ط1�سل���وك1الطفل1واالندماج1فى1االأن�سطة1املقدم���ة1للطفل1ويحدث1العك�ص1
لع���دم1التلبي���ة1لهذه1احلاجات1الأن1الر�سا1يعرب1عن1م���دى1التفاوت1املدرك1بني1ما1
ميلكه1الفرد1من1امكانيات1مادية1واجتماعية1وبني1ما1يحتاجه1من1هذه1االمكانات1
,1بحيث1اإذا1اأدرك1اأن1ما1ميلكه1اأكرث1مما1يحتاجه1فاإنه1ي�سعر1بالر�سا1,اما1اإذا1اأدرك1
اأن1ما1ميلكه1اأقل1مما1يحتاجه1فاإنه1ي�سعر1بعدم1الر�سا.1وفى1هذا1ال�سدد1تو�سلت1
1و�سوم���رز1 1Baxter 1)2007(,1وباك�س���رت1)2006(1 درا�س���ات1بندرالعتيب���ي1 نتائ���ج1
11.Bailey et al1)2009(1وبيل���ي1واآخري���ن.Summers et al11)2005(1واآخري���ن
111Johnson)2009(11وجون�س���ونRoll & Pettersson1)2004(1ورول1وبيرت�س���ون
 Lanners & 1والن���رز1ومومبارت����ص1)2009(1 1Guttentag وجوتنت���اج1)2009(1
1Caddell1)2009(111وكادل.Jr  et  al1)2009(11وج���ي1اأر1واآخري���نMombaerts
اإىل1اأن���ه1يوج���د1ر�س���ا1ع���ام1واإن1مل1يكن1عل���ى1م�ستوي1عايل1عن1اخلدم���ات1املقدمة1
لذوي1االحتياجات1اخلا�سة1يف1معاهد1وبرامج1الرتبية1اخلا�سة,1فى1حني1اأظهرت1
النتائ���ج1عدم1وجود1ف���روق1يف1الر�سا1االأ�سري1تبعا1ًملتغ���ريات1اجلن�ص1والعمر,واأنه1
كلم���ا1زاد1امل�ست���وي1التعليمي1للوالدين,1كلم���ا1زاد1عدم1الر�سا1عن1بع�ص1اخلدمات1

االإر�سادية1املقدمة.

جوانب ال�صتفادة من الدرا�صات ال�صابقة : 
1111متت1اال�ستفادة1من1الدرا�سات1التى1مت1احل�سول1عليها1فى1النقاط1التالية:

11 الغالبي���ة1العظم���ى1م���ن1الدرا�س���ات1مت1تنفيذه���ا1با�ستخدام1منهجي���ة1البحث1.
الو�سف���ي؛1لو�سف1تاأثريات1وجود1طفل1ذي1اإعاقة1داخل1االأ�سرة,كما1يالحظ1
اأن1جمي���ع1الدرا�س���ات1اعتم���دت1على1املدخل1الكم���ي1فيما1ع���دا1درا�ستي1بومان1
)2004(11Baumanوين���ج1)11Yeung1)2005والت���ي1اعتم���د1فيهم���ا1الباحث���ني1

على1منهجية1البحث1الكيفي.
21 اأج���رت1بع����ص1هذه1الدرا�سات1مقارنة1بني1اأولياء1اأم���ور1االأطفال1ذوي1االإعاقة1.

العقلي���ة1واأولي���اء1اأم���ور1االأطف���ال1العادي���ني1كم���ا1يف1درا�س���ات1كل1م���ن1�ساه���ني1
القريوت���ي1 وابراهي���م1 1)2002( الرحم���ن1 عب���د1 و�سو�س���ن1 1,)2000( ر�س���الن1
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1Khusaifan؛1 )2005(,1واأول�س���ون1)2004(1,1Olssonوخوزياف���ان1)2005(1
وذلك1للتعرف1على1التغيريات1احلادثة1يف1اأ�سر1االأطفال1ذوي1االإعاقة1العقلية1

واأع�سائها1مقارنة1باالأ�سر1العادية1نتيجة1وجود1طفل1ذي1اإعاقة1عقلية.1
31 جند1اأن1جميع1هذه1الدرا�سات1قد1تناولت1اأ�سر1لديها1اأطفال1من1ذوي1االإعاقة1.

العقلي���ة1الذي���ن1يتلقون1خدمات1الرتبية1اخلا�سة1يف1معاهد1وبرامج1الرتبية1
اخلا�س���ة.1وق���د1مت1اختي���ار1ه���ذه1الدرا�س���ات1وف���ق1ه���ذا1املنطل���ق1بحيث1ميكن1
اال�ستف���ادة1منه���ا1ف���ى1الدرا�سة1احلالية1م���ن1حيث1اأعمار1االأطف���ال,1كما1ركزت1
معظ���م1الدرا�س���ات1على1اأطف���ال1يدر�سون1مبعاه���د1وبرامج1الرتبي���ة1اخلا�سة1
11Olsson)2004(1ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني81-116عام,1فيما1عدا1درا�سة1اأول�سون
والتي1ا�ستملت1على1اأطفال1يرتاوح1اأعمارهم1من1بني1�سن1امليالد1اإىل1161عام,1
وق�سد1الباحث1من1ذلك1اأن1يكون1االأطفال1قد1و�سلوا1لل�سن1الذي1ميكن1من1
خالل���ه1اأن1تت�س���ح1تاأث���ريات1اإعاقة1الطفل1على1االأ�سرة1ب�س���كل1اأو�سح1واأ�سمل؛1

مما1يفيد1فى1درا�سة1الر�سا1عن1اخلدمات1املقدمة1يف1الدرا�سة1احلالية.1
41 او�سح���ت1معظ���م1نتائج1الدرا�سات1اأن1وجود1طف���ل1ذي1اإعاقة1عقلية1يف1االأ�سرة1.

ي���وؤدي1اإىل1ح���دوث1العدي���د1من1التغ���ريات1الهام���ة1يف1اجلو1االأ�س���ري1العام1يف1
االأ�س���رة,1وال���ذي1يت�سم���ن1قدر1كبري1من1الال�س���واء1,1كما1اأنه1يوؤث���ر1�سلبا1ًعلى1
العالق���ات1االأ�سري���ة1وتنظي���م1االأدوار1وال�سب���ط1ب���ني1االأ�س���ر1مقارن���ة1باأ�س���ر1
االأطفال1العاديني,وهو1االأمر1الذي1اأو�سحته1درا�ستي1�ساهني1ر�سالن1)2000(1

و�سو�سن1عبد1الرحمن1)2002(.
51 ا�س���ارت1بع����ص1النتائ���ج1اىل1ان1وجود1طف���ل1ذو1اإعاقة1عقلي���ة11يف1االأ�سرة1يوؤدي1.

اإىل1اإحداث1�سغوط1كبرية1وخمتلفة1ومتتنوعة1على1الوالدين,1بع�سها1يرجع1
ملتطلبات1رعاية1الطفل1ذي1االإعاقة,1وتبعا1َلت�سنيفات1ال�سغوط1,فقد1متثلت1
ف���ى1ال�سغ���وط1االجتماعي���ة1واالأ�سري���ة1كما1ف���ى1درا�س���ات1درا�سة1عب���د1املجيد1
احلل���و1)20041(1وبوم���ان1)2004(11Baumanواأول�سون1)11Olsson1)2004فى1
ح���ني1او�سح���ت1درا�س���ة1خوزياف���ان1Khusaifan1)2005(1بوج���ه1خا�ص1وجود1
م�ست���وى1ع���ال1م���ن1االكتئ���اب1والقل���ق1ل���دى1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ات1

العقلية11مقارنة1باأمهات1االأطفال1العاديني.
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61 تنوع���ت1االأ�سالي���ب1الت���ى1اأتبعه���ا1وال���دي1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة1,1.
فكان���ت1بع����ص1االأ�سالي���ب1غ���ري1مالئم���ة1يف1التعامل1م���ع1ال�سغ���وط1النف�سية1
الت���ي1يواجهونها,1كم���ا1مت1ممار�سة1اأ�ساليب1غري1�سليم���ة1يف1املعاملة1الوالدية1
الأطفالهم1ذوي1االإعاقة1العقلية,1وكان1هذا1ظاهرا1َفى1درا�سات1كل1من1بومان1

11.Khusaifan1)2005(11وخوزيافانBauman1)2004(
71 تنوع���ت1املتغ���ريات1املوؤث���رة1عل���ى1الر�س���ا1ع���ن1خدم���ات1االر�س���اد1االأ�س���رى1من1.

حي���ث1متغريات:امل�ستوى1االإقت�س���ادى1للوالدين,وامل�ست���وى1التعليمى1,و�سدة1
االعاقة,عم���ر1الطف���ل1املع���اق1فكرياَ,وق���د1عملت1بع�ص1الدرا�س���ات1على1�سبط1
متغ���ري1امل�ست���وى1االقت�سادى1حي���ث1ان1انخفا�سه1يعمل1عل���ى1زيادة1ال�سغوط1
النف�سية1لدى1بع�ص1االأ�سركما1فى1درا�سة1احللو)2004(,فى1حني1كان1متغري1
امل�ست���وى1التعليم���ى1اأك���رث1ارتباط���ا1َبنج���اح1االأ�س���رة1ف���ى1تعامله���ا1م���ع1م�سكلة1
االعاق���ة,1بينم���ا1كان1متغ���ري1�سدة1االإعاق���ة1من1املتغ���ريات1املرتبطة1بحجم1ما1
تواجه���ه1م���ن1م�سكالت,اأم���ا1متغري1العمر1ف���كان1من1املتغ���ريات1الهامة1لتقبل1
الطف���ل1املع���اق1,ونظرا1َالإرتب���اط1متغ���ريات1]امل�ست���وى1االقت�سادى,وامل�ستوى1
التعليم���ى,1و�س���دة1االإعاق���ة[1بالر�سا1عن1اخلدم���ات1اال�سادية1الأ�س���ر1املعاقني1
فكري���ا1َفق���د1مت1اال�ستف���ادة1منه���م1ف���ى1الدرا�س���ة1احلالي���ة1ملعرف���ة1تاث���ري1هذه1
املتغ���ريات1عل���ى1م�ست���وى1الر�سا,كم���ا1ح���اول1الباح���ث1تثبي���ت1متغ���ري1العم���ر1
ف���ى1الدرا�س���ة1احلالي���ة1الأن1اأغل���ب1الدرا�س���ات1الكيفي���ة1املتعمق���ة1او�سح���ت1ان1

ا�ستجابات1الوالدين1تختلف11باختالف1عمر1الطفل1املعاق1فكرياَ.
81 مت1اال�ستف���ادة1م���ن1ه���ذه1الدرا�س���ات1يف1حتدي���د1اأن���واع1اخلدم���ات1االر�سادي���ة1.

,و1 امل�سان���دة1 واخلدم���ات1 الرتبوي���ة,1 واخلدم���ات1 املعلوماتي���ة,1 )اخلدم���ات1
1, االجتماعي���ة1 اخلدم���ات1 ,و1 النف�سي���ة1 واخلدم���ات1 1, ال�سحي���ة1 اخلدم���ات1
واخلدمات1التدريبية1(1كاأهم1االأبعاد1التي1يجب1اأن1يت�سمنها1مقيا�ص1الر�سا1
ع���ن1واق���ع1اخلدمات1االر�سادية1املقدمة1يف1معاه���د1وبرامج1الرتبية1اخلا�سة,1
اإذ1األق���ت1ه���ذه1الدرا�سات1ال�سوء1على1نوعي���ة1اخلدمات1االإر�سادية1التي1ميكن1
اأن1يتلقاها1والدي11االأطفال1ذوي1االإعاقة1العقلية,1ف�ساًل1عن1بع�ص1العوامل1

املوؤثرة1على1الر�سا1االأ�سري1عن1هذه1اخلدمات.1
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91 او�سح���ت1الدرا�سات1اأن11الوالدي���ن1بحاجة1ما�سة1اإىل1جمموعة1من1اخلدمات1.
االإر�سادي���ة1وخدم���ات1الدع���م1الت���ي1ت�ساعده���م1يف1التغلب1عل���ى1م�سكلة1وجود1
االإعاق���ة1العقلي���ة1,والت���ي1تو�س���ح1زي���ادة1حاج���ة1الوالدي���ن1خلدم���ات1الدع���م1
واالإر�س���اد1بزي���ادة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1وح���ده1االإعاق���ة,1ومن1ثم1ف���اإن1تقدمي1
م���دى1وا�س���ع1ومتن���وع1م���ن1ه���ذه1اخلدم���ات1املتخ�س�س���ة1الأ�سر1االأطف���ال1ذوي1
االإعاق���ة1الفكري���ة1يك���ون1من�سجما1َمع1تلبي���ة1احلاجات1االأ�سري���ة1ي�ساعد1على1
مواجهة1امل�سكالت1املرتتبة1على1وجود1طفل1معاق1فكريا1َداخل1االأ�سرة1ويكون1
م�ست���وى1مرتف���ع1من1الر�سا1عن1هذه1اخلدمات1وه���و1االأمر1الذى1تركز1عليه1

الدرا�سة1احلالية.
اأو�سح���ت1اأه���م1التو�سي���ات1واملقرتح���ات1الت���ى1تناولته���ا1الدرا�س���ات1العربي���ة101.1

واالأجنبي���ة1احلاج���ة1ملزي���د1م���ن1الدرا�س���ات1الت���ي1تتن���اول1ر�س���ا1الوالدين1عن1
اخلدمات1االإر�سادية1املختلفة1نظرا1َلقلة1الدرا�سات1العربية1التي1اأجريت1على1
وال���دي1االأطف���ال1م���ن1ذوي1االإعاق���ة1الفكرية,1مما1يظهر1مزي���دا1ًمن1احلاجة1
اإىل1اإج���راء1الدرا�سة1احلالية,1كم���ا1اأبرزت1هذه1الدرا�سات1اأهمية1تناول1متغري1
الر�سا1الوالدي1عن1اخلدمات؛1نظرا1ًالأنه1االأ�سا�ص11الإحداث1تغيريات1اإيجابية1
يف1اخلدمات1والربامج1املقدمة1وتطويرها1وتفعيل1دورها1يف1الت�سدي1مل�سكلة1

االإعاقة1الفكرية.1

فرو�س الدرا�صة :
111111ف���ى1�س���وء1م���ا1ا�ستمل���ت1عليه1الدرا�سة1احلالية1من1متغ���ريات,1وما1مت1توظيفه1
م���ن1نتائ���ج1ملجموع���ة1الدرا�س���ات1ال�سابقة1لت���ى1مت1تناولها1ح���اول1الباحث1�سياغة1

فرو�ص1اإجرائية1على1النحو1التاىل1:

11 1ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1ا�ستجاب���ات1االآب���اء1واالأمه���ات1عل���ى1.
مقيا����ص1الر�س���ا1عن1واقع1اخلدم���ات1االإر�سادية1الأ�سر1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1

الفكرية1.
21 توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1يف1ا�ستجاب���ات1اآباء1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1.

الفكري���ة1على1مقيا����ص1الر�سا1عن1واق���ع1اخلدمات1االإر�سادي���ة1الأ�سراالأطفال1
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ذوي1االإعاق���ة1الفكري���ة1وفق���ا1ًملتغ���ريات1امل�ست���وى1التعليم���ي1لالآب���اء,1والدخل1
ال�سهرى1لالآباء,1و�سدة1اإعاقة1الطفل1.

31 توج���د1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1ا�ستجابات1اأمهات1االأطفال1ذوي1االإعاقة1.
الفكريةعل���ى1مقيا����ص1الر�سا1ع���ن1واقع1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1الأ�سراالأطفال1
ذوي1االإعاق���ة1الفكرية1وفق���ا1َملتغريات1امل�ستوى1التعليم���ي1لالأمهات,1والدخل1

ال�سهرى1لالأمهات,1و�سدة1اإعاقة1الطفل1.

منهج الدرا�صة واإجراءاتها :
منهج الدرا�سة:

ت�ستخ���دم1الدرا�س���ة1احلالي���ة1املنهج1الو�سف���ي,1والذي1ال1يقت�س���ر1على1جمرد1
الو�س���ف1للظاه���رة1والتعب���ري1عنه���ا1ب�سكل1كم���ي1اأوكيف���ي1واإمنا1يتع���دى1ذلك1اإىل1
مقارن���ة1واق���ع1اخلدمات1االإر�سادية1املقدمة1الأ�سر1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1
والر�س���ا1عنها1فى1اطارتلبية1احلاج���ات1االأ�سرية1و1يف1�سوء1بع�ص1املتغريات1مثل:1
امل�ست���وى1التعليمي1للوالدي���ن1,وامل�ستوى1االقت�سادي1للوالدي���ن,اأو1املتغريات1ذات1
العالق���ة1الوثيقة1باالأطف���ال1من1ذوي1االإعاقة1الفكرية1مثل1�سدة1االإعاقة11واملكان1
الرتب���وي,1ويتم1معاجل���ة1هذه1املتغ���ريات1بوا�سطة1االأ�سالي���ب1االإح�سائية1التالية1
:1التك���رارات1والن�سب1املئوية1واالنحرافات1املعيارية,املتو�سطات1احل�سابية,اختبار1111
)1تTEST .T11)1,1واختب���ار1حتلي���ل1التباين1االأحادي,1واختبار1�سيفيه1للمقارنات1

الثنائية1البعدي.

جمتمع الدرا�سة:

11ا�ستم���ل1جمتم���ع1الدرا�س���ة1على1وال���دي1االأطفال1ذوي1االإعاق���ة1الفكرية1من1
القابلني1للتعلم1امللتحقني1يف1املرحلة1االبتدائية1باملعاهد1والربامج1التابعة1لوزارة1
الرتبية1والتعليم1مبدينة1الريا�ص1والدمام,1والبالغ1عددهم1)1333(1طفال1وفقا1
الإح�سائيات1االإدارة1العامة1للرتبية1اخلا�سة1يف1وزارة1الرتبية1والتعليم1يف1اململكة1

العربية1ال�سعودية1لعام20081-2009م.



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 283 -

عينة الدرا�سة :

11 العينة ال�س�تطالعية:1مت1اختيار1)50(1اأ�سرة1من1اأ�سر1االأطفال1املعاقني1فكريا1ً.
بالطريقة1الع�سوائية1موزعني1على1مدينة1الدمام1والريا�ص1,1وذلك1حل�ساب1

اخل�سائ�ص1ال�سيكومرتية1الأدوات1الدرا�سة.
21 العين�ة الأ�سا�س�ية:1ا�ستمل���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1احلالي���ة1على11161م���ن1والدي1.

االأطف���ال1م���ن1ذوي1االإعاق���ة1الفكري���ة1القابل���ني1للتعل���م1امللتحق���ني1باملعاه���د1
وبرام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1وزارة1الرتبي���ة1والتعلي���م1يف1مدين���ة1الريا����ص1
والدم���ام1,1ومت1التكاف���وؤ1بينه���م1فى1املتغ���ريات1التالية1:1عدم1وج���ود1طفل1اآخر1
م���ن1ذوي1االإعاق���ة1يف1االأ�سرة1,1اأن1يكون1الطفل1ذو1االإعاقة1الفكرية1خايل1من1
اإعاق���ات1اأخ���رى,1اأن1يخلوا1والدي1الطفل1ذو1االإعاق���ة1الفكرية1من1االإعاقات1,1
اأن1يعي����ص1الطفل1ذوي1االإعاق���ة1الفكرية1يف1اأ�سرته1النووية,1وت�سف1اجلداول1

من1)1-51(1افراد1العينة1اال�سا�سية.

جدول )1(
توزيع الوالدين وفقًا ملتغري النوع

النسبة %التكرارالوالدينم

3530,2األم1
8169.8األب2

100%116 المجموع

جدول )2(
توزيع الوالدين وفقًا ملتغري العمر الزمني

النسبة %التكرارعمر الوالدينم

2319.8اقل من 130
3429.3من 240-31
3731.9من350-41
2219من51 فما فوق4

100%116 المجموع
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جدول )3(
توزيع الوالدين وفقًا ملتغري امل�صتوى التعليمي

النسبة %التكرارالمستوى التعليميم

65.2يقرأ ويكتب1
32,6اليقرأ وال يكتب2
97.8ابتدائي3
43.4متوسط4
3429.3ثانوي5
1210.3دبلوم بعد الثانوي6
3832.8بكالوريوس7
54.3ماجستير8
54.3دكتوراه9

100%116 المجموع

جدول )4(
توزيع الوالدين وفقًا ل�صدة االإعاقة لدى اأبنائهم 

النسبة %التكرارشدة إعاقة الطفلم

6051.7اعاقة بسيطة1
3731.9اعاقة متوسطة2
1916,4اعاقة شديدة3

100%116 المجموع

جدول )5(
توزيع الوالدين وفقًا للدخل ال�صهري

النسبة %التكرارالدخل الشهريم

97.8اقل من 2000 ريال1
2219من 2000-5000 ريال2
4639.7من 5001-10000 ريال3
3933.6اكثر من 10000 ريال4

100%116 المجموع
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 اأداوت الدرا�صة:
اأولَ: ا�ستمارة بيانات عن الأ�سرة والأطفال املعاقني فكريَا   )اعداد/الباحث(. 

ا�ستملت1هذه1اال�ستمارة1على1معلومات1عن1ا�سرة1الطفل1ذي1االعاقة1الفكرية1
مث���ل1جن����ص1الوالدي���ن,1وعمر1الوالدي���ن1,1وامل�ست���وى1التعليمي1للوالدي���ن(1.1كما1
ا�ستمل���ت1عل���ى1معلومات1ع���ن1الطف���ل1ذي1االإعاق���ة1الفكرية1مثل1امل���كان1الرتبوي1

للطفل1من1ذوي1االإعاقة1العقلية1,1و�سدة1اعاقة1الطفل,1والدخل1ال�سهري1.

ثاني�ًا : مقيا��س الر�س�ا عن واقع اخلدمات الر�س�ادية لأ�س�ر الطف�ال املعاقني 
فكريَا )اعداد/الباحث(

111111مت1اعداد1مقيا�ص1الر�سا1عن1واقع1اخلدمات1االر�سادية1الأ�سر1االطفال1املعاقني1
فكري���ا1َبغر�ص1توفري1اأداة1�سيكومرتية1تنا�سب1اأهداف1الدرا�سة1احلالية1وعينتها,1

ومن1ثم1ميكن1اال�ستفادة1منه1فى1حتقيق1االأغرا�ص1التالية:

• حتدي���د1واقع1اخلدم���ات1االر�سادية1التى1تقدم1الأ�س���ر1االأطفال1املعاقني1فكريا1َ	
م���ن1خالل1واقع1العملي���ة1التعليمية1التى1تتبعها1القواع���د1التنظيمية1ملعاهد1
وبرام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1ب���وزارة1الرتبي���ة1والتعلي���م1يف1اململك���ة1العربي���ة1
ال�سعودي���ة1وكذل���ك1م���ن1خالل1م���ا1تو�سحه1بطاق���ات1املتابعة1وتقييي���م1االأداء1

للمعلمني1واالأخ�سائيني1يف1معاهد1وبرامج1الرتبية1الفكرية1.
• حتدي���د1االأ�س���ر1الذي���ن1ه���م1بحاج���ة1اىل1خدم���ات1اإر�سادي���ة1تعك����ص1احلاج���ات1	

الذاتي���ة1 امله���ارات1 تعل���م1 خ���الل1 م���ن1 عليه���ا1 التدري���ب1 و�س���رورة1 االأ�سري���ة1
واالجتماعي���ة1واحلياتي���ة1ف���ى1�سوء1متغ���ريات1امل�ستوى1التعليم���ي1للوالدين,1

وم�ستوى1الدخل1ال�سهرى1للوالدين,1و�سدة1اإعاقة1الطفل.
• توف���ري1م�س���در1جي���د1للمعلوم���ات1لدعم1اتخاذ1الق���رار1فيما1يتعل���ق1مب�ستوى1	

الر�س���ا1االأ�س���رى1املقب���ول1له���وؤالء1الفئ���ة1م���ن1ت�سنيف���ات1االإعاق���ة1“االعاق���ة1
الفكرية”.
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اأوًل: خطوات بناء واإعداد املقيا�س:
لبن���اء1واإعداد1مقيا�ص1الر�سا1عن1واق���ع1اخلدمات1االر�سادية1املقدمة1لوالدي1

االأطفال1يف1معاهد1وبرامج1الرتبية1اخلا�سة1مت1اتباع1ما1يلي:
1 مراجع���ة1االإط���ر1النظري���ة1والدرا�س���ات1ال�سابق���ة1فى1جم���ال1االعاق���ات1عامة1أ-

واالعاقة1الفكرية1خا�سة.
مت1اجراء1درا�سة1ا�ستطالعية1على1عينة1بلغ1قوامها1501اأ�سرة1من1اأ�سر1االأطفال1ب-1

املعاق���ني1فكري���ا1َوذل���ك1من1خالل1ط���رح1�سوؤال1مفت���وح1على1وال���دي1االأطفال1
ذواالعاقة1الفكرية11وكان1حمتواه1وم�سمونه1ودالاللته1ت�سري1اىل:1“ يرتتب1
عل���ى1اإعاقة1طفلك1املع���اق1فكريا1َالعديد1من1امل�سكالت1)االجتماعية,النف�سية
,التعليمية,االقت�سادية,التاأهيلي���ة(1,وللتغل���ب1على1تل���ك1امل�سكالت11ال1بد1من1
تق���دمي1خدمات1ار�سادية1متنوعة,1ومن1خالل1معاي�ستك1لطفلك1ذو1االإعاقة1
الفكري���ة1:1اأذك���ر1اأهم1اخلدمات1التي1قدمت1لك1م���ن1معهد1اأو1برنامج1طفلك1
والت���ي1ت���رى1م���ن1وجهة1نظرك1اأنه���ا1�ساهم���ت1يف1التغلب1على1تل���ك1امل�سكالت1
وتلبى1احتياجات1االأ�سرة1كما1تتمناها” .1وتدعيما1َلال�ستجابات1التى1تبديها1
االأ�س���ر1مت1توجي���ه1�س���وؤال1مفت���وح1اأخر1عل���ى1عينة1م���ن1معلم���ي1االأطفال1ذوي1
االإعاقة1الفكرية1كان1م�سمونه1يدور1حول1“ من1خالل1تعاملك1مع1االأطفال1
م���ن1ذوي1االإعاق���ة1الفكرية1,واأهمي���ة1دور1االأ�سرة1يف1اإقام���ة1عالقة1�سراكة1مع1
املعه���د1اأوالربنامج,1اذكر1اأهم1اخلدم���ات1االر�سادية1التي1يجب1اأن1تقدم1الأ�سر1
االأطف���ال1املعاق���ني1فكري���اَ,1وت���رى1من1وجه���ة1نظرك1انه���ا1تلبة1حاج���ات1هذه1

االأ�سر” .1
1 م���ن1خ���الل1حتليل1ا�ستجابات1اأف���راد1العينة1على1ال�س���وؤال1املفتوح1,1مت1حتديد1ج-

اأه���م1اخلدمات1االر�سادية1التى1تلبى1احلاجات1املعنوية1واملادية1الأ�سر1املعاقني1
فكري���ا1,1ًث���م1بع���د1ذلك1مت1ح�سر1املف���ردات1ذات1العالقة1ب���كل1خدمة1على1حده1
,وق���د1ترت���ب1على1ذل���ك1حتدي���د1)65(1خدمة1اإرا�سادي���ة1يجب1ان1تق���دم1الأ�سر1
االطف���ال1ذو1االإعاقة1الفكرية,ومت1�سياغة1هذه1الفقرات1وتوزيعها1على1اأبعاد1

املقيا�ص1امل�ستخدم1فى1الدرا�سة1احلالية.
1 مت1عر�ص1املقيا�ص1يف1�سورته1االأولية1املكونة1من1)1651(11مفردة1على1ع�سرة1من1أ-

ال�سادة1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1بق�سم1علم1النف�ص1والرتبية1اخلا�سة1بعدد1من1
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اجلامعات1ال�سعودية1للحكم1على1مدى1�سالحية1املقيا�ص1من1عدمه1والتاأكد1
من1مالئمة1كل1مفرده1للبعد1الذي1تنتمي1اإليه1واإجراء1اأية1تعديالت1يرونها1

املحكمني1مالئمة1لتحقيق1اأهداف1املقيا�ص.11
مت1عم���ل1التعدي���الت1الت���ي1اأقرها1املحكم���ون1على1املقيا�ص1,1والت���ي1تبلورت1يف1ب-1

اإع���ادة1�سياغة1بع�ص1العبارات1وحماول���ة1تب�سيط1ال�سيغة1اللغوية,1وا�ستقرت1
فقرات1املقيا�ص1النهائية1على1651مفردة.

