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فعالية برنامج عالجى تكاملى فى خف�ض بع�ض املتغريات ال�سلبية فى 
ال�سخ�سي��ة لدى حالة معاق حركيا بالتدخل عرب الدرد�سة باالنرتنت  

»ال�سات«
اإعداد

اأ.د / زينب حممود �سقري
رئي�س ق�سم ال�سحة النف�سية ) �سابقا (

واأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة )حاليا( بجامعة الطائف

مق���دم����ة :
لق���د دلت اإح�صائيات �صدرت عن منظم���ة متخ�ص�صة فى الأمم املتحدة   
اأن هناك واحداً من بني ع�ص���رة اأ�ص���خا�ص م�ص���اباً ب�ص���كل اأو باآخر بتعوق عقلى اأو 
ج�صدى ، ويقدر عدد هوؤلء باأكرث من 100 مليون �صخ�ص )عبيد ، 2002( فاملعاق 
يعان���ى م���ن ق�ص���ور ج�ص���مى اأو عقلى اأو انفع���اىل ، وتوؤثر الإعاقة ف���ى عجز الفرد 
املع���اق ع���ن القي���ام بالأن�ص���طة الت���ى يقوم به���ا الأف���راد العاديون ، وم���ن ثم حتتم 
طبيع���ة الإعاق���ة حتدي���د مكانة اجتماعي���ة معينة للمع���اق، فاملكان���ة الجتماعية 
للمع���اق تتحدد ح�ص���ب نوعي���ة الإعاقة ونظ���رة كاًل من اجلماع���ة واملجتمع التى 

ينتمى اإليها املعاق.

والإعاق�ة احلركي�ة توؤث���ر عل���ى �صخ�ص���ية املعاق���ني حركي���اً ف���ى النواح���ى   
الجتماعي���ة والنف�ص���ية ، وق���د اأ�ص���ار اآدلر ب���اأن الأف���راد ذوى الإعاقات اجل�ص���مية 
احلركي���ة يكافح���ون ف���ى الغالب للتغلب على م���ا لديهم من نق����ص ، والتعوي�ص 
عن���ه ف���ى ميدان مع���ني ، بل رمبا فى نف�ص املج���ال الذى هو اأ�صا����ص �صعفهم وقد 
ي�صيبه���م ه���ذا التاأثري فى اجت���اه معاك�ص ، فيف�صى بهم عجزه���م اإىل النطواء ، 
اأو الع���دوان ، اأو فق���دان الثق���ة فى النف����ص والتواكل وال�صيط���رة واحلقد )�صقري، 

.)2013
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وي���رى حم���زة )1978( اأن لكل فرد منا �صورة ذهني���ة عن حالته البدنية   
، له���ذه ال�ص���ورة اأهمي���ة كربى ف���ى تكوين �صخ�صيت���ه وال�صورة الت���ى يكونها فى 
نف�ص���ه وع���ن الآخرين ، عن اآلمه ، واأماله ، وعن خماوف���ه وم�صاعره ، واإح�صا�صه 
بالنق����ص ي�صاه���م املجتمع فى اإبرازها ، فهم يفرت�صون اأن امل�صاب باإعاقة هو اأقل 
منه���م ، ل ف���ى الناحي���ة الت���ى فقدها فح�ص���ب ، بل تتعداه���ا اإىل باق���ى النواحى ، 

فت�صبح النظرة عامة اإىل ال�صخ�ص باأكمله.

حي���ث اإن اأى خل���ل اأو فق���دان اأو �صم���ور اأو مر����ص لأى ع�ص���و م���ن ه���ذه   
الأع�ص���اء يوؤث���ر على وظائف احلركة عند الفرد ، وم���ن ثم ت�صبح عاماًل اأ�صا�صياً 
ومهماً من عوامل ال�صطراب النمو العقلى والنفعاىل والجتماعى ، اإذ ي�صاهم 

النمو اجل�صمى احلركى للفرد فى اأن�صطته العقلية والجتماعية والنفعالية.

وت���زداد خط���ورة اإ�صابة الب���دن )خا�صة اجلهاز احلركى( مل���ا ينجم عنها   
م���ن اآث���ار نف�صي���ة تع���وق الف���رد وتوؤدى ب���ه اإىل هدم م���ا ر�صمه لنف�ص���ه من خطط 
م�صتقبلي���ة واآم���ال وفق���دان الثق���ة بالنف����ص وا�صط���راب الت���وازن النف�ص���ى لدي���ه 

وغريها من م�صاعر الياأ�ص والت�صاوؤم.

يعت���رب مفه���وم �ص���ورة اجل�صم م���ن املو�صوع���ات الهامة ال���ذى يعرب عن   
حال���ة التوافق ل���دى الفرد ، فقد يكون ت�صوه �صورة اجل�صم من املظاهر النف�صية 

الهامة التى جتعل الفرد فى حالة من عدم ال�صواء.

وقد اأو�صح Mafle Balame, et al (1986) اأن عدم الر�صا عن �صورة   
اجل�ص���م يعد م�صدراً لنخفا����ص مفهوم الذات وتقديرالفرد لذاته ، واأن ال�صورة 
ال�صالبة للذات وللج�صم قد توؤثر تاأثرياً م�صاداً للتفاعل الجتماعى للفرد وعلى 
درجة انتمائه ال�صخ�صى ، وقد �صبق واأيد ذلك القول Staffelri (1976) عندما 
اأو�ص���ح اأن ال�صخ����ص ال���ذى ي���درك نف�صه على اأنه ق�ص���ري القامة اأو اأن���ه ذو �صمنة 
مفرط���ة اأو اأن���ه يعجز عن احلركة مييل للعزلة والنزواء وقد يعانى من اخلجل 
م���ن الآخري���ن ، وينتابه القلق باأنواع���ه املتعددة ، وفى املقاب���ل لهذا الجتاه جند 
اأن الر�ص���ا عن اجل�ص���م يرتبط بال�صعادة والطمئنان ، واأن الفرد النحيف والذى 

- ٢ -
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ي�صع���ر باجلاذبي���ة اجل�صمية يكون را�صياً عن �صورته اجل�صمية ويكون �صعيداً فى 
حيات���ه ، ول���ذا فاإن���ه يتمت���ع بقب���ول َح�َصن من الآخري���ن )ينجح ويتف���وق فى بناء 

عالقات اجتماعية �صوية وي�صعد بالنتماء الجتماعى( ) فى : �صقري ،2013(. 

واأكد توما�ص )1990 فى : عبيد 2009( على اأهمية درا�صة �صورة اجل�صم   
خا�صة فى جمال ال�صطرابات ال�صيكو�صوماتية ، وجمال ا�صطرابات الأكل،وفى 

جمال الإعاقات اأي�صا.

كم���ا يعت���رب توق���ع امل���وت اأ�ص���د مث���ريات القل���ق ل���دى الإن�ص���ان ، وعل���ى   
الأخ����ص اإن�ص���ان هذا الع�صر الذى زاده التقدم امل���ادى ت�صبثاً باحلياة ، ومن كرثة 
ال�صراع���ات واحل���روب بني املجتمع���ات ، ومن تعر�ص الإن�ص���ان حلوادث )وخا�صة 
ح���وادث ال�صي���ارات والقط���ارات والطائرات ... اإل���خ( وما ينجم عنه���ا من اإعاقات 
الت���ى اأبرزه���ا الإعاق���ات احلركية ، ي�ص���اف لذلك تعر�صه للعديد م���ن الأمرا�ص 
الع�صوي���ة اخلط���رية واملزمن���ة )ال�صرط���ان ، الف�ص���ل الكل���وى ، اأمرا����ص الكب���د ، 
ال�صمن���ة ... اإل���خ( بالإ�صاف���ة مل���ا يتعر�ص له اإن�ص���ان الع�صر لعديد م���ن ال�صغوط 
القت�صادي���ة والتعليمي���ة والنف�صية والجتماعية ، كل ذل���ك جعل النظرة للموت 
تختل���ف اختالف���اً كبرياً تبعاً ملوقف �صاحبها ومنطق���ه ودوافعه وحالته ال�صحية 

)ج�صمية / انفعالية / معرفية( ، وبعثت فى البع�ص م�صاعر قلق جتاه املوت .

وق���د وق���ع اختي���ار فري���ق العمل علي الع���الج التكامل���ي ملا له م���ن اأوجه 
متع���ددة وط���رق متباينة ، حيث تكون اجلل�صات ذات اأثر فعال مع العميل ، كذلك 

فان ا�صتخدام اأكرث من فنية هو ا�صتمرار لفاعلية العالج.

م�سكلة الدرا�سة : 
متثل الدرا�سة احلالية جتربة من احلياة ، حيث تلقت الباحث���ة احلالي���ة ر�صالة عرب 
الإمي���ل م���ن طالبة باأحد اجلامع���ات اخلليجية تعان���ى م���ن اإعاق����ة حركية وهذه 
الإعاق���ة �صبب���ت لها معان���اة و�صكوى دائمة لديها من ت�ص���وه �صورة اجل�صم ب�صبب 
ا�صتخدامه���������ا كر�ص���ى متحرك ، واأنه���ا طموح����������ة وترغب ف���ى ا�صتكمال التعليم 
فه���ى تذه���ب للجامع���ة يوميا ورف�ص���ت النت�صاب ، كم���ا اأنه���ا تعانى م���ن ال�صعور 
بقلق املوت خا�صة عند ذهابها اإىل اجلامعة ، وكثريا ما تتخيل وتعتقد اأنها �صوف 
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تتعر����ص حل���ادث يت�صبب فى موته������ا ل�صعوب���ة حركته��������ا بالكر�صى املتحرك مما 
يعجزها عن �صرعة حماية نف�صه����ا من التعر�ص ملثل هذا احلادث  .

واأنه���ا ق���راأت للباحثة احلالية مقيا�ص قلق امل���وت ومقيا�ص ت�صوه �صورة   
اجل�ص���م وتريد منه���ا اأن تطبق عليها هذين املقيا�صني لتتحقق م���ن اأنه����ا تعان����ى 
من ذلك بالفعل ، وتتعلم كيف تت�صرف فى ذلك.عالوة على اأنها قراأت للباحث�����ة 
احلالي���ة اأنه���ا توا�صل���ت م���ع ح���الت �ص���داع توترى وح���الت �صمن���ة مفرطة عرب 

الدرد�صة بالإنرتنت .

وق���د توا�صل���ت الباحث���ة احلالية مع احلال���ة عرب الدرد�ص���ة بالإنرتنت   
، وحاول���ت اأن ت�صتخ���دم معه���ا متغ���ريات اإيجابية غ���ري هذين املتغريي���ن ،  اإل اأن 
احلالة اأ�صرت عليهما ملا تعانى ب�صدة من ال�صعور املوؤمل منهما ) على حد قولها(، 
من هنا نبعت م�صكلة وفكرة البحث احلاىل .وتتمثل م�صكلة الدرا�صة فى الإجابة 

على الآتى:

م���ا ق���در التح�صن لدى حال���ة معاقة حركيا بعد تطبي���ق برنامج العالج   
التكاملى مبا�صرة وطوال فرتة املتابعة ملدة �صهرين ، اعتماداً على نتائج مقا�صى: 

�صورة اجل�صم ، قلق املوت عرب الدرد�صة بالنرتنت؟

اأهداف الدرا�سة :
اإع���داد برنامج عالج���ى  قائم على بع�ص الفني���ات امل�صتقة من جمموعة من - 1

النظري���ات العالجي���ة) ع���الج تكامل���ى( للتخفي���ف من ح���دة : ت�ص���وه �صورة 
اجل�صم – ال�صعور بقلق املوت لدى حالة تعانى من اإعاقة حركية.

م�صاع���دة احلال���ة على التمت���ع بال�صمات ال�صخ�صية ال�صحي���ة التى ت�صاعدها - 2
ف���ى حت�صني ج���ودة احلياة لديها م���ن خالل حماولة حت�ص���ني �صورة اجل�صم 

لديها وخف�ص حدة �صعورها بقلق املوت املرتفع لديها.
التع���رف عل���ى م���دى فعالي���ة برنام���ج الع���الج التكامل���ى ف���ى خف����ص درج���ة - 3

متغريى الدرا�صة ومدى ا�صتمرار تاأثريه ملا بعد التطبيق بفرتة.
التع���رف عل���ى ال���دور الإيجاب���ى للدرد�ص���ة ع���رب النرتنت فى خف����ص درجة - 4

متغريى الدرا�صة.
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اأهمية الدرا�سة:
• تهت���م الدرا�ص���ة بفئ���ة م���ن فئات الإعاق���ة وهى ح���الت معاقة حركي���ة ، حيث 	

ين�ص���ب الهتمام حول الإعاقات ال�صمعية والب�صري���ة والعقلية والتوحد اأى 
الإعاقات التى تدر�ص فى مدار�ص ذوى الحتياجات اخلا�صة.

• توف���ري جمموعة من البيانات واملعلومات حول فعالية الربنامج احلاىل فى 	
تعديل بع�ص اجلوانب ال�صخ�صية واملعرفية لدى حالة معاقة حركية.

• اإبراز الدور الإيجابى للدرد�صة عرب النرتنت للتغلب على البعد املكانى بني 	
املعالج واحلالة.

املفاهيم االإجرائية للدرا�سة:
: Motor handicapped 1-املعاق حركيا

املعاقون ج�سميًا و�سحيًا)بدنيا( هم هوؤلء الأفراد الذين يت�صكل لديهم 
عائ���ق يحرمهم م���ن القدرة عل���ى القيام بوظائفه���م اجل�صمي���ة واحلركية ب�صكل 
ع���ادى مم���ا يوؤدى اإىل عدم ح�صورهم املدر�صة مث���اًل اأو اأنه ل ميكنهم من التعلم 
اإىل احلد الذى ي�صتدعى توفري خدمات تربوية وطبية ونف�صية خا�صة. ويق�صد 
بالعائ���ق هن���ا اأى اإ�صاب���ة �صواء كان���ت ب�صيط���ة اأو �صديدة ت�صيب اجله���از الع�صبى 
 (Patton et al املرك���زى اأو الهي���كل العظم���ى اأو الع�صالت اأو الإ�صابات احل�صي���ة

فى : القم�ص واآخر، 2009 ، 173، �صقري ، 1978(.

كم���ا يطلق املعاق حركي���ا باأنه ال�صخ�ص الذى لديه عائق ج�صدى يعوقه 
م���ن القي���ام بوظائف���ه احلركي���ة ب�صكل طبيع���ى نتيجة مر����ص اأو اإ�صاب���ة اأدت اإىل 
�صمور فى الع�صالت اأو القدرة احلركية اأو اجل�صمية اأو كليهما معاً فى الأطراف 
ال�صفل���ى اأو العلي���ا واأحيان���اً ي���وؤدى اإىل اخت���الل ف���ى الت���وازن احلرك���ى اأو برت فى 
الأطراف ، ويحتاج الفرد اإىل برامج طبية ونف�صية واجتماعية وتربوية ومهنية 
مل�صاعدت���ه ف���ى حتقي���ق اأهداف���ه احلياتي���ة والعي�ص باأك���رب قدر م���ن ال�صتقاللية 

)عبيد، 2009(.

- ٥ -



�لعدد ) 5 ( �كتوبر 2013 جملة �لرتبية �خلا�شة ) كلية �لرتبية بالزقازيق (

:Body-Image 2- �سورة اجل�سم
ه���ى �ص���ورة ذهنية وعقلية ، يكونها الفرد عن ج�صمه ، �صواء فى مظهره   
اخلارج���ى اأو ف���ى مكونات���ه الداخلي���ة واأع�صائ���ه املختلفة ، وقدرت���ه على توظيف 
ه���ذه الأع�ص���اء واإثبات كفاءتها ، وما قد ي�صاحب ذلك من م�صاعر )اأو اجتاهات( 

موجبة )اأو �صالبة( عن تلك ال�صورة الذهنية للج�صم. )�صقري ، 2009 ، ط4(

:Death Anxiety 3- قلق املوت
هو حالة من التخوف الغام�ص املبهم جتاه كل ما يتعلق مبو�صوع املوت   
، وم���ا ينتظ���ره الإن�ص���ان من م�صري بعد امل���وت ، اأى اأنه حال���ة انفعالية غري �صارة 
ناجت���ة ع���ن ا�صتجابة اخلوف الهائم عند الفرد جتاه كل ما يتعلق مبو�صوع املوت 
، والتقدي���ر ال�صلب���ى ملوق���ف امل���وت ، وم���ا ينتظر بعد امل���وت من م�ص���ري ، ويتحدد 

بالدرجة الكلية على مقيا�ص قلق املوت ) �صقري ، 2007(.

4 - العالج التكاملى :
يعرف���ه بامت���ان  (Bateman , A : 2002 : 11)باأن���ه “ الأ�صل���وب امل���رن   
القاب���ل للتكي���ف با�صتخ���دام طرق و اأ�صالي���ب خمتلفة على م�صتوي���ات التطبيقات 

العالجية ، فى اإطار عملية العالقات ال�صخ�صية”. 
اأى اأن���ه جمموعة خمتارة من الفني���ات العالجية امل�صتوحاة من املدار�ص 
العالجي���ة املتنوع���ة ، والت���ى تكمل بع�صها البع�ص مبا يفي���د العميل من حت�صني 

حالته وتعديل ال�صلوكيات املطلوبة لديه.

اخللفية النظرية ملفاهيم الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة:
الإعاقة احلركية : 

ت�سنيف الإعاقات البدنية )اجل�سمية / احلركية / ال�سحية(.
الت�سنيف الأول: تق�صم الإعاقة البدنية اإىل :

اأ- �صلل الأطفال وي�صمل:1- �صلل ي�صيب قائمة واحدة./2- �صلل ي�صيب القوائم 
الأربع./3- ال�صلل الرئوى لالأطفال.
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ب- الإعاقة احلركية الدماغية وت�شمل:
1- الك�شاح./2- الختالجات )حركة غري متنا�شقة بالأطراف(.

املفا�ش���ل.                   الته���اب  د-  ج�- الت�شوهات اخللقية والختالجات ال�شرعية.  
ال�شق���ى.                                 الفال���ج  ز-  الع�شب���ى.    الك�ش���اح  و-  الأط���راف.   داخ���ل  النزي���ف  ه����- 
ح- ال�شاب���ات العظمي���ة.          ط- فق���دان الأع�ش���اء     ى- ال�شاب���ات الع�شبي���ة  

)�شقري ،2013(.

الت�صنيف الثانى : يق�شم املعاقني بدنياً اإىل فئات اأربع:

امل�شاب���ون با�شطراب���ات تكويني���ة: ويق�ش���د به���م م���ن توق���ف من���و الأطراف . 1
لديهم اأو اأثرت هذه ال�شطرابات على وظائفها وقدرتها على الأداء.

امل�شابون ب�شلل الأطفال.. 2
امل�شابون بال�شلل املخى.. 3
املعاق���ون حركي���اً ب�شبب احل���وادث واحلروب والك���وارث الطبيعي���ة واإ�شابات . 4

العمل )القذافى، 1994(.

اإل اأن اأبرز الت�شنيفات هى التى ت�شنف الإعاقات البدنية )اجل�شمية – احلركية 
– ال�شحية( ح�شب موقع الإ�شابة اأو الأجهزة امل�شابة )القم�ش واأخر ، 2009 ؛ 

�شقري ، 2004(.

امل�صكالت املرتتبة على الإعاقات البدنية )اجل�صمية / احلركية / ال�صحية(:

الإعاق���ة احلركي���ة يرتتب عليه���ا عجز حقيقى فى قدرة الإن�ش���ان الطبيعية على 
اأداء دوره الجتماعى ، وتوؤثر تاأثرياً حيوياً على ممار�شة الفرد حلياته الطبيعية 
�ش���واء كان تاأث���رياً تام���اً اأو ن�شبي���اً ، وطبيع���ى اأن لفئ���ة املعاقني متطلب���ات تربوية 
ونف�شي���ة وج�شمي���ة واجتماعي���ة تختلف عن الأفراد العادي���ني تبعا لختالف نوع 
الإعاقة. وما يرتتب عليها من موؤثرات ، كما اأنه لو تركت هذه الفئة دون اهتمام 
مب�شاكله���ا وتذلي���ل ال�شع���اب التى تواجهها قد ي���وؤدى ذل���ك اإىل انحرافات تعوق 
تقدم املجتمع. ولعل اأهم امل�شاكل التى يعانى منها الفرد نتيجة الإعاقة احلركية 

والتى تهم جمال الدرا�شة احلالية هى: 
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اأول: امل�سكالت النف�سية وال�سخ�سية:

ح���اول العدي���د م���ن علم���اء النف����ص النته���اء اإىل �صم���ات حم���ددة لعامل   
املعاق���ني ، وق���د انته���ى املوؤمت���ر ال���دوىل الثام���ن لرعاي���ة املعاق���ني ع���ام )1968( 

بنيويورك اإىل جمموعة من ال�صمات اأهمها:
)ب( ال�صعور الزائد بالعجز. )اأ( ال�صعور الزائد بالنق�ص.  
)د( عدم التزان النفعاىل. )ج( عدم ال�صعور بالأمن.   

)ه�( ت�صوه �صورة اجل�صم.  
)و( القلق باأنواعه ، القلق الجتماعى ، قلق احلالة ، قلق ال�صمة، قلق املوت.  

)ه����( الإ�ص���راف ف���ى الو�صائ���ل الدفاعية حي���ث ميي���ل اإىل النكو����ص ال�صلوكى فى 
اعتم���اده عل���ى الآخري���ن والت���ى تتاأك���د من خ���الل تقل����ص حركت���ه والحتياطات 
الت���ى يع���رب عنها للحفاظ عل���ى نف�صه ، وذلك باعتماده عل���ى الغري والكبت حيث 
ي�صط���ر اإىل ا�صتخ���دام ميكانيزم���ات غ���ري توافقي���ة كالإ�صقاط والع���دوان املوجه 

نحو الآخرين. )عبيد ، 2009(.

اأ�ص���ف اإىل تعر�صه لال�صطرابات النفعالية باأنواعها املختلفة على �صبيل 
املث���ال: الوح���دة النف�صي���ة ، والنط���واء ، والكتئ���اب ، وقل���ق امل�صتقب���ل ، واملخاوف 

املر�صية ، والحرتاق النف�صى ، وال�صغوط النف�صية ... وغريها.

ثانيا: امل�سكالت الجتماعية:

وه���ى املواق���ف الت���ى ت�صط���رب فيها عالق���ات الف���رد باملحيطني ب���ه داخل 
الأ�ص���رة وخارجه���ا خالل اأدائه لدوره الجتماعى ، كالبع���د عن معاملة الآخرين 
ورف����ص التع���اون حت���ى م���ع اأف���راد الأ�ص���رة ، والتكالي���ة ، وع���دم املرون���ة، ف���دوره 
الجتماع���ى يت�ص���م مب�ص���كالت �ص���وء التواف���ق م���ع البيئ���ة الجتماعي���ة اخلا�صة. 

)فهمى، 1995(.

Body Image :سورة اجل�سم�
يعت���رب مفه���وم �ص���ورة اجل�صم م���ن املو�صوع���ات الهامة ال���ذى يعرب عن   
حال���ة التوافق ل���دى الفرد ، فقد يكون ت�صوه �صورة اجل�صم من املظاهر النف�صية 

الهامة التى جتعل الفرد فى حالة من عدم ال�صواء.
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وق���د اأو�ص���ح Mafle Balame & Galyan (1986) اأن ع���دم الر�ص���ا   
ع���ن �ص���ورة اجل�صم يع���د م�صدراً لنخفا�ص مفه���وم الذات وتقدي���ره لذاته ، واأن 
ال�ص���ورة ال�صالب���ة لل���ذات وللج�صم قد توؤث���ر تاأثرياً م�ص���اداً للتفاعل الجتماعى 
 Staffelri للف���رد وعل���ى درج���ة انتمائ���ه ال�صخ�صى ، وقد �صب���ق واأيد ذلك الق���ول
(1976) عندم���ا اأو�ص���ح اأن ال�صخ����ص ال���ذى يدرك نف�صه على اأن���ه ق�صري القامة 
اأو اأن���ه ذو �صمن���ة مفرط���ة ميي���ل للعزل���ة والن���زواء وق���د يعان���ى م���ن اخلجل من 
الآخري���ن ، وينتاب���ه القل���ق باأنواع���ه املتعددة ، وف���ى املقابل لهذا الجت���اه جند اأن 
الر�ص���ا ع���ن اجل�ص���م يرتبط بال�صع���ادة والطمئن���ان ، واأن الف���رد النحيف والذى 
ي�صع���ر باجلاذبي���ة اجل�صمية يكون را�صياً عن �صورته اجل�صمية ويكون �صعيداً فى 
حيات���ه ، ول���ذا فاإن���ه يتمت���ع بقب���ول َح�َصن من الآخري���ن )ينجح ويتف���وق فى بناء 

.(Bateman ,2002) )عالقات اجتماعية �صوية وي�صعد بالنتماء الجتماعى

واأكد توما�ص )1990( على اأهمية درا�صة �صورة اجل�صم خا�صة فى جمال   
ال�صطراب���ات ال�صيكو�صوماتي���ة ، وجم���ال ا�صطراب���ات الأكل ، وج���ال الت�صوه���ات 

والإعاقات احلركية الظاهرة.

:Death Anxiety قلق املوت

يعت���رب توق���ع املوت اأ�ص���د مث���ريات القلق ل���دى الإن�صان ، وعل���ى الأخ�ص   
اإن�ص���ان ه���ذا الع�ص���ر ال���ذى زاده التق���دم امل���ادى ت�صبث���اً باحلي���اة ، وم���ن ك���رثة 
ال�صراع���ات واحل���روب بني املجتمع���ات ، ومن تعر�ص الإن�ص���ان حلوادث )وخا�صة 
ح���وادث ال�صي���ارات والقط���ارات والطائ���رات ... اإل���خ( ، ي�ص���اف لذل���ك تعر�ص���ه 
للعدي���د من الأمرا�ص الع�صوي���ة اخلطرية واملزمنة )ال�صرطان ، الف�صل الكلوى 
، اأمرا����ص الكب���د ، ال�صمنة ... اإلخ( بالإ�صافة ملا يتعر�ص له اإن�صان الع�صر لعديد 
م���ن ال�صغ���وط القت�صادية والتعليمي���ة والنف�صية والجتماعي���ة ، كل ذلك جعل 
النظ���رة للم���وت تختلف اختالف���اً كبرياً تبعاً ملوق���ف �صاحبها ومنطق���ة ودوافعه 
وحالت���ه ال�صحي���ة )ج�صمي���ة / انفعالية / معرفية( ، وبعثت ف���ى البع�ص م�صاعر 
قلق جتاه املوت، مع وجود اأفكار بل واجتاهات خمتلفة نحو املوت ترتبط بحالته 
وما يتعر�ص له من م�صاكل اأو ا�صطرابات اأو اأمرا�ص وهذا ما دعا زهران )1997( 
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ين���ادى باأن ال�صتعداد النف�صى وال�صعور بالتهديد الداخلى واخلارجى ، ومواقف 
احلي���اة ال�صاغطة وال�صغ���وط احل�صارية والثقافية والبيئي���ة ، والبيئة القلقة ، 
امل�صبع���ة لعوام���ل اخلوف والهم ونق����ص الأمن ومعاي�صة امل�ص���كالت ، تعد عوامل 
باعثة مل�صاعر قلق املوت. اإل اأن الإن�صان قوى الإميان باهلل يدرك اأنه لأجله نهاية 
 Yallom. E. لميك���ن لأى ق���وة اأن  حت���ول دون الأج���ل. وعليه يرى اإيرن يال���وم
1980 ي�صف قلق املوت على اأنه القلق الوجودى اأى القلق اإزاء فكرة انتهاء وجود 
الإن�ص���ان ، اإل اأن فكرة امل���وت عنده هى التى تنقذ حياتنا باإعطائها معنى وقيمة. 
كما اأ�صار اإليه عبد اخلالق )1987( باأنه حالة انفعالية غري �صارة يعجل بها تاأمل 

الفرد فى وفاته.

العالج التكاملى :

      ي�ص���ري م�صطل���ح التكام���ل اإىل التكام���ل ف���ى النظري���ة ، و يعن���ى » ا�صتخ���دام 
التاأثريات املعرفية وال�صلوكية ، و ال�صيكولوجية ، و اأنظمة املعامالت فى العالج 

النف�صى ».
 

ويعرف���ه بامت���ان (Bateman , A , 2002 , 11 ) باأن���ه “ الأ�صلوب املرن 
القاب���ل للتكي���ف با�صتخدام ط���رق واأ�صاليب خمتلف���ة على م�صتوي���ات التطبيقات 

العالجية ، فى اإطار عملية العالقات ال�صخ�صية “ . 

وت���رى الباحث���ة اأن التعريف���ات ال�صابق���ة للع���الج التكامل���ى رغ���م تن���وع 
م�صادرها ، اإل اأنها تعرب جميعها عن �صموليته فى العالج النف�صى  ، كما اأنه يعد 
انتقائي���ا لأن���واع من الفنيات العالجي���ة وامل�صتمدة من نظري���ات نف�صية عالجية 

متعددة  .

)2(اأنواع العالج التكاملى : 

( Technical eclecticism ) 1- طريقة النتقائية التقنية
ويعرفه���ا )ع���زب ، 2002 ، 5 – 6 ( باأنه���ا عب���ارة ع���ن منظوم���ة ذات طابع 
مت�ص���ق م���ن الفني���ات الإر�صادي���ة و العالجي���ة ، تنتم���ى كل فنية فيه���ا اإىل نظرية 
عالجية خا�صة بها . اإل اأن انتقاء هذه الفنيات يتم ب�صكل تكاملى ، بحيث ت�صهم 
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كل منه���ا ف���ى عالج جانب من جوانب ا�صطراب �صخ�صي���ة العميل . و يتم انتقاء 
ه���ذه الفني���ات لت�ص���كل منظوم���ة تكاملي���ة بالرج���وع اإىل ت�صخي����ص دقي���ق حلالة 
العمي���ل وذل���ك لتحدي���د اأف�ص���ل الفني���ات و م���دى مالءمتها للخط���ة العالجية 
ولطبيع���ة ال�صط���راب اأو امل�صكل���ة ال�صلوكي���ة ، و لي����ص جم���رد جتمي���ع ع�صوائ���ى 

لفنيات تنتمى اإىل اأطر نظرية متباينة .

:(Common Factors)  2- طريقة العوامل امل�سرتكة

ت�ص���ري طريقة العوامل امل�صرتكة اإىل �صمات فى العالج النف�صى ، و التى 
 ، 1995،Weinberger ، J ( تعر����ص ف���ى معظم العالج���ات اإذا مل يكن كله���ا
50 ( . وه���ى تنج���م م���ن الفر�صي���ة القائمة عن اأن كل الط���رق الفعالة فى العالج 
النف�ص���ى ت�ص���رتك فى مدى موؤكد و حا�صم ، و فى عوامل �صافية . هذه املجموعة 
م���ن التقني���ات ال�صائعة و املوؤثرة تخت�صر كل الطرق النظرية ، و تقدم كل ال�صبل 
للمعاجلات النف�صية و هى تبداأ من حماولة التعرف على املكونات املوؤثرة فى اأى 
جمموعة من العالجات . هذا املجهود يتبع بوا�صطة ا�صتك�صاف للطرق اخلا�صة 
بالتدخ���الت ، وارتقاء التفاعالت العالجي���ة ، و العالج التكاملى الناجت من هذه 
العملية ينتظم حول هدف معني ، هو تعري�ص العميل و بحد اأق�صى للمجموعة 
 (Stricker ,et .الفري���دة م���ن العوامل و التى �صتكون الأف�صل لتح�صني م�صاكله

                                            . al ,1996 , 52)

   ه���ذا وق���د وقع اختيار الباحثة على العالج التكاملى ، ملا ميتاز به من ا�صتخدام 
فني���ات ع���دة  ت�صاعد العميل على اأن ي�صتب�ص���ر مواطن ال�صعف فيه ، ثم اأن تعدد 
ا�صتخ���دام الفني���ات يكون اأك���رث و�صوحاً للعمي���ل مما ي�صاعده عل���ى فهم وو�صوح 
اله���دف ، و م���ن ث���م يتفاعل العميل م���ع املعالج و ي�صتجيب ل���ه ب�صرعة و ب�صهولة 

اأكرث.
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عر��ض موجز لنم�اذج من الدرا�س�ات ال�سابقة لالإعاقة احلركية ف�ى عالقتها مبتغريات 
الدرا�سة احلالية ، وبع�ض التدخالت ال�سيكولوجية ملعاجلتها:

اأجري���ت العدي���د م���ن الدرا�ص���ات الت���ى اهتم���ت بالإعاق���ة احلركي���ة ف���ى   
عالقته���ا مبتغ���ريات الدرا�صة )�صورة اجل�صم ، القلق )باأنواعه ومنها قلق املوت( 
، كم���ا اأن هن���اك درا�ص���ات اهتم���ت بع���الج ه���ذه املتغ���ريات ومتغريات اأخ���رى لدى 

الكفيف نذكر منها باخت�صار على �صبيل املثال ل احل�صر:

   - درا�ص���ة عب���د الق���ادر )2001( بهدف الك�صف العالقة ب���ني الغرتاب وال�صلوك 
العدواين لدي املعاقني  ج�صمياً و اإمكانية التنبوؤ بالعدوان لدى املعاقني ج�صمياً 
م���ن خ���الل بع�ص اأبعاد الغرتاب لديهم ، والك�صف عن ديناميات �صخ�صية املعاق 
ج�صمي���اً ل���كل م���ن املعاقني الأكرث اغرتاب���اً  وعدواناً ، والأقل  اغرتاب���اً وعدواناً ، 
و�صملت العينة ) 71 ( معاق ج�صمياً ) �صلل اأطفال ( ، ) 39 طالب ،32 طالبة من 
العادي���ني(. يف �ص���ن ) 15-17عام ( ، واأ�صفرت النتائج ع���ن وجود عالقة ارتباطيه 
دال���ة موجب���ة ب���ني اأبع���اد الغ���رتاب والدرج���ة الكلي���ة لالغ���رتاب ، و اخت���الف 
دينامي���ات �صخ�صي���ة املع���اق ج�صمي���اً ، ) الأكرث عدوان���اً واغرتاباً ( ع���ن ديناميات 
�صخ�صية املعاق ج�صمياً ) الأقل عدواناً واغرتاباً ( ، و�صلبية �صورة الذات و�صعور 

املعاق ج�صمياً بالنق�ص و الدونية .

   - درا�صة Nosek, et al  (2003) بهدف الك�صف عن بع�ص املتغريات لدى عينة 
م���ن املعاق���ات ج�صمياً مقارن���ة بعينة من العاديات )غري املعاق���ات ( وهى : تقدير 
ال���ذات / اإدراك ال���ذات م���ن خالل اآراء الآخري���ن ويق�صد بها )ت�ص���ورات املعاقات 
ح���ول كيفي���ة روؤي���ة الآخرين له���ن (  /  العزل���ة الجتماعية ، تكون���ت العينة  من 
881 اأنث���ى )475 معاق���ات ج�صمياً( ، و)406 عاديات غري املعاقات ( ، اأ�صفرت نتائج 
الدرا�ص���ة ع���ن معان���اة املعاقات ج�صمياً بكل من  :انخفا����ص كل من تقدير الذات، 
واإدراك الذات) �صلبية ت�صورات املعاقات ج�صمياً حول كيفية روؤية الآخرين لهن ( 
، وارتفاع ال�صعور بالعزلة الجتماعية لديهن مقارنة بالعاديات )غري املعاقات ( . 
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    -درا�ص���ة Thompson, et al ( 2003 ) به���دف التع���رف عل���ى م���دى اأهمي���ة 
وج���ود هدف فى احلياة لدى الفرد كعام���ل و�صيط يعتمد عليه لتعديل احلياة 
بع���د التعر����ص لالإعاقة اجل�صمية ) اإ�صابة احلبل ال�صوك���ي (، وقام البحث بعمل 
درا�صة م�صحية للم�صابني باإ�صابات باحلبل ال�صوكى  فكانت )1391( �صملت عينة 
الدرا�ص���ة 74% منه���م ،اأك���دت النتائج على اأهمي���ة اإح�صا�ص املع���اق بوجود هدف يف 
حيات���ه  ليتمك���ن من تعدي���ل حياته مبا يتنا�ص���ب مع ظروف اإعاقت���ه .كما اأ�صارت 
اأي�ص���اً لفاعلي���ة الع���الج باملعنى يف م�صاع���دة املعاق ج�صمياً عل���ى اإيجاد الهدف فى 
حيات���ه واكت�ص���اف معن���ى لها مما ي�صه���م يف تقبل���ه لالإعاقة والتكي���ف معها، وفى  

حت�صني جودة احلياة لديه .

    -درا�ص���ة  Kim ,et al ( 2003 )به���دف م�صاع���دة املراهق���ني املعاق���ني ج�صمي���اً 
عل���ى اإيج���اد قيم���ة ومعنى حلياتهم بكوري���ا و�صملت العين���ة ) 88 ( مراهقاً معاقاً 
ج�صمي���اً ، و ك�صف���ت نتائ���ج الدرا�صة اأن ال�صب���ب الرئي�صى ل�صع���ور املعاقني ج�صمياً 
بافتق���اد املعن���ى يف حياته���م  يرج���ع اإىل املوق���ف ال�صلب���ى الذى تتبن���اه الأ�صر نحو 
الأبناء املعاقني ج�صمياً فى  كوريا ، حيث ي�صعر الآباء باخلجل ال�صديد من اإعاقة 

اأبنائهم ؛ مما يدفعهم حلجبهم عن املجتمع . 

- درا�ص���ة ال�صمادونى )2004( بهدف التعرف على مدى فعالية العالج العقالنى 
النفعاىل فى تعديل ال�صلوك العدوانى لدى املعوقات ج�صميا ، واأجريت الدرا�صة 
عل���ى عين���ة م���ن امل�صاب���ات ب�صلل الأطف���ال باملرحل���ة الثانوي���ة ، واأ�صف���رت النتائج 
ع���ن فعالي���ة العالج ف���ى خف�ص درج���ة ال�صلوك العدوان���ى لدى اأف���راد املجموعة 

التجريبية.

     -  درا�صة Arving (2006)   بهدف الك�صف عن امل�صادر املمكن اأن ي�صتمد منها 
املع���اق ج�صمي���اً املعنى يف حيات���ه ، تكونت العينة من 26 معاقاً ج�صمياً من خمتلف 
الأعم���ار ، وك�صفت النتائ���ج اأن اأهم امل�صادر التي ي�صتمد منها املعاق ج�صمياً معنى 
حياته هى : العالقات الإن�صانية �صواء يف حميط اأ�صرته اأو جمتمعه ب�صفة عامة 
والت���ي تتيح ل���ه الفر�صة للتوا�ص���ل والتفاعل مع الآخري���ن ، و امل�صاعدة وتقدمي 

اخلدمات لالآخرين يف حدود قدراته كتقدمي الن�صح لهم.
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- درا�ص���ة البن���دارى ) 2010(   ملحاولة التحقق م���ن فاعلية برنامج اإر�صادى قائم 
عل���ى فني���ة ) التحلي���ل باملعن���ي  يف خف�ص حدة مظهرى الغ���رتاب النف�صي لدى 
املعاق���ني ج�صمياً واملتمثالن يف ) الغ���رتاب الذاتي   والجتماعي ( كذلك اأبعاده 
املتمثلة يف )العزلة الجتماعية – العجز – الالمعيارية – الالمعنى - التمرد(  
و�صمل���ت عين���ة الدرا�صة على 10 معاقني ج�صميا )جمموعة �صابطة ، 10 معاقني 
ج�صميا )جمموعة �صابطة( ، واأ�صفرت النتائج عن جناح الربنامج العالجى فى 
حت�ص���ن درجة الغ���رتاب النف�صى واأبع���اده ومظهريه لدى املجموع���ة التجريبية 

التى مت تطبيق الربنامج عليها 0.

      ظه���ر م���ن العر����ص ال�صاب���ق للدرا�ص���ات ال�صابق���ة اإغف���ال الدرا�ص���ات التوج���ه 
العالج���ى ملتغ���ريى الدرا�صة : قلق املوت و�صورة اجل�صم رغم اأهميتهما وهذا من 
دواعى القيام بالدرا�صة احلالية ، بجانب اإبراز اأهمية وفوائد ا�صتخدام الإنرتنت 
والدرد�ص���ة فى تذلي���ل تباعد امل�صافات بني املعالج واحلالة مبا ي�صاعد فى تقدمي 

خدمات لإر�صادية وعالجية ملثل هذه احلالت .

فر�سى الدرا�سة:
يحدث حت�صن اأعلى جوهرياً لدى حالة املعاقة حركيا بعد تطبيق الربنامج - 1

ا العالج���ى ف���ى متغريى: �صورة اجل�ص���م / قلق املوت ، بعد تطبيق الربنامج 
)القيا�صني القبلى والبعدى(.

ي�صتم���ر التح�ص���ن فى متغريى الدرا�صة بعد توق���ف الربنامج ب�صهرين لدى - 2
حالة املعاقة حركيا فى القيا�ص التتبعى.

عينة الدرا�سة:
متثل���ت عين���ة الدرا�صة فى حال���ة فتاة خليجية تعانى م���ن اإعاقة حركية   

تبلغ من العمر 25 عاماً ، وقد روعى فيها الآتى:
• اأن تك���ون الإعاق���ة احلركي���ة مزمن���ة ت�صم���ل �صعوب���ة ا�صتخ���دام الرجلني فى 	

احلركة واأنها تعتمد فى احلركة على كر�صى متحرك وم�صاعدة الآخرين.
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• اأن �صب���ق له���ا الك�ص���ف الطبى ع���دة م���رات ومت التاأكد من �صعوب���ة عالجها ) 	
�صلل اأطفال حدث فى الثالثة اأعوام الأوىل من حياتها(.

• ارتفاع درجات احلالة على مقيا�صى: �صورة جل�صم ، قلق املوت باأكرث من %80 	
من الدرجة الكلية على هذه املقايي�ص.

اأدوات الدرا�سة:
1- ا�ستمارة بيانات اأولية: )اإعداد الباحثة(

اأعدت الباحثة ا�صتمارة بيانات اأولية تت�صمن : ال�صم ، املوؤهل الدرا�صى   
، املهن���ة ، ال�ص���ن ، اجلن����ص ، ترتي���ب احلال���ة ف���ى الأ�ص���رة ، تاريخ ح���دوث الإ�صابة 

بالإعاقة ، واإ�صابة اأحد اأفراد الأ�صرة بها وغريها من البيانات الأولية.

2- مقيا�ض �سورة اجل�سم: الطبعة الرابعة )2009( )اإعداد الباحثة(

اأع���دت الباحث���ة هذا املقيا�ص للتعرف على ال�صورة الذهنية التى يكونها   
الف���رد ع���ن ج�صم���ه ككل ، مب���ا فيه���ا اخل�صائ�ص الفيزيقي���ة والوظيفي���ة للج�صم 
)اإدراك اجل�ص���م( ، واجت���اه الفرد نحو ه���ذه اخل�صائ�ص )اإدراك اجل�صم( ، واجتاه 
الفرد )مفهوم اجل�صم(. ويتكون املقيا�ص من 26 فقرة ، وقد ا�صتخدمت الباحثة 

عدة طرق لتقدير الثبات وال�صدق للمقيا�ص.

3- مقيا�ض قلق املوت: )الطبعة الثالثة ، 2009( )اإعداد الباحثة(

يتك���ون املقيا����ص م���ن )36( عب���ارة ، لتقدي���ر درجة قلق امل���وت عند الفرد   
ومتث���ل الدرج���ة املرتفعة على املقيا�ص ارتفاع معدل قل���ق املوت لدى الفرد ، وقد 

ا�صتخدمت الباحثة عدة طرق لتقدير ال�صدق والثبات للمقيا�ص.

4- املقابالت الكلينيكية الطليقة:

تل���ك املقاب���الت الت���ى تقوم عل���ى احل���وار واملناق�صة به���دف الو�صول اإىل   
بيان���ات �صاملة عن احلال���ة من اأجل الو�صول اإىل الت�صخي�ص الدقيق لها ، ومتت 

تلك املقابالت من خالل الدرد�صة على النرتنت.
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5- برنامج العالج التكاملى: اإعداد الباحثة
ي�صع���ى الربنام���ج العالج���ى امل�صتخ���دم ف���ى الدرا�ص���ة احلالي���ة لتنمي���ة   
بع����ص امله���ارات ال�صلوكي���ة: كالتمرين���ات الريا�صي���ة ، ومترين���ات ال�صرتخ���اء ، 
بجان���ب التدري���ب والتنظيم لبع����ص العادات ال�صلوكية املرتبط���ة بتحرك احلالة 
والت���ى كان���ت تت�ص���م بالفو�ص���ى وع���دم النتظ���ام فى حي���اة احلالة قب���ل البدء فى 
الربنام���ج. كما ي�صعى الربنامج اإىل اإمداد احلالة ببع�ص املعارف واملعلومات عن 
الربنام���ج العالج���ى واأهميت���ه ، بجانب معلومات عن ت�صوه �ص���ورة اجل�صم وقلق 
امل���وت وخطورته���م واآثارهم���ا ال�صلبي���ة على حياة احلال���ة ، بجان���ب تعديل بع�ص 
ال�صلوكي���ات والأفكار اخلاطئة لدى احلالة خا�ص���ة املتعلقة ب�صورة اجل�صم وقلق 

املوت لديها.

اأولً: ال�سرتاتيجيات والفنيات امل�ستخدمة فى الربنامج: 

كان لزام���اً عل���ى الباحث���ة اأن تن���وع م���ن فني���ات وا�صرتاتيجي���ات عالجي���ة 
خمتلف���ة تت���الءم م���ع م�ص���كالت الدرا�ص���ة ، ل���ذا فق���د ا�صتعان���ت الباحث���ة بفنيات 
معرفي���ة واأخرى �صلوكي���ة ، بالإ�صافة اإىل بع�ص التدريب���ات واملهارات العملية... 

وغريها.
وا�صتخدم���ت الباحث���ة بع�ص الفنيات املعرفي�ة انطالقاً مما لحظه بيك 
Beck.A م���ن اأن ا�صط���راب التفك���ري ه���و اأ�صا����ص اأى ا�صط���راب ع�صاب���ى ، واأن 
هن���اك تداخ���ل م���ع التفكري الواقع���ى لدى ح���الت القلق )والتى منه���ا قلق املوت 
ف���ى الدرا�ص���ة احلالي���ة( ، مم���ا يجع���ل م�صاب القل���ق يعانى من ع���دم القدرة على 
مناق�ص���ة الأف���كار املخيف���ة )مثل اأفكار املوت( ، م���ع تكرار الأف���كار املرتبطة ب�صاأن 
اخلط���ر حي���ث يتول���د لدي���ه اإدراكات متوا�صل���ة لفظي���ة اأو �صوتي���ة ب�ص���اأن حدوث 
اأحداث موؤذية ، كما يتجه م�صاب القلق اإىل تعميم املثري ، حيث يدرك اأى �صوت 
اأو اأى حرك���ة اأو اأى تغي���ري عل���ى اأن���ه خطر يهدده ، وهذا ما دع���ا اإبراهيم )1994( 
اأن يح���دد الطاب���ع املعرف���ى مل�صاب القل���ق باأنه يتطرق فى الأح���كام ، فالأ�صياء اإما 
بي�ص���اء اأو �ص���وداء ، اأى اأن ال�صخ����ص القلق يف�صر املواقف باجتاه واحد وهذا فيما 
يب���دو ي�صب���ب ل���ه التعا�ص���ة والقلق ، كم���ا اأنه ميي���ل اإىل الت�صلب ويواج���ه املواقف 
املختلف���ة بطريق���ة واحدة فى التفكري ، كما يتبن���ى اجتاهات ومعتقدات ت�صلطية 

عن النف�ص واحلياة وا�صتخدمت الباحثة الفنيات املعرفية اأهمها:
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التحك�م الذات�ى self-control: والت���ى ع���رب عنها كانف���ر Kanfr باأنه���ا �صل�صلة 
 ، self-control م���ن ال�صتجاب���ات املح���ددة تتمثل ف���ى: مراقب���ة )روؤي���ة( ال���ذات
  self-reinforcement ث���م تدعي���م ال���ذات ،self-evaluation  وتقيي���م ال���ذات
وق���د ا�صتعانت الباحثة با�صتخدام �صجل بيك (Beck) اليومى لالأفكار اخلاطئة 

وال�صلبية وغري املنطقية.
كم���ا ا�صتخدمت الباحثة جمموعة من الفنيات ال�سلوكية والتى ق�صمها   
اأ�صا����ص  عل���ى  القائم���ة  الفني���ات  اأوًل:  اأ�صا�صي���ني:  اإىل حموري���ن  ع���زب )1981( 

الرتغيب.   ثانياً: الفنيات القائمة على اأ�صا�ص الرتهيب.
وق���د ا�صتعان���ت الباحث���ة ببع�ص الفني���ات القائمة عل���ى اأ�صا�ص الرتغيب   

وتتمثل فى الآتى:

1- ال�سرتخ�اء: Relaxation حي���ث ب���داأت جل�ص���ات الربنام���ج بالتدري���ب على 
متاري���ن ال�صرتخاء التى اأعدها جاكب�صون ث���م ا�صتعانت بها الباحثة فى جل�صات 
التدريب ، مع بداية اجلل�صات وبعد ذلك كانت ت�صتخدمها مع جل�صات التح�صني 

التدريجى.

2-التح�س�ن التدريج�ى: Systematic desentization وتعتمد هذه الفنية 
عل���ى م���ا اأو�صح���ه فولبه فى نظري���ة التح�ص���ني التدريجى م���ن اأن القلق عندما 
يث���ار  مبث���ري مكون من خم�صة عنا�صر متكافئ���ة التاأثري ، فاإن القلق الذى �صوف 
يث���ار �صيق���ل عندما تقل العنا�صر ، وميكن لال�صرتخاء كف بع�ص عنا�صر املثري ، 
ف���اإذا م���ا مت ب�صكل متكرر كف القلق مبناق�صته بال�صرتخ���اء ، وهكذا تهبط �صدة 
القل���ق حت���ى تنتهى حيث يتعر�ص القل���ق تدريجياً للك���ف الت�صريطى عندما يتم 
مناق�صته بال�صرتخاء ، وبا�صتمرار املمار�صة �صوف يفقد املثري قدرته على توليد 
 (Wolpe, J. ففى التح�صني التدريجى يتم املزاوجة ، )اأى قلق. )حممود ، 1995
(1958 ، يتم الزدواج تدريجياً وب�صكل متكرر بني مثري باعث على القلق وحالة 
ال�صرتخ���اء الع�صلى ، حتى يت���م الرتباط بني املثري وحالة ال�صرتخاء الع�صلى 
وا�صتبع���اد ا�صتجاب���ة القلق ، واأ�صار فوليه اأنه ليت���م التح�صني فى جميع املواقف 
بالتخيل ، واإمنا يتم اأي�صاً فى البيئة الواقعية فى وجود الباعث على القلق ، وفى 
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ه���ذه احلال���ة ي�صم���ى بالتح�صني التدريج���ى الواقعى ،)هن���اك حت�صني تدريجى 
تخيلى ، وحت�صني تدريجى واقعى ، وحت�صني تدريجى ذاتى( .

  وق�د جلاأت الباحثة اإىل ال�ستعانة بالفني�ات املعرفية وال�ستعانة ب�سجل بيك 
لالأفكار اخلاطئة من اأجل:

ت�صخي����ص امل�صكل���ة الت���ى تعان���ى منها احلال���ة ، والتى �صاعدته���ا على حتديد 	- 
م���درج القل���ق، والت���ى كان اأبرزها: مالمح �ص���ورة الوجه واجل�ص���م ، وحالت 
القلق التى كانت تنتاب احلالة عندما كانت تنظر للمراآه ، وال�صورة التخيلية 
ملالم���ح وتنا�صق اأع�صاء ج�صمه���ا ، وكذلك مالمح ومواقف ال�صورة الذهنية 
لقل���ق امل���وت ل���دى احلالة ع���الوة عل���ى الإحل���اح ال�صدي���د لتن���اول امل�صروبات 

والذهاب للمطبخ.
 معرف���ة ال�صتجاب���ات املتناق�صة ل�صتجابة القلق لدى احلالة ، ثم ا�صتخدام 	- 

الك���ف التدريج���ى للقل���ق ، بع���د التحق���ق م���ن ح���دوث ال�صرتخ���اء الع�صل���ى 
والفك���رى. وذل���ك عن طريق تق���دمي ا�صتجابة م�صادة واأق���وى من ا�صتجابة 

القلق وتعمل على كف الأخرى.

 Positive practice over الإيجابي�ة  واملمار�س�ة  الزائ�د  الت�سحي�ح   -3
correction يعترب هذا الأ�صلوب عك�ص )م�صاد( ما يطلق عليه التدريب ال�صلبى 
Negative training الذى ا�صار اإليه فولبه والذى ياأتى بعد اخلطوتني �صالفى 
الذك���ر )ال�صرتخ���اء( الع�صل���ى والفكرى ، وتق���دمي ا�صتجابة م�ص���ادة ل�صتجابة 
القل���ق. وال���ذى يطلب فيه العمي���ل القي���ام مبمار�صة ال�صلوك غ���ري املرغوب فيه 
، حت���ت ظ���روف ممل���ة ، حت���ى ي�ص���ل لدرج���ة التع���ب والإعي���اء وع���دم ال�صتم���رار 
باملمار�ص���ة مم���ا ي�صب���ب له كره هذا ال�صل���وك ، وهنا تظهر ا�صتجاب���ة جديدة وهى 

عدم ممار�صة هذا ال�صلوك وال�صعور بالراحة والبعد عنه.

وب���دًل م���ن اإتباع املرحلة الثالثة فى التح�صني التدريجى وهو التدريب   
ال�صلب���ى ا�صتخدم���ت الباحثة فى تلك املرحلة اأ�صلوب الت�صحيح الزائد واملمار�صة 
الإيجابي���ة ، وال���ذى ا�صتخدم���ه للم���رة الأوىل Fox & Azrin (1973) وال���ذى 
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كان اله���دف من���ه ه���دف تعليمى ولي�ص جم���رد تقليل ال�صلوك غ���ري املرغوب فيه 
، ويعت���رب اأ�صل���وب عقاب���ى ، حي���ث تكمن جناحه عل���ى حد قولهما ف���ى عدم تعزيز 
الفرد اأثناء تاأدية ال�صلوك املطلوب منه ، وهو ال�صلوك الذى ي�صمى عادة ب�صلوك 
الت�صحي���ح الزائ���د ، وق���د اعت���ربه هان���دن اأن���ه �صل���وك تنف���ريى ي�صم���م خلف����ص 

ال�صلوك غري املرغوب فيه وكذلك لزيادة ال�صلوك املالئم.

وقد عرفه البع�ض على اأنه:

�ص���كل ب�صي���ط م���ن اأ�ص���كال العق���اب ي�صتخ���دم لتعدي���ل ال�صلوكي���ات التى تثري  •
ا�صطراب جينى.

املبالغة فى اإتيان �صلوك �صحيح بعد اأن اأخطاأ فيه ال�صخ�ص )فام ، 2000(. •
اإجراء معقد لي�ص من ال�صهل تعريفه ، وا�صتخدمه البع�ص بو�صائل خمتلفة  •

لتقلي���ل ال�صل���وك اخلاطئ اأطلق عليه اجلميع الت�صحيح الزائد ، وي�صمل فى 
م�صمون���ه ت�صحيح الو�ص���ع ، واملمار�صة الإيجابية ل�صلوكي���ات مرغوب فيها. 

)اخلطيب ، 1994(.

بع�ض فنيات العالج العقالنى املعرفى ال�سلوكى امل�ستخدمة:

فنية احلث والت�صجيع: حيث ينبغى اأن يظهر املعالج للعميل الثقة فى جناح - 1
العالج والتح�صن ، حتى ليفقد الأمل فى التح�صن.

الواجبات املنزلية.- 2
التعزيز املعنوى. - 3
وعندم���ا تف�ص���ل احلال���ة ف���ى تنفيذه���ا ي�صاعده���ا املعال���ج فى حت���دى الأفكار - 4

الالعقالني���ة م���ن جديد على اأن يعود لأدائها ثاني���ة ، كما يطلب املعالج من 
احلال���ة توظيف الأفكار العقالني���ة اجلديدة التى تعلمها فى مواقف احلياة 

الفعلية.

وق���د مت ا�صتخ���دام �صج���ل بي���ك لت�صجي���ل الأف���كار الالعقالني���ة ، كم���ا 
ا�صتخدم جدول متابعة الوجبات وامل�صروبات اليومية.
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ثانيًا: التخطيط للربنامج:

�سكل )1( ميثل التخطيط العام للربنامج

1- الهدف العام للربنامج:خف�ص حدة ت�صوه �صورة اجل�صم / خف�ص حدة قلق 
املوت لدى حالة تعانى اإعاقة حركية.

2- الأهداف الإجرائية:

اأ- اأهداف معرفية: اإي�صاح مفاهيم: ت�صوه �صورة اجل�صم ومظاهرها ، قلق املوت.

معرفة الآثار ال�صارة الناجمة عن اإرتفاع الدرجة على مقيا�ص هذين املغريين.
ب-اأهداف وجدانية و�سخ�سية:

تعديل بع�ص الأفكار ال�صلبية املرتبطة بكل من �صورة اجل�صم وقلق املوت.	 
ت�صجي���ع احلال���ة على التح�صن من اأج���ل ال�صعور بال�صع���ادة والتح�صن جلودة 	 

احلياة.
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الجتماعي���ة 	  وامل�صارك���ة  احلي���اة  نح���و ممار�ص���ة  الإيجاب���ى  الجت���اه  تنمي���ة 
باجلامعة وخارجها .

تنمي���ة ال�صع���ور بالثق���ة بالنف����ص ل���دى احلال���ة، واإبرازها ملواطن الق���وة التى 	 
متتلكها.

تنمية مفهومها لذاتها ومعرفتها اأن لديها مواطن قوة تعو�صها عن العجز 	 
احلركى ، وحماولة ا�صتخدامها فى حتقيق تفوق درا�صى .

 ج�- اأهداف �سلوكية:
• ممار�صة �صلوكيات �صحيحة تعرب عن امل�صاركة الجتماعية ال�صوية.	
• التوا�صل امل�صتمر والفعال مع الآخرين املحيطني باحلالة.	
• جتاهل واإهمال ما لديها من اإعاقة وحماولة اإبراز مواطن القوة لديها.	
• املنهجي���ة 	 اجلامعي���ة  الأن�صط���ة  ف���ى  لطالب���ات  م���ع  الإيجابي���ة  امل�صارك���ة 

والالمنهجية دون خوف اأو قلق .
• ممار�ص���ة الق���راءة والإط���الع امل�صتم���ر ف���ى جم���ال املحافظ���ة عل���ى ال�صح���ة ، 	

واك�صابها معلومات وافية عن اإمكانات وقدرات املعاق حركيا.
• البحث عن مواقف واأفكار تبعث على احلالة �صعور ال�صعادة والتفاوؤل.	

ثالثًا: جل�سات الربنامج:
ف���ى البداي���ة دارت درد�ص���ة بني احلال���ة والباحثة ع���رب النرتنت مت من   
خالله���ا التعارف والتحدي���د الدقيق للم�صكلة ومتت من خالل الدرد�صة تطبيق 
مقيا�ص���ى الدرا�ص���ة ، بط���رح الباحثة لت�صاوؤلت كل مقيا����ص وجتيب عليها احلالة 
ع���رب النرتن���ت ) كم���ا اأن الباحثة اأر�صل���ت للحال���ة كل اأدوات الدرا�صة والربنامج 
ع���رب الإميل لتكون اأمامها طوال جل�صات الربنامج(.ثم بداأت الباحثة اجلل�صات 
م���ع احلالة باملواجهة املبا�صرة ع���رب الإنرتنت، ومت اإجراء جل�صات مكثفة مبعدل 
3 جل�ص���ات اأ�صبوعي���اً ، ومت خالله���ا الرتكي���ز عل���ى تدري���ب احلال���ة عل���ى متاري���ن 
ال�صرتخ���اء ، كما مت من خاللها تقدمي املحا�ص���رات النظرية والنقا�ص واحلوار 
املتبادل حول الربنامج العالجى، وحول فنياته املتنوعة ، ثم اإعطاء فكرة �صاملة 
عن مفاهيم الدرا�صة : الإعاقة احلركية ، ت�صوه �صورة اجل�صم ومالمح قلق املوت 
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، واأعق���ب ذلك تطبيق فني���ة )الت�صحيح الزائد( لت�صحيح وتعديل بع�ص الأفكار 
اخلاطئة املرتبطة بت�صخيم وتهويل مو�صوع العجز الناجت عن الإعاقة احلركية 
، وكذل���ك تعدي���ل بع�ص الأفكار اخلاطئة لدى احلالة ع���ن �صورتها الذهنية عن 

ج�صمها ، وتهويل اإدراكها و�صعورها بقلق املوت وتوهم املوت فى اأقرب وقت .
مت تدريب احلالة با�ستخدام فنية الت�سحيح الزائد لبع�ض ال�سلوكيات والتى اأهمها:

• التفك���ري اجل���اد ف���ى اأ�صاليب البحث عن �صعادتها بدًل م���ن التفكري فى املوت 	
اأو �صكل اجل�صم.

• التفاوؤل وال�صعور بالتقبل جل�صمها.	
• اخلروج مع زميالتها فى الأماكن العامة دون خجل.	
• عدم اخلوف	

وق���د و�ص���ل ع���دد جل�ص���ات الربنام���ج )24 جل�ص���ة(. وكان���ت احلال���ة عل���ى ات�ص���ال 
اأ�صبوع���ى بالباحث���ة ع���رب النرتن���ت ومل���دة �صهري���ن وبعده���ا مت تطبي���ق القيا����ص 

ملتغريات الدرا�صة مرة ثالثة )املتابعة( عرب الدرد�صة بالنرتنت.
الفنيات امل�صتخدمة فى الربنامج )انظر جدول 1(.- 1
مراحل الربنامج: )انظر جدول 1(.- 2
جل�صات الربنامج: ا�صتمل الربنامج على 18جل�صة مبعدل 3 جل�صات اأ�صبوعية - 3

مدة اجلل�صة من 45-60 دقيقة ح�صب املوقف العالجى ، موزعة على املراحل 
اخلم�صة للربنامج ومت اإجراء اجلل�صات عرب الدرد�صة فى الإنرتنت فى وجود 
الباحث���ة حت���ى يتم اإجراءات التدريب بنيهما اأم���ا م اأفراد الأ�صرة واحلالة ثم 
تقلي���د احلال���ة واأفراد اأ�صرتها لتلك املمار�صات اأثن���اء اجلل�صات وبعد النتهاء 

منها فيما بني اجلل�صتني، واجلدول التاىل يو�صح ذلك.
جدول )1(

مراحل وحمتوى الربنامج الإر�سادى التدريبى وفنياته
المشاركونالفنيات والمهاراتاألهداف الخاصةالجلساتمراحل البرنامج

 المرحلة األولى

 التعارف
والتهيئة

1

 تمهيد وتعارف ببرنامج العالج -
.التكاملى وجلساته ، ومدته

 تعارف الباحثة مع 	فراد األسرة: -
.الحالة ، االخوات ، األم

 المحاضرة ، المناقشة
 ، النمذجة ، التدعيم ،

 الواجب المنزلى (مراجعة
 ما تم إيضاحه من اللقاءات

 واالقتناع به ، مع تدوين مدى
.(قناعة األم واألخوات بذلك

 	عضاء النسق
 األسرى (األم
 ، األخوات) +
 الباحثة( عبر

(الشات
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المشاركونالفنيات والمهاراتاألهداف الخاصةالجلساتمراحل البرنامج

2
 دور األسرة فى تعديل سلوك الحالة ،

.ونمو مهارات سلوكية جديدة
: إيضاح وشرح

 المعاق حركيا (تعريفه – 	سبابه –
 	عراضه – مخاطر إهماله ، دور
 األسرة فى التعامل مع 	بن معاق

.(حركيا

 المرحلة الثانية

تحديد المشكلة
من 6-3

 تدريب كل 	فراد األسرة ( الحالة – األم
– األخوات المشار كات فى البرنامج)

 على تمارين االسترخاء ، لقيامهن
 بتشجيع الحالة ومتابعتها, وبعد تدريبهن
 تمت متابعة الباحثة ألفراد األسرة 	ثناء

 تدريب الحالة على التمارين ، وتم
 ذلك فى ثالث جلسات متتالية – وتم

 إرشادهم بممارسة هذه التمارين يوميا
 مع الحالة بمعدل من 3-5 مرات

 للتنفيس عن شحنتهن االنفعالية , والبدء
 بإجراء تمارين االسترخاء للحالة مع
 بداية كل الجلسات القادمة حتى نهاية

.الجلسات
 التعريف بقلق الموت ووصورة الجسم

.، والبرنامج التكاملى وفنياته

 المحاضرة ، المناقشة ،
 التدريب ،التقليد ، التدعيم
 ، الواجب المنزلى (تدوين
 مالحظاتهم على الحالة
  وكذلك تصرفات األخوة
 معها ، وممارسة تمارين

.(االسترخاء

 	عضاء النسق
 األسرى

 (الحالة ،األم ،
 األخوات) +
 الباحثة( عبر

(الشات

9-7

 التعرف على 	فكار الحالة الالعقالنية -
 فيما يتعلق بصورتها عن نفسها

 وإعالمها بخطورة ذلك لديها من خالل
 ارتفاع درجتها على مقياس تشوه

 صورة الجسم. وكذلك ارتفاع مشاعر
 قلق الموت لديها وشعورها المستمر

. بذلك
 تدريب 	فراد 	سرتها على متابعة -
 الحالة لفترة طويلة فى اليوم الواحد
 لمعرفة 	وقات و	سبا	 حدوث تزايد

 هذه األفكار والمشاعر لديها واألسبا	
 التى تزيد منها والمواقف التى تساعدها
إلى الوصول لهذه األفكار والمشاعر.
.وتنمية الشعور باألمن النفسى لديها

 بعض التدريبات: قدمت
 الباحثة لألم واألخوات بعض
 التدريبات على كيفية التعامل

 مع الحالة وكيفية تقديم
 المساندة خاصة االنفعالية منها
 التى تشعرها باألمن النفسى

. ودعمها
 ألفراد األسرة.C.D عرض –
 عليه بعض صور وتعبيرات

 انفعالية وتعاون وتفاعل
 وتبادل حوار وتواصل

 ومكافآت , ألسرة متحابة
 يسودها الود والتعاطف,
.تشمل األسرة ابنة معاقة
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المشاركونالفنيات والمهاراتاألهداف الخاصةالجلساتمراحل البرنامج

 المرحلة الثالثة

 مرحلة التفاعل
 األسرى والدمج

 األسرى
والتدريب

 15 -10
 تعديل 	ساليب المعاملة الوالدية -

.للحالة
.تعديل 	ساليب معاملة 	خواتها  معها -
 المشاركة األبوية فى رعاية ابنتهما -

. المعاقة حركيا
 تحسين التواصل والتفاعل االجتماعى -
 بين الزوجين ثم بين الزوجين واألبناء
 (النقطاع األم واأل	 لفترة طويلة من
 اليوم للعمل واألخوة كذلك النشغالهم

.(فى الدراسة

 المناقشة - النمذجة – الحث
 اللفظى والمعنوى ، التدعيم ،

 التغذية الراجعة
 الواجب المنزلى (متابعة –
 مالحظة – سلوكيات الحالة
 وتسجيلها من حيث الشكل
.(وعدد مرات تكرارها

 نفس 
 المجموعة

 السابقة( عبر
(الشات

المرحلة الرابعة

 إعادة ومراجعة
 ما تم تدريبه

للطفل

17-16

 تشجيع الحالة على التعبير بصدق عما
 استفادته من جلسات البرنامج والتركيز

 فى تعبيرها عن شعورها بما قدمه
 لها 	فراد 	سرتها من دعم ومساندة –
 والتعبير بصدق عن شعورها باألمن

 النفسى عن ذى قبل – وتعهدها بالقناعة
 من عدم الخوف والقلق وتعديل

 صورة الجسم الذهنية لديها مهما كلفها
 ذلك طالما تشعر بأمن وطمأنينة من

المحيطين بها

.الحث -
.التقليد -

.المشاركة -
.التغذية الراجعة -

.الممارسة -
.النمذجة -

 	عضاء النسق
 األسرى+
 الباحثة

 +الحالة( عبر
(الشات

 المرحلة
 االخامسة
 الختامية

اإلنهاء والتقييم

18
الختامية

والتطبيق البعدى 

 	عضاء النسق
 األسرى+
 الباحثة +

 الحالة ( عبر
(الشات

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:
اأولً: نتائ�ج املقابلة الكلينيكية م�ع احلالة عرب الدرد�سة بالنرتنت )ال�سات(: 

قبل تطبيق الربنامج العالجى ، احلالة طالبة جامعية .
22 سنة:السنالثاالثة:ترتيب الحالة

مدرس:األ	غير متزوجة:الحالة االجتماعية
3 ذكور + 4 إناث:عدد األخوةربة منزل:األم

طالبة جامعية:المؤهل

    احلالة ترتيبها الرابع بني الأخوة والأخوات ، جميع الأخوة والأخوات اأ�صحاء  
، اأ�صيب���ت ب�صل���ل اأطفال فى �صن عامني ، ت�صري على كر�صى متحرك ، زكية ، حتب 
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العل���م ، مل تر�ص���ب خالل �صنوات الدرا�ص���ة ، ترغب فى ا�صتكم���ال درا�صتها العليا، 
ولكن ت�صعر بنق�ص وق�صور ب�صبب اإعاقتها ، ت�صعر بعدم اهتما اأ�صرتها بها ، ت�صعر 
باأن هناك عدم ت�صجيع من اأ�صرتها على ا�صتكمال تعليمها مما ي�صبب لها اإحباط 
م���ن وق���ت لآخ���ر ) على ح���د قولها( ، تع�ص���ر بخوف وقل���ق م�صتم���ر عندما ت�صري 
بالكر�صى ولديها وهم باأن �صوف تقع من على الكر�صى فى اأى حلظة ومتوت)من 
خالل تعبريها عن �صعورها بقلق املوت وارتفاع درجتها على مقيا�ص قلق املوت ( 
، تاأكل كثري ) عندما اأنفعل اأو اأزعل اآكل دون تفكري وما اأقدر اأ�صيطر على الأكل 
( مم���ا ت�صب���ب فى زيادة وزنها وت�صبب ب�صعورها باأن ج�صمها م�صوه وغري متنا�صق 
واأنه���ا غ���ري مقبولة من النا����ص ب�صبب ج�صمه���ا اململوء وب�صب���ب اإعاقتها وم�صيها 
على الكر�صى و�صعوبة حتركها مثل باقى النا�ص ) هذا ما قالته بنف�صها( ، تعي�ص 
الآن حال���ة م���ن ال�صيق والأمل والياأ�ص ، )وتق���ول اإن حياتى انتهت ، واأنا لي�ص ىل 
قيم���ة ف���ى احلي���اة ، اأم���وت يومي���اً ، ِكْره���ت النظر فى امل���راآة ، ِكْره���ت اخلروج من 

غرفتى ، كرهت نف�صى ، كرهت �صكلى ، كرهت النا�ص كرها ... اإلخ(.

ملحوظ�ة هامة : قامت الباحث���ة بتقدمي برنامج غذائى ) رجيم ( للحالة بجوار 
الربنام���ج العالج���ى ، والتزم���ت ب���ه احلالة مما �صاه���م فى اإنقا����ص وزنها 8 كيلو 

جرام ، مما �صاعد فى رفع معنوياتها وا�صتمرارها فى متابعة جل�صات العالج.

ثانيًا: نتائ�ج القيا�ض القبلى والبعدى والتتبعى ملتغ�ريات الدرا�سة ويو�سح 
ذلك اجلدول التاىل:

جدول )1( 
التقدير الكمى ملتغريات الدرا�سة لدى احلالة

المقاييس

قدر التحسن لدى الحالة

 قبل
البرنامج

 بعد
البرنامج

المتابعة
 الدرجة الفعلية

للمقياس
 معدل االنخفاض بعد
البرنامج والمتابعة

32-31صفر-47151652صورة الجسم

21-20صفر-34131236قلق الموت

 ت�ص���ري نتائ���ج اجل���دول ال�صاب���ق اإىل وجود كف���اءة عالية وغري متوقع���ة لربنامج 
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العالج التكاملى وفعاليته العالية ، حيث انخف�صت درجة متغريى الدرا�صة.
- بالن�سب�ة ل�س�ورة اجل�سم: جاءت نتائ���ج الدرا�صة معربة ع���ن انخفا�ص ت�صوه 
�ص���ورة اجل�ص���م لدى احلال���ة ب�صكل ملحوظ وذلك على جمي���ع بنود الأ�صئلة )26 
بن���د( وذل���ك مبع���دل ي���رتاوح م���ن 32-  31درجة )الدرج���ة الكلي���ة للمقيا�ص من 
�صف���ر – 52( ، حي���ث انخف�ص �صع���ور احلالة على بنود املقيا����ص بني درجتني اإىل 
درج���ة باأنه���ا اأقل جاذبي���ة ، وانخف�ص ارتباط انخفا�ص م�صت���وى اأدائها ون�صاطها 
ب�صورته���ا ع���ن ج�صمه���ا ، وانخف�ص مفهومه���ا ال�صلبى عن ج�صمه���ا وذاتها ، وزاد 
تقبله���ا ل�صكله���ا عندما تنظر للم���راآه ، وزاد �صعورها بالتنا�صق بني طولها ووزنها 
، واأي�ص���اً بالتنا�ص���ق بني مالم���ح وجهها )الأنف / العني / الف���م / الأذن( وتزايد 
�صعوره���ا بالكف���اءة ، وثقتها بنف�صها ، واأ�صبحت لديها رغبة فى الذهاب للجامعة 
بع���د اأن كان���ت تخجل ب�صبب �صورتها ال�صلبية ع���ن ج�صمها و�صعرت بحاجتها اإىل 
الع���ودة ل�صديقاته���ا وح�ص���ور املحا�صرات ، وتزاي���د �صعورها الإيجاب���ى بالرتياح 
عندما تتواجد مع الآخرين ، وعندما تتحدث عن ج�صمها و�صورتها عن نف�صها.

اأم�ا عن قلق املوت: فقد اأ�صفرت النتائج على املقيا�ص عن التح�صن امللحوظ فى 
انخفا����ص قل���ق املوت لدى احلالة حيث تراوح النخفا�ص ما بني )21-20( درجة 
وا�صتم���ر ملا بع���د املتابعة ، وظهر التح�صن ملحوظ عل���ى جميع بنود املقيا�ص )18 
بن���د( )الدرج���ة الكلي���ة من �صفر – 36 درجة( ، حي���ث انخف�ص لديها �صبح املوت 
ف���ى العدي���د من املواقف التى ظهرت على بن���ود املقيا�ص: فنادراً ما يخطر ببالها 
فك���رت امل���وت )بع���د اأن كان���ت تراودها كث���رياً( ، واأ�صبح���ت اأكرث تف���اوؤًل باحلياة ، 
واأحبت اخلروج والذهاب للجامعة ولالأماكن العامة بعد اأن كانت تخاف التنقل 
خوفاً من املوت ، واأ�صبحت تتحدث عن املوت وت�صتمع للحديث عنه بعد اأن كانت 
ته���رب م���ن تلك املواقف ، وانخف�ص لديها �صبح اأن متوت بحادث موؤمل ب�صبب اأن 
انخفا����ص وزنه���ا ، وانخف����ص مع���دل توقع وانتظ���ار املوت فى كل حلظ���ة تعي�صها 
، وغ���اب عنه���ا فك���رة اأنه���ا �صتموت فى �صن ووق���ت مبكر ب�صبب م���ا تعانيه من اآلم 
م�صاحب���ة لالإعاق���ة ، والأهم م���ن ذلك اأ�صبحت تنظر للم�صتقب���ل امل�صرق اأمامها 

وتهناأ بالأحالم والآمال طويلة املدى.
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وق���د جاءت نتائج الدرا�صة احلالي���ة لتوؤكد ما جاء بالدرا�صات ال�صابقة ،   
)انظ���ر النظرى( من اأهمية كل من الفنيات ال�صلوكية ، واملعرفية ، وال�صرتخاء 
، والواج���ب املن���زىل ، وتعدي���ل الأف���كار الالعقالني���ة لديه���ا ، والنظ���ام الغذائ���ى 
)الرجي���م( ، وجناحه���ا ف���ى تعدي���ل العديد م���ن الأف���كار الذهني���ة ال�صلبية لدى 
احلالة ، وقدرتها على التقييم الذاتى ، وتعديل ال�صورة الذهنية للج�صم ، ومن 
ث���م حثه���ا على التف���اوؤل بعيداً ع���ن �صبح قلق امل���وت اأو الذى �صج���ل انخفا�صاً من 

جراء تعديل اجلوانب الأخرى.

واإذا كان احلدي���ث ع���ن جن���اح الربنامج العالجى ف���ى الو�صول اإىل هذه   
النتائ���ج الإيجابي���ة ، اإل اأن ثم���ة عوامل اأخرى ل ينبغ���ى اإغفالها فى هذا ال�صياق 

اأهمها:
• حتفز الباحثة واهتمامها ال�صديد باحلالة.	
• الألف���ة وامل���ودة والثقة املتبادلة ب���ني احلالة والباحثة الت���ى حققتها الباحثة 	

مع احلالة واأهلها.
• ا�صتمرار توا�صل الباحثة مع احلالة حتى بعد انتهاء الربنامج العالجى.	
• ثقة احلالة فى الباحثة.	
• جتاوب الأم والأخوات وم�صاركتهن اجلل�صات مع احلالة.	
• حما����ص احلال���ة واهتمامها بحالتها والدافعية العالي���ة لديها خلف�ص وزنها 	

وا�صتجاباته���ا ل���كل م���ا يطل���ب منه���ا ف���ى جل�ص���ات التدري���ب ع���رب النرتن���ت 
)الدرد�صة( ، والفرتة ما بني اجلل�صات التدريبية.

• تكثيف اجلل�صات )ما بني 3مرات اأ�صبوعيا(.	
• تن���وع اأ�صالي���ب وفني���ات التدري���ب والع���الج امل�صتخدمة ومالءمته���ا ملتغريات 	

الدرا�صة.
• كفاية عدد اجلل�صات التدريبية والإر�صادية )18 جل�صة(.	
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التو�سيف الوظيفي لوظيفة اأخ�سائي تعديل ال�سلوك للأفراد ذوي الإعاقات 
اإعداد

اأ.د./ عادل عبداهلل حممد 
اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة بكلية الرتبية جامعة الزقازيق

مقدمـــة
     يع���د تعدي���ل ال�شل���وك behavior modification كم���ا ي�ش���ر ع���ادل عب���داهلل 
حممد )2011( من الأمور �شديدة الأهمية يف جمال الرتبية اخلا�شة على وجه 
العم���وم اإذ اأن اجله���ود التي يت���م بذلها مع الأطف���ال ذوي الإعاقات ب�شفة خا�شة 
اإمن���ا تعتم���د يف اأ�شا�شه���ا على تعدي���ل �شلوكهم وذلك من خ���ال اإك�شابهم مهارات 
معين���ة مرغوب���ة عادة ما يكون من �شاأنها اأن ت�شاعدهم على اأن ياأتوا بال�شلوكيات 
املنا�شب���ة يف املواق���ف املختلف���ة، اأو احلد من �شلوكيات اأخ���رى غر منا�شبة اأو غر 
مائم���ة ت�ش���در عنهم يف خمتلف املواق���ف . ويعظم هذا الأمر م���ن اأهمية الدور 
ال���ذي يلعب���ه اأخ�شائي تعدي���ل ال�شلوك يف حي���اة الأطف���ال ذوي الإعاقات وهو ما 
يجعل له دوراً اأ�شا�شياً يف الفريق الذي يعمل مع الطفل . وعادة ما يعمل اأخ�شائي 
تعديل ال�شلوك مع الأطفال الذين يتم ت�شخي�ص امل�شكات ال�شلوكية لديهم كي 
يحد منها اأو يعمل على انطفائها، كما يعمل معهم اأي�شاً بغية اإك�شابهم �شلوكيات 
مقبولة اجتماعياً اأو اإك�شابهم مهارات معينة اأو تنميتها وتقويتها، اأو العمل على 

ا�شتمرارها من جانبهم . 

     ويعد ال�شلوك العادي هو املعيار الذي يتم يف �شوئه احلكم على ال�شلوك اإذا ما 
كان مقب���وًل اأو غ���ر مقبول . فال�شلوك العادي هو ذلك ال�شلوك الذي يت�شق مع 
معاير املجتمع، وعاداته وتقاليده وقيمه، اأما ال�شلوك غر العادي فهو ال�شلوك 
الذي يخرج عن هذا الإطار، ومن ثم فاإنه اإما اأن يعترب �شوء �شلوك وهو ما يعني 
امل�شكات ال�شلوكية اأو ال�شلوك امل�شكل، اأو يعترب من جانب اآخر �شلوكاً لاجتماعياً 
اأو م�ش���اداً للمجتم���ع وهو ما يعني ال�شلوك امل�شط���رب اأو ال�شطراب ال�شلوكي . 
ويعد كاهما يف حاجة اإىل عملية تعديل حتى ميكن قبول ذلك ال�شلوك . وتعد 
عملي���ة تعدي���ل ال�شل���وك هي تل���ك العملية املتدرج���ة التي يت���م مبقت�شاها تغير 
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ال�شلوك الإن�شاين عن و�شعه الراهن، وهي عملية تتاألف من عدد من اخلطوات 
املرحلي���ة، ويت���م خاله���ا مراع���اة العدي���د م���ن اللتزام���ات الأخاقي���ة، كما يتم 
خاله���ا اأي�ش���اً ا�شتخدام ع���دد من ا�شرتاتيجيات تعدي���ل ال�شلوك مبا ت�شمه من 
فنيات خمتلفة وذلك بغر�ص حتقيق الأهداف املن�شودة، وميكنه اأن ي�شتعني بعدد 
من امل�شتحدثات التكنولوجية ذات ال�شلة لتحقيق تلك الأهداف وهو ما يتطلب 

منه اأن يتوفر لديه عدد من الكفايات املهنية .

م�سكلة الدرا�سة
     يعد الدور الذي يلعبه اأخ�شائي تعديل ال�شلوك يف حياة الأفراد ذوي الإعاقات 
اأح���د اأه���م الأدوار التي يوؤديه���ا اأع�شاء الفريق الذي يتعامل م���ع كل منهم اإذ اأنه 
ه���و ال���ذي يعم���ل على اإع���ادة ت�شكيل �شلوك الطف���ل، وتغيره ع���ن و�شعه الراهن 
�ش���واء اأك�شب���ه �شلوكي���ات ومه���ارات جدي���دة، اأو عم���ل عل���ى تخلي�ش���ه اأو احلد من 
�شلوكيات غر مقبولة وذلك عن طريق حتليل وتغير وتطبيق ال�شلوك املن�شود 
. ونظ���راً لتعاظ���م دوره كان لب���د اأن ن�شع معاير حمددة لتو�شيف وظيفته بعد 
اإج���راء حتليل لها؛ تعنينّ موؤهات���ه، وطبيعة دوره اأو املهام املنوطة به، والكفايات 
املهني���ة الت���ي يج���ب اأن تتوفر فيه بعد حتديد طبيعة تعدي���ل ال�شلوك ) التحليل 
الوظيف���ي ( وه���و م���ا ميثل ل���ب م�شكلة ه���ذه الدرا�شة وجوهره���ا . وبذلك ميكن 

�شياغة م�شكلة الدرا�شة يف الأ�شئلة التالية :
ما هي طبيعة عملية تعديل ال�شلوك كتحليل للوظيفة امل�شتهدفة ؟ - 1
ما هي الأخاقيات التي يجب اأن تتوفر خالها ؟- 2
ما هو التو�شيف الوظيفي للوظيفة امل�شماة باأخ�شائي تعديل ال�شلوك ؟- 3

وينبثق عن هذا ال�س�ؤال الأخري الأ�سئلة الفرعية التالية :

م���ا ه���ي املوؤه���ات العلمية الت���ي يجب لأخ�شائ���ي تعديل ال�شل���وك احل�شول أ- 
عليها؟

ما هي طبيعة دور اأخ�شائي تعديل ال�شلوك اأو املهام املنوطة به ؟ب- 
ج�- ما هي الكفايات املهنية التي يجب اأن تتوفر يف اأخ�شائي تعديل ال�شلوك ؟
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اأهداف الدرا�سة 
     تهدف هذه الدرا�شة اإىل و�شع ت�شور وا�شح ذي معاير حمددة يعمل كتو�شيف 
وظيف���ي لل���دور الذي يوؤديه اأخ�شائي تعديل ال�شلوك مع الأطفال ذوي الإعاقات 
مت�شمن���اً موؤهات���ه العلمي���ة، وطبيع���ة دوره وم���ا يت�شمنه من مه���ام، والكفايات 
املهنية الازمة له اإىل جانب حتديد التحليل الوظيفي لعملية تعديل ال�شلوك، 

وما يجب اأن ي�شودها من اأخاقيات يتم اللتزام بها .

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

اأنه���ا تتن���اول التحليل الوظيفي لعملي���ة تعديل ال�شلوك كاأح���د اأخطر واأهم - 1
العملي���ات التي يخ�ش���ع لها الأفراد ذوو الإعاقات حيث اأن تعاملنا مع هوؤلء 

الأفراد يكاد يتحدد يف جانب كبر منه بتعديل ال�شلوك فقط .
اأنه���ا تعر�ص لاأخاقيات الت���ي يجب اأن ت�شود خال عملية تعديل ال�شلوك - 2

والتي يجب اأن يلتزم اأخ�شائي تعديل ال�شلوك بها .
اأنه���ا تق���دم تو�شيفاً وظيفياً حم���دداً للوظيفة التي يوؤديه���ا اأخ�شائي تعديل - 3

ال�شلوك كوظيفة لها الدور الأ�شا�شي يف التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقات . 
اأنها ت�شهم يف احلكم على جودة اإعداد واأداء اأخ�شائي تعديل ال�شلوك .- 4
اأنها متثل الأ�شا�ص الذي يتم مبوجبه املفا�شلة بني املتقدمني لهذه الوظيفة . - 5
اأنه���ا تعك����ص املتطلب���ات الت���ي حتك���م اإ�ش���دار رخ�ش���ة مزاول���ة املهن���ة له���ذا - 6

الأخ�شائي .
اأنها ت�شمن عدم ممار�شة اأي �شخ�ص غر موؤهل لهذه املهنة . - 7

امل�سطلحات 

 	behavior modification   تعديل ال�سل�ك

     يعرف���ه ع���ادل عب���داهلل حمم���د )2011( باأن���ه تل���ك العملي���ة التي يت���م خالها 
بذل جهد منظم ومق�شود من جانب اأخ�شائي متمر�ص وموؤهل لذلك ينظم من 
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خال���ه ا�شتخ���دام وتوظي���ف اأ�شاليب وفني���ات تغير ال�شلوك ب�ش���ورة اإمبريقية 
اأي عملي���ة بغر�ص حت�شني �شل���وك الفرد، والو�شول به اإىل و�شع اأف�شل من ذلك 
الو�شع الذي مييزه يف الوقت الراهن �شواء اكت�شب �شلوكيات مرغوبة اأو مهارات 
اأو مت���ت تنميته���ا من ناحية، اأو تخل�ص من �شلوكيات غر مرغوبة اأو على الأقل 

قلل من حدتها من ناحية اأخرى .

 	 behavior modification specialist  اأخ�سائي تعديل ال�سل�ك

       هو ذلك ال�شخ�ص الذي ي�شطلع بعملية تعديل ال�شلوك في�شتخدم ويوظف 
اأ�شالي���ب وفنيات تغير ال�شلوك عملياً بطريقة �شحيحة توؤدي اإىل تغير �شلوك 
الطف���ل ع���ن و�شعه الراهن مما يوؤدي اإىل حت�شين���ه . وي�شرتط يف هذا ال�شخ�ص 
اأن يك���ون موؤهًا لذلك من الناحية العلمية والعملية، واأن يدرك املهام املرتبطة 
ب���دوره ويجي���د اأداءها، واأن يتحل���ى بعدد من الكفايات املهني���ة التي ت�شاعده على 

اإجادة القيام بدوره . 

 	job description  الت��سيف ال�ظيفي

     وفق���اً مل���ا ورد يف مو�شوع���ة ويكيبيدي���ا احل���رة )Wikipedia )2012 هو قائمة 
مب���ا يج���ب اأن ي�شتخدمه الف���رد من و�شائل واأ�شاليب، اأو م���ا يجب عليه اأن يفعله 
يف �شبي���ل اأداء امله���ام العام���ة، اأو الأداءات الوظيفي���ة والأدوار، وامل�شئولي���ات الت���ي 
تتطلبه���ا وظيف���ة معينة . وغالب���اً ما تت�شمن تلك القائم���ة الأفراد الذين توجه 
تل���ك الوظيفة خلدمته���م، واملتطلبات الازم���ة للوظيفة كاملوؤه���ات، واملهارات، 
والكفاي���ات الت���ي يجب اأن تتوف���ر يف ال�شخ�ص الذي ي�شغ���ل الوظيفة . كما ميكن 
تعريف التو�شيف الوظيفي اأي�شاً باأنه قائمة ت�شم املهام والكفايات الازمة لأداء 
 job analysis وظيف���ة معين���ة يتم اإعدادها عن طري���ق اإجراء حتليل للوظيف���ة
املعني���ة يت�شمن تعيني املهام، واملعرفة، وامله���ارات، والأدوار، وال�شمات ال�شخ�شية 
التي تلزم لأداء تلك الوظيفة . وهي بذلك متثل اإطاراً مرجعياً يتحدد مبوجبه 

الفرد الذي ي�شغل الوظيفة املعنية . 
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الإطــار النظــري 
     ي�ش���ر ع���ادل عب���داهلل حمم���د )2011( اإىل اأن تعديل ال�شل���وك عادة ما يتم من 
جانب اأخ�شائي متمر�ص وذي خربة ودراية كبرة بال�شلوك الإن�شاين، وطبيعته، 
ومعقوليت���ه، ولمعقوليت���ه، وتطرف���ه، واحتمالت���ه، واأ�شباب���ه، ونتائج���ه . كم���ا 
يك���ون قد تلقى تدريب���اً كافياً يوؤهله للقيام بدوره، فيق���وم مباحظة ال�شلوك يف 
�شياقات���ه املختلف���ة، وحتليله، وتقييمه، وي�شتخ���دم املقايي�ص لذلك، كما يكون قد 
ت���درب على ا�شتخدام ال�شرتاتيجيات والفني���ات املتنوعة التي متكنه من حتقيق 
اأهداف���ه، فيق���وم بالت���ايل بالتعلي���م، والتدريب، والإك�ش���اب، والتنمي���ة، والتغير. 
وميك���ن اأن ي�ش���رتك اأ�شخا�ص اآخرون مع���ه لتحقيق اأهداف���ه كالوالدين مثًا، اأو 
اأحد الأخ�شائيني الآخرين ممن يقدمون اخلدمات املرتبطة بالرتبية اخلا�شة 
للطف���ل نظ���راً حلاج���ة الطف���ل اإليها، اأو غره���م، ولكنه يف كل الأح���وال يظل هو 

امل�شئول الرئي�شي عن تغير ال�شلوك وحتقيق الأهداف املن�شودة . 

     وعندم���ا نتح���دث عن اأخ�شائي تعديل ال�شلوك كوظيفة ل غنى عنها بالن�شبة 
لاأف���راد ذوي الإعاق���ات على وج���ه اخل�شو�ص نظراً للدور احلي���وي الذي يوؤديه 
ال�شخ�ص القائم بها يف حياتهم فاإن احلديث عن هذه الوظيفة يجب اأن يت�شمن 
نقطتني اأ�شا�شيتني متثان اإجابة لاأ�شئلة التي متت اإثارتها يف م�شكلة الدرا�شة 

هما : 
التحلي���ل الوظيف���ي لعملي���ة تعدي���ل ال�شل���وك؛ ويت�شم���ن طبيع���ة العملي���ة، - 1

والأخاقيات التي ت�شود خالها . 
التو�شي���ف الوظيف���ي؛ ويت�شم���ن املوؤه���ات، وطبيع���ة الوظيف���ة ) امله���ام- - 2

الأدوار-   امل�شئولي���ات (، والكفاي���ات )املعرف���ة- امله���ارات- الق���درات- اأ�شل���وب 
الأداء- ال�شمات ال�شخ�شية ( .

     وميك���ن تن���اول هات���ني النقطتني كي ن�ش���ل اإىل التو�شي���ف الوظيفي املطلوب 
كما يلي : 
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1- التحليـل ال�ظيـفي 

     ميث���ل حتلي���ل الوظيف���ة الت���ي يوؤديه���ا الف���رد النقط���ة الأوىل يف �شبي���ل و�ش���ع 
تو�شيف كامل ملتطلباتها وموا�شفات ال�شخ�ص الذي يتوىل القيام بها . وملا كانت 
املهم���ة الأ�شا�شي���ة يف وظيفة اأخ�شائ���ي تعديل ال�شلوك تتمث���ل يف تعديل ال�شلوك 
كجوه���ر للعم���ل م���ع الأف���راد ذوي الإعاق���ات ف���اإن حتليل ه���ذه العملي���ة يت�شمن 
نقطت���ني اأ�شا�شيت���ني هما طبيعة عملية تعديل ال�شل���وك، والعتبارات الأخاقية 

التي يجب اأن ت�شود خالها .       

 )1( طبيعة عملية تعديل ال�سل�ك :

     يع���د تعدي���ل ال�شل���وك ه���و جوه���ر الرتبي���ة اخلا�ش���ة واأ�شا�ص العم���ل بها حيث 
ع���ادة ما ميثل اله���دف الرئي�شي من التعامل مع الأف���راد ذوي الإعاقات اإذ تعمل 
برام���ج التدخ���ل جميعها على تعديل �شلوك الأطفال �ش���واء باإك�شابهم مهارات اأو 
�شلوكي���ات جدي���دة مرغوب���ة اجتماعي���اً، اأو بتخلي�شهم من �شلوكي���ات اأخرى غر 
مرغوب���ة اجتماعي���اً والعم���ل عل���ى انطفائه���ا، اأو عل���ى الأق���ل احلد منه���ا وهو ما 
ي�شاعدهم واأ�شرهم على حتقيق قدر معقول من التوافق ي�شهم يف حتقيقهم قدر 
منا�ش���ب م���ن ال�شح���ة النف�شية . وي�شر ع���ادل عبداهلل حمم���د (2012 ،2011) 
ومارت���ن وب���ر )Martin& Pear )2007 اإىل اأن هن���اك ع���دة اأم���ور متيز طبيعة 

هذه العملية كما يلي :
اأن تك���ون عملي���ة مق�ش���ودة ي�شارك فيها اأخ�شائي واحد ه���و اأخ�شائي تعديل - 1

ال�شلوك اأو اأكرث من اأخ�شائي ميكن اأن ي�شاعده يف ذلك .
اأن تت�شمن تاأكيداً قوياً على �شرورة حتديد امل�شكلة التي تتعلق ب�شلوك معني - 2

ميكن اأن يتم قيا�شه وتقييمه بطريقة ما وذلك يف �شوء ال�شلوك العادي .
اأن يت���م توجيهه���ا اإىل فرد واحد اأو اأكرث على اأن نقوم اأوًل بتحديد الأهداف - 3

الت���ي نريده���ا، واأن نق���وم بتحلي���ل ال�شل���وك ب�ش���ورة ت�شاعدن���ا عل���ى الإمل���ام 
بالبيان���ات املطلوب���ة، واأن نحدد الو�شيلة التي �شت�شتخدم يف حتقيق الأهداف 
املن�ش���ودة عل���ى اأن تت���م كل ه���ذه العملي���ة باأ�شره���ا يف اإط���ار اأخاق���ي يراع���ي 

اأخاقيات املهنة .
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اأن يت���م حتليل ال�شلوك لتحديد مقدماته، ونواجته، وطبوغرافية ال�شلوك، - 4
واأن يت���م اإج���راء التقيي���م اأو التحلي���ل الوظيفي له حتى يت���م حتديد وظيفة 

ال�شلوك .
اأن يك���ون هن���اك عدد من الأركان اأو املحددات التي ت�شتند اإليها هذه العملية - 5

وه���ي اأن يوج���د ف���رد واحد عل���ى الأقل يتم تعدي���ل �شلوك���ه، واأن يكون هناك 
�شل���وك واح���د حمدد على الأق���ل، واأن يتم حتديد اأو اإتاحة موقف واحد على 
الأقل يحدث فيه هذا ال�شلوك، واأن يوجد ن�شق معني يتم من خاله قيا�ص 
م���دى التغ���ر يف ذلك ال�شلوك، واأن يوجد اأ�شلوب واح���د للتدخل على الأقل 
يتم من خاله ا�شتخدام منوذج واحد على الأقل من مناذج تعديل ال�شلوك . 

اأن تت�شم���ن عدة عنا�شر هامة حتى تكتمل الأركان امل�شار اإليها وهي حتديد - 6
ال�شل���وك امل�شتهدف بالتعدي���ل، وحتديد املطلوب ا�شتبدال���ه، وجمع البيانات 
الازم���ة، وحتدي���د اأ�شب���اب ال�شلوك امل�شته���دف، وت�شمي���م اأو اختيار برنامج 
التدخل املنا�شب، وتطبيق وتقييم برنامج التدخل، وا�شتخدام ا�شرتاتيجيات 

جديدة اإذا لزم الأمر .
اأن يت���م اختي���ار مبادئ واإجراءات تعديل ال�شل���وك، واختيار النموذج املنا�شب، - 7

وم���ا يتطلب���ه الأم���ر م���ن ا�شرتاتيجيات وفني���ات ميكن اأن ت���وؤدي اإىل حدوث 
اأف�شل النتائج . 

اأن تك���ون اأ�شالي���ب املعامل���ة الت���ي يتم اإتباعها مبثاب���ة و�شائ���ل اأو اأ�شاليب يتم - 8
مبوجبه���ا تغي���ر البيئة احلالية للفرد حتى ن�شاعده عل���ى اأن يوؤدي وظيفياً 

ب�شورة كلية اأو اأكرث �شموًل . 
اأن الأ�شالي���ب الت���ي يت���م ا�شتخدامه���ا، واملربرات التي ن�شوقه���ا يف �شبيل ذلك - 9

يجب اأن يتم و�شفها ب�شورة دقيقة وحمددة . 
اأن ال�شرتاتيجيات والفنيات التي يتم اللجوء اإليها وا�شتخدامها اإمبريقياً - 10

غالباً ما يتم ا�شتخدامها وتطبيقها ب�شورة م�شتمرة يف حياتنا اليومية .
اأن مثل هذه الفنيات امل�شتخدمة اإمنا تعتمد يف الأ�شا�ص وبدرجة كبرة على - 11

مب���ادئ التعلم وخا�شة تلك التي تتعلق بال�شرتاط الكا�شيكي وال�شرتاط 
ال�شتجابي . 
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اأن يك���ون هن���اك تاأكيد قوي على �شرورة الإثب���ات العلمي يوؤكد على اأن فنية - 12
معين���ة اأو اأ�شلوب���اً معين���اً اإمن���ا يع���د يف الواق���ع ه���و امل�شئول عن ح���دوث تغر 

�شلوكي معني . 
اأن يك���ون هن���اك تاأكي���د ق���وي عل���ى مب���داأ املحا�شبي���ة وال���ذي يعن���ي �ش���رورة - 13

حما�شب���ة كل ف���رد ي�شارك يف برنامج تعديل ال�شل���وك على ما يكون قد فعله 
خال الربنامج، وهل ا�شتطاع اأن يقوم بدوره املحدد له اأم ل، ومدى اإجادته 

لذلك الدور واأدائه له . 

)2( العتبارات الأخالقية يف عملية تعديل ال�سل�ك :

     يذه���ب روزن���ربج واآخ���رون )Rosenberg et al )2004. اإىل اأن هن���اك ع���دة 
اعتب���ارات اأخاقي���ة يج���ب اأن يراعيه���ا الأخ�شائ���ي ح���ال قيام���ه بعملي���ة تعدي���ل 
ال�شل���وك . وم���ن اأهمه���ا اأن ي�ش���األ نف�شه عدة اأ�شئل���ة تعك�ص تلك العتب���ارات، واأن 
يعك����ص عمل���ه اإجاب���ات وافي���ة لها حي���ث يجب اأن يك���ون هذا التعدي���ل يف م�شلحة 
الطف���ل اأوًل، واأن يع���ود علي���ه بالفائ���دة يف حيات���ه، واأن ي�شاعده عل���ى اأن ينجح يف 
احلي���اة، واأن ي�شاع���ده عل���ى اأن يقي���م التفاعات اجليدة م���ع الآخرين من حوله، 
واأن ي�شتم���ر لف���رتة طويل���ة يف حياته . ولذلك يج���ب اأن تت�شمن هذه الأ�شئلة ما 

يلي : 
مل�شلحة من يتم تعديل هذا ال�شلوك ؟- 1
ه���ل يع���د ال�شل���وك الراهن الذي ياأت���ي الطفل به يف حاج���ة فعلية اإىل تغير - 2

وتعديل ؟ 
ه���ل ال�شل���وك اجلديد ال���ذي �شياأتي به الطفل بعد تعدي���ل �شلوكه �شي�شاعده - 3

يف حياته ؟
هل يرتبط مثل هذا ال�شلوك اجلديد موؤقتاً مب�شكلة معينة دائمة ؟- 4
هل �شيوؤدي ذلك ال�شلوك اجلديد اإىل حدوث اأي م�شكات ؟- 5
هل ميكن لهذا ال�شلوك اأن ي�شتمر طويًا ؟- 6

     وف�ش���ًا ع���ن ذلك ي�شيف �شارافينو )Sarafino )2004 اأن هناك العديد من 
العتب���ارات الأخاقي���ة التي يجب مراعاتها يف اأي عملي���ة لتعديل ال�شلوك وهي 

كما يلي : 
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ينبغ���ي األ ميار����ص ه���ذه العملي���ة اإل اأخ�شائ���ي متمر����ص يف تعدي���ل ال�شلوك 	 
ليك���ون لديه م���ن املوؤهات والتدري���ب واخلربة واملعرف���ة والدراية ما يكفي 

لي�شاعده يف حتقيق النجاح . 
اأن يلت���زم الأخ�شائ���ي بع���دم اإجب���ار الطف���ل عل���ى اأن ياأتي ب�شل���وك معني �شد 	 

اإرادت���ه، وه���و ما ي�شتلزم اإعداده وتهيئته جيداً للقيام بذلك حتى لو ا�شتغرق 
الأمر مزيداً من الوقت . 

اأن يتمثل الهدف العام لعملية تعديل ال�شلوك يف زيادة كم احلرية ال�شخ�شية 	 
الت���ي تت���اح اأم���ام الطف���ل وذل���ك بزي���ادة ع���دد الختي���ارات ال�شلوكي���ة املتاحة 
اأمام���ه ك���ي تعمل على تدعي���م وتعزيز فر�شه يف اإقام���ة تفاعات جمتمعية، 

واجتماعية، واأ�شرية .
اأن تك���ون عملي���ة تعديل ال�شل���وك مبثابة تكنيك بنائي يه���دف اإىل احلد من 	 

ال�شلوكي���ات الت���ي حتول دون حتقيق ال�شتقال للطفل، واأن تعمل يف الوقت 
ذات���ه عل���ى زيادة تلك الأم���ور التي ميكن اأن تع�شده وتزي���د من قوته يف اأداء 

خمتلف ال�شلوكيات يف احلياة اليومية . 
ينبغ���ي اأن ت�شهم عملية تعديل ال�شلوك يف الأ�شا�ص يف م�شاعدة الطفل الذي 	 

 least restrictive . ًيعاين من اإعاقة معينة على اأن يحيا يف بيئة اأقل تقييدا
 environment

اأن يت���م م���ن خال عملية تعديل ال�شل���وك توفر بيئة عاجية اآمنة، وتبعث 	 
عل���ى البهج���ة واملتع���ة للطفل، كم���ا ت�شاعده عل���ى اأن يقوم ب���اأداء العديد من 

الأن�شطة احلياتية املختلفة . 
اأن يت���م تعليم الطفل من خال هذه العملية العديد من املهارات الوظيفية 	 

م���ن ناحي���ة، والعم���ل عل���ى اأن حتل حم���ل �شلوكيات���ه الاتكيفية م���ن ناحية 
اأخرى .

اأن يتم اأثناء تطبيق الربنامج تقدمي النماذج التي تقدم التعزيز اأوًل وذلك 	 
قبل التعر�ص لتقدمي مناذج ملن يقدم العقاب .   
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اأن يت���م تقيي���م الربنام���ج امل�شتخ���دم خ���ال ه���ذه العملي���ة حت���ى نق���ف عل���ى 	 
الإيجابي���ات ونق���اط ال�شع���ف الت���ي ميك���ن اأن تظه���ر في���ه م���ن جه���ة، وحتى 
نتمك���ن م���ن الوق���وف على م���دى فعاليته يف حتقي���ق الأه���داف املن�شودة من 

جهة اأخرى .  

2- ت��سيف ال�ظيفة 

     يت�شم���ن تو�شي���ف الوظيف���ة تن���اول ثاث���ة جوان���ب هامة تتمث���ل يف املوؤهات 
الت���ي يل���زم مل���ن ي�شغل تلك الوظيف���ة اأن يح�شل عليها، وطبيع���ة الوظيفة املعنية 
وم���ا تت�شمن���ه من مهام، واأدوار، وم�شئوليات، ثم اأخراً الكفايات املهنية الازمة 
كاملع���ارف، وامله���ارات، والق���درات، واأ�شل���وب الأداء، وال�شم���ات ال�شخ�شية . وميكن 

تناول ذلك على النحو التايل :

اأولً: امل�ؤهالت الالزمة   

     هن���اك موؤه���ات علمي���ة وعملي���ة تع���د مبثابة �ش���روط يلزم مل���ن ي�شغل وظيفة 
اأخ�شائ���ي تعدي���ل ال�شل���وك لاأف���راد ذوي الإعاق���ات اأن يح�شل عليه���ا، واأن تكون 

لديه تلك اخلربات العملية يف هذا املجال وذلك كما يلي : 
احل�ش���ول عل���ى موؤه���ل ع���ال ) بكالوريو����ص ( يف جم���ال العل���وم الإن�شاني���ة ) - 1

الرتبي���ة- ريا�ص الأطف���ال- الرتبية البدنية- الرتبي���ة املو�شيقية- الرتبية 
الفني���ة- الآداب عل���م نف����ص اأو اجتماع- اخلدم���ة الجتماعية ( مع احل�شول 
عل���ى دورات تدريبي���ة من جه���ة معتمدة، وخربة يف العمل م���ع الأطفال ذوي 

الإعاقات ل تقل عن عام واحد كحد اأدنى .
ميك���ن ا�شتب���دال خ���ربة العمل م���ع ذوي الحتياج���ات اخلا�ش���ة بدرا�شة على 	 

الأقل ملدة �شت �شاعات معتمدة كحد اأدنى يف علم نف�ص النمو اإىل جانب �شت 
�شاع���ات معتم���دة اأخ���رى يف عل���م نف�ص ذوي الإعاق���ة، اأو مدخ���ل اإىل الرتبية 
اخلا�ش���ة، اأو تعدي���ل ال�شلوك، اأو اأي تخ�ش�ص اآخ���ر ذي �شلة بذلك كالدبلوم 

يف الرتبية اخلا�شة ملدة عام على الأقل . 
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ميك���ن احل�ش���ول على بكالوريو����ص، ودبل���وم يف الرتبية اخلا�ش���ة، وخربة يف 	 
العمل مع الأطفال ذوي الإعاقات .