1 مت1تطبي���ق1املقيا����ص1ف���ى1�سورت���ه1االأولي���ة1عل���ى1جمموع���ة1ع�سوائي���ة1م���ن1ج-
اأ�سراالأطف���ال1املعاقني1فكري���ا1َللتاأكد1من1و�سوح1عبارات���ه1ومنا�سبة1ال�سياغة1

التقريرية.
1 مت1ح�س���اب1اخل�سائ�ص1ال�سيكومرتي���ة1للمقيا�ص1:1الثبات1وال�سدق1واالت�ساق1د-

الداخلى1بطرق1خمتلفة.11
1 بع���د1ح�س���اب1اخل�سائ����ص1ال�سيكومرتي���ة1للمقيا����ص1والتاأك���د1م���ن1�سالحيته1ه-

للتطبي���ق1ومالءمت���ه1للبيئ���ة1ال�سعودي���ة1مت1تق�سي���م1فق���رات1املقيا����ص1املك���ون1
م���ن1651مف���ردة1عل���ى1�سبع���ة1اأبع���اد1رئي�سية1متث���ل1الر�سا1عن1واق���ع1اخلدمات1

االر�سادية1الأ�سر1االأطفال1املعاقني1فكرياَ.
1 متثل���ت1اال�ستجابة1على1املقيا�ص1فى1خم�س���ة1اختيارات1تعك�ص1م�ستوى1الر�سا1و-

احلقيق���ى1عن1اخلدمات1االر�سادية1فى1اطار1احلاجات1االأ�سرية1هى:1)موافق1
ب�س���دة,1مواف���ق1,حماي���د,1غ���ري1مواف���ق1,غ���ري1مواف���ق1ب�س���دة(1,تاأخ���ذ1درجات1

11,2,3,4,5ح�سب1اجتاهات1العبارات1االيجابية1وال�سلبية.

اخل�صائ�س ال�صيكومرتية للمقيا�س:
اأولً: ثبات املقيا�س: 

11111حل�ساب1ثبات1املقيا�ص1ا�ستخدمت1الطرق1التالية:1
اأ. ح�ساب ثبات املقيا�س بطريقة التجزئة الن�سفية:

بلغت1قيمة1معامل1ارتباط1بري�سون1بني1ن�سفى1االأبعاد1فى1املقيا�ص1واملقيا�ص1
ككل)0,974(,1وحت���ى1يت�سن���ى1للباحث1جتزئ���ة1االأبعاد1واملقيا����ص1ككل1اإىل1ن�سفني1
مت�ساويني1,وبا�ستخدام1معادلة1الت�سحيح1ل�سبريمان-1براون1بلغت1قيمة1معامل1
الثب���ات1الأبع���اد1املقيا����ص1وللمقيا����ص1ككل)0,9831(1,وج���دول1)1611(1يو�س���ح1قي���م1

معامالت1ثبات1املقيا�ص11بطريقة1التجزئة1الن�سفية.
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جدول )  6 (
قيم ثبات املقيا�س بطريقة التجزئة الن�صفية

المتغيراتقيمة معامل ارتباط بيرسونقيمة معامل الثبات
الدرجة الكلية للمقياس0,9830,974

ب = ح�ساب ثبات املقيا�س بطريقة معامل األفا كرونباخ:

مت1ح�س���اب1قيم���ة1معامل1الفا1كرونب���اخ1,1واأت�سح1اأن1معام���ل1الثبات1للمقيا�ص1
)0,964(1وهذا1يدل1على1ثبات1املقيا�ص1و�سالحيته1للتطبيق.

ثانيًا: �سدق املقيا�س: 
ملعرفة1�سدق1املقيا�ص1فى1الدرا�سة1احلالية1مت1ا�ستخدام1الطرق1التالية:

اأ. �سدق املحتوى:
للتحقق1من1�سدق1حمتوى1املقيا�ص,1مت1عر�سه1على1جمموعة1من1املخت�سني1
ف���ى1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1وعل���م1النف����ص1,1به���دف1مراجع���ة1املقيا����ص1من1حي���ث1دقة1
ال�سياغة1اللغوية1والعلمية1الأ�سماء1االأبعاد1والعبارات1التابعة1لها,1ومدى1مالئمة1
العبارة1للبعد1الذى1تنتمى1اليه,1وابداء1اآرائهم1فى1تعديل1اأو1حذف1بع�ص1العبارات1
اأو1ا�ساف���ة1عب���ارات1منا�سبة,1وبن���اَء1على1االآراء1والتوجيه���ات,مت1اجراء1التعديالت1
الت���ى1اأجم���ع1عليها851%1من1ال�سادة1املحكمني1�سواء1باحلذف1اأو1االإ�سافة,1وتكونت1
ال�س���ورة1التجريبي���ة1للمقيا����ص1م���ن16511فقرة1موزع���ني1على1االأبع���اد1املحددة1فى1

املقيا�ص1احلاىل.

ب. �سدق املقارنة الطرفية:
1للتاأك���د1م���ن1ق���درة1عب���ارات1املقيا����ص1فى1التميي���ز1ب���ني1الفئ���ة1امل�ستهدفة1فى1
الدرا�س���ة1احلالي���ة1وفق���ا1َمل�ست���وى1الر�س���ا1,1مت1ح�س���اب1الف���روق1ب���ني1متو�سط���ات1
درجاته���م1بن�سب���ة271%1ف���ى1كل1من1الطرفني1االأعلى1واالأدن���ى1الإ�ستجابات1االأفراد1
على1املقيا�ص,وقد1جاءت1قيمة1اختبار1ت1دالة1اح�سائيا1َعند1م�ستوى1)0٫01(,مما1
يوؤكد1على1�سدق1التمييز1وكفاءة1املقيا�ص1املعد1كاأداة1لقيا�ص1الر�سا1عن1اخلدمات1
االإر�سادي���ة1ل���دى1اأ�سر1االأطفال1املعاقني1فكريا1َفى1الدرا�سة1احلالية,وجدول1)171(1

يو�سح1ذلك.
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جدول   )7 ( 
الفروق بني املتو�صطات فى درجات اأفراد العينة على املجموع الكلى للمقيا�س

قيمة ت
وداللتها االحصائية 

االرباعى األعلى (ن=25)االرباعى األدنى(ن=25)
المتغيرات

معمع

المجموع الكلي للمقياس3.25011.01120.7311.52131.13

ثالثا:  الت�ساق الداخلي للمقيا�س: 
للح�س���ول1على1ات�ساق1داخلى1ي�سمن1االن�سجام1بني1عبارات1املقيا�ص1املُعد1فى1
الدرا�س���ة1احلالي���ة1بالبع���د1الذى1تنتمى1اإلي���ه1والدرجة1الكلي���ة1للمقيا�ص1ككل,1مت1

ح�ساب1االت�ساق1الداخلى1من1خالل1اخلطوات1التالية:
اأ- ح�ساب الت�ساق الداخلي للعبارات بالدرجة الكلية:  

مت1ح�ساب1معامالت1االرتباط1بني1درجة1كل1عبارة1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1
الذي1تنتمي1اليه1واجلدول1رقم1)181(1يو�سح1معامالت1االرتباط.

جدول )8(
 معاملت االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية للمقيا�س 

الفقرة
معامل 
االرتباط

الفقرة
معامل 
االرتباط

الفقرة
معامل 
االرتباط

الفقرة
معامل 
االرتباط

الفقرة
معامل 
االرتباط

1**0.6914**0.6427**0.7140**0.8053**0.71
2**0.7615**0.6428**0.6541**0.7054**0.74
3**0.7816**0.6829**0.5742**0.7555**0.70
4**0.7917**0.7330**0.7743**0.7256**0.58
5**0.7418**0.7931**0.7644**0.7857**0.70
6**0.8119**0.7832**0.7745**0.7558**0.73
7**0.7820**0.7933**0.7946**0.6559**0.72
8**0.7321**0.4734**0.7347**0.6960**0.62
9**0.8022**0.5635**0.6248**0.7761**0.49

10**0.8423**0.5036**0.5749**0.5462**0.60
11**0.7724**0.6037**0.6850**0.7263**0.72
12**0.7825**0.6938**0.6651**0.7864**0.71
13**0.8026**0.4739**0.8052**0.6665**0.63

**1دالة1عند0٫011
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يت�سح1من1جدول1)8(1اأن1معامالت1االرتباط1بني1درجة1كل1عبارة1من1عبارات1
املقيا����ص1والدرج���ة1الكلية1دال���ة1اإح�سائيًّا1عند1م�ستوى1الدالل���ة1)0٫01(1مما1يدل1

على1االت�ساق1الداخلي1بني1جميع1عبارات1املقيا�ص1.
ب- ح�ساب الت�ساق الداخلي للعبارات بالبعد الذي تنتمي اإليه:

ويو�سح1اجلدول1التايل1هذه1النتائج1:
جدول )9(

معاملت االرتباط لكل عبارة من عبارات ابعاد املقيا�س بالدرجة الكلية للبعد التي تنتمي اإليه 

مالبعد
معامل 
االرتباط

مالبعد
معامل 
االرتباط

مالبعد
معامل 
االرتباط

مالبعد
معامل 
االرتباط

ت المعلوماتية
الخدما

10.78**

ت المساندة 
الخدما

210.71**
ت النفسية

الخدما
390.87**

ت التدريبية
الخدما

570.82**
20.85**220.74**400.90**580.82**
30.88**230.76**410.85**590.85**
40.85**240.79**420.85**600.77**
50.81**250.80**430.84**610.68**
60.86**260.72**440.79**620.79**
70.82**270.62**450.77**630.85**
80.82**280.73**460.66**640.79**
90.83**290.63**470.68**650.77**

100.89**

صحية
ت ال

الخدما

300.83**

ت االجتماعية
الخدما

480.79**
110.87**310.90**490.71**

ت التربوية
الخدما

120.81**320.88**500.88**
130.84**330.90**510.84**
140.75**340.86**520.76**
150.77**350.81**530.81**
160.77**360.65**540.86**
170.85**370.79**550.85**
180.85**380.85**560.73**
190.83**
200.84**

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)9(1اأن1جميع1العب���ارات1تتمتع1مبعام���ل1ارتباط1دال1على1
م�ستوى1)0٫1(1,1مما1يدل1على1اأن1جميع1العبارات1ذات1ات�ساق1عال1يف1البعد1الذي1

تنتمي1اإليه.
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ج- ح�ساب معامالت ارتباط البعد بالدرجة الكلية:
جدول )10( 

معاملت االرتباط لكل بعد بالدرجة الكلية للمقيا�س 
معامل االرتباطالبعد   م

0.91الخدمات المعلوماتية1

0.92الخدمات التربوية2

0.85الخدمات المساندة 3

0.87الخدمات الصحية4

0.92الخدمات النفسية5

0.87الخدمات االجتماعية6

0.84الخدمات التدريبية7

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)10(1اأن1جمي���ع1االأبع���اد1ذات1معام���ل1ارتب���اط1ع���ال1يف1
عالقتها1بالدرجة1الكلية1للمقيا�ص.

تعقيب:
يت�سح1من1خالل1جداول1)101,91,8(1اأن1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1يتكون1من1
)65(1عب���ارة1مق�سم���ة1اىل1�سبعة1اأبعاد1متثل1الر�س���ا1عن1واقع1اخلدمات1االر�سادية1
,1واجل���دول1)11(1يو�س���ح1عدد1مف���ردات1املقيا�ص1موزعة1على1االأبع���اد1فى1ال�سورة1

النهائية:
جدول )11(

اأبعاد اخلدمات االر�صادية وعدد مفرداتها
المجموعأبعاد الخدمة اإلرشاديةم

من 1-11الخدمات المعلوماتية1

12-20الخدمات التربوية2

21-29الخدمات المساندة3

30-38الخدمات الصحية4

39-47الخدمات النفسية5

48-56الخدمات االجتماعية6

57- 65الخدمات التدريبية والتأهيلية7
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نتائج الدرا�صة وتف�صريها                          
نتائج الفر�س الأول ومناق�ستها:  

للتحق���ق1م���ن1�سحة1الفر�ص1االأول1الذي1ن�س���ه1:1»11ال1توجد1فروق1ذات1داللة1
اإح�سائي���ة1يف1ا�ستجابات1االآب���اء1واالأمهات1على1مقيا�ص1الر�سا1عن1واقع1اخلدمات1
االإر�سادي���ة1الأ�س���ر1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1الفكرية1,1مت1ح�ساب1قيم���ة1)ت(1لداللة1
الفروق1بني1متو�سطي1درجات1االآباء1واالأمهات1على1اأبعاد1مقيا�ص1الر�سا1عن1واقع1
اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1الأ�سر1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1الفكري���ة1,1والنتائج1يو�سحها1

جدول1)12(.
جدول )12(

املتو�ص��طات واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لداللة الفروق بني متو�ص��طي درجات االآباء 
واالأمهات على اأبعاد مقيا�س الر�صا عن واقع اخلدمات االإر�صادية الأ�صر االأطفال ذوي االإعاقة 

الفكرية 
المتغيرات

أفراد 
العينة

المتوسطالعدد
االنحراف 
المعياري

قيمة
"ت"

مستوى 
الداللة

اتجاه 
الداللة

الخدمات المعلوماتية
8123.8397.265اآلباء

غير دالة5340.59. .
2924.6897.265األمهات

الخدمات التربوية
8119.5676.268اآلباء

غير دالة0.9420.43
2920.8275.910األمهات

الخدمات المساندة 
8120.9635.710اآلباء

غير دالة0.2590.80 
2921.2755.181األمهات

الخدمات الصحية
8117.8516.582اآلباء

غير دالة0.3650.74
2918.3796.909األمهات

الخدمات النفسية
8118.5306.459اآلباء

غير دالة0.7880.43
2919.6206.201األمهات

الخدمات االجتماعية
8121.4816.068اآلباء

غير دالة0.7490.46-
2920.4826.423األمهات

الخدمات التدريبية
8118.5556.782اآلباء

غير دالة0.9430.42
2919.8965.936األمهات

الواقع الفعلى للخدمات
81140.79039.813اآلباء

غير دالة0.5100.62
29145.17239.813األمهات

 مستوى الرضا عن
الخدمات

81117.46935.871اآلباء
غير دالة0.100.92

29118.27535.208األمهات
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ت�س���ري1ق���راءة1التحليل1االإح�سائ���ى1لنتائج1جدول1)12(1اإىل1ع���دم1وجود1فروق1
ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1ا�ستجاب���ات1اأفرادعين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1النوع���ني1االآب���اء1
واالأمهات1على1جميع1اأبعاد1مقيا�ص1الر�سا1عن1واقع1اخلدمات1االإر�سادية1املقدمة1
الأ�س���ر1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1الفكرية1,مما1ي�س���ري1اىل1اتف���اق1اآراء1ووجهات1نظر1
كل1م���ن1االآب���اء1واالأمه���ات1وال�سع���ور1احلقيق���ى1باأزم���ة1االأ�س���رة1جت���اه1التعامل1مع1
اأطفالهم1املعاقني1فكريا1َ,وكذلك1يف�سر1الباحث1عدم1وجود1فروق1بني1ا�ستجابات1
اأف���راد1عين���ة1الدرا�س���ة1ح�سب1متغري1الن���وع1من1االآباء1واالأمهات1يرج���ع1اإىل1اإدراك1
الوالدي���ن1باأهمي���ة1اخلدم���ات1الت���ي1تق���دم1له���م1م���ن1خ���الل1القائم���ني1واملهتمني1
واملخت�س���ني1بتق���دمي1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1مما1ينعك����ص1باالإيجاب1ع���ن1م�ستوى1
الر�س���ا1ع���ن1تلك1اخلدمات,1كم���ا1تف�سر1تلك1النتائج1ماهي���ة1اخلدمات1التي1يجب1
اأن1تتوف���ر1للوالدي���ن1وتقدم1لهم1والأطفالهم1ذوي1االإعاقة1الفكرية1,والأنهم1يرون1
اأن1تقدمي1اأي1خدمة1للطفل1ذوي1االإعاقة1هو1ر�سا1لهم1بغ�ص1النظر1عن1م�ستوى1

هذه1اخلدمة1,1وبغ�ص1النظر1اأي�سا1عن1وجود1خدمات1اأخرى1اأم1ال.

وتتف���ق1نتائ���ج11ه���ذه1الدرا�س���ة1م���ع1م���ا1تو�سل���ت1اإلي���ه1نتائ���ج1درا�س���ة1جون�سون1
)11Johnson)2002الت���ي1اأك���دت1عل���ى1اأهمي���ة1اخلدمات1وتقدميه���ا1للوالدين1مما1
ت�ساعده���م1عل���ى1دمج1اأطفالهم1ذوي1االإعاقة1العقلية1م���ع1العاديني,1وكذلك1تتفق1
نتائ���ج1ه���ذه1الدرا�س���ة1م���ع1ما1تو�سل���ت1اليه1نتائ���ج1درا�س���ة1بيلي1واآخري���ن1)2009(1
Bailey et al.1الت���ى1اك���دت1عل���ى1اأهمي���ة1تلق���ي1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1يف1مرحلة1
مبك���رة1.1واتفق���ت1اأي�سا1هذه1النتائج1مع1ما1تو�سل���ت1درا�سة1بندرالعتيبي1)2007(1
الت���ى1اظه���رت1نتائجه���ا11عدم1وجود1ف���روق1ذات1دالة1اإح�سائي���ة1يف1الر�سا1االأ�سري1
عن1اخلدمات1املقدمة1لطفلهم1وفقا1ملتغري1النوع1)1االآباء,االأمهات(,مع1مالحظة1
ان1ه���ذه1الدرا�س���ة1اأجريت1عل���ى1ذوى1االحتياجات1اخلا�س���ة1بت�سنيفاتهم1املتنوعة1
ف���ى1ح���ني1ان1الدرا�سة1احلالية1خ�س�ست1فئة1املعاقني1فكرياَ.1كما1اتفقت1اأي�سا1َمع1
درا�س���ة1فرمي���ان1واآخري���نFreeman et al11)2009(1.11التي1تو�سلت1اأهم1نتائجها1
اإىل1اظه���ار1الوالدي���ن1مل�ست���وى1مقبول1من1الر�سا1عن1الربنام���ج1التدريبي1املقدم1
لالأطف���ال1ذو1االإعاق���ة1العقلي���ة1.1ف���ى1ح���ني1اختلف���ت1نتائ���ج1ه���ذا1الفر����ص1مع1ما1
تو�سل���ت1اليه1نتائج1درا�سة1كادي���ل1Caddell1)2009(1التى1اأظهرت1وجودم�ستوى1
ر�سا1مرتفع1لوالدي1االأطفال1عن1ما1تلقوه1من1خدمات1اأو1ما1تلقاه1اأطفالهم1ذوي1

االإعاقة1العقلية1من1برنامج1تدريبى1موجه1.
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نتائج الفر�س الثانى ومناق�ستها:  

للتحق���ق1م���ن1�سحة1الفر�ص1الثانى1الذي1ن�سه1:1»1توجد1فروق1يف1ا�ستجابات1
اآب���اء1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1الفكري���ة1عل���ى1مقيا����ص1الر�س���ا1عن1واق���ع1اخلدمات1
االإر�سادية1الأ�سراالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1وفقا1ًملتغريات1)1امل�ستوى1التعليمي1
لالآباء,1الدخل1ال�سهرى1لالآباء,1�سدة1اإعاقة1الطفل(,1مت1ا�ستخدام1حتليل1التباين1
االأح���اديOne Way ANOVA(1(1واختب���ار1�سيفي���ة1لتو�سي���ح1اجت���اه1الدالل���ة1

للفروق1,1والنتائج1تو�سحها1جداول1)13,14,15,16,1711(.

1- متغري امل�ستوى التعليمي لالآباء: 

جدول )13(1
نتائج حتليل التباين لدرجات مقيا�س الر�صا عن واقع اخلدمات االإر�صادية الأ�صراالأطفال ذوي 

االإعاقة الفكرية وفقًا ملتغري ) امل�صتوى التعليمي للآباء(
مصدر التباينالمتغير

درجات 
الحرية

مجموع 
مربعات

متوسط 
المربعات

قيمة ف
مستوى 
الداللة

اتجاه 
الداللة

 الواقع الفعلى
للخدمات

882631032.97بين المجموعات
غير دالة0.6500.73

71112841589.29داخل المجموعات

 مستوى الرضا
عن الخدمات

888361104.50بين المجموعات
غير دالة0.9260.50

71846401192.11داخل المجموعات

ت�س���ري1نتائ���ج1ج���دول1)13(1اىل1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1
الواق���ع1الفعل���ى1للخدم���ات1االر�سادية1وم�ست���وى1الر�سا1عن1ه���ذه1اخلدمات1وفقا1َ
للم�ستوى1التعليمي1الآباء11االأطفال1املعاقني1فكرياَ,1ويف�سر1الباحث1هذه1النتيجة1
باأنه���ا1قد1جاءت1خمالفة1للتوقعات1البحثي���ة1والدرا�سة1اال�ستطالعية1واملقابالت1
الت���ى1اجري���ت1مع1عين���ة1من1والدى1ه���وؤالء1االطفال,1حيث1كان1التوق���ع1باأنه1كلما1
زاد1امل�ست���وى1التعليم���ي1لالآباء1كلما1ق���ل1الر�سا1عن1اخلدم���ات1االإر�سادية1املقدمة1
لوال���دي1االأطف���ال1م���ن1ذوي1االإعاقة1الفكرية,1ب�سبب1اأن1زي���ادة1امل�ستوى1التعليمي1
يغر�ص1لدي1الفرد1الوعي1والقدرة1على1املطالبة1باخلدمات1االإر�سادية1التى1يجب1

اأن1تقدم1لالأ�سرة1ولالأطفال1من1ذوي1االإعاقة1الفكرية1.
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وتختل���ف1نتائ���ج1ه���ذه1الدرا�س���ة1مع11م���ا1تو�سلت1الي���ه1نتائج1درا�س���ة1ماهوين1
وتاراكي�س���وار11Mahoney& Tarakeshwar1)2005(1الت���ى1او�سح���ت1اأن1اإدراك1
الوالدين1يزداد1تبعا1َلالحتياج1اإىل1خدمات1االإر�ساد1بزيادة1امل�ستوى1التعليمي1لهم.1
كم���ا1اختلف���ت1نتائ���ج1هذا1الفر�ص1مع1م���ا1تو�سلت1اليه1نتائج1درا�س���ة1بندرالعتيبي1
)2007(1التى1اأظهرت1انه1كلما1زاد1امل�ستوى1التعليمي1لالآباء1كلما1زاد1عدم1الر�سا1
ع���ن1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1املقدم���ة.1كذل���ك1اختلفت1نتائ���ج1هذه1الدرا�س���ة1مع1ما1
تو�سل���ت1الي���ه1نتائ���ج1درا�س���ة1فرمي���ان1واآخري���نFreeman et al11)2009(1.1التى1
ا�سارت1اأهم1نتائجها1اىل1اأنه1كلما1ارتفع1امل�ستوى1التعليمي1لالآباء1كلما1زاد1الر�سا1

عن1اخلدمات1االإر�سادية1املقدمة1.