تف�شل بع�ص الوليات يف الوليات يف الوليات املتحدة الأمريكية اأن يح�شل 	 
الأخ�شائي على درجة املاج�شتر يف تعديل ال�شلوك .

اأن يح�ش���ل عل���ى رخ�شة تتيح له اأن يبا�شر العمل يف تعديل ال�شلوك لاأفراد - 2
ذوي الإعاقات بناء على ال�شرط ال�شابق .

ثانيًا: طبيعة العمل املت�قع منه

     ع���ادة م���ا تت�شم���ن طبيع���ة العم���ل م���ا يت�شمنه من مه���ام العم���ل اأو الوظيفة، 
وم���ا يتطلب���ه م���ن اأدوار معينة، وم���ا يقابل ذلك م���ن م�شئوليات حم���ددة ت�شمن 
اأداء تل���ك الأدوار، والقي���ام بالأدوار املطلوبة بال�ش���كل املنا�شب . وهذا يعني اأن كل 
مهم���ة حم���ددة يجب اأن تتحقق ع���ن طريق اأدوار معينة يك���ون لأخ�شائي تعديل 
ال�شل���وك دور فيه���ا، وعادة م���ا يقابل هذا الدور م�شئولية ع���ن اأدائه وهو ما يعني 
م���ن جان���ب اآخ���ر اأن لهذه الوظيف���ة مهاماً حم���ددة، واأدواراً ت���وؤدى لتحقيق تلك 

املهام اإىل جانب م�شئوليات عن ذلك وهو ما ميكن تناوله على النحو التايل : 

1- املهمـة :
اإع���داد برنام���ج تعدي���ل ال�شلوك ال���ذي ينا�شب حالة الطف���ل ويعد هو 	 

الأف�شل له . 
الـدور : 	 

القيام بتحليل �شلوك الطفل .	 
اإجراء التحليل اأو التقييم الوظيفي ل�شلوك الطفل . 	 
اختيار املبادئ والإجراءات املنا�شبة لتعديل ال�شلوك .	 
اختيار النموذج الأف�شل الذي يرتكز عليه الربنامج . 	 
اختيار اأف�شل ال�شرتاتيجيات لتنفيذ الربنامج . 	 
تقييم فعالية الربنامج .	 
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امل�سئ�لية : 	 
وطبوغرافيت���ه 	  مقدمات���ه  وحتدي���د  وحتليل���ه  ال�شل���وك  ماحظ���ة 

ونواجته .
حتديد وظيفة ال�شلوك واأ�شبابه .	 
تنفيذ الربنامج املعد والعمل على جناحه .	 
اقرتاح التعديات املطلوبة اإذا مل تكن فعالية الربنامج منا�شبة .	 
تنفيذ الربنامج ب�شكله اجلديد .	 

2- املهمـة : 
تنفي���ذ الربام���ج التدريبي���ة اأو العاجية التي يك���ون قد مت ت�شميمها 	 

يف �شبي���ل تعدي���ل �شلوك الطفل �ش���واء باكت�شاب مه���ارات، اأو �شلوكيات 
مرغوبة، اأو التخل�ص من ال�شلوكيات غر املرغوبة التي ت�شدر عنه . 

 الـدور : 	 
اختيار برنامج التدخل املنا�شب، والنموذج الأف�شل، وال�شرتاتيجيات 	 

والفنيات املائمة .
ل���ه، 	  اختياره���ا  يت���م  الت���ي  املختلف���ة  الأن�شط���ة  لأداء  الطف���ل  اإع���داد 

وم�شاعدت���ه على النج���اح يف اأدائها، وتعزيز فر�ص النجاح الذي ميكن 
اأن يحققه الطفل .

اإك�ش���اب الطف���ل ال�شلوكي���ات الت���ي يك���ون م���ن �شاأنه���ا اأن حتاف���ظ على 	 
�شحته، وم�شاعدته يف التخل�ص من ال�شلوكيات التي ميكن اأن ت�شبب 

ال�شرر له . 
اإك�شاب الطفل املهارات الازمة وتنميتها .	 
تدري���ب الطف���ل عل���ى اأداء اأن�شط���ة احلي���اة اليومي���ة كامل�ش���ي، وتن���اول 	 

الطعام، وا�شتعمال دورة املياة ب�شكل مقبول، وغرها . 
امل�سئ�لية : 	 

التعاون مع اأع�شاء الفريق من اأجل جناح برنامج التدخل . 	 
اقرتاح التعديات الازمة اإذا مل يوؤد الربنامج اأهدافه .	 
امل�شاركة يف املوؤمترات اخلا�شة بتطور حالة الطفل .	 
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3-  املهمـة : 
العم���ل الر�شم���ي يف اإطار فريق يخ�شع لاإ�ش���راف العام من قبل اأحد 	 

اأع�شاء هذا الفريق وذلك ل�شالح الطفل ذي الإعاقة . 
الـدور : 	 

العمل �شمن فريق متكامل، والقيام بدور حمدد اأو اأي دور اآخر يكمل 	 
عمل الآخرين لتعديل �شلوك الطفل .

ت�شجيل واإدارة البيانات الرتبوية وال�شلوكية اخلا�شة بالطفل . 	 
تخطيط و�شياغة الأهداف اخلا�شة بالطفل .	 
امل�شاركة يف تقييم حاجات الطفل يف اإطار الفريق امل�شئول عن ذلك . 	 
العم���ل م���ع الأطف���ال ف���رادى اأو يف جمموع���ات �شغ���رة م�شتخدم���اً 	 

 applied behavior   . ال�شل���وك  لتعدي���ل  التطبيقي���ة  الأ�شالي���ب 
  techniques

 امل�سئ�لية : 	 
حتم���ل امل�شئولي���ة كع�ش���و يف الفري���ق ال���ذي يعم���ل يف اجت���اه حتقي���ق 	 

م�شلحة الطفل ذي الإعاقة عن طريق تعديل �شلوكه .
تق���دمي الإر�ش���اد والدع���م ال���ازم لأع�ش���اء الفريق لتحقي���ق م�شلحة 	 

الطفل .

4-  املهمـة : 
و�شع اخلطط الرتبوية وخطط تعديل ال�شلوك التي ميكن اأن ت�شهم 	 

يف حتقي���ق وجناح الدمج ال�شام���ل لاأطفال ذوي الإعاقات يف البيئات 
الرتبوية الداجمة وعلى وجه اخل�شو�ص يف مدار�ص التعليم العام .

الـدور : 	 
امل�شارك���ة يف اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية وخطط تعديل ال�شلوك، 	 

وتنفيذها، وتقييمها، واإعادة تقييمها . 
الإ�شه���ام كع�ش���و يف الفريق يف ت�شميم، وتطبي���ق، وتعديل املنهج املعد 	 

للطف���ل حتى يتمك���ن من حتقيق النجاح يف البديل الت�شكيني الراهن 
الذي ينتظم فيه، اأو يف النتقال اإىل بديل ت�شكيني اآخر .
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تق���دمي اخلدم���ة الازم���ة لاأطف���ال ذوي الإعاق���ات يف كل البدائ���ل 	 
 self	الت�شكيني���ة املختلف���ة ب���دءاً من الف�ش���ل التام اأو امل�شتق���ل يف ذاته

 contained class وحتى بيئات الدمج ال�شامل .
حتديد الأهداف التي يجب اأن تتناولها خطة التعليم الفردية .	 
اإعداد وتنفيذ وتقييم خطط تدعيم ال�شلوك املقدمة للطفل .	 

امل�سئ�لية : 	 
العم���ل كاأح���د اأع�ش���اء الفري���ق امل�ش���ارك يف اإع���داد وتنفي���ذ اخلط���ط 	 

الازمة للطفل، والعمل على جناحها .
القي���ام بجم���ع البيان���ات الازم���ة، وحتليله���ا لإع���داد خط���ة التعديل 	 

ال�شلوكي . 
تقدمي الإر�شاد الازم للمعلمني يف بيئات الدمج ال�شامل .	 
تقدمي الدعم الفني الازم لتنفيذ الأدوار املحددة .	 

5-  املهمـة : 
ماحظة جوانب القوة لدى الطفل وحتديدها والعمل على تقويتها 	 

وتنميتها، وماحظة جوانب ال�شعف من جانبه والعمل على عاجها .
الـدور : 	 

حتدي���د امل�شكات ال�شلوكية التي ت�شدر عن الطفل، وجوانب �شعفه، 	 
واإجادة العمل الفردي واجلماعي لعاجها، والتعامل مع الأ�شر لذات 

الغر�ص .
التحليل الوظيفي لل�شلوك .	 
حتديد جوانب القوة وتنميتها . 	 
تطوير وتنمية مهارات الأطفال .	 
اإعداد برنامج التدخل الازم لذلك وتطبيقه  . 	 
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امل�سئ�لية : 	 
توفر بيئة اإيجابية للتعلم .	 
امل�شاهمة يف احلفاظ على الطفل وعدم تعر�شه للمخاطر .	 
حل امل�شكات الإبداعي والفعال .	 
تطبيق املقايي�ص النف�شية املختلفة .	 
اللتزام باملعاير الأخاقية للمهنة .	 

ثالثًا: الكفايات املهنية  

     عادة ما تتطلب الوظيفة ممن ي�شغلها اأن تتوفر لديه عدة كفايات مهنية كما 
ي�ش���ر هاله���ان وكوفم���ان )Hallahan& Kauffman )2008 وبي���ايل وبور�ص 
)Bailey& Burch )2010 حت���ى يتمك���ن م���ن حتقي���ق ج���ودة الأداء . وهن���اك 
كفاي���ات مهنية حمددة تتطلبه���ا وظيفة اأخ�شائي تعدي���ل ال�شلوك لاأفراد ذوي 
الإعاق���ات هي املعرفة، وامله���ارات، والقدرات، واأ�شلوب الأداء، وال�شمات ال�شخ�شية 

. وميكن تو�شيح ذلك على النحو التايل :

املعـرفة :اأ( 
اأن يعرف املعلومات الازمة التي تتعلق بال�شلوك الإن�شاين .	 
اأن يع���رف اخل�شائ����ص ال�شلوكي���ة املرتبط���ة بامل�ش���كات ال�شلوكي���ة املختلف���ة 	 

والإعاقات .
اأن يعرف اأ�شاليب تعديل ال�شلوك واأن يلم بها . 	 
اأن يعرف اأ�شاليب اإدارة ال�شلوك وتعديله .	 
اأن يعرف امل�شكات ال�شلوكية وجوانبها وم�شبباتها .	 
اأن ياأل���ف النظري���ات احلديث���ة الت���ي تتن���اول النم���و وال�شل���وك ال�شوي وغر 	 

ال�شوي .
اأن ياألف خطط التدخل ال�شلوكي الازمة لاأطفال ويعرفها بدقة .	 
اأن يلم باملمار�شات والإجراءات الازمة لتحقيق و�شمان �شامة الطفل .	 
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املهــارات :)(( 

املاحظة اجليدة ل�شلوك الطفل . 	 
الت�شجيل الدقيق للماحظات .	 
اللتزام بالتعليمات، وقواعد ال�شامة، والتف�شر الدقيق لها .	 
الكتابة الدقيقة للتقارير .	 
تنظيم الوقت واإدارته . 	 
و�ش���ع ج���دول حمدد يت�ش���م باملرونة لإجناز امله���ام املحددة الت���ي ت�شكل دوره 	 

ووظيفته .
توفر امل�شادر الازمة resourcefulness لأداء العمل بدقة .	 
املهارة يف التعامل مع الطفل .	 
اإ�شدار الأحكام ال�شليمة يف التوقيت املنا�شب .	 
التمتع مبهارات الكتابة اجليدة .	 
التمتع مب�شتوى مرتفع من املهارات الجتماعية . 	 

)جـ(   القــدرات :

تقدي���ر الع���ون والدع���م وامل�شان���دة والإ�ش���راف ال���ازم عندما تدع���و احلاجة 	 
لذلك .

الق���درة على توفر الدافعية الازمة للطفل لكي ي�شرتك يف تنفيذ اخلطة 	 
املعدة له .

القدرة على تدعيم منو املهارات الجتماعية للطفل .	 
القدرة على ماحظة التفا�شيل الدقيقة ل�شلوك الطفل، وت�شجيلها . 	 
القدرة على اإقامة عاقات جيدة ومتناغمة مع الأطفال .	 
الق���درة عل���ى اإقامة عاقات جي���دة ومتناغمة ومتكاملة م���ع اأع�شاء الفريق 	 

امل�شئول عن الطفل وتعديل �شلوكه .
القدرة على اإقامة عاقات جيدة مع الهيئة املعاونة والأخ�شائيني الآخرين .	 
القدرة على اإقامة عاقات جيدة ومتناغمة مع اأ�شر الأطفال ذوي الإعاقات .	 
القدرة على تقييم الأداء واختيار البدائل .	 
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الق���درة عل���ى �شناع���ة الف���رق يف �شل���وك وحياة الأف���راد الذين يق���وم بتعديل 	 
�شلوكهم .

القدرة على دفع الآخرين اإىل امل�شاركة الفعالة مع بع�شهم البع�ص .	 
القدرة على حتقيق ال�شتفادة املرجوة من التكنولوجيا احلديثة يف عمله .	 
القدرة على التفاو�ص وال�شغط لتحقيق الأهداف املن�شودة .	 
القدرة على التعامل مع الأفراد الذين يت�شمون ب�شعوبة املرا�ص .	 
القدرة على اإدارة ال�شلوك وم�شاعدة الطفل على مواجهة م�شكلته .	 

 )د( اأ�سل�( الأداء :

احل�ش���ول عل���ى ال���دورات التدريبي���ة الازم���ة يف الأوق���ات املح���ددة لتحقيق 	 
الفائدة منها .

احل�ش���ول على دورات تدريبية م�شتمرة تتعل���ق بتعديل واإدارة ال�شلوك كنوع 	 
من التنمية املهنية امل�شتدامة .

العمل كمدرب مهني عند ال�شرورة .	 
التحديد اجليد لل�شلوك املطلوب للطفل . 	 
تقدمي التدريب املنا�شب للطفل على اأداء ال�شلوك املن�شود .	 
تقدمي نف�شه لاآخرين ب�شكل مقنع، وعدم الن�شغال عنهم .	 
اإعداد تقارير �شهرية ودورية عن حالة الطفل .	 
توفر وحفظ امللفات التي تتعلق باأداء الطفل، والرجوع اإليها با�شتمرار .	 
اإقام���ة عاق���ات عام���ة ت�شاع���ده عل���ى اأداء عمل���ه، واحل�شول عل���ى اخلدمات 	 

الازمة ملن يتعامل معهم من الأفراد ذوي الإعاقات مبا يعود عليهم بالنفع . 
اإتاح���ة ق���در اأك���رب م���ن الختي���ارات، واحلري���ة اأم���ام الأف���راد ذوي الإعاقات ، 	 

وم�شاعدتهم على حتقيق ال�شتقالية .
املواظبة على التعليم امل�شتمر حتى يحافظ على كفاءته وجناحه . 	 
تق���دمي امل�شاع���دة لاآخرين يف الوق���ت املنا�شب مع تق���دمي التغذية الراجعة 	 

الازمة لهم .
الكفاءة يف ا�شتخدام ال�شرتاتيجيات املختلفة .	 
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التو�صيف الوظيفي لوظيفة اأخ�صائي تعديل ال�صلوك للأفراد ذوي الإعاقات اأ.د. عادل عبداهلل حممد

 )هـ( ال�سمات ال�سخ�سية :

ال�شرية يف العمل .	 
ال�شبط النفعايل يف ظل الظروف املختلفة .	 
التوا�شل ال�شفوي والكتابي بطريقة �شحيحة .	 
املباداأة يف احلديث واإقامة احلوارات املختلفة .	 
الإدراك ال�شمعي والب�شري اجليد .	 
ال�شرب على التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة .	 
الروؤية امل�شرتكة بينه وبني اأع�شاء الفريق لتحقيق اأف�شل النتائج . 	 
التعاون، والتقبل، والت�شامح، والدقة . 	 
ال�شدق، والإخا�ص، والأمانة، وعدم اللجوء مطلقاً اإىل الكذب .	 
الإ�شرار على النجاح، وروح الفريق .	 
التمت���ع بالكف���اءة الفنية في�شتخ���دم لغة ب�شيطة و�شهل���ة ي�شهل على خمتلف 	 

الأفراد الذين يتعامل معهم اأن يفهموها .
التوكيدية والقيادة .	 
الف�شول يف معرفة ما يحيط به من اأمور يف البيئة املادية والجتماعية .	 

اخلل�ســـة 
     انته���ت الدرا�ش���ة اإىل اأن تق���دمي تو�شيف وظيفي حمدد للوظيفة التي يوؤديها 
اأخ�شائ���ي تعدي���ل ال�شل���وك كوظيفة لها الدور الأ�شا�ش���ي يف التعامل مع الأطفال 
ذوي الإعاق���ات ميث���ل الأ�شا�ص ال���ذي يتم مبوجبه املفا�شلة ب���ني املتقدمني لهذه 
الوظيف���ة، ويعك����ص املتطلب���ات الت���ي حتك���م اإ�ش���دار رخ�ش���ة مزاول���ة املهن���ة لهذا 
الأخ�شائ���ي مب���ا ي�شم���ن عدم ممار�ش���ة اأي �شخ�ص غ���ر موؤهل له���ذه املهنة وهو 
الأم���ر ال���ذي يك���ون م���ن �شاأن���ه اأن ي�شهم يف حتقي���ق ج���ودة اإع���داد واأداء اأخ�شائي 

تعديل ال�شلوك والو�شول اإىل حكم دقيق بخ�شو�شها . 
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فعالية فنيتي التعزيز التفا�شلي لل�شلوك االآخر  ومقاطعة اال�شتجابة واإعادة توجيهها  د .  ال�شيد كامل ال�شربيني 

فعالية فنيتي التعزيز التفا�سلي لل�سلوك االآخر  ومقاطعة اال�ستجابة 
واإعادة توجيهها  فى خف�ض حدة بع�ض ال�سلوكات التكرارية واملقيدة 

وحت�سني التفاعل االجتماعي لدى عينة من االأطفال التوحديني
اإعداد : 

د. ال�سيد كامل ال�سربيني من�سور
اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية امل�ساعد بق�سم ال�سحة النف�سية ، كلية الرتبية بالعري�ش-

جامعة قناة ال�سوي�ش ، وق�سم الرتبية اخلا�سة-جامعة الطائف 
- اململكة العربية ال�سعودية

ملخ�ض الدرا�سة : 

تهدف الدرا�سة اإيل فح�ص العالقة االرتباطية بني ال�سلوكات التكرارية 
واملقي���دة والتفاع���ل االجتماع���ي ، والتحقق من فعالية برنام���ج قائم على فنيتي 
التعزي���ز التفا�سل���ي لل�سل���وك االآخ���ر ، ومقاطع���ة اال�ستجابة واإع���ادة توجيهها يف 
خف����ص ح���دة بع����ص ال�سل���وكات التكراري���ة واملقي���دة ل���دى االأطف���ال التوحديني 
، اأُجري���ت الدرا�س���ة علي عين���ة من الذك���ور التوحديني بلغ قوامه���ا )61( تلميذاً 
مت اختياره���م م���ن االأفراد امللتحقني مبعهد الرتبي���ة الفكرية مبدينة الطائف ، 
واجلمعية ال�سعودية للتوحد ، ومركز جوري املتميز لذوي االحتياجات اخلا�سة 
، ومعه���د الرتبي���ة الفكري���ة بج���دة ، ومت اختيار العينة التجريبي���ة البالغ عددها 
5 اأطف���ال توحدي���ني م���ن معهد الرتبي���ة الفكري���ة بالطائف ، ومت تطبي���ق اأدوات 
 (Bourreau et :الدرا�س���ة التالي���ة : مقيا����ص ال�سل���وك التك���راري واملقيد اإع���داد
(al .,2009 ، مقيا����ص التفاع���ل االجتماع���ي اإع���داد : الباح���ث ، مقيا����ص جودارد 
للذكاء ، مقيا�ص امل�ستوى االجتماعي االقت�سادي اإعداد : عبد العزيز ال�سخ�ص ، 
1995 ، مقيا�ص �س���كوبلر واآخرين (Schoplere et al ., 1980) لتقدير التوحد 

الطفويل.  
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ب���ني  موجب���ة  ارتباطي���ة  عالق���ة  وج���ود  اإيل  الدرا�س���ة  نتائ���ج  وانته���ت 
ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة والتفاعل االجتماعي ، وجود فروق دالة اإح�س���ائياً 
بني متو�س���طي رت���ب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�س���ني القبلي والبعدي 
مل�ستوى حدة ال�سلوكات التكرارية واملقيدة والتفاعل االجتماعي والفروق ل�سالح 
القيا����ص البع���دى ، عدم وج���ود فروق دالة اإح�س���ائياً بني متو�س���طي رتب درجات 
املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني البع���دي والتتبعي مل�س���توى حدة ال�س���لوكات 

التكرارية واملقيدة والتفاعل االجتماعي. 

الكلمات املفتتاحية : التعزيز التفا�سلي لل�سلوك االآخر ، مقاطعة اال�ستجابة 
واإع���ادة توجيهه���ا ، ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة ، التفاع���ل االجتماعي ، االأفراد 

التوحديني.

The Effectiveness of Two Technique : Differential 
Reinforcement of other Behavior , Response 

Interruption& Redirection in reducing intensify some of 
restricted &repetitive behaviours and improvement of 
social interaction among a sample of Autistic children

Abstract:

 The study aims to examine the correlation between restricted 
& repetitive behaviors , and social interaction , and verification of 
the effectiveness of a program based on Differential Reinforcement 
of other Behavior (DRO) , Response Interruption& Redirection 
(RIR) in reducing intensify some repetitive and restricted behaviors 
and improvement of social interaction among a sample of Autistic 
children. 
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 The study was conducted on a sample of autistic males (61) 
were selected from individuals enrolled in the Institute of Intellectual 
Education in Taif, Saudi Autistic Society , Joory Excellence Center 
for the special needs, the Institute of Intellectual Education in Jeddah 
, The experimental sample (5 children) was selected from the Institute 
of Intellectual Education in Taif. 

 The study Was applied repetitive and restricted scale 
(Bourreau et al .,2009) , social interaction scale by researcher , 
Goddard scale of intelligence,  the socio-economic Scale  by Abdul 
Aziz El-Shakhs, 1995, Childhood Autism Rating Scale (Schoplere  
et al ., 1980). 

 The study resulted in the following findings: there is a positive 
significant correlation between restricted , repetitive behaviors and 
social interaction , and there is a statistically significant difference 
between average ranks of scores of the experimental group in the 
pre and post measurement in repetitive, restricted behaviors, social 
interaction  and the difference in favor of the post measurement 
,There is no statistically significant difference between average 
ranks of scores of the experimental group in the post and Follow-up 
measurement in repetitive and restricted behaviors, social interaction 
. 
Keywords : Response Interruption& Redirection(RIR) , 
Differential Reinforcement of other Behavior (DRO) ,Repetitive 
and Restricted Behaviour, Social Interactions, Autistic . 

- ٥٢ -



العدد ) 5 ( اكتوبر 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

مقدمة :

 Pervasive Developmentalت�ستمل اال�سطرابات النمائية ال�ساملة
االإ�س���رجر متالزم���ة   ،  Autism التوح���د  عل���ى   Disorders (PDD)
 ،  Retts Syndrome الري���ت  متالزم���ة   ،  ASperger  Syndrome
اال�س���طراب التحلل���ي اأو التفكك���ي Disintegrative Disorders واال�س���طراب 
 Pervasive Developmental Disorder Not النمائي ال�س���امل غري املح���دد

Otherwise Specified (PDD-Nos)

واال�س���طرابات النمائي���ة ال�س���املة ح���االت ا�س���طراب ذات���ي بيولوج���ي 
ع�س���بي تتمث���ل يف توق���ف النمو عل���ى املح���اور الُلغوي���ة ، واملعرفي���ة ، واالنفعالية 
، واالجتماعي���ة ، اأو فقدانه���ا بع���د تكوينه���ا مب���ا يوؤثر �س���لباً على بناء ال�سخ�س���ية 

)عثمان فراج ، 2002 ، 49(.

والتوحد اإعاقة منائية تطورية تت�سح قبل ال�سنوات الثالث االأوىل من 
عمر الطفل ، وتتميز بق�سور يف القدرة على التخيل ، وبرتديد الطفل ملا ي�سمعه 
، وب�س���لوكات تكرارية غري مرنة ، وبق�س���ور يف التفاعل االجتماعي ، وباالإ�س���رار 
عل���ى اأداء الروت���ني ال���ذي اعتاد عليه الطفل ، وبرف�ص �س���ديد الأي تغريات تطراأ 

على هذا الروتني ، وبردود فعل غري طبيعية بالن�سبة للخرات احلد�سية.

اأظه���رت  ، فق���د  التوحدي���ني  التكراري���ة واملقي���دة  ال�س���لوكات  وت�س���يب 
 Wetherby, Woods, Allen, Cleary,  Dickenson  &( درا�س���ة نتائ���ج 
(Lord, 2004 اأن 72% م���ن االأطف���ال الر�س���ع التوحدي���ني يف املرحل���ة العمري���ة 
املمت���دة م���ن 18- 24 �س���هراً اأظه���روا �س���لوكات تكراري���ة ، واأ�س���فرت نتائ���ج درا�س���ة  
ال�س���لوكات  ا�س���طرابات  اأن  ع���ن   (Matson,Dempsey&Fodstad ,2009)
التكراري���ة واملقي���دة �س���ائعة ل���دى التوحدي���ني الر�س���ع يف الف���رتة ب���ني  17 -37 
�س���هراً ، وي�س���تمر هذا ال�سلوك النمطي مع التقدم يف العمر الزمني فقد اأظهرت 
نتائ���ج درا�س���ة هول���ن (Howlin , Mawhood  & Rutter,  2000) من خالل 
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ت�س���خي�ص طفل توحدي بلغ عمره 7 �س���نوات ثم اأعيد ت�سخي�س���ه وعمره 23 �سنة 
، اأن الطف���ل ا�س���تمر يف اإظه���ار اخلل���ل الوا�س���ح يف �س���لوكه التك���راري واملقي���د ويف 

عالقاته االجتماعية.

وتتع���دد اأ�س���كال ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة الت���ي يبديه���ا الطف���ل 
التوح���دي ومنه���ا : اأرجحة اجل�س���م لالأمام واخللف اأو ميني اأو ي�س���ار ، التحديق 
يف اأي �س���يء يف الغرفة ، رع�س���ة العني ، حتريك االأ�س���ابع اأمام العني ، االن�س���غال 
باللعب باالأ�سابع اأو اأحد اأع�ساء اجل�سم ، رفرفة اليدين ، م�سح اجل�سم باليد اأو 
ب�سيء حمدد ، لوي خ�سالت ال�سعر ، تقليب الكتفني ، �سم االأ�سياء اأو �سم النا�ص 

، دوران الطفل حول نف�سه با�ستمرار دون اإح�سا�ص بالدوخة.

لالأطف���ال  جم���ة  �س���عوبات  واملقي���دة  التكراري���ة  ال�س���لوكات  وت�س���بب 
التوحديني ب�س���بب طبيعتها ال�س���اذة وال�س���اخبة ، فهي ت�س���تهلك غالبية �س���اعات 
يقظته���م ، وتتداخل مع اأن�س���طتهم االأ�س���رية اليومي���ة (Gordon , 2000) ، كما 
 (Gabriels et al., اأنها مرتبطة بارتفاع م�س���توى ال�سغوط النف�س���ية الوالدية
(2005 ، وت���وؤدي اإىل ق�س���ور يف النواح���ي االإدراكي���ة واالنتباهي���ة واملعرفية ، كما 
اأنها تعيق دمج االأطفال التوحديني يف املدار�ص العادية ، كما اأن ال�سلوك احلركي 
 (Loftin et التك���راري يزعج االآخري���ن ويخف�ص من فر�ص التفاعل االجتماعي
(al ., 2008 كم���ا اأنه���ا توؤث���ر على حماوالت تعليم االأطف���ال التوحديني مهارات 
اللع���ب ، واال�س���تجابة للمثريات ال�س���معية ، ومتييز املهام التمييزية وا�ستك�س���اف 

البيئة.

االجتماعي���ة  املواق���ف  م���ن  ان�س���حاباً  التوحدي���ون  االأطف���ال  ويب���دي 
 (MacDonald وق�س���وراً يف مه���ارات التح���دث (Bauminger et al ., 2003)
 (White et al ., وعج���زاً يف قدراته���م عن التفاعل االجتماعي ، et al ., 2006)
 (McConnel , 2007 ، وت���دين يف ج���ودة تفاعالتهم االجتماعية م���ع اأقرانهم)

.2002 , 351)
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االأطف���ال  ل���دى  االجتماع���ي  التفاع���ل  مه���ارات  يف  الق�س���ور  ويع���وق 
التوحدي���ني من���و العالق���ات االجتماعي���ة ذات املعنى ، وي���وؤدي اإىل رف�ص االأقران 
للطفل ، ويوؤثر �سلباً على االأداء االأكادميي ، كما ينتج عنه ارتفاع م�ستويات القلق 
واالكتئ���اب لديه���م (Bellini et al ., 2007 ; Howlin , 2005) كم���ا ي���وؤدي 
اإىل االن�س���حاب ونق����ص االهتمام االجتماعي ، وتقل����ص االإمياءات ، ويف كثري من 
 (Ozonoff et al االأحيان اإىل فقدان مهارات اللعب ومهارات احلركات الدقيقة

., 2005 ; Werner & Dowson , 2005)

م�سكلة الدرا�سة :
نبع���ت م�س���كلة الدرا�س���ة احلالية مما الحظ���ه الباحث عل���ى التوحديني   
خ���الل زيارات���ه املتكررة لطالب الرتبية امليدانية ، حي���ث الحظ اأن هناك الكثري 
م���ن التوحديني يظهرون العديد من ال�س���لوكات التكراري���ة واملقيدة والتي توؤثر 
�س���لباً على تفاعلهم م���ع معلميهم ، وتقلل من اأدائهم التعليمي لدرجة اأ�س���بحت 

مزعجة للمعلمني .

عل���ى  اأُجري���ت  الت���ي  الدرا�س���ات  لنتائ���ج  الباح���ث  ا�س���تعرا�ص  وم���ن 
ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة لدى التوحديني وجد ات�س���اقاً فقد اأ�س���ارت نتائج 
االأطف���ال  اأن  اإىل   (Bodfish, Symons, Parker& Lewis, 2000)درا�س���ة
التوحديني يبدون �س���لوكات تكرارية ، و�سدة هذه ال�سلوكات تنبئ ب�سدة التوحد. 
 (Militerni,  Bravaccio,  Falco,  Fico  & Palermo, وانتهت نتائج درا�سة
(2002 اإىل اأن ال�س���لوكات التكرارية مثل الت�س���فيق باالأيدي واخلفقان باالأيدي 
كانت اأكرث �س���يوعاً يف االأطفال �س���غار ال�س���ن من 2-4 �س���نوات ، بينما ال�س���لوكات 
اللفظية واحلركية املعقدة كانت اأكرث �س���يوعاً يف االأطفال االأكر �س���ناً من 11-7 
 (Hollander, Chaplin, Zagursky, Novotny & س���نة. اأم���ا نتائ���ج  درا�س���ة�
(Wasserman  , 2005 فقد انتهت اإىل اأن حوايل 90% من املراهقني والرا�سدين 
م���ن ذوي ا�س���طراب طي���ف التوح���د لديه���م �س���لوكات تكراري���ة. واأ�س���فرت نتائ���ج 
درا�س���ة (Richler , Bishop,  Kleinke & Lord , 2009)  عن اأن ال�س���لوكات 
احلركية احل�س���ية املتكررة ، واالإ�س���رار على القيام باأعمال متماثلة كانت االأكرث 
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�س���يوعاً يف االأطفال با�س���طراب طيف التوحد من �س���غار ال�س���ن. واأ�س���ارت نتائج 
درا�س���ة (Leekam,  Prior  &Uljarevic, 2011) اإىل وجود معدالت مرتفعة 

من ال�سلوكات التكرارية واملقيدة لدى االأطفال با�سطراب طيف التوحد.

كم���ا ج���اءت نتائ���ج الدرا�س���ات الت���ي تناول���ت التفاع���ل االجتماع���ي لدى 
االأطفال التوحديني مت�سقة فيما بينها عر مدى وا�سع من اأوجه الق�سور فقد 
  (Orsmond , Krauss & Seltezer , 2004; Chiang, اأبانت نتائج درا�س���تي
(Soong ,  Lin &Rogers ,2008  عن اأن االأطفال التوحديني لديهم م�ستويات 
منخف�س���ة من ال�س���داقة وق�س���ور يف تفاعالتهم مع االأقران ، ويف اأداء االأن�سطة 
 (Rump, Giovannello, الرتويحي���ة واالجتماعي���ة. وانته���ت نتائ���ج درا�س���تي
اأن  اإىل   Minshew &Strauss , 2009; Pellicano &Macrae , 2009)
االأطفال التوحديني يعجزون عن ت�س���نيف وفهم وتف�س���ري تعبريات الوجه اأثناء 
تفاعالتهم االجتماعية بطريقة دالة. اأما نتائج درا�س���ة (Nicole , 2010) فقد 
اأ�س���ارت اإىل وجود عالقة اإيجابية بني �س���دة اأعرا�ص التوحد واالأمناط الوجهية 
  (Philip , Whalley, ال�س���اذة ل���دى االأطفال التوحدي���ني. واأبانت نتائج درا�س���ة
(Stanfield,  Sprengelmeyer ,  Santos , Young & et al ., 2010 ع���ن 
ق�س���ور يف التعرف االنفعايل يف االأطفال با�س���طراب طيف التوحد اأثناء حركات 
الوجه واجل�س���م واملثريات ال�س���وتية ، ويت�س���ح هذا الق�سور عر مدى وا�سع من 
االنفع���االت. وانته���ت نتائج درا�س���ة (Mieke , Herbert , &Petra ,2011) اإىل 
اأن االأطف���ال امل�س���ابني با�س���طراب طي���ف التوح���د ال يب���دون بدرجة دالة �س���لوكاً 
 (Manolitsi & Botting اجتماعياً متميزاً مع اأمهاتهم. وانتهت نتائج درا�س���ة
(2011 , اإىل اأن االأطف���ال با�س���طراب طي���ف التوح���د لديه���م خل���ل يف فهم اللغة 

اال�ستقبالية.

اإن االت�س���اق يف نتائ���ج الدرا�س���ات الت���ي تناول���ت ال�س���لوكات التكراري���ة 
واملقي���دة ، والعج���ز ع���ن التفاعل االجتماعي جاءت متناغم���ة مع حمكات الدليل 
 (DSM-IV-TR الت�سخي�سي واالإح�سائي الرابع املعدل لال�سطرابات النف�سية
 (ICD-10, 2000,75, وم���ع املراجعة العا�س���رة للت�س���نيف الدويل لالأمرا����ص)
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(253 ، اإال اأن هذه املحكات مل تبني العالقة االرتباطية بني ال�سلوكات التكرارية 
واملقيدة ، والعجز عن التفاعل االجتماعي لدى االأطفال التوحديني ، وات�س���قت 
 (Tadevosyan- بع�ص نتائج الدرا�سات مع هذا الطرح فقد اأ�سفرت نتائج درا�سة
 Leyfer, Dowd, Mankoski, Winklosky, Putnam  &McGrath,
(2003 ع���ن ا�س���تخال�ص �س���تة عوام���ل : الُلغ���ة املنطوقة ، التفاع���ل االجتماعي ، 
القهر ، مهارات العقالء ، الق�سور احل�سي ، املَعامل النمائية على عينة من االأفراد 
امل�سابني با�سطراب طيف التوحد بلغ عدهم 292 فرداً ، وتراوحت اأعمارهم  بني 
 (Van Lang, Boomsma, Sytema, 2 – 47 �س���نة. وا�ستخل�س���ت نتائج درا�سة
(De Bildt,  Kraijer  &Ketelaars, 2006  ثالث���ة عوام���ل : اخلل���ل ع���ن 
التوا�س���ل االجتماعي ، اخللل عن اللعب االجتماعي ، ال�سلوك النمطي والُلغوي 
لدى عينة من االأفراد امل�س���ابني با�س���طراب طيف التوحد بلغ عددهم 255 فرداً 
وتراوحت اأعمارهم بني 4 -20 �سنة مبتو�سط عمري 11،03. واأبانت نتائج درا�سة 
 (Frazier,Youngstrom,Kubu, Sinclair & Rezai , 2008)ع���ن وج���ود 
عاملني : اللغة النمطية وال�سلوك التكراري واملقيد ، ق�سور التفاعل االجتماعي 

لدى عينة مكونة من 1170 فرداً تراوحت اأعمارهم بني 2-46 �سنة. 

 Ronald,  Happe´  & Plomin, 2005 ;(درا�س���تي نتائ���ج  اأم���ا 
  Ronald,  Happe´ , Bolton,  Butcher, Price &Wheelwright, 2006)
فقد اأ�سارتا اإىل وجود عالقة اإيجابية دالة بني ال�سلوك التكراري واملقيد والعجز 

عن التفاعل االجتماعي لدى االأطفال التوحديني.

وعل���ى ه���ذا ات�س���مت الدرا�س���ات التي حاول���ت التحقق من وج���ود عالقة 
ب���ني ال�س���لوك التكراري واملقي���د والعجز ع���ن التفاعل االجتماعي بالن���درة ، كما 
اأن العالقة بينهما غري وا�س���حة ، كما ا�س���تندت اإىل درا�س���ات قليلة متعار�س���ة يف 

 (Mandy &Skuse , 2008 , 804)  نتائجها

 وال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة م���ن غ���ري املحتم���ل اأن تنخف�ص بدون 
 (Horner et al., 2002 ; Leekam et al.,التدخ���الت العالجي���ة رغم ندرته���ا
(2011  ، وعل���ى ه���ذا ف���اإن اأي حماولة لالهتمام باالأف���راد التوحديني من خالل 
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ت�س���ميم الرامج املتنوعة خلف�ص حدة ال�س���لوكات التكرارية وحت�س���ني م�س���توى 
التفاعل االجتماعي قد توؤدي اإىل اإحداث تغريات جوهرية.

ويف �سوء ذلك ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة التالية :

ه���ل توجد عالق���ة ارتباطية بني ال�س���لوكات التكرارية واملقي���دة والعجز عن - 1
التفاعل االجتماعي لدى االأفراد التوحديني؟

ه���ل ميك���ن تخفي���ف ح���دة بع����ص ال�س���لوكات التكراري���ة واملقيدة ، وحت�س���ني - 2
م�س���توى التفاعل االجتماعي لدى االأف���راد التوحديني من خالل تدريبهم 
بفنيت���ي التعزي���ز التفا�س���لي لل�س���لوك االآخ���ر ومقاطع���ة اال�س���تجابة واإعادة 

توجيهها . 
ه���ل ت�س���تمر فعالي���ة الرنام���ج ال�س���لوكي يف خف����ص ح���دة بع�ص ال�س���لوكات - 3

التكراري���ة واملقي���دة وحت�س���ني م�س���توى التفاع���ل االجتماع���ي ل���دى االأفراد 
الرنام���ج  انته���اء  م���ن  �س���هرين  املتابع���ة )بع���د  ف���رتة  التوحدي���ني خ���الل 

ال�سلوكي(؟ 

اأهمية الدرا�سة :
تنبع اأهمية الدرا�سة من االآتي : 

فه���م العالقة بني ال�س���لوك التك���راري واملقي���د والتفاعل االجتماعي ت�س���كل - 1
اأهمي���ة يف حت�س���ني اأنظم���ة الت�س���نيف والت�س���خي�ص ويف التدخ���ل العالج���ي 

الفعال.
2 - (Evans ، مثاب���رة ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة لدى االأطف���ال التوحديني

 (et al ., 1997; DSM-IV-TR,2000 ,70مم���ا يتطل���ب اإع���داد الرام���ج 
ال�سلوكية خلف�ص حدتها.  

ت���وؤدي ا�س���طرابات ال�س���لوكات التكراري���ة واملقيدة يف حال ع���دم عالجها اإىل - 3
ا�س���طرابات مزمن���ة يف مرحل���ة الطفول���ة  (Albano et al , 2003)كم���ا 
اأنه���ا توؤثر �س���لباً عل���ى اجلوانب املهنية واالجتماعي���ة يف بداية حياة االأطفال 
التوحدي���ني ، وهذا يتطلب ت�س���ميم الرامج التي ت���وؤدي اإىل خف�ص حدتها 

يف بداية حياتهم.

- ٥٨ -



العدد ) 5 ( اكتوبر 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

يوؤث���ر الق�س���ور يف التفاع���ل االجتماعي على جودة حي���اة االأفراد التوحديني - 4
اجلوان���ب  وعل���ى   ،  (Lord & Venter , 1992 ;Wolf ,2010, iii)
االأكادميية واملعرفية ، كما اأنه يعيق انتقالهم من املدر�س���ة اإىل جمال العمل 
، مما يتطلب �س���رورة التدخل خلف�ص حدة ال�س���لوكات التكرارية وحت�س���ني 

جودة احلياة.
 االإف���ادة مب���ا ت�س���فر عن���ه نتائج الدرا�س���ة يف تب�س���ري معلمي ووال���دي هوؤالء - 5

االأف���راد التوحدي���ني بكيفي���ة تعديل �س���لوكاتهم غري املقبول���ة اجتماعياً ويف 
مقدمتها ال�سلوكات التكرارية واملقيدة.

اأهداف الدرا�سة :
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل : 

فح����ص العالق���ة االرتباطي���ة ب���ني ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة والتفاعل - 1
االجتماعي.

حتدي���د ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة والق�س���ور يف التفاع���ل االجتماع���ي - 2
ل���دى التوحديني من خالل تطبيق مقيا�س���ي ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة 

والتفاعل االجتماعي.
تقدمي برنامج �س���لوكي قائم على فنيتي التعزيز التفا�س���لي لل�س���لوك االآخر - 3

ومقاطع���ة اال�س���تجابة واإع���ادة توجيهه���ا يف خف����ص ح���دة بع����ص ال�س���لوكات 
التكرارية واملقيدة لدى االأفراد التوحديني ، وهو ما ينعك�ص بوجه عام على 

حت�سني التفاعل االجتماعي لديهم.
مقارنة اأداء املجموعة التجريبية بعد تطبيق الرنامج باأدائهم بعد �سهرين - 4

من التطبيق )بقاء اأثر التدريب(.

م�سطلحات الدرا�سة : 
ميكن حتديد م�سطلحات الدرا�سة على النحو التايل : 

1- التوحد : » اأحد اال�سطرابات النمائية ال�ساملة ينتج عن ا�سطراب يف اجلهاز 
الع�س���بي املركزي مما يوؤدي اإىل خلل يف التفاعل االجتماعي ، وعدم القدرة على 
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التخي���ل ، ووج���ود اأمن���اط تكرارية مقيدة ويظه���ر قبل ال�س���نوات الثالثة االأوىل 
من عمر الطفل«.  ويعرف اإجرائياً بالدرجة التي يح�س���ل عليها املفحو�ص على 

مقيا�ص �سكوبلر Schopler  لتقدير التوحد الطفويل. 

 Repetitive and Restricted واملقي�دة  التكراري�ة  ال�س�لوكات   -2
Behaviour Scale �س���لوكات تكراري���ة ال تخ���دم اأي وظيف���ة وت�س���مل ال�س���راخ ، 
و�س���لوكات بدنية متعددة ، و�س���لوكات طقو�س���ية وح�سية �س���اذة ، والتعلق باالأ�سياء 
وتفا�سيلها ، واهتمامات حمددة ، ونق�ص االهتمام باالأ�سياء اجلديدة ، والعدوان 
املوج���ه نح���و ال���ذات واالآخري���ن ، واال�س���طرابات االنفعالي���ة النمطي���ة والهي���اج.  
ويعرف اإجرائياً بالدرجة التي يح�س���ل عليها املفحو�ص على مقيا�ص ال�س���لوكات 

التكرارية واملقيدة.

3- التفاع�ل الجتماع�ي Social Interaction “عملية م�س���اركة لفظية وغري 
لفظية متبادلة بني فردين اأو اأكرث يف مواقف احلياة اليومية”. ويعرف اإجرائياً 

بالدرجة التي يح�سل عليها املفحو�ص على مقيا�ص التفاعل االجتماعي.

4- الربنام�ج ال�س�لوكي : »عملي���ة منظم���ة وخمطط���ة ته���دف اإىل خف�ص حدة 
ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة ، وحت�س���ني التفاع���ل االجتماع���ي ل���دى االأطفال 

التوحديني من خالل الفنيتني ال�سلوكيتني التاليتني :
&Response Interruption أ-  توجيهه���ا  واإع���ادة  اال�س���تجابة  مقاطع���ة 

Redirection(RIR) ممار�س���ة قائم���ة عل���ى اال�س���تخدام اللفظ���ي والبدين 
خلف����ص ال�س���لوكات الدخيل���ة املتكررة والنمطي���ة والعمل على اإع���ادة توجيه 
 (Neitzel, 2009a; Athens et  الطف���ل لالن�س���غال با�س���تجابات مرغوب���ة

.al., 2008)
 التعزي���ز التفا�س���لي لل�س���لوك االآخ���ر Differential Reinforcement of ب- 

 other Behavior (DRO)ه���و اإجراء يت�س���من تق���دمي التعزيز االإيجابي 
للطف���ل يف ح���ال امتناعه عن تاأدية ال�س���لوك التكراري واملقي���د وتاأديته الأية 
�سلوكات اأُخرى خالل فرتة زمنية حمددة متتد مدتها من ثوان اإىل فرتات 

(Deitz & Repp, 1983, 38) زمنية اأطول
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حدود الدرا�سة : تتحدد الدرا�سة احلالية مبا يلي :
1- املنهج امل�س�تخدم:هو املنهج التجريبي)ت�سميم املجموعة الواحدة( وميثل 
الرنامج ال�سلوكي التدريبي )املتغري امل�ستقل( ، وال�سلوكات التكرارية واملقيدة ، 

والتفاعل االجتماعي )متغريان تابعان(.

2- عين�ة الدرا�س�ة : تكون���ت عين���ة الدرا�س���ة الكلية م���ن الذك���ور التوحديني بلغ 
عدده���م 61 طف���اًل )30 طف���اًل للتقن���ني ، 31 طف���اًل للتحق���ق من �س���حة الفر�ص 

االأول( ، اأما العينة التجريبية فقد تكونت من 5 اأطفال توحديني.

3- اأدوات الدرا�س�ة : طبق���ت الدرا�س���ة مقيا�ص ال�س���لوك التك���راري واملقيد اإعداد 
(Bourreau et al ., 2009) ، مقيا����ص التفاع���ل االجتماع���ي اإع���داد الباح���ث ، 
مقيا�ص جودارد للذكاء ، مقيا�ص امل�ستوى االجتماعي االقت�سادي لالأ�سرة  اإعداد 
: )عب���د العزي���ز ال�س���خ�ص ، 1995( ، مقيا����ص �س���كوبلر واآخرون لتقدي���ر التوحد 

الطفويل.

4- احل�دود املكاني�ة والزمنية للدرا�س�ة : مت اختيار عينة الدرا�س���ة من االأطفال 
امللتحق���ني مبعه���د الرتبي���ة الفكري���ة بالطائ���ف ، واجلمعي���ة ال�س���عودية للتوحد 
، ومرك���ز ج���وري املتمي���ز لذوي االحتياجات اخلا�س���ة ، ومعه���د الرتبية الفكرية 
بج���دة ، ومت تطبي���ق الرنام���ج مبعهد الرتبي���ة الفكرية مبدين���ة الطائف ، وبلغ 
ع���دد جل�س���ات الرنام���ج  )42( جل�س���ة مت تطبيقه���ا مع كل طفل عل���ى حده ، ملدة 
ثالثة اأ�س���هر ون�س���ف ال�س���هر ، بواقع ثالث جل�سات اأ�س���بوعياً ، مدة كل جل�سة 30 

دقيقة ، يف العام الدرا�سي 1433/1432 ه� املوافق 2012/2011 م.

االإطار النظري للدرا�سة :
  Autism اأ- التوحد

وي�س���تمل على : ملحة تاريخية، تعريف التوحد، معدالت انت�س���ار التوحد، �س���مات 
التوحد :
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ملحة تاريخية

مت و�سف هذه احلالة للمرة االأوىل بوا�سطة الطبيب النف�سي االجنليزي 
هرني مودزيل Moudsley ، 1867 ، كما جاءت ت�سمية اال�سطراب بالتوحد 
م���ن قب���ل الطبيب النف�س���ي الب���ارز اإيج���ون بلول���ر Eugen Bleule ، والذي كان 
معروف���اً يف الط���ب النف�س���ي ، وال���ذي و�س���ف به اإحدى ال�س���مات االأولية للف�س���ام 
.(Exkorn , 2005 , 6) واالن�سغال بالذات اأكرث من االن�سغال بالعامل اخلارجي

ويرجع الف�س���ل اإىل كانر (Kanner, 1943) الذي ن�س���ر درا�س���ة و�سف 
فيها 11 طفاًل ا�س���رتكوا يف �س���لوكات ال تت�س���ابه مع اأي ا�سطرابات عرفت اآنذاك. 
ولذا اأقرتح اإدراج هذه ال�س���لوكات حتت و�س���ف ت�سخي�سي جديد ومنف�سل اأطلق 
عليه ا�سم التوحد الطفويل ، وهذه ال�سلوكات ت�ستمل على : خلل لدى الطفل يف 
بن���اء عالق���ات مع االآخرين ، عدم الثبات يف طريقة اجلل�س���ة اأو الوقوف ، التاأخر 
يف اكت�س���اب اللغ���ة ، التمت���ع بذاكرة ا�س���تظهارية جي���دة ، امل�س���اداة ، املعنى احلريف 
للكلم���ات ، عك����ص ال�س���مائر ، ردود فع���ل �س���اذة للمث���ريات احل�س���ية ، رغبة جارفه 
يف روؤي���ة الع���امل عل���ى اأن���ه ثابت ، االنزعاج م���ن التغيري، اللع���ب بطريقة تكرارية         

(in : Volkmar  &Klin, 2005, 7)

ويحدد التوحد طبقاً لت�سنيف (DSM-IV-TR, 2000, 75) على النحو التايل : 
اأ- ظهور �ستة اأعرا�ص اأو اأكرث على االأقل من )1( ، )2( ، )3( ، على اأن يكون منها 
اثنت���ان عل���ى االأقل م���ن اأعرا�ص املجموعة )1( ، باالإ�س���افة اإىل عر�ص واحد على 

االأقل من كل من املجموعتني )2( ، )3( :
خل�ل نوع�ي يف التفاعل الجتماعي كم�ا يتجلى يف اثنني على الأق�ل من الأعرا�ض - 1

التالية :

خلل وا�س���ح يف ا�س���تخدام ال�س���لوكات غ���ري اللفظية املتعددة مث���ل : التحديق أ- 
الب�سري ، تعبريات الوجه ، الو�سع اجل�سماين ، واالإمياءات املنظمة للتفاعل 

االجتماعي. 
االإخفاق يف تكوين عالقات مع االأقران تكون منا�سبة للمرحلة النمائية.ب- 
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 ق�س���ور اأو نق����ص التلقائي���ة يف م�س���اركة االآخري���ن اأفراحه���م واهتماماته���م ج- 
واجنازاتهم.

ق�ص التبادل االجتماعي اأو االنفعايل.د- 

خل�ل نوعي يف القدرة على التوا�س�ل كما يت�س�ح يف واحد على الأق�ل من الأعرا�ض - 2
التالية : 

 تاأخر اأو غياب تام يف منو القدرة على التوا�س���ل بالكالم )ال يكون م�س���حوباً أ- 
مبحاولة  التعوي�ص من خالل ا�س���تخدام مناذج بديلة للتوا�سل كاالإمياءات 

، واإ�سدار بع�ص االأ�سوات(.
تك���ون ل���دى االأ�س���خا�ص الذين ميتلكون كالم���اً كافياً خلل وا�س���ح يف القدرة ب- 

على املباداأة اأو اال�ستمرار يف احلديث مع ال�سخ�ص االآخر.
 ا�ستخدام متكرر ومنطي للغة اأو ا�ستخدام لغة خا�سة.ج- 
 نق����ص الق���درة على اللع���ب االإيهام���ي اأو اللع���ب التخيلي املالئم للم�س���توى د- 

النمائي.

 اقت�س�ار اأن�سطة الطفل على عدد حمدود من ال�سلوكات التكرارية والهتمامات - 3
والأن�سطة  كما تتجلى يف واحدة من الأعرا�ض التالية على الأقل :

ا�س���تغراق اأو ان�س���غال زائد وم�س���تمر بواحدة اأو اأكرث من االهتمامات املقيدة أ- 
والنمطية من حيث ال�سدة اأو الرتكيز.

 اجلم���ود اأو التقي���د ال�س���ارم الوا�س���ح وغ���ري الوظيف���ي بح���ركات طقو�س���ية ب- 
وروتينية حمددة.

ممار�س���ة ح���ركات منطي���ة وتكراري���ة مث���ل )رفرف���ة االأ�س���ابع اأو اليدي���ن ، اأو ج- 
حركات ج�سمية كلية(.

االن�سغال الدائم ببع�ص اأجزاء االأ�سياء.د- 
تاأخر اأو اأداء وظيفي �ساذ كما يتجلى يف واحد على االأقل من اجلوانب التالية ه- 

م���ع بداي���ة قبل الثالث���ة من العمر ، التفاعل االجتماعي ، ا�س���تخدام اللغة يف 
التوا�سل االجتماعي ، اللعب الرمزي اأو التخيلي.

ال يرجع اال�سطراب اإىل متالزمة ريت اأو اال�سطراب التحللي الطفويل.و- 
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وح���دد (ICD-10 , 1992, 253) التوح���د باأن���ه ن���وع م���ن االأداء غ���ري 
ال�س���وي يف جم���االت ثالث���ة ه���ي : التفاع���ل االجتماع���ي ، التوا�س���ل ، ال�س���لوك 

التكراري واملقيد ويت�سح وجوده قبل عمر الثالث �سنوات.

تعريف التوحد :

ت�س���تق كلم���ة التوح���د Autism م���ن الكلم���ة االإغريقي���ة »Aut‹ وتعني 
ال���ذات وكلم���ة«Ism« وتعني انغالق ، وميكن ترجمة امل�س���طلح على اأنه االنغالق 

.(Dodd, 2005 ,1)  على الذات
يع���رف )عم���ر ب���ن اخلط���اب ، 2001( التوحد عل���ى اأنه » اإعاق���ة يف النمو 
، ينت���ج عنه���ا تغيري هيكل���ي اأو كيميائي ع�س���بي يف اأداء اجلهاز الع�س���بي املركزي 
، وه���و ا�س���طراب يظه���ر منذ ال���والدة ، ويعاين االأطف���ال امل�س���ابون بتلك احلالة 
م���ن ع���دم الق���درة عل���ى االت�س���ال ب���اأي �س���كل م���ن االأ�س���كال باالآخري���ن ، وكذلك 
�س���عف وج���ود اللغ���ة لديهم خ�سو�س���اً يف مراحل العم���ر االأوىل ، ويتمي���ز اأطفال 
هذا اال�س���طراب بال�س���لوك النمطي ، ومقاومة اأي تغيري يف البيئة من حولهم«. 
ويع���رف )اأحم���د عكا�س���ه ، 2003 ، 753( التوحدي على اأنه �س���خ�ص« لديه خلل يف 
التفاع���ل االجتماع���ي والتوا�س���ل اللفظي وغري اللفظي ، وكث���ري منهم يظهرون 
الفزع ، واخلوف ، وا�سطرابات النوم ، واالأكل ، ونوبات املزاج الع�سبي ، والعدوان 
، واإي���ذاء ال���ذات مثل ع�ص الر�س���غ ، كما اأن اأغلبهم يفتق���دون التلقائية ، واملبادرة 
، والق���درة عل���ى االبت���كار يف �س���غل اأوق���ات فراغه���م ، ويجدون �س���عوبة يف تطبيق 
املفاهيم النظرية على اتخاذ القرار يف العمل« ، ويعرف )حممد عدنان ، 2007 ، 
7( التوحد على اأنه »عجز يعيق تطوير املهارات االجتماعية والتوا�س���ل اللفظي 
وغري اللفظي ، واللعب التخيلي واالإبداعي وهو نتيجة ا�س���طراب ع�س���بي يوؤثر 
على الطريقة التي يتم من خاللها جمع املعلومات ومعاجلتها بوا�س���طة الدماغ 
م�س���ببة م�س���كالت مع االأفراد ، وعدم القدرة على اللعب ، وا�ستخدام وقت الفراغ 

، وعدم القدرة على الت�سور البناء واملالئمة التخيلية«.
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معدلت انت�سار التوحد 

انتهت نتائج درا�سة فومبون (Fombonne, 2005) اإىل اأن معدل انت�سار 
التوح���د يبل���غ 4 حاالت ل���كل 10 اأالف طفل. وبلغت معدالت انت�س���اره 10-20 لكل 
10،000 طفل ( Newschaff et al ., 2007) ، وت�سري التقديرات احلديثة وفقاً 
(USCDCP , 2007) اإىل اأن مع���دالت انت�س���ار التوح���د تك���ون 1 لكل 150 طفاًل 
با�سطراب طيف التوحد. واأبانت نتائج درا�سة (Suhail &Zafar , 2008) عن 
اأن مع���دالت انت�س���ار التوح���د بلغ���ت 6،31% لعين���ة بل���غ عددها 1633 طف���اًل ، ومن 
خ���الل مراجع���ة (Hertz-Picciotto &Delwiche, 2009) ارتفع���ت مع���دالت 

انت�سار التوحد من �سبع مرات اإيل ثمان مرات من 1990 اإىل 2007 . 

�سمات التوحد 
يبدي االأطفال التوحديني ال�سمات التالية :

اأولً : ال�سمات اجل�سمية  

يع���اين االأطف���ال التوحدي���ني م���ن م�س���اكل يف االأذن وتاأخ���ر يف امل�س���ي ، 
وق�س���ور يف اللم����ص . وحميط الراأ�ص للطف���ل التوحدي طبيعي ، وينمو بطريقة 
�س���ريعة يف الع���ام االأول (Dementieva et al., 2005) كم���ا اأن اأطف���ال التوح���د 
لديهم ق�سور يف قدرتهم على التاآزر يف التوا�سل الب�سري مع االإمياءات وو�سائل 
التوا�س���ل اللفظي���ة (Carter et al ., 2005) ، كذل���ك يوج���د اختالفاً من حيث 
خ�سائ�ص وب�سمات االأ�سابع التي تنت�سر بني اأطفال التوحد اأكرث منها بني بقية 
اأف���راد املجتم���ع الع���ام ، مم���ا ي�س���ري اإىل وجود خلل يف من���و طبقة اجلل���د املغطية 

للج�سم )عثمان فراج ، 2002 ، 53(.

ثانيًا : ال�سمات ال�سلوكية 

ترتفع معدالت انت�سار ا�سطرابات النوم لدى التوحديني حيث ترتاوح 
بني 9% اإىل 50% ، وترتاوح معدالت انت�س���ار ا�س���طراب �سل�ص التغوط من 6% اإىل 
45% وفقاً ل�س���دة االإعاقة (Salovilita , 2002; Allik et al., 2006) ، كما اأن 
الطفل التوحدي قد يثور اأحياناً يف �سلوك عدواين موجه نحو واحد اأو اأكرث من 
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اأفراد اأ�س���رته اأو اأ�س���دقاء االأ�س���رة اأو املتخ�س�س���ني العاملني علي رعايته وتاأهيله 
اأو نح���و ذل���ك ، وهذا ال�س���لوك العدواين يت�س���ف بالبدائية واخلد�ص واخلرب�س���ة 

)عثمان فراج ، 1994 ، 6-5( .

ثالثًا : ال�سلوكات التكرارية واملقيدة 
يت���م عر�ص ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة على النح���و التايل : تعريفها   
، والنماذج املف�س���رة لها ، عالقة ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة ببع�ص املتغريات ، 

عالج ال�سلوكات التكرارية.
 تعريف ال�سلوكات التكرارية واملقيدة

ال�س���لوك التك���راري �س���لوك �س���اذ يظه���ر عل���ي �س���كل ا�س���تجابات خمتلفة   
م���ن الناحي���ة ال�س���كلية ، وه���و �س���لوك لي�ص له وظيف���ة ، اأي لي�ص له غاي���ة يوؤديها 
وه���و �س���لوك �س���ائع ل���دى االأطفال املعوق���ني ، وهو �س���لوك غري م���وؤذ اإال اأنه يعيق 
االنتباه ، ومن اأ�س���كال هذا ال�س���لوك �س���لوك هز الراأ�ص ، وم�ص االإبهام ، وحركات 
االأ�س���ابع ، واليدي���ن ، واأرجح���ة اجل�س���م ، وحك���ه ، والتلوي���ح باليد ، ولف ال�س���عر 
، وه���ز الرجل���ني ، والرتبي���ت عل���ي الوج���ه ،  والقهقه���ة ، والت�س���فيق باليدي���ن ، 
و�س���رب القدم���ني باالأر����ص ، والتحدي���ق يف ف���راغ ، وفرقعة االأ�س���ابع ، والدوران 
يف املكان نف�س���ه )�س���عيد ح�س���ني ، 2002، 71( ، كما يبدي الطفل التوحدي �سلوك 
التنمي���ط ال�س���وتي والذي يت�س���من الكالم غ���ري الوظيفي وغري ال�س���ياقي مثل 
الغناء ، الرثثرة ، الهممهمات التكرارية ، ال�سياح ، اجلمل غري املرتبطة باملوقف 

.(Ahearn et al., 2007, 266 ; Smith & Van Houten ,1996) الراهن
وميك���ن تعري���ف ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة عل���ى اأنها “ ا�س���تجابات   
متك���ررة ومقي���دة متباينة حت���دث مبعدالت مرتفع���ة لدى التوحديني وتت�س���ابه 

جميعها يف اأنها ال توؤدي اأي وظيفة.

النماذج املف�سرة لل�سلوكات التكرارية واملقيدة 

يرجع حدوث ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة يف االأطفال التوحديني اإىل 
 Amygdala واللوزة Dopaminergic System خل���ل يف منظومة الدوبام���ني
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(Boyed et al ., 2010 ; Gadow et al., 2010) وي�ساهم ال�سذوذ الوظيفي يف 
الق�س���رة احلزامية االأمامي���ة Anterior Cingulate Cortex يف حدوث اأمناط 
 (Thakkar et al .,2008) ال�سلوك التكراري واملقيد لدى االأطفال التوحديني
، كم���ا اأن ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة تكون نتيجة ل�س���عف التما�س���ك املركزي 
يف االأطف���ال التوحدي���ني ، فاالأف���راد التوحدي���ون ينتبهون اإىل االأج���زاء بداًل من 
 (Frith &Happé, 1994 ; Ridley , 1994 ، النظرة الكلية للَمهمة اأو املوقف
(South et al ., 2007 ; ، وتخ�س���ع ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة للت�س���ريط 
 (Lovaas  االإجرائ���ي فه���ذه ال�س���لوكات تك���ون مبثاب���ة تعزيز للطف���ل التوح���دي
ح�س���ياً املحروم���ة  البيئ���ة  اإىل  ترج���ع  اأو   ،et al ., 1987; Turner, 1999)

.(Metz, 1967)

ي���رى (Hutt & Hutt , 1970) اأن ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة م���ن 
املمك���ن اأن تك���ون و�س���يلة خلف����ص ح���دة م�س���تويات اال�س���تثارة املرتفع���ة. اأو تكون 
و�س���يلة لالن�س���حاب م���ن املواق���ف االجتماعي���ة اأو خلف�ص حدة القل���ق الناجت عن 
 (Baron-Cohen , 1989; س���عوبات فه���م احلاالت العقلية لالأف���راد االآخري���ن�
 Carruthers , 1996; Joosten et al ., 2009; Sofronoff et al ., 2005)
، وعل���ى ه���ذا ُت���رى ال�س���لوكات التكراري���ة واملقيدة عل���ي اأنها ا�س���رتاتيجيات يلجاأ 
 (Carruthers , 1996 ; Gillott اإليه���ا التوحدي���ني للتعامل مع مواقف القل���ق
(et al ., 2001 ، وي���رى )عثم���ان ف���راج ، 1994 ، 5( اأن ه���ذه االأفع���ال واالأمن���اط 
ال�س���لوكية التي ميار�س���ها الطفل التوحدي لي�س���ت ا�س���تجابة ملث���ري معني بل هي 
يف واق���ع االأمر ا�س���تثارة ذاتية ، تبداأ وتنتهي ب�س���كل مفاج���ئ تلقائي ثم يعود مرة 
اأخرى اإىل وحدته املفرطة ، وانغالقه التام على نف�س���ه ، وعامله اخليايل ، ورغبة 

قلقة مت�سلطة يف البقاء طوياًل على حالته كما هي.

عالقة ال�سلوكات التكرارية واملقيدة ببع�ض املتغريات  

 (Gabriels,Cuccaro,Hill, Ivers & درا�س���ة  نتائ���ج  اأ�س���فرت 
(Goldson, 2005 ع���ن ارتباط �س���دة ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة مب�س���كالت 
الن���وم ، والق�س���ور يف املهارات التكيفية ، والق���درة املعرفية غري اللفظية. وانتهت 
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  (Szatmari, Georgiades,Bryson,  Zwaigenbaum,درا�س���ة نتائ���ج 
(Roberts & Mahoney, 2006 اإىل وج���ود ارتب���اط �س���لبي ب���ني ال�س���لوكات 
احل�س���ية واحلركي���ة التكراري���ة واملقي���دة وامله���ارات التكيفية ، ويح�س���ل االأطفال 
م���ن ذوي االأداء الوظيف���ي املنخف����ص )درج���ة ال���ذكاء اأق���ل م���ن 70 درج���ة( عل���ى 
درجات مرتفعة يف ال�سلوكات احل�سية واحلركية التكرارية واملقيدة ، وال�سلوكات 
التكرارية واملقيدة املعقدة ذات امل�ستوى املرتفع مثل االإ�سرار على التماثل تكون 
اأكرث �س���يوعاً يف االأطفال التوحديني من ذوي االأداء الوظيفي املرتفع ، واأ�س���فرت 
نتائ���ج درا�س���ة (Mooney, Gray ,& Tonge, 2006)  ع���ن ع���دم وج���ود عالقة 
بني العمر النمائي ووجود ال�سلوكات التكرارية واملقيدة يف االأطفال التوحديني ، 
  (Esbensen,  Seltzer,  Lam, & Bodfish , 2006)بينما اأبانت نتائج درا�سة
عن اأن ال�سلوكات التكرارية واملقيدة يف مراحل عمرية خمتلفة تكون اأقل تكراراً 

واأقل �سدة بني االأفراد االأكر �سناً مقارنة باالأفراد االأقل �سناً.

تالحظ ال�سلوكات التكرارية مثل الفرقعة اأو ال�سرب ب�سدة وهز اجل�سم 
يف كل االأطفال العاديني واالأطفال با�سطراب طيف التوحد يف املراحل العمرية 
املبكرة ، مع زيادة اأولية يف املرحلة بني ال�س���نة االأوىل وال�س���نة الثانية ، يتبع ذلك 
انخفا�ص يف مرحلتي الطفولة واملراهقة ، ويحدث انخفا�ص يف االأطفال العاديني 
وزي���ادة يف االأطفال التوحديني والتح�س���ن يف ال�س���لوكات التكراري���ة لديهم يكون 
 MacDonald et al ., 2007 ; Mcgovern & Sigman , 2005)( حم���دود
، واأ�س���فرت نتائ���ج درا�س���ة (Chen, Rodgers & McConachie, 2009) ع���ن 
وجود ارتباط موجب دال بني درجة ال�سذوذ احل�سي وحجم ال�سلوكات التكرارية 
  (Deramus,2009 ; Jacqui ,Deborah , واملقي���دة ، وك�س���فت نتائ���ج درا�س���تي
(Emily ,Brenda  & Helen , 2012 عن وجود ارتباط موجب دال اإح�سائياً 
 (Zandt,Prior, & بني ال�سلوك التكراري واملقيد والقلق ، وانتهت نتائج درا�سة
(Kyrios, 2007 اإىل وجود م�ستويات مرتفعة من �سلوكات التماثل والو�سوا�ص 
القهري لدى االأطفال با�س���طراب طيف التوحد واالأطفال امل�س���ابني با�سطراب 
الو�س���وا�ص القه���ري ، ويظه���ر االأطف���ال با�س���طراب الو�س���وا�ص القهري �س���لوكات 
تركز على الطقو�ص والروتني ، وال�س���لوك القهري اأكرث مما وجد لدى االأطفال 

با�سطراب طيف التوحد.
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عالج ال�سلوكات التكرارية واملقيدة 

ا�س���تخدم يف ع���الج ال�س���لوكات التكراري���ة الكابح���ات الإع���ادة امت�س���ا�ص   
 Fluvoxmine (McDougle ال�سريوتونني مثل ا�ستخدام عقار فلوفوك�سومني
(et al ., 1996 ، هذا وقد ا�س���تخدمت عدة عالجات فاعلة يف خف�ص ال�س���لوكات 
التكرارية واملقيدة ت�س���منت DRO واال�س���تثارة البيئية ، والتال�س���ي اأو ال�س���حب 

.(Wolf, 2010) واالنطفاء التجنبي ، (Leblanc et al ., 2000) التدريجي

 ب- التفاعل الجتماعي
ميكن تناول التفاعل االجتماعي من خالل ما يلي : تعريف التفاعل االجتماعي 

، منوه ، النماذج املف�سرة له.  

تعريف التفاعل الجتماعي

التوا�س���ل/التفاعل  م���ن  كل  و�س���ع  مت   DSM-IV-TR, 2000 يف 
االجتماع���ي كبعدي���ن منف�س���لني ، بينم���ا مت دجمهم���ا يف الدلي���ل الت�سخي�س���ي 
واالإح�س���ائي اخلام�ص لال�س���طرابات النف�سية املقرتح �س���دروه عام 2013 ليكون 

.(DSM-5 , 2011) ًالتوا�سل االجتماعي /التفاعل االجتماعي ُبعداً واحدا
التفاع���ل االجتماع���ي “ه���و اأي���ة حماول���ة الإ�س���راك اأ�س���خا�ص اآخرين يف 
توا�س���ل/تفاعل ، وق���د ي�س���مل ذل���ك النظ���ر اإيل ال�س���خ�ص ، اأو اإعط���اء �س���يء ، اأو 
قول �س���يء له ، اأو طرح �س���وؤال عليه ، اأو االبت�س���ام ، اأو الغمز بالعني ، اأو ال�س���راخ 
عل���ي �س���خ�ص اآخ���ر ، اأو طل���ب دمية من���ه ، اأو ق���ول” اأنظر” ، اأو حتي���ة ، اأو الطلب 
م���ن �س���خ�ص اآخ���ر اأن يلع���ب ، اأو االق���رتاب م���ن �س���خ�ص ، اأو عم���ل اإ�س���ارة ل���ه”                              

)وفاء ال�سامي ، 2004،133(. 

منو التفاعل الجتماعي

يظهر الطفل التوحدي نق�ساً يف االهتمامات والتفاعل االجتماعي عند 
املي���الد (Zwaigenbaum et al ., 2007) ، وبع���د ذل���ك يبدي الطفل الر�س���يع 
اهتمامات اجتماعية وا�سحة وارتباطات مع االآخرين ، كما اأنه يبت�سم لالآخرين 
.(Rogers , 2009)ولديه توا�سل ب�سري ، وقدرة على التحدث اإىل االآخرين ،
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واالأطف���ال الر�س���ع م���ن امليالد حتى 8 �س���هور يف�س���لون يف اإنتاج اأ�س���وات 
م���ا قب���ل اللغ���ة(Zakian et al ., 2000) ، ويب���دون يف عم���ر 12 �س���هراً تاأخ���راً يف 
التوا�س���ل االإميائ���ي ويف اللغ���ة ، وه���وؤالء االأطف���ال امل�س���ابني با�س���طراب طي���ف 
التوح���د اأق���ل احتمااًل اأن يكون لديهم توا�س���ل ق�س���دى مع االآخرين با�س���تخدام 
االإمي���اءات االجتماعي���ة اأو ا�س���تخدام االإ�س���ارات. واالأطف���ال التوحدي���ون �س���غار 
ال�س���ن لديه���م خل���ل يف قدراته���م عل���ى التقلي���د التلقائ���ي ، والتقلي���د الوجه���ي 
االآخري���ن االأطف���ال  م���ع  اللع���ب  يف  ونق����ص   ، لالأ�س���ياء  والتقلي���د   ، اللفظ���ي 

.(Carter et al ., 2005 , 321)

والطف���ل التوحدي يكت�س���ب فهمه للعامل الفيزيق���ي املحيط به ، ويزداد 
اهتمامه بالعامل غري االإن�ساين ، علي الرغم من اأن االإن�سان ميثل جانباً من هذا 
.(Bushwick , 2000 ,58 )  العامل ، اإال اأنه يكون معقداً بالن�سبة للطفل التوحدي

وال�س���ورة االإكلينيكي���ة للطف���ل التوح���دي اأن���ه طف���ل يع���اين م���ن نق�ص 
اال�س���تجابة لالآخري���ن ، ويظهر عدم دفء العناق م���ع االآخرين ، ونق�ص التفاعل 
بالعين���ني والوج���ه ، وع���دم التماي���ز والتالم�ص الوجداين ، ولدي���ه قدرة متدنية 
عل���ى التقلي���د االجتماعي ، ويرتبط الطفل ميكانيكياً ب�س���خ�ص بعين���ه ، واأحياناً 
يك���ون ارتب���اط بع�ص هوؤالء االأطفال بوالديهم غريباً ، مثل : الطفل الذي يبدو 
اأن���ه يتع���رف على والدته اأ�سا�س���اً عن طريق ال�س���م )حممود حم���ودة ،1991، 98( ، 

.(Koegel &Koegel, 2006 , 172;Dougles , 2009)

ويع���اين االأطف���ال التوحديون اأي�س���اً من خلل وا�س���ح يف تكوين عالقات 
م���ع االأق���ران ، وق�س���ور يف القدرة على امل�س���اركة م���ع االآخرين ، وفق���دان التبادل 
االجتماع���ي والتعب���ري ع���ن امل�س���اعر ، واإنت���اج متزاي���د للتلفظ ال�س���اذ ، وامل�س���اداة 
املعن���ى  م���ن  ب���داًل  ال���كالم  اأ�س���وات  واإ�س���دار   ،  (Wetherby et al ,1988 )
(Motteron et al ., 2001) ، وق�س���ور وا�س���ح يف التجهي���ز املع���ريف ، وخل���ل يف 

 .(Chen et al ., 2009) االأداء التنفيذي مقارنة باأقرانهم العاديني
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كما يبدون اأخطاء وت�سويه يف احلروف املهمو�سة ، ويف احلروف ال�ساكنة 
 (Shriberg واأخطاء يف اجلمل ، ويف النطق ، والتي تتداخل مع و�سوح الر�سائل ،
 (Baron-Cohen وخلل يف القدرة على فهم تعبريات االآخرين ، et al ., 2001)
 ،(Dawson et al ., 2005)  ويف التجهي���ز الوجه���ي ، & Hammer , 1997)
والتحدث بنوعية �س���وت وطبقة �س���وت غري ماألوفة ، كم���ا اأنهم يبدون عيوباً يف 
تنغي���م مه���ارات الكالم واللغ���ة ، ولديهم نق�ص يف القدرة عل���ي التمييز بني اأنواع 
 (Bushwick , 2000 ,66; Lord et al ., 2004 ; حم���ددة م���ن االأ�س���وات 

 Tager- Flusberg et al ., 2005 )

النماذج املف�سرة للتوا�سل/التفاعل الجتماعي 

يرج���ع الق�س���ور يف التفاع���ل االجتماعي ل���دى االأف���راد التوحديني اإىل 
ال�س���ذوذ يف املخ يف الق�س���رة قبل اجلبهية الظهرية اجلانبية ، اأو اإىل التلف الذي 
 (Emery, 2000; Bradshaw يلح���ق باللح���اء ال�س���دغي االأمام���ي ، والل���وزة
 (Gravelاملرك���زي ال�س���معي  التجهي���ز  يف  والق�س���ور   ،&Sheppard , 2000)
 (Ruser, Arin, Dowd, Putnam ، وت�س���ري نتائ���ج درا�س���ة   et al ., 2006)
(Winklosky&  Rosen-Sheidley, 2007, اإىل اأن اأ�سقاء االأطفال التوحديني 

ووالديهم يبدون خلاًل خفيفاً يف قدراتهم على التفاعل غري اللفظي. 

وق���د يف�س���ر ق�س���ور التفاع���ل االجتماع���ي يف االأطف���ال التوحدي���ني يف 
�س���وء الف�س���ل يف فهم االآخرين وقدرتهم العقلية وهذا ما ي�س���مي بنظرية العقل 
(Baron –Cohen et al., 1985) ، اأو يرجع اإىل �سعوبة التن�سيق بني العينان ، 
اأو اخللل يف تف�سري الر�سائل واالنفعاالت التي ت�سدرها العينني ، اأو اإىل �سعوبات 
يف التجهي���ز الوجهي (Baron-Cohen , 2001) اأو اإىل ارتفاع م�س���تويات القلق 

   (White & Roberson Nay , 2009)
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ج- الفنيات ال�سلوكية 
 ميكن عر�ص الفنيتني امل�ستخدمتني يف الدرا�سة على النحو التايل :

اأولً : التعزيز التفا�سلي لل�سلوك الآخر 

يعتر التعزيز التفا�سلي لل�سلوك االآخر من اأكرث فنيات تعديل ال�سلوك 
 (Marcus&Vollmer , 1996) س���يوعاً يف خف�ص ال�س���لوك غري املرغ���وب في���ه�
، وه���و اأ�س���لوب غ���ري عقاب���ي ، ولكنه ي�س���تخدم لوقف ال�س���لوك غ���ري املرغوب فيه 
(Thompson et al ., 2003) ، ويت�س���من التعزي���ز التفا�س���لي لل�س���لوك االآخ���ر 
تعزي���ز الف���رد عن���د امتناعه عن القيام بال�س���لوك غري املقبول ال���ذي يراد تقليله 
لفرتة زمنية معينة ، اأو هو اإجراء يت�س���من تقدمي التعزيز االإيجابي عند غياب 
ال�س���لوك التك���راري م���ن ف���رتات ق�س���رية اإىل فرتات اأط���ول ، حيث يت���م يف نهاية 
الف���رتة املح���ددة تق���دمي التعزيز فقط يف حالة عدم حدوث ال�س���لوك امل�س���طرب 

. (Lavigna &Donnellan,1986, 58) خالل كامل الفرتة

ي�س���مى ه���ذا االإج���راء اأي�س���اً بتعزيز غي���اب ال�س���لوك ، الأنه ي�س���تمل على 
تعزي���ز الف���رد لقيام���ه باأي �س���لوك ما عدا ال�س���لوك الذي ي���راد تقليله. ف���اإذا كان 
ال�س���لوك امل�س���تهدف ه���و اإي���ذاء الطف���ل الأخته ج�س���دياً فمن خالل ه���ذا االإجراء 
نع���ززه بع���د مرور ف���رتة زمنية نحدده���ا م�س���بقاً اإذا مل يقم باإيذاء اأخت���ه اأثناءها 

)جمال اخلطيب ، 2012 ، 199-198(.

من االأمثلة اأي�ساً على ذلك تعزيز الطفل عندما يلعب بطريقة منا�سبة 
اأو يطلب �س���يئاً باأ�س���لوب مقبول اأو ينتظر دوره ، اأو ي�س���اعد غريه ، ويتم جتاهله 

عندما يت�سرف بطريقة غري نا�سجة )بطر�ص حافظ ، 2010 ،226(.

التعزيز التفا�س���لي لل�س���لوك االآخر لي�ص دائماً عالجاً فعااًل عندما يتم 
 (Conyers et al., 2004 ; Thompson et al., 2003) ا�س���تخدامه مبف���رده
، وتكم���ن فعاليت���ه م���ع دجمه مع فني���ة مقاطعة اال�س���تجابة واإع���ادة توجيهها يف 
. (Farber , 2010 , 14) تعديل ال�سلوكات التكرارية لدى االأطفال التوحديني
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خطوات التعزيز التفا�سلي لل�سلوك الآخر :
حتديد وتعريف ال�سلوك غري املقبول الذي يراد تقليله.- 1
حتديد فرتة زمنية يفرت�ص عدم حدوث ال�سلوك غري املقبول فيها ، وهذه - 2

الف���رتة اإم���ا اأن تك���ون ثابت���ة م���ن جل�س���ة اإىل اأخ���رى ، واإما اأن تك���ون متغرية 
)ولكنها ترتاوح حول متو�سط معني( ، وحتديدنا لطول هذه الفرتة ، يعتمد 

على معدل حدوث ال�سلوك غري املقبول قبل البدء با�ستخدام االإجراء.
مالحظة ال�سلوك اأثناء تلك الفرتة الزمنية ب�سكل متوا�سل.- 3
تعزيز الفرد بعد مرور تلك الفرتة اإذا مل يحدث ال�سلوك امل�ستهدف اأثناءها - 4

، ويجب العمل على زيادة طول الفا�سل الزمني ، وتكون الزيادة يف الفا�سل 
الزمن���ي تدريجي���ة ل�س���مان املحافظ���ة عل���ى التغي���ري املرغ���وب  )اإبراهي���م 

الزريقات ، 2011 ، 343-344( ، )جمال اخلطيب ، 2012 ، 199(. 

ثانيًا : مقاطعة ال�ستجابة واإعادة توجيهها : 

تهدف مقاطعة اال�ستجابة واإعادة توجيهها اإىل خف�ص ال�سور املختلفة   
من ال�سلوك التكراري واملقيد يف البيئة الطبيعية ، كما اأنها مفيدة مع ال�سلوكات 
الت���ي ال حت���دث جلل���ب االنتب���اه اأو اله���روب ولكنه���ا ت�س���تمر م���ن خ���الل التعزيز 
احل�سي (Neitzel , 2009b; Sprague et al ., 1997) ، ومقاطعة اال�ستجابة 
واإعادة توجيهها تكون موجه نحو �س���لوكات بديلة من خالل اال�ستخدام اللفظي 

(Sprague et al., 1997; Smith et al., 1999) والبدين

خطوات مقاطعة ال�ستجابة واإعادة توجيهها :

حتديد ال�سلوك امل�ستهدف الذي يراد خف�سه.- 1
جتميع البيانات املرتبطة بال�سلوك امل�ستهدف)مثل تكرار ال�سلوك ومدته(.- 2
عندما يبدي الطفل ال�سلوك امل�سطرب يتم مقاطعته من خالل :- 3

املن���ع الب���دين : يت���م منع الطفل بدنياً من االنهماك يف ال�س���لوك امل�س���طرب أ. 
فعل���ى �س���بيل املثال : ي�س���ع ُمق���دم الرعاية يده قريباً من ف���م الطفل عندما 
يحاول اأن ي�سع يده يف فمه ، اأو ي�سع يده على الطفل عندما يرفرف بيديه.
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املن���ع اللفظ���ي : يت���م من���ع الطفل م���ن االنهماك يف ال�س���لوك امل�س���طرب من ب. 
خالل املنع اللفظي على �سبيل املثال : يقول معدل ال�سلوك للطفل ال تفعل 

عندما يحاول و�سع يده يف فمه.

بعد اإعادة توجيه ا�ستجابة الطفل ، يجب اأن ي�ستخدم الطفل ال�سلوك البديل - 4
لفرتة حمددة من الوقت ، وعندما يبداأ يف ا�س���تخدام ال�س���لوك البديل اأكرث 
يزي���د مق���دار الوق���ت املطلوب على �س���بيل املثال  دقيقتني ، ع�س���ر دقائق قبل 

ح�سول الطفل على التعزيز.
يتم تعزيز الطفل مبا�سرًة عندما ينهمك يف ا�ستخدام ال�سلوك البديل ملقدار - 5

حمدد من الوقت ، والهدف من التعزيز زيادة احتمالية اأداء الطفل لل�سلوك 
البديل مرة اأخرى يف امل�ستقبل ، فلذلك يجب انتقاء املعززات بعناية ، وعندما 
يتمكن الطفل من ا�ستخدام ال�سلوك البديل با�ستقاللية يتم اإخفاء املعززات 

لي�ستمر الطفل يف اأداء ال�سلوك املرغوب بدون احلاجة اإىل التعزيز.
مراقب���ة تق���دم الطف���ل ويك���ون م���ن خ���الل ا�س���تخدام بيان���ات ر�س���د التق���دم - 6

 (Neitzel لتقومي ما اإذ كان ال�سلوك امل�ستهدف مت تقلي�سه كنتيجة للتدخل
., 2009b)

الدرا�سات ال�سابقة

اأولً : درا�سات تناولت ال�سلوك التكراري واملقيد لدى التوحديني

  (Carcani-Rathwell , Rabe-Hasketh & Santosh,هدفت درا�سة
(2006 اإىل فح����ص ال�س���لوكات التكرارية والنمطية ل���دى عينة من االأفراد ذوي 
اال�س���طرابات النمائية ال�س���املة )التوحد ، االإ�س���رجر ، اال�س���طرابات النمائية 
ال�س���املة غ���ري املحددة( بل���غ عددهم 319 طف���اًل ، وتراوح���ت اأعمارهم بني 18-1 
 ICD-10 س���نة ، ومت تطبيق مقيا�ص ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة وفقاً ملحكات�
، واأبانت نتائج الدرا�س���ة عن ارتفاع معدالت انت�سار ال�سلوكات التكرارية واملقيدة 

لدى االأطفال التوحديني.
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  (Greaves, Prince, Evans& Charman, 2006) ا�ستهدفت درا�سة
الك�سف عن الفروق بني االأطفال التوحديني البالغ عددهم 89 طفاًل ومبتو�سط 
عم���ري 9،11 ، واالأطف���ال مبتالزم���ة ب���رادر ويل���ي Prader-Will البال���غ عددهم 
80 طف���اًل مبتو�س���ط عمري 10،5  يف ال�س���لوكات التكراري���ة واملقيدة ، ومت تطبيق 
مقيا�ص الروتني اليومي اإعداد : Evans et al. , 1997 ، واأ�سارت نتائج الدرا�سة 

اإىل عدم وجود فروق بني املجموعتني يف ال�سلوكات التكرارية واملقيدة.

اأم���ا درا�س���ة (Cuccaro, 2007) فق���د قارن���ت ب���ني االأطف���ال مبتالزمة 
االأ�سرجر ، واالأطفال التوحديني يف ال�سلوك التكراري واملقيد ، اأُجريت الدرا�سة 
عل���ى عين���ة بلغ قوامها 46 طفاًل ، وبلغت متو�س���ط اأعمار املجموعة االأوىل 11،58 
�س���نة وبلغت متو�س���ط اأعمار املجموع���ة الثانية 10،66 �س���نة ، ومت تطبيق مقيا�ص 
املقابل���ة الت�سخ�س���ية للتوح���د اإعداد : Rutter et al ., 2003 ومقيا�ص ال�س���لوك 
التك���راري اإع���داد: Bodfish et al ., 1999 ، وانته���ت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل ع���دم 

وجود فروق يف ال�سلوكات التكرارية بني املجموعتني.

فح�ست درا�سة  (South, Ozonoff & Mcmahon, 2007)بروفيالت 
ال�سلوكات التكرارية واملقيدة لدى االأطفال مبتالزمة االأ�سرجر البالغ عددهم 
19 طفاًل مبتو�سط عمري 14،10، واالأطفال التوحديني البالغ عددهم 21 طفاًل 
مبتو�س���ط عم���ري 14،28 واالأطف���ال العاديني البالغ عددهم 21 طفاًل مبتو�س���ط 
عم���ري 13،34 ومت تطبي���ق مقيا����ص املقابلة الت�سخي�س���ية للتوح���د املعدل اإعداد: 
 ،Turner, 1997  : واملقابلة ال�س���لوكية التكرارية اإعداد ،  Lord et al ., 1994
واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن اأن االأطفال التوحديني اأكرث ا�ستخداماً لل�سلوكات 

التكرارية واملقيدة.

اأم���ا درا�س���ة (Hepburn &MaClean , 2009) فق���د اهتمت بالك�س���ف 
ع���ن ال�س���لوكات التكرارية غري التكيفية لدى االأطف���ال مبتالزمة داون وعددهم 
22 طف���اًل ، واالأطفال با�س���طرابات طيف التوح���د وعددهم 54 طفاًل ، وتراوحت 
 : LeCouteur اأعمارهم بني 3-11 �سنة ، ومت تطبيق املقابلة الت�سخي�سية اإعداد
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 Berument et al ,  : وا�س���تبيان التوا�س���ل االجتماع���ي اإع���داد ،et al ., 2003 
، 1999 ومقيا����ص الق���درات الفارق���ة اإع���داد : Eliot ,1990 ، ومقيا�ص ال�س���لوك 
التكيف���ي اإع���داد : Sparrow et al. , 2005  ومت قيا����ص ال�س���لوكات التكراري���ة 
مبقيا�ص ال�سلوك الالتكيفي اإعداد:  Einfeld & Tonge , 1995وانتهت نتائج 
الدرا�س���ة اإىل اأن االأطف���ال مبتالزم���ة داون واالأطف���ال با�س���طراب طيف التوحد 
لديهم �سلوكات تكرارية اأكرث مما اأظهره االأطفال مبتالزمة داون من غري ذوي 

ا�سطراب طيف التوحد.

 (Georgiades,Papageorgiou&Anagnostou درا�س���ة  اأُجري���ت 
(2010, بهدف فح�ص البناء العاملي لل�س���لوكات التكرارية واملقيدة يف عينة من 
االأطفال اليونانيني امل�س���ابني با�س���طراب التوحد بلغ عدده���م 205 طفاًل ، وبلغ 
متو�سط اأعمار العينة 11،5 �سنة ، ومت تطبيق مقيا�ص ال�سلوكات التكرارية املنقح 
اإع���داد : Bodfish et al ., 2000 ، واأ�س���فرت نتائ���ج الدرا�س���ة ع���ن ا�س���تخال�ص 
العوام���ل التالي���ة : ال�س���لوكات القهري���ة والطقو�س���ية ، والتماث���ل ، وال�س���لوكات 

املقيدة ، واحلركات النمطية.

  (Richler,Huerta ,Bishop & Lord, 2010) درا�س���ة  فح�س���ت 
ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة واالهتمام���ات يف االأطف���ال با�س���طرابات طي���ف 
التوح���د البال���غ عدده���م 192 طف���اًل ، ومت تطبيق مقيا����ص املقابلة الت�سخي�س���ية 
للتوح���د املع���دل اإع���داد : Lord et al ., 1994 ، ومقيا����ص ال�س���لوكات التكراري���ة 
واملقيدة من اإعداد الباحثني ، واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن اأن االأطفال امل�سابني 
با�س���طرابات طي���ف التوحد لديهم �س���لوكات ح�س���ية حركية تزداد م���ع التقدم يف 

العمر الزمني ، وتنخف�ص �سلوكات التماثل مع مرور الوقت.

ثانيًا : درا�سات تناولت التفاعل الجتماعي 
 (Chan, Cheung,  Leung,  Cheung & درا�س���ة  اهتم���ت 
(Cheung, 2005     بفح����ص ق���درات الفه���م اللفظ���ي والتعب���ري اللفظ���ي لعينة 
مكونة من 46 طفاًل توحدياً ، مت تق�سيمهم اإىل اأطفال توحديني من ذوي االأداء 
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الوظيف���ي املنخف����ص ، وم���ن ذوي االأداء الوظيف���ي املرتف���ع ، ومت تطبي���ق اختبار 
ال���ذكاء غ���ري اللفظي اإعداد : Brown et al ., 1997 ، واختبار التعبري اللفظي 
اإع���داد : ق�س���م ال�س���حة ، 1997، واالختب���ار الرمزي لقيا�ص الفه���م اللفظي اإعداد 
:Benton et al ., 1994  ، وانتهت نتائج الدرا�س���ة اإىل اأن االأطفال التوحديني 

لديهم خلل ُلغوي.

قام���ت درا�س���ة (Reisinger , 2008) على فح�ص الفروق بني االأطفال 
التوحدي���ني البال���غ عددهم 22 طف���اًل ، واالأطفال الذين يعان���ون من خلل ُلغوي 
بلغ عددهم 19 طفاًل ، و35 طفاًل عادياً ، تراوحت اأعمارهم بني 7-15 �سنة ، ومت 
 Lord et al ., 2003 ، : تطبي���ق قائم���ة املالحظة الت�سخي�س���ية للتوحد اإع���داد
وا�س���تبيان التوا�س���ل االجتماعي من اإعداد الباحث ، وانتهت نتائج الدرا�س���ة اإىل 
اأن االأطفال التوحديني كانوا اأكرث املجموعات انخفا�ساً يف التفاعل االجتماعي.  

اأما درا�سة (Dougles , 2009) فقد فح�ست طبيعة وتكرار التفاعالت 
االجتماعي���ة ب���ني االأطف���ال التوحدي���ني والعادي���ني البال���غ عدده���م 27 طف���اًل ، 
وتراوح���ت اأعمارهم  بني 10-11 �س���نة ، ومت تطبي���ق مقيا�ص التفاعل االجتماعي 
م���ن اإع���داد : ، Hodge &Hersman , 2007 واأبان���ت نتائ���ج الدرا�س���ة ع���ن اأن 

االأطفال التوحديني ال يتفاعلون مع زمالئهم يف الف�سل اأو معلميهم.

 (Pickles,Simonoff, Conti-Ramsden ,Falcaro, تناولت درا�سة
االأطف���ال  ل���دى  الُلغ���وي  الق�س���ور   Simkin ,  Charman& et al .,2009)
التوحديني واالأطفال ذوي اخللل الُلغوي النوعي اأو املحدد ، اأُجريت الدرا�سة على 
عين���ة بلغ قوامها 368 طفاًل ، ومت تطبيق مقيا�ص Wechsler، 1992،والتقومي 
االإكلينيك���ي للغ���ة اإعداد :  Semel et al ., 1987، ومت قيا�ص الفقد الُلغوي من 
 Lord et :خ���الل الت�س���خي�ص االإكلينيكي ومقيا�ص املقابلة الت�سخي�س���ية اإع���داد
 al , 2000، اأظه���رت نتائ���ج الدرا�س���ة اأن الفق���د الُلغوي يحدث يف حوايل 1% من 
االأطف���ال م���ن ذوي اخللل الُلغوي املح���دد ، وحوايل 15% م���ن االأطفال الذين مت 

ت�سنيفهم بالتوحد.
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ال�س���لوك   (Lam ,  Bodfish& Piven , 2009) درا�س���ة  فح�س���ت 
التك���راري وعالقت���ه ببع����ص املتغ���ريات االأخ���رى ، اأُجري���ت الدرا�س���ة عل���ى عين���ة 
م���ن االأطف���ال التوحديني بل���غ عددهم 316 طف���اًل ، ومت تطبي���ق مقيا�ص املقابلة 
الت�سخي�س���ية للتوحد اإعداد:  Lord et al ., 1994، واأبانت نتائج الدرا�س���ة عن 
ا�س���تخال�ص ثالثة عوامل : ال�س���لوك احلركي التكراري ، االإ�س���رار على التماثل 
، االهتمام���ات املح���ددة ، واإىل وج���ود ارتب���اط ب���ني ال�س���لوك التكراري والق�س���ور 

االجتماعي والعجز عن التوا�سل االجتماعي. 

قامت درا�س���ة (Gillis , Callahan& Romanczyk , 2011) بهدف 
تقومي ال�سلوك االجتماعي يف عينة من االأطفال التوحديني واأقرانهم العاديني 
بلغ عددهم 77 طفاًل ، واإىل التحقق من �سدق وثبات مقيا�ص التقومي ال�سلوكي 
للتفاع���الت االجتماعي���ة من اإعداد الباحثني ، اأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن متتع 
املقيا�ص مبعامالت �س���يكومرتية جيدة ، ووجود فروق جوهرية بني املجموعتني 

يف التفاعل االجتماعي ل�سالح االأطفال العاديني.

ثالث�ًا : درا�س�ات تناول�ت ع�الج ال�س�لوكات التكراري�ة واملقيدة ل�دى الأطفال 
التوحديني

فح�ست درا�سة )(Shabani , Wilder &Flood , 2001 مدى فاعلية 
فني�����ة  DRO يف خف����ص ح���دة �س���لوك اأرجح���ة اجل�س���م املتكررة ، حي���ث مت تعليم 
الطفل التوحدي التمييز بني اجللو�ص يف الكر�س���ي واأرجحة اجل�س���م ، واجللو�ص 
يف الكر�س���ي بدون اأرجحة للج�س���م ، وبلغ عدد اجلل�سات 15 جل�سة ، وانتهت نتائج 
درا�س���ة اإىل ا�س���تبعاد �سلوك اأرجحة اجل�س���م ، واجللو�ص يف الكر�سي ملدة 20 دقيقة 

والوقوف ملدة 17 دقيقة بدون اأرجحة للج�سم.

 (Ringdahl , Andelman, Kitsukawa , Winborn, هدفت درا�سة
 (Barretto & Wacher, 2002 اإىل فح����ص فعالي���ة فني���ة DRO يف خف����ص 
رفرف���ة الي���د ل���دى طف���ل توح���دي ، حي���ث اأُعط���ى الطفل ن�س���اطاً مف�س���اًل لديه 
 DRO عندم���ا يتوق���ف ع���ن االتيان بال�س���لوك غري املرغ���وب فيه ، وحقق���ت فنية

نتائج فعالة من خالل دجمها مع فنية املنبهات اللفظية. 
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هدف���ت درا�س���ة (Taylor , Hoch & Weissman, 2005) اإىل خف�ص 
ح���دة التنمي���ط ال�س���وتي لطفلة توحدية يف ال�ساد�س���ة من عمره���ا ، ومت حتديد 
اللعب التي ترتبط مبعدالت مرتفعة من التكرار ال�سوتي ، وكذلك اللعب التي 
ال ترتب���ط مبع���دالت مرتفع���ة ، ومت حتديد االألعاب التي تنتج مثريات �س���وتية ، 
ومت مقارنة جداول تعزيز الفرتة الزمنية الثابتة بالتعزيز التفا�س���لي لل�س���لوك 
االآخ���ر ، وبلغ���ت عدد جل�س���ات الرنامج 50 جل�س���ة ، وك�س���فت نتائج الدرا�س���ة عن 
فعالي���ة DRO يف خف�ص حدة التنميط ال�س���وتي ل���دى الطفلة مقارنة بجداول 

التعزيز الفرتة الزمنية الثابتة.

فح�س���ت درا�س���ة (Cicero , 2007) ج���داول الف���رتة الزمني���ة الثابت���ة 
ومقاطعة اال�س���تجابة واإعادة توجيهها لل�س���لوك النمطي كليهما على حدة وهما 
مع���اً ، اأُجري���ت الدرا�س���ة عل���ى 4 اأطف���ال توحدي���ني. وانته���ت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل 
انخفا�ص ال�سلوك النمطي من خالل ا�ستخدام فنية مقاطعة اال�ستجابة واإعادة 

توجيهها.

اأم���ا درا�س���ة (Ahearn et al., 2007)  فق���د هدف���ت اإىل خف����ص ح���دة 
التنميط ال�سوتي )الغناء ، الرثثرة ، الهممهمات التكرارية ، اجلمل التكرارية( 
با�س���تخدام فني���ة (RIR) ، اأُجري���ت الدرا�س���ة عل���ى عين���ة تتاأل���ف م���ن 4 اأطف���ال 
توحدي���ني ، تراوح���ت اأعماره���م ب���ني 3-11 �س���نة ، وبلغت عدد جل�س���ات الرنامج 
عل���ى الرتتي���ب 24 ، 32 ، 38 ، 32 ، واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة ع���ن جناح  (RIR)يف 

خف�ص حدة التنميط ال�سوتي لدى االأطفال التوحديني.

فح�ست درا�سة (Farber , 2010) فعالية (RIR) ، (DRO) يف خف�ص 
ح���دة التنمي���ط احلركي لدى ثالثة اأطفال من ذوي ا�س���طرابات طيف التوحد ، 
تراوحت اأعمارهم بني 7-10 �سنوات ، اثنان منهم توحديان ، والطفل الثالث من 
ذوي اال�سطرابات النمائية ال�ساملة ، وبلغ عدد جل�سات الرنامج على الرتتيب 
90 ، 40 ، 50 ، ويعطى التعزيز بعد حدوث ثالث ا�ستجابات يختفي فيها ال�سلوك 
التك���راري واملقي���د ، واأبان���ت نتائ���ج الدرا�س���ة ع���ن فعالية فني���ة (RIR) يف خف�ص 
حدة التنميط احلركي لدى طفلني ، وت�س���اوى فعالية الفنيتني يف عالج الطفل 

الثالث.
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اأُجري���ت درا�س���ة (Liu-Gitz & Banda , 2010) به���دف خف����ص ح���دة 
التنمي���ط  ال�س���وتي ل���دى 5 اأطفال توحديني يبدون �س���فرياً �س���اخباً ، و�س���حك 
غري منا�س���ب ، ويقومون بعمل جت�سوؤات مرتفعة با�ستخدام (RIR)، وبداأ اخلط 

القاعدي للعالج من 41% وانخف�ص اإىل %10.

هدفت درا�سة )حممد كمال اأبو الفتوح ، 2011( اإىل التحقق من فاعلية 
التدري���ب على وظيفة التوا�س���ل وا�س���تخدام التعزيز التفا�س���لي لل�س���لوك االآخر 
يف خف����ص حدة امل�س���كالت ال�س���لوكية ل���دى 8 حاالت توح���د ، ومت تطبيق مقيا�ص 
امل�س���كالت ال�سلوكية وقائمة املظاهر ال�س���لوكية الت�سخي�سية ال�سطراب التوحد 
وهم���ا م���ن اإعداد الباحث ، وتو�س���لت نتائج الدرا�س���ة اإىل وجود ف���روق ذات داللة 
اإح�سائية بني متو�سط درجات القيا�ص القبلي ومتو�سط درجات القيا�ص البعدي 

حلاالت الدرا�سة ل�سالح القيا�ص البعدي.

اأم���ا درا�س���ة (Cassella & Sidener , 2011) فق���د اهتم���ت بفح����ص 
فعالي���ة فني���ة (RIR) يف عالج طفل���ني توحديني لديهما تنميط �س���وتي )تكرار 
الكلم���ات واجلم���ل واالأ�س���وات( ، عم���ر الطف���ل االأول 7 �س���نوات و�س���هرين ، وبل���غ 
عمر الطفل الثاين 4 �س���نوات واأحد ع�س���ر ، وا�ستغرق تطبيق الرنامج 30 جل�سة 
للطف���ل االأول ، و 35 جل�س���ة للطف���ل الث���اين ، ومت عقد اجلل�س���ات 5 م���رات يومياً 
يف االأ�س���بوع ، وانته���ت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل انخفا�ص جوهري للتنميط ال�س���وتي 

.(RIR) با�ستخدام فنية

ا�س���تهدفت درا�س���ة (Joung , 2011) فح����ص فعالي���ة فني���ة (RIR) يف 
خف����ص حدة التنميط ال�س���وتي وحت�س���ني التلف���ظ بالكلمات واجلمل املنا�س���بة ، 
اأُجريت الدرا�س���ة على طفل توحدي يبلغ من العمر 9 �س���نوات ، وا�س���تغرقت مدة 
الرنام���ج 4 اأ�س���ابيع ، وملدة 21 جل�س���ة ، وانته���ت نتائج الدرا�س���ة اإىل فعالية فنية 

(RIR) يف خف�ص حدة التنميط ال�سوتي. 

اأُجري���ت درا�س���ة (Gilbride , 2011) به���دف خف����ص ح���دة التنمي���ط 
  (DRO)وفنية ، (RIR) ال�س���وتي لدى ثالثة اأطفال توحديني با�س���تخدام فنية
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، تراوح���ت اأعماره���م ب���ني 9-17 �س���نة ، وا�س���تغرق تطبي���ق الرنام���ج 20 ، 30 ، 45 
جل�س���ة للثالث���ة اأطفال على الرتتي���ب ، وانتهت نتائج الدرا�س���ة اإىل فعالية فنية 

(RIR) لطفل واحد ، وفعالية فنية (DRO) للطفلني االآخريني.

هدف���ت درا�س���ة (Colon, Ahearn, Clarlk& Maslsky ,2012)اإىل 
خف�ص حدة التنميط ال�سوتي لدى عينة من االأطفال بلغ عددهم 3 اأطفال من 
خالل ا�س���تخدام فنية (RIR) ، وبلغت عدد جل�س���ات الرنامج على الرتتيب 13 ، 
10 ، 10 للثالثة اأطفال على الرتتيب ، واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن خف�ص حدة 

 . (RIR) التنميط ال�سوتي با�ستخدام فنية

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
اأولً- العالق���ة ب���ني ال�س���لوكات التكراري���ة والتفاع���ل االجتماع���ي : اتفقت نتائج 
 (Tadevosyan-Leyfer et al ., 2003; Van Lang et al ., 2006;درا�س���ات
(Frazier et al ., 2008 عل���ى ع���دم وج���ود عالق���ة ب���ني ال�س���لوكات التكراري���ة 
 (Ronald et al., 2005 ;واملقي���دة والتفاع���ل االجتماع���ي ، اأم���ا نتائ���ج درا�س���ات
(Ronald et al ., 2006; Lam et al., 2009  فق���د اأ�س���فرت نتائجه���م ع���ن 
وج���ود عالق���ة موجبة دالة بني ال�س���لوك التكراري واملقيد والعج���ز عن التفاعل 

االجتماعي لدى االأطفال التوحديني.