2- متغريالدخل ال�سهري لالآباء: 

جدول )14(
نتائج حتليل التباين للدرجة الكلية ملقيا�س الر�صا عن واقع اخلدمات االإر�صادية الأ�صراالأطفال 

ذوي االإعاقة الفكرية وفقًا ملتغري ) الدخل ال�صهرى للآباء(

مصدر التباينالمتغير
درجات 
الحرية

مجموع 
مربعات

متوسط 
المربعات

قيمة ف
مستوى 
الداللة

الواقع الفعلى 
للخدمات

3218767292.00بين المجموعات
5.3370.00

771052051366.30داخل المجموعات

مستوى الرضا 
عن الخدمات

3167745591.33بين المجموعات
4.9870.00

77863311121.18داخل المجموعات

يت�س���ح1م���ن1نتائ���ج1ج���دول1)14(1اىل1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اح�سائية1عند1
م�ست���وى10,011يف1ا�ستجابات1اب���اء1االطفال1ذو1االإعاقة1العقلية1وفقا1َملتغري1الدخل1
ال�سه���رى1.1وحي���ث1اأن1التباين1بني1الواقع1الفعل���ى1للخدمات1االر�سادية1وم�ستوى1
الر�س���ا1ع���ن1ه���ذه1اخلدم���ات1دال1عند1م�ست���وى1)10٫011(,1ولتو�سي���ح11اجتاه1داللة1
الفروق1مت1ا�ستخدام1اختيار1�سيفيه,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1)15(.
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جدول )15(
1  نتائج اختبار �صيفية لتو�صيح اجتاه داللة الفروق وفقَا ملتغري الدخل ال�صهرى 

المتوسطالدخل الشهري لآلباء
اقل من

 2000  ريال
من 2000-
5000 ريال

من 5001-
10000 ريال

اكثر من 
10000 ريال

93.5120142155

مستوى الواقع

*93.5اقل من 2000 ريال
*120من 2000-5000 ريال

142من 5001-10000 ريال

155اكثر من 10000 ريال

المتوسطالدخل الشهري  لآلباء
اقل من 

2000 ريال
من 2000-
5000 ريال

من 5001-
10000 ريال

اكثر من 
10000 ريال

7997119130

ضا
مستوى الر

*79اقل من 2000 ريال
*97من 2000-5000 ريال

119من 5001-10000 ريال

130اكثر من 10000 ريال

ت�سري1نتائج1اجلدول1)15(1اىل1ان1طبيعة1الفروق1بني1الواقع1الفعلى1للخدمات1
وم�ستوى1الر�سا1عنها1وفقا1َملتغري1الدخل1ال�سهرى1لالآباء1جاءت1كالتاىل:

1-1وج���ود1ف���روق1يف1املتو�سطات1احل�سابية1بني1من1دخلهم1ال�سهري1اقل1من120001
ري���ال1وب���ني1م���ن1دخله���م1ال�سهري1اأكرث1م���ن1100001ري���ال1وذل���ك1ل�سالح1من1

دخلهم1ال�سهري1اأكرث1من1100001ريال1.
2-1وج���ود1ف���روق1يف1املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1بني1م���ن1دخلهم1ال�سه���ري1من20001-
15000ري���ال1و1ب���ني1من1دخله���م1ال�سهري1اأكرث1من1100001ري���ال1وذلك1ل�سالح1

من1دخلهم1ال�سهري1اأكرث1من1100001ريال1.1

وق���د1يف�س���ر1ذل���ك1باأن1وج���ود1طف���ل1ذو1اإعاقة1فكري���ة1داخل1االأ�س���رة1يزيد1من1
االأعب���اء1االقت�سادية1لالأ�سرة,1واأن1الدخ���ل1ال�سهري1لالأ�سرة1يوؤثر1فى1الر�سا1عن1
اخلدم���ات1االإر�سادية1املقدمة1لالأ�س���رة,11حيث1اأن1املكان1الرتبوي1الذي1يفتقر1اإىل1
تق���دمي1اخلدمات1االإر�سادية1ب�سكل1اأف�سل1الأ�سرة1املعاق1فكريا1َي�ستطيع1الوالدين1
ذوي1م�ستوي���ات1الدخ���ل1املرتفع1توفري1هذه1اخلدمة,1وبالتايل1اإذا1قدمت1اخلدمة1
بال�س���كل1املطل���وب1من1وجه���ة1نظر1وال���دي1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1الفكرية1ينتج1

الر�سا1عن1هذه1اخلدمات.
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وف���ى1هذا1املحتوى1الذى1يبلوراالجتاه���ات1الوالدية1فى1جمال1االإعاقة1عامة1
واالإعاقة1الفكرية1خا�سة1اأ�سارت1العديد1من1اأدبيات1الرتبية1اخلا�سة1اأن1امل�ستوى1
االقت�سادي1لالأ�سرة1يتاأثر1باالإعاقة1,واأن1االإعاقة1توؤثر1على1امل�ستوى1االقت�سادي1
لالأ�سرة1مما1يو�سح1اأهمية1الدخل1ال�سهري1لالأ�سرة1التي1اأحد1اأفرادها1ذو1اإعاقة1.

واأي�س���ا1َما1اكدت1علي���ه1الدرا�سات1التى1اأجريت1فى1هذا1املجال11,حيث1تو�سلت1
امل�ست���وى1 االوالدي���ن1ذوى1 اأن1 اىل1 املجي���د1احلل���و1)2004(1 عب���د1 درا�س���ة1 1 نتائ���ج1
االجتماع���ي1االقت�س���ادي1املنخف����ص1اأظه���روا1�سغوط���ا1نف�سي���ة1اأعل���ى1م���ن1ذوى1
امل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�س���ادي1املرتفع,1كذلك1اأكدت1درا�س���ة1عبد1اهلل1الفوزان1
)2001(1اأن1اال�ستع���داد1لرعاي���ة1الطف���ل1ذو1االإعاق���ة1العقلية1يزي���د1بازدياد1الدخل1
ال�سه���ري1لالأ�س���رة.1وتتفق1نتائج1ه���ذه1الدرا�سة1مع1ما1تو�سل���ت1اإليه1نتائج1درا�سة1
بيل���ي1واآخري���نBailey et al11)2009(1.11التي1اأ�سارت1اإىل1اأنه1كلما1ارتفع1امل�ستوى1
االقت�س���ادي1لالأ�س���رة1,كلما1ا�ستطاع���ت1االأ�سرة1احل�سول1عل���ى1اخلدمات1املنا�سبة1
لطفلهم1ذوي1االإعاقة1العقلية1,وبالتايل1زاد1الر�سا1االأ�سري1عن1هذه1اخلدمات.

2-  متغري �سدة اإعاقة الطفل: 

جدول )16(
نتائج حتليل التباين للدرجة الكلية ملقيا�س الر�صا عن واقع اخلدمات االإر�صادية الأ�صراالأطفال 

ذوي االإعاقة الفكرية وفقًا ملتغري )�صدة اإعاقة الطفل(
مصدر التباينالمتغير

درجات 
الحرية

مجموع 
مربعات

متوسط 
المربعات

قيمة ف
مستوى 
الداللة

الداللة

الواقع الفعلى 
للخدمات

273803690.00بين المجموعات
3.0320.06

غير 
دالة 67815321216.89داخل المجموعات

مستوى الرضا 
عن الخدمات

265173258.50بين المجموعات
دالة3.9360.01

6755473827.95داخل المجموعات

يت�س���ح1من1نتائج1ج���دول1)16(1عدم1وجود1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1لواقع1
اخلدم���ات1االإر�سادي���ة11املقدم���ة1الأ�س���ر1االأطف���ال1املعاق���ني1فكري���ا1َترج���ع1اىل1�سدة1
اإعاق���ة1الطف���ل,1ووج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية11عن���د1م�ست���وى1)10٫011(1فى1
م�ست���وى1الر�سا1عن1اخلدمات1االإر�سادية1املقدمة1الأ�سر1املعاقني1فكريا1َترجع1اىل1
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�س���دة1اعاق���ة1الطفل1داخل1االأ�سرة,1وحي���ث1اأن1التباين1كان1فى1م�ستوى1الر�سا1عن1
اخلدمات1االر�سادية1ودال1عند1م�ستوى1)10٫011(,1ولتو�سيح11اجتاه1داللة1الفروق1

مت1ا�ستخدام1اختيار1�سيفيه,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1)17(.
جدول )17(

نتائج اختبار �صيفية لتو�صيح اجتاه داللة الفروق وفقَا ملتغري �صدة االإعاقة

المتوسطشدة إعاقة الطفل
اعاقة شديدةاعاقة متوسطةاعاقة بسيطه

130112151

ضا
مستوى الر

*130اعاقة بسيطة

112اعاقة متوسطة

151اعاقة شديدة

ت�س���ري1نتائج1اجل���دول1)17(1اىل1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1متو�سط1
درج���ات1اآب���اء1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة1الب�سيط���ة1وذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة1
املتو�سط���ة,1وذل���ك1ل�سال���ح1م�ستوى1االإعاق���ة1الب�سيطة,1وكذلك1وج���ود1فروق1ذات1
دالل���ة1اح�سائي���ة1ف���ى1متو�س���ط1الدرج���ات1ب���ني1ذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة1الب�سيط���ة1

وال�سديدة1ل�سالح1م�ستوى1االإعاقة1ال�سديدة.

ويف�سر1الباحث1تلك1النتائج1التى1تو�سح1توقعات1االآباء1عن1اخلدمات1املقدمة1
لطفله���م1ذي1االإعاق���ة1الفكرية1ال�سديدة1اىل1انه1كلما1ا�ست���دت1اإعاقة1الطفل1كلما1
قل���ت1توقعاته���م1بالن�سبة1ملا1يقدم1لهم1من1خدمات1مم���ا1يجعل1الوالدين1ير�سون1
ب���اأي1خدم���ة1تق���دم1له���م1,1وفى1�سوء1ه���ذه1النتيجة1املتعلق���ة1بتباين1�س���دة1االإعاقة1
على1االأ�سرة1يكون1�سرورة1للعمل1على1تغري1اجتاهات1املجتمع1نحو1االإعاقة1عامة1
وذوي1االإعاقة1الفكرية1خا�سة,1حيث1اأن1جهل1االآباء1بحقوق1طفلهم1ذوي1االإعاقة1
والر�س���ا1ع���ن1اأي1خدم���ة1تقدم1له1ينعك�ص1على1املجتم���ع1ككل1,وهذا1ما1اأ�سارت1اليه1
اأدبي���ات1الرتبي���ة1اخلا�سة1اإىل1ان1تقبل1االأ�سرة1لالإعاقة1والطفل1ذو1االإعاقة1وفهم1

حقوق1هذا1الطفل1ينعك�ص1على1املجتمع1والعك�ص1�سحيح.

وف���ى1�س���وء1ما1اأظهرت���ه11نتائ���ج1الدرا�سة1احلالي���ة1من1وجود1ف���روق1ذات1دالة1
اإح�سائي���ة1ل�سال���ح1االإعاق���ة1ال�سديدة1مقارن���ة1بالب�سيطة1واملتو�سط���ة1,1تتفق1هذه1
النتائج1مع1ما1تو�سلت1اليه1نتائج1درا�سة1جوتينتاج111Guttentag1)2009(1ودرا�سة1
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ماه���وين1وتاراكي�س���وار11Mahoney& Tarakeshwar1)2005(1التى11اأ�سارت1اىل1
ان���ه1كلم���ا1كانت1هناك1�س���دة1يف1االإعاقة1كلما1كان1الوالدين1اأك���رث1اإدراكا1لالحتياج1
للخدم���ات1االإر�سادي���ة1فى1اطار1متطلبات1وحاج���ات1االأ�سرة,1ودعمت1نتائج11درا�سة1
ليويل���ني1واآخري���نLewellyn et al11)2002(1.1ه���ذه1النتائ���ج,1ولك���ن1ا�ساف���ت1اأن1
�سدة1االإعاقة1يعترب1من1املتغريت1املهمة1يف1ت�سميم1الربامج1واخلدمات1االإر�سادية1
ملراع���اة1فعالي���ة1كل1خدم���ة1وبرنامج1يق���دم1ويتنا�سب1مع1�سدة1اإعاق���ة1الطفل.1فى1
ح���ني1اختلف���ت1ه���ذه1النتيجة1مع1م���ا1تو�سلت1اليه1نتائ���ج1درا�س���ة1رول1وبيرت�سون1
)1Roll & Pettersson1)2004الت���ي1اأظهرت1اأن1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الب�سيطة1

اأظهر1والديهم1ر�سا1اأكرث1عن1اأقرانهم1من1ذوي1االإعاقة1ال�سديدة.

نتائج الفر�س الثالث ومناق�ستها:  

للتحق���ق1من1�سح���ة1الفر�ص1الثالث1الذي1ن�سه1»1توج���د1فروق1يف1ا�ستجابات1
اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1الفكريةعل���ى1مقيا�ص1الر�سا1ع���ن1واقع1اخلدمات1
االإر�سادية1الأ�سراالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1وفقا1َملتغريات1)امل�ستوى1التعليمي1
لالأمه���ات,1الدخل1ال�سه���رى1لالأمهات,1�سدة1اإعاقة1الطف���ل(,1مت1ا�ستخدام1حتليل1
التباي���ن1االأح���اديOne Way ANOVA(1(,1واختب���ار1�سيفي���ة1لتو�سي���ح1اجت���اه1

الداللة1للفروق1,والنتائج1تو�سحها1جداول1)18,19,20,21(.

1- متغري امل�ستوى التعليمي لالأمهات: 

جدول )18(
نتائج حتليل التباين للدرجة الكلية ملقيا�س الر�صا عن واقع اخلدمات االإر�صادية الأ�صراالأطفال 

ذوي االإعاقة الفكرية وفقًا ملتغري ) امل�صتوى التعليمي للأمهات(
مصدر التباينالمتغير

درجات 
الحرية

مجموع 
مربعات

متوسط 
المربعات

قيمة ف
مستوى 
الداللة

 الواقع الفعلى
للخدمات

4217325433بين المجموعات
6.080.00

2219662894داخل المجموعات

 مستوى الرضا عن
الخدمات

4191344784بين المجموعات
7.720.00

2213618619داخل المجموعات
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ت�سريقراءة1التحليل1االإح�سائى1لنتائج1اجلدول1)18(1اىل1وجود1فروق1ذات1داللة1
اح�سائية1يف1ا�ستجابات1اأمهات1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1فى1متغري1امل�ستوى1
التعليم���ى,1وحي���ث1اأن1التباين1بني1الواقع1الفعلى1للخدم���ات1االر�سادية1وم�ستوى1
الر�س���ا1ع���ن1ه���ذه1اخلدم���ات1دال1عند1م�ست���وى1)10٫011(,1ولتو�سي���ح11اجتاه1داللة1
الفروق1مت1ا�ستخدام1اختيار1�سيفيه,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1)19(.

جدول )19(
11111 نتائج اختبار �صيفية لتو�صيح اجتاه داللة الفروق وفقَا ملتغري امل�صتوى التعليمى للأمهات

المتوسطالمستوى التعليمي لألمهات
بكالوريوسدبلومثانويمتوسطابتدائي

7014315996157

مستوى الواقع

**70ابتدائي
143متوسط
159ثانوي
96دبلوم

157بكالوريوس

المتوسطالمستوى التعليمي لألمهات
بكالوريوسدبلومثانويمتوسطابتدائي

3911712981130

ضا
مستوى الر

***39ابتدائي
117متوسط
129 ثانوي
81دبلوم

130بكالوريوس

يت�س���ح1م���ن1نتائج1جدول1)19(1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1فى1متو�سط1
الدرج���ات1بني1اأمه���ات1امل�ست���وى1التعليمي1االبتدائ���ي1واأمهات1امل�ست���وى1التعليمي1
الثان���وي1وذل���ك1ل�سال���ح1االأمه���ات1ذوي1امل�ست���وى1التعليم���ي1الثان���وي1,وكذل���ك1
وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اح�سائي���ة1فى1متو�س���ط1الدرجات1ب���ني1اأمه���ات1امل�ستوى1
التعليم���ي1االبتدائي1واأمه���ات1امل�ستوى1التعليمي1اجلامعي1وذلك1ل�سالح1االأمهات1
ذوي1امل�ست���وى1التعليم���ي1اجلامع���ي1فى1واقع1اخلدم���ات1االر�سادي���ة1املوجودة1على1
اأر����ص1الواق���ع,1فى1حني1كانت1الف���روق1يف1متو�سط1الدرجات1ب���ني1اأمهات1امل�ستوى1
التعليم���ي1االبتدائ���ي1واأمه���ات1امل�ستوى1التعليم���ي1املتو�سط1وذل���ك1ل�سالح1اأمهات1
امل�ست���وى1التعليمي1املتو�سط1فى1م�ست���وى1الر�سا1عن1تقدمي1اخلدمات1االر�سادية1

وفقا1َللحاجات1االأ�سرية1التى1حتتاجها1هذه1االأ�سر.1
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وميكن1تف�سري1هذه1النتيجة1التى1ترجع1اىل1اأهمية1امل�ستوى1التعليمى1كمتغري1
و�سيط1فى1التعبري1عن1م�ستوى1الر�سا1,1اأن1اأمهات1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1
كلما1ارتفع1م�ستوى1تعليمهن1كلما1كان1لديهن1وعي1اأكرث1باخلدمات1املقدمة1وما1
يجب1اأن1تكون1عليه1هذه1اخلدمات1من1جودة1,وبالتايل1فاأي1نق�ص1يف1تقدمي1هذه1
اخلدم���ات1يظهرم�ست���وى1ر�س���ا1اقل1نظرا1َلع���دم1تلبيتها1للحاج���ات1املاأمولة1لهذه1
االأ�سر.1وتختلف1هذه1النتيجة1مع1ما1تو�سلت1اليه1نتائج1درا�سة1فرميان1واآخرين1
)Freeman et al11)2009.1الت���ى1اأظه���رت1اأن1االأمه���ات1ذوات1امل�ست���وى1التعليم���ي1
الع���ال1اأكرث1ر�س���ا1مبقارنة1باالأمهات1ذوات1امل�ستوى1االأدن���ى1من1التعليم,1فى1حني1
تتفق1هذه1النتيجة1مع1ما1تو�سلت1اليه1نتائج1درا�سة1بندر1العتيبي1)2007(1يف1اأنه1
كلما1زاد1امل�ستوى1التعليمي1لالأمهات1كلما1زاد1الوعي1باخلدمات1وزاد1عدم1الر�سا1

جتاه1تقبل1اأى1خدمات1غري1مر�سية.

2- متغري الدخل ال�سهري لالأمهات: 

جدول )20(
نتائج حتليل التباين للدرجة الكلية ملقيا�س الر�صا عن واقع اخلدمات االإر�صادية الأ�صراالأطفال 

ذوي االإعاقة الفكرية وفقًا ملتغري )الدخل ال�صهري للأمهات(
مصدر التباينالمتغير

درجات 
الحرية

مجموع 
مربعات

متوسط 
المربعات

قيمة ف
مستوى 
الداللة

الداللة

الواقع الفعلى 
للخدمات

38302767بين المجموعات
غير دالة1.9830.14

2534881395داخل المجموعات

مستوى الرضا 
عن الخدمات

356971899بين المجموعات
غير دالة1.6370.21

2529011160داخل المجموعات

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1)20(1عدم1وجود1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1الواقع1
الفعل���ى1للخدمات1االإر�سادية1وم�ستوى1الر�سا1عن1تقدمي1هذه1اخلدمات1تختلف1
باخت���الف1الدخ���ل1ال�سه���ري1لالمهات,ويف�س���ر1الباح���ث1عدم1وجود1ف���روق1ح�سب1
متغ���ري1الدخ���ل1ال�سه���ري1لالأمه���ات1كتعب���ري1حقيق���ى1ع���ن1ال�سعور1بتق���دمي11هذه1
اخلدم���ات1اإىل1اأن1ثقاف���ة1املجتمع1والعادات1والتقاليد1املوروث���ة1ترى1اأن1االآباء1هم1
م�س���در1الدخ���ل1العام1لالأ�سرة,1وبالتايل1فاالأمهات1اأكرث1اعتمادا1ًعلى1اأزواجهن1يف1

االأمور1االقت�سادية1وحتمله1مل�ساريف1وتكاليف1االأ�سرة.
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3- متغري �سدة اإعاقة الطفل: 

جدول )21(
نتائ��ج اختب��ار “ ت “ لدالل��ة الفروق فى الدرجة الكلية ملقيا�س الر�ص��ا ع��ن واقع اخلدمات 

االإر�صادية الأ�صراالأطفال ذوي االإعاقة الفكرية وفقًا ملتغري )�صدة اإعاقة الطفل(
المتوسطالعددشدة اإلعاقةالمتغير

االنحراف 
المعياري

قيمة
"ت"

مستوى 
الداللة

اتجاه 
الداللة

الواقع الفعلى 
للخدمات

1514741إعاقة بسيطة
غير دالة0.94-0.35

916025إعاقة متوسطة
مستوى 

الرضا عن 
الخدمات

1511733إعاقة بسيطة
غير دالة1.47-0.15

19 9135إعاقة متوسطة

ت�س���ري1نتائ���ج1اجل���دول1)21(1اىل1عدم1وجود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�س���ط1درجات1اأمهات1االأطفال1املعاقني1فكري���ا1َوفقا1َملتغري1�سدة1اإعاقة1الطفل.1
ويف�س���ر1الباح���ث1ع���دم1ظهور1ف���روق1يف1متغ���ري1�سدة1االإعاق���ة1نظ���را1الن1الدرا�سة1
احلالي���ة1حاول���ت1التكاف���وؤ1يف1�س���دة1االإعاق���ة1الفكري���ة1,حي���ث1مت1حتدي���د1وال���دي1
االأطف���ال1م���ن1ذوي1االإعاق���ة1الفكري���ة1القابل���ني1للتعل���م1ومل1يك���ن1هن���اك1اإعاقات1
اأخ���رى1اأو1م�ساحب���ة1الإعاقة1االأطفال.1وتختلف1هذه1النتيجة1مع1ما1تو�سلت1اليه1
نتائ���ج1درا�س���ة1ابراهي���م1القريوت���ي1)2005(1الت���ى1اأو�سحت1اأنه1هن���اك1اختالف1يف1

تقبل1االأمهات1الإعاقة1اأطفالهن1تعزي1لنوع1االإعاقة1و�سدتها1.

خال�صة وتعقيب على نتائج الدرا�صة:
يف�س���ر1الباح���ث1اأن1ع���دم1تقدمي1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1بال�سكل1املالئ���م1الأ�سر1
االأطفال1من1ذوي1االإعاقة1الفكرية1قد1يعوق1اأهداف1تعليم1ذوي1االإعاقة1الفكرية1
يف1معاه���د1وبرام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1باململك���ة1العربي���ة1ال�سعودي���ة1,1والت���ي1من1
اأهمها1تدريبهم1على1املهارات1احل�سية1واللغوية1ومهارات1احلياة1اليومية1,وتنمية1
اجلوان���ب1النف�سية1واالجتماعية1واملعرفية1واملهنية1التي1تتالئم1مع1احتياجاتهم1
وقدراتهم,1كما1اأن1االآثار1النف�سية1ال�سيئة1التي1يرتكها1الطفل1ذو1االإعاقة1الفكرية1
عل���ى1الن�س���ق1االأ�سري1كامال1وعلى1التفاعالت1االأ�سرية1والتفاعالت1الزوجية1بني1
الوالدي���ن1يجع���ل1الوالدي���ن1واالأ�س���رة1ككل1بحاج���ة1ما�س���ة1اإىل1االإر�س���اد1النف�سي,1
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وبالت���ايل1ف���اإن1ع���دم1تق���دمي1هذه1اخلدم���ات1والدع���م1النف�س���ي1لالأ�س���ر1يزيد1من1
ال�سغوط1الواقعة1على1االأ�سرة1ويزيد1من1التوترات1واال�سطرابات1داخل1االأ�سرة1
,1واأن1تب�س���ري1االأ�س���رة1باأن1ما1مت���ر1به1من1�سغوط1واخت���الالت1يف1الن�سق1االأ�سري1
ن���اجت1ع���ن1وجود1طفل1ذو1اإعاقة1فكرية,1حي���ث1اأن11هذه1االأ�سرة1بب�ساطه1حتول1من1
اأ�س���رة1عادي���ة1اإىل1اأ�سرة1ذوي1احتياجات1خا�سة1مما1يوؤكد1على1اأهمية1وجود1تدخل1
مبكر1لتقدمي1اخلدمات11االإر�سادية1لهذه1االأ�سر1تن�سجم1مع1احلاجات1التى1يجب1

ان1تتوافر1لكل1اأ�سرة1لوجود1نوع1من1الدعم1وامل�ساندة1االجتماعية.