ثاني�ًا- تناول���ت الدرا�س���ات ال�س���ابقة ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة ، والتفاعل 
االجتماع���ي ل���دى عينات خمتلفة م���ع عينة التوحد)االإ�س���رجر، اال�س���طرابات 
النمائي���ة ال�س���املة غ���ري املح���ددة ، االأطف���ال مبتالزم���ة ب���رادر ويل���ي ، االأطف���ال 
العادي���ني ، االأطف���ال مبتالزم���ة داون ، االأطف���ال ذوي اخلل���ل الُلغ���وي املح���دد( ، 

وتراوحت اأعمار االأفراد التوحديني من 1-18 �سنة.

ثالث�ًا- تباين���ت املقايي�ص امل�س���تخدمة لقيا�ص ال�س���لوكات التكرارية مثل مقيا�ص 
ال�س���لوكات التكرارية واملقي���دة وفقاً ملحكات ICD-10، مقيا����ص الروتني اليومي 
، مقيا����ص ال�س���لوك التك���راري ، واملقابلة ال�س���لوكية التكرارية. وكذل���ك املقايي�ص 

- ٨١ -



فعالية فنيتي التعزيز التفا�شلي لل�شلوك االآخر  ومقاطعة اال�شتجابة واإعادة توجيهها  د .  ال�شيد كامل ال�شربيني 

امل�س���تخدمة يف قيا����ص التفاع���ل االجتماعي ومنه���ا اختبار الذكاء غ���ري اللفظي ، 
االختب���ار الرم���زي لقيا����ص الفهم اللفظي ، مقيا�ص التفاع���ل االجتماعي ، قيا�ص 
الفقد الُلغوي من خالل الت�س���خي�ص االإكلينيكي ، مقيا�ص املقابلة الت�سخي�س���ية 
، ومقيا����ص التق���ومي ال�س���لوكي للتفاع���الت االجتماعي���ة ، وا�س���تبيان التوا�س���ل 

االجتماعي.

رابعًا- اأظهرت نتائج الدرا�س���ات ال�س���ابقة �س���يوع ال�س���لوكات التكراري���ة واملقيدة 
 Bodfish et al., 2000; Militerni et al ., 2002; Hollander et al(
 ., 2005; Carcani-Rothwell et al., 2006 ; Greaves et al., 2006;
 Cuccaro, 2007; South et al., 2007; Richler et al ., 2009; Hepburn
 &MaClean , 2009 ; Lam et al., 2009 ; Richler et al., 2010;
 Georgiades et al., 2010; Leekam et al ., 2011، واأبانت نتائج الدرا�سات 
 (Orsmond et al .,2004; Chan ، ال�سابقة عن انخفا�ص التفاعل االجتماعي
 et al., 2005 ; Chiang et al .,2008; Rump et al ., 2009; Pellicano
 &Macrae , 2009; Dougles , 2009; Lam et al., 2009; Pickles et
 al ., 2009; Nicole , 2010; Philip et al., 2010; Mieke et al., 2011;

Manolitsi & Botting , 2011; Gillis et al ., 2011)

خام�س�ًا- ا�س���تخدمت فني���ة DRO  بنج���اح يف خف����ص ح���دة اأرجح���ة اجل�س���م 
 (Shabani  et al., 2001; Ringdahl et al., الي���د  ورفرف���ة  املتك���ررة 
 (2002، كم���ا ا�س���تخدمت فني���ة مقاطع���ة اال�س���تجابة واإعادة توجيهه���ا بنجاح يف 
 (Ahearn et al.,2007;Liu-Gitz , 2010 ;خف����ص ح���دة التنمي���ط ال�س���وتي
 ،   Cassella&Sidener , 2011; Joung, 2011; Colon et al .,2012)
وجمع���ت درا�س���ة Taylor et al ., 2005 ب���ني فني���ة DRO ، وج���داول التعزي���ز 
 (Cicero الفرتة الزمنية الثابتة يف خف�ص حدة التنميط ال�س���وتي ، اأما درا�س���ة
(2007 , فقد ا�س���تخدمت جداول الفرتة الزمنية الثابتة ومقاطعة اال�س���تجابة 
واإع���ادة توجيهه���ا خلف�ص حدة ال�س���لوك النمطي ، وا�س���تخدمت درا�س���ة )حممد 
كمال اأبو الفتوح ،2011( التعزيز التفا�سلي لل�سلوك االآخر لعالج بع�ص امل�سكالت 
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 (Farber , 2010; Gilbride ال�سلوكية لدى االأطفال التوحديني . اأما درا�ستي
(2011 , فقد جمعت بني فنية DRO و RIR يف خف�ص حدة ال�سلوك احلركي ، 
وامتدت عدد اجلل�س���ات بني 10-50 جل�س���ة ، با�ستثناء اجلل�سات التي اأُجريت على 

الطفل االأول يف درا�سة (Farber , 2010) والتي بلغت 90 جل�سة.

فرو�ض الدرا�سة :  
�س���اغ الباح���ث الفرو����ص التالي���ة كاإجاب���ات حمتمل���ة لالأ�س���ئلة املثارة يف م�س���كلة 

الدرا�سة :
توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة اإح�سائياً بني درجات االأفراد التوحديني - 1

على مقيا�ص ال�سلوكات التكرارية واملقيدة ومقيا�ص التفاعل االجتماعي ».
توجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية - 2

يف القيا�س���ني القبل���ي والبع���دي عل���ى مقيا�ص ال�س���لوكات التكراري���ة واملقيدة 
والفروق ل�سالح القيا�ص البعدى«.

ال توجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية - 3
يف القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�ص ال�سلوكات التكرارية واملقيدة ».

توجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية - 4
يف القيا�س���ني القبل���ي والبع���دي عل���ى مقيا�ص ال�س���لوكات التكراري���ة واملقيدة 

والفروق ل�سالح القيا�ص البعدي«.
ال توج���د فروق دالة اإح�س���ائياً بني متو�س���طي درجات املجموع���ة التجريبية - 5

يف القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�ص ال�سلوكات التكرارية واملقيدة ».

خطة الدرا�سة :
اأولً : منهج الدرا�سة 

اقت�ست طبيعة الدرا�سة احلالية اأن ي�ستخدم الباحث ت�سميم املجموعة    
الواحدة وهو اأحد الت�س���ميمات التجريبية االأكرث ا�ستخداماً يف جمال البحوث 
الرتبوي���ة والنف�س���ية وال���ذي يعتم���د عل���ى جمموعة واح���دة من االأفراد ت�س���مى 

املجموعة التجريبية )جابر عبد احلميد ، اأحمد خريي ، 1978 ، 209( .         
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ثانيًا : عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�س���ة من جمموعة الذكور التوحديني بلغ عددهم 61    
ف���رداً ، مت اختياره���م من االأطفال امللتحقني مبعهد الرتبية الفكرية بالطائف ، 
واجلمعية ال�سعودية للتوحد ، ومركز جوري املتميز لذوي االحتياجات اخلا�سة 
، ومعه���د الرتبي���ة الفكرية بجدة ، والذين مت ت�س���نيفهم عل���ى اأنهم يعانون من 
اإعاق���ة التوح���د ، تراوح���ت اأعماره���م ب���ني 6-18 �س���نة ، مبتو�س���ط عم���ري 11،96 
وانح���راف معي���اري 3،29 ، يف ح���ني تكون���ت العين���ة التجريبي���ة للدرا�س���ة م���ن 5 
ح���االت م���ن اأطفال التوح���د مت اختيارهم من معهد الرتبي���ة الفكرية بالطائف 

وذلك حتى يتمكن الباحث من تطبيق الرنامج ال�سلوكي.

مت ح�سر االأفراد التوحديني الذكور الذين يعانون من درجات مرتفعة    
التكراري���ة واملقي���دة مبعه���د الرتبي���ة الفكري���ة بالطائ���ف فبل���غ  ال�س���لوكات  يف 
عدده���م 5 اأطف���ال ، وتراوح���ت اأعمارهم الزمنية بني 104-112 �س���هر مبتو�س���ط 
عمري 108،40 وانحراف معياري 3،36 ، وامتدت ن�س���ب ذكائهم بني 74-80 على 
مقيا����ص ج���ودارد ، مبتو�س���ط 77،20 ، وانحراف معي���اري 2،58 ، ومت التحقق من 
انتظ���ام االأطف���ال التوحديني يف احل�س���ور اإىل معهد الرتبية الفكرية )ف�س���ول 
التوح���د( ، وم���ن اأنه���م ال يعان���ون م���ن اأمرا����ص ج�س���مية اأو ح�س���ية اأو اإعاق���ات 
اأخ���رى غ���ري التوحد ، وقد حتق���ق الباحث من التقارب االجتماعي االقت�س���ادي 
الأ�س���ر االأطفال امل�س���اركني يف هذه الدرا�س���ة من خالل تطبيق مقيا�ص امل�س���توى 
االجتماع���ي االقت�س���ادي اإع���داد : عب���د العزي���ز ال�س���خ�ص ، 1995، كم���ا مت حتقق 
من تقارب اأدائهم على مقيا�ص ال�سلوكات التكرارية واملقيدة ، ومقيا�ص التفاعل 

االجتماعي. 

ثالثًا : اأدوات الدرا�سة

   Repetitive & Restricted )1 1- مقيا�ض ال�سلوك التكراري واملقيد  )ملحق
Behaviour Scale

(Bourreau , Roux , Gomot , Bonnet-املقيا����ص ه���ذا  اأع���د    
(Brilhault & Barthelemy , 2009 لقيا����ص ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة 
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ل���دى ذوي ا�س���طراب طي���ف التوح���د ، وا�س���تمدت عب���ارات املقيا����ص م���ن خ���الل 
التقومي الو�س���في الدقيق لل�س���لوكات التكرارية واملقيدة ، ومن خالل االعتماد 
على املدخل الع�سبي الوظيفي ، ويغطي هذا املقيا�ص مدى وا�سع من ال�سلوكات 
التكراري���ة واملقي���دة املالحظ���ة لدى ذوي ا�س���طراب طيف التوح���د ، كما اأن هذا 
املقيا����ص ال يتاأث���ر بالعم���ر الزمن���ي ، وي�س���مح بالتحدي���د املو�س���وعي ، وجتان����ص 
املجموع���ات الفرعي���ة م���ن ال�س���لوكات التكرارية واملقي���دة والتي تك���ون مرتبطة 

باالآليات النف�سية الف�سيولوجية ، وبتح�سني وتقومي املداخل العالجية. 

وتكون���ت القائم���ة االأولي���ة للمقيا����ص م���ن 43 عب���ارة ، ومت عر�س���ها على    
املحكم���ني جلعله���ا اأك���رث دق���ة وفهم���اً ، وبع���د اإج���راء املعام���الت ال�س���يكومرتية 
تقل�س���ت اإىل 35 عب���ارة ، وتت���م االإجاب���ة عل���ى املقيا�ص من خالل خم�س���ة خيارات 
)ال�س���لوك غ���ري مع���ر عنه اأبداً ، ال�س���لوك معر عنه بدرجة ب�س���يطة ، ال�س���لوك 
معر عنه بدرجة متو�س���طة ، ال�س���لوك معر عنه بدرجة كبرية ، ال�سلوك معر 
عن���ه بدرج���ة كب���رية ج���داً( ، ودرجاتها كالتايل �س���فر ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ويدل ارتفاع 
الدرجة على ارتفاع معدالت ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة ، ويقوم املعلم اأو ويل 

االأمر باال�ستجابة على هذا املقيا�ص. 

واأُجري���ت معامالت ال�س���دق والثب���ات على عينة بلغ قوامه���ا 145 طفاًل    
ومراهق���اً ورا�س���داً )38 م���ن االإناث ، 107 م���ن الذكور( ، تراوح���ت اأعمارهم  بني 
3-33 �س���نة ،  و49 طفاًل من �س���غار ال�س���ن ، تراوحت اأعمارهم بني 3-7 �س���نوات 
، و40 طف���اًل تراوح���ت اأعمارهم بني 8-12 �س���نة ، و32 مراهقاً تراوحت اأعمارهم 
بني 13-18 �س���نة ، و24 را�س���داً تراوحت اأعمارهم  بني 19-33 �س���نة ، وبلغت عينة 
التوح���د 99 ، وذوي اال�س���طراب النمائ���ي ال�س���امل غ���ري املح���دد 41 ، ومتالزم���ة 

االإ�سرجر 5 .

ومت ح�س���اب �س���دق املقيا�ص ع���ن طريق اأ�س���لوب التحلي���ل العاملي الذي    
 Sensorimotorاأ�س���فر عن اأربعة عوامل هي : عامل التنميط احل�س���ي احلركي
Stereotypy ، وت�س���بع علي���ه العب���ارات التالي���ة 1 ،2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 14 ، 17 
، 26 ، 28 ، وكان���ت ن�س���بة اإ�س���هامه يف التباي���ن الُكل���ي)12%( ، ويعك�ص هذا العامل 
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ال�س���لوكات التكراري���ة ، وال�س���لوكات النمطي���ة ، وال�س���راخ التك���راري ، و�س���لوكات 
مرتك���زة عل���ى اجل�س���م ، و�س���لوكات ح�س���ية �س���اذة ، عام���ل رد الفع���ل للتغ���ريات 
Reaction To Changes وت�س���بع عليه العبارات التالية 13 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 
، 31 ، 32 ، وكان���ت ن�س���بة اإ�س���هامه يف التباي���ن الُكل���ي)11%( ، ويعك�ص هذا العامل 
تبن���ي الف���رد للطقو�ص يف االأن�س���طة املتع���ددة ، ورد الفعل للتغ���ريات الطفيفة يف 
البيئة وامل�ساداة ،  وعامل ال�سلوكات النمطية  Restricted behaviors وت�سبع 
عليه العبارات التالية 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 22 ، 24 ، 27 ، 33 ، وكانت ن�س���بة اإ�س���هامه 
يف التباي���ن الُكل���ي)11%(  ، ويعك�ص ه���ذا العامل التعامل مع اال�س���تخدام املتكرر 
لالأ�س���ياء ، واالهتمام اأو التعلق باالأ�سياء وتفا�سيلها ، واملو�سوعات واالهتمامات 
املحددة ، ونق�ص االهتمام باالأ�سياء اجلديدة ، وعامل ق�سور التعديل اأو التغيري
Modulation Insufficiency وت�س���بع عليه العبارات التالية 15 ، 16 ، 23 ، 25 
، 29 ، 34 ، 35 ، وكانت ن�سبة اإ�سهامه يف التباين الُكلي)9%( ، ويعك�ص هذا العامل 
العدواني���ة نح���و الذات واالآخري���ن ، واملظاه���ر االنفعالية النمطي���ة ، والتهيج اأو 
االإث���ارة ، وبلغ���ت الن�س���بة الكلي���ة لتباي���ن العوامل االأربع���ة)43%(. ومت ا�س���تبعاد 
عبارت���ني مل يت���م ت�س���بعهما عل���ى اأي عام���ل وهم���ا رق���م )6( : خط���وات متك���ررة 
)مث���ل التح���رك ذهاب���اً واإياب���اً بني حائط���ني اأو قطعت���ني ، اأو ال���دوران بال نهاية 
حول �س���جرة(  ، ورقم)30( : احلاجة لو�س���ع االأ�س���ياء كما كانت عليها )مثل اأن 
تكون ال�س���تائر مغلقة ، االأبواب مفتوحة ب�س���كل معني( ، كما مت ح�ساب االرتباط 
ب���ني درج���ة املف���ردة والدرجة الكلية للبع���د فرتاوحت لالأبع���اد االأربعة بني 0،59 
-0،66، كما مت ح�ساب ال�سدق عن طريق ح�ساب االرتباطات بني املقيا�ص احلايل 
 Child Autism Rating  (CARS) ومقيا����ص  تقدير الطفل التوحدي دادعإ
Schopler et al ., 1980 ، فكانت  0،47 ، 0،05  ،0،31 ، 0،29 بني العوامل االأربعة 
ومقيا�ص  (CARS)على الرتتيب ، وكل املعامالت دالة با�ستثناء العامل الثاين.

ومت ح�س���اب ثب���ات املقيا�ص عن طري���ق ثبات املقدرين با�س���تخدام طريق    
معامل كابا Kappa )يعمل على ت�س���حيح االأخطاء التي تعزى لل�سدفة( لعينة 
بل���غ عدده���ا 29 من ذوي ا�س���طراب طيف التوحد ، تراوح���ت اأعمارهم بني 33-3 
�س���نة ، وبلغ���ت معام���الت الثب���ات للعام���ل االأول 0،88 ، وللعام���ل الث���اين 0،87 ، 
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وللعام���ل الثال���ث 0،84 ، وللعام���ل الراب���ع 0،94 ، وع���ن طري���ق معامل ثب���ات األفا 
كرونب���اخ كان���ت معام���الت الثب���ات عل���ى الرتتي���ب 0،81 ، 0،79 ، 0،75 ، 0،72 على 

 (Bourreau et al ., 2009 , 676-680)الرتتيب لالأبعاد االأربعة

 مت اتخاذ اخلطوات الآتية لإعداد املقيا�ض يف البيئة ال�سعودية : 

ï  قام الباحث بتعريب املقيا�ص ، ومت عر�ص الن�سخة املعربة وال�سورة االأ�سلية
على ثالثة من اأع�ساء هيئة التدري�ص بق�سم اللغة االجنليزية بكلية االآداب 
وق�سم املناهج )لغة اإجنليزية( وذلك للتاأكد من دقة الرتجمة ، ثم مت عر�ص 
املقيا�ص على )4( من اأع�ساء هيئة التدري�ص بق�سمي الرتبية اخلا�سة وعلم 
النف����ص بكلي���ة الرتبي���ة جامعة الطائ���ف للتاأكد من و�س���وح العب���ارات ودقة 
�سياغتها ، ثم مت عر�ص املقيا�ص املرتجم على اثنني من املخت�سني يف اللغة 
العربي���ة بغر����ص التحق���ق م���ن ال�س���المة الُلغوية للعب���ارات ، والذي���ن اأبدوا 

بع�ص املالحظات الب�سيطة مت ت�سمينها يف الن�سخة املعدلة.
ï  كما مت عر�ص املقيا�ص على )3( من معلمي التوحد مبعهد الرتبية الفكرية

بالطائف ، وذلك للتحقق من و�سوح جميع عبارات املقيا�ص ، والوقوف على 
اأي م�س���كالت تتعلق بفهم العبارات اأو التطبيق ، واأ�س���فرت هذه اخلطوة عن 

عدم حدوث اأية تعديالت.

تقنني املقيا�ض:

مت تقن���ني املقيا����ص عل���ي عين���ة كلية بل���غ عدده���ا )30( ف���رداً توحدياً مت   
اختيارهم من االأطفال امللتحقني مبعهد الرتبية الفكرية بالطائف ، واجلمعية 
ال�س���عودية للتوحد ، ومركز جوري املتميز لذوي االحتياجات اخلا�س���ة ، ومعهد 

الرتبية الفكرية بجدة.

مت ح�ساب �سدق املقيا�ص بالطرق االآتية:  •
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)اأ( ال�سدق التالزمي :

مت ح�س���اب ال�س���دق التالزمي بني مقيا�ص ال�سلوكات التكرارية واملقيدة   
ومقيا�ص �سكوبلر لتقدير التوحد الطفويل واجلدول التايل يو�سح ذلك :

جدول )1(
معامالت االرتباط بني مقيا�ش ال�سلوكات التكرارية ومقيا�ش �سكوبلر

مستوى الداللةمقياس سكوبلر لتقدير التوحد الطفوليأبعاد المقياس

0,6420,01 التنميط الحسي الحركي

0,6010,01رد الفعل للتغيرات

0,4180,05السلوكات المقيدة

0,5800,01 قصور التعديل

يت�س���ح م���ن جدول )1( وج���ود ارتباط موجب دال ب���ني اأبعاد مقيا�ص ال�س���لوكات 
التكرارية واملقيدة ومقيا�ص �سكوبلر لتقدير التوحد الطفويل

)ب( ال�سدق بطريقة الت�ساق الداخلي :

مت ح�س���اب ال�س���دق عن طريق ح�س���اب االرتباطات بني االأبعاد الفرعية   
للمقيا����ص بع�س���ها البع����ص ، ومعام���الت االرتباط ب���ني درجة العب���ارة والدرجة 
الكلي���ة للبع���د ملقيا�ص ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة  )اأحم���د عبد اخلالق ،1993، 

195، فوؤاد اأبو حطب واآخرون ،1993( واجلدوالن التاليان يو�سحان ذلك :   

جدول)2(
               معامالت االرتباط بني اأبعاد مقيا�ش ال�سلوكات التكرارية واملقيدة

المتغيرات
 التنميط الحسي

الحركي
 رد الفعل
للتغيرات

 السلوكات
المقيدة

 قصور
 التعديل

- التنميط الحسي الحركي

0,79**رد الفعل للتغيرات

0,89**0,75**السلوكات المقيدة

-0,92**0,85**0,88** قصور التعديل
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جدول)3(
معامالت االرتباط بني درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد 

م
 التنميط الحسي

الحركي
م

 رد الفعل
للتغيرات

م
 السلوكات
المقيدة

 قصور التعديلم

1**0,8113**0,60 9**0,8415**0,81

2**0,8618**0,7810**0,7216**0,72

3**0,8519**0,8611**0,8223**0,67

4**0,8720**0,7712**0,8425**0,85

5**0,7221**0,5522**0,8029**0,84

7**0,4831**0,8324**0,7834**0,80

8**0,4932**0,7827**0,8735**0,77

14**0,7033**0,75

17**0,65

26**0,71

28**0,80

يت�س���ح م���ن ج���دول )2( وج���دول )3( اأن جمي���ع معام���الت االرتب���اط دال���ة عن���د 
م�ستوى 0،01

ثبات املقيا�ض :  مت ح�ساب ثبات املقيا�ص عن طريق  معامل األفا كرونباخ  فبلغ 
0،91 ، 0،86 ، 0،92 ، 0،85 لالأبعاد على الرتتيب.

وبناء على ما �س���بق تكونت ال�س���ورة النهائية مقيا�ص ال�س���لوك التكراري واملقيد  
)33(عبارة.

Social Interaction  Scale )22- مقيا�ض التفاعل الجتماعي)ملحق
اأُع���د الباح���ث ه���ذا املقيا����ص به���دف قيا����ص التفاع���ل االجتماع���ي ل���دى االأف���راد 

التوحديني. 
مت اتخاذ اخلطوات الآتية لإعداد املقيا�ض: 

مت االإط���الع علي االأطر النظرية التي تناول���ت التفاعل االجتماعي واملقايي�ص  -
���ممت من اأجل قيا����ص التفاعل االجتماعي ، وذلك  العربي���ة واالأجنبية التي �سُ
به���دف االإف���ادة منه���ا يف اإع���داد املقيا����ص احل���ايل ،  وم���ن ب���ني ه���ذه املقايي����ص 
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مقيا����ص اال�س���تجابات االجتماعي���ة Social Responsiveness Scale اإعداد 
: (Constantino &Gruber , 2005) ويتاأل���ف ه���ذا املقيا����ص من 65 عبارة ، 
تقي�ص املرحلة العمرية من 6-18 �سنة ، ويتمتع املقيا�ص مبعامالت �سيكومرتية 
جيدة ، فقد مت ح�س���اب �س���دقه عن طريق ال�س���دق العاملي الذي اأفرز خم�س���ة 
عوام���ل م���ن بينه���ا عامل التفاعل االجتماعي ، ومت ح�س���اب ال�س���دق التالزمي 
م���ع مقيا�ص املقابلة الت�سخي�س���ية للتوح���د اإعداد: Lord  et al ., 1994 فبلغ 
0،70 ومت ح�ساب ثباته عن طريق معامل األفا كرونباخ فرتاوح بني 0،94-0،93 
ل���كل م���ن الذكور واالإن���اث وفقاً لتقدي���رات الوالدين ، وتراوح ب���ني 0،96-0،97 
ل���كل م���ن الذكور واالإن���اث وفقاً لتقديرات املعلمني ، وع���ن طريق اإعادة تطبيق 
(DSM-IV- املقيا����ص ت���راوح ب���ني 0،77 - 0،85 ، كما مت االعتماد عل���ى حمكات
 The Gilliam75( ، ومقيا����ص جلي���ام للتوح���د املراجع���ة الثانية، TR , 2000
Autism Rating ,2005  واملكون  من 42 عبارة يقي�ص التوا�سل االجتماعي 
، التفاع���ل االجتماع���ي ، ال�س���لوكات التكراري���ة ، ومت تطبيق���ه عل���ى عين���ة م���ن 
التوحدي���ني تراوح���ت اأعماره���م ب���ني 3 اإىل 22 �س���نة بلغ قوامه���ا 1،092 من 46 
والي���ة اأمريكية ، ومت ح�س���اب �س���دقه م���ع قائمة املالحظة الت�سخي�س���ية اإعداد 
:  Dilavor et al ., 1995فرتاوح���ت معام���الت االرتب���اط ب���ني 0،92-0،37 ، 
ومت ح�س���اب الثبات مبعامل األفا كرونباخ فرتاوح بني 0،88-0،96 ، وعن طريق 
اإعادة تطبيق املقيا�ص للعينة الكلية بلغ 0،81، وعن طريق ثبات املقدرين تراوح 
ب���ني 0،73-0،82، كما اأظهرت نتائج تقنينه يف البيئة االأردنية معامالت �س���دق 

.(Jabery , 2008, 48-51) وثبات مرتفعتني

ق���ام الباح���ث بعر����ص املقيا����ص عل���ى اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ص* بق�س���م الرتبية  -
اخلا�س���ة ، وعل���م النف����ص ، وال�س���حة النف�س���ية ، والط���ب النف�س���ي ، واالأطب���اء 
النف�س���يني مب�ست�سفى الطائف لل�سحة النف�سية  للُحكم علي مدي  �سالحيته 

، وقد اأ�سفر هذا عن ا�ستقرار فقرات املقيا�ص عن 28 عبارة.

* اأ.د/ اأحم���د عب���د الرحم���ن عثم���ان ، اأ.د/ ع���الء حمم���ود �س���عراوي ، اأ.د.م/ مدح���ت 
عب���د املح�س���ن الفقي ، اأ.د.م/ حمدان ف�س���ة ، د/خ�س���ر حممد عب���د الرحمن ، د/على 
حممود د/نادر مكي ، د/معمر عبد اهلل ، د/عمرو اأحمد كمال ، د/حممد عبد البديع                 

د/ماهر عبد احلميد.
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مت عر����ص املقيا����ص عل���ى )3( م���ن معلم���ي التوح���د مبعه���د الرتبي���ة الفكري���ة  -
بالطائف ، وذلك للتحقق من و�سوح جميع فقرات املقيا�ص ، واأنها تنقل املعني 
امل���راد ، والوق���وف  ب�س���كل دقي���ق عل���ي اأي م�س���كالت تتعلق بفه���م العب���ارات ، اأو 
التطبيق ، اأو الت�س���حيح. وقد مت اإجراء بع�ص التعديالت الطفيفة علي بع�ص 

االألفاظ غري الوا�سحة للعينة مع عدم اإحداث تغيري يف حمتوي العبارة.

مت و�سع بدائل لالإجابة هي ال تنطبق اإطالقاً ، تنطبق بدرجة ب�سيطة ، تنطبق  -
بدرجة متو�سطة ، تنطبق كثرياً ، تنطبق متاماً وحت�سل على الدرجات التالية 
على التوايل    �س���فر ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ت�س���ري الدرجة املنخف�س���ة اإيل متتع الطفل 
التوحدي مب�ستوي مرتفع من التفاعل االجتماعي ، ويقوم املعلم اأو يل االأمر 

باال�ستجابة عن هذا املقيا�ص.

تقنني املقيا�ض:

مت تقن���ني املقيا����ص علي عينة بل���غ عددها )30( فرداً توحدي���اً مت اختيارهم 
م���ن االأطف���ال امللتحقني مبعه���د الرتبية الفكري���ة مبدينة الطائ���ف ، واجلمعية 
ال�س���عودية للتوحد ، ومركز جوري املتميز لذوي االحتياجات اخلا�س���ة ، ومعهد 

الرتبية الفكرية بجدة. 

- مت ح�ساب �سدق املقيا�ص بالطرق االآتية: 
)اأ( ال�سدق التالزمي : مت ح�ساب ال�سدق التالزمي بني مقيا�ص التفاعل االجتماعي 
ومقيا����ص �س���كوبلر لتقدي���ر التوح���د الطفويل وبل���غ معامل ال�س���دق 0،437 وهو 

معامل دال عند م�ستوى 0،05

 )ب( ال�س�دق بطريقة الت�س�اق الداخلي : مت ح�س���اب معامالت االرتباط بني درجة 
العب���ارة والدرج���ة الكلي���ة للمقيا����ص ) بع���د ا�س���تبعاًد درج���ة العبارة م���ن الدرجة 

الُكلية للمقيا�ص( واجلدول التايل يو�سح ذلك :
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جدول )4(
معامالت االرتبـاط بني درجة العبارة والدرجة الكلية ملقيا�ش التفاعل االجتماعي

معامالت االرتباطممعامالت االرتباط ممعامالت االرتباط م
1**0,7011**0,4921**0,56
2**0,7412**0,6622**0,71
3**0,7713**0,6723**0,73
4**05314**0,8424**0,59
5**0,7815**0,5725**0,74
6**0,7116**0،7626**0,64
7**0,5717**0،5727**0,67
8**0،5918**0,8128**0,66
9**0,5419**0,80

10**0,5320**0,62

 يت�سح من جدول )4( اأن جميع معامالت االرتب�اط بني درجة العبارة والدرجة 
الكلية للمقيا�ص دالة عند م�ستوي 0.01      

- مت ح�ساب ثبات املقيا�ص با�ستخدام الطرق االآتية:
)اأ( معام�ل األف�ا كرونب�اخ  : مت ا�س���تخدام معامل األفا كرونب���اخ للتحقق من ثبات 

املقيا�ص فبلغ 0،85 وهو معامل ارتباط دال عند م�ستوي 0،01      
)ب( التجزئ�ة الن�س�فية : مت ح�س���اب ثبات املقيا����ص بطريقة التجزئة الن�س���فية ) 

�سيرمان – براون ، جتمان( فكانت 0،82 ، 0،82 على الرتتيب.

وبن���اًء عل���ى ما �س���بق تكون���ت ال�س���ورة النهائية ملقيا����ص التفاع���ل االجتماعي من  
)28(عبارة.

3- مقيا�ض جودارد للذكاء : 

ُيعد هذا املقيا�ص من مقايي�ص الذكاء االأدائية ، وهو من اأ�سهر مقايي�ص    
ال���ذكاء املتح���ررة من اأثر الثقافة ، وقد ا�س���تخدم الباحث ه���ذا املقيا�ص الأن اأداء 
االأطف���ال التوحدي���ني عل���ى املقايي�ص االأدائية اأف�س���ل من اأدائهم عل���ى املقايي�ص 
اللفظية ، حيث اأنهم يعانون من ق�سور يف اجلانب الُلغوي ، كما اأن هذا املقيا�ص 
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قد ا�ستخدم يف عدة درا�سات مثل )عبد املنان معمور،1997، عادل عبد اهلل ،2001 
، اأمرية بخ�ص ،2002( ، ويتكون االختبار من : لوحة خ�سبية حتتوي على ع�سرة 
اأ�س���كال مفرغة ، واالأ�س���كال جميعها من النوع الب�س���يط مثل املثلث وامل�ستطيل ، 
واملربع ، والنجمة ، والدائرة ، وكذلك )10( قطع خ�س���بية ذات اأ�س���كال خمتلفة 
، ويق���وم الفاح����ص باإخ���راج ه���ذه القط���ع اخل�س���بية م���ن مكانه���ا ، ويطل���ب م���ن 
املفحو����ص اأن ي�س���عها يف مكانه���ا باأ�س���رع ما ميكن. حت�س���ب درجة امل�س���ارك على 
اأ�س���ا�ص الزم���ن ال���ذي اأنهى فيه عق���ب كل حماولة وي�س���جل يف جدول ، وي�س���مح 
للم�س���ارك باإج���راء ثالث حماوالت ل���كل قطعة ، درجة امل�س���ارك لكل قطعة هي 
اأ�سرع زمن يقطع فيه القطعة اخل�سبية من بني املحاوالت الثالث ، ثم ي�ستخدم 
ج���دول املعايري حل�س���اب مقابالت للزمن الذي اأجريت فيه املحاوالت لنح�س���ل 

على العمر العقلي للطفل امل�سارك)�سالح مراد،اأمني على، 264-2005،263(. 

4- مقيا�ض امل�س�توى الجتماعي القت�س�ادي : اإعداد : )عبد العزيز ال�سخ�ص 
)1995 ،

يتاألف املقيا�ص من خم�سة اأبعاد تقي�ص امل�ستوى االجتماعي االقت�سادي 
وهي : وظيفة رب االأ�سرة اأو مهنته ، وم�ستوى تعليمه ، وراتبه ال�سهري ، ووظيفة 
االأم ومهنته���ا ، وم�س���توى تعليمه���ا ، وراتبها ال�س���هري ، اإىل جانب متو�س���ط دخل 
االأ�س���رة يف ال�س���هر ، وعدد اأفراد االأ�سرة ، ويتمتع املقيا�ص مبعامالت �سيكومرتية 
جي���دة ، وق���د قامت)اأمرية بخ�ص ، 2002( بتطبيق���ه على االأطفال التوحديني يف 

البيئة ال�سعودية.

5- مقيا�ض �سكوبلر لتقدير التوحد الطفويل
تعري���ب وتقنني املقيا�ص: )طارق ال�س���مري، زيدان ال�س���رطاوي ، �س���فاء 

قراقي�ص 2010 ،320-289(.
 Childhood Autism Rating طور مقيا�ص تقدير التوحد الطفويل
Scale (CARS) �س���كوبلر واآخ���رون (Schoplere  et al ., 1980) ويتاأل���ف 
املقيا�ص من )15( عبارة ت�سمنت كل عبارة منها 4 تقديرات متدرجة من )4-1( 
مع اإعطاء و�سف لل�سلوكات التي توؤخذ باالعتبار عند اإعطاء التقديرات املنا�سبة 
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منها للطفل ، وي�سري الرقم )1( اإىل اأن ال�سلوك عادي يف حني ت�سري التقديرات 
)2 ، 3 ،4 ( اإىل اأن ال�س���لوك ي���رتاوح ب���ني كون���ه غ���ري ع���ادي بدرج���ة ب�س���يطة اأو 
متو�سطة اأو �سديدة على التوايل ، وميكن اإعطاء تقديرات بينية مثل )1،5 ، 2،5 
، 3،5( ، وا�س���تقت عبارات املقيا�ص من خالل معايري كانر ،1943 ، ونقاط كريك ، 
1961 ، وتعري���ف روت���ر ، 1978 ، وتعريف اجلمعية الوطنية لالأطفال التوحديني 
 DSM-IV 1978، والدلي���ل الت�سخي�س���ي واالإح�س���ائي لال�س���طرابات العقلي���ة ،
1994 , ، وق���د متت���ع املقيا����ص يف �س���ورته االأ�س���لية بدالالت �س���دق وثبات عالية 
فق���د مت ح�س���اب �س���دقه عن طري���ق �س���دق املحك بني املجم���وع الكل���ي للدرجات 
والتقديرات االإكلينيكية التي مت احل�سول عليها خالل نف�ص جل�سات الت�سخي�ص 
وكانت 0،84، ومت ح�س���اب �س���دقه يف مواقف بديلة )مقابلة الوالدين ، املالحظة 
ال�س���فية ، مراجع���ة ملف���ات وتاري���خ احلال���ة( وبلغ االتف���اق 0،82، كما مت ح�س���اب 
�س���دقه ع���ن طريق تقدي���رات املهنيني يف جم���االت متعددة وتقدي���رات الزائرين 
اأثن���اء مالحظاته���م جلل�س���ات الت�س���خي�ص وبل���غ االتف���اق 0،83 ، كم���ا مت ح�س���اب 
ثب���ات املقيا����ص بطريقة األف���ا كرونباخ فبلغ معامل الثب���ات 0،49 ، وبطريقة ثبات 
املقدرين اأو املُقيمني فبلغ 0،71 وبلغ معامل االرتباط بني مرتي التطبيق 0،88. 

وق���د ق���ام )طارق ال�س���مري واآخ���رون ، 2010( ب�س���ياغة عب���ارات املقيا�ص 
وف���ق طريق���ة ليك���رت م���ع مالحظة كل عب���ارة من العب���ارات اخلم�ص ع�س���رة ايل 
تتاأل���ف منه���ا ال�س���ورة املخت�س���رة عل���ى ال�س���لوك ال���ذي تقي�س���ه من جه���ة ، وعلى 
التقدي���رات الت���ي تبناه���ا املقيا�ص من جهة اأخ���رى ، و�س���ملت )15( عبارة موزعة 
على االأبعاد التالية : االنتماء للنا�ص ، التقليد واملحاكاة ، اال�ستجابة االنفعالية ، 
ا�ستخدام االأ�سياء ، ا�ستخدام اجل�سم ، التكيف مع التغيري ، اال�ستجابة الب�سرية 
، ا�س���تجابة اال�س���تماع ، اال�س���تجابة العقلية وا�س���تخدام التذوق وال�س���م واللم�ص ، 
اخل���وف والقل���ق ، التفاعل اللفظي وغري اللفظي ، م�س���توى الن�س���اط ، م�س���توى 
وثب���ات اال�س���تجابة العقلي���ة ، االنطباعات العامة. ومت تقن���ني املقيا�ص على عينة 
بل���غ قوامه���ا 200 تلمي���ذ مت اختياره���م م���ن مراك���ز للتوح���د يف مناط���ق الريا�ص 

وجدة والدمام باململكة العربية ال�سعودية.
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قد توفر للمقيا�ص يف �سورته العربية دالالت �سدق وثبات عالية ، فقد   
مت ح�س���اب �س���دق املقيا�ص من خالل عر�س���ه على املحكمني ، وبطريقة ال�س���دق 
التميي���زي وج���اءت الف���روق بني متو�س���طات درجات تالميذ التوح���د واملتخلفني 
عقلياً مرتفعة ودالة على كل عبارة من عبارات املقيا�ص ، و ك�سفت نتائج التحليل 
العامل���ي ع���ن وج���ود عامل واح���د لل�س���ورة العربي���ة للمقيا�ص ت�س���بعت به جميع 
العب���ارات ، حي���ث ترتاوح درجة ت�س���بعها بالعامل االأ�سا�س���ي للمقيا�ص بني معامل 
االرتب���اط ) 0،79- 0،96( وتب���ني اأن ه���ذا العامل م�س���ئول عن تف�س���ري ما ن�س���بته 

)78،8%) من التباين. 

اأم���ا ع���ن ثب���ات املقيا�ص فق���د مت ح�س���ابه بطريقة االت�س���اق الداخلي من   
خ���الل ح�س���اب االرتباط على العب���ارة بالدرجة الكلية للمقيا����ص ، حيث تبني اأن 
جمي���ع درج���ات عبارات���ه ارتبط���ت بالدرج���ة الكلية بدرج���ة دال���ة ، وتراوحت قيم 
االرتباط مابني ) 0،79 -0،96 ( ، ومبعامل األفا والتجزئة الن�س���فية بلغت قيمة 
تقدي���رات املعلم���ني للعينة الكلي���ة )0،98( ، )0،93( ولتقدي���رات املعلمني حلاالت 
 )0،97(  ،  )0،91( املعلم���ني  م�س���اعدي  ولتقدي���رات   )0،94(  ،  )0،94( التوح���د 
وبخ�س���و�ص ا�س���تجابة املعلمني على ال�س���ورة املخت�س���رة للمقيا����ص فبلغت قيمة 

األفا )0،92( ، )0،91( على الرتتيب. 

5-  الربنامج ال�سلوكي :

مر الرنامج ال�سلوكي باخلطوات التالية :
1- اأهمية الربنامج :

يعاين االأفراد التوحديون من العديد من ال�سلوكات التكرارية واملقيدة   
الت���ي توؤث���ر عل���ى قدرته���م يف نواح���ي : االإدراك ، واالنتب���اه ، والتجهي���ز املع���ريف ، 
وم���ن ث���م ت���وؤدي اإىل تدين قدرتهم عل���ى االأداء االأكادميي ، كم���ا اأنها تتداخل مع 
اأن�سطتهم احلياتية ، وتقلل من فر�ص التفاعل واالنخراط مع االآخرين ، وعلى 
هذا تت�س���ح اأهمية الرنامج يف م�س���اعدة االأطفال التوحديني على تقلي�ص حدة 
ال�س���لوكات التكراري���ة وحت�س���ني التفاع���ل االجتماع���ي من خالل فنيت���ي التعزيز 

- ٩٥ -



فعالية فنيتي التعزيز التفا�شلي لل�شلوك االآخر  ومقاطعة اال�شتجابة واإعادة توجيهها  د .  ال�شيد كامل ال�شربيني 

التفا�س���لي لل�س���لوك االآخ���ر ، ومقاطعة اال�س���تجابة واإعادة توجيهه���ا حيث اأبانت 
نتائج الدرا�س���ات ال�س���ابقة عن فاعليتهما يف عالج ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة 

ومنا�سبتهما لالأطفال التوحديني .

2- اأهداف الربنامج :

-  اله���دف الع���ام : يعت���ر اله���دف الع���ام والرئي����ص للرنام���ج ه���و تقلي����ص حدة 
ال�س���لوكات التكراري���ة واملقيدة لدى االأفراد التوحديني وذلك با�س���تخدام فنيتي 

التعزيز التفا�سلي لل�سلوك االآخر ، ومقاطعة اال�ستجابة واإعادة توجيهها.
- الأهداف الإجرائية :-

خف����ص حدة ال�س���لوكات احل�س���ية والنمطي���ة التكرارية ال�س���اذة لدى الطفل أ- 
التوحدي.

تكوي���ن ردود اأفع���ال اإيجابي���ة اإزاء التغ���ريات الطارئ���ة الت���ي تنت���اب الطف���ل ب- 
التوحدي.

واملو�س���وعات ج-   ، وتفا�س���يلها  باالأ�س���ياء  التعل���ق  اأو  االهتم���ام  ح���دة  خف����ص 
واالهتمامات املحددة ، وحت�سني االهتمام باالأ�سياء اجلديدة.

تقلي����ص ح���دة عدواني���ة الطف���ل نح���و ال���ذات واالآخري���ن ، وخف����ص ح���دة د- 
اال�سطرابات االنفعالية االأخرى.

3- الأ�س�ض التي مت مراعاتها عند اإعداد الربنامج : 
ال�س���لوك االإن�س���اين مكت�س���ب من خ���الل عملي���ة التن�س���ئة االجتماعية ،   
�س���لوك الطفل رغم ثباته الن�س���بي فاإنه قابل للتعديل ، مراعاة الفروق الفردية 
ب���ني االأطف���ال التوحدي���ني ، مراعاة خ�س���ائ�ص االأطفال التوحدي���ني وحاجاتهم 
املختلفة ، اإثارة الدافعية عند االأفراد التوحديني لتنمية االنتباه وتعلم املهارات 
اجلديدة ، و�سوح فقرات الرنامج وعدم غمو�سها ، التنويع يف االأن�سطة املقدمة 
للطف���ل ، اإعط���اء الوقت ال���كايف للطفل عند تنفيذ الرنامج ، ا�س���تخدام املعززات 
املرغوب���ة م���ن قبل االأطف���ال وتقدميها عند اأدائهم لل�س���لوك امل�س���تهدف ، العمل 
عل���ى اإك�س���اب االأطف���ال التوحديني ال�س���لوكات املرغوب���ة وانخراطهم يف اأن�س���طة 
تفاعل مع اأقرانهم ، مراعاة اأن تكون اأن�سطة الرنامج منا�سبة لقدرات االأطفال 

واإمكانياتهم.
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4- حمتويات الربنامج : 

قام الباحث باختيار حمتوى الرنامج احلايل من خالل االإطالع على   
 (Shabani  et al., 2001; Ringdahl et االأطر النظرية والدرا�سات ال�سابقة
 al., 2002; Taylor et al ., 2005; Ahearn et al., 2007; Cicero , 2007
 ; Liu-Gitz , 2010 ; Farber , 2010 ; Cassella &Sidener , 2011;
 (Joung, 2011; Gilbride , 2011 ; Colon et al .,2012، )حمم���د اأب���و 
الفتوح كمال ، 2011( التي تناولت الرامج ال�س���لوكية يف خف�ص حدة ال�س���لوكات 
التكراري���ة واملقي���دة ، باالإ�س���افة اإىل املالحظ���ة املبا�س���رة لل�س���لوكات التكراري���ة 
واملقيدة لدى االأطفال التوحديني امللتحقني مبعهد الرتبية الفكرية بالطائف.

هذا وقد مت مقابلة اآباء االأطفال التوحديني ، حيث مت تو�س���يح اأهداف   
الدرا�س���ة ، وت�س���جيعهم عل���ى تنفيذ املطلوب منه���م ، وقد اأو�س���ح الباحث لهم اأن 
التح�س���ن يف العالج باأي درجة ممكنة ال يقت�س���ر على املعلمني واأن اعتبار دورهم 
ال يقل اأهمية عن دور املعلمني ، ومت حتديد دورهم مبتابعة التح�سن الذي يطراأ 
عل���ى �س���لوك اأبنائهم خالل انخفا�ص الوق���ت الزمني عن اخلط القاعدي والذي 

مت حتديده ، وقد مل�ص الباحث منهم رغبة اأكيدة يف تنفيذ املطلوب منهم. 

يف بداي���ة اجلل�س���ات ُيع���رف الباحث نف�س���ه لالأطف���ال ، وين���ادي على كل   
طفل با�س���مه ، ويلعب معهم ملزيد من االألفة بينهم ، ويتم التوا�س���ل بني الباحث 

واالأطفال من خالل الن�ساطات البدنية املختلفة.

ته���دف اجلل�س���ات التدريبي���ة با�س���تخدام التعزي���ز التفا�س���لي لل�س���لوك   
االآخر ومقاطعة اال�ستجابة واإعادة توجيهها يف خف�ص حدة ال�سلوكات التكرارية 
واملقي���دة ل���دى االأطف���ال التوحديني من خالل االأبعاد االأربع���ة املحددة مبقيا�ص 
ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة ، ويتم تعديل هذه ال�س���لوكات امل�س���تهدفة يف البيئة 
الطبيعية »بيئة الف�س���ل« ، من خالل ا�ستخدام فنية التعزيز التفا�سلي لل�سلوك 
االآخر اأواًل ، ثم يتبعها فنية مقاطعة اال�س���تجابة واإعادة توجيهها طوال جل�س���ات 
الرنامج والتي تبلغ )42( جل�سة يتم تطبيقها مع كل طفل على حده ، ملدة ثالث 
اأ�س���هر ون�س���ف ال�سهر ، بواقع ثالثة جل�سات اأ�سبوعياً ، مدة كل جل�سة 30 دقيقة.
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اجلل�س���ات م���ن 1-21 خ�س�س���ت للتعزي���ز التفا�س���لي لل�س���لوك االآخ���ر ،   
واله���دف منه���ا خف����ص ح���دة ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة ، يتواج���د الباح���ث 
يف ه���ذه اجلل�س���ات يف الف�س���ل اأثن���اء احل�س���ة الدرا�س���ية ، ويق���وم بتحديد الفرتة 
الزمني���ة الت���ي ي�س���تغرقها ال�س���لوك لتك���ون اخل���ط القاع���دي الذي يب���داأ منه يف 
بداية اجلل�س���ات ، يف حالة اإتيان الطفل ال�س���لوك التكراري يقوم الباحث باإظهار 
احللوى املف�سلة لدى الطفل ولكن ال يقدمها اإليه ، وعندما يتوقف عن االإتيان 
بهذا ال�س���لوك يقدم اإليه احللوى املف�س���لة لديه ، والهدف الو�سول بالطفل اإىل 
فا�س���ل زمني مقداره دقيقة واحدة بني توقفه عن ال�س���لوك امل�سطرب وح�سوله 

على املعزز املف�سل اإليه.

وقام الباحث بعر�ص لعبة مف�سلة لدى الطفل ال يح�سل عليها عندما   
ينهم���ك يف ال�س���لوك التك���راري واملقي���د ، وعندم���ا يتوق���ف الطف���ل ع���ن االإتي���ان 
بال�س���لوك تق���دم اإلي���ه اللعب���ة ، ومع اال�س���تمرار يف التدري���ب قام الباحث بو�س���ع 
ثالثة �س���ناديق من الورق املقوى مرقمة ويف اإحداها احللوى املف�س���لة للطفل ، 
وعندما ينهمك الطفل يف ال�س���لوك التكراري واملقيد ُيطلب منه الذهاب للبحث 
عن احللوى التي مت اإخفاوؤها يف اأحد ال�سناديق ، فاإذا متكن الطفل من احل�سول 
على املعزز يقدم اإليه ، واإذا ف�س���ل يف الو�س���ول اإىل املعزز ، ي�سمح له بالقيام باأكرث 
من حماولة حتى يح�سل على املعزز ، والهدف من ذلك هو اإ�سغال الطفل ب�سلوك 
اآخر مرغوب ، كما مت تعري�ص الطفل اإىل البحث عن نف�ص ال�س���يء املختفي من 
خالل عر�ص اأكرث من �سورة يختار من بينها ال�سيء املختفي ، والهدف من ذلك 
تعري����ص الطف���ل اإىل اأكرث من مثري على التوايل هو حت�س���ني االنتباه االنتقائي 
للطفل ، كما مت تقدمي اأطعمة غري م�ست�س���اغة عندما ينهمك الطفل يف اإ�س���دار 
ال�س���لوك التكراري واملقيد ، وعندما يتوقف عن هذا ال�س���لوك مت تقدمي اأطعمة 
مف�س���لة اإليه ، كما قام الباحث بو�س���ع منبه بعيداً عن الطفل ، وُيطلب منه عند 
اإتيانه لل�سلوك التكراري واملقيد اأن يقوم بال�سغط على زر اإيقاف �سوت اجلر�ص 
، وعندم���ا يق���وم بذل���ك ُيعطى احلل���وى املحببة اإلي���ه ، وعندما يعج���ز عن القيام 
بذلك ال تقدم اإليه احللوى املف�سلة اإليه ، كما قام الباحث بت�سجيع الطفل على 
ت�س���ويب ك���رة �س���غرية يف اأحد ال�س���ناديق ، كما ُطل���ب منه القيام بر�س���م وتلوين 
اأ�س���ياء يف�س���لها واأخرى مت تدريبه عليها ، كما يقوم الباحث بو�س���ع لوحه بازل 
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على الطاولة ، وهي عبارة عن ج�س���م الإن�س���ان اأو حيوان وُيطلب منه اأن ي�س���ع كل 
ج���زء م���ن اأج���زاء الب���ازل يف املكان املخ�س����ص له ، واإذا مل ي�س���تطع الطف���ل القيام 
بذل���ك ، يق���وم الباحث مب�س���اعدته من خالل م�س���ك ي���د الطفل باجل���زء املفقود 
م���ن البازل وو�س���عه يف املكان املخ�س����ص له يف اللوحة ، كما ق���دم الباحث للطفل 
ال�سل�سال باألوانه املختلفة االأحمر واالأزرق واالأ�سفر ، والهدف من ذلك خف�ص 
حدة ال�سلوكات التكرارية واملقيدة ، واأن يكون الطفل من�سغاًل ب�سلوكات مرغوبة 
، وقدم���ت التعزيزات االجتماعي���ة ومزاوجتها بالتعزيزات الغذائية عندما ينجز 
الطف���ل ال�س���لوك املرغ���وب مع زيادة الفا�س���ل الزمن���ي حتى 5 دقائ���ق ، مبعنى اأن 
الطف���ل يع���زز بع���د م���رور دقيقت���ني ، ث���الث دقائ���ق ، اأرب���ع دقائ���ق ال ي�س���در عنه 

ال�سلوك التكراري واملقيد.

اأم���ا اجلل�س���ات م���ن 22-42 ، فقد خ�س�س���ت ملقاطع���ة اال�س���تجابة واإعادة   
توجيهه���ا عندم���ا يك���ون الطفل التوح���دي منهم���كاً يف اأداء ال�س���لوك التكراري اأو 
املقي���د يت���م مقاطعت���ه فاإذا كان الطفل منهمكاً على �س���بيل املث���ال يف تكرار كلمات 
اأو ح���روف اأو اأ�س���وات ال معن���ى له���ا ، وتك���ون غري موجهه نحو اأح���د اأو ال ترتبط 
بال�سياق فاإن الباحث ينبه الطفل ويقاطعه ويكون ذلك من خالل توجيه اأ�سئلة 
م���ن قبيل : اأين ت�س���كن؟ ما لون قمي�س���ك؟ م���ن جاء بك اليوم اإىل املدر�س���ة؟ ما 
اأن���واع الطع���ام الذي تناولته يف فط���ورك ؟ اأو مل�ص اأنف الطفل اأو ي�س���فق الباحث 
بيدي���ه ، اأو مل����ص املن�س���دة اأو ق���ول »ق���ف« ، اأو افعل كذا ، اأو االإ�س���ارة اإىل اأي �س���ورة 
معلق���ة اأو �س���ورة يف الكت���اب ، اأو االإ�س���ارة اإىل اأج���زاء اجل�س���م ويقول م���ا هذا؟ ، اأو 
ق���راءة ا�س���م مع���ني اأو الط���رق بالقلم عل���ى الطاول���ة ، ويتم ت�س���جيع الطفل على 
التقليد املنا�س���ب مثل قل : كرة ، خرزة ، اأحمر ، اأخ�س���ر ، �س���جرة ، �سبورة ، �سورة 
، اأو اأن نعلمه ا�س���تخدام جمل معرة مرتبطة بال�س���ياق اأو تكرار كلمات منا�س���بة 
للموقف ، وميكن اإعادة توجيه اأجزاء اجل�س���م بداًل من و�س���ع اليد يف الفم ، يتم 
توجيه يد الطفل اإىل املن�س���دة ، اأو اأن ي�س���ع الباحث يده مبقدار بو�س���ه واحدة 
من فم الطفل ، اأو ا�ستخدام األعاب مف�سلة حمببة للطفل ، اأو من خالل تزويده 
ب�س���يء ما مل�س���كه اأو اللعب به اأو ا�س���تخدام قطعة من االإ�سفنج اأو عجينة اللعب اأو 
اأن ي�سع اليدين معاً. وعندما يكون الطفل عدوانياً نحو ذاته يتم تزويده باألعاب 

مف�سلة ، اأو جنعله يقوم برفع اأ�سياء ثقيلة مثل رفع الكر�سي.
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بعد اإعادة توجيه ا�س���تجابة الطفل ، يجب اأن ي�س���تخدم الطفل ال�س���لوك   
البدي���ل ملق���دار حم���دد من الوق���ت 6 دقائق ، وعندما يبداأ يف ا�س���تخدام ال�س���لوك 
البديل اأكرث يزيد مقدار الوقت املطلوب من 6 دقائق تدريجياً اإىل ع�س���ر دقائق 
م���ع تعزي���ز الطفل على �س���لوكه املرغ���وب ، وقد راع���ى الباحث اأن يب���داأ باملعززات 
الغذائي���ة ذات القيم���ة العالي���ة م���ن وجه���ة نظ���ر الطفل ال���ذي ميار�ص ال�س���لوك 
املرغوب ، ثم تلي ذلك ا�ستخدام املعززات االجتماعية ومنها الثناء واال�ستح�سان 
والتقدي���ر الأداء الطف���ل لل�س���لوك املرغ���وب ، ثم تل���ي ذلك املزاوجة ب���ني املعززات 
الغذائي���ة واملعززات االجتماعية ، ومت اختي���ار املعززات املحببة للطفل من خالل 
املالحظة الطبيعية من قبل املعلم ، اأو من خالل �سوؤال اآباء االأطفال التوحديني 
ع���ن املع���ززات التي يف�س���لها اأبناوؤه���م ، ومت اإعط���اء الطفل التعزيز مبا�س���رة بعد 

حدوث ال�سلوك ووفقاً ملا مت التخطيط له. 

6- التحقق من �سالحية الربنامج لال�ستخدام :

ق���ام الباح���ث بعر����ص الرنامج عل���ى جمموعة م���ن ال�س���ادة املحكمني*   
من اأ�س���اتذة ال�س���حة النف�س���ية ، وعلم النف�ص الرتبوي ، والرتبية اخلا�سة الأخذ 

اآرائهم ومقرتحاته���������م 
حول مدى منا�س���بة الزمن املتاح للجل�س���ات ، واالإجراءات والفنيات امل�س���تخدمة 
لتحقي���ق اأه���داف اجلل�س���ة ، وبعد جتمي���ع اآراء ومقرتح���ات ال�س���ادة املحكمني مت 
تعدي���ل الرنام���ج واإ�س���افة اآرائه���م ومقرتحاته���م ، وبذل���ك حتق���ق الباح���ث من 

�سدق و�سالحية ا�ستخدام الرنامج مع حاالت الدرا�سة احلالية.

7- تقومي الربنامج :  

مت تقومي الرنامج القائم علي الفنيات ال�سلوكية لالأطفال التوحديني   
ع���ن طريق مقارنة النتائج القبلية والبعدية والتتبعية لرتب درجات ال�س���لوكات 

التكرارية واملقيدة ، والتفاعل االجتماعي. 

*  اأ.د/ اأحمد عبد الرحمن عثمان ، اأ.د.م/ حمدان ف�سة ، اأ.د.م/ مدحت عبد املح�سن 
الفقي 
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رابعًا : الإجراءات 

عن���د اإج���راء اجلان���ب التطبيق���ي من الدرا�س���ة احلالي���ة اتبع الباح���ث اخلطوات 
االآتية : 

مت مقابل���ة مدي���ر املدر�س���ة ومعلم���ي ف�س���ول التوح���د ، وويل اأم���ر االأطف���ال  -
التوحدي���ني ، وتعريفه���م باله���دف م���ن الدرا�س���ة احلالي���ة ، ومردوده���ا على 
االأطف���ال التوحدي���ني ، والتاأكي���د   على اأهمية االلتزام ب���اأداء بالواجبات من 

اأجل اجناز االأهداف امل�ستهدفة ، وقد اأبدوا تعاوناً كاماًل مع الباحث.
مت اإعداد مقايي�ص الدرا�سة وتطبيقها على عينة ا�ستطالعية حل�ساب �سدق  -

وثبات اأدوات الدرا�سة ، ثم بعد ذلك مت تطبيق مقيا�ص الدرا�سة على العينة 
االأ�سا�س���ية والعينة  التجريبية من قبل معلمي الرتبية اخلا�س���ة باعتبارهم 
وثيقي ال�س���لة باالأفراد التوحديني با�ستثناء تطبيق مقيا�ص جودارد للذكاء 

فقد مت تطبيقه من قبل الباحث. 
مت ت�س���حيح اأدوات الدرا�س���ة وحتديد عينة الدرا�س���ة التجريبية ، ومت اإعداد  -

وتطبيق الرنامج على عينة الدرا�سة التجريبية.
بعد االنتهاء من تطبيق الرنامج ، مت تطبيق مقيا�سي ال�سلوكات التكرارية  -

واملقيدة ومقيا�ص التفاعل االجتماعي على املجموعة التجريبية.
تف�س���ري ومناق�س���ة نتائ���ج الدرا�س���ة يف �س���وء االإط���ار النظ���ري ، والدرا�س���ات  -

ال�سابقة ، وا�ستخال�ص التو�سيات املرتبطة بالنتائج.
مت ا�س���تخدام معام���ل ارتب���اط بري�س���ون حل�س���اب االرتب���اط ب���ني ال�س���لوكات  -

التكراري���ة واملقي���دة والتوا�ص/التفاع���ل االجتماع���ي ، واختب���ار ولكوك�س���ون
Willcoxon  لدرا�سة الفروق بني متو�سطات الرتب للمجموعات املرتبطة.
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نتائج الدرا�سة :
عر�ض ومناق�سة نتائج الفر�ض الأول :

  ين����ص عل���ي اأن���ه« توج���د عالقة ارتباطي���ة موجب���ة دالة اإح�س���ائياً بني 
درج���ات االأفراد التوحديني على مقيا�ص ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة ومقيا�ص 
التفاعل االجتماعي ». وللتحقق من �س���حة هذا الفر�ص فقد مت ح�س���اب معامل 
ارتباط بري�سون بني درجات االأفراد التوحديني يف مقيا�ص ال�سلوكات التكرارية 

واملقيدة ومقيا�ص التفاعل االجتماعي.   واجلدول التايل يو�سح ذلك :

جدول )5(
معامالت االرتباط بني مقيا�ش ال�سلوكات التكرارية ومقيا�ش التفاعل االجتماعي

مستوى الداللةالتفاعل االجتماعيأبعاد المقياس
0,610,01 التنميط الحسي الحركي

0,460,01رد الفعل للتغيرات
0,480,01السلوكات المقيدة
0,520,01 قصور التعديل

يت�سح من جدول)5( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة اإح�سائياً بني    
اأبعاد مقيا�ص ال�سلوكات التكرارية ومقيا�ص التفاعل االجتماعي.

 (Tadevosyan-Leyfer et تختل���ف نتائج الدرا�س���ة مع نتائ���ج درا�س���ة   
 al ., 2003والت���ي ا�ستخل�س���ت ع���دة عوامل من بينها الُلغ���ة املنطوقة ، التفاعل 
االجتماع���ي ، ونتائ���ج درا�س���ة  (Van Lang et al.,  2006) والت���ي ا�ستخل�س���ت 
ثالثة عوامل هي : اخللل عن التفاعل االجتماعي ، اخللل عن اللعب االجتماعي 
، ال�س���لوك النمط���ي والُلغ���وي ، ونتائ���ج درا�س���ة (Frazier et al ., 2008) والت���ي 
اأ�س���فرت ع���ن وج���ود عاملني هم���ا : اللغة النمطية وال�س���لوك التك���راري واملقيد ، 
ق�س���ور التفاعل االجتماعي وهذه الدرا�س���ات توؤكد ا�ستقاللية كل من ال�سلوكات 

التكرارية والتفاعل االجتماعي.

- ١٠٢ -



العدد ) 5 ( اكتوبر 2013 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

 (Ronald,  Happe´  &وتتف���ق نتائ���ج الدرا�س���ة م���ع نتائ���ج درا�س���تي
 Plomin, 2005 ; Ronald,  Happe´ , Bolton,  Butcher, Price
(Wheelwright, 2006&  واللت���ان اأ�س���ارتا اإىل وج���ود عالق���ة اإيجابي���ة دال���ة 
ب���ني ال�س���لوك التكراري واملقيد والعج���ز عن التفاعل االجتماع���ي لدى االأطفال 
التوحدي���ني ، وم���ع نتائج درا�س���ة (Lam et al., 2009) والت���ي انتهت اإىل وجود 
ارتباط موجب بني ال�سلوك التكراري والق�سور االجتماعي والعجز عن التفاعل 

االجتماعي. 

وتف�س���ر نتائ���ج الدرا�س���ة يف اأن الطف���ل التوح���دي ال���ذي لدي���ه اأرجح���ة    
اجل�س���م املتك���ررة للخل���ف اأو االأم���ام اأو لليم���ني اأو للي�س���ار ، والذي يب���دي حركات 
�س���اذة للراأ�ص والذراع واليد ويقف ومي�س���ي بطريقة �ساذة ، وي�سرخ ب�سكل متكرر 
، ويظهر طقو�س���اً يف اأن�س���طة احلياة اليومية ، وينزعج حلدوث تغريات يف املظهر 
اأو يف �س���لوك املحيط���ني ب���ه ، وميي���ل  لتخزين االأ�س���ياء على نحو متك���رر ، ولديه 
عدوان نحو ذاته واالآخرين ، ولديه اهتمامات حمدودة ، ويجد �سعوبة يف البقاء 
�ساكناً بدون حركة ملدة طويلة ، عندما يتفاعل مع االآخرين يبدو غري واثق من 
نف�س���ه ، ويعج���ز عن  املب���اداأة واال�س���تمرار يف احلديث مع االآخرين اإال للح�س���ول 
على احتياجاته ال�سرورية ، ويفتقد القدرة على بناء عالقات جديدة وثيقة مع 
االآخرين ، كما ي�س���عب عليه تو�س���يل م�ساعره لالآخرين بالكلمات اأو االإمياءات ، 
كما ي�ستخدم اللغة بطريقة منطية متكررة ، ويعجز عن تقليد اأفعال االآخرين ، 

يرف�ص اللعب مع االآخرين ، ويبدو اأكرث توتراً يف املواقف االجتماعية.
 

عر�ض نتائج الفر�ض الثاين :

ين�ص على اأنه » توجد فروق دالة اإح�س���ائياً بني متو�س���طي رتب درجات 
املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني القبل���ي والبع���دي عل���ى مقيا����ص ال�س���لوكات 
التكرارية واملقيدة والفروق ل�س���الح القيا�ص البعدى«. وللتحقق من �س���حة هذا 
الفر�ص مت ا�س���تخدم اختبار ولكوك�س���ون لداللة الف���روق للمجموعات املرتبطة. 

واجلدول التايل يو�سح ذلك :
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جدول )6(
درجات املجموعة التجريبية يف رتب  نتائج ح�ساب قيمة »Z”  ملتو�سطي 

 القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�ش ال�سلوكات التكرارية واملقيدة
الداللةZمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالقياس

التنميط الحسي الحركي
53,0015,002,030,05الرتب السالبة 
000الرتب الموجبة

0التساوي
5المجموع

رد الفعل للتغيرات
53,0015,002,030,05الرتب السالبة

000الرتب الموجبة
0التساوي
5المجموع

السلوكات المقيدة
53,0015,002,030,05الرتب السالبة

000الرتب الموجبة
0التساوي
5المجموع

قصور التعديل
53,0015,002,030,05الرتب السالبة

000الرتب الموجبة
0التساوي
5المجموع

يت�س���ح م���ن ج���دول )6( وجود ف���روق دالة اإح�س���ائياً بني متو�س���طي رتب درجات 
املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني القبل���ي والبع���دي عل���ى مقيا����ص ال�س���لوكات 

التكرارية واملقيدة يف اجتاه القيا�ص البعدي عند م�ستوى 0،05
عر�ض نتائج الفر�ض الثالث :

ين�ص على اأنه« ال يوجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطي رتب درجات 
املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني البع���دي والتتبع���ي عل���ى مقيا�ص ال�س���لوكات 
التكراري���ة واملقي���دة ». وللتحقق من �س���حة هذا الفر�ص فقد مت ا�س���تخدام نف�ص 

االإجراء ال�سابق. واجلدول التايل يو�سح ذلك :
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جدول )7(
يف  التجريبية  املجموعة  درجات  رتب     نتائج ح�ساب قيمة »Z”  ملتو�سطي 

القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�ش ال�سلوكات التكرارية واملقيدة
الداللةZمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالقياس

التنميط الحسي الحركي
غير دال32,006,001,63الرتب السالبة 
000الرتب الموجبة

2التساوي
5المجموع

رد الفعل للتغيرات
غير دال21,503,001,41الرتب السالبة

000الرتب الموجبة
3التساوي
5المجموع

السلوكات المقيدة
غير دال0001,41الرتب السالبة

21,503,00الرتب الموجبة
3التساوي
5المجموع

قصور التعديل
غير دال0001,34الرتب السالبة

21,503الرتب الموجبة
3التساوي
5المجموع

يت�سح من جدول )7( عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطي رتب درجات 
املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني البع���دي والتتبع���ي عل���ى مقيا�ص ال�س���لوكات 

التكرارية واملقيدة.

مناق�سة الفر�سني الثاين والثالث :

اأيدت نتائج الدرا�سة فعالية التعزيز التفا�سلي لل�سلوك االآخر ومقاطعة 
اال�س���تجابة واإعادة توجيهها يف خف�ص حدة بع�ص ال�س���لوكات التكرارية واملقيدة 
ل���دى االأطفال التوحديني ، حيث اأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة ع���ن فعالية الرنامج 
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ال�س���لوكي التدريبي املقرتح من خالل وجود فروق دالة اإح�س���ائياً بني متو�سطي 
رتب درجات القيا�سني القبلي والبعدى لعينة الدرا�سة كما يت�سح من جدول )6( .

 (Shabani et al., 2001;  تتف���ق نتائ���ج الدرا�س���ة م���ع نتائ���ج درا�س���ات
(Ringdahl et al., 2002; Taylor et al ., 2005 والت���ي انته���ت نتائجه���ا اإىل 
فعالية ا�س���تخدام فنية التعزيز التفا�س���لي لل�سلوك االآخر يف خف�ص حدة اأرجحة 
اجل�سم املتكررة ، ورفرفة اليد ، وحدة التنميط ال�سوتي ، وتتفق مع نتائج درا�سة 
)حمم���د كم���ال اأبو الفتوح ،2011( والتي اأ�س���فرت عن فعالية التعزيز التفا�س���لي 

لل�سلوك االآخر يف عالج بع�ص امل�سكالت ال�سلوكية لدى االأطفال التوحديني.

 (Ahearn et al.,2007; كم���ا تتفق نتائج الدرا�س���ة مع نتائ���ج درا�س���ات
 Cicero , 2007 ; Liu-Gitz , 2010 ; Cassella&Sidener , 2011;
(Joung, 2011; Colon et al .,2012  والت���ي اأبان���ت نتائجه���ا ع���ن فعالي���ة 
ا�س���تخدام فني���ة مقاطع���ة اال�س���تجابة واإع���ادة توجيهها يف خف�ص ح���دة التنميط 
 (Farber , ال�س���وتي ، وخف�ص حدة ال�س���لوك النمطي ، وتتفق مع نتائج درا�ستي
 (Gilbride , 2011 ;2010واللتان اأ�س���فرتا عن فعالية ا�س���تخدام فنية التعزيز 
التفا�س���لي لل�س���لوك االآخر وفنية مقاطعة اال�ستجابة واإعادة توجيهها يف خف�ص 

حدة ال�سلوك احلركي.

وتف�س���ر نتائج الدرا�س���ة يف اأن الفنيتني قد حققتا فعالية دالة يف خف�ص   
ال�سلوك التكراري واملقيد ، فقد متكن الطفل من التمييز بني ال�سلوك املرغوب 
وال�س���لوك غري املرغوب ، وحققت فنية التعزيز التفا�س���لي لل�س���لوك االآخر دوراً 
ملحوظ���اً يف خف����ص حدة ال�س���لوك التكراري واملقيد حي���ث كان تعزيز الفرد عند 
امتناعه عن القيام بال�سلوك غري املقبول الذي يراد تقليله لفرتة زمنية معينة 
، كم���ا مت ا�س���تخدام التعزي���ز املتك���رر املنظ���م ، وكما اأن هذه الفنية تت�س���م ب�س���رعة 

التاأثري ، وال تعتمد على العقاب. 

اال�س���تجابة  عل���ى  االعتم���اد  مت  اال�س���تجابة  مقاطع���ة  اإج���راءات  ويف   
امل�س���تهدفة ، ومع���دل ال�س���لوك يف البداي���ة واال�س���تمرار يف تنفي���ذ املقاطع���ة حتى 
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ح���دوث اال�س���تجابة امل�س���تهدفة ، كم���ا اأنه���ا مفيدة مع ال�س���لوكات الت���ي ال حتدث 
جللب االنتباه اأو الهروب ولكنها ت�ستمر من خالل اال�ستثارة الذاتية.

واأدت امله���ام املختلف���ة الت���ي ا�س���تخدمت يف الفنيتني اإىل ح���دوث تغريات   
مالحظة ، وتكرار لل�سلوكات املرغوبة ، كما اأ�سبحت هذه املهام اإ�سافات هامة يف  
ذخرية الطفل ، واأثرت تاأثرياً مبا�سراً وحمورياً يف حت�سني االنتباه لدى الطفل 
التوح���دي الأداء ال�س���لوك املرغ���وب بداًل من الرتكيز على ال�س���لوك غري املرغوب 
، بالرغ���م م���ن ال�س���عوبات الت���ي يعاين منها الطف���ل التوحدي وال���ذي يركز جل 
انتباهه اإىل �س���لوكياته النمطية واملقيدة املتكررة مدفوعاً بالرغبة يف اال�س���تثارة 
الذاتية ، ويعاين من �سعوبة التوجه نحو االأ�سخا�ص اأو االأ�سياء املرغوبة ، ولديه 
ق�س���ور ملحوظ يف قدرته علي االنتباه املوزع للك�س���ف عن امل�س���تهدفات ال�سمعية 
والب�س���رية ب�س���كل متاأن ، وق�س���ور يف قدرته على انتقاء املثري امل�ستهدف من بني 

عدة مثريات م�ستتة .

كم���ا كان للمع���ززات االأولي���ة والت���ي ت�س���مل كل اأن���واع الطع���ام وال�س���راب   
اأثراً بالغاً يف جمال تعديل ال�س���لوك التكراري واملقيد لدى الطفل ، وكذلك كان 
للمع���ززات االجتماعي���ة دوراً اإيجابي���اً يف خف�ص حدة ال�س���لوك التكراري واملقيد ، 
فه���ي ال ت�س���تغرق وقت���اً يف تنفيذه���ا ، هذا اإىل جانب اأنها ال تعطل ال�س���لوك الذي 
يقوم به الطفل وهو ي�ستمر يف اأداء املَهمة ، وقد اأُعطيت هذه املعززات بعد �سدور 

ال�سلوك املرغوب عن الطفل يف احلال ، كما ُروعي تنويعها.

كما اأفاد التتابع املنطقي يف ا�س���تخدام الفنيتني يف خف�ص حدة ال�س���لوك   
التك���راري واملقي���د ، من حيث التحدي���د الدقيق لل�س���لوك ، وحتديد فرتة زمنية 
يفرت�ص عدم حدوث ال�سلوك غري املقبول فيها ، كما مت مالحظة ال�سلوك اأثناء 
تل���ك الفرتة الزمنية ب�س���كل متوا�س���ل ، وتعزيز الفرد بعد م���رور تلك الفرتة اإذا 
مل يحدث ال�سلوك امل�ستهدف اأثناءها ، واأعقب ذلك ا�ستخدام املنع البدين ، املنع 
اللفظي ، وبعد اإعادة توجيه ا�س���تجابة الطفل ، ا�س���تخدم الطفل ال�سلوك البديل 
ملق���دار حم���دد م���ن الوق���ت ، وازداد مقدار الوق���ت املطلوب من دقيقة اإىل ع�س���رة 

دقائق.
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واأظهرت نتائج املتابعة كما يت�سح من جدول )7( عدم وجود فروق دالة   
اإح�س���ائياً بني متو�س���طي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي 
والتتبع���ي عل���ى مقيا�ص ال�س���لوكات التكراري���ة واملقي���دة. وهذا يوؤكد ا�س���تمرارية 
جن���اح الرنام���ج التدريب���ي املق���رتح ، وبالرغ���م م���ن ذل���ك ف���اإن قي���م«Z«  ج���اءت 
مرتفع���ة بع����ص ال�س���يء يف القيا�س���ني البع���دي والتتبع���ي ، ويف�س���ر هذا يف �س���وء 
اأن ه���ذه ال�س���لوكات التكراري���ة مثاب���رة ل���دى االأطف���ال التوحدي���ني ، رمبا يرجع 
ذل���ك اإىل اخلل���ل يف منظومة الدوبامني واللوزة وال�س���ذوذ الوظيفي يف الق�س���رة 
احلزامي���ة االأمامي���ة ، اأو اأنه���ا متث���ل تعزي���ز للطف���ل التوح���دي ، اأو تكون و�س���يلة 
خلف����ص ح���دة م�س���تويات اال�س���تثارة املرتفع���ة ، اأو تك���ون و�س���يلة لالن�س���حاب من 
املواق���ف االجتماعي���ة اأو خلف����ص ح���دة القلق الن���اجت عن �س���عوبات فهم احلاالت 
العقلي���ة لالأفراد االآخري���ن ، ومييل الباحث اإىل روؤية ال�س���لوكات التكرارية التي 
ميار�س���ها الطفل التوحدي على اأنها لي�س���ت ا�س���تجابة ملثري معني بل هي يف واقع 

االأمر ا�ستثارة ذاتية.

عر�ض نتائج الفر�ض الرابع:

ين�ص على اأنه »يوجد فروق دالة اإح�س���ائياً بني متو�س���طي رتب درجات 
املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني القبل���ي والبع���دي عل���ى مقيا����ص التفاع���ل 
االجتماعي والفروق ل�سالح القيا�ص البعدي«. وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص 

فقد مت ا�ستخدام نف�ص االإجراء ال�سابق. واجلدول التايل يو�سح ذلك :

جدول)8(
درجات املجموعة التجريبية يف  رتب     نتائج ح�ساب قيمة »Z”  ملتو�سطي 

القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�ش التفاعل االجتماعي
الداللةZمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالقياس

53,0015,002,030,05الرتب السالبة 

000الرتب الموجبة

0التساوي

5المجموع
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يت�س���ح من جدول)8( وجود فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطي درجات    
اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سيني القبلي والبعدي على مقيا�ص التفاعل 

االجتماعي والفروق ل�سالح القيا�ص البعدي عند م�ستوى 0،05. 

عر�ض نتائج الفر�ض اخلام�ض:

ين����ص عل���ى اأن���ه » ال يوجد ف���روق دالة اإح�س���ائياً بني متو�س���طي درجات 
املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني البع���دي والتتبع���ي عل���ى مقيا����ص التفاع���ل 
االجتماعي ».  وللتحقق من �س���حة هذا الفر�ص فقد مت ا�س���تخدم نف�ص االإجراء 

ال�سابق. واجلدول التايل يو�سح ذلك :
جدول)9(

رتب درجات املجموعة التجريبية يف نتائج ح�ساب قيمة »Z”  ملتو�سطي 
 القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�ش التفاعل االجتماعي

الداللةZمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالقياس
غير دال21,5031,34الرتب السالبة 
000الرتب الموجبة

3التساوي
5المجموع

يت�سح من جدول)9( عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً بني درجات اأفراد املجموعة 
التجريبية يف القيا�سيني البعدي والتتبعي على مقيا�ص التفاعل االجتماعي. 

مناق�سة الفر�سني الرابع واخلام�ض 

اأي���دت نتائ���ج الدرا�س���ة فعالي���ة الرنامج التدريب���ي املق���رتح بفنيتيه يف   
خف�ص حدة ال�س���لوك التكراري واملقيد مما كان له اأثر فاعل يف حت�س���ني التفاعل 
االجتماع���ي ، فق���د اأظه���رت نتائ���ج ج���دول )8( وج���ود ف���روق دالة اإح�س���ائياً بني 
متو�س���طي درج���ات اأف���راد املجموع���ة التجريبية يف القيا�س���يني القبل���ي والبعدي 
على مقيا�ص التفاعل االجتماعي والفروق ل�سالح القيا�ص البعدي عند م�ستوى 

 .0،05
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ويف�س���ر ذلك يف �س���وء فاعلية فنية التعزيز التفا�س���لي لل�س���لوك االآخر،    
التفاع���ل  م�س���توى  توجيهه���ا يف حت�س���ني  واإع���ادة  اال�س���تجابة  وفني���ة مقاطع���ة 
االجتماع���ي فقد ا�س���تطاع الطف���ل التوح���دي اأن يتفاعل مع االآخرين ، ويو�س���ل 
م�س���اعره اإليهم اإىل حد كبري ، وحت�س���نت رغبته يف اللعب مع االآخرين ، ومتكن 
من ا�ستخدام بع�ص الكلمات واجلمل الب�سيطة للتعبري عن احتياجاته ، وحتقق 
ل���ه درج���ة مقبولة م���ن التفاعل مع االآخرين ، وحت�س���نت قدرت���ه اإىل حد معقول 
عل���ى تقليد االآخري���ن ، وحقق درجة معقولة من التفاعل االإيجابي مع االآخرين 

، وانخف�ص توتره اإىل حد ما يف املواقف االجتماعية.

واأظهرت نتائج املتابعة كما يت�سح من جدول )9( عدم وجود فروق دالة    
اإح�س���ائياً بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي 
والتتبعي على التفاعل االجتماعي ، وهذا يحقق فعالية الرنامج يف القيا�س���ني 
البع���دي والتتبع���ي ، ويالحظ اأن قيمة »Z« مرتفعة بع�ص ال�س���يء وهذا يتناغم 
مع ارتفاع قيم »Z« لل�سلوك التكراري واملقيد يف املتابعة ، وي�سري اإىل مدى تاأثر 

التفاعل االجتماعي بال�سلوكات التكرارية واملقيدة .

تو�سيات الدرا�سة
متت �سياغة التو�سيات يف �سوء ما اأ�سفرت عنه هذه الدرا�سة من نتائج :

�س���رورة تقدمي التوعية املنا�س���بة والت�س���جيع امل�س���تمر لكافة اأف���راد املجتمع - 1
ب�س���اأن التعام���ل مع االأفراد التوحدي���ني حتى يتمكنوا من تغيري �س���لوكاتهم 
التفاع���ل  عل���ى قدراته���م عل���ى  اإيجابي���اً  التكراري���ة واملقي���دة مم���ا ينعك����ص 

االجتماعي . 
تدري���ب املعلمني وامل�س���رفني القائمني على رعاي���ة االأطفال التوحديني على - 2

االأ�س���اليب الرتبوية احلديثة ، واالطالع على كل جديد يف عالج ال�س���لوكات 
التكرارية واملقيدة. 

مثابرة ال�سلوكات التكرارية واملقيدة يتطلب من العاملني يف ميدان التوحد - 3
اال�س���تمرار يف تطبي���ق الرام���ج ال�س���لوكية التي من �س���اأنها اأن حتد من هذه 

ال�سلوكات.
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مقيا�ض ال�سلوك التكراري واملقيد )ملحق1(
)Bourreau et al., 2009)   : اإعداد 

ترجمة وتعريب د/ ال�سيد كامل ال�سربيني

اال�س����م /                ال�سن /          
ا�سم املعهد /              تاريخ التطبيق/                            

تعليمات املقيا�ض :

فيما يلي جمموعة من العبارات تتناول ال�سلوك التكراري املقيد املالحظ 
ل���دى الطف���ل التوحدي ، املطلوب منك ق���راءة كل عبارة  بدقة ، ثم حتديد مدي 
انطباقها على الطفل بو�سع عالمة ) /( يف املربع الذي ي�سف حالته ، مع العلم 
ب���اأن ال�س���لوك غ���ري مع���ر عنه اأب���داً من ال�س���خ�ص يح�س���ل على درجة )�س���فر( ، 
ال�س���لوك معر عنه بدرجة ب�س���يطة يح�س���ل على درجة)1( ، ال�س���لوك معر عنه 
بدرج���ة متو�س���طة يح�س���ل عل���ى درج���ة )2( ، ال�س���لوك معر عن���ه بدرجة كبرية 
يح�سل على درجة )3( ، ال�سلوك معر عنه بدرجة كبرية جداً ومميز لل�سخ�ص 

يح�سل على درجة )4(.
العباراتم

أرجحة الجسم المتكررة للخلف أو األمام أو لليمين أو لليسار.1

حركات تكرارية وشاذة للفم.(مثل االبتسامات الجامدة ، لوي الفم ) .2

حركات تكرارية للرأس (مثل هز الرأس  ،  حركات دائرية للرأس ،  لف الرأس).3

حركات تكرارية للذراع واليد (مثل تحريك الذراع بسرعة كبيرة أو بطيئة ، رفرفة اليدين ).4

المشي بطريقة شاذة أو غريبة (مثل المشي على أطراف األصابع).5

 خطوات متكررة (مثل التحرك ذهابًا وإيابًا بين حائطين أو قطعتين ، أو الدوران بال نهاية حول شجرة)6

الوقوف أو الجلوس بطريقة جامدة أو متصنعة (مثل التواء الجسم ، إمالة الرأس ).7

حركات سريعة ومعقدة لألصابع أمام العين مع أو بدون استخدام شيئًا ما .8

التعلق التكراري غير الوظيفي لألشياء(مثل الضرب بالقدم على األرض).9

 االهتمام بتفاصيل األشياء مثل (االهتمام بعجالت السيارات الصغيرة ، أو  اللون أو الشكل).10
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العباراتم

التعلق بأشياء معينة وأخذها أينما ذهب .11

اهتمامات محددة أو مقيدة (مثل األرقام ، الحيوانات ، العربات ، األجهزة ).12

تكرار صارم أو جامد للكلمات والجمل والنغمة.13

تكرار الصراخ واألصوات.14

سلوك عدواني نحو اآلخرين أو األشياء (ضرب وعض اآلخرين ، تحطيم األشياء)15

سلوكيات إيذاء الذات (مثل شد الشعر ، إحداث خدوش بالجسم ، إدخال األصابع في العين)16

 سلوكيات مرتكزة على الجسم.( مثل العناق والمداعبة ، مضغ األشياء، بلع مواد غير صالحة لألكل).17

طقوس أنشطة الحياة اليومية (مثل الوجبات ، ارتداء المالبس ، النوم وتكون بنفس الترتيب ).18

طقوس في اللعب وأوقات الفراغ (مثل يلعب نفس األلعاب بنفس الطريقة).19

طقوس التواصل (مثل يسأل نفس األسئلة لكل شخص في كل وقت ، يكرر نفس الموضوعات)20

 طقوس الطريق (مثل عدم رغبته في تغيير الطريق).21

طقوس رس األشياء في صفوف.22

 االنزعاج عند تدخل أحد في أنشطته أو طقوسه.23

الميل المتكرر لتخزين األشياء.24

الميل لمحاولة التحكم في األنشطة أو المحادثات.25

سلوكيات حسية شاذة (مثل شم أو لمس األشياء والناس ، تغطية العين  أو األذن).26

الجاذبية لألشياء التي تتحرك.27

الجاذبية ألصوات وضوضاء معينة.28

 االهتمام بجزء من الشخص(مثل أزرار المالبس)29

الحاجة لوضع األشياء كما كانت عليها (مثل أن تكون الستائر مغلقة ، األبواب مفتوحة بشكل معين)30

االنزعاج عند تغير محتويات البيئة.31

االنزعاج عندما تحدث تغيرات في المظهر أو في سلوك األقرباء.32

 نقص االهتمام لألشياء الجديدة.33

نمطية في االنفعاالت التي يبديها.34

صعوبة البقاء ساكنًا بدون حركة لمدة طويلة .35
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فعالية فنيتي التعزيز التفا�شلي لل�شلوك االآخر  ومقاطعة اال�شتجابة واإعادة توجيهها  د .  ال�شيد كامل ال�شربيني 

مقيا�ض التفاعل االجتماعي )ملحق 2(
اإعداد   د/ ال�سيد كامل ال�سربيني 

اال�س����م /                ال�سن /          
ا�سم املعهد /              تاريخ التطبيق/   

تعليمات املقيا�ض :

فيم���ا يلي جمموعة م���ن العبارات التي تعر عن تفاعل وتوا�س���ل الطفل 
م���ع االآخري���ن ، املطلوب منك قراءة كل عب���ارة  بدقة ، ثم حتديد مدي انطباقها 
عل���ى الطف���ل بو�س���ع عالمة ) /( يف املربع الذي ي�س���ف حالته ، م���ع العلم باأن ال 
تنطبق اإطالقاً حت�سل على درجة )�سفر( ، وتنطبق بدرجة ب�سيطة حت�سل على 
درجة )1( ، و تنطبق بدرجة متو�س���طة حت�س���ل على درجة )2( ، و تنطبق كثرياً 

حت�سل على درجة )3( ، وتنطبق متاماً حت�سل على درجة )4(.
العباراتم

 عندما يتفاعل مع اآلخرين يبدو غير واثق من نفسه.1

يتجنب التواصل البصري.2

يعجز عن توصيل مشاعره لآلخرين بالكلمات أو اإليماءات.3

 يجد صعوبة في المبادأة.4

يتجنب اآلخرين الذين يريدون أن يكونوا قريبين انفعاليًا منه.5

ينفصل بسهولة عن الشخص الذي يرعاه.6

يتحدث مع اآلخرين بنغمة شاذة.7

يعجز عن االستمرار في الحديث مع اآلخرين.8

يلمس اآلخرين بطريقة شاذة .9

 تعبيرات وجهه ال تناسب الموقف االجتماعي.10

يصعب عليه مقابلة أشخاص جدد.11

يرفض اللعب مع اآلخرين.12

يصدر أصواتًا متكررة ال معنى لها.13

ال يشعر بالمتعة عندما يكون مع اآلخرين.14
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العباراتم

يصعب عليه استخدام أي كلمات تعبر عن نفسه.15

يفتقر لالبتسامة االجتماعية.16

يتواصل مع اآلخرين فقط للحصول على احتياجاته الضرورية.17

يعجز عن االستجابة للمثيرات االجتماعية.18

يعجز عن استخدام لغة الجسد في تفاعله مع اآلخرين.19

لديه شذوذ في متابعة التواصل بالعين.20

يستخدم اللغة بطريقة نمطية متكررة.21

يعجز عن تقليد أفعال اآلخرين.22

يفضل أن يكون وحيدًا لفترات زمنية طويلة.23

يرفض التعاون مع اآلخرين عندما يطلبون منه ذلك.24

يجد صعوبة في تكوين أصدقاء.25

  يبدو أكثر توترًا في المواقف االجتماعية .26

يجد صعوبة في التعبير عن نفسه بجمل قصيرة معبرة.27

يعكس الضمائر )أنا ، أنت..إلخ(28
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فعالي��ة اللع��ب العالجي والق�س��ة االجتماعي��ة يف خف���ض ال�سلوك 
العدواين لدى املعاقات عقليًا القابالت للتعلم

اإعداد
د/ �سهري حممد �سالمة �سا�ض

اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة امل�ساعد
كلية الرتبية – جامعة طيبة

ملخ�ض الدرا�سة :
ا�شتهدف���ت الدرا�ش���ة الك�ش���ف عن مدى فعالي���ة برناجمني للع���ب العالجي 
والق�ش���ة االجتماعي���ة يف خف�ض م�شتوى ال�شلوك الع���دواين لدى املعاقات عقلياً 
، وتكون���ت العين���ة م���ن )24(  تلمي���ذة  من فئ���ة القابالت للتعل���م مبعهد الرتبية 
الفكري���ة / بن���ات باملدين���ة املن���ورة ،  ت���رتاوح اأعماره���ن م���ا ب���ني 10-12 �شن���ة ، مت 
تق�شيمه���ن اإىل ثالث جمموع���ات متكافئة يف ارتفاع م�شت���وى ال�شلوك العدواين 
)وفق���ا ملقيا����ض تقدير ال�شل���وك الع���دواين( : املجموعة التجريبي���ة االأوىل طبق 
عليه���ن برنام���ج اللع���ب العالج���ي ، املجموع���ة التجريبي���ة الثانية  طب���ق عليهن 
برنام���ج الق�ش���ة االجتماعي���ة ، واملجموع���ة الثالثة جمموعة �شابط���ة. وتو�شلت 
نتائ���ج الدرا�ش���ة اإىل فعالي���ة برناجمي اللع���ب العالجي والق�ش���ة االجتماعية يف 
خف�ض ال�شلوك العدواين حيث وجدت فروق دالة اإح�شائياً بني القيا�شني القبلي 
والبع���دي بكلت���ا املجموعتني ، كما وج���دت فروق دالة اإح�شائي���اً بني املجموعتني 
التجريبيتني واملجموعة ال�شابطة بانخفا�ض م�شتوى ال�شلوك العدواين يف كلتا 
املجموعت���ني، ومل توجد ف���روق دالة اح�شائياً بني املجموعت���ني التجريبيتني يف 
م�شت���وى ال�شل���وك العدواين يف القيا�ض البعدي ، باالإ�شاف���ة اإىل ا�شتمرار فعالية 
كال الربناجم���ني حي���ت مل توج���د فروق دال���ة اإح�شائي���اً بني القيا�ش���ني البعدي 

والتتبعي يف كلتا املجموعتني.

الكلم��ات املفتاحية : املعاقات عقلي���اً القاب���الت للتعلم – ال�شل���وك العدواين – 
اللعب العالجي – الق�شة االجتماعية.

 - ١٣٢ -



العدد ) 5 ( اكتوبر 2013 جملة الرتبية اخلا�سة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

مقدمة
االإعاقة العقلية ظاهرة اإن�شانية قدمية متعددة اجلوانب ، وحتتاج اإىل جهد 
الكثريين من القائمني على تن�شئة ورعاية املعاقني عقلياً ، وهي ظاهرة تتطلب 
التعامل معها باإيجابية ، فذوي االإعاقة العقلية يحتاجون اإىل العناية واالإهتمام 
برتبيته���م وتعليمهم ، حتى يت�شنى لهم احتمال القدرة على التكيف مع مطالب 

احلياة يف احلدود التي ت�شمح بها قدراتهم وطاقاتهم.

وال تقت�شر م�شكالت املعاقني عقلياً على نق�ض الكفاءة العقلية  واالجتماعية 
، ولكنه���م يعان���ون اأي�شاً من م�شكالت �شلوكية وانفعالي���ة نتيجة ملا يتعر�شون له 
م���ن ظ���روف اجتماعية ونف�شية وتربوي���ة غري مالئمة خالل مراح���ل حياتهم ، 
ه���ذه امل�ش���كالت حتول بني هوؤالء االأطفال وبني امكاني���ة تعاي�شهم ب�شكل مقبول 
مع االآخرين ، بل كثرياً ما يعانون من االنحرافات ال�شلوكية نتيجة ما يالقونه 
م���ن احباط���ات يف احلي���اة اليومي���ة ، وياأت���ي ال�شل���وك الع���دواين يف مقدم���ة هذه 
االنحراف���ات ) حمم���د ، 2003 ، 78(.  فف���ي درا�ش���ة اأجراه���ا مات�ش���ون واآخ���رون 
(Matson,  et al., 1994) لتحدي���د امل�ش���كالت ال�شلوكي���ة ال�شائعة بني املعاقني 
عقلياً يف الفئة العمرية من 12- 18 �شنة ، اأ�شفر التحليل العاملي عن وجود �شتة 
عوام���ل ُت�شتقطب حولها م�ش���كالت املعاقني عقلياً هي: نوبات الغ�شب والعدوان 
/ ا�شطراب ال�شلوك ، ا�شطراب اللغة / العدوان اللفظي ، االإن�شحاب االجتماعي 
/ ال�شل���وك النمط���ي ، ث���م تاأت���ي ا�شطراب���ات ق�ش���ور االنتب���اه / الن�ش���اط الزائ���د 
واالإندفاعي���ة ، واالكتئ���اب / القل���ق ، واأخ���رياً ا�شطراب���ات االأكل والن���وم. وك�شفت 
درا�ش���ة دافيد�ش���ون واآخ���رون  (Davidson , et al.,1996)ع���ن اأن اأه���م اأ�ش���كال 
ومظاهر ال�شلوك العدواين التي تت�شم بها فئة املعاقني عقلياً تتمثل يف العدوان 
اللفظي املبا�شر وغري املبا�شر ، والعدوان املادي ، والعدوان نحو الذات واالآخرين. 
 (Rojahn et ويف درا�ش���ة م�شحي���ة لل�شل���وك الع���دواين اأجراها روج���ان واآخ���رون
(al.,2001  مت تطبي���ق اأداة لقيا����ض امل�شكالت ال�شلوكي���ة (BPI-01)  مكونة من 
52 بن���داً ع���ن �شل���وك اإي���ذاء ال���ذات ، وال�شل���وك النمط���ي ، وال�شلوك الع���دواين / 
التدم���ريي ل���دى املعاقني عقلي���اً وذوي االإعاقات النمائية االأخ���رى ، ومت تقدير 
البن���ود بناء عل���ى مدى التكرار واحلدة من خالل املقابل���ة املبا�شرة مع القائمني 
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بالرعاي���ة عل���ى عينة مت اختياره���ا ع�شوائياً من بني )432( م���ن املقيمني يف اأحد 
مراك���ز التنمي���ة ت���رتاوح اأعمارهم ب���ني 14-31 �شنة. وقد وج���د اأن حوايل)%73( 
منه���م لديه���م م�شكل���ة واحدة عل���ى االأق���ل يف مقيا����ض امل�ش���كالت ال�شلوكية. وقد 
اأظه���ر  )43%( �شل���وك اإي���ذاء ال���ذات ، )54%(  ال�شلوك النمط���ي ، )38%( ال�شلوك 
الع���دواين التدم���ريي. وقد اأيد التحلي���ل العاملي التوكيدي ه���ذه االإ�شطرابات 
ال�شلوكي���ة داخ���ل عين���ة املعاقني عقلي���اً.  ويف درا�ش���ة  م�شحية اأجراه���ا �شجافو�ض 
واآخرون (Sjgafoos , et al.,2004) على عينة مكونة 2412 من املعاقني عقلياً 
باأ�شرتاليا ، مت ت�شنيف )261( من العينة باإعتبارهم ذوي �شلوك عدواين. ووجد 
اأن ال�شل���وك الع���دواين ينت�شر بن�شبة )11%( من بني امل�شكالت ال�شلوكية ، وكانت 
ن�شبة انت�شاره بني اأطفال املوؤ�ش�شات بن�شبة )35%( ، وبني الذين يعي�شون باملنازل 
بن�شبة )17%( ، وبني الذين يقدم لهم ت�شهيالت جمتمعية بن�شبة )3%( ، وانت�شر 
ال�شل���وك الع���دواين ب���ني الذك���ور بن�شب���ة )64%( ، وكانت ن�شبة انت�ش���اره بني ذوي 
االإعاق���ة العقلية الب�شيط���ة بن�شبة )54%( ، وبني ذوي االإعاق���ة العقلية ال�شديدة 
والعميقة بن�شبة )31%( ، وكان اإيذاء الذات منت�شراً بني )34%( من اأفراد العينة 
، يف ح���ني كان الع���دوان التدم���ريي منت�شراً بني )30%( م���ن اأفراد العينة ، ووجد 
اأن ثلث���ي اأف���راد العين���ة يتلق���ون عالجاً دوائي���اً ملواجهة �شلوك التح���دي ، يف حني 
كان الثلث يتلقون تدخاًل عالجياً �شلوكياً.  وخل�شت درا�شة القم�ض )2006( اإىل 
اأن اأك���ر امل�ش���كالت ال�شلوكية �شيوعاً لدى املعاقني عقلي���اً يف املنزل كانت احلركة 
الزائ���دة ، واالإن�شح���اب االجتماع���ي ، وال�شل���وك النمط���ي ، وال�شل���وك العدواين ، 

واإيذاء الذات.

    ه���ذا- ولق���د لقي���ت اأ�شالي���ب الرعاي���ة الرتبوي���ة ل���ذوي االإعاق���ة العقلي���ة 
اهتمام���اً متزايداً من الباحثني واملتخ�ش�ش���ني كاأ�شلوب منائي ووقائي وعالجي 
جلوانب الق�شور يف �شخ�شية املعاق عقلياً  خالل مراحل وفرتات منوه املختلفة 
) بخ����ض ، 1997 ، 159( ، وتلع���ب الربام���ج التاأهيلي���ة والعالجي���ة دوراً كب���رياً يف 
حت�ش���ني ظروفهم احلياتية بحيث ي�شتطيعون االإ�شتفادة من الفر�ض التدريبية 
والرتبوي���ة الت���ي متكنه���م م���ن التكي���ف يف املوؤ�ش�ش���ة الفكري���ة اخلا�ش���ة به���م مع 
 Dav-UP (2003) زمالئه���م ) الع���زة ، 2001 ، 91( ، كما اأو�شت درا�شة داف- اأب
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اإىل �شرورة االإهتمام بو�شع الربامج الرتبوية واالإر�شادية التي تعمل على اإعادة 
تاأهي���ل املعاق���ني عقلياً والعمل عل���ى خف�ض حدة ما يعانون من���ه من ا�شطرابات 
نظ���راً لالآث���ار ال�شلبي���ة له���ذه االإ�شطراب���ات عل���ى اجلوان���ب املعرفي���ة والنمائية 

لهوؤالء االأطفال.

    ولق���د ا�شتخدم���ت اأ�شالي���ب عالجي���ة عدي���دة لع���الج ال�شل���وك الع���دواين لدى 
املعاق���ني عقلي���اً : فلقد ا�شتخدم دبي�ض )1998( فني���ة التعزيز التفا�شلي خلف�ض 
ال�شل���وك الع���دواين لدى املعاق���ني عقلياً القابل���ني للتعلم ، وا�شتخ���دم املطرودي 
)1997( التعزي���ز االإيجاب���ي واالإق�ش���اء منفردي���ن وجمتمع���ني يف خف����ض ح���دة 
ال�شل���وك الع���دواين ل���دى املعاق���ني عقلي���اً القابل���ني للتعل���م ، وا�شتخدم���ت اأمني 
)1997( برناجم���اً اإر�شادي���اً خلف����ض ال�شل���وك الع���دواين لدى االأطف���ال املعاقني 
عقلي���اً بالتعزيز االإيجابي من خالل اج���راءات تعديل ال�شلوك ، وا�شتخدم �شلبى 
)2000(  فني���ة االإقت�ش���اد الرم���زي خلف�ض ح���دة العنف لدى عين���ة من املعاقني 
عقلي���اً ، واأج���رى اأحم���د واآخ���رون )2003( درا�ش���ة مل���دى فاعلية اأ�شلوب���ي التعزيز 
والنمذج���ة خلف����ض ال�شل���وك الع���دواين ل���دى املعاقني عقلي���اً القابل���ني للتعلم ، 
وا�شتخ���دم م�شاف���ر ) 2003( فنيت���ي االإقت�شاد الرم���زي والتعليم امللطف خلف�ض 
م�شت���وى ا�شط���راب اي���ذاء ال���ذات ل���دى عينة م���ن االأطف���ال املعاقني عقلي���اً ، كما 
ا�شتخ���دم الع�ش���رج )2007( نف����ض الفنية ل�شب���ط امل�شكالت ال�شلوكي���ة لدى ذوي 
متالزم���ة داون ،  وا�شتخدم���ت درا�ش���ة ا�شتي���وارت (Stewart,2005)  برناجم���اً 
قائم���اً عل���ى التدري���ب عل���ى التعبري احل���ر عن ال���ذات ، واآخر قائم عل���ى التوجيه 
املبا�ش���ر بغر�ض خف�ض ح���دة اال�شطرابات ال�شلوكية ومنه���ا ال�شلوك العدواين ، 
وا�شتخ���دم البها����ض )2007( برناجم���اً تدريبياً خلف�ض حدة �شل���وك اإيذاء الذات 
وحت�ش���ني التفاعالت االجتماعية لدى االأطفال املعاقني عقلياً من خالل فنيات 
تعدي���ل ال�شلوك غري التنفريية كالتدعيم واالنطفاء والتعديل البيئي ، واأجرى 
خطاب )2001( درا�شة عن فاعلية تدريب االأطفال املعاقني عقلياً على ا�شتخدام 
ج���داول الن�ش���اط امل�ش���ورة كاإ�شرتاتيجية حديثة للحد م���ن �شلوكهم العدواين  ، 
كم���ا اأج���رى حمم���د )2003( درا�شة ع���ن فعالية تدري���ب االأطفال املعاق���ني عقلياً 
عل���ى ا�شتخ���دام جداول الن�ش���اط امل�شورة للحد م���ن ال�شلوك الع���دواين لديهم ، 
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وا�شتخ���دم جنيد )2007( تل���ك اجلداول للحد من ال�شل���وك العدواين للمعاقني 
عقلياً القابلني للتعلم.

 
    ه���ذا - ويعت���رب اللع���ب العالج���ي اأح���د الفني���ات الت���ي ا�شتخدمت خلف�ض 
ال�شل���وك الع���دواين ل���دى املعاق���ني عقلي���اً وذلك ملا ل���ه من دور كب���ري يف م�شاعدة 
الطف���ل يف اكت�ش���اب املب���ادئ واالجتاه���ات والتفريغ االنفع���ايل ونق���ل االأحا�شي�ض 
وامل�شاعر والتعبريعنها ، وتنظيم االنفعاالت وال�شبط الذاتي ، وحتقيق حاجات 
الطف���ل واإ�شباعه���ا ، واكت�ش���اب امله���ارات االجتماعي���ة وامل�شارك���ة االإيجابي���ة م���ع 

االآخرين ) امل�شري ، 2006 ، 51-50(.

    كما تعترب الق�شة االإجتماعية من الو�شائل املهمة التي ت�شاهم يف حتقيق 
تن�شئ���ة اجتماعي���ة اآمنة ، الأن الطفل يتاأثر بها اإىل حد كبري ، فهي تعني له عامله 
اخلا�ض الذي يجد فيه املثل الذي يحتذي به ، وت�شكل لديه االإح�شا�ض واالإنفعال 
املنا�شب���ني لتكوي���ن االأفكار واالجتاهات ) يو�شف ، 2000 ، 64( ، وت�شتخدم الف�شة 
كاأ�شل���وب عالج���ي ناجح يوؤتي ثماره عندما يبداأ الطفل يف التعامل مع امل�شكالت 

التي تعر�شها الق�شة وتطبيقاتها يف احلياة الواقعية.
    وحت���اول الدرا�ش���ة احلالي���ة التحق���ق م���ن م���دى م���دى فعالي���ة كل م���ن اللعب 
العالجي والق�شة االجتماعية منفردين يف خف�ض ال�شلوك العدواين لدى عينة 

من املعاقات عقلياً القابالت للتعلم باملدينة املنورة.