كم���ا1يف�س���ر1الباح���ث1اأن1ه���ذه1النتائ���ج1قد1ك�سف���ت1الفج���وة1املوج���ودة1يف1واقع1
العملي���ة1التعليمية1ب�سبب1اأن1وزارة1الرتبية1والتعليم1التي1تتبعها1معاهد1وبرامج1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1اململك���ة1العربية1ال�سعودي���ة1تركز1على1اخلدم���ات1التعليمية1
اأك���رث1م���ن1اخلدمات1االأخرى1مما1يجع���ل1هناك1خدمات1تقدم1ب�س���ورة1اأقل,1وهذا1
م���ا1تو�سحه1بطاقة1متابعة1وتقومي1االأداء1الوظيفي1للمعلمني1يف1معاهد1وبرامج1
الرتبية1الفكرية1التى1مت1االطالع1عليها1,1حيث1اأثناء1االطالع1على1بنود1البطاقة1
اأت�س���ح1اأن1معظ���م1العنا�س���ر1التي1يت���م1تقييم1املعل���م1اأو1االخ�سائ���ي1عليها1تتمركز1
ح���ول1اخلدم���ات1التعليمي���ة1فقط1,1مم���ا1قد1يظه���ر1ال�سعف1يف1تق���دمي1اخلدمات1

االإر�سادية1االأخرى.

التو�صيات الرتبوية والتطبيقية : 
11 اأهمية1تقدمي1اخلدمات1االإر�سادية1يف1وقت1مبكر1الأ�سر1االأطفال1ذوي1االإعاقة1.

الفكرية1للتخفيف1من1ال�سغوط1الواقعة1عليهم1ب�سبب1اإعاقة1طفلهم.
21 رف���ع1م�ستوى1اخلدمات1االإر�سادي���ة1املقدمة1الأ�سر1االأطفال1ذوي1االإعاقةعامة1.

واالعاق���ة1الفكرية1خا�سة,1وذل���ك1باال�ستفادة1من1خربات1الدولة1املتقدمة1يف1
جمال1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة.

31 اأال1يقت�س���ر1تق���دمي1اخلدمات1االإر�سادية1يف1معاه���د1وبرامج1الرتبية1اخلا�سة1.
بل1يقدم1يف1جميع1القطاعات1�سواء1احلكومي1اأو1االأهلي.

41 عق���د1دورات1وور�ص1عمل1تدريبية1للمر�سدين1لتوعيتهم1باآثار1وجود1طفل1ذو1.
االإعاقة1الفكرية1على1اأ�سرته1والوالدين1خ�سو�ساً.



م�شتوى الر�شا عن اخلدمات االإر�شادية الأ�شر االأطفال املعاقني فكرياد . خريى اأحمد ح�شني

- 304 -

51 تفعي���ل1دور1و�سائ���ل1االإع���الم1يف1تقدمي1برامج1اإر�سادي���ة1معلوماتية1للتخفيف1.
من1اأثر1اإعاقة1الطفل1على1االأ�سرة.

61 �سرورة1اإن�ساء1مراكز1اإر�ساد1نف�سية1م�ستقلة1متخ�س�سة1الإر�ساد1االأطفال1ذوي1.
االإعاقة1الفكرية.

71 التقيي���م1امل�ستم���ر1لواق���ع1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1املقدم���ة1الأ�س���ر1االأطف���ال1من1.
جميع1فئات1ذوي1االإعاقة.
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التو�صيف الوظيفي مل�صاعد معلم الرتبية اخلا�صة 
اإعداد

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

كلية الرتبية جامعة الزقازيق

مقدم��ة
يلع���ب1م�ساع���د1املعلم1parateacher1اأو1ما1يطلق1عليه1معلم1الدعم1دورا1ًهاما1ً
يف1عملي���ة1تعلي���م1الط���الب1ذوي1االإعاق���ات,1ويق���دم1امل�ساع���دة1والدع���م1الالزم���ني1
للمعلم1حتى1يتمكن1من1اأداء1دوره1على1اأف�سل1وجه1ممكن,1ويهييء1الطالب1ذوي1
االإعاقات1على1اجلانب1االآخر1لال�ستفادة1مما1يقدمه1املعلم1لهم1حتى1يتمكنوا1من1
حتقي���ق1اال�ستفادة1املرجوة1من1التعلي���م1الذي1يقدمه1املعلم1لهم1في�سري1بو�سعهم1
على1اأثر1ذلك1اأن1ي�سايروا1اأقرانهم1غري1املعاقني1يف1اإطار1نظام1الدمج1ال�سامل1لهم1
مع1هوؤالء1االأقران1يف1مدار�ص1التعليم1العام1.1وعلى1هذا1االأ�سا�ص1فاإنه1يقوم1بدور1
ه���ام1وحيوي1يف1خطط1التعليم1الفردي���ة1التي1يتم1اإعدادها1وت�سميمها1وتقدميها1

لهوؤالء1االأفراد1وفقا1ًالحتياجاتهم1اخلا�سة1املتباينة1.

وعادة1ما1يعمل1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1مع1الطالب1الذين1يعانون1من1
مدى1كبري1من1االإعاقات1العقلية,1واالنفعالية1اأو1ال�سلوكية,1واجل�سمية,1واإعاقات1
التعل���م1.1وع���ادة1ما1ترتاوح1حدة1تلك1االإعاقات1ب���ني1امل�ستوى1الب�سيط1واملتو�سط1,1
ولذل���ك1فاإن���ه1ي�سهم1مع1معلم1الرتبي���ة1اخلا�سة1يف1اإع���داد1املواءمات1والتعديالت1
الالزمة1كي1تلبي1احتياجات1هوؤالء1الطالب,1اأما1بالن�سبة1لالأطفال1ذوي1االإعاقات1
ال�سدي���دة1فاإن���ه1يعم���ل1على1تعليمه���م1االأن�سط���ة1املختلفة1التي1ت�سه���م1يف1اإك�سابهم1
امله���ارات1احلياتي���ة1امل�ستقل���ة,1واأ�سا�سيات1التوا�سل.1وعادة1م���ا1يعمل1م�ساعد1معلم1
الرتبية1اخلا�سة1يف1الواقع1اإما1يف1املدار�ص1احلكومية1اأو1املدار�ص1اخلا�سة1.1كذلك1
فاإن1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1يعمل1حتت1اإ�سراف1معلم1الرتبية1اخلا�سة1يف1
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�سبي���ل1تق���دمي1خدمات1الرتبية1اخلا�سة1التي1يتم1تقدميها1بعدة1اأ�ساليب,1ويعمل1
كاأحد1اأع�ساء1الفريق1املكلف1بتنفيذ1خطط1التعليم1الفردية,1كما1يقوم1مب�ساعدة1
معل���م1الرتبي���ة1اخلا�سة1يف1تخطيط1واإعداد1وتق���دمي1الدرو�ص1.1ويق�سي1م�ساعد1
معلم1الرتبية1اخلا�سة1جزءا1ًمن1اليوم1يف1تعليم1الطالب1بال�سف,1واإدارة1وتعديل1
�سلوكهم1متعاونا1ًمع1بع�ص1االأخ�سائيني1االآخرين1باملدر�سة,1كما1يالحظ1�سلوكهم1

يف1خمتلف1املواقفاالأخرى1يف1اإطار1املدر�سة1.1

م�صكلة الدرا�صة 
1متث���ل1ق�سي���ة1اختيار1م�ساع���د1معلم1الرتبية1اخلا�سة1اأم���را1ًغاية1يف1االأهمية1
نظ���را1ًلع���دم1وجود1معايري1معينة1حتكمها1يف1املجتمع���ات1العربية1مما1جعل1املعلم1
يف1كث���ري1م���ن1االأحيان1يتحم���ل1م�سئوليات1اأخرى1غ���ري1م�سئوليت���ه1االأ�سلية1التي1
ق���د1يج���د1م�سكالت1جمة1يف1اال�سطالع1به���ا1.1وحتى1يتم1تفعيل1دور1م�ساعد1معلم1
الرتبية1اخلا�سة,1وم�ساعدة1املعلم1كي1ينجح1يف1اأداء1دوره1ال1بد1من1و�سع1معايري1
وا�سح���ة1وحم���ددة1الختيار1م�ساع���د1املعلم1مبا1يعود1بالفائ���دة1على1املتعلمني1ذوي1
االإعاق���ات1اإذ1ميث���ل1تعلي���م1ه���وؤالء1الطالب1حتديا1ًكب���ريا1ًللغاية1اأم���ام1اأي1معلم1اأو1
م�ساع���د1للمعلم1اأو1حت���ى1معلم1الظل,1ويفر�ص1عليهم1العديد1من1املتطلبات1التي1
تف���وق1غريه���م1م���ن1املعلمني1.1ومن1ثم1ف���اإن1و�سع1معايري1الختي���ار1م�ساعد1معلم1
الرتبية1اخلا�سة1تقوم1على1حتليل1الوظيفة1والتو�سيف1الوظيفي1لها1اإمنا1متثل1
اأ�سا����ص1جناح���ه1يف1اأداء1دوره1.1ولذل���ك1تتمث���ل1م�سكل���ة1ه���ذه1الدرا�س���ة1يف1ال�س���وؤال1

التايل1:1
ما1هي1املعايري1التي1يجب1اأن1حتكم1عملية1اختيار1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1؟

وميكن اأن تنبثق الأ�سئلة الفرعية التالية من هذا ال�سوؤال :

م���ا1ه���ي1طبيع���ة1عم���ل1م�ساع���د1معل���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1كتحلي���ل1للوظيف���ة1- 1
امل�ستهدفة1؟1

ما1هي1االأخالقيات1التي1يجب1اأن1تتوفر1خاللها1؟- 2
م���ا1ه���و1التو�سيف1الوظيفي1لوظيفة1اأو1عمل1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1- 3

وما1تتطلبه1من1موؤهالت1علمية1وعملية,1واأدوار1وواجبات,1وكفايات1مهنية1؟
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اأهداف الدرا�صة 
ته���دف1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1و�س���ع1ت�س���ور1حم���دد1ذي1معاي���ري1وا�سح���ة1يعمل1
كتو�سيف1وظيفي1للدور1الذي1يوؤديه1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1مع1االأطفال1
ذوي1االإعاق���ات1مت�سمنا1ًموؤهالته1العلمي���ة1والعملية,1وطبيعة1دوره1الذي1يوؤديه,1
والكفاي���ات1املهني���ة1الالزمة1له1اإىل1جانب1حتديد1التحلي���ل1الوظيفي1لعمله,1وما1

ي�سوده1من1اأخالقيات1يلتزم1بها1.

اأهمية الدرا�صة 
11111ترجع1اأهمية1هذه1الدرا�سة1اإىلالنقاط1التالية1:1

11 اأنه���ا1تتن���اول1التحلي���ل1الوظيفيلعمل1م�ساع���د1معلم1الرتبي���ة1اخلا�سة1كاأحد1-
اأهم1االأ�سخا�ص1الذين1ي�ساعدون1املعلم1يف1عمله1حتى1يحقق1النجاح1فيه1.

21 اأنه���ا1تتن���اول1املعايري1التي1حتكم1عمل1م�ساعد1معل���م1الرتبية1اخلا�سة1كاأحد1-
اأه���م1االأ�سخا����ص1الذين1يتعامل���ون1مع1االأف���راد1ذوي1االإعاق���ات1وي�سهمون1يف1

اإعدادهم1لالندماج1يف1املجتمع1.
31 اأنه���ا1تعر����ص1لالأخالقي���ات1الت���ي1يج���ب1اأن1ت�سوده���ا1عالقت���ه1بطالب���ه1ذوي1-

االإعاقات1والتي1يجب1اأن1يلتزم1بها1خالل1تعامله1معهم1.
41 اأنه���ا1تق���دم1تو�سيف���ا1ًوظيفي���ا1ًحم���ددا1ًللوظيفة1الت���ي1يوؤديه���ا1م�ساعد1معلم1-

الرتبي���ة1اخلا�س���ة1كوظيف���ة1له���ا1دور1اأ�سا�س���ي1يف1التعام���ل1م���ع1االأطفال1ذوي1
االإعاقات1.1

51 اأنها1ت�سهم1يف1احلكم1على1جودة1اإعداد1واأداء1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1.-
61 اأنها1متثل1االأ�سا�ص1الذي1يتم1مبوجبه1املفا�سلة1بني1املتقدمني1لهذه1الوظيفة1-

واختيارهم1.1
71 اأنه���ا1تعك�ص1املتطلبات1التي1حتكم1اإ�س���دار1رخ�سة1مزاولة1املهنة1مل�ساعد1معلم1-

الرتبية1اخلا�سة1وجتديدها1له1ب�سفة1م�ستمرة1.
81 اأنها1ت�سمن1عدم1ممار�سة1اأي1�سخ�ص1غري1موؤهل1لهذه1املهنة1.-
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امل�صطلحات 

 -special education1الرتبية اخلا�سة

يعرفه���ا1هااله���ان1وكوفم���ان1Hallahan& Kauffman1)2008(1باأنها1ن�سق1
تعليمي1يوازي1ن�سق1التعليم1العام,1وعادة1ما1ترتبط1بها1خدمات1خمتلفة1ت�ساعدنا1
اإذا1م���ا1اأردن���ا1للط���الب1ذوي1االإعاقات1اأن1ي�ستغلوا1ما1تبقى1لديه���م1من1اإمكانات1اأو1

طاقات1كامنة1واإعدادهم1لالندماج1ب�سكل1ناجحفي1املجتمع1.

 -parateacher111م�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة

يعرفه1عادل1عبداهلل1حممد1)2011(1باأنه1معلم1يعمل1يف1مدر�سة1ت�سم1طالبا1ً
ذوي1اإعاق���ات,1وتكون1وظيفت���ه1االأ�سا�سية1تعليمية1يف1طبيعتها,1كما1اأنه1يعمل1على1
تقدمي1خدمات1مبا�سرة1اأخرى1للطالب1ذوي1االإعاقات1اأو1اأ�سرهم1.1كما1اأنه1يعمل1
حتت1اإ�سراف1معلم1ال�سف,1اأو1اأي1�سخ�ص1اآخر1يف1املدر�سة1يكون1م�سئواًل1عن1اإعداد1
وتنفي���ذ1وتقيي���م1الربنامج1التعليم���ي1اأو1الرتبوي1املقدم1للط���الب1ذوي1االإعاقات1
واخلدم���ات1املرتبط���ة1به1والتي1تلزم1لتحقيق1التقدم1م���ن1جانبهم1.1وهو1من1هذا1
املنطل���ق1معلم1يعمل1على1تق���دمي1الدعم1وامل�ساعدة1ملعلم1الرتبية1اخلا�سة,1ولكنه1

مع1ذلك1ال1ي�سطلع1بامل�سئولية1االأولية1اأو1االأ�سا�سية1عن1ال�سف1.

 -job description1التو�سيف الوظيفي

وفق���ا1ًمل���ا1ورد1يف1مو�سوع���ة1ويكيبيديا1احل���رة1Wikipedia1)2012(1هو1قائمة1
ت�سم1املهام1والكفايات1الالزمة1الأداء1وظيفة1معينة1يتم1اإعدادها1عن1طريق1اإجراء1
حتليل1للوظيفة1job analysis1املعنية1يت�سمن1تعيني1املهام,1واملعرفة,1واملهارات,1
واالأدوار,1وال�سم���ات1ال�سخ�سي���ة1التي1تلزم1الأداء1تلك1الوظيفة1.1وهي1بذلك1متثل1

اإطارا1ًمرجعيا1ًيتحدد1مبوجبه1الفرد1الذي1ي�سغل1الوظيفة1املعنية1.1
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الإط��ار النظ��ري 
ي�س���ري1هااله���ان1وكوفم���ان1Hallahan& Kauffman1)2008(1اأن1مدار����ص1
الرتبية1اخلا�سة1ومدار�ص1الدمج1عادة1ما1تعمل1وفقا1ًلقانون1تعليم1االأفراد1ذوي1
 Individuals with Disabilities1Education1)1997(1االإعاقات1وتعديالت���ه
1Act IDEAيف1الوالي���ات1املتح���دة1االأمريكي���ة1عل���ى1اال�ستم���رار1يف1�سم���ان1اإتاحة1
الفر����ص1واخلدم���ات1التعليمية1والرتبوية1الكاملة1ل���كل1طفل1معاق1بغ�ص1النظر1
ع���ن1خلفيت���ه,1وجن�س���ه,1وعرقه,1وظروف1اإعاقت���ه,1وموقع1�سكن1اأ�سرت���ه,1والتو�سع1
يف1اإتاح���ة1فر�ص1الدم���ج1ال�سامل,1وتو�سيع1مدى1اخلدم���ات1املختلفة1التي1ترتبط1
بالرتبي���ة1اخلا�س���ة1الت���ي1يت���م1تقدميها1ل���ه1حتى1ت�ساع���ده1يف1حتقي���ق1اأق�سى1قدر1
ممك���ن1م���ن1التطور,1وتعدي���ل1�سلوكه,1واإع���داده1لالندماج1يف1املدر�س���ة1ف�ساًل1عن1

اإعداده1لالندماج1يف1املجتمع1االأكرب1الحقا1.1ً

وي�س���ري1ع���ادل1عبداهلل1حممد1)2011(1اإىل1اأن1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1
يقوم1بدور1اأ�سا�سي1وفعال1يف1حياة1الطالب1ذوي1االإعاقات1اإذ1يقوم1مب�ساعدة1املعلم1
يف1�سبي���ل1تعليمهم1وتدريبهم1وتاأهيلهم1مب���ا1ي�ساعدهم1على1االندماج1يف1املجتمع1
.1وهن���اك1العدي���د1م���ن1امل�سطلح���ات1االإجنليزية1الت���ي1ت�ستخ���دم1يف1وقتنا1الراهن1
 parateacher, paraeducator, paraprofessional,1للدالل���ة1علي���ه,1ومنه���ا
 educational aide, instructional aide, teacher aide, classroom
1.11assistant, classroom aideونظ���را1ًخلط���ورة1واأهمي���ة1ه���ذا1ال���دور1ال���ذي1
يق���وم1ب���ه1م�ساع���د1معل���م1الرتبية1اخلا�س���ة1اأو1ما1ي�سم���ى1مبعلم1الدع���م1ينبغي1اأن1
تك���ون1هن���اك1معايري1وا�سحة1يتم1يف1�سوئها1اختيار1الفرد1املوؤهل1واملتمر�ص1الذي1
يتحمل1تلك1امل�سئولية,1و�سمان1اأال1يقوم1بهذا1الدور1�سخ�ص1اآخر1�سواه1.1وهذا1ما1

يدعونا1اإىل1تقدمي1تو�سيف1وظيفي1كما1يلي1:

|التحليل الوظيفي لعمل م�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة - 1
ميث���ل1حتلي���ل1الوظيف���ة1الت���ي1يوؤديه���ا1الف���رد1النقط���ة1االأوىل1يف1�سبيل1و�سع1
تو�سيف1كامل1ملتطلباتها1وموا�سفات1ال�سخ�ص1الذي1يتوىل1القيام1بها1.1ويت�سمن1
التحليل1الوظيفي1للعمل1نقطتني1اأ�سا�سيتني1هما1طبيعة1الوظيفة,1واالعتبارات1

االأخالقية1التي1يجب1اأن1ت�سود1خاللها1111111.1
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 طبيعة الوظيفة اأو طبيعة عمل م�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة :( 1)

اأ�سح���ى1م�ساع���د1املعلم1اأو1معلم1الدعم1�سخ�سا1ً�سروري���ا1ًوعلى1قدر1كبري1من1
االأهمي���ة1يف1تل���ك1الربام���ج1التي1يت���م1تقدميها1لالأطف���ال1ذوي1االإعاق���ات1يف1اإطار1
الربام���ج1املقدم���ة1لهم1والت���ي1ازدادت1كما1ًوكيف���ا1ًحيث1ي�سطل���ع1بتقدمي1خدمات1
تعليمي���ة1لهم1يف1املدار�ص1الريفية1ال�سغرية,1اأو1يقدم1امل�ساعدة1الالزمة1لالأطفال1
ذوي1االإعاق���ات1يف1غرفة1امل�س���ادر,1resource room1اأو1يف1ف�سول1الدمج1ال�سامل1
مبدار����ص1التعلي���م1العام1.1ويف1تقدميه1لتلك1اخلدم���ات1الرتبوية1فاإنه1يعمل1وفق1
اأ�س����ص1ثابت���ة1ومت�سق���ة1وذل���ك1حت���ت1االإ�س���راف1املبا�سر1م���ن1جانب1معل���م1الرتبية1
اخلا�س���ة,1اأو1اأي1اأخ�سائ���ي1اآخ���ر1وفق���ا1ًللخدم���ة1الت���ي1يت���م1تقدميه���ا1اإذ1ي�سه���م1يف1
تق���دمي1اخلدمات1التعليمية1التي1ي�سع���ب1اأن1يتم1تقدميها1من1جانب1اأي1�سخ�ص1
اآخ���ر,1ولذل���ك1فه���و1ي�ساعد1معلم1الرتبي���ة1اخلا�سة1يف1التغلب1عل���ى1تلك1العقبات1
التي1ميكن1اأن1يواجهها1حال1تقدميه1للخدمات1التي1تت�سم1بجودتها1للطالب1من1

ذوي1فئات1االإعاقة1املختلفة1.1

وتتمث���ل1املهم���ة1االأ�سا�سي���ة1مل�ساع���د1املعل���م1يف1اإط���ار1ن�سق1الرتبي���ة1اخلا�سة1يف1
م�ساعدة1معلم1الرتبية1اخلا�سة1يف1تقدمي1االأن�سطة1الرتبوية1والتعليمية,1واملهام1
غ���ري1التدري�سي���ة1.1ومع1ذلك1فهو1ال1يك���ون1م�سئواًل1عن1الربنامج1التعليمي1الذي1
يت���م1تقدمي���ه1للطالب1ذوي1االإعاقات,1و�سمان1تقدمي1م���ا1يرتبط1به1من1خدمات1
حي���ث1ع���ادة1م���ا1يك���ون1ال�سخ����ص1امل�سئول1ع���ن1ذلك1هو1معل���م1الرتبي���ة1اخلا�سة1.1
وم���ن1جانب1اآخر1فاإن1معلم1الرتبي���ة1اخلا�سة1عادة1ما1يقوم1بالت�ساور1امل�ستمر1مع1
م�ساع���د1املعل���م1اأو1م���ا1يعرف1مبعلم1الدع���م1حول1تلك1امل�سئولي���ات1التي1توكل1اإليه1
 individualized educational plans1يف1اإط���ار1خطط1تربوي���ة1فردية1حمددة
IEPsيتوىل1معل���م1الرتبية1اخلا�سة1اإعدادها,1و�سياغتها,1وتوجيهها,1واالإ�سراف1
عل���ى1تنفيذه���ا1.1وم���ن1املالحظ1اأن���ه1عند1العم���ل1يف1املدار�ص1التي1تق���ع1يف1مناطق1
ريفي���ة1ت���كاد1تكون1منعزل���ة,1اأو1يف1ف�سول1الدم���ج1ال�سامل1مبدار����ص1التعليم1العام1
تق���ع1م�سئولي���ة1تقدمي1تلك1اخلدم���ات1التي1ترتب���ط1باخلطة1الرتبوي���ة1الفردية1

على1عاتق1املعلم1امل�ساعد1.1
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العتبارات الأخالقية ال�سائدة :( 2)

يقوم1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1بتناول1اأوجه1الق�سور1فقط1التي1يعاين1
منه���ا1الط���الب1ذوو1االإعاق���ات1وذلك1حت���ت1اإ�س���راف1معلم1الرتبي���ة1اخلا�سة1وهي1
م���ا1يت���م1ت�سمينها1ب�س���كل1مبا�سر1يف1الربامج1الرتبوية1له���وؤالء1الطالب1يف1البيئة1
الرتبوي���ة1املنا�سب���ة1الت���ي1يوفره���ا1له���م1.1كما1اأن���ه1عادة1م���ا1يتعامل1م���ع1امل�سكالت1
املدر�سية1وامل�سكالت1االأ�سرية1ذات1ال�سلة1مب�سكالت1الطفل,1ويتناول1العديد1من1
االأم���ور1االأخرى1التي1تتطل���ب1ال�سرية1وتت�سمن1ال�سخ�سيات1خ���ارج1دائرة1البيئة1
املدر�سية1.1ويف1هذا1االإطار1فاإن1عليه1اأن1يلتزم1بعدم1مناق�سة1اأي1م�سكالت1يف1وجود1
اأي1طالب1اآخرين,1وعدم1التحدث1يف1اأي1م�سكالت1مع1اأي1فرد1من1اأع�ساء1الفريق1

الذي1يتعامل1مع1الطفل1ما1مل1يكن1له1دور1حمتمل1يف1حلها1.