م�سكلة الدرا�سة
     نظ���راً الأن ال�شل���وك الع���دواين مبختلف اأ�شكاله يعترب من اأكر امل�شكالت 
الت���ي يع���اين منها االأطفال املعاقني عقلي���اً القابلني للتعلم  مما يحول دون قدرة 
الطفل على اإقامة عالقات اجتماعية مقبولة مع االآخرين ، وعدم ا�شتفادته من 
االأن�شط���ة والربام���ج الرتبوية املقدمة يف معاهد وبرام���ج الرتبية الفكرية ، لذا 
كان م���ن الواج���ب مواجهة هذا ال�شلوك واحل���د من مظاهره من خالل الربامج 
العالجي���ة الت���ي ت�شته���دف توفري اأ�شالي���ب الرعاية الرتبوية وتنمي���ة �شخ�شيته 
بعي���داً ع���ن االإحب���اط وت�شم���ح للمع���اق عقلي���اً بالتعبري ع���ن نف�شه يف ج���و ي�شوده 
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التقب���ل والتفاهم. وتتبل���ور م�شكلة الدرا�شة احلالية يف الك�شف عن مدى فعالية 
كل م���ن اللع���ب العالج���ي والق�ش���ة االجتماعي���ة منفردي���ن يف خف����ض ال�شل���وك 
الع���دواين ل���دى عين���ة من املعاق���ات عقلي���اً القابالت للتعل���م ، ومن َث���م : حتاول 

الدرا�شة احلالية االإجابة عن الت�شاوؤالت التالية :  
ه���ل يختل���ف م�شت���وى ال�شلوك الع���دواين لدى املعاق���ات عقلي���اً يف املجموعة   .1
التجريبي���ة االأوىل )جمموع���ة اللع���ب العالج���ي(  قب���ل الربنام���ج عن���ه بعد 

الربنامج ؟
ه���ل يختل���ف م�شت���وى ال�شلوك الع���دواين لدى املعاق���ات عقلي���اً يف املجموعة   .2
التجريبية الثانية )جمموعة الق�شة االجتماعية (  قبل الربنامج عنه بعد 

الربنامج ؟
ه���ل يختل���ف م�شتوى ال�شلوك الع���دواين لدى املعاقات عقلي���اً بني املجموعة   .3
التجريبي���ة االأوىل )جمموع���ة اللع���ب العالج���ي( بع���د الربنام���ج عنه لدى 

اأقرانهن يف املجموعة ال�شابطة ؟
ه���ل يختل���ف م�شتوى ال�شلوك الع���دواين لدى املعاقات عقلي���اً بني املجموعة   .4
التجريبي���ة الثانية )جمموعة الق�شة االجتماعية( بعد الربنامج عنه لدى 

اأقرانهن يف املجموعة ال�شابطة ؟
هل يختلف م�شتوى ال�شلوك العدواين بني كلتا املجموعتني التجريبيتني :   .5

»اللعب العالجي ، والق�شة االإجتماعية«  يف القيا�ض البعدي؟
ه���ل يختل���ف م�شت���وى ال�شل���وك الع���دواين ب���ني القيا�ش���ني البع���دي ) بع���د   .6
اإنته���اء الربنام���ج مبا�شرة( ، والتتبعي )بعد مرور �شه���ر من املتابعة( يف كلتا 

املجموعتني التجريبيتني؟

اأهداف الدرا�سة
تهدف الدرا�شة احلالية اإىل : 

الك�ش���ف عن مدى فعالي���ة برنامج خلف�ض ال�شلوك الع���دواين لدى املعاقات . 1
عقلياً القابالت للتعلم ، من خالل اللعب العالجي.
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 الك�ش���ف ع���ن مدى فعالية برنامج خلف�ض ال�شل���وك العدواين لدى املعاقات . 2
عقلياً القابالت للتعلم ، من خالل الق�شة االإجتماعية.

الك�ش���ف ع���ن مدى وج���ود فروق بني الفنيت���ني يف خف�ض ال�شل���وك العدواين . 3
لدى املعاقات عقلياً القابالت للتعلم. 

الك�ش���ف ع���ن م���دى ا�شتم���رار فعالي���ة كلت���ا الفنيت���ني بع���د ف���رتة م���ن توقف . 4
االإجراءات اخلا�شة بكل منهما.

اأهمية الدرا�سة
تتجلى اأهمية الدرا�شة احلالية فيما يلي :

اأهمية الفنيات العالجية امل�شتخدمة ، حيث ت�شتخدم الدرا�شة كل من اللعب - 
العالج���ي والق�ش�ض االجتماعية يف خف�ض ال�شلوك العدواين لدي املعاقات 
عقلي���اً : فم���ن امل�شل���م ب���ه اأن اللع���ب يع���د م���ن اأه���م االإحتياج���ات النف�شية يف 
مرحل���ة الطفول���ة ، الأنه ُي�شعر الطفل باالأمان وُي�شبع اإحتياجاته ، وي�شاعده 
على التفريغ االنفعايل ، واكت�شاب املهارات االجتماعية  وامل�شاركة االإيجابية 
، والتفاعل مع االآخرين وا�شتنفاذ للطاقة. باالإ�شافة لذلك فاإن الق�شة لون 
م���ن األ���وان اللعب االإيهام���ي الذي يحتاج اإلي���ه الطفل لتنمي���ة خياله وزيادة 
قدرت���ه عل���ى التعبري، كم���ا اأنها اأ�شل���وب ترويحي ي�شاعد الطف���ل على تكوين 
مفاهي���م جدي���دة وخ���ربات نافعة، كم���ا ي�شاعده عل���ى بناء �شخ�شي���ة �شوية - 
وم���ن ث���م ميك���ن ع���ن طريقهم���ا خف����ض ال�شل���وك الع���دواين ل���دى االأطفال 

املعاقني عقلياً.
تظهر احلاجة اإىل الربنامج من خالل الفئة التي ي�شتهدفها الربنامج وهي - 

فئة املعاقات عقلياً القابالت للتعلم - وكذلك االأثر ال�شلبي للطاقة املهدورة 
يف ال�شلوك العدواين والتي توؤثرعلى احلالة النف�شية والعقلية واالجتماعية 
للمعاق���ات يف ظ���ل قدراته���ن املحدودة والت���ي يجب اأن ت�شتغ���ل الأق�شى درجة 
لتحقي���ق التواف���ق النف�شي للطفلة املعاقة ، واال�شتف���ادة من هذه االإمكانيات 

لتحقيق التكيف مع البيئة املحيطة بها .
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يتوقع اأن ت�شهم الدرا�شة احلالية يف و�شع اأ�شاليب تربوية وتاأهيلية واإر�شادية - 
تخ���دم موؤ�ش�ش���ات االإعاق���ة العقلي���ة ، وم�شاع���دة الرتبوي���ني واالأخ�شائي���ني 
النف�شي���ني يف تطبيق الربنامج االإر�شادي باللع���ب والق�شة االجتماعية وفق 

اأعمار و�شمات وامل�شتوى العقلي لالأطفال ، وما ينا�شب احتياجاتهم.
م�شاعدة اأ�شر االأطفال املعاقني عقلياً القابلني للتعلم ب�شفة عامة من خالل - 

توجيههم واإر�شادهم اإىل الطرق ال�شليمة للتعامل مع اأبنائهم.
ق���د ي�شتفيد من الربنامج العامل���ون �شمن حقل التاأهيل والرتبية اخلا�شة - 

واإع���ادة تطبيق���ه على َمْن يعاين من ال�شلوك الع���دواين �شمن فئات الرتبية 
اخلا�شة .

 االإ�شتفادة من نتائج البحث احلايل يف اإعداد برامج تدريبية واإر�شادية اأخرى - 
تتنا�ش���ب م���ع خ�شائ����ض املعاق���ني عقلي���اً القابل���ني للتعلم ، لع���الج م�شكالت 

وا�شطرابات �شلوكية اأو اإنفعالية اأخرى.

م�سطلحات الدرا�سة

11 الإعاقة1العقلية.
    يق�شد باالإعاقة العقلية يف الدرا�شة احلالية التلميذات املعاقات عقلياً بدرجة 
ب�شيطة ) القابالت للتعلم ( املنتظمات يف برامج الرتبية الفكرية مبعهد الرتبية 
الفكري���ة ، الالت���ي ت���رتاوح ن�شب���ة ذكائه���ن ب���ني 55-70 ، طبقاً ملقيا����ض �شتانفورد 

بينيه للذكاء.

21 ال�سلوك1العدواين.
يع���رف ال�شل���وك الع���دواين يف الدرا�ش���ة احلالي���ة اإجرائي���اً : باأن���ه ال�شل���وك الذي 
ي�ش���در ع���ن الطفل بهدف اإحلاق االأذى باالآخرين اأو االأ�شياء واملمتلكات ، ويقا�ض 
بالدرج���ة اخلا�ش���ة بذلك عل���ى مقيا�ض تقدي���ر  ال�شلوك الع���دواين امل�شتخدم يف 

الدرا�شة ، وفقاً لتقديرات املعلمات ، ويت�شمن اأربعة اأبعاد- هي:
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ال�شل���وك الع���دواين ال�شري���ح: املتمث���ل يف حماول���ة خل���ع مالب����ض الزم���الء   -
والع�ض و�شد ال�شعر والتخريب والب�شق ، وال�شرب وحتطيم االأ�شياء.

ال�شل���وك الع���دواين الع���ام، )اللفظ���ي وغ���ري اللفظ���ي(: واملتمث���ل يف ال�شت���م   -
وم�شايقة الزمالء والتحر�ض بهم ، وا�شتخدام االألفاظ النابية والبذيئة.

ال�شل���وك الفو�ش���وي: املتمث���ل يف الدخ���ول اإىل الف�ش���ل واخل���روج من���ه دون   -
ا�شتئ���ذان والقيام بال�شو�شرة ورم���ي االأوراق على االأر�ض دون و�شعها يف �شلة 

املهمالت.
ع���دم الق���درة على �شبط الذات والتحكم يف االنفعاالت: واملتمثلة يف االنتقام   -
وع���دم الق���درة على التحكم يف ال�شلوك عند اال�شتث���ارة ورمي اأي �شيء اأمامه 

عند الغ�شب ) دبي�ض ، 1998(.

اللعب1العالجي 11.3
    ُيع���ّرف اللع���ب العالج���ي باأنه » ن�شاط موجه يقوم ب���ه جمموعة االأطفال 
حت���ت اإ�شراف ، بهدف تنمي���ة �شلوكهم وقدراتهم العقلية واجل�شمية والوجدانية 
ويحقق يف نف�ض الوقت املتعة والت�شلية واأ�شلوب التعلم ، وهو ا�شتغالل لالأن�شطة 
يف تفريغ الطاقة والتنفي�ض عن النف�ض ، واكت�شاب املعرفة وتقريب مبادئ التعلم 
لالأطف���ال وتو�شي���ع اآفاقه���م املعرفي���ة )احليل���ة : 2003 : 225 (.   ويع���رف اللعب 
العالج���ي اإجرائي���اً باأنه : جمموعة م���ن االألعاب اأو االأن�شط���ة اجلماعية الهادفة 
التي يت�شمنها الربنامج امل�شتخدم يف الدرا�شة احلالية الذي مت اإعداده وتنفيذه 
م���ع املجموع���ة التجريبية حتت اإ�ش���راف الباحثة/املعلمة به���دف خف�ض ال�شلوك 
العدواين وفق خطوات واإجراءات منهجية منظمة ، وبالطرق والفنيات العلمية 

التي تنا�شب االأطفال املعاقني عقلياً القابلني للتعلم.

1الق�سة1الجتماعية 1.4
   تع���رف الق�ش���ة االإجتماعي���ة يف الدرا�شة احلالية باأنه���ا : حكاية ت�شرد عن 
طريق الرواية ، اأو عن طريق العرائ�ض ، وتت�شمن جانب نف�شي تربوي واجتماعي 
واأخالق���ي وترويح���ي وعالجي، وتت�شم���ن اأهداف �شلوكية جت���ذب انتباه الطفل 
وتعلم���ه �شلوكي���ات مرغ���وب فيه���ا والعمل عل���ى تخفي���ف اأو حم���و �شلوكيات غري 

مرغوبة.
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حدود الدرا�سة 
احل���د الزم���اين : مت تطبيق الربنامج امل�شتخدم خ���الل الف�شل الثاين للعام . 1

الدرا�شي 1434/1433ه�.
احلد املكاين : مت تنفيذ الربنامج يف معهد الرتبية الفكرية / بنات باملدينة . 2

املنورة. 
احل���د الب�شري : عينة من املعاق���ات عقلياً القابالت للتعلم من بني تلميذات . 3

الرتبي���ة الفكري���ة ، ت���رتاوح ن�شبة ذكائهن ب���ني 55- 70 ، وت���رتاوح اأعمارهن 
الزمنية ما بني 10-12�شنة.

احل���د املو�شوعي : تتح���دد نتائج الدرا�شة احلالية مبقيا����ض تقدير ال�شلوك . 4
الع���دواين امل�شتخ���دم ، وفق الربناجم���ني امل�شتخدمني هم���ا : برنامج اللعب 
العالجي ، وبرنامج الق�شة االإجتماعية ، واللذين ا�شتهدفا ا�شتهدف خف�ض 

ال�شلوك العدواين.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

11 الإعاقة1العقلية.

مت تعريف االإعاقة العقلية من وجهات نظر مدار�ض خمتلفة طبقاً لطبيعة 
وتخ�ش����ض واإهتمام���ات الباحث���ني �ش���واء كان���وا اأطب���اء اأو اأخ�شائي���ني نف�شيني اأو 
اجتماعي���ني ، اأو موؤ�ش�ش���ات دولية م�شئولة ع���ن االإعاقة العقلية ، واأكر تعريفات 
االإعاق���ة العقلي���ة ا�شتخدام���اً ه���و ذل���ك التعري���ف ال���ذي تبنت���ه منظم���ة ال�شحة 
االإعاق���ة  ُعرف���ت  فق���د   ،World Health Organization (1992) العاملي���ة 
 International Classification of العقلي���ة يف الت�شني���ف الدويل لالأمرا����ض
Diseases (ICD-10) باأن���ه : “حال���ة م���ن توق���ف اأو ع���دم اكتمال من���و العقل ، 
يت�ش���م ب�ش���كل خا����ض بق�ش���ور يف املهارات التي تظه���ر اأثناء مرحل���ة النمو ، والتي 
ت�شه���م يف امل�شت���وى الع���ام لل���ذكاء – اأي الق���درات املعرفية ، واللغوي���ة ، واحلركية 
، واالجتماعي���ة ، وميك���ن اأن حت���دث االإعاق���ة م�شحوب���ة اأو غ���ري م�شحوب���ة ب���اأي 

اختالل عقلي اأو بدين ) منظمة ال�شحة العاملية ، 1992 ،84(.
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 The American العقل���ي  للتخل���ف  االأمريكي���ة  اجلمعي���ة  وتبن���ت 
Association of Mental Retardation (1993) تعريف���اً �شام���اًل لالإعاق���ة 
العقلي���ة ين����ض عل���ى اأنها:  “ نق�ض جوه���ري يف االأداء الوظيفي الراهن ، يت�شف 
ب���اأداء ذهن���ي دون املتو�ش���ط ، يك���ون متالزماً م���ع جوانب ق�شور يف اثن���ني اأو اأكر 
م���ن جم���االت املهارات التكيفي���ة التالية : التوا�شل ، العناي���ة ال�شخ�شية ، احلياة 
املنزلي���ة ، امله���ارات االإجتماعية ، اال�شتفادة من م�شادر املجتمع ، التوجيه الذاتي 
، ال�شح���ة وال�شالم���ة ، اجلوان���ب االأكادميي���ة الوظيفي���ة ، ق�ش���اء وق���ت الف���راغ ، 
مه���ارات العم���ل ، واحلياة االإ�شتقاللية – ويظهر ذل���ك قبل �شن الثامنة ع�شرة” 

 (Greenspan , 1999,96).

وبن���اء عل���ى هذا التعريف ت�شنف اجلمعية االأمريكي���ة االإعاقة العقلية اإىل اأربعة 
م�شتويات اإعتماداً على درجة الذكاء ) وفقاً ملقيا�ض وك�شلر بلفيو للذكاء ( – هي :

االإعاق���ة العقلي���ة الب�شيط���ة ) القابلون للتعلم( : وت���رتاوح ن�شبة الذكاء بني - 
55- 70 درجة.

االإعاقة العقلية املتو�شطة ) القابلون للتدريب( : وترتاوح ن�شبة الذكاء بني - 
40- اأقل من 55 درجة.

االإعاق���ة العقلية ال�شديدة ) االإعتمادي���ون( : وترتاوح ن�شبة الذكاء بني 25- - 
اأقل من 40 درجة.

االإعاق���ة العقلي���ة ال�شديدة جداً ) االإعاقة العميقة( : وتقل ن�شبة الذكاء عن - 
25 ) ال�شمادي ، واآخرون ،  2003، 72(.

ويف االأون���ة االأخرية مت تغي���ري م�شمى اجلمعية االأمريكي���ة للتخلف العقلي 
American Association  of Mental Retardation (AAMR)لي�شب���ح 
 the American اجلمعي���ة االأمريكية  لالإعاق���ات الذهنية )الفكرية( والنمائية
 Association on Intellectual and Developmental Disabilities
(AAIDD) ، ويف �ش���وء امل�شم���ى اجلدي���د للجمعي���ة مت تغيري م�شطل���ح االإعاقة 
mental retardation وال���ذى كان ُيطل���ق عل���ى  اأو التخل���ف العقل���ي  العقلي���ة 
االأفراد ذوى االإعاقة العقلية لفرتة طويلة من الزمن، لي�شبح االإعاقة الذهنية  
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(Intellectual Disability) ، اأم���ا اأح���دث تعري���ف لالإعاق���ة العقلي���ة فهوالذي 
يذه���ب اإىل  اأنه���ا : “ اإعاق���ة تت�شف بق�شور جوه���ري يف كل من القدرات العقلية 
الوظيفي���ة وامله���ارات التكيفية كما يع���رب عنها يف املفاهيم وامله���ارات االجتماعية 

والعملية ، ويظهر هذا الق�شور قبل �شن 18 �شنة”.

وي�سري1هذا1التعريف1اإىل1ثالث1عنا�سر1اأ�سا�سية1لالإعاقة1العقلية1:

الق���درات الوظيفي���ة الذكائي���ة: وميت���از االأف���راد املعاق���ون عقلياً ب���اأن لديهم  •
ق���درات وظيفي���ة اأق���ل م���ن املتو�ش���ط ، ويعتم���د فري���ق اجلمعي���ة االأمريكي���ة 
للتخلف العقلي درجة الف�شل معامل الذكاء )70( كموؤ�شر لالإعاقة العقلية.

ال�شل���وك التكيفي : هو جمموعة املهارات املفاهيمية واالجتماعية والعملية  •
والتي يتعلمها الفرد من قبل االأفراد ليتمكن من العي�ض يف احلياة. ويعانى 
االأف���راد املعاقون عقلياً م���ن �شعوبات يف هذه املجاالت ب�شبب عدم امتالكهم 

املهارات الالزمة يف مواقف حمددة.
اأنظمة الدعم: يحتاج كل فرد اإىل اأنظمة الدعم يف احلياة.  وقد حدد تعريف  •

اجلمعي���ة االأمريكي���ة للتخلف العقلي هذه االأنظمة م���ن الدعم كعن�شر من 
عنا�شر االإعاقة العقلية.  ويحدد الدعم وفقاً لدرجة �شدة االإعاقة - وي�شمل 
اأنظم���ة الدع���م اأربع���ة م�شتوي���ات وه���ي : الدع���م املتقط���ع، والدع���م املح���دد ، 

والدعم املكثف ، والدعم الدائم )الرزيقات ، 2006 ، 65(.

21 ال�سلوك1العدواين.
يذك���ر جال�شمان Glassman (1995) “اأن امل�شكل���ة االأ�شا�شية عند تعريف 
العدوان هى اأننا ال ن�شتطيع اأن نحدد اإذا ما كنا �شوف نركز على ال�شلوك اأم على 

.(Glassman,1995:231)”ًالنية اأو الق�شد من هذا ال�شلوك اأم عليهما معا
فم���ن التعريفات التي جمعت بني الني���ة اأو الق�شد وال�شلوك العدواين ذاته ذلك 
التعريف الذي يذهب اإىل اأن ال�شلوك العدواين هو “ ال�شعور الداخلي بالغ�شب 
واالإ�شتي���اء والع���داوة ، ويع���رب عن���ه ظاهري���اً يف �ش���ورة فع���ل اأو �شل���وك يق�ش���د به 
اإيق���اع االأذى واإحل���اق ال�ش���رر ، ب�شخ����ض اأو �ش���يء م���ا ، كم���ا اأنه يوج���ه اأحياناً اإىل 
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ال���ذات ، ويظه���ر يف �ش���ورة ع���دوان لفظي اأو ب���دين ، كما يتخذ �ش���ور التدمري اأو 
اإت���الف االأ�شي���اء، وترتب���ط العدوانية بع���دم التجاوب االنفع���ايل ، وهو عدم قدرة 
الطفل على التعبري بحرية تلقائية عن م�شاعره جتاه االآخرين وخا�شة امل�شاعر 
االيجابية ، و�شعوبة قبول املودة واحلب من االآخرين و�شعوبة اإعطائها )�شالمة 

.)237 ، 1990،

كما ُيعرف اأي�شاً باأنه “ �شلوك ياأتى به الفرد فى مواقف االإحباط التى يعاق 
فيه���ا اإ�شب���اع دوافعه اأو حتقي���ق رغباته، فتنتابه حالة م���ن الغ�شب وعدم االتزان 
جتعل���ه ياأت���ى م���ن ال�شل���وك م���ا ي�شب���ب ل���ه اأذى اأو لالآخري���ن. واله���دف من ذلك 
ال�شل���وك اإخف���اء االأمل الناجت عن ال�شع���ور باالإحباط واالإ�شهام ف���ى اإ�شباع الدافع 
املحي���ط، في�شع���ر الف���رد بالراحة ويعود االت���زان اإىل �شخ�ش���ه “)حافظ وقا�شم ، 

 .)154 ،1993

ويعرف كذلك باأنه “�شلوك عمدي يق�شد منه اإيذاء الغري اأو االإ�شرار به ، وياأخذ 
�شوراً واأ�شكااًل متعددة منها العدوان البدين واللفظي”)العقاد، 2001 ، 199(.

وم���ن التعريف���ات الت���ي تركز عل���ى ال�شلوك الع���دواين ذاته ، ذل���ك التعريف 
الذي يذهب اإىل اأنه »هجوم اأو فعل معادى موجه نحو �شخ�ض ما اأو �شئ ما ، وهو 
اإظهار الرغبة فى التفوق على االأ�شخا�ض االآخرين، ويعترب ا�شتجابة لالإحباط 
، والرغبة فى االعتداء على االآخرين اأو اإيذائهم اأو اال�شتخفاف بهم اأو ال�شخرية 

منهم باأ�شكال خمتلفة بغر�ض اإنزال عقوبة بهم«)العي�شوى،2000: 103(.    

كم���ا يعرف باأنه » فئ���ة من ال�شلوكيات املتنوعة التى تهدف اإىل حتقيق ال�شرر اأو 
.(Magill, et al ., 1996 :109 ) « االإيذاء لالآخرين

والعدوان عبارة عن “ ال�شلوك الذي ينتهجه الطفل الإيذاء االآخرين اإيذاءاً 
ظاهري���اً �ش���واء بالق���ول كالتعدي باالألفاظ النابية اأو بالفع���ل كركل طفل اآخر اأو 
�شرب���ه اأو ع�ش���ه اأو دفع���ه ، وكذل���ك ال�شلوك املت�ش���م باالإ�ش���رار باالآخرين ب�شورة 
م�شت���رتة كالو�شاي���ة به���م اأو االإنتقال منه���م يف �شورة التعدي عل���ى مقتنياتهم اأو 

قيام الطفل ب�شلوك هجومي لناجت مرجو منه )�شالح ،1995 ، 26(.
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ويعرف ال�شلوك العدواين كذلك باأنه “ �شلوك ي�شدر عن االأفراد واجلماعات 
باإجتاه اأفراد اآخرين اأو باإجتاه ذاته لفظياً اأو مادياً ، اأو �شلبياً اأو اإيجابياً ، مبا�شراً 
اأو غري مبا�شر ، اأملته عليه مواقف االإحباط اأو الدفاع عن الذات اأو املمتلكات اأو 
الرغبة يف االإنتقام ، اأو احل�شول على مكا�شب حمددة وترتب عليه اإحلاق االأذى 
البدين اأو املادي ب�شورة متعمدة بالطرف االآخر اأو االأطراف االأخرى ) من�شور 

وال�شربيني ، 2003، 154(.  

كم���ا ُيع���ّرف باأن���ه : “ ال�شلوك املوجه �شد النف�ض ، وال���ذي يق�شد منه اإيذاء 
الذات اأو االآخرين اأو اإتالف املمتلكات ) الزغبي ، 2005 ، 150(.

     نخ���رج م���ن التعريف���ات ال�شابق���ة اإىل اأن هن���اك تباي���ن واخت���الف ب���ني 
التعريف���ات فيم���ا بينه���ا حي���ث اإنه ال يوج���د تعريف واح���د متفق علي���ه : فبع�ض 
التعريف���ات اأ�ش���ارت اإىل اأن ال�شل���وك الع���دواين ياأتي كنتيجة لالإحب���اط ، وذكرت 
تعريف���ات اأخ���رى اأن الع���دوان ياأخذ ال�ش���كل اللفظي ، هناك تعريف���ات اأ�شارت اإىل 
اأن الع���دوان موج���ه نح���و الذات واالآخري���ن ، هناك تعريفات رك���زت على العدوان 
املوج���ه نح���و املمتلكات ، وهن���اك تعريفات اتفقت على اأن الع���دوان ياأتي بنوع من 

الق�شد والنية ، وبع�شها ركز على �شكل ال�شلوك العدواين.     

31 اللعب1.
اإن حتدي���د مفه���وم اللع���ب لي����ض باالأم���ر الب�شيط ، ب���ل اإنه غاي���ة ال�شعوبة ، 
فهن���اك مفاهي���م واآراء متع���ددة بتع���دد العلم���اء والفال�شف���ة والرتبوي���ني الذين 

حاولوا الت�شدي ملفهوم اللعب ودوره يف تربية الطفل – من ذلك – ما يلي:

     ُيع���رف اللع���ب باأن���ه : ن�ش���اط ج�شمي اأو عقل���ي اإرادي يق�شد لذاته بهدف 
الل���ذة الت���ي يهبه���ا ، وينط���وي عادة على ف���كاك من االأه���داف والغاي���ات اجلادة ، 
فهو ن�شاط ُيقتفى من اأجل ا�شتمتاع الفرد واجلماعة من غري دافع يتعدى ذلك 
اال�شتمت���اع  ، ويع���رف اللعب املوج���ه باأنه لعب خمطط له م�شبق���اً حتكمه قواعد 
وعلي���ه اإ�ش���راف ، اأو ه���و اأي لعب���ة جترى مبا يتف���ق وقواعدها املق���ررة ) د�شوقي ، 

  .)1097 ، 1990

 - ١٤٥ -



فعالية اللعب العالجي والق�سة االجتماعية يف خف�ض ال�سلوك العدواين د . �سهري حممد �سالمة

كم���ا ُيع���رف باأن���ه : " جمموعة م���ن االأن�شط���ة الذاتي���ة التلقائي���ة الداخلية 
املتنوع���ة الت���ي ت�شبع حاجات الطف���ل النمائية : اجل�شمي���ة ، والعقلية ، واللغوية 
، واالإجتماعي���ة ، واالإنفعالي���ة )قن���اوي ، 1995، 8(. واللع���ب : عب���ارة ع���ن جمي���ع 
االأن�شط���ة التي يقوم بها الطف���ل الإ�شباع حاجاته النف�شية وتفريغ طاقاته بحيث 
يج���د فيه���ا متع���ة ول���ذة ، وهو يف اللع���ب يكون مدفوع���اً بدوافع كث���رية مثل حب 

اال�شتطالع واال�شتك�شاف ) يون�ض : 2000 : 55( .

وم���ن الناحية الرتبوية يعرف اللع���ب باأنه : " الطريقة التعليمية النف�شية 
واحل�شية التي يبذلها الطفل ، والتي تفوق بكثري الطاقة التي يبذلها يف التعلم 
النظامي" ، واللعب " هو الطريقة التي يتعلم بها االأطفال معظم ما يكت�شبونه 
من معارف ومهارات واجتاهات يف مرحلة ما قبل املدر�شة" ) �شا�ض ، 2001 ، 84(.
وي���رى البع����ض اأن اللع���ب لي����ض جم���رد طريق���ة ليتعل���م منه���ا الطف���ل ، ب���ل ه���و 
الطريق���ة الوحي���دة اجلي���دة والثابت���ة والدائم���ة لتعلم �شغ���ار االأطف���ال – فمن 
خالل اللعب اليومي املبكر يتعلم الطفل الكثري عن الوقت ، والفراغ ، وامل�شاحة 
، وبق���اء االأ�شي���اء رغم اختفائها وتواريها ، كما يعزز اللعب قدرة الطفل على فهم 
االأفكار املجردة للحجم واملكان والُبعد ، ويتعلم درو�ض احلياة اليومية من خالل 
وقوف���ه عل���ى ال�شبب والنتيج���ة cause and effect  ، ومن خالل اللعب يكت�شف 

ما ميكن اأن تفعله االأ�شياء له اأو به ) بري�ض والندو ، 1996 ، 47 (. 

   وعرفه ) بياجيه (: باأنه عملية التمثيل ملعطيات البيئة من خالل الن�شاط 
واحلرك���ة ، وهو و�شيلة فعال���ة لت�شهيل عملية التمثل ملحتوى التعلم . وهو يعني 
التخي���ل واالخ���رتاع فالطفل ي�شتخدم مهاراته يف االخ���رتاع وهو يلعب ، فيجعل 
األعاب���ه تبك���ي وت�شح���ك وتتك�شر ومت���وت ، اأو يبع���ث فيها احليوي���ة واحلركة من 
خ���الل تخيالت���ه واخرتاعاته ، فيبداأ بتخي���ل االألعاب اأالأكر قرب���اً من الواقع ) 

يون�ض : 2000 : 105 ( . 

Play Therapy1اللعب1العالجي
   ُيع���رف اللع���ب العالجي باأنه ن�شاط دفاع���ي تعوي�شي ، وهو خمرج وعالج 

ملواقف االإحباط يف احلياة   ) زهران ،1999، 311(.
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 كما يعرف العالج باللعب باأنه : ا�شتخدام اللعب ومواده ) الطني ال�شل�شال 
، امل���اء ، املكعب���ات ، الدم���ي ، العرائ�ض ، لعب االأدوار ، الر�ش���م ، التلوين باالأ�شابع( 
يف جم���ال الع���الج النف�شي لالأطفال ويف جمال ال�شح���ة النف�شية ) جابر وكفايف 
، 1993 ، 2829(.  وي�ش���ريان اإىل اأن الع���الج باللع���ب: مدخ���ل من�شبط ، فيه يبني 
اأو ي�شم���م املعال���ج اأن�شطة للطفل ميده فيه���ا بدمي واأ�شكال منتقاة متثل االأفراد 
ذوي االأهمي���ة ال�شيكولوجي���ة واالجتماعية له يف حياته ، وت�شجيعه على التفاعل 
معهم يف مواقف متثيلية اأو متخيلة ، وي�شجع املعالج الطفل اأي�شاً على اأن يعرب 
ع���ن م�شاع���ره بالذنب اأو بالكراهية بعد اأن يقدم له التوجيهات املبا�شرة مثل : “ 

لن ت�شعر بال�شيق بعد هذا االأمر” )جابر وكفايف ،1990، 974(.  

ويرى د�شوقي )1990، 1097( اأن العالج باللعب هو : “االإ�شتفادة من اللعب 
كاإح���دى �ش���ور التنفي����ض لتمكني الطف���ل من التعبري ع���ن م�شاع���ره وانفعاالته 
الت���ي لو ترك له���ا اأن تن�شاأ ف�شوف ت�شبب له �شوء التوافق. كما اأن العالج باللعب 
رمب���ا يكون مفي���داً اأي�شاً كطريقة لت�شخي�ض م�شدر م�شكالت الطفل”. ويرى : 
�ش���رورة ا�شتخ���دام اللع���ب – يف ح�شرة املعالج – كو�شيلة مل�شاعدة الطفل على اأن 
يخل�ض نف�شه من توترات عدم التوافق ، فالطفل ُي�شَجع بطريقة اأو باأخرى على 
اإعادة متثيل املواقف التي واجه فيها �شعوبة انفعالية ، وعلى اأن يعر�ض م�شاعره 
التي مت كفها يف املواقف العادية. لذا فاإن اللعب العالجي عبارة عن اإجراء معني 

ولي�ض جمرد كون الطفل يلعب ، ووجود املعالج يكون اأ�شا�شياً.

 واللع���ب يعت���رب مدخاًل لدرا�ش���ة االأطفال وحتلي���ل �شخ�شياتهم وت�شخي�ض 
اأ�شب���اب ما يعانون م���ن م�شكالت انفعالية ت�شل اإىل م�شت���وى االأمرا�ض النف�شية 
ويتخذ اأطباء النف�ض من اللعب و�شيلة للعالج لكثري من اال�شطرابات االنفعالية 
الت���ي يعانيه���ا االأطفال الأن الطفل يكون يف اللع���ب على �شجيته فتنك�شف رغباته 
وميوله واجتاهاته تلقائياً ويبدو �شلوكه طبيعياً وبذلك ميكن تف�شري ما يعاين 

من م�شكالت )اللبابيدي وخاليلة ، 1990، 22(.
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وي���رى اآل م���راد )2004، 52( اأن اللع���ب العالج���ي اأداة تعب���ري هام���ة ل���دى 
االأطف���ال، خ�شو�شاً لدى الذي���ن ال يجيدون امتالك اللغة للتعبريعما ي�شعرون 
ب���ه ويفكرون فيه. وكذلك االأم���ر بالن�شبة للذين يعانون من اأمرا�ض نف�شية ، اأو 
اأولئ���ك الذي���ن يكونون يف حالة م���ن عدم التوازن االنفع���ايل بحيث يعجزون عن 
نقل م�شاعرهم بالكالم. من هنا ن�شاأت حماوالت عديدة لتوظيف اللعب لغر�ض 
التوا�ش���ل م���ع االأطف���ال، ون�شاأ عن ذل���ك مدار�ض متعددة يف الع���الج باللعب. كما 
اأن اللع���ب يعم���ل عل���ى تقوي���ة اإرادة الطف���ل و�شكيمت���ه ، اإذ اأن اللع���ب يعلم الطفل 
االلت���زام باللعب���ة والتقي���د بقواعده���ا كم���ا يعلمه الق���درة على التحم���ل وال�شرب 
حي���ث ميك���ن اعتبار اللعب مبثاب���ة مدر�شة حياتية يتعلم منه���ا الطفل االن�شياع 

والتقيد مببادئ اللعب ونظمه وبالتايل احرتام حقوق االآخرين وتقديرهم.

ولق���د تاأ�ش����ض العالج باللعب على احلقيقة القائلة باأن : اللعب هو الو�شيط 
الطبيعي للطفل للتعبري عن ذاته ، واأنه الفر�شة التي تعطي للطفل اأثناء اللعب 
ليخرج م�شاعره اأو م�شاكله ، وميكن النظر اإىل اأ�شلوب العالج باللعب على اأنه : » 
جمموعة من االجتاهات ي�شتطيع االأطفال من خاللها وعن طريقها اأن ي�شعروا 
باحلري���ة الكامل���ة يف التعبري ع���ن اأنف�شهم ب�شورة كافي���ة ، وبطرقهم واأ�شاليبهم 
اخلا�شة كاأطفال حتى يتمكنوا يف النهاية من حتقيق االإح�شا�ض باالأمن والكفاية 

واجلدارة من خالل االإ�شتب�شار االإنفعايل ) مو�شتاك�ض ، 1990 ، 23(.  

مم���ا �شب���ق يت�ش���ح اأن م�شم���ون اللع���ب العالج���ي يت�ش���م باأن���ه :  ن�ش���اط تعليم���ي 
واجتماع���ي موج���ه عرب حركة اأو �شل�شلة من احل���ركات تهدف بداية اإىل الت�شلية 
واملتعة ، ويف نف�ض الوقت يعمل على حتويل املعلومات الواردة لتتالءم مع حاجات 
الف���رد، وو�شيل���ة للتنفي����ض عم���ا يف نف�ش���ه ، وخم���رج لع���الج مواق���ف االإحباط���ات 

املوجودة يف احلياة.
       

1فعالية1اللعب1العالجي1يف1خف�ض1ال�سلوك1العدواين1لدى1املعاقني1عقليًا

    اإذا كان اللع���ب العالج���ي عب���ارة عن جمموعة م���ن االأن�شطة الهادفة التي 
ي�شرتك فيها جمموعة من االأطفال حتت اإ�شراف وتوجيه ، ي�شتهدف كل ن�شاط 
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منه���ا تفري���غ الطاقة وم�شاع���دة الطفل على التنفي�ض االنفع���ايل واإكت�شاب قيمة 
�شلوكي���ة تبع���د به عن العن���ف اأو العدوان على االآخري���ن اأو تخريب االأ�شياء. فقد 
اأجري���ت درا�شات عديدة للتحقق من م���دى فعاليته يف خف�ض ال�شلوك العدواين 
لدى االأطفال املعاقني عقلياً – فقد اأجرى اأوكفا (O›Keefe,2001) درا�شة عن 
فعالي���ة برنام���ج للتحقق م���ن زيادة التفاعل االجتماع���ي يف خف�ض حدة ال�شلوك 
العدواين لالأطفال املعاقني عقلياً يف ف�شول الدمج ، وذلك من خالل اأ�شاليبهم 
ال�شلوكية املدركة بوا�شطة اأقرانهم من االأطفال العاديني اأثناء االندماج يف اللعب 
م���ع االأق���ران ، وتكونت عينة الدرا�شة م���ن )51( طفاًل من املعاقني عقلياً ترتاوح 
اأعماره���م ب���ني )10-12 �شن���ة( ، مت تطبيق برنامج للع���ب التفاعلي بني عينة من 
املعاق���ني عقلي���اً واأقرنهم العاديني ملدة )6( اأ�شابيع بواق���ع )6( جل�شات اأ�شبوعياً ، 
واأ�شتخدم اأ�شلوب املالحظة يف تقدير معدل التفاعل االيجابي والتفاعل ال�شلبي 
والتوقف عن التفاعل ، واأ�شفرت النتائج عن حت�شن ملحوظ لدى املعاقني عقلياً 
م���ن خالل تعديل اأ�شاليبهم ال�شلوكية التي كان���ت تت�شم بالعدوانية واحل�شا�شية 
والعزل���ة والت���ي كانت ترج���ع يف جزء كبري منه���ا اإىل مواقف االإحب���اط واأ�شاليب 

النبذ من اأقرانهم من املعاقني والعاديني.

    ومن الدرا�شات املوؤيدة الإمكان ا�شتخدام اللعب كربنامج للعالج ال�شلوكي 
اعتم���دت يف  الت���ي   (Webster-Stratton,2004) �شرتات���ون  وبي�ش���رت-  درا�ش���ة 
التدخ���ل املبك���ر عل���ى اللعب كجزء ب���دين ريا�شي ومع���ريف ي�شاع���د االأطفال ذوي 
ال�شل���وك املعار�ش���ة والتح���دى املبك���ر والعدواني���ة اللفظي���ة ، وقد �شمل���ت العينة 
)159( طف���اًل مت اختياره���م م���ن مدار�ض الرتبي���ة اخلا�شة ت���رتاوح اأعمارهم ما 
ب���ني 4-8 �شن���وات ، ويظه���رون �شل���وك التح���دي واملعار�ش���ة ، ومت تق�شيمه���م اإىل 
ث���الث جمموع���ات : االأويل مت فيه���ا التدريب على التحك���م ال�شلوكي عن طريق 
الوالدي���ن ، والثاني���ة مت فيها التدريب عن طري���ق الوالدين واملعلمني ، والثالثة 
مت فيه���ا التدري���ب با�شتخ���دام االألعاب التفاعلية واملمار�ش���ات املعرفية عن طريق 
) الوالدي���ن واملعلم���ني( ، وا�شتم���ر الربنامج التدريبي ملدة �شت���ة اأ�شهر، واأظهرت 
النتائ���ج اأن التالمي���ذ الذي���ن مار�شوا اللعب البدين الريا�ش���ي املعريف قد حت�شن 
�شلوكه���م العدواين وانخف����ض �شلوك التحدى واملعار�شة بع���د الربنامج مقارنة  

بالقيا�ض الذي مت قبل بداية الربنامج ، كما حت�شن تقديرهم لذواتهم.  
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 (Stewart , et al.,2005)  كم���ا ا�شتهدف���ت درا�ش���ة ا�شتي���وارت واآخ���رون    
خف����ض االإ�شطراب���ات ال�شلوكي���ة ) ومنه���ا ال�شل���وك الع���دواين( ل���دى عين���ة من 
االأطف���ال املعاقني عقلياً ملعرفة مدى فاعلية برنامج اإر�شادي قائم على التدريب 
على التعبري احلر عن الذات  ، واآخر قائم على التوجيه املبا�شر ، حيث مت تطبيق 
الربنام���ج االأول عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن )12( طف���اًل م���ن الذك���ور ذوي االإعاقة 
العقلي���ة الب�شيط���ة واملتو�شط���ة ت���رتاوح اأعماره���م ب���ني ) 12-13 �شن���ة( ، وطب���ق 
الربنام���ج الث���اين عل���ى جمموعة مماثل���ة للمجموع���ة االأوىل ومتجان�شة معها ، 
وتو�شلت النتائج اإىل فعالية كال الربناجمني يف خف�ض اال�شطرابات ال�شلوكية 
حي���ث وج���دت فروق ب���ني القيا�شني القبل���ي والبع���دي ل�شالح القيا����ض البعدي ، 
ووجدت فروق دالة اإح�شائياً بني املجموعتني التجريبيتني ، وكان التعبري احلر 
ع���ن ال���ذات اأك���ر فاعلية م���ن اأ�شلوب التوجي���ه املبا�ش���ر يف خف����ض اال�شطرابات 

ال�شلوكية. 

    وا�شتهدف���ت درا�ش���ة �شال���ح والبن���ا )2007( معرف���ة مدى فاعلي���ة برنامج 
اإر�ش���ادي يف خف����ض ال�شل���وك الع���دواين ل���دى االأطف���ال املعاقني عقلي���اً القابلني 
للتعل���م ، وتكون���ت العين���ة م���ن )40( طفاًل وطفلة ت���رتاوح اأعماره���م بني 12-10 
�شن���ة ، وت���رتاوح ن�شب���ة ذكائه���م ب���ني )50-70( مبرك���ز �شم����ض للرعاي���ة اليومي���ة 
بغ���زة ، مت تق�شيمه���م اإىل جمموعت���ني اإحداهم���ا جتريبية )10 ذك���ور ، 10 اإناث( ، 
واأخ���رى �شابط���ة )10 ذكور ، 10 اإناث( ، متت املجان�شة بينهم يف الذكاء وامل�شتوى 
االإقت�ش���ادي االإجتماع���ي ، وطب���ق عليه���م مقيا����ض لل�شلوك الع���دواين ، وبرنامج 
اإر�ش���ادي باللعب خلف�ض حدة ال�شلوك العدواين مكون من )24( جل�شة تت�شمن 
اأن�شط���ة ق�ش�شي���ة ، وحركية ، وفنية ، وتو�شلت النتائج اإىل اأن ال�شلوك العدواين 
نح���و ال���ذات ج���اء يف املرتب���ة االأوىل يليه ال�شل���وك العدواين جت���اه االآخرين ، ثم 
ال�شل���وك الع���دواين جتاه االأ�شياء واملمتل���كات. ووجدت فروق دال���ة اإح�شائياً بني 
متو�شط���ات اأف���راد املجموعتني التجريبية وال�شابط���ة يف ال�شلوك العدواين بعد 
تطبي���ق الربنام���ج حي���ث انخف�ض �شل���وك املجموع���ة التجريبي���ة، ووجدت فروق 
دال���ة اإح�شائي���اً ب���ني متو�شط���ات اأف���راد املجموع���ة التجريبية قبل وبع���د تطبيق 
الربنامج ل�شالح القيا�ض البعدي ، ومل توجد فروق دالة اإح�شائياً بني القيا�شني 
البع���دي والتتبعي يف املجموعة التجريبية ، ووجدت فروق بني متو�شطات اأفراد 
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املجموع���ة التجريبي���ة تع���زى للجن�ض ل�شال���ح الذكور يف ُبعد ال�شل���وك العدواين 
جتاه االآخرين.

     واأج���رت اأحم���د )2010( درا�ش���ة ع���ن فاعلي���ة برنامج قائم عل���ى االأن�شطة 
املتع���ددة )الريا�شي���ة والفني���ة والدرامي���ة( يف خف����ض ال�شل���وك الع���دواين ل���دى 
اأطف���ال الرو�ش���ة املعاقني عقلي���اً القابلني للتعلم ، حيث تكون���ت العينة من )50( 
طف���اًل وطفل���ة  مرتفعني يف م�شتوى ال�شلوك العدواين مت اختيارهم من ف�شول 
التهيئ���ة امللتحق���ني مبعاه���د الرتبي���ة الفكري���ة ، ومت تق�شيمه���م بالت�ش���اوي اإىل 
جمموعت���ني اإحداهم���ا جتريبي���ة واأخ���رى �شابط���ة ، ومت تطبي���ق الربنامج على 
املجموع���ة التجريبي���ة دون ال�شابط���ة ، واأ�شف���رت النتائ���ج ع���ن وج���ود ف���روق يف 
ال�شل���وك الع���دواين بني القيا�شني القبلي والبع���دي للمجموعة التجريبية ، كما 
وج���دت ف���روق ب���ني املجموعت���ني التجريبي���ة وال�شابطة ،  ومل توج���د فروق بني 
القيا�ش���ني البع���دى والتتبع���ي – وهذا ي�شري اإىل جن���اح الربنامج املعد يف خف�ض 

ال�شلوك العدواين لدى اأطفال الرو�شة املعاقني عقلياً.

    واأي�ش���اً درا�ش���ة عب���د الرحيم )2011( عن فاعلية برنام���ج اإر�شادي باللعب 
يف خف����ض ح���دة بع����ض االإ�شطراب���ات ال�شلوكي���ة )ال�شل���وك الع���دواين ، ال�شلوك 
االإن�شحاب���ي ، الن�ش���اط الزائد( لدى االأطفال املعوقني عقلي���اً القابلني للتعلم يف 
معاه���د الرتبية اخلا�شة لالإعاقة الذهنية بدم�شق ، واأجريت على عينة و�شفية 
م���ن )65( طف���اًل وطفل���ة  مبرك���ز الرتبية اخلا�ش���ة لالإعاقة الذهني���ة بدم�شق ، 
وعينة جتريبية من )20( طفاًل وطفلة ق�شمت اإىل جمموعتني اإحداهما جتريبية 
عدده���ا )10( اأطفال ، واأخرى �شابط���ة عددها )10( اأطفال ، باالإ�شافة اإىل عينة 
م���ن املعلم���ني مكونة من )8( معلمات ، طبق عليه���م مقيا�ض ر�شم الرجل للذكاء 
، وا�شتم���ارة مالحظ���ة لالإ�شطراب���ات ال�شلوكي���ة ، ومقيا�ض تقدي���ر اال�شطرابات 
ال�شلوكي���ة ، وبرنام���ج اإر�ش���ادي باللع���ب لتخفيف ح���دة االإ�شطراب���ات ال�شلوكية ، 
وتو�شل���ت النتائ���ج – فيما يتعلق بال�شلوك الع���دواين – اأن ن�شبة انت�شاره %32.8 
، وتاأك���دت فعالي���ة الربنام���ج االإر�ش���ادي باللع���ب يف خف����ض ح���دة االإ�شطراب���ات 
ال�شلوكي���ة ومنه���ا ال�شل���وك العدواين ، من خ���الل املقارنة ب���ني القيا�شني القبلي 

والبعدى ، والفروقبني املجموعتني التجريبية وال�شابطة.
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   يت�ش���ح م���ن العر����ض ال�شاب���ق اأن برامج اللعب العالج���ي كانت فعالة وذات 
قيم���ة يف خف�ض اال�شطرابات ال�شلوكية وال�شلوك العدواين لدى املعاقني عقلياً 

�شواء كان عدواناً موجهاً للذات اأو لالآخرين اأو جتاه االأ�شياء واملمتلكات. 

41 الق�سة1الجتماعية.
   تعرف الق�شة باأنها فن اأدبي ي�شرد اأحداثاً م�شبوغة باخليال الذي ال يقدم 
االأحداث ب�شورة واقعية متاماً كما يفعل التاريخ وال�شري والرتاجم ؛ بل ب�شياغة 
اأدبي���ة رفيع���ة ، ويف الغالب تظهر الق�ش�ض يف �شورة �شراع بني طرفني للو�شول 
اإىل غاي���ة. كم���ا تع���رف الق�ش���ة باأنه���ا مواق���ف نوعية تق���دم من���اذج لال�شتجابات 

االجتماعية املنا�شبة ،  وتقدم لالأطفال يف عبارات وا�شحة وخمت�شرة.

     وتتمي���ز الق�ش���ة بالق���درة على ج���ذب االإنتباه والت�شويق واإث���ارة اخليال ، 
اإذ ميكنه���ا اأن تك���ون عن�شراً فعااًل يف النموالعقل���ي والوجداين للطفل.  والطفل 
بطبيعته �شغوف بالق�ش�ض ويتتبع اأحداثها ، الأن حب االإطالع واالإ�شتطالع من 
االأم���ور القوي���ة يف الطبيع���ة الب�شرية ، ل���ذا فللق�ش�ض تاأثري عل���ى تعديل �شلوك 
الطف���ل وعل���ى تخفي����ض �شلوكه العدواين ، كم���ا اأنها تك�شب الطف���ل القدرة على 
التعبري والثقة بالنف�ض ، وتعلم القيم والعادات ال�شليمة ) �شالح ، 2001 ، 162(.

     وتت�شمن الق�شة االجتماعية تو�شيفاً ملواقف اجتماعية وتبادل اأحاديث 
ورموز جمتمعية طبيعية تدور بني النا�ض ، وميكن اأن ت�شهم الق�شة االجتماعية 
يف تنمي���ة التوا�ش���ل االجتماع���ي يف جماالت ومواقف متع���ددة يف احلياة اليومية 
، والعالق���ات ال�شخ�شي���ة ، كم���ا ت�شه���م يف التعري���ف مب���ا ي���دور يف كل موق���ف من 
اأحادي���ث وجمام���الت وتع���اون ، وكذلك يف تف�ش���ري �شلوكيات االآخري���ن والدوافع 

املحركة له �شواء كانت اإيجابية اأو �شلبية ) فراج ، 2002 ، 2(.

    وب�شفة عامة فاإن الق�ش�ض االجتماعية تعطي ت�شوراً م�شبقاً عما يتوقعه 
االآخ���رون من الطفل يف املواقف االجتماعية الواقعية ، وت�شهم هذه الق�ش�ض يف 
التخفي���ف م���ن ح���دة التوت���ر اأو القلق الذي يظه���ره الطف���ل يف املواقف اجلديدة 
الت���ي يتعر����ض له���ا ، حيث تعطيه هذه الق�ش�ض ت�ش���وراً م�شبقاً عن هذه املواقف 

والبيئات اجلديدة.
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خ�سائ�ض1الق�سة1املقدمة1للمعاقني1عقليًا
    تتمي���ز الق�ش���ة املقدم���ة لالأطفال ال�شغار وذوي االعاق���ة العقلية باخل�شائ�ض 

التالية :
اأن  تتكون من جملتني اإىل خم�شة جمل وقد يزيد عدد هذه اجلمل.- 
اأن تك���ون يف م�شت���وى قدرة الطفل على االنتباه والفهم : ويجب تقييم قدرة - 

الطف���ل عل���ى الفه���م وح�شيلته من املف���ردات ، بحيث يتم ا�شتخ���دام مفردات 
وجمل الق�شة من خمزون الطفل اللغوي.

حتدي���د اإمكانية م�شاركة الطف���ل يف الق�شة من خالل اقرتاح اأحداث معينة - 
اأو كتابة جمل اأو تلوين �شور االأحداث.

�شياغة الق�شة فى عبارات وا�شحة، وخمت�شرة، ومفهومة للطفل.- 
ا�شتخ���دام ال�ش���ور والر�ش���وم ، والنم���اذج والعرائ�ض ؛ حي���ث اأن ا�شتخدام هذه - 

الو�شائل كمعينات ب�شرية ميكن اأن ي�شاعد على الفهم لدى االأطفال الذين 
لديهم خلل يف املعاجلة ال�شمعية للكلمات.

يج���ب اأن تك���ون قراءة الق�ش���ة وتكرارها جزًء من اجل���دول اليومي للطفل ، - 
وميك���ن اأن تق���راأ الق�ش����ض االجتماعية قبل املوقف الذي يج���ب اأن ت�شتخدم 
في���ه امله���ارات االجتماعي���ة ، وميك���ن اأن ت�شج���ل الق�ش���ة على �شري���ط كا�شيت 
ي�شاحبه كتاب م�شور ، ويدرب الطفل على الربط بني اجلمل التي ي�شمعها 

وال�شور التي تعرب عنها بالت�شل�شل املكون للق�شة .
ميك���ن اأن يق���وم املعل���م / املعلم���ة باإع���داد الق�ش���ة االجتماعية و�شرده���ا ، واأن - 

ي�شه���م التدخ���ل بالق�ش����ض االجتماعي���ة يف تقلي���ل الت�شوي����ض الن���اجت ع���ن 
العمليات اللفظية التي حتتاج جهداً كبرياً يف فهمها.