وب���ري1 Rosenberg et al.ومارت���ن1 1)2004( واآخ���رون1 روزن���ربج1 ويذه���ب1
)1Martin& Pear1)2007اإىل1اأن1هن���اك1ع���دة1اعتبارات1اأخالقية1يجب1مراعاتها1
م���ن1جانب1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1ومعل���م1الرتبية1اخلا�سة1اأي�سا1ًبحيث1
تتمح���ور1جه���وده1ح���ول1الطالب1وتلبي���ة1احتياجاته1مبعنى1اأن1ت�س���ب1يف1م�سلحة1
الطال���ب1اأواًل,1واأن1تع���ود1علي���ه1بالفائ���دة1فت�ساع���ده1على1اأن1ينج���ح1يف1احلياة,1واأن1
يقيم1التفاعالت1اجليدة1مع1االآخرين1من1حوله,1واأن1ي�ستمر1اأثرها1لفرتة1طويلة1
يف1حيات���ه,1واأن1ت�ساع���ده1عل���ى1االندم���اج1بفعالي���ة1يف1املجتم���ع1.1وي���رى1�سارافين���و1
)1Sarafino1)2004اأن1االعتب���ارات1االأخالقي���ة1الت���ي1يج���ب1مراعاته���ا1يف1جم���ال1

تعليم1الطالب1ذوي1االإعاقات1ب�سكل1عام1تت�سمن1ما1يلي1:1
ينبغي1اأال1ميار�ص1هذه1العملية1اإال1معلم1موؤهلومتمر�ص1.1- 
اأن1يلت���زم1م�ساع���د1املعل���م1باإع���داد1الطف���ل1وتهيئت���ه1جي���دا1ًللقي���ام1بالن�س���اط1- 

امل�ستهدف1.1
اأن1يلت���زم1م�ساعد1املعلم1بالتعليمات1والتوجيهات1التي1يقدمها1معلم1الرتبية1- 

اخلا�سة1.
اأن1يعمل1م�ساعد1املعلم1مع1معلم1الرتبية1اخلا�سة1على1زيادة1عدد1االختيارات1- 

ال�سلوكي���ة1املتاح���ة1اأمام1الطفلكي1تعمل1عل���ى1تدعيم1وتعزيز1فر�سه1يف1اإقامة1
تفاعالت1جمتمعية,1واجتماعية,1واأ�سرية1.
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اأن1يوج���ه1جانب���ا1ًم���ن1عملي���ة1التعلي���م1اإىل1اإك�س���اب1وتنمي���ة1وتطوي���ر1مهارات1- 
احلياة1اليومية1للطالب1مبا1ي�ساعدهم1على1االندماج1يف1املجتمع1.1

ينبغ���ي1اأن1ي�سهمم�ساع���د1املعلم1على1توفري1بيئة1تعلم1اآمنة1ومطمئنة1وداعمة1- 
least1restrictive environment1.1ًواإنتاجية,1واأن1تكون1اأقل1تقييدا

اأن1يتم1تعليم1الطفل1العديد1من1املهارات1الوظيفية1من1ناحية,1والعمل1على1- 
اأن1حتل1حمل1�سلوكياته1الالتكيفية1من1ناحية1اأخرى1.

اأن1يتم1اأثناء1تطبيق1الربنامج1تقدمي1النماذج1التي1تقدم1التعزيز1اأواًل1وذلك1- 
قبل1التعر�ص1لتقدمي1مناذج1ملن1يقدم1العقاب111.1

اأن1يت���م1التقيي���م1امل�ستم���ر1للربام���ج1امل�ستخدمة1حت���ى1نقف1عل���ى1االإيجابيات1- 
ونق���اط1ال�سع���ف1التي1ميكن1اأن1تظهر1ف�ساًل1عن1مدى1فعالية1تلك1الربامج1

يف1حتقيق1اأهدافها11.1

2- تو�سيف الوظيفة 
يت�سم���ن1تو�سي���ف1الوظيف���ة1املوؤه���الت1املطلوبة1له���ا,1والدور1ال���ذي1يقوم1به1
م���ن1ي�سغله���ا1اأو1واجباته,1والكفايات1املهني���ة1التي1يجب1اأن1يتحلى1بها1.1وميكن1اأن1

نعر�ص1لذلك1كما1يلي1:

اأولً: املوؤهالت الالزمة مل�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة 

يتع���ني1اأن1يح�س���ل1الفرد1على1درجة1البكالوريو�ص1يف1الرتبية1اأو1اأي1تخ�س�ص1
يف1الدرا�س���ات1االإن�ساني���ة1عل���ى1االأق���ل1وذلك1من1اإح���دى1الكليات1الت���ي1مي�سي1بها1
اأرب���ع1�سن���وات1درا�سي���ة,1واأن1يح�سل1على1خربة1عملي���ة1يف1العمل1مبدار�ص1الرتبية1
اخلا�س���ة1اأو1ف�س���ول1الدم���ج1حتت1االإ�س���راف1املبا�سر1م���ن1معلم1الرتبي���ة1اخلا�سة1
مل���دة1ع���ام1عل���ى1االأق���ل1كي1ي�سب���ح1م�ساع���دا1ًملعل���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة,1اإال1اأن1االأمر1
يف1دول1اأورب���ا1والوالي���ات1املتح���دة1االأمريكي���ة1يتطل���ب1اأن1يح�س���ل1م�ساع���د1املعل���م1
عل���ى1رخ�س���ة1ملزاولة1املهنة1حتى1يتمكن1م���ن1ممار�سة1مهنت���ه1.1ويت�سمن1التعليم1
والتدري���ب1ال���ذي1يتلقاه1م�ساع���د1املعلم1درا�سة1الفئات1املختلف���ة1لالإعاقة,1وكيفية1
تق���دمي1اخلدم���ة1الأع�ساء1كل1فئة1منه���ا1بحيث1ي�سهل1عليهم1فهمه���ا1وا�ستيعابها,1
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واأن1يعم���ل1م���ع1معل���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1كم�ساعد1ل���ه1.1ويف1كل1االأح���وال1يجب1اأن1
يل���م1م�ساع���د1املعلم1بتفريد1التعلي���م,1والتدري�ص1يف1جمموع���ات1�سغرية,1وحتديد1
وامل�ساع���دة1يف1اأداء1التكليف���ات1الت���ي1تتعلق1بحل1امل�سكالت1وذلك1كل���ه1وفقا1ًالإعاقة1
الطال���ب1.1كذل���ك1ف���اإن1عليه1اأن1يح�سل1على1�سهادة1ترخ�ص1ل���ه1اأن1يعمل1م�ساعدا1ً
ملعل���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة,1وا�ستكم���ال1ال�س���روط1الالزم���ة1لذل���ك1.1ويج���ب1اأن1يتم1
جتدي���د1الرخ�س���ة1كل1فرتة1حمددة,1وي�س���رتط1لذلك1اأن1يحر����ص1م�ساعد1املعلم1
عل���ى1التنمي���ة1امل�ستدام���ة1فيح�سل1عل���ى1دورات1تدريبي���ة1مهنية1�سنوي���ة1مبا1فيها1

الدبلومات,1واأن1تتاح1له1فر�ص1الرتقي1.1

ثانيًا: طبيعة دور م�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة

تت�سم���ن1طبيعة1الوظيفة1التي1يوؤديها1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1ودوره1
مه���ام1وواجب���ات1الوظيف���ة1الت���ي1ميار�سه���ا,1وم�سئوليات���ه1كم�ساعد1ملعل���م1الرتبية1

اخلا�سة1وذلك1كما1يلي1:
)1( الأدوار الذي يوؤديها م�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة

يع���د1الفه���م1الدقيق1لتلك1االأدوار1التي1تقع1على1عات���ق1كل1من1معلم1الرتبية1
اخلا�سة1وم�ساعد1املعلم1مبثابة1اأمر1هام1و�سروري1يف1�سبيل1جناح1ما1يتم1تقدميه1
للط���الب1ذوي1االإعاق���ات1م���ن1برامج1ومن1املالح���ظ1اأن1تل���ك1االأدوار1التي1يوؤديها1
م�ساع���د1معل���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1اإمن���ا1تن�س���ب1يف1اأ�سا�سه���ا1عل���ى1م�ساع���دة1املعلم1
يف1حتقي���ق1االأه���داف1الت���ي1يك���ون1قد1حدده���ا1للطف���ل1ذي1االإعاق���ة1ومت1ت�سمينها1
يف1اخلط���ة1الرتبوي���ة1الفردي���ة1الت���ي1يعده���ا1املعل���م1ل���ه,1وبالت���ايل1ف���اإن1امل�سئولية1
الرئي�سي���ة1يف1ه���ذا1ال�سدد1ال1تقع1على1عاتق1م�ساعد1املعلم,1بل1اإنها1تقع1على1عاتق1
معلم1الرتبية1اخلا�سة1.1وتتمثل1اأدوار1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1فيما1يلي1:1

11 م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1هو1ع�سو1يف1الفريق1الذي1يعمل1حتت1اإ�سراف1-
معل���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1منف���رداً,1اأو1حت���ت1اإ�سراف1يت���م1بالتع���اون1بني1معلم1

الرتبية1اخلا�سة1ومعلم1التعليم1العام1يف1ف�سول1الدمج1.
21 ه���و1ع�س���و1يف1الفريق1التعليم���ي1اأي1الذي1يتوىل1م�سئولي���ة1تعليم1الطفل1ذي1-

االإعاقة1.1
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31 ق���د1يت���وىل1م�سئولي���ة1تعلي���م1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1بداًل1من1معل���م1الرتبية1-
اخلا�س���ة1يف1بع����ص1اأجزاء1م���ن1الربنامج1ب�سرط1اأن1يتم1ذل���ك1حتت1االإ�سراف1

املبا�سر1عليه1من1جانب1معلم1الرتبية1اخلا�سة1.
41 ي�ساعد1يف1تنفيذ1الربامج1الرتبوية1التي1يتم1اإعدادها1وفقا1ًللخطة1الرتبوية1-

الفردية1التي1يتم1تقدميها1للطفل1.1
51 يرتب���ط1عمله1ب�سكل1مبا�س���ر1باخلطط1الرتبوية1الفردية1الت���ي1يتم1اإعدادها1-

وتقدميه���ا1للط���الب1ذوي1االإعاق���ات1حي���ث1يتمث���ل1دوره1االأ�سا�س���ي1يف1تنفي���ذ1
اخلطة1.1

61 ي�ساع���د1معل���م1الرتبية1اخلا�س���ة1يف1�سبيل1تقدمي1اخلدم���ات1املدونة1باخلطة1-
الرتبوية1الفردية1للطفل1وفقا1ًالأهداف1كل1منها1.

71 تنفي���ذ1االأن�سط���ة1اليومي���ة1با�ستخ���دام1م���واد1واأ�سالي���ب1حم���ددة1اأو1م���واد1تتم1-
مواءمته���ا1اأي1اإدخ���ال1بع����ص1التعدي���الت1عليه���ا1م���ن1جان���ب1معل���م1الرتبي���ة1

اخلا�سة1.
81 تق���دمي1الدع���م1وامل�ساندة1الالزم���ة1لالأخ�سائيني1االآخري���ن1كاأخ�سائي1اللغة1-

والتخاط���ب,1اأو1اأخ�سائي1العالج1الوظيف���ي,1اأو1اأخ�سائي1العالج1الطبيعي,1اأو1
غريهم1.1

91 عند1قيامه1بالعمل1يف1ف�سول1الدمج1تعد1اخلطة1الرتبوية1الفردية1بالن�سبة1-
ل���ه1ه���ي1املنهج1ال���ذي1يجب1علي���ه1اأن1يلت���زم1به1اإذ1تتمث���ل1مهمت���ه1وم�سئوليته1

االأ�سا�سية1يف1تنفيذ1هذه1اخلطة1يف1تلك1البيئة1الرتبوية1.
يعم���ل1يف1كل1ن�س���اط1يعهد1اإليه1بتنفيذه1على1اأن1يلتزم1بارتباط1ذلك1الن�ساط101-1

باخلط���ة1الرتبوي���ة1الفردية1للطفل1ال���ذي1يعلمه1مثل1ه���ذا1الن�ساط1ويدربه1
علي���ه1وي�ساع���ده1يف1اأدائ���ه1حي���ث1اأن1عدم1ارتباط���ه1بها1يجعل1من���ه1مهمة1غري1

منا�سبة1للقيام1بها1.

)2( واجبات م�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة 
هن���اك1العدي���د1م���ن1الواجب���ات1التي1تق���ع1على1عات���ق1معلم1الرتبي���ة1اخلا�سة1
امل�ساع���د1والت���ي1ت�سكل1القوام1الرئي�س���ي1لعمله1بجوانبه1املختلف���ة1�سواء1التعليمي1
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اأو1الرتب���وي1اأو1كع�س���و1يف1املدر�س���ة,1والتي1ت�سهم1ب�سكل1مبا�سر1يف1اإكمال1دور1معلم1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة,1وجناح���ه1يف1حتقي���ق1االأهداف1الت���ي1يق���وم1باإعدادها1للطالب1

ويعمل1على1حتقيقها,1وهي1:

11 اأو1يف1- تعلي���م1الط���الب1ذوي1االإعاق���ات1فردي���ا1ًيف1مواق���ف1واح���د1اإىل1واح���د1
جمموع���ات1�سغ���رية1وفقا1ًمل���ا1هو1م���دون1يف1اخلطة1الرتبوي���ة1الفردية1وذلك1

حتت1اإ�سراف1معلم1الرتبية1اخلا�سة1.1
21 تق���دمي1امل�ساع���دة1الالزم���ة1ال�ستخدام1امل���واد1املت�سمن���ة1يف1الربنامج1الفردي1-

للطفل1.
31 م�ساع���دة1الطالب1يف1اأداء1االأن�سطة1الرتبوية1اجلماعية1التي1تت�سمن1طالبا1ً-

اآخرين11يف1اإطار1الربامج1الرتبوية1الفردية1.
41 تنفي���ذ1اأن�سطة1التدريب1التي1ي�سممها1املعل���م1والتي1تت�سمنها1خطة1التعليم1-

الفردية1.
51 مراقب���ة1واالإ�سراف1على1االأعم���ال1االإ�سافية1والدرا�سة1امل�ستقلة1للطالب1كما1-

تتحدد1يف1خطة1التعليم1الفردية1.
61 مناق�سة1املعلم1يف1االأهداف1التي1تت�سمنها1خطة1التعليم1الفردية,1واال�سرتاك1-

مع���ه1يف1التخطيط1لها,1واإدخال1التعديالت1الالزمة1عليها,1واإعداد1اجلداول1
اخلا�سة1بال�سف1.

71 اإدارة1الطالب1وتعديل1�سلوكهم1.-
81 م�ساعدة1املعلم1يف1مالحظة1وت�سجيل1وتقييم1ال�سلوك1.-
91 م�ساعدة1املعلم1يف1اإدارة1ال�سلوك1وامل�سكالت1ال�سلوكية1.-
اإع���داد1امل���واد1اخلا�س���ة1بخط���ة1التعلي���م1الفردي���ة1املوج���ودة1بال�س���ف,1واإدخال101-1

املواءمات1اأو1التعديالت1الالزمة1عليها1.
اإعداد1وجتهيز1بيئة1ال�سف1الأداء1اأن�سطة1التعلم1.-111
تق���دمي1امل�ساع���دات1الالزمة1للطالب1ذوي1االإعاق���ة1اجل�سمية1كاأن1ي�ساعدهم121-1

يف1دخول1التواليت,1اأو1تناول1الطعام1على1�سبيل1املثال1.1
اال�سرتاك1يف1االأن�سطة1املهنية1واالجتماعات131-1.1
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التعام���ل1م���ع1التجهي���زات1ال�سمعي���ة1الب�سري���ة1والكمبيوت���ر1والتكنولوجي���ا141-1
امل�ساع���دة1اأو1م���ا1يتعلق1بها1من1مواءمات1اأو1تعدي���الت1وفق1ارتباطها1باخلطة1

الرتبوية1الفردية1.
االإبقاء1على1نظام1الف�سل1واحلفاظ1عليه1.-151
االإ�سراف1على1االأطفال1يف1الف�سحة1والطابور1وقاعة1الطعام1وامللعب161-1.1
اإعداد1�سجالت1الطالب,1وت�سحيح1االختبارات1املو�سوعية1.-171

واإذا1كان���ت1الواجب���ات1التي1يفرت�ص1اأن1يقوم1م�ساع���د1معلم1الرتبية1اخلا�سة1
به���ا1وفق���ا1ًالحتياجات1الطالب1ويف1اإطار1خطة1التعليم1الفردية1التي1يتم1اإعدادها1
لكل1منهم1فاإن1من1بني1هذه1الواجبات1ما1يكون1واجبا1ًعليه1اأن1يقوم1به1يف1مقابل1
م���ا1ال1يقوم1ب���ه1وذلك1من1واجب���ات1تعليمية1وواجبات1اأخرى1غ���ري1تعليمية1وذلك1

على1النحو1التايل1:1
)اأ( الواجبات التعليمية التي يجب على م�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة اأن يلتزم بها :

اأال1يكون1هو1امل�سئول1الوحيد1عن1تقدمي1خدمة1�سفية1اأو1مهنية1للطالب1.1- 1
اأال1يكون1م�سئواًل1عن1الوظائف1الت�سخي�سية1لل�سف1.1- 2
اأال1يكون1م�سئواًل1عن1االإعداد1املبدئي1خلطط1الدرو�ص1وتقدمي1التعليم1.1- 3
اأال1يعمل1كبديل1للمعلم1حال1وجود1معلم1بديل1له1.1- 4
اأال1يكون1م�سئواًل1م�سئولية1كاملة1عن1التجمعات1والرحالت1امليدانية1.1- 5
اأال1يوؤدي1وظيفة1تعليمية1يف1طبيعتها1دون1اأي1اإ�سراف1عليه1.1- 6
اأال1يعمل1غالبية1اليوم1مع1الطالب1الذين1ي�سعب1مرا�سهم1.- 7

)ب( الواجبات غري التعليمية التي يجب اأن يقوم بها م�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة :

اأن1يكون1م�سئواًل1م�سئولية1كاملة1عن1التخطيط1لالأن�سطة1املختلفة1.1- 1
اأن1ي�سرف1على1اأداء1مثل1هذه1االأن�سطة1.- 2
اأن1ي�ساحب1االأطفال1اإىل1العيادات1الطبية1املختلفة1.- 3
اأن1يقوم1بتحديد1االأن�سطة1الرتبوية1للطالب1اأو1املواد1الالزمة1الأدائها1.- 4
اأن1يقوم1بت�سحيح1االختبارات1املختلفة1.- 5
اأن1يقوم1بتنظيم1�سلوك1الطالب1واإدارته1.- 6
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)3( الإ�سراف والتقييم 

يعمل1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1حتت1اإ�سراف1معلم1الرتبية1اخلا�سة1اأو1
اأي1ع�سو1اآخر1من1اإدارة1املدر�سة1من1املتخ�س�سني1يف1الرتبية1اخلا�سة1الذي1يكون1
ه���و1امل�سئ���ول1املبا�س���ر1عن1برنام���ج1الرتبية1اخلا�س���ة1الذي1يت���م1تقدميه1للطالب1
ذوي1االإعاقات1وذلك1يف1مدى1كبري1ومت�سع1من1البيئات1التي1ترتاوح1بني1البيئات1
الريفي���ة1املنعزل���ة1وف�س���ول1الدم���ج1ال�سام���ل1.1وتتوق���ف1م�سئولي���ة1م�ساعد1معلم1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1عما1يقوم1به1عل���ى1معلم1الرتبية1اخلا�سة1ال���ذي1يقوم1بالتاأكد1
من1حتقيق1اأهداف1واأغرا�ص1خطة1التعليم1الفردية,1وحتديد1ال�ساعات1املخ�س�سة1
بها1للتعليم1اخلا�ص,1واإدخال1التعديالت1واملواءمات1التي1يتم1تقدميها1من1خالل1
اخلدم���ات1غ���ري1املبا�س���رة,1وتقيي���م1مدى1التقدم1ال���ذي1ميكن1اأن1يح���رزه1الطالب1
يف1ه���ذا1االإط���ار,1ومدى1مالءم���ة1التجهيزات1املتوف���رة,1واملواءم���ات1اأو1التعديالت1
الت���ي1يت���م1اإدخالها1عليه���ا,1وماهية1امل�س���كالت1اأو1ال�سعوبات1الت���ي1تواجه1املعلم1يف1
�سبي���ل1تطبي���ق1ذلك.1وعادة1ما1تعتم���د1م�سئوليات1االإ�سراف1الكل���ي1والتقييم1على1

ال�سيا�سات1التعليمية1التي1يتم1تطبيقها1يف1مثل1هذه1املدار�ص1.1

ثالثًا: الكفايات املهنية مل�ساعد معلم الرتبية اخلا�سة 
ع���ادة1م���ا1تتطلب1الوظيفة1مم���ن1ي�سغلها1اأن1تتوفر1لديه1ع���دة1كفايات1مهنية1
كما1ي�سري1هاالهان1وكوفمان1Hallahan& Kauffman1)2008(1وبيايل1وبور�ص1
)1Bailey& Burch1)2010حتى1يتمكن1من1حتقيق1جودة1االأداء1.1وهناك1كفايات1
مهنية1حمددة1تتطلبها1وظيفة1م�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1تتمثل1يف1املعرفة,1
وامله���ارات,1والقدرات,1واأ�سلوب1االأداء,1وال�سمات1ال�سخ�سية1.1وميكن1تو�سيح1ذلك1

على1النحو1التايل1:
 املعرف��ة :( 1)

املعرفة1النظرية1بفئات1االإعاقات1وخ�سائ�ص1كل1منها1.- 1
االإملام1باخللفية1ال�ساملة1التي1تتعلق1بنمو1الطفل1يف1كافة1جوانبه1.- 2
معرفة1املواءمات1اأو1التعديالت1الالزمة1لتلبية1احتياجات1الطالب1.- 3
املعرفة1بكيفية1اإعداد1وتنفيذ1االأن�سطة1ال�سفية1والال�سفية1الالزمة1.- 4
معرفة1مبادئ1ال�سلوك1واإدارته1وتعديله1.- 5
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امله���ارات :( 2)

الدقة1والتنظيم1يف1العمل1.1- 1
مهارات1التوا�سل1الفعال1.1- 2
املهارات1االجتماعية1.- 3
مهارات1حل1امل�سكالت1.- 4
املهارة1والدقة1يف1االحتفاظ1بال�سجالت1.- 5
مهارة1التعاون1اجليد1مع1االأ�سر1.1- 6
مهارة1التعاون1والتفاعل1مع1اأع�ساء1الفريق1وم�ساركتهم1يف1العمل1اجلماعي1.- 7
مهارة1االإ�سراف1اجليد1على1الطالب1واأدائهم1و�سلوكياتهم1.- 8

الق���درات :( 3)

القدرة1على1التقدمي1املبا�سر1للخدمات1املرتبطة1بالرتبية1اخلا�سة1.- 1
القدرة1على1العمل1واحد1اإىل1واحد1واإدارة1جمموعات1من1الطالب1.- 2
القدرة1على1املالحظة1الدقيقة1الأداء1الطالب1.- 3
القدرة1على1تنفيذ1املهام1املحددة1بطريقة1مقبولة1.- 4
القدرة1على1القراءة1الواعية1والتف�سري1الدقيق1للم�ستندات1.1- 5
القدرة1على1حل1امل�سكالت1املختلفة1.- 6
القدرة1على1العمل1اجلماعي1الفعال1.- 7
القدرة1على1التف�سري1الدقيق1لتعليمات1وتوجيهات1املعلم1.- 8

اأ�سلوب الأداء :  ( 4)

11111تتنوع1امل�ستويات1التي1ت�سهد1االأداء1املهني1مل�ساعد1معلم1الرتبية1اخلا�سة1والتي1
يجب1اأن1يت�سم11اأداوؤه1خالل1كل1منها1بالدقة,1واأن1يكون1جيداً,1بل1ويجب1اأن1ي�سهد1
قدرا1ًمنا�سبا1ًمن1االبتكارية1فيعود1بالفائدة1املرجوة1على1طالبه1ذوي1االإعاقات1.1

ويتمثل1ذلك1فيما1يلي1:
اإعداد1التعديالت1اأو1املواءمات1الالزمة1.1- 1
اإدارة1االأن�سطة1ال�سفية1والال�سفية,1والتقييم,1واإعداد1ال�سجالت1الطالبية1.- 2
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االأداء1اجلماعي1مع1املعلمني1واالأخ�سائيني1واالإدارة1واأولياء1االأمور1.- 3
ا�ستخدام1التكنولوجيا1احلديثة,1والتكنولوجيا1امل�ساعدة1.1- 4
ا�ستخدام1غرفة1امل�سادر1.- 5

�سمات �سخ�سيةم�ساعد املعلم الناجح :( 5)

هن���اك1جمموع���ة1من1اخل�سائ�ص1اأو1ال�سم���ات1التي1يجب1اأن1تتوفر1يف1م�ساعد1
معلم1الرتبية1اخلا�سة1حتى1يتمكن1من1مواجهة1خمتلف1امل�سكالت1التي1تواجهه,1
وي�سري1قادرا1ًعلى1حتقيق1النجاح1يف1عمله1مع1االأطفال1ذوي1االإعاقات1.1ومن1اأهم1

هذه1اخل�سائ�ص1ما1يلي1:
القدرة1على1التكيف1مع1املواقف1املختلفة1.1- 1
القابلية1للتعلم1.1- 2
التنمية1املهنية1امل�ستمرة1.- 3
القدرة1على1تقدمي1العون1وامل�ساندة1الالزمة1ملعلم1الرتبية1اخلا�سة1.- 4
الفهم1الواعي1ملا1يطلبه1منه1املعلم1والقدرة1على1تنفيذه1.- 5
الدافعية1لالإجناز1.1- 6
الت�سامح1مع1االأطفال1وتقبلهم,1وال�سرب1على1م�سكالتهم1.- 7
اخلربة1يف1التعامل1مع1االأطفال1.1- 8
التعاون1والعمل1اجلماعي1مع1الفريق1املكلف1برعاية1الطفل1.- 9

اال�ستفادة1من1امل�سادر1املتاحة1لتحقيق1م�سلحة1الطفل1.- 10
النظرة1االإيجابية1للم�ستقبل1والتفاوؤل1.- 11
القدرة1على1روؤية1اإمكانات1الطفل1وجوانب1قوته1.- 12
الذكاء1واالإدراك1الواعي1.1- 13
القدرة1على1تقدمي1حلول1مبتكرة1اأو1اإبداعية1للم�سكالت1.- 14
القدرة1على1االحتفاظ1بال�سجالت1املكتوبة1.- 15
اأن1ميثل1منوذجا1ًاإيجابيا1ًللطفل1.- 16
التعام���ل1الناج���ح1مع1اأع�ساء1الهيئة1التدري�سي���ة1لتوفري1البيئة1االأقل1تقييدا1ً- 17

للطفل1.1
القدرة1على1التوا�سل1والتعامل1الناجح1مع1اأ�سرة1الطفل1.- 18
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اجتاهات اخوه الطفل املعاق كقوة داعمة للم�صاندة والتمكني املجتمعى
اإعداد

اأ.د/ اإميان فوؤاد كا�صف
اأ�صتاذ ال�صحة النف�صية

كلية الرتبية جامعة الزقازيق
مقدمة:

ب���رزت1درا�س���ة1تاأثري1االأخ1اأو1االأخت1ذي1االإعاقة1على1االإخوة1غري1املعاقني1 1
كمنطق���ة1هام���ة1للبحث1واالإهتمام1خالل1العقود1االأخ���رية1من1القرن1املا�سي1من1
خ���الل1تركي���ز1البح���ث1عل���ى1التكي���ف1االأ�س���رى1والعالق���ات1االأ�سري���ة1داخ���ل1اأ�سرة1
الطف���ل1املع���اق1وظهر1من1خالل1هذه1الدرا�س���ات1اأن1التوافق1االأ�سرى1خا�سة1لالأم1
يتاأث���ر1بالعالق���ة1مع1االأطف���ال1العاديني1املوجودين1داخل1االأ�س���رة1كذلك1العالقة1

بني1االأخوة1والطفل1املعاق1تتاأثر1وتوؤثر1يف1التوافق1االأ�سري.
فف���ي1بع����ص1االأ�سر1الت���ي1اإ�ستطاعت1اأن1ت�س���ل1اإىل1درجة1م���ن1التوافق1يف1 1
العالقات1االأ�سرية1كان1الإخوة1الطفل1املعاق1االأثر1االأكرب1يف1اإحداث1هذا1التوافق,1
فتفه���م1االإخوة1مل�سكل���ة1اأخيهم1املع���اق1وحماوالتهم1ال�ستيعاب1اأخيه���م1وم�ساعدته1
لي�ستطيع1التوافق1مع1من1حوله1يزيد1من1الروابط1االإخوية1ومن1اإ�ساعة1جو1من1

الر�سا1واحلب1داخل1االأ�سرة.
وتظه���ر1اأهمي���ة1درا�س���ة1العالقات1بني1االإخ���وة1من1التغ���ريات1الكبرية1يف1 1

احلياة1االأ�سرية1املعا�سرة1مثل:
• التغ���ريات1املدني���ة1احلديثة1يف1تركيب1االأ�سرة,1حي���ث1يتناق�ص1حجم1االأ�سرة,1	

واأ�سب���ح1ع���دد1االأطف���ال1داخ���ل1االأ�سرة1قلياًل,1كذل���ك1متيل1اأعم���ار1االأبناء1اإىل1
التقارب,1مما1يوؤدي1اإىل1اإت�سال1مكثف1بني1االأخوة.

• يقدم1االأخوة1م�سدرا1ًلدعم1كل1منهم1لالآخر1مدى1احلياة.	
• قد1يعتمد1االأخوة1على1بع�سهم1يف1تكوين1�سداقات1فيما1بينهم,1وذلك1ب�سبب1	

تع���دد1تنق���الت1االأ�س���رة1م���ن1مكان1الآخ���ر1وبالت���ايل1�سعوب���ة1تكوي���ن1اأ�سدقاء1
دائمني.
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• يواج���ه1االأخ���وة1معا1ًاالأو�س���اع1املتغرية1داخ���ل1االأ�سرة1مثل1التف���كك,1الطالق,1	
ومث���ل1ه���ذه1التغ���ريات1يف1البناء1االأ�س���ري1توؤث���ر1بالتاأكيد1يف1عالق���ات1االإخوة1

بالرغم1من1عدم1املعرفة1اجليدة1بطبيعة1هذه1التغريات.
• يوؤث���ر1ال�سغ���ط1الوال���دي1يف1اإمكاني���ة1ق���رب1االآب���اء1م���ن1اأبنائه���م1وتوؤث���ر1هذه1	

الف���رتات1من1الغياب1النف�س���ي1للوالدين-1)مثاًل1اإن�سغ���ال1الوالدين1بالطفل1
 (Bank &.1عل���ى1عالق���ات1االأخ���وة-)املع���اق1عل���ى1ح�س���اب1االإخ���وة1العادي���ني

Kahn, 1982)

ويف1املا�س���ي1مل1نع���رتف1بقدٍر1كاٍف1بالطبيعة1االإنفعالية1املمتدة1واملعقدة1 1
للعالقات1االأخوية,1اأما1االآن1فيمكن1اإدراك1القيمة1الهائلة1لفهم1عالقات1االإخوة,1
وقيمة1تعزيز1منوها1االإيجابي1بني1الطفل1املعاق1واالإخوة1العاديني,1رغم1اأن1وجود1
طف���ل1مع���اق1يف1االأ�س���رة1غالبا1ًما1يتطل���ب1اإعادة1تنظيم1كلى1له���ا1والأ�سلوب1حياتها1
وعملها1والأن�سطتها1االإجتماعية1التي1توؤثر1على1كل1ع�سو1باالأ�سرة,1ويحتاج1وجود1
مث���ل1ه���ذا1الطف���ل1اإىل1عناي���ة1ذات1ع���بء1ثقيل1وخا�سة1عل���ى1االأم,1مما1ي���وؤدي1اإىل1
الغي���اب1امل���ادي1واملعنوي1لالأم1ع���ن1بقية1اأع�ساء1االأ�سرة1ويوؤث���ر1هذا1على1اإجتاهات1

االإخوة1نحو1اأخيهم1املعاق.

ويف1حماول���ة1م���ن1الباحث���ني1واملهتم���ني1واملتخ�س�س���ني1للتع���رف1عل���ى1 1
تاأث���ري1وج���ود1ه���ذا1الطف���ل1املعاق1عل���ى1االأخوة1مت1توجي���ه1االإهتم���ام1للتعرف1على1
م�ساعر1واإنفعاالت1و�سلوكيات1هوؤالء1االأخوة1نحو1اأخيهم1املعاق1ولكن1لالأ�سف1فاإن1
االإعتم���اد1يف1ذل���ك1يف1كثري1م���ن1الدرا�سات1مت1من1خالل1تقاري���ر1تقدمها1االأمهات1

.(Lardieri, et al.,2000)1بداًل1من1البحث1املبا�سر1مع1االأخوة1اأنف�سهم

وت�س���ري1هذه1التقاري���ر1اإىل1اأن1وجود1طفل1معاق1يف1االأ�سرة1من1املمكن1اأن1 1
يك���ون1ذا1تاأث���ري1نف�سي1�سلب���ي,1ويوؤدي1اإىل1وج���ود1اإ�سطرابات1نف�سي���ة1لديهم1مثل1
الغرية,1احلقد,1التناف�ص1فيما1بينهم1وبني1اأخيهم1املعاق1يف1احل�سول1على1اإهتمام1

.(Goth, 1984)1وحب1الوالدين
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وك�سف���ت1بع����ص1الدرا�س���ات1ع���ن1وج���ود1اإ�سط���راب1وا�س���ح1يف1العالق���ات1 1
االإجتماعي���ة1واالإن�سانية1لدى1االأخوات1االإن���اث1االأكرب1�سنا1ًبالن�سبة1للطفل1الذي1
لدي���ه1اإعاق���ة1ظاهرة,1فهن1يع�سن1جتربة1وجود1�سغوط1مت�سارعة1لالإجناز1واأخذ1
ال���دور1يف1العم���ل1كبديل1للوالدي���ن1يف1رعاية1الطف���ل1واالإهتمام1باأم���وره,1وكذلك1
(Goth, 1993; Liska, 1996)1امل�ساركة1يف1االأعمال1واالأعباء1االأ�سرية1االأخرى

كما1تذكرنا1التقارير1االإكلينيكية1اأن1االإخوة1العاديني1ي�سعرون1باالأ�ستياء1 1
م���ن1اإن�سغال1والديه���م1بهذا1الطفل1املعاق,1ولذلك1يلجاأون1اإىل1�سلوكيات1عدوانية1
وم�ساع���ر1غا�سب���ة,1وه���وؤالء1االإخوة1قد1يكونون1لي�ص1لديه���م1القدرة1على1التعبري1
 (Sourkes, 1987;1ع���ن1م�ساع���ر1الغ�سب1واالإ�ستياء1نحو1اأخيهم1ب�سبب1والديهم

Miller, 1984)

كم���ا1ق���د1يوؤثر1وج���ود1الطفل1املعاق1عل���ى1توقعات1االأخ���وة1العاديني1جتاه1 1
امل�ستقب���ل,1فقد1يخربه���م1والداهم1باأن1عليهم1االإهتمام1ب���االأخ1املعاق1بعد1وفاتهم,1
واالأخط���ر1م���ن1ذلك1عندما1يك���ون1فهم1االإخوة1اأنف�سهم1حم���دودا1ًبظروف1الطفل1
اخلا�س���ة,1اأو1ق���د1تنمو1لديه���م1م�ساعر1اخلوف1وال�سعور1بالذن���ب1عند11التفكري1يف1
اإمكاني���ة1اإ�سابته���م1اأو1اإ�ساب���ة1اأبنائه���م1يف1امل�ستقب���ل1بنف�ص1االإعاقة1مب���ا1يوؤثر1على1
توافقه���م1واإجتاهاتهم1نحو1اجلن�ص1االآخ���ر1ونحو1فكرة1الزواج1ويظن1االأخ1العادي1

)اإميان1كا�سف,19951( اأنه1�سار1اأ�سريا1ًالأخيه1املعاق1طوال1حياته.1

ويفتق���د1االإخوة1العاديني1للمعلومات1واخلربات1الالزمة1لرعاية1اأخيهم1 1
املع���اق,1حيث1يحيط1الوالدان1اأم���ر1اإعاقة1الطفل1و�سبب1االإعاقة1بال�سرية1التامة,1
ويف1نف����ص1الوق���ت1ينتظ���ر1الوال���دان1م���ن1االأبن���اء1اأن1يتعاون���وا1يف1رعاي���ة1الطف���ل1
وتلبي���ة1احتياجات���ه1دون1اأن1يقوم���وا1بال�س���رح1والتف�س���ري1الالزم1لالأبن���اء1عن1هذه1
االإحتياج���ات1اأو1االإحتياط���ات1الواجب1توخيها1عند1التعام���ل1مع1الطفل,1وعندما1
ي�سل���ك1االأخوة1العادي���ني1بطريقة1عادية1نحو1اأخيهم1املع���اق1يغ�سب1الوالدان1الأن1

اأبنائهم1ال1يفهمون1وال1يقدرون1م�سكلة1الطفل.
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واإذا1كان1م���ن1الطبيع���ي1اأن1يقر1الوالدان1بامل�سئولي���ة1املبا�سرة1عن1رعاية1 1
اأبنهم1املعاق1فاإن1هذا1ال�سعور1يختلف1بالن�سبة1لالإخوة1العاديني1فمنهم1من1يرى1
اأن1اأخاه���م1املع���اق1طف���ل1مغلوب1على1اأمره1ويحت���اج1للم�ساعدة1واإن���ه1كان1ميكن1اأن1
يك���ون1ه���و1يف1نف����ص1و�سع1اأخيه,1ومنهم1م���ن1يرى1اأن1هذا1الطف���ل1ميثل1عبئا1ًعلى1
االأ�س���رة1واإنه1يجب1اإيداعه1باأح���د1املوؤ�س�سات1املخت�سة1حتى1تقوم1برعايته1وتخفف1
االأ�سرة1من1االأعباء1امللقاة1عليها,1ومنهم1من1ال1يحمل1اأى1م�ساعر1اأو1اإجتاهات1نحو1
الطف���ل1فه���و1ال1يرف�سه1ولكن1يف1نف����ص1الوقت1ال1يتقبله1وينك���ر1وجوده,1ولكن1يف1
نف�ص1الوقت1قد1ي�سعر1مب�ساعر1الغرية1من1هذا1الطفل1املعاق1الذي1ي�ستحوذ1على1
اإهتمام1وحب1والديه1رغم1اإنه1ال1ي�ستطيع1اأن1يفعل1�سيئا1ًاأو1اأن1ينجح1بالدرا�سة1اأو1

اأن1يلبي1اإحتياجات1والديه.111

وتوؤكد نتائج درا�سات كثرية على اأن:

• الكث���ري1م���ن1االإ�سطراب���ات1االإنفعالي���ة1واالإنحراف���ات1ال�سلوكي���ة1عند1الطفل1	
املع���اق1ال1ترج���ع1اإىل1خ�سائ����ص1االإعاق���ة1نف�سها1بق���در1ما1تع���ود1اإىل1اخلربات1

ال�سيئة1التي1يتعر�ص1لها1خالل1التوا�سل1مع1املحيطني1به.
• وجود1الطفل1املعاق1يف1االأ�سرة1يوؤثر1على1االأخوة1العاديني1ويعر�سهم1للكثري1	

م���ن1امل�س���كالت1ويجعله���م1دائم���ي1االإعرتا����ص1عل���ى1مواق���ف1الوالدي���ن1نح���و1
االإهتمام1الزائد1بالطفل1مما1ينعك�ص1على1اإجتاهاتهم1نحو1االأخ1املعاق.

• االأخ���وة1العادي���ني1غالبا1ًما1ينظ���رون1اإىل1اأخيهم1املعاق1كم�س���در1اإحباط1دائم1	
لكث���ري1م���ن1اآمالهم,1وطموحاتهم1ومتثلهم1ل���الأدوار1االإجتماعية,1ومما1يزيد1
م���ن1ه���ذا1االإح�سا����ص1تكلي���ف1الوالدين1له���م1بتحمل1بع����ص1امل�سئولي���ات1نحو1

اأخيهم1املعاق1قد1تتجاوز1اأعمارهم1الزمنية1وقدراتهم1اجل�سمانية.
• غالب���ا1ًما1ي�سعر1االأخ���وة1العاديني1باأنهم1حمرومون1من1التعبري1عن1املوؤثرات1	

ال�سلبي���ة1والغ�س���ب1نح���و1اأخيه���م1املع���اق1وه���ذا1كنتيج���ة1�سلبي���ة1الإنخفا����ص1
التوا�س���ل1اللغ���وي1بني1اأفراد1االأ�سرة,1حيث1يحاول1كل1من1الوالدين1واالأخوة1
القي���ام1بامل�سئولي���ات1امللق���اة1على1عاتق���ه1دون1اأن1يهتم1بخلق1فر����ص1للتوا�سل1
بين���ه1وب���ني1اأخي���ه1املعاق,1واأي�س���ا1ًبينه1وبني1االأف���راد1االآخري���ن1يف1االأ�سرة1مما1

يزيد1من1م�ساعر1االإحمال1والعبء1املزمن.
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• اإجتاه���ات1االأخ���وة1العاديني1نحو1اأخيه���م1املعاق1تنتق���ل1اإىل1الزمالء1واالأقران1	
واجل���ريان1واالأق���ارب,1ف���اإذا1تقب���ل1االأخ1اأخ���اه1املع���اق1وح���اول1اأن1ي�سرك���ه1م���ع1
اأ�سدقائ���ه1يف1بع����ص1االأن�سطة1فاإن1هذا1�سيوؤث���ر1على1اإجتاهات1االأ�سدقاء1نحو1
الطف���ل1املع���اق1ويجعله���م1اأك���رث1تقباًل1ل���ه,1بعك�ص1اإذا1م���ا1كانت1اإجتاه���ات1االأخ1
العادي1�سلبية1حيث1يحاول1اأن1ينكر1وجود1اأخ1معاق1له,1اأو1اأن1يرف�ص1اأن1يظهر1
معه1يف1االأماكن1العامة,1اأو1ي�سركه1معه1خالل1التنزه1اأو1اللعب1مع1اأ�سدقائه.

• ُيظه���ر1االإخ���وة1االأ�سغر1�سنا1ًللطفل1املعاق1درج���ة1توافق1وتقبل1الأخيهم1املعاق1	
اأكرب1من1االإخوة1االأكرب1�سنا1ًخا�سة1اإذا1كانوا1من1الذكور.

• ربط���ت1الدرا�سات1بني1زيادة1االإ�سطراب���ات1ال�سلوكية1االإنفعالية1لدى1االإخوة1	
واالإخ���وات1العادي���ني1وب���ني1االأداء1االأ�س���ري1ال�سعي���ف1م���ن1الوالدي���ن1واأي�س���ا1ً
اإكتئاب1االأم,1والعالقات1الزوجية1ال�سعيفة1بني1الوالدين,1اأكرث1من1اإرتباطها1

باإعاقة1الطفل.
فتح���ي1عب���د1الرحيم,19811؛1اإميان1كا�س���ف,20011؛1�سيلجمان,1دار1لنج,120001

فوقية1را�سي,20011.
 Blacher, 1984; Edmundsor, 1985, Cramer, et al, 1997;

Hannah, & Midlarsky, 1999

م���ن1اإ�ستعرا����ص1نتائ���ج1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1ميك���ن1الق���ول1اأن1اإجتاه���ات1 1
االإخوة1نحو1اأخيهم1املعاق1يف1معظمها1�سلبية1اأو1ا�ستنكارية1راف�سة1لوجوده,1وتوؤثر1
االإجتاه���ات1الراف�س���ة1على1توافق1االإخوة1العادي���ني1و�سحتهم1النف�سية1وجتعلهم1
عر�سة1لالإ�سابة1باالأمرا�ص1واال�سطرابات1املختلفة1النف�سية1والع�سوية1يف1حني1
اإنن���ا1ل���و1وجهنا1االهتم���ام1لتعديل1هذه1االجتاه���ات1جلعلها1اأك���رث1اإيجابية1وتقباًل1
ل���الأخ1املع���اق1ال�ستطعن���ا1وقاية1االإخ���وة1من1هذه1امل�س���كالت1واأي�س���ا1ً�سينعك�ص1ذلك1
عل���ى1الطف���ل1املع���اق1نف�سه1واالأ�س���رة1ككل1واأ�سبحت1اأكرث1توافق���اً,1كما1ميكن1حني1
اإذ1اأن1نح���ول1االأخ1الع���ادي1اإىل1قوة1داعمة1وم�ساندة1الأخي���ه1املعاق,1بحيث1ي�ستطيع1
ه���ذا1االأخ1اأن1يغ���ري1نظ���رة1اأ�سدقائ���ه1وجريان���ه1واملتفاع���ل1معهم1خ���الل1االأن�سطة1
االجتماعية1املختلفة1نحو1االإعاقة1ونحو1االأخ1املعاق,1ولكى1نحقق1ذلك1تهتم1هذه1
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الورق���ة1بع���دد1م���ن1املحاور1الهام���ة1وذلك1من1خ���الل1املناق�سة1وال�س���رح1والتحليل1
لالأ�سئلة1التالية:

11 كي���ف1يتك���ون1االإجت���اه؟1وما1ه���ى1العوامل1املوؤث���رة1يف1تكوي���ن1االإجتاهات1نحو1-
الطفل1املعاق؟

21 ما1هى1طبيعة1العالقات1بني1االأخوة1العاديني1واأخيهم1الطفل1املعاق؟-
31 كي���ف1ميك���ن1تعديل1هذه1العالقات1بني1االأخ���وة1العاديني1واالأخ1املعاق1وجعلها1-

اأكرث1اإيجابية,1لت�سبح1قوة1داعمة1للتاأثري1االإيجابي1يف1املجتمع؟

املحور الأول:
اأولً: اإجتاهات الأخوة نحو اأخيهم املعاق، والعوامل املوؤثرة يف تكوينها:

ب�سبب1الغمو�ص1الذي1يكتنف1حديث1الوالدين1مع1االأخوة1العاديني1عن1 1
اأخيه���م1املع���اق1ي�سب���ح1لديهم1فهم���ا1ًحمدودا1ًحلال���ة1اأخيه���م,1ويف1مراجعة1لبع�ص1
الدرا�س���ات1وج���دت1Wasserman, 19971اأن1هن���اك1نق�سا1ًح���ادا1ًيف1املعلومات1عن1
االإعاقة,1ومظاهرها,1وعواقبها,1مما1يوؤدي1اإىل1اإرتباك1االأخوة1خا�سة1فيما1يلى:
-1ال�سع���ور1بامل�سئولية1عن1احلالة1اخلا�سة1الأخيهم1املعاق1حيث1يولد1لدى1االآخوة1

العديد1من1الت�ساوؤالت1مثل:
ه���ل1ميك���ن1ل���الأخ1اأن1يتكل���م1عن1احلالة1مع1الوالدي���ن1اأو1االأ�سدقاء؟1وكيف1 •	

يتم1ذلك؟
عن1اإخوته؟ املعاق1 الطفل1 اإنطباعات1 ما1 •	

اأن1يتعام���ل1االأخ1م���ع1امل�ساع���ر1املقلق���ة1مثل1الغ�س���ب1واالإيذاء,1 كي���ف1ينبغ���ي1 •	
وال�سعور1بالذنب؟

البيئ���ة1 وباالآخري���ن1يف1 املعاق���ة؟1 االأخ���ت1 اأو1 ب���االأخ1 بفعالي���ة1 نرتب���ط1 كي���ف1 •	
االإجتماعية؟

ه���ذه1االأ�سئل���ة1وغريها1تت�سبب1يف1ح���دوث1�سئ1من1الت�س���ارب1يف1امل�ساعر1 1
واالإجتاه���ات1نح���و1االأخ1املعاق1فهم1يرونه1م�سكلة1بالن�سبة1للوالدين,1وهو1منطقة1
حمرمة1عند1احلديث1عنه,1ويف1نف�ص1الوقت1مطلوب1من1االإخوة1العاديني1تقدمي1
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اأف�س���ل1�سب���ل1الرعاي���ة1واالإهتمام1له���ذا1االأخ1دون1اإعطاء1اأى1اإهتم���ام1حلاجاتهم1اأو1
م�ساعرهم1ورغباتهم,1مما1يوؤثر1يف1اإجتاهاتهم1وقبولهم1لهذا1االأخ.

واإذا1نظرن���ا1اإىل1االإجتاه1النف�سي1يت�سح1اأنه1لكى1يتكون1االإجتاه1البد1من1 1
تفاعل1ثالثة1عنا�سر1مع1بع�سها1البع�ص1وهى:

Cognitive components11( املكونات املعرفية(
وه���ى1مكونات1املعرف���ة1واخلربة1التي1تراكمت1عند1الف���رد1اأثناء1اإحتكاكه1 1

بعنا�سر1البيئة1املختلفة1وميكن1تق�سيمها1اإىل:
املدركات1واملفاهيم1concepts1اأى1ما1يدركه1الفرد1ح�سيا1ًاأو1معنوياً.أ- 

املعتق���دات1Beliefs1وه���ى1جمموعة1من1املفاهيم1املتبلورة1الثابتة1يف1املحتوي1ب- 
النف�سي1والعقلي1للفرد.

ب���ه1الف���رد1بالن�سب���ة1ت-  اأن1يتنب���اأ1 1Expectationsوه���ى1م���ا1ميك���ن1 التوقع���ات1
لالآخرين1اأو1يتوقع1حدوثه1منهم.

Affective components12( املكونات الوجدانية(
من1اأهم1مكونات1االإجتاه1النف�سي1تلك1ال�سحنة1االإنفعالية1التي1ي�سطبغ1 1
به���ا1�سل���وك1الفرد,1وقد1دل���ت1نتائج1بع����ص1الدرا�سات1التي1اأجريت1ح���ول1املكونات1
الوجداني���ة1لالإجت���اه1النف�س���ي1اأنه���ا1كان���ت1ت���دور1دائما1ًح���ول1عمق1و�س���دة1وكمية1

االإنفعال1الذي1ي�ساحب1�سلوك1الفرد1نحو1مو�سوع1اأى1�سئ1معني.

Behavioural components 3( املكونات النزوعية اأو ال�سلوكية(
من1ناحية1الرتتيب1املنطقي1ياأتي1ال�سلوك1االإن�ساين1ونزوعه1تعبريا1ًعن1 1
ر�سيد1معرفته1وخربته1ب�سئ1ما,1وعاطفته1امل�ساحبة1لهذه1املعرفة,1فعندما1يتكون1
لدى1الفرد1ر�سيد1من1املعرفة1التي1اإ�ستقها1من1االإدراك1واخلربة,1ثم1يتوفر1لديه1
اأي�سا1ًال�سحنة1االإنفعالية1املنا�سبة,1ال1يبقى1اأمامه1�سوى1النزوع1العملي1ممثاًل1يف1
الكيفية1والطريقة1التي1يجب1اأن1ي�سلكها1جتاه1هذا1املدرك1الذي1تكون1عند1الفرد1

�سده1اأو1معه1)اإميان1كا�سف,421:20011؛1�سعد1عبد1الرحمن,5331:19831(
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ويعد1اجلانب1ال�سلوكي1اأو1النزوعي1اأخطر1مكونات1االإجتاه1حيث1يرتجم1 1
اجلان���ب1ال�سع���وري1واجلان���ب1الفكري1اإىل1اأفع���ال1�سلوكية1نح���و1مو�سوع1االإجتاه,1
وت�سب���ح1ه���ذه1ال�سلوكي���ات1اأو1االأفع���ال1ذات1حمت���وي1خط���ر,1خا�سة1عندم���ا1يكون1

االإجتاه1ذا1حمتوي1�سلبي1كالت�سلط,1اأو1التع�سب,1اأو1الرف�ص.

مما �س�بق يت�س�ح اأن تكوين الإجت�اه يرتبط باجلان�ب املعريف والإنفع�ايل عند الفرد 
ويظهر من خالل �سلوكياته واإ�ستجاباته ملو�سوع الإجتاه.

واإذا1طبقن���ا1ه���ذا1التكوين1ال�سابق1على1اإخوة1الطف���ل1املعاق1للتعرف1على1 1
عوامل1تكوين1االإجتاه1نحو1الطفل1املعاق1وجدنا1اأن1هناك1عوامل1كثرية1مثل:

• التعر����ص1خل���ربة1اإنفعالية1حادة:1اإن1وجود1طفل1مع���اق1يف1االأ�سرة1يعد1خربة1	
اإنفعالية1�سديدة1�سواء1للوالدين1اأو1لالإخوة,1وهى1غالبا1ًما1ينتج1عنها1خربات1

�سيئة1و�سلبية1مما1ينمي1االإجتاه1الراف�ص1نحو1الطفل1املعاق.
• الدعاي���ة1والفكر1ال�سائد:1ت���وؤدي1االأفكار1واملعتقدات1ال�سائ���دة1عن1االإعاقات-1	

وخا�س���ة1االإعاق���ة1العقلي���ة-1يف1املجتمع���ات1اإىل1رف����ص1ه���ذا1الطفل1م���ن1ِقبل1
االإخوة1خا�سة1اأن1االإعالم1امل�سموع1واملرئي1واملقروء1يغذي1هذه1االأفكار1وُيظهر1
الطف���ل1املع���اق1على1اأنه1اإن�سان1خمبول,1اأو1عاله1على1االآخرين,1اأو1مغلوب1على1
اأمره,1مما1يغذي1املكون1املعريف1والوجداين1بالكثري1من1اخلربات1ال�سيئة1عن1

االإعاقة1وم�سري1هذا1الطفل.
• املعلوم���ات1واخل���ربات:1ال1تتك���ون1لدين���ا1االإجتاهات1نح���و1املو�سوع���ات1اإذا1مل1	

يك���ن1لدين���ا1معلومات1كافية1اأو1خ���ربات1�سابقة1عنها,1فالف���رد1يف1حالة1تفاعل1
م�ستم���ر1م���ع1غريه1م���ن1املحيطني1به1حيث1ينم���ي1التفاع���ل1والتوا�سل1معهم1
ه���ذه1املعلوم���ات1التي1يكون1لها1االأثر1االأكرب1يف1تكوين1اإجتاهاته1االإيجابية1اأو1

ال�سلبية1نحو1املو�سوعات.1)خليل1عبد1الرحمن,1791:20001(

وبالن�سب���ة1الإخ���وة1الطف���ل1املع���اق1فهم-1غالب���اً-1يفتق���رون1اإىل1املعلومات1 1
الكافي���ة1ع���ن1حال���ة1اأخيهم1املعاق,1وكيفي���ة1التعامل1مع���ه,1اأو1التوا�سل.1مما1يخلق1
بينهم1الكثري1من1امل�سكالت1الناجتة1من1قلة1خربة1االإخوة1العاديني1وعدم1قدرتهم1
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عل���ى1احل�س���ول1على1معلوم���ات1�سحيحة1ع���ن1االإعاق���ة1وكيفية1التعام���ل1مع1هذا1
املو�س���وع1خا�سة1اأن1م�سدر1كل1املعلوم���ات1التي1يح�سلون1عليها1اإما1من1الوالدين1
امل�سطرب���ني1اأو1الراف�س���ني1اأو1املنكرين1لالإعاقة,1واإم���ا1من1اأع�ساء1االأ�سرة1املمتدة1

مثل1االأجداد1والذين-1غالباً-1لي�ص1لديهم1معلومات1�سحيحة1عن1االإعاقة.

الثقافة1ال�سائدة1يف1املجتمع:1تلعب1العوامل1الثقافية1املنت�سرة1يف1املجتمع1 1
دورا1ًكب���ريا1ًيف1تنمي���ة1االإجتاهات1ال�سائدة1فيه1وتطويرها1يف1م�سارها1االإيجابي1اأو1
ال�سلب���ي1ومل���ا1كانت1املوؤثرات1الثقافي���ة1كثرية1ومتنوعة1يف1املجتمع1ف���اإن1ما1تقدمه1
من1معلومات1للنا�ص1قد1يكون1مت�ساربا1ًاأو1متناق�ساً,1حيث1ال1تتفق1هذه1املوؤثرات1
جميعه���ا1يف1الدع���وة1لتنمي���ة1اإجتاه���ات1مت�سابه���ة1نح���و1ظاه���رة1معين���ة,1ب���ل1ق���د1
تدع���و1اإىل1تنمية1اإجتاه���ات1متناق�سة1بع�سها1مع1االآخر1نح���و1الظاهرة1الواحدة.

)ماهر1حممود1عمر,1771:19921(

ويف1جمتمعاتن���ا1العربي���ة1ب�سف���ة1عام���ة1ت�سيط���ر1العدي���د1م���ن1االأف���كار1 1
اخلاطئة1عن1االإعاقة1وخا�سة1االإعاقة1العقلية1مثل1اأنها1حالة1وراثية1يف1العائالت,1
اإن1الزواج1من1االإخوة1العاديني1للمعاق1خطر1الأنه1�سوف1يوؤدي1اإىل1اإجناب1اأطفال1
معاق���ني,1واأن1املع���اق1عقلي���ا1ًال1ي�ستطي���ع1اأن1ي�سبح1ع�سو1ناف���ع1يف1املجتمع,1واأنه1ال1
ح���ول1ل���ه1وال1ق���وة1وال1فائدة1ترجى1من���ه,1وغري1ذلك1الكثري1من1االأف���كار1ال�سلبية1
امل�ستق���اة1م���ن1ال���رتاث1ال�سعب���ي1والثقايف1للمجتمع���ات1العربية1والت���ي1يف1جمملها1

ت�سب1يف1االإجتاه1ال�سلبي1نحو1االإعاقة.

واالأخ1الع���ادي1لطف���ل1مع���اق1يعي����ص1يف1ه���ذه1املجتمع���ات1ويت�س���رب1ه���ذه1 1
الثقافات1ويتاأثر1بها1حتى1ت�سبح1جزءا1ًمن1تكوينه1النف�سي1والذي1ال1ي�ستطيع1اأن1

يقاومه1اأثناء1تفاعله1مع1اأخيه1املعاق.

اخل�سائ�س النف�سية وال�سمات ال�سخ�سية للفرد:
توؤث���ر1اخل�سائ����ص1وال�سمات1الت���ي1يتميز1بها1الفرد1عل���ى1تكوين1االإجتاه1 1
لدي���ه,1حي���ث1ميث���ل1االإط���ار1املرجع���ي1للف���رد1جوه���ر1�سخ�سيت���ه1ومفتاحه���ا,1مما1
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ينعك����ص1مبا�س���رة1عل���ى1منط1تفك���ريه,1واأ�سلوب1معاجلت���ه1لالأمور1ويك���ون1مبثابة1
االأ�سا����ص1ال���ذي1يبن���ي1علي���ه1اإجتاه���ه1النف�س���ي1اإيجاب���ا1ًاأو1�سلب���اً,1مث���ل1االإنب�س���اط1
واالإنط���واء,1الثق���ة1بالنف�ص,1حتقيق1ال���ذات,1االإح�سا�ص1بالنق����ص,1وغري1ذلك1من1
خ�سائ����ص1ال�سخ�سي���ة,1اأى1اأن1هناك1اإرتباطا1ًقويا1ًب���ني1اخل�سائ�ص1العامة1للفرد1

وبني1اإجتاهاته1نحو1مو�سوع1ما.1)اأحمد1الزعبي:1761:20011(

واإذا1كان���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ات1ت�س���ري1اإىل1معان���اة1اإخ���وة1الطف���ل1املعاق1من1 1
اال�سطراب���ات1النف�سي���ة1وال�سلوكية1كنتيج���ة1لعدم1التوافق1االأ�س���ري1وعدم1اإ�سباع1
حاج���ات1االأخ1العادي,1فاإن1ذل���ك1ينعك�ص1على1البناء1النف�سي1لالإخوة1ويوؤثر1�سلبيا1ً

على1اجتاهاتهم1نحو1اأخيهم1املعاق,1ويجعلهم1اأقل1تقباًل1له.1

املحور الثاين:
ثانيًا: ما هى طبيعة العالقة بني الإخوة العاديني واأخيهم املعاق؟

ق���د1يتب���ادر1اإىل1ذه���ن1بع����ص1االإخ���وة1العادي���ني1الكث���ري1م���ن1االأ�سئلة1عن1 1
طبيع���ة1العالقة1بينه���م1وبني1اأخيهم1املعاق,1فقد1يت�ساءلون1ه���ل1اأنا1م�سئول1عنه؟1
ه���ل1ه���ى1عالقة1طبيعية1ذات1م�ساواة1وحدود1م�سرتكة1اأم1هى1عالقة1قلق1واإعتماد1
ط���رف1عل���ى1اآخ���ر؟1هل1اأن���ا1اأرف�ص1اأخ���ى؟1هل1�ساأظ���ل1م�سئواًل1عنه1ط���وال1حياته؟1
م���ا1ه���ى1مالم���ح1امل�ستقب���ل1بالن�سبة1يل1وبالن�سب���ة1الأخي؟1وقد1يتط���ور1االأمر1عند1
بع�ص1االإخوة1لل�سك1يف1اأهمية1وجودهم1باالأ�سرة1اأو1اأن1والديهم1ي�ستنكرون1عليهم1
اأن1يلعب���وا,1اأو1يفرح���وا,1اأو1يتفوق���وا,1اأو1اأن1يعي�سوا1حياة1طبيعي���ة1مثل1اأ�سدقائهم1
وجريانه���م1وقد1يتطور1هذا1اإىل1طبيعة1العالقة1بني1الوالدين1واالأخوة1العاديني1
واالأخ1املع���اق1حي���ث1يتوق���ع1الوالدان1اأن1يتحم���ل1ال�سقيق1الع���ادي1العبء1االأكرب1يف1
رعاي���ة1االأخ1املع���اق,1كم���ا1اأن1املناف�س���ة1ب���ني1االأخوة1العادي���ني1واالأخ1املع���اق1ميكن1اأن1
تظه���ر1يف1ظ���روف1معين���ة1فمث���اًل1اإذا1كان���ت1االأ�سرة1تتك���ون1من1طفل1مع���اق1واآخر1
عادي,1قد1يرى1الطفل1العادي1نف�سه1منبوذا1ًمن1الوالدين1وهو1يرى1كل1االإهتمام1
والرعاي���ة1للطف���ل1املع���اق1دون1اأن1يفه���م1ال�سب���ب1له���ذه1املعامل���ة,1وم���ن1املتوقع1اأن1
يتلق���ى1الطفل1املعاق1التهديد1من1اإخوته1العاديني1الذين1مييل1�سلوكهم1معه1اإىل1
العدوانية,1اأو1الغرية,1اأو1النبذ,1اأو1االإحتقار.1وتوؤكد1الدرا�سات1على1اأهمية1عوامل1
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عدي���دة1مثل1حجم1االأ�س���رة1والو�سع1االإقت�سادي1واالإجتماع���ي1لها,1ونوع1االإعاقة1
هل1هى1ظاهرة1على1الطفل1اأم1ال,1وترتيبه1امليالدي1واجلن�ص1كلها1عوامل1ترتبط1

باآثار1بعيدة1املدى1يف1حتديد1العالقة1بني1االأخوة1العاديني1واالأخ1املعاق.
 (Simeomsson & Mechale, 1981; Caro & Derevensky, 1997؛

فوقية1را�سي,20001(

وهن���اك1ع���دة1اأ�س���كال1للتفاع���ل1ب���ني1اأف���راد1االأ�س���رة1ميك���ن1م���ن1خالله���ا1 1
التع���رف1على1نوع1العالق���ة1داخل1هذه1االأ�سر1والتى1توؤثر1على1العالقات1الفرعية1

بني1جميع1اأفراد1االأ�سرة1ومنها:-

�س�دمة املعرف�ة: حي���ث1ي�س���اب1الوالدان1باحل���زن1واالأ�س���ى1وفق���دان1االأمل1عند1
التاأك���د1م���ن1اإعاقة1الطفل,1ويحاوالن1اإخفاء1هذه1امل�ساعر1عن1االأخوة1العاديني1اإال1
اأن1هوؤالء1االإخوة1ي�سعرون1ويالحظون1ويعاي�سون1هذه1امل�ساعر1ويتاأثرون1بها1مما1

يلقى1بظالل1الكاآبة1على1االأ�سرة1ككل.
• االإن�سغ���ال1الكام���ل1باأم���ر1الطف���ل1املع���اق:1يهت���م1الوال���دان1بطفلهم���ا1املع���اق1	

لدرج���ة1اإهمالهم1لالإخوة1االآخري���ن1يف1االأ�سرة1مما1يوؤثر1بال�سلب1على1قنوات1
التوا�س���ل1والتفاع���ل1بني1الوالدي���ن1وهوؤالء1االأطفال1وي�سع���ر1االأخوة1بالظلم1
واأي�س���ا1ًبالذن���ب1والتم���زق1النف�س���ي1لعدم1ر�ساهم1ع���ن1هذا1االإهم���ال1ولكنهم1
ال1ي�ستطيع���ون1فع���ل1�س���ئ1اأم���ام1حالة1الطف���ل1املع���اق1واالأعباء1الت���ي1يتحملها1

الوالدان.
• امل�سارك���ة1يف1االأعب���اء:1اإن1رعاية1الطفل1املعاق1عمل1�ساق1وم�ستمر1فهو1الطفل1	

ال���ذي1ال1يك���رب1اأبدا1ًوين�س���ب1العبء1االأكرب1من1هذه1الرعاي���ة1على1االأم1حيث1
ي�ستنف���ذ1الطف���ل1املعاق1ق���درا1ًكبريا1ًمن1الوق���ت1والطاق���ة1وامل�ساعر1بحيث1ال1
يبقى1عند1االأم1الطاقة1اجل�سمية1اأو1االإنفعالية1لرعاية1باقي1اأبنائها1اأي�سا1ًقد1
تلقى1بع�ص1االأمهات1بالعبء1على1االأخوة1خا�سة1االإناث1لرعاية1اأخيهم1املعاق1
وقد1ي�سطر1االإخوة1للقيام1باأدوار1االأباء1واالأمهات1مع1اأخيهم1املعاق1رغم1اأنهم1
مل1ي�ستع���دوا1له���ا1فمن1املالحظ1اأن1اأخ���وة1الطفل1املعاق1غالبا1ًما1ينتقلون1اإىل1
ه���ذه1املراح���ل1ب�سرعة,1كذلك1رمب���ا1يعي�ص1االإخوة1حالة1م���ن1ال�سعور1بالذنب1
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امل�ستمر1ب�سبب1اأنهم1يعي�سون1يف1�سحة1مقارنة1باأخيهم1املعاق,1كما1قد1يعانون1
م���ن1االإح�سا�ص1بالذنب1الأنه���م1عاديني1ولي�سوا1معاق���ني1كاأخيهم.1وللتخل�ص1
م���ن1ه���ذه1امل�ساع���ر1ينخرط���ون1يف1خدم���ة1اأخيه���م1املع���اق1وين�س���ون1اأنف�سه���م1

وطموحاتهم1واأحالمهم.1)�سيلجمان,1دارلنج,1971-1901:20011(
• مناف�س���ة1االأخ���وان:1اإن1املناف�س���ة1بني1االأخ���وة1العاديني1والطف���ل1املعاق1تظهر1	

ب�س���ورة1وا�سح���ة1كلم���ا1زاد1االإهتم���ام1الوال���دي1بالطفل1املعاق,1حي���ث1ال1يكون1
االأبن���اء1 اأن1 العادي���ني,1ويعتق���دون1 االإخ���وة1 الوال���دان1مدرك���ني1الإحتياج���ات1
العادي���ني1اإم���ا1اإنهم1غري1مدركني1للم�سكلة1اأو1اأنه���م1غري1مهتمني1بها,1واأي�سا1ً
يعتقدون1اأن1م�سكلة1االأخ1املعاق1هى1م�سكلة1الوالدين1فقط1فهما1اللذان1اأجنبا1
هذا1الطفل,1وهما1فقط1اللذان1ي�سعران1باالأمل1واحل�سرة1اأما1االإخوة1العاديني1
فه���م1يعي�س���ون1حي���اة1طبيعية1وال1ينق�سه���م1�سئ,1وهذه1املغالط���ات1من1جانب1
الوالدي���ن1ت���وؤدي1اإىل1اأن1ي�سعر1االإخوة1العادي���ني1بالغربة1والوحدة1واأن1هناك1
م�سافة1كبرية1بينهم1وبني1والديهم1واأنهم1يفتقدون1اإىل1التوا�سل1والتعاطف1
وامل�سارك���ة,1مم���ا1يجعل1بع�سهم1ي�سع���ر1بالغرية1من1االأخ1املع���اق1الأنه1ي�ستحوذ1
عل���ى1اإهتمام1الوالدي���ن,1اأو1يجعلهم1يتناف�سون1فيما1بينهم1على1رعاية1اأخيهم1
حت���ى1ليح�سل���وا1على1ح���ب1واإنتب���اه1والديه���م,1ولكنهم1يقابل���ون1بتجاهل1من1
الوالدي���ن1لهذه1امل�ساعر1حيث1تتوق���ف1حياة1االأ�سرة1عند1اأقدام1الطفل1املعاق,1
مما1يزيد1من1م�ساعر1الغ�سب1واالإ�ستياء1عند1االأخوة1العاديني1ويتوقف1هذا1

الغ�سب1على1عدة1عوامل1هى1كما1ذكرها1)�سيلجمان,1دارلنج,206120011(.
• املدى1الذي1يقوم1فيه1الطفل1بدور1اأ�سا�سي1لتقدمي1الرعاية1يف1نطاق1االأ�سرة.	
• املدى1الذي1ي�ستفيد1فيه1االأخ1املعاق1من1وجود1اأخيه1غري1املعاق.	
• اإىل1اأى1م���دى1ميك���ن1اأن1يقيد1الطفل1املعاق1حياة1اأخيه1االإجتماعية1اأو1اأن1يعد1	

م�سدرا1ًلالإرتباك.
• م���دى1الوق���ت1ال���ذي1يتطلب���ه1الطف���ل1املعاق1م���ن1رعاي���ة1الوالدي���ن1يف1مقابل1	

الوقت1الذي1ي�سلب1من1اإهتمام1الوالدين1باالإخوة.
• م���دى1اإ�ستن���زاف1املوارد1املالي���ة1لالأ�سرة1جراء1تلبية1اإحتياج���ات1رعاية1الطفل1	

املعاق.
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• عدد1وجن�ص1االأطفال1يف1االأ�سرة.	
• امل���دى1الذي1اإ�ستطاعت1االأ�سرة1اأن1ت�س���ل1اإليه1من1حيث1التوافق1والتكيف1مع1	

اأو�ساعها,1وقدرتها1على1خلق1فر�ص1التوا�سل1بني1اأفرادها.1

وهن���اك1ع���دد1م���ن1الدرا�س���ات1الت���ي1اإهتم���ت1بتحدي���د1ن���وع1العالق���ة1بني1 1
الطف���ل1املع���اق1واأخوته1واأي�سا1ًتاأثري1هذه1العالقة1عل���ى1التوافق1النف�سي1لالأخوة1
مث���ل1درا�س���ة1Zetlin, 19861وتهدف1اإىل1حتديد1طبيع���ة1العالقة1بني1املتاأخرين1
عقليا1ًواأخوتهم1العاديني,1واأي�سا1ًالتعرف1على1دور1االأخوة1العاديني1يف1دعم1حياة1
الرا�س���د1املعاق,1وقد1اأظهرت1النتائج1اأن1العالقة1بني1االأخوة1العاديني1واالأخ1املعاق1

تاأخذ1عدد1من1االأ�سكال1وهى1اإما:
• م�ساعر1دافئة1جدا1ًواإت�سال1م�ستمر1واإندماج1كامل.	
• م�ساعر1دافئة1واإت�سال1واإندماج1قليل.	
• م�ساعر1اإ�ستياء1واإت�سال1واإندماج1قليل.	
• م�ساعر1عدائية1واإت�سال1نادر1اأوعدم1اإت�سال1اأو1عدم1اإندماج.	

اأي�س���ا1ًدرا�س���ةSlaon, 1986 1وهدف���ت1اإىل1مقارن���ة1العالق���ات1االأخوي���ة1 1
لالأطف���ال1الذين1لديه���م1اأخوة1معاقني1وذلك1على1عينة1قوامها1)90(1طفاًل1غري1
معاق���ني1ت���رتاوح1اأعمارهم1ب���ني61-115�سنة,1وظهر1من1النتائ���ج1اأن1عدد1كبريا1ًمن1
اأفراد1العينة1ال1ي�سفون1عالقاتهم1االأخوية1ب�سورة1اإيجابية1اأى1اأنها1غري1مقبولة1
اإجتماعياً,1كما1ظهر1التنوع1واالإختالف1يف1العالقات1االأخوية1بني1االأخوة1واأخيهم1
املع���اق1واأن1هن���اك1تاأث���ري1للجن����ص,1والعم���ر,1وحجم1االأ�س���رة,1و�س���دة1االإعاقة1على1

العالقات1االأخوية.

بينم���ا1اإهت���م1Shulman, 19881بدرا�سة1عائلة1الطف���ل1ال�سديد1االإعاقة1 1
م���ن1منظ���ور1االإخوة1االأ�سق���اء1الأ�سر1لديها1طف���ل1معاق1اإعاقة1عقلي���ة1�سديدة1وقد1
خرج���ت1الدرا�س���ة1بت�سور1لرتبي���ة1الطفل1العادي1داخل1االأ�س���رة1التي1لديها1طفل1

معاق1يقوم1على:
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• تفاع�ل الوالدي�ن والطفل:1حيث1ي���وؤدي1االإهتمام1املتزاي���د1باملتطلبات1اليومية1	
الروتيني���ة1واملتزاي���دة1م���ع1من���و1الطفل1املع���اق1اإىل1اإهم���ال1متطلب���ات1الطفل1
الع���ادي1وع���دم1اإهتم���ام1الوالدي���ن1بعملي���ة1التفاع���ل1والتوا�س���ل1م���ع1الطف���ل1

العادي.
• تنظي�م العائلة:1فدور1العائلة1يج���ب1اأن1يكون1حمددا1ًحتى1ميكن1للعائلة1اأن1	

تتجاوب1وتلبي1حاجات1الطفل1املعاق,1واأي�سا1ًالطفل1العادي1فبع�ص1العائالت1
تدخ���ل1يف1دائرة1ال�سراع1وعدم1التنظيم1مما1يجعل1اأفرادها1عاجزين1عن1حل1

م�ساكلهم1بكفاءة.
• دور الأ�س�قاء:1اإن1ال���دور1ال���ذي1يلعب���ه1االأخ1غ���ري1املع���اق1يختل���ف1م���ن1منظ���ور1	

الوالدين1عنه1من1منظور1االأخ1العادي1نف�سه,1ولذلك1فبع�ص1االآباء1يحاولون1
حتقي���ق1حاج���ات1الطفل1غري1املع���اق1وبع�سهم1يف�سل1يف1تلبي���ة1هذه1احلاجات1

ومن1ثم1ال1ي�ساعدون1الطفل1على1تنمية1القدرات1الكامنة1لديه.

كم���ا1اهتم���ت1درا�سة1اإميان1كا�س���ف1)1995(1بالبح���ث1يف1طبيعة1العالقات1 1
االأخوي���ة1داخل1اأ�س���رة1الطفل1املعاق1عقليا1ًمن1خ���الل1)80(1من1االإخوة1واالأخوات1
ت���رتاوح1اأعماره���م1ب���ني1)10-181(1�سنة1وقد1ظهر1من1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1اإجتاهات1

االأخوة1نحو1اأخيهم1املعاق1يف1معظمها1�سلبية1من1حيث:

الهم�وم امل�س�تقبلية:1ف���االأخ1العادي1يفك���ر1يف1م�ستقبله1وم�ستقب���ل1اأخيه1املعاق1
وب�سب���ب1ع���دم1و�س���وح1الروؤي���ة1لنق����ص1املعلوم���ات1واحلقائ���ق1التي1يحتاجه���ا1االأخ1
و�سعوره1بالياأ�ص1خا�سة1اأن1التوا�سل1بينه1وبني1والديه1مفقود,1كل1هذا1يوؤدي1اإىل1
م�ساعر1�سلبية1وتخوف1عند1االأخ1العادي,1واأي�سا1ًال�سعور1بالرف�ص1نحو1االأخ1املعاق1
وهذا1دليل1على1الرف�ص1لهذه1االإعاقة1من1قبل1االإخوة1العاديني1فاالخوة1يتمنون1
اأن1يت���م1اإحل���اق1االأخ1باأح���د1املوؤ�س�سات1لرعايت���ه1بعيدا1ًعن1االأ�س���رة1واأال1يعرف1اأحد1
م���ن1االأ�سدق���اء1اأو1املع���ارف1باإعاقة1االأخ1كما1ي�سعر1االأخ���وة1بال�سيق1عندما1ي�سخر1
االآخرون1من1اأخيهم1ويزيد1من1م�ساعر1ال�سيق1والرف�ص,1وكذلك1اإدراك1املحاباة1
الوالدي���ة1للطفل1املعاق1على1ح�ساب1االإخوة1العاديني,1وهذا1يتناغم1مع1الفكرتني1
ال�سابقت���ني1حي���ث1يوؤكد1االإخوة1على1اأن1والديه���م1ال1يعطونهم1الوقت1اأو1االإهتمام1



العدد ) 4 ( يوليو 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 342 -

كم���ا1يعط���ون1االأخ1املعاق1ولذلك1فهم1ي���رون1اأن1اأخاهم1املع���اق1حمظوظ1وحمبوب1
م���ن1والديه���م1لنيله1رعاية1خا�سة,1وهنا1تبداأ1م�ساع���ر1الغرية1حيث1يدرك1االأخوة1

اأن1الوالدين1يحبون1اأخاهم1املعاق1اأكرث1منهم.

واأي�س���ا1ًردود1اأفع���ال1االأق���ران1للطف���ل1املع���اق1فهو1ال1يحب1التح���دث1اأمام1 1
االأ�سدق���اء1واالأق���ران1ع���ن1اإعاق���ة1اأخي���ه1حت���ى1ال1يتعر����ص1لنظ���رات1ال�سخري���ة1اأو1

لالأ�سئلة1املحرجة.

اأي�س���ا1ًالقدرة1عل���ى1م�سايرة1ظروف1االإعاقة1ل���الأخ1املعاق1حيث1ال1يحاول1 1
الوال���دان1م�ساع���دة1االأخ1الع���ادي1للتدخ���ل1حل���ل1م�سكالته1م���ع1االأخ1املعاق1وكذلك1
اإحتي���اج1االأخ1الع���ادي1اإىل1من1يتحدث1معه1ويفرغ1لدي���ه1اأحا�سي�سه1وم�ساعره1نحو1
اأخي���ه1املع���اق1مما1يعرب1عن1م�ساعر1الظلم1واالإ�سطهاد1والقلق1لعدم1معرفته1كيف1

ي�ساعد1اأخيه1املعاق1اأو1يتعامل1معه.

ع���رب1االأخ���وة1اأي�سا1ًعن1م�ساعر1االأحمال1وال�سع���ور1بالعبء1وذلك1عندما1 1
ُيطل���ب1من1االأخ1الع���ادي1مواجهة1االآخرين1و�سرح1ظ���روف1االإعاقة1واأ�سبابها1وهو1
نف�سه1لي�ص1لديه1املعلومات1الكاملة1وانعك�ص1ذلك1على1م�ساعر1ال�سك1الذاتي1لدى1
االأخ1الع���ادي1حي���ث1ب���داأ1يف1فقدان1الثق���ة1يف1قدراته1نتيجة1عدم1اإهتم���ام1الوالدين1

باالإجنازات1التي1يحققها1اأو1درجة1حت�سيله1االأكادميي.

كم���ا1ي�سع���ر1االأخ1الع���ادي1بامل�سئولي���ة1الزائ���دة1نح���و1االأ�س���رة1املنكوبة1فهو1 1
يح���اول1اأن1يتف���وق1يف1الدرا�س���ة1واأي�س���ا1ًيح���اول1اإر�س���اء1والدي���ه1لك�س���ب1ر�ساه���م1

ولتعوي�ص1م�ساعر1خيبة1االأمل1واالأ�سى1التي1ي�سعر1بها1الوالدان.

املحور الثالث
ثالثًا: كيف ميكن جعل هذه الإجتاهات اأكرث اإيجابية، لت�سبح قوة داعمة للتاأثري 

الإيجابي يف املجتمع؟

تتمي���ز1االإجتاه���ات-1عامة-1ب���ان1لها1�سف���ة1الثبات1الن�سب���ي,1ويعني1ذلك1 1
اأنه���ا1لي�س���ت1دائم���ا1ًثابتة1اأو1جامدة1ال1ميك���ن1تعديلها1اأو1تغيريه���ا,1بل1ميكن1ذلك1



اجتاهات اخوه الطفل املعاق كقوة داعمة للم�شاندة والتمكني املجتمعىاأ.د. اإميان فوؤاد كا�شف

- 343 -

م���ن1خ���الل1بع�ص1االأ�ساليب1العلمية,1وهناك1العدي���د1من1الدرا�سات1والربامج1يف1
جمال1علم1النف�ص1يف1تعديل1االإجتاهات1نحو1االأف�سل.

ويق�سد1بتعديل1االإجتاه1اأن1يتعلم1الفرد1االإ�ستجابة1باأ�سلوب1جديد1اإجتاه1 1
مو�س���وع1م���ا1اأو1ق�سي���ة1معين���ة,1وهذا1يعن���ي1التخل�ص1م���ن1نتائج1التعل���م1ال�سابقة1
الت���ي1اأدت1اإىل1تعل���م1االإجتاه1الق���دمي,1ويف1الوقت1نف�سه1العمل1على1تنمية1االإجتاه1

اجلديد1مكانه.

وعل�ى ذل�ك فاإنه لكى يتم تغي�ري الإجتاه لبد من الرتكيز عل�ى تزويد الأفراد   
باملعلومات اجلديدة واحلقائق عن طريق الإت�س�ال املبا�س�ر اأو غري املبا�س�ر وميكن 

تعديل الإجتاه عن طريق:

• تعري����ص1االأف���راد1لبع�ص1اخلربات1املبا�سرة1ذات1ال�سلة1املرتبطة1باملو�سوع1اأو1	
الق�سية1امل�ستهدفة.

• تزوي���د1االأف���راد1باملعلوم���ات1واحلقائ���ق1ال�سحيح���ة1اأو1احلديثة1ع���ن1الق�سية1	
امل�ستهدفة.

• اإتاح���ة1الفر�س���ة1لالأف���راد1الإختب���ار1هذه1احلقائ���ق1اجلديدة1نح���و1املو�سوع1اأو1	
الق�سية1يف1الواقع1من1خالل1االإحتكاك1املبا�سر1ببع�ص1النماذج1الب�سرية.

ويجب مراعاة بع�س النقاط الهامة عند تعديل الإجتاه وهى:

• حتديد1االإجتاهات1اجلديدة1ومواقع1االأفراد1من1هذه1االإجتاهات.	
• ت�سخي�ص1االأ�سباب1التي1تعرت�ص1تنمية1االإجتاهات1اجلديدة.	
• مراعاة1اأن1العمل1يف1االإجتاهات1اجلديدة1التي1مل1تتكون1فيها1اإجتاهات1يكون1	

اأكرث1�سهولة1من1الق�ساء1على1االإجتاهات1القدمية.
• تكوي���ن1جمموع���ات1وور�ص1عمل1ومناق�س���ة1للتغلب1على1االإجتاه���ات1ال�سلبية1	

وبناء1اإجتاهات1اأكرث1اإيجابية1)اإميان1كا�سف,431:20011(.
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اأ�س�س تعديل الإجتاه:
• لك���ى1ميك���ن1تعديل1االإجتاه1والو�س���ول1اإىل1اإحداث1التغي���ري1املن�سود1البد1من1	

مراعاة:
• تعدي���ل1اخل���ربة1املعرفية1واالإدراكي���ة1للمو�سوع1الذي1يرتك���ز1حوله1االإجتاه,1	

فالركي���زة1االأوىل1يف1تعدي���ل1االإجت���اه1ه���ى1اإتاح���ة1الفر�س���ة1اأم���ام1الف���رد1الأن1
يكت�س���ب1خ���ربة1من1ن���وع1اآخر1تعدل1م���ن1املحتوى1املع���ريف1واالإدراكي1الإجتاهه1

النف�سي.
• التحك���م1يف1ال�سحن���ة1االإنفعالي���ة1الت���ي1ت�ساحب1االإجتاه1وتهذبه���ا1عن1طريق1	

تخفي�ص1حدتها.
• اإخ�س���اع1�سلوك1الف���رد1للمعايري1االإجتماعية1مبعنى1زي���ادة1قوة1وفعالية1هذه1	

املعاي���ري1والق���وى1الت���ي1تهذب1�سل���وك1الفرد1ونزوع���ه,1وعندها1ميك���ن1اأن1يتم1
تعدي���ل1االإجت���اه1بن���اًء1عل���ى1ال�سغ���وط1االإجتماعية1الت���ي1توؤثر1عل���ى1حمتواه1

النزوعي1اأو1ال�سلوكي.
• اإخ�س���اع1�سل���وك1الف���رد1للمو�سوعي���ة1العلمي���ة1يف1التفك���ري1مبعن���ى1اأن1يتدرب1	

الفرد1على1مثل1هذا1النوع1من1التفكري1حتى1ال1تتكون1عنده1اإجتاهات1خاطئة1
اأو1مبالغ1فيها.

ولك���ى1ميكنن���ا1جع���ل1اإجتاهات1االأخ���وة1العاديني1نحو1اأخيه���م1املعاق1اأكرث1 1
قب���واًل1البد1من1تق���دمي1امل�ساندة1واملعرفة1والفر�سة1الإختب���ار1املعلومات1اجلديدة1
ث���م1اإعطائه���م1الوق���ت1لك���ى1ميكنهم1اإ�ستيع���اب1هذه1االأف���كار1واملعلوم���ات1حتى1يتم1

اإكت�سابها1يف1�سلوكهم.

اأن1يق���دم1الدع���م1وامل�سان���دة1لالأخ���وة1ه���م1الوالدي���ن1 واأول1م���ن1يج���ب1 1
املقرتح���ة1 االإ�سرتاتيجي���ات1 م���ن1 العدي���د1 وهن���اك1 واملر�سدي���ن1 واملتخ�س�س���ني1

للم�سانده1والتي1يطرحها1مركز1مين�سوتا1لدعم1االأ�سر1الأطفال1معاقني.
(MN, TAFS, 2004)
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توفري الوقت والإنتباه: من خالل

• حماولة1الوالدين1توفري1جزء1من1وقتهم1لق�سائه1مع1االإخوة.	
• تقدمي1الرعاية1املطلوبة1لالإخوة1يف1االأحداث1اخلا�سة1بهم1مثل1عند1املر�ص,1	

عند1االإمتحانات.
• بني1احلني1واالآخر1يجب1اإعطاء1حاجات1االأخوة1االأولوية1وعمل1ما1يريدونه.	

تقدمي1املعلومات:

اإن1االإخ���وة1غالبا1ًلي�ص1لديهم1معلومات1عن1�سبب1االإعاقة,1ومدى1تاأثري1 1
االإعاقة1عليهم,1وال1ما1ميكن1اأن1يقوموا1به1نحو1اأخيهم,1ولذا1يجب1على1الوالدين1
واملخت�س���ني1تق���دمي1ه���ذه1املعلومات1مب���ا1يتنا�سب1م���ع1عم���ر1االأخ1الأن1الفهم1يقلل1

اخلوف1ويجعل1االإخوة1على1وعى1بحالة1اأخيهم1ومتطلبات1الرعاية.

 فتح قنوات للتوا�سل:

اإن1قلق1االإخوة1ينتج1عنه1م�ساعر1ال1تظهر1كثريا1ًيف1التفاعالت1االأ�سرية,1 1
ويعد1التوا�سل1اأ�سا�ص1التوافق1و�سعادة1االإخوة,1ولت�سجيع1التوا�سل1بني1الوالدين1

واالإخوة1يجب:
• التح���دث1مع1الطفل1مهما1كان1عم���ره,1وت�سجيعه1على1التوا�سل1والكالم1عن1	

اإعاقة1اأخيه.
• م�ساركة1الوالدين1مل�ساعر1االإخوه1دون1اإ�ستخفاف1اأو1اإنكار.	
• ال�سم���اح1لالأخ���وة1بالتعبري1ع���ن1قلقهم1واإنفعاالته���م1واإهتماماته���م1اخلا�سة1	

واالإ�ستماع1اإليهم.

التقبل غري امل�سروط للطفل:

اإن1االأخ���وة1رمب���ا1يعاي�سون1م�ساعر1االإح�سا�ص1بالذنب1من1وجود1اأخ1معاق1 1
في�سع���رون1بتاأنيب1اأنف�سهم1عل���ى1اإعاقة1اأخيهم,1ورمبا1يعانون1من1�سغوط1نف�سية1
لع���دم1التف���وق1الدرا�سي1والق���درة1على1االإجناز1حتى1مياثل1اأخي���ه1املعاق1وال1يوؤذي1

م�ساعره.
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وملواجهة هذه امل�ساعر يجب:

• التاأكيد1على1اأنه1لي�ص1هناك1�سخ�ص1ملوم1على1اإعاقة1االأخ.	
• ت�سجيع1االإخوة1على1النظر1اإىل1اأخيهم1ك�سخ�ص1يت�سابه1ويختلف1معهم.	
• تو�سيح1اأن1من1حقنا1جميعا1ًكاأفراد1اأ�سرة1اأن1نغ�سب1واأن1التعبري1عن1امل�ساعر1	

جزء1مهم1يف1عالقاتنا1احلميمية.
• تعليم1االإخوة1كيف1يعربون1عن1غ�سبهم1واإنفعاالتهم1ال�سلبية.	
• اإ�سراك1االإخوة1يف1االأمور1املتعلقة1باالأخ1املعاق.	
• ت�سجيع1االإخوة1على1التحدث1مع1االآخرين1خارج1االأ�سرة.	

جتنب ال�سعور باحلرج:

لتجن���ب1احل���رج1ق���د1يلج���اأ1اأخ1الطف���ل1املعاق1لتجن���ب1التوا�سل1م���ع1اأخيه1 1
املع���اق1اأم���ام1اأ�سدقائ���ه1اأو1يرف�ص1دعوتهم1للمن���زل1خوفا1ًمن1اأن1ي���روا1اأخاه1املعاق1

ولتعديل1ذلك1يجب:
• اأن1نو�سح1لالإخوة1كيفية1تف�سري1اإعاقة1اأخيهم1لالأ�سدقاء1ومعارفهم.	
• ال�سم���اح1لالإخوة1باأن1ي�ستقبلوا1اأ�سدقاءهم1باملنزل1عندما1يكون1الوالدان1مع1	

اأخيهم1املعاق1خارج1املنزل.
• تعليم1االأخ1املعاق1كيف1يرحب1بال�سيوف,1وكيف1يحافظ1على1هدوئه1معهم.	
• تدري���ب1االإخوة1مع1اأخيهم1املعاق1على1كيفية1ال�سلوك1االإجتماعي1املقبول1من1	

خالل1النمذجة1ولعب1االأدوار.

تقليل املواقف ال�ساغطة يف املزل:

اإن1املواق���ف1ال�ساغط���ة1يف1املن���زل1ال1ميك���ن1جتنبها,1وه���ذه1املواقف1توؤثر1 1
عل���ى1كل1�سخ����ص1يف1االأ�سرة1وجتعل1االأخوة1حتت1�سغ���ط1نف�سي1هائل1في�سطرون1

داخل1املنزل1وخارجه,1ولتقليل1ذلك1يجب:
• اآثاره���ا1ال�سلبي���ة1)عن���د1	 معرف���ة1وق���ت1زي���ادة1ال�سغ���وط1عل���ى1االأخ1لتقلي���ل1

االإمتحانات,1الرغبة1يف1الذهاب1لرحلة(.
• ت�سجيع1االإخوة1على1تنمية1حياتهم1االإجتماعية1اخلا�سة1بهم.	
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• تق���دمي1امل�ساع���دة1م���ن1خ���الل1تعلي���م1االإخ���وة1كيفي���ة1التعام���ل1م���ع1املواق���ف1	
ال�ساغطة.

• مراقب���ة1عالمات1ال�سغوط1مثل1العزلة,1والعدوان,1وحماولة1اإ�سراك1االأخ1يف1	
مواقف1�سارة1لالأ�سرة.

توفري الدعم وامل�ساندة لالإخوة:

اإن1اإخ���وة1الطف���ل1املعاق1ي�سع���رون1اأنهم1وحدهم1دون1باق���ي1االأ�سر1لديهم1 1
م�سكل���ة1وم���ن1امله���م1اأن1يعرفوا1اأنه���م1لي�سوا1مبفرده���م1واأن1هن���اك1اآخرين1لديهم1

م�سكالت1مماثلة1وميكن1توفري1الدعم1من1خالل:
• امل�ساركة1يف1املوؤ�س�سات1اخلا�سة1باالإخوة.	
• توفري1فر�ص1ملقابلة1االأقران1ممن1لديهم1اأخ1معاق.	
• توفري1امل�ساندة1االإجتماعية1واملهنية1وم�سادر1املعرفة1لالإخوة.	
• 	

مواجهة املخاوف والتخطيط للم�ستقبل:

اإن1االإخوة1العاديني1يهتمون1مب�ستقبل1اأخيهم1املعاق1واأي�سا1ًيقلقون1على1 1
م�ستقبلهم1االأ�سرى1اأي�سا1ًلذلك1البد1من1اأن:

• نتحدث1عن1خطط1رعاية1االأخ1املعاق1امل�ستقبلية.	
• متابعة1االإر�ساد1الوراثي.	
• ت�سجي���ع1االإخ���وة1عل���ى1االإ�ستق���الل1املهن���ي1واملعي�س���ي1عندما1يكون���وا1موؤهلني1	

لذلك.
• جع���ل1تقري���ر1امل�سارك���ة1يف1رعاية1االأخ1املع���اق1حق1لالأخ1العادي1يق���رره1دون1اأى1	

�سغوط.
• التخطي���ط1مل�ستقب���ل1االأخ1املع���اق-1املهن���ي1واملعي�س���ي1وامل���ادي-1بامل�سارك���ة1م���ع1	

االأخوة.
• عم���ل1مل���ف1�سام���ل1للمعلوم���ات1الهامة1يف1حي���اة1االأخ1املعاق,1يحف���ظ1يف1مكان1	

يعرفه1كل1اأفراد1االأ�سرة.
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وميك���ن1تلخي�ص1اإ�سرتاتيجية1تنمية1اإجتاه���ات1االأخوة1نحو1اأخيهم1املعاق1جلعلها1
قوة1داعمة1وموؤثرة1يف1املجتمع1يف1ال�سكل1التايل:

 

إشباع اإلحتياجات الخاصة  -

 توفير خدمات الرعاية لألخ المعاق -

 أسلوب للتوافق واإلنسجام مع األخ المعاق -

 توفير شيكات دعم ومساندة مجتمعية -

 إحتياجات اإلخوة لتعديل اإلتجاه

تعديل الخبرة المعرفية  -

 التحكم في الشحنة اإلنفعالية -

 إخضاع السلوك للمعايير الموضوعية -

 زيادة قوة المساندة المجتمعية -

التوافق مع األخ 

التوافق مع األسرة 

 التوافق مع المجتمع

قوة داعمة للتأثير 

 اإليجابي نحو اإلعاقة

ضغوط نفسية 

توافق سئ 

 رفض وسلبية اإلتجاهات

قوة رافضة للتأثير 

 السلبي نحو اإلعاقة

ي
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 أسس تعديل اإلتجاه

1

ويت�سح1من1ال�سكل1ال�سابق1اأن1االإحتياجات1االأخوية1هل1املحور1االأ�سا�سي1يف1تكوين1
االإجتاهات1واأن1هذه1االإحتياجات1االأخوية1اإذا1مت1اإ�سباعها1ومراعاة1توفري1امل�ساندة1
والدعم1االإجتماعي1واملهني1والنف�سي1لهوؤالء1االإخوة1واإذا1مت1تزويدهم1باملعلومات1
ال�سحيحة1الكاملة1عن1اأخيهم1املعاق1مع1مراعاة1اأن1يتم1تطوير1هذه1املعلومات1مع1
من���و1االأخ1املع���اق1وتقدمه1يف1العمر,1واإذا1قامت1االأ�سرة1ممثلة1يف1الوالدين1بدورها1
االإيجاب���ي1امل�سئ���ول1نحو1االأخ���وة1العاديني,1واإذا1قدم1املجتم���ع1اخلدمات1والرعاية1
املطلوب���ة1ل���الأخ1املع���اق1من1خ���الل1خدم���ات1التدخل1املبكر1عن���د1اإكت�س���اف1االإعاقة1
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واإ�ستم���رت1ه���ذه1اخلدمات1خ���الل1مرحلة1الطفولة1املبك���رة1واخلدمات1التعليمية1
يف1�سن1املدر�سة1ثم1يف1مرحلة1املراهقة1وال�سباب,1اإذا1حتقق1كل1ذلك1اأمكن1لالأخوة1
اأن1يتقبل���وا1اأخاه���م1املعاق1ويحبونه1بكل1ما1يحمله1من1�سلبيات1اأو1عدم1قدرة1حيث1
ي���وؤدي1الفه���م1ال�سحيح1ل�سبب1االإعاق���ة,1وتاأثريها1على1الق���درات1املختلفة1اإىل1اأن1
يدرك1االأخ1العادي1)ملاذا1اأخى1اأنا1هكذا(1ثم1ينتقل1اإىل1)اإنه1اأخي1اأنا1ولي�ص1اأخ1الأحد1
اآخ���ر..1اإنن���ي1اأحب���ه1الأن���ه1اأخي(1ثم1ينتق���ل1اإىل1)اإنن���ي1اأحب1اأخ���ي..1فكيف1ميكننى1
م�ساعدت���ه(1ث���م1ننتق���ل1اإىل1)اأن1اأخ���ى1اإن�س���ان1يج���ب1اأن1يحيا1حياة1كامل���ة1طبيعية1
فلم���اذا1ال1اأ�سحب���ه1مع���ى1يف1نزهة1مع1اأ�سدقائي(1ثم1ننتق���ل1اإىل1)كيف1ميكنني1اأن1
اأح�س���ل1عل���ى1حق���وق1اأخي1من1املجتم���ع(1ثم1ننتق���ل1اإىل1)يجب1اأن1يفه���م1املجتمع1
اإعاقة1اأخي1كما1فهمت1اأنا1واأن1يتقلبه1مثلي..1فاأنا1يل1اأخ1معاق1اأ�ستطيع1اأن1اأقولها1

داخل1الف�سل-1داخل1النادي-1اأمام1اجلميع.

التو�صيات:
لتحقي���ق1التاأث���ري1االإيجاب���ي1الإخ���وة1الطف���ل1املع���اق1ولكى1ي�سبح���وا1قوة1 1

داعمة1وموؤثرة1يف1املجتمع1نو�سى1باالآتي:
تكوي���ن1�سب���كات1الدع���م1االإجتماع���ي1باالإ�سرتاك1م���ع1املوؤ�س�س���ات1املتخ�س�سة1 •	
واملهتم���ة1برعاي���ة1االأف���راد1واملعاق���ني,1وذل���ك1لتق���دمي1املعلوم���ات1مل���ن1يري���د,1

والتحرك1داخل1موؤ�س�سات1املجتمع1املختلفة1للتعريف1باالإعاقة.
والرتويحية1 والريا�سية1 االجتماعية1 االأن�سطة1 املعاق1يف1جميع1 االأخ1 اإدماج1 •	
والت���ي1ميكن���ه1اأن1ميار�سه���ا1م���ع1االإخ���وة1العاديني,1فظه���ور1االأخ1املع���اق1و�سط1
اإخوته1يف1اأى1موقف1اجتماعي1يوؤثر1يف1التكوين1املعريف1والوجداين1لالآخرين1

ويوؤدي1اإىل1تعديل1االأفكار1حول1االإعاقة.
اإع���داد1االأخ1العادي1ليقوم1ب���دور1القدوة1واملثل1والنموذج1الأخيه1املعاق1يف1تعلم1 •	
الكث���ري1م���ن1ال�سلوكي���ات1االجتماعية1التي1جتعله1مقبواًل1م���ن1االآخرين,1ويف1

نف�ص1الوقت1تزيد1من1التوا�سل1بني1االإخوة.
اإط���الق1ع���دد1م���ن1املواق���ف1عل���ى1�سبك���ة1املعلوم���ات1الدولي���ة1خلدم���ة1االإخوة1 •	
الأطف���ال1معاق���ني1عل���ى1م�ست���وى1الوطن1العربي1مم���ا1يتيح1الفر�س���ة1للحوار1
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واالإلتق���اء1وتب���ادل1اخل���ربات1واملعلوم���ات1واحلديث1بحرية1ع���ن1حالة1اأخيهم1
وم�ساعرهم1وم�سكالتهم1وطموحاتهم.

املعاقني1تقدم1اخلدمات1واملعلومات1املقروءة1 تنظيم1رابطة1الإخوة1االأطفال1 •	
واملطبوعات1والن�سرات1عن1حاالت1اإيجابية1الإخوة1لطفل1معاق,1واأي�سا1ًترتيب1
عدد1من1اللقاءات1عن1طريق1تنظيم1املع�سكرات1لالإخوة1بح�سور1اأخيهم1املعاق1
حي���ث1ي�سم���ح1ذل���ك1بقدر1اأكرب1م���ن1التفاع���ل1والتوا�سل1بني1االإخ���وة1الأطفال1
معاقني1اإعاقات1خمتلفة1والتعرف1عن1قرب1على1القدرات1احلقيقية1الكامنة1
يف1الطف���ل1املع���اق,1واأي�س���ا1ًاإكت�س���اب1اخل���ربات1وامله���ارات1الالزم���ة1للتوا�س���ل1
م���ع1اإعاق���ات1اأخ���رى,1مع1دع���وة1بع����ص1االأطفال1العادي���ني1للم�سارك���ة1يف1هذه1
املع�سك���رات1واالأن�سط���ة1املختلف���ة1مما1يزي���د1من1دائرة1الداعم���ني1وامل�ساندين1

للتاثري1االإيجابي1يف1املجتمع.
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