يجب اأن تكون اجلمل امل�شتخدمة يف الق�ش�ض خمت�شرة وغري جمردة بقدر - 
االإمكان جمع بيانات عن نتائج التدخل وتقييم التح�شن يف املهارات التي مت 

حتديدها عن طريق جمع البيانات واملالحظة و�شوؤال املعلمني .
تغيري اأجزاء من الق�شة اأو بع�ض الكلمات اأو العبارات اأو اإ�شافة �شور اأو اأحداث - 

اإذا مل يح���دث حت�ش���ن خ���الل اأ�شبوعني ايل �شهر ، واإذا م���ا كانت هناك حاجة 
لتغيريات فيجب اأن تكون هذه التغيريات ب�شيطة  ) ال�شبع ، 2007 ، 297 (.  
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الأثر1العالجي1للق�سة1املقدمة1لذوي1الإعاقة1العقلية1

    تع���د الق�ش���ة م���ن اأه���م الو�شائ���ل الرتبوي���ة املوؤث���رة يف تعلي���م االأطف���ال 
املعاق���ني عقلي���اً القابل���ني للتعل���م ، وه���ي ال تق���ل ع���ن اأهميته���ا للطف���ل الع���ادي ، 
وتعت���رب الق�ش�ض االجتماعية م���ن اال�شرتاتيجيات التي ت�شتخدم حلث ال�شلوك 
االجتماع���ي املرغ���وب لدى االأطف���ال املعاقني عقلياً  ؛ حيث ميك���ن للطفل املعاق 
اأن يتعاط���ف ويتوحد مع �شخ�شي���ات واأبطال الق�شة مثل الطفل العادي.  ولي�ض 
اله���دف م���ن ق�ش����ض االأطف���ال الت�شلي���ة واملتعة فقط ، ب���ل اإن هن���اك العديد من 
االأه���داف غ���ري املق�ش���ودة لذاته���ا وتاأتي تباعاً م���ن خالل اإمتاع الطف���ل ومراعاة 
عم���ره وخ�شائ�شه، وحاجاته النف�شية : فللق�شة دور يف تنمية  القدرات املعرفية 
مث���ل االنتب���اه والتذك���ر وتكوي���ن املفاهيم ، كم���ا اأن له���ا اأهمية يف تنمي���ة املهارات 
اللغوي���ة ، باالإ�شاف���ة اإىل اأهميته���ا يف تعدي���ل ال�شل���وك غري املقب���ول لدى الطفل 
وم�شاعدته على ح�شن التعرف على املواقف االجتماعية من خالل تناول االأفكار 
ال�شلوكي���ة االإيجابي���ة ب�ش���كل مف�شل وتق���دمي ال�شلوكي���ات ال�شلبي���ة ب�شكل منفر 
بحيث ال يقلدها املعاق عقلياً على اأن توؤكد الق�شة اأن ال�شخ�شيات ال�شلبية تاأخذ 

عقابها يف النهاية ) علي، 1999، 26 (. 
1وم�ن1فوائ�د1�سرد1الق�س�ض1ذات1املغزى1العالجي1لالأطف�ال1الذين1يعانون1من1م�سكالت1

نف�سية1– ما1يلي1:

ميك���ن اعتب���ار الق�شة ذات املغزى العالجي تذكرة اإىل الدخول لعامل الطفل - 
اخلا����ض، لذا حتوز عل���ى احرتامه وثقته بعك�ض التعب���ريات املبا�شرة التي ال 

تعطي انطباعاً �شديداً للطفل.
ته���دف الق�ش����ض ذات املغ���زى العالج���ي اإىل التح���دث بعط���ف وو�ش���وح ع���ن - 

املو�شوعات وامل�شكالت العاطفية التي يعاين منها بع�ض االأطفال على عك�ض 
لغة احلياة اليومية.

الق�ش���ة تتح���دث م���ن خالل ال�ش���ور والتعب���ريات اخليالي���ة املع���ربة ، وبهذه - 
الطريق���ة فاإنه���ا ت�شتطي���ع ر�ش���م �ش���وراً اأو�شح واأعم���ق ملا يعاني���ه الطفل من 

جتارب عاطفية. 
ميك���ن للق�ش���ة االجتماعية اأن تب���ني ال�شفات االأ�شا�شية ل�شع���ور اأو حدث ما، - 
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واجل���و الع���ام له���ذا احل���دث والتوت���رات امل�شاحبة ل���ه والوترية الت���ي مي�شى 
عليه���ا ، وقوت���ه ومدت���ه ، والتعب���ريات الديناميكي���ة واحلتمية في���ه ، يف حني 
تفتق���د لغ���ة احلياة اليومية ما يه���م الطفل خالل التجرب���ة ال�شعبة واملوؤملة 

التي مير بها.
 والق�ش���ة ذات املغ���زى العالج���ي متث���ل طريق���ة بليغ���ة للتعبري عم���ا يف نف�ض - 

الطفل من �شور وم�شاعر، فت�شتطيع م�شاعدته على اأن يرى وي�شمع وي�شعر 
ب�ش���ورة اأك���ر و�شوح���اً عن طريق اإم���داده بحقائق اأعم���ق وتعاطف اأكرب من 

ذلك املتاح له من خالل الكلمات املبا�شرة )�شاندالند ، 2005، 24-23(. 
    

وميك���ن اال�شتف���ادة من اخلط���وط االإر�شادية التي اقرتحها ج���راي )1995(   
يف اإع���داد الق�ش���ة االجتماعي���ة لت�شه���م يف التغل���ب عل���ى الق�ش���ور ل���دى االأطفال 

املعاقني عقلياً - ومنها:
حتديد الق�شور الذي يوجد لدى الطفل وهل هذا الق�شور على �شبيل املثال . 1

يرتبط بفهم امل�شاعر )الفرح واحلزن..( اأو فهم نوايا ورغبات االآخرين .
حتديد اأي املهارات التي �شيتم العمل عليها للتغلب على هذا الق�شور ، اإذ من . 2

ال�شعوبة اإعداد ق�شة تركز على كل نواحي الق�شور لدى الطفل.
جع���ل اله���دف م���ن الق�شة االجتماعي���ة اكت�شاب امله���ارة )مثل فه���م امل�شاعر( . 3

وتعميمه���ا فبمج���رد مالحظ���ة التح�ش���ن يف امله���ارات امل�شتهدف���ة يف املواق���ف 
املحددة ، يجب اأن ميتد هذا التح�شن اإىل مواقف اأخرى ) �شمري ، 2001، 12( .

فعالية1الق�سة1يف1خف�ض1ال�سلوك1العدواين1لدى1املعاقني1عقليًا1وغري1املعاقني
    اأجريت درا�شات عديدة الإختبار مدى فعالية الق�شة االإجتماعية يف خف�ض 
ال�شلوك العدواين الأطفال الرو�شة ، ولدى االأطفال التوحديني واملعاقني عقلياً 
القابل���ني للتعل���م – من ذلك درا�شة العبيدي )1997( ع���ن اأثر ا�شتخدام االألعاب 
وق�ش�ض االأطفال يف تعديل ال�شلوك العدواين لدى اأطفال الريا�ض ) التمهيدي( 
اإحداهم���ا  اإىل جمموعت���ني  العين���ة م���ن )13( طف���اًل مت تق�شيمه���م  ، وتكون���ت 
جتريبي���ة واأخ���رى �شابط���ة ، ومت ا�شتخ���دام جمموع���ة من االألع���اب والتمثيليات 
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التخيلي���ة وجمموعة م���ن االألعاب التعاونية ف�شاًل ع���ن جمموعة من الق�ش�ض 
التي تروى عن طريق امل�شرح ) م�شرح الدمي( ، وا�شتغرق تطبيق الربنامج )8( 
اأ�شابيع بواقع �شاعة واحدة يومياً ، واأ�شفرت نتائج الدرا�شة عن وجود فروق دالة 
يف متو�ش���ط درج���ات ال�شلوك العدواين ب���ني املجموعتني التجريبي���ة وال�شابطة 
ل�شال���ح املجموع���ة التجريبي���ة ، ووج���ود ف���روق ب���ني القيا�شني القبل���ي والبعدي 

للمجموعة التجريبية ل�شالح القيا�ض البعدي.  

   واأج���رت عثم���ان وعثمان )1997( درا�ش���ة عن مدى فعالية برنامج عالجي 
با�شتخ���دام الق�ش���ة واالأغني���ة يف خف�ض ال�شل���وك العدواين لدى اأطف���ال ما قبل 
املدر�ش���ة ، وذل���ك عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن )160( طف���اًل وطفل���ة ، مت تق�شيمه���م 
اإىل جمموعت���ني ) جتريبي���ة و�شابط���ة( مم���ن ح�شل���وا عل���ى درج���ات مرتفع���ة 
عل���ى مقيا����ض ال�شل���وك الع���دواين مت���ت املجان�شة بينه���م ، وطبق عل���ى املجموعة 
التجريبي���ة برنام���ج يت�شم���ن جمموعة من الق�ش����ض واالأغ���اين الهادفة  مدته 
�شبع���ة اأ�شابي���ع بواقع ثالث لق���اءات اأ�شبوعياً ، واأ�شفرت النتائ���ج عن وجود فروق 
دال���ة بني املجموعت���ني التجريبية وال�شابطة ، وب���ني القيا�شني القبلي والبعدي 
للمجموعة التجريبية باإنخفا�ض ال�شلوك العدواين ، كما اأ�شارت النتائج اإىل اأن 

ا�شتفادة االإناث من الربنامج كانت اأكر من الذكور. 

    ويف درا�ش���ة اأجرته���ا زق���وت )2000( ع���ن م���دى تاأث���ري برنام���ج اإر�ش���ادي ) 
ق�ش����ض االأطف���ال املحكي���ة( على تعديل ال�شل���وك العدواين ل���دى اأطفال مرحلة 
الريا����ض ، وم���دى تاأث���ري متغ���ري اجلن����ض عل���ى تعدي���ل ال�شل���وك الع���دواين بعد 
الربنام���ج. وتكون���ت عين���ة الدرا�شة من )32( طفاًل مق�شم���ني اإىل جمموعتني : 
جتريبي���ة و�شابط���ة ق���وام كل منها اإىل )8( ذك���ور ، )8( اإن���اث. وا�شتخدم مقيا�ض 
ر�ش���م الرج���ل ، وا�شتم���ارة امل�شت���وى االجتماع���ي االقت�ش���ادي ، وبطاقة مالحظة 
ال�شل���وك الع���دواين اللفظ���ي وامل�ش���ور ، وبرنام���ج اإر�ش���ادي مك���ون م���ن جمموعة 
ق�ش����ض لتعدي���ل ال�شل���وك العدواين ، واأ�شف���رت النتائج عن وجود ف���روق دالة يف 
ال�شل���وك العدواين بني املجموعتني ل�شالح املجموعة التجريبية ، ووجود فروق 
دالة بني القيا�شني القبلي والبعدي ل�شالح القيا�ض البعدي ، وعدم وجود فروق 

بني الذكور واالإناث يف القيا�ض البعدي. 

 - ١٥٦ -



العدد ) 5 ( اكتوبر 2013 جملة الرتبية اخلا�سة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

   واأج���رت النج���ار درا�ش���ة )2001( هدفت اإىل التعرف عل���ى ظاهرة العدوان 
ل���دى االأطفال امللتحقني بريا�ض االأطفال ، وتطبي���ق برنامج للدراما االإبداعية 
، وم���دى فعاليت���ه يف خف����ض ح���دة الع���دوان ، وتكون���ت عين���ة الدرا�شة م���ن )15( 
طف���اًل م���ن اأطف���ال ماقب���ل املدر�شة ه���م اأف���راد املجموع���ة التجريبي���ة التي طبق 
عليه���ا الربنام���ج ، مت تطبيق مقيا�ض ر�شم الرج���ل ، وا�شتمارة ال�شلوك العدواين 
، وبرنام���ج الدرام���ا االإبداعي���ة ، واأ�شفرت النتائج عن وجود ف���روق دالة اإح�شائياً 
ب���ني القيا�ش���ني القبلي والبعدي لل�شلوك الع���دواين يف املجموعة التجريبية مما 

ي�شري اإىل جناح الربنامج يف خف�ض ال�شلوك العدواين.

     واإذا كان���ت الدرا�ش���ات ال�شابقة قد تناولت عينات من اأطفال غري معاقني 
فاإن درا�شة اأوزدمري (Ozdemir ,2008) كان الغر�ض منها حتديد مدى فعالية 
الق�ش����ض االجتماعية يف خف�ض ال�شلوكيات التخريبي���ة لدى االأطفال امل�شابني 
بالتوح���د ، حي���ث مت اإن�ش���اء ق�ش�ش���اً اجتماعية لثالثة من االأطف���ال التوحديني، 
ترتاوح اأعمارهم بني 7 – 9 �شنوات ، خلف�ض ثالثة ت�شرفات تخريبية م�شتهدفة 
ه���ي اإح���داث �شوت ع���ال يف ال�شف، تك�شري الكر�ش���ي ، بعرة الطع���ام اأثناء تناول 
الغ���داء. ومت حتديد خط االأ�شا�ض لهذه ال�شلوكيات بالن�شبة للم�شاركني الثالثة 
، ومت ق����ض جمموع���ة من الق�ش�ض االجتماعي���ة وتكرارها ، واأجريت املالحظات 
املبا�ش���رة على ال�شلوكي���ات امل�شتهدفة للم�شاركني ثالث مرات يف االأ�شبوع ، وتتبع 
التغ���ري على خط االأ�شا�ض لكل �شل���وك من ال�شلوكيات التخريبية. واأ�شارت نتائج 
الدرا�شة اإىل اأن ا�شتخدام الق�ش�ض االجتماعية التي �شيدت ب�شكل �شحيح بدون 
اأي تدخالت اإ�شافية الإدارة ال�شلوك كانت فعالة يف خف�ض ال�شلوكيات التخريبية 

من االأطفال امل�شابني بالتوحد.

 (Wright & McCathren, 2012)وماكاثري���ن راي���ت  اأج���رى  كم���ا      
درا�ش���ة ا�شتهدف���ت تقييم االآث���ار املرتتبة على التدخل با�شتخ���دام الق�شة االجتم 
اعي���ة على اإك�ش���اب ال�شلوك االيجابي لدى اأربعة م���ن  االأطفال ال�شغار امل�شابني 
بالتوح���د ، ع���رب خ���ط اأ�شا����ض متع���دد مت ت�شميم���ه للم�شاركني. واأ�ش���ارت النتائج 
اإىل اأن الق�ش���ة االجتماعي���ة كان���ت فعالة ب�ش���كل كبري يف زيادة مع���دالت ال�شلوك 
االجتماع���ي االإيجاب���ي ل���دى ثالث���ة  من بني االأربع���ة امل�شاركني، رغ���م اأن اأياً من 
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امل�شارك���ني مل ت�ش���ل اإىل مع���دالت ال�شل���وك االجتماع���ي االإيجابي ل���دى االأقران 
يف نف����ض العم���ر واجلن�ض. لك���ن مع التدخ���ل انخف�شت ال�شلوكي���ات امل�شكلة لدى 
امل�شارك���ني ب�ش���كل وا�ش���ح. وق���د مت بق���اء امله���ارات املكت�شب���ة بع���د ف���رتة  �شهر من 
املتابع���ة جلميع امل�شارك���ني. وهذه النتائج تدعم ا�شتخ���دام الق�ش�ض االجتماعية 

يف خف�ض ال�شلوك امل�شكل لدى االأطفال الذين يعانون من التوحد.

     اأم���ا الدرا�ش���ات املرتبط���ة اإرتباط���اً وثيقاً بالفئة امل�شتهدف���ة تلك الدرا�شة 
التي اأجرتها �شعيد )2008( للك�شف عن مدى فاعلية برنامج للدراما االإبداعية 
يف تنمي���ة ال�شل���وك التوافق���ي ل���دى االأطف���ال املعاق���ني عقلي���اً القابل���ني للتعلم ، 
وتكون���ت عين���ة الدرا�ش���ة م���ن )26( طفاًل وطفل���ة مت تق�شيمه���م اإىل جمموعتني 
اإحداهما جتريبية واأخرى �شابطة ترتاوح ن�شبة ذكائهم بني )50-70( ، وعمرهم 
الزمن���ي ب���ني )8-12( �شن���ة ، وعمره���م العقل���ي م���ن )4-7( �شن���وات ، مت تطبي���ق 
مقيا����ض ال�شلوك التوافقي ، وبرنامج للدراما االإبداعية التي ت�شمنت جمموعة 
م���ن الق�ش����ض الدرامي���ة التي مت متثيل اأحداثه���ا، واأ�شفرت نتائ���ج الدرا�شة دالة 
اإح�شائي���اً يف ال�شل���وك التوافق���ي بني القيا�شني القبلي والبع���دي ل�شالح القيا�ض 
البع���دي ، ووج���دت ف���روق دال���ة ب���ني الذك���ور واالإن���اث يف كل من ال�شل���وك امل�شاد 
للمجتم���ع وال�شل���وك التم���ردي بعد تنفيذ الربنامج ، ومل توج���د فروق دالة بني 

القيا�شني البعدي والتتبعي يف اأبعاد ال�شلوك التوافقي.

    ودرا�شة مور (More , 2008) التي ا�شتهدفت التعرف على مدى فعالية 
الق�ش���ة االجتماعي���ة الرقمي���ة  يف خف����ض ال�شل���وك امل�شط���رب ل���دى االأطف���ال 
املعاق���ني عقلي���اً. وتكونت عينة الدرا�شة من ثمانية اأطفال قابلني للتعلم ترتاوح 
ن�شب���ة ذكائه���م بني )55-70(،  ال�شمة املميزة له���م هي ق�شوراملهارات االجتماعية 
واال�شطراب���ات ال�شلوكي���ة ، حي���ث ا�شتخ���دم املعلم���ون جمموع���ة م���ن الق�ش����ض 
االجتماعي���ة الت���ي ت�شجع عل���ى الت�شرف ب�ش���كل ايجابي يف املواق���ف االجتماعية 
مث���ل : تن���اول الطع���ام ، اللع���ب يف امللع���ب ، ا�شتخ���دام املكتبة ، العم���ل مع غريهم 
م���ن الط���الب يف جمموع���ات. واأ�شفرت النتائج ع���ن وجود انخفا����ض ملحوظ يف 
ع���دد ومدة ال�شلوكيات التخريبية وال�شلوكي���ات االن�شحابية ، اإىل جانب اكت�شاب 

ال�شلوكيات االجتماعية ، وتعديل االإ�شتجابات يف املواقف االجتماعية.
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    ودرا�ش���ة ب���دوي )2011( الت���ي ا�شتهدف���ت التع���رف عل���ى فاعلي���ة برنام���ج 
اإر�ش���ادي يعتم���د عل���ى الق�ش���ة يف خف�ض ال�شلوك الع���دواين لدى املعاق���ني عقلياً 
القابل���ني للتعل���م ، حيث تكونت العينة م���ن )16( طالباً وطالبة ترتاوح اأعمارهم 
م���ا ب���ني )10-14�شن���ة( ، ج���رى تق�شيمه���م اإىل جمموعتني جتريبي���ة و�شابطة ، 
طب���ق عليه���م اإ�شتبانة ال�شل���وك العدواين ، وبرنام���ج اإر�شادي با�شتخ���دام الق�شة 
ا�شتغ���رق )8( اأ�شابي���ع بواق���ع )24( جل�ش���ة اإر�شادي���ة ت���رتاوح م���دة كل منه���ا )45( 
دقيق���ة ، مبع���دل )3( جل�ش���ات اأ�شبوعي���اً ، وتو�شلت النتائ���ج اإىل اأن الوزن الن�شبي 
لعين���ة الدرا�ش���ة بل���غ )61.7%( قب���ل تطبيق الربنام���ج ، واإنخف����ض اإىل )%42.1( 
بع���د الربنام���ج ، مما ي�ش���ري اإىل التح�شن الذي طراأ على املجموع���ة التجريبية ، 
وو�شل هذا الوزن الن�شبي اإىل )40%( يف القيا�ض التتبعي مما ي�شري اإىل بقاء اأثر 

الربنامج بعد توقفه.

     وهكذا يت�شح اأن برامج الق�شة االجتماعية التي تراوحت  ما بني األعاب 
ومتثيليات تخيلية وتعاونية ، ودراما اإبداعية ، وق�ش�ض درامية ومتثيلها وم�شرح 
الدمي ، اأو ق�ش�ض رقمية ملواقف اجتماعية على الكمبيوتر- وكلها انتهت اإىل اأن 
الق�ش���ة االجتماعية لها فعالية يف خف����ض ال�شلوكيات امل�شكلة وامل�شطربة ب�شفة 
عامة وال�شلوكيات التخريبية والعدوانية ، وال�شلوك امل�شاد للمجتمع ، وال�شلوك 
التم���ردي ب�شف���ة خا�ش���ة ، باالإ�شاف���ة اإىل زي���ادة مع���دالت ال�شل���وك االجتماعي ، 

والت�شرف ب�شكل ايجابي يف املواقف االإجتماعية ، واكت�شاب ال�شلوك التوافقي.

فرو�ض الدرا�سة احلالية
بن���اء على عل���ى االإطار النظ���ري وما اأ�شفرت عن���ه نتائج الدرا�ش���ات ال�شابقة 
اأمك���ن �شياغة الفرو����ض التالية كاإجابات حمتملة عن الت�شاوؤالت التي اأثريت يف 

م�شكلة الدرا�شة :  
توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائي���ة ب���ني متو�شط���ات رت���ب درج���ات ال�شل���وك . 1

الع���دواين ل���دى املعاق���ات عقلياً يف املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل )جمموعة 
اللع���ب العالج���ي(  قب���ل وبع���د الربنام���ج ، وتك���ون الف���روق ل�شال���ح القيا�ض 

البعدي فى االإجتاه االأف�شل. 
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توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائي���ة ب���ني متو�شط���ات رت���ب درج���ات ال�شل���وك . 2
الع���دواين لدى املعاق���ات عقلياً يف املجموع���ة التجريبي���ة الثانية )جمموعة 
الق�ش���ة االجتماعية (  قبل وبعد الربنام���ج ، وتكون الفروق ل�شالح القيا�ض 

البعدي فى االإجتاه االأف�شل. 
توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائي���ة ب���ني متو�شط���ات رت���ب درج���ات ال�شل���وك . 3

الع���دواين ل���دى املعاق���ات عقلياً يف املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل )جمموعة 
اللع���ب العالج���ي( بعد الربنام���ج واأقرانهن يف املجموع���ة ال�شابطة ، وتكون 

الفروق ل�شالح املجموعة التجريبية فى االإجتاه االأف�شل. 
توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائي���ة ب���ني متو�شط���ات رت���ب درج���ات ال�شل���وك . 4

الع���دواين لدى املعاق���ات عقلياً يف املجموع���ة التجريبي���ة الثانية )جمموعة 
الق�ش���ة االجتماعي���ة( بع���د الربنام���ج واأقرانه���ن يف املجموع���ة ال�شابط���ة ، 

وتكون الفروق ل�شالح املجموعة التجريبية فى االإجتاه االأف�شل.  
ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائي���ة بني متو�شط���ات رتب درج���ات ال�شلوك . 5

العدواين بني جمموعتيى اللعب العالجي والق�شة االإجتماعية  يف القيا�ض 
البعدي.

ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائي���ة بني متو�شط���ات رتب درج���ات ال�شلوك . 6
العدواين بني القيا�شني البعدي ) بعد اإنتهاء الربنامج مبا�شرة( ، والتتبعي 

)بعد مرور �شهر من املتابعة( يف كلتا املجموعتني التجريبيتني.

الطريقة واالإجراءات

منهج1الدرا�سة

   ا�شتخدم���ت الباحث���ة املنه���ج التجريب���ي املعتم���د عل���ى ت�شمي���م املجموعات 
املتكافئ���ة : جمموع���ة �شابط���ة وجمموعتني جتريبيت���ني : اإحداهما ) جمموعة 
اللع���ب العالج���ي( ، والثاني���ة ) جمموع���ة الق�ش���ة االإجتماعي���ة( ، ذات القيا�شني 
القبل���ي/ البع���دي ، واملقارن���ة ب���ني املجموع���ة التجريبي���ة واملجموع���ة ال�شابط���ة 
،واملقان���ة ب���ني لبقيا�ش���ني البعدي والتتبع���ي - وذلك ملالءمة ه���ذا املنهج لطبيعة 

هذه الدرا�شة.
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عينة1الدرا�سة

     تكونت عينة الدرا�شة املبدئية من )30( تلميذة م�شجالت مبعهد الرتبية 
الفكرية / بنات باملدينة املنورة ) مت اختيارهن مبدئياً وفقاً لتحديد املعلمات ملن 
ي�ش���در منهن �شلوكيات تت�شم بالعدواني���ة ، باالإ�شافة لتقدير ال�شلوك العدواين 
بن���اء عل���ى املقيا����ض امل�شتخ���دم ( ، ترتاوح اأعماره���ن بني 10 -12 �شن���ة ، مبتو�شط 
عم���ري ق���دره 10.3 ، وانح���راف معي���اري ق���دره 0.88، وقد مت اختي���ار التلميذات 
م���ن م�شت���وى اجتماعي اقت�شادي متو�شط ) وفقاً ملوؤ�ش���رات امل�شتوى االإقت�شادي 
واالإجتماع���ي املدون���ة يف �شجالت التلمي���ذات باملدر�شة( ، وت���رتاوح ن�شب ذكائهن 
بني 55-70 ) وقد ا�شتندت الباحثة يف حتديد م�شتوى االإعاقة العقلية من خالل 
ن�شب���ة الذكاء التي مت حتديدها م�شبقاً من ِقَبل االأخ�شائيني النف�شيني واملدونة 
يف ملف كل تلميذة الذي ا�شتخدم يف حتديده مقيا�ض �شتانفورد بينيه للذكاء(. 

 
   ولق���د مت تطبي���ق الربنام���ج عل���ى عين���ة البح���ث م���ن التلمي���ذات الالت���ي 
انتظمن اأثناء التطبيق ومت ا�شتبعاد الالتي كر غيابهن ،  ومن َثم كانت العينة 

النهائية مكونة من )24(  تلميذة مت تق�شيمهن اإىل ثالث جمموعات : 

املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل : مكون���ة م���ن )8( تلمي���ذات ) طب���ق عليه���ن  •
برنامج اللعب العالجي(. 

املجموع���ة التجريبي���ة الثاني���ة : مكون���ة م���ن )8( تلمي���ذات ) طب���ق عليه���ن  •
برنامج الق�شة االإجتماعية(. 

املجموع���ة ال�شابط���ة : مكون���ة م���ن )8( تلمي���ذات ) مل يطب���ق عليه���ن اأي  •
برنامج(.

   
وق���د مت اإجراء التجان�ض )التكافوؤ( ب���ني املجموعات الثالثة يف م�شتوى ال�شلوك 
الع���دواين وفق���اً لتقدي���ر املعلمات على مقيا����ض ال�شلوك الع���دواين – وفيما يلي 

بيان ذلك.
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جدول )1(  
جتان�س جمموعات الدرا�سة يف الدرجة الكلية لل�سلوك العدواين

مصدر التباينالُبعد
 مجموع

المربعات
 درجات
الحرية

التباين
 قيمة
(ف)

 مستوى
الداللة

 السلوك العدواني

الصريح

34.97217.48بين المجموعات
0.093

0.912

غير دالة
3773.4620188.67داخل المجموعات

3808.4322الخطأ

يت�ش���ح م���ن اجل���دول ال�شاب���ق اأن قي���م )ف( غري دال���ة ، مما ي�ش���ري اإىل عدم 
وجود فروق بني املجموعات الثالثة يف الدرجة الكلية ملقيا�ض ال�شلوك العدواين 
، مم���ا ي���دل عل���ى جتان�ض ه���ذه املجموع���ات يف م�شت���وى ال�شلوك الع���دواين )قبل 

الربنامج(. 

اأدوات الدرا�سة

11 مقيا�ض1تقدير1ال�سلوك1العدواين1.
اأع���د ه���ذا املقيا�ض دبي����ض )1997( لتقدير ال�شلوك الع���دواين لدى االأطفال 
املعاق���ني عقلي���اً م���ن الدرجة الب�شيط���ة ، ويتكون من )60( عب���ارة متثل كل منها 
مظه���راً م���ن مظاه���ر ال�شل���وك الع���دواين ، وُيطل���ب م���ن املعلم���ني ذوي املعرف���ة 
الل�شيق���ة بالتالمي���ذ املعاقني عقلياً اأن ي�شتجيبوا على ه���ذا املقيا�ض مبا يتم�شى 
م���ع م���ا يعرفونه ويخربونه ع���ن االأطفال املعاق���ني عقلياً داخ���ل معاهد الرتبية 

الفكرية.

وتعتم���د االإجاب���ة عل���ى عب���ارات مقيا����ض ال�شل���وك الع���دواين عل���ى اأ�شل���وب 
التقدي���ر تبع���اً لطريقة ليك���رت ، ووفقاً الأربعة تقديرات ه���ي )دائماً – اأحياناً – 
نادراً – اأبداً ( ، ويتم ت�شحيح تقديرات املعلمني لل�شلوك العدواين عند املعاقني 
عقلياً يف �شوء االأوزان االأربعة ) ثالث درجات لتقدير “دائماً” ، درجتان لتقدير 

�شفر لتقدير “اأبداً”. “نادراً” ،  لتقدير  واحدة  درجة  “اأحياناً” ، 
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ثبات1املقيا�ض
ق���ام دبي����ض بالتحق���ق م���ن ثب���ات مقيا�ض ال�شل���وك الع���دواين من خ���الل الطرق 

التالية :
الثب���ات بطريق���ة اإعادة التطبيق بعد اأ�شبوعني م���ن التطبيق االأول ، وقد مت  •

احل�شول على معامل ثبات قدره )0.816(.
الثب���ات باإ�شتخ���دام معام���ل األفا كرونب���اخ : ومت احل�شول عل���ى معامل ثبات  •

قدره )0.988(.
الثبات بطريقة التجزئة الن�شفية : مع ا�شتخدام معادلة �شبريمان/ براون  •

، ومت احل�شول على معامل ثبات قدره )0.974(. 

�سدق1املقيا�ض

مت ح�شاب �شدق مقيا�ض تقدير ال�شلوك العدواين بالطرق التالية :
ال�س�دق1املنطق�ي1: مت عر����ض عبارات املقيا����ض عل���ى )10( حمكمني للحكم  •

على مدى �شدق امل�شمون للعبارات ، وعما اإذا كانت تعرب عن جميع جوانب 
ال�شل���وك العدواين. وقد جتاوزت ن�شبة اتفاق املحكمني على املقيا�ض )%90( 

، مما ُيعد معياراً ل�شدق املقيا�ض �شدقاً منطقياً.
الإت�س�اق1الداخل�ى1للمقيا��ض1: مت ح�ش���اب �ش���دق املقيا����ض عن طري���ق ح�شاب  •

معام���الت االإرتب���اط ب���ني كل عبارة م���ن عب���ارات املقيا�ض والدرج���ة الكلية ، 
وات�ش���ح اأن جميع العبارات التي ت�شمنها مقيا�ض ال�شلوك العدواين ترتبط 
بالدرج���ة الكلي���ة ارتباط���اً دااًل يفوق )0.01( مم���ا ي�شري اإىل اإت�ش���اق املقيا�ض 

ومتا�شكه.
ال�س�دق1التميي�زي1: مت ا�شتخ���دام اختب���ار )ت( لتعي���ني الق���درة التمييزي���ة  •

للعب���ارات بني الربيع االأعل���ى لعينة من املعاقني عقلياً كما قدرها معلموهم 
)ذوي ال�شل���وك العدواين االأعلى( والربي���ع االأدين )ذوي ال�شلوك العدواين 

االأدنى( وات�شح اأن جميع العبارات ا�شتطاعت التمييز بني املجموعتني.
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�س�دق1املح�ك1: مت تطبي���ق قائم���ة كرونز لتقدي���ر �شلوك الطف���ل – ال�شورة  •
ال�شعودي���ة ) الُبعد اخلا�ض بال�شلوك العدواين( مع مقيا�ض تقدير ال�شلوك 
الع���دواين عل���ى عين���ة م���ن التالمي���ذ املعاق���ني عقلي���اً ، ومت ايج���اد معام���ل 
االرتب���اط بينهم���ا ، فت���م احل�شول على معامل �شدق مق���داره )0.731( وهو 

معامل دال اإح�شائياً عند م�شتوى داللة )0.01(.
ال�س�دق1العامل�ي1:1مت اجراء التحليل العاملي عل���ى تقدير املعلمني لل�شلوك  •

الع���دواين عل���ى اأف���راد عين���ة البح���ث )ن = 501( با�شتخدام طريق���ة املكونات 
االأ�شا�شي���ة ل���� )هوتلن���ج( والتدوي���ر املتعام���د بطري���ق الفارمياك����ض ، وقد مت 
ا�شتخال����ض ن�شب���ة تباي���ن عاملي���ة قدره���ا )69.5%( وه���ي ن�شب���ة عالي���ة من 
التباي���ن العاملي امل�شتخل�ض ، وتع���د موؤ�شراً جيداً من موؤ�شرات �شدق االأداة 
يف قيا����ض الظاهرة مو�شع الدرا�شة ، كم���ا مت ا�شتخراج اأربعة اأبعاد للمقيا�ض 

هي : 
ال�شلوك العدواين ال�شريح.                   - 
ال�شلوك العدواين العام ) اللفظي وغري اللفظي(.- 
ال�شلوك العدواين الفو�شوي.             - 
عدم القدرة على �شبط النف�ض.- 

ومت1ح�ساب1ثبات1و�سدق1اأبعاد1املقيا�ض1الأربعة11كما1يلي1:

11 الثب�ات1: مت ح�ش���اب ثي���ات املقيا����ض بطريقة األف���ا ، فكانت قي���م معامل .
الثب���ات كم���ا يل���ي : )0.98( لبع���د ال�شل���وك الع���دواين ال�شري���ح ، و)0.97( لُبع���د 
ال�شلوك العدواين العام ، و)0.93( لُبعد ال�شلوك الفو�شوي ، و)0.90( لُبعد عدم 

القدرة على �شبط الذات.

كم���ا مت ح�ش���اب الثب���ات بطريق���ة التجزئ���ة الن�شفي���ة ل���كل ُبع���د م���ن االأبعاد 
االأربع���ة واملقيا����ض ككل ، وق���د بلغ���ت معام���الت الثب���ات بع���د ا�شتخ���دام معادل���ة 
�شبريمان / براون على النحو التايل : )0.97( لبعد ال�شلوك العدواين ال�شريح 
، و)0.96( لُبع���د ال�شل���وك الع���دواين الع���ام ، و)0.92( لُبعد ال�شل���وك الفو�شوي ، 

و)0.80( لُبعد عدم القدرة على �شبط الذات. 
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21 ال�س�دق1: مت ح�ش���اب االإت�ش���اق الداخلي : بح�شاب معام���الت ارتباط كل .
بن���د م���ن بن���ود املقيا�ض بالدرج���ة الكلية للُبعد ال���ذي ينتمي اإلي���ه ، وكانت جميع 

معامالت االإرتباط مرتفعة ودالة اإح�شائياً عند م�شتوى )0.01(.

كم���ا مت ح�شاب معامالت ارتب���اط كل ُبعد من اأبعاد املقيا�ض بالدرجة الكلية 
للمقيا�ض ، فكانت معامالت االإرتباط كما يلي : )0.97( لبعد ال�شلوك العدواين 
ال�شري���ح ، و)0.96( لُبع���د ال�شل���وك الع���دواين الع���ام ، و)0.93( لُبع���د ال�شل���وك 
الفو�شوي ، و)0.83( لُبعد عدم القدرة على �شبط الذات ، مما يدل على متا�شك 

املقيا�ض ومتتعه مبعامالت ثبات و�شدق مرتفعة.

ويف1الدرا�سة1احلالية1:1مت1اإعادة1التحقق1من1ثبات1و�سدق1املقيا�ض1على1النحو1التايل1:1

بالن�شب���ة حل�ش���اب ثب���ات املقيا����ض بطريقة اإع���ادة االإختبار : حي���ث ُطلب من 
عدد من املعلمات مبعهد الرتبية الفكرية / بنات باملدينة املنورة تقدير ال�شلوك 
العدواين لعدد من تلميذاتهن املعاقات عقلياً )ن = 25( با�شتخدام املقيا�ض ، كما 
ُطل���ب منه���ن اإعادة التقدير بعد اأ�شبوعني من التطبيق االأول ، وقد مت احل�شول 

على معامل ثبات قدره )0.827(.

كم���ا مت ح�ش���اب �ش���دق املقيا�ض : عن طريق حمك خارج���ي ، حيث ُطلب من 
ع���دد م���ن املعلمات مبعهد الرتبي���ة الفكرية / بنات باملدين���ة املنورة حتديد )15( 
تلمي���ذة ي�ش���در منه���ن �شلوكيات عدواني���ة نحو االآخري���ن اأو نحو ال���ذات بالقول 
اأو الفع���ل اأو ات���الف االأ�شي���اء عم���داً ، وحتديد )15( تلمي���ذة ال ي�شدر منهن مثل 
ه���ذه ه���ذه ال�شلوكي���ات ، كما ُطل���ب منهن تقدير ه���وؤالء التلميذات وفق���اً ملقيا�ض 
تقدير ال�شلوك العدواين امل�شتخدم يف الدرا�شة احلالية ، ومت ح�شاب اختبار )ت( 
للتع���رف عل���ى الفروق ب���ني املجموعتني م���ن التلميذات ، وكانت قيم���ة )ت( دالة 

اإح�شائياً عند م�شتوى )0.01(.

21 برنامج1اللعب1العالجي.
الربنام���ج عبارة عن جمموع���ة من االأن�شطة واالألع���اب احلركية اجلماعية 
املوجه���ة التي تعمل عل���ى تزويد التلميذات املعاقات عقلياً امل�شاركات يف الربنامج 
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باخلربات واملعلومات واملفاهيم التي من �شاأنها تدريبهن على حل امل�شكالت التي 
تعرت�شهن يف املواقف احلياتية والتعليمية بعيداً عن الت�شرفات العدوانية. 

هدف الربنامج:
الهدف العام للربنامج خف�ض ال�شلوك العدواين لدى اأفراد املجموعة التجريبية 

االأوىل. وتتحدد االأهداف الفرعية للربنامج فيما يلي :
م�شاعدة الطفلة على التنفي�ض عن التوتر والطاقة املكبوتة. •
م�شاعدة الطفلة على �شبط اإنفعاالتها وتعديل �شلوكها. •
ح���ث الطفل���ة عل���ى اخُلُل���ق الفا�شل ، وب���ث العواط���ف النبيل���ة ، وحب اخلري  •

والعدل والواجب.
ح���ث الطفل���ة عل���ى ح���ب االآخري���ن وم�شاعدته���م ، وع���دم اإيذائه���م والعطف  •

عليهم.
تنمية املهارات االجتماعية اخلا�شة بالتفاعل مع االآخرين. •
اإتاحة الفر�شة للطفلة للتعبري عن ذاتها واأحا�شي�شها اأثناء اللعب. •
حت�شني التوافق النف�شي واالجتماعي لدى الطفلة املعاقة. •

حمتوى الربنامج: 
   يف �ش���وء اأه���داف الربنام���ج وخ�شائ����ض املعاق���ني عقلي���اً مت و�ش���ع قائم���ة 

باللعب واالأن�شطة مع مراعاة املبادئ التالية : 
اأن تتنا�شب مع خ�شائ�ض املعاقات عقلياً القابالت للتعلم. . 1
اأن تتف���ق م���ع طبيعة م�ش���كالت وحاجات وقدرات املعاق���ات عقلياً مما يجعلها . 2

م�شوقة وجتذب اإهتمامهن اإىل املمار�شة. 
اأن تتمي���ز بالب�شاط���ة واالإث���ارة والت�شوي���ق م���ن خ���الل االألع���اب واالأن�شط���ة . 3

املعرو�شة عليهم. 
اأن ي�شاه���م الربنام���ج باإ�شع���ار املعاقات عقلي���اً باالإ�شتق���رار االإنفعايل والعمل . 4

التع���اوين م���ن خ���الل االأن�شط���ة اجلماعي���ة وكذل���ك اإ�شهاماته م���ن الناحية 
النف�شية واالجتماعية. 
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اأن تت�شم���ن اأن�شط���ة اللعب جمموعة م���ن املواقف الرتبوي���ة التي ت�شاهم يف . 5
خف�ض ال�شلوك العدواين. 

اأن ترك���ز جمي���ع اأن�شط���ة اللع���ب عل���ى مواق���ف اجتماعي���ة ت�شع���ى اإىل اإك�شاب . 6
الطفل���ة قيم���ة �شلوكي���ة تبع���د ع���ن اأي �شل���وك ع���دواين اأو ت�شرف���ات توح���ي 

با�شتجابة عدوانية.
اأن تعتمد اأن�شطة اللعب على اأكرب قدر ممكن من ال�شور واالأدوات حتى تكون . 7

حم�شو�ش���ة للطفلة املعاقة عقلياً ل�شمان اأكرب قدر ممكن من االإيجابية من 
جانبه.

اأن تلق���ى التعليم���ات يف كل لعب���ة بكلم���ات وا�شح���ة وحم���ددة حت���ى ال ترتبك . 8
الطفلة ، وعدم ا�شتخدام كلمات مبعنيني خمتلفني يف لعبة واحدة اأو ن�شاط 

واحد.
اأن ت�شم���ح اأن�شط���ة اللعب للطفل���ة بالتفاعل اجلماع���ي يف التعبري عن الذات . 9

اأثن���اء اللع���ب ، واأن ت�ش���ارك يف كل ن�ش���اط اأو لعب���ة مبجه���ود خا����ض للتعب���ري 
وامل�شاركة.

اأن تتنا�شب اأن�شطة اللعب مع م�شتوى فهم ومدركات املعاقات عقلياً ، حتى ال . 10
تتحدى قدراتهن وال ت�شعرهن بالف�شل.

اأن ترتب���ط اأن�شط���ة اللع���ب بق���در معق���ول باخل���ربات املبا�شرة للطفل���ة ، واأن . 11
تت���الءم م���ع االأحداث اليومي���ة وترتبط بعالق���ات الطفلة مع اأف���راد االأ�شرة 

واملجتمع.  

ويت�شم���ن حمت���وى الربنامج جمموعة من االألع���اب واالأن�شطة التي يحقق 
كل منها هدف ملواجهة اإحدى م�شكالت واحتياجات الطفلة املعاقة عقلياً.

 
ولق���د اإ�شتم���دت الباحث���ة اللع���ب امل�شتخدم���ة يف الربنامج مم���ا ورد يف كتاب 

كوتوين برناردي )1991( »تعالوا نلعب �شوياً« ، وتت�شمن االألعاب التالية :
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- لعبة ال�شندوق ال�شحري.     -  لعبة التن�شني والرماية.   
- لعبة هدايا املنا�شبات.-  لعبة البط والدجاج.   
- لعبة الكالب واالأرانب.-  لعبة ال�شباق نحو الكوخ.  
- لعبة القردة ال�شغرية. -  لعبة الكرا�شي املو�شيقية.  
- لعبة حقل االألغام.-  لعبة البحث عن ال�شغري.  
- لعبة الغزال االأ�شرع.-  لعبة التخمني.   

االأدوات امل�ستخدمة
ا�شتملت االأدوات امل�شتخدمة يف الربنامج ما يلي :

اأدوات االن�شط���ة اليدوي���ة للت�شكي���ل: ال�شل�ش���ال ، والطبا�ش���ري املل���ون ل���وازم - 
اللوحة ، عمل الدمى من الورق وعمل مالب�ض لها ، ويف التلوين والر�شم.

اأدوات تركيبي���ة بنائية : مث���ل املكعبات ، والرمال واملاء ، واالأجهزة التي يقوم - 
الطفل بفكها وتركيبها.

اأدوات مطبخ : االأواين ، املقايل ، املالعق ، واالأكواب....اإلخ.- 
من���اذج دم���ي للحيوانات االأليفة وغري االأليف���ة : قطة، اأرنب ، كلب ، ح�شان ، - 

حمار ، غزال  ، اأ�شد..اإلخ.
من���اذج دم���ي )عرائ�ض(  من خمتلف ال�شخ�شي���ات واالأعمار واملهن ) اأطفال ، - 

رجال ، ن�شاء (.
من���وذج من���زل وحمتويات���ه ) غرف���ة ن���وم ، غرفة ا�شتقب���ال ، مقاع���د ، حمام ، - 

مطبخ(.
من���اذج الأدوات قتالية من املط���اط والبال�شتيك: بنادق ، م�شد�شات ، �شكاكني - 

، �شيوف ، خناجر.
مناذج لو�شائل املوا�شالت: �شيارة ، قطار ، طائرة ، دراجة ...اإلخ.- 
 قطع قما�ض متثل املالب�ض واملفرو�شات.- 
مناذج الأ�شياء طبيعية : اأ�شجلر ، منتزهات ، جبال ، جماري مائية...- 
من���اذج الأدوات امله���ن املختلفة الت���ي ي�شتخدمها : الطبيب ، النجار ، احلداد ، - 

املهند�ض ، ...
األعاب للم�شاركة اجلماعية : كالدومينو وال�شطرجن والكرة، واألعاب التمثيل - 

وغريها من االألعاب التعليمية والرتبوية التي ميار�شها االأطفال جماعياً. 
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الفنيات1امل�ستخدمة
اعتمد الربنامج عدد من فنيات العالج ال�شلوكي التي ت�شمنت :

-   التعزيز.  -  النمذجة.   
-   ت�شكيل ال�شلوك.-  احلث والتلقني.  

الفرتة1الزمنية1لتنفيذ1الربنامج:

مت تنفي���ذ الربنام���ج مل���دة �شت���ة اأ�شابي���ع حيث مت تعلي���م واإ�شتيع���اب االأطفال 
الأن�شط���ة اللع���ب بواق���ع مرت���ني اأ�شبوعي���اً مل���دة زم���ن الن�ش���اط ، حي���ث مت حتديد 
م���دة )30( دقيق���ة ل���كل ن�شاط ، ومت تنفي���ذ االأن�شطة من قب���ل الباحثة واملعلمة ، 
م�شتخدمة بطاقة للمالحظة )باالإ�شافة اإىل اأ�شبوع التعارف واإ�شاعة روح املودة  
ب���ني الباحث���ة واأع�شاء اجلماعة العالجية قبل بدء الربنام���ج ، واأ�شبوع التقدير 

البعدي(. 

اإجراءات1التنفيذ

1مرحلة1الأعداد1:1ويتم فيها: 1-1
 اإعداد االألعاب اأو االأدوات امل�شتخدمة لتكون �شاحلة للعمل.. 1
 اإع���داد املكان املنا�شب لي�شمح للتلميذات بت���داول االألعاب ، ومراعاة اأن يكون . 2

امل���كان م���ن االت�شاع بحيث ي�شم���ح للعب اجلماعي اأو الف���ردي ، حتى ال يوؤدي 
ازدحام املكان اإىل تعذر اللعب.

 اإعداد املعلمة امل�شاركة للباحثة بحيث تتفهم التجربة .. 3
تهيئ���ة اأذه���ان التلمي���ذات امل�ش���اركات واإث���ارة انتباهه���ن حت���ى يعرف���ن �شلف���اً . 4

املطل���وب منه���ن اأداءه ، كم���ا يتم �شرح قواع���د كل لعبة و�ش���رورة العناية بكل 
منه���ا وع���دم اإثارة ال�شغب اأو التعدي على الغري وذلك حلفظ النظام واإتاحة 

الفر�شة لكل طفل اأن يحقق التعلم املطلوب.
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1مرحل�ة1ال�ستخ�دام1:1وهي املرحلة التي تقوم فيه���ا التلميذات با�شتخدام  1-2
االألع���اب الت���ي مت اإعداده���ا.  وقد راعت الباحثة / املعلم���ة بع�ض االأ�ش�ض ال�شليمة 

التي يقوم عليها اال�شتخدام اجليد لهذه االألعاب ومنها :
اأن يكون اال�شتخدام هادفاً مبعنى اأن حتقق الطفلة ماذا نتوقع منها.. 1
اأن ُت���رتك الفر�شة للطفلة للعمل حتى ت�شل اإىل الهدف املن�شود مع مراعاة . 2

الفروق الفردية .
اأال تت���م املقارن���ة بني التلميذات فل���كل منهن قدراتها اخلا�ش���ة واحتياجاتها . 3

التي يجب احرتامها.
اأن نتقب���ل قدراً من احلركة وال�شخ���ب الذي قد ي�شاحب اللعب، فال ن�شيق . 4

ذرعاً ونفر�ض عليهم نظاماً قا�شياً يذهب مبتعة العالج عن طريق اللعب.
تكوين العالقة املهنية مع كل طفلة منذ اللحظة االأويل التي يتم ا�شطحابها . 5

فيها اإيل حجرة اللعب.
 معاملة التلميذات يف الربنامج بت�شامح وعطف وثقة ولطف.. 6
ت���رك احلري���ة ل���كل طفلة يف اأن تخت���ار االأدوات التي ترغ���ب امل�شاركة بها  بها . 7

يف اللعب���ة ، وبالطريق���ة الت���ي تراه���ا دون خوف اأو لوم اأو عق���اب واإزالة القلق 
وخف�ض التوتر لدي الطفلة.

تبداأ الباحثة/ املعلمة باللعب م�شجعة التلميذات علي اال�شرتاك معها.. 8

�سدق الربنامج: 
    به���دف التحق���ق م���ن �ش���دق الربنام���ج قام���ت الباحثة بعر����ض الربنامج 
عل���ى ع���دد م���ن اخل���رباء واملحكم���ني يف الرتبي���ة اخلا�ش���ة ب�شورت���ه املبدئي���ة ، 
ويتاأل���ف م���ن اإثن���ي ع�ش���ر ن�شاط���اً  )لعب���ة(، وق���د اأو�شح���ت الباحث���ة اله���دف من 
الربنام���ج وكيفي���ة اإب���داء املحكم���ني اآراءه���م ومالحظاته���م على اأه���داف اأن�شطة 
اللع���ب والفني���ات واالأدوات امل�شتخدم���ة واالجراءات املتبع���ة يف تنفيذ كل ن�شاط ، 
وم���دى منا�شبة االأن�شطة مل�شت���وى املعاقات عقلياً القاب���الت للتعلم. وطبقاً الآراء 
املحكم���ني ومالحظاته���م عل���ى ال�ش���ورة املبدئي���ة  للربنام���ج مت تعدي���ل حمتوى 
واإج���راءات بع����ض االأن�شطة مبا يتنا�شب مع م�شتوى فه���م املعاقات عقلياً ويحقق 
اأهداف الربنامج يف خف�ض ال�شلوك العدواين ، وكانت ن�شبة اتفاق املحكمني على 

حمتوى الربنامج 80%  على االأقل. 
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تقومي الربنامج: 
مت تقومي الربنامج من خالل : 

مالحظ���ة �شل���وك االأطفال اليومي اأثناء تاأدية الن�ش���اط بهدف التعرف على  •
نق���اط ال�شع���ف وحماول���ة عالجه���ا، وكذل���ك التعرف عل���ى م���دى ا�شتيعاب 

االأطفال للخربة املعطاة ومدى ممار�شة االأطفال لها. 
احلوار واملناق�شة بني الباحثة واالأطفال.  •
تطبي���ق مقيا�ض ال�شلوك العدواين بعد الربنامج ، واملقارنة بني التطبيقني  •

القبلي والبعدي. 

برنامج1الق�سة1الإجتماعية 1-3

الربنام���ج عبارة عن جمموعة من الق�ش�ض التي تتناول مواقف اجتماعية 
ت�شتهدف تزويد املعاقات عقلياً بقيم اأخالقية و�شلوكية ، وتك�شبهن اآداب ال�شلوك 
يف التعام���ل م���ع االآخرين من خالل الت���اأدب يف الكالم ، واملحافظة على املمتلكات  

، وعدم اإحدث االإ�شرار بالنف�ض اأو باالآخرين .

اأهداف  الربنامج :
يهدف الربنامج اإىل خف�ض ال�شلوك العدواين لدى املعاقات عقليا القابالت 
للتعل���م  باإ�شتخ���دام ف���ن الق�ش���ة ، وامل�شارك���ة االيجابي���ة مع االآخري���ن يف املجتمع 

الذي يع�ض فيه.  وتتحدد االأهداف االإجرائية  للربنامج فيما يلي :
اكت�شاب اآداب ال�شلوك والتاأدب يف الكالم : كاالإ�شتئذان ، وال�شكر ، واالإعتذار. •
تعلم كيفية املحافظة على املمتلكات ال�شخ�شية وممتلكات االآخرين. •
تنمي���ة قدرة الطفلة عل���ى املحافظة على نف�شها بع���دم تعر�شها لالأخطار اأو  •

االأذى.
تنمي���ة ح���ب االآخري���ن : اإخوته���ا واأف���راد اأ�شرته���ا ، وزمالئه���ا واأ�شدقائه���ا  •

ومراعاة م�شاعرهم.
البعد عن اإحلاق ال�شرر واالأذى باالآخرين.  •
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اكت�شاب قيم بيئية : النظافة والنظام يف املكان ، العناية بالنباتات والزهور ،  •
تقدمي الطعام وال�شراب للطيور واحليوانات....وما اإىل ذلك.

اإمن���اء القي���م الديني���ة واالأخالقي���ة ل���دى التلمي���ذات العدواني���ات: ال�ش���دق  •
واالأمانة ، والت�شامح ، والتعاون ، والتعاطف مع االآخرين.

حمو ال�شلوكيات غري املرغوبة وتعزيز ال�شلوكيات املرغوب فيها . •
تنمية قيمة االحرتام والتوا�شل مع االآخرين . •
تنمية روح العمل �شمن املجموعة ) روح الفريق (. •
اإلتزام الهدوء وعدم اإزعاج االآخرين. •
تعلم الطفلة عدم ا�شتخدام ال�شرب اأو االإهانة لالآخرين عند الغ�شب. •

حمتوى الربنامج
يت�شمن الربنامج �شت ق�ش�ض اإجتماعية ، يتم عر�ض كل ق�شة يف جل�شتني 
، يف اجلل�ش���ة االأوىل يت���م رواي���ة الق�ش���ة ، وعر����ض �شوراالأح���داث عل���ى اللوح���ة 
الوبري���ة ، ث���م املناق�ش���ة ح���ول اأحداث الق�ش���ة للخ���روج باملغزى الرتب���وي منها ، 
ويف اجلل�ش���ة الثاني���ة يت���م اإ�شتخ���دام م�شرح العرائ����ض لتمثيل االأح���داث ، ثم يتم 
تلوي���ن ال�شورعل���ى الك���روت ، واختيار ال�شخ�شي���ة التي يحبها الطفل���ة وتلوينها 
بالل���ون ال���ذي حتبه ، ثم لعب الدور لتمثيل اأحداث الق�شة. وفيما يلي الق�ش�ض 

امل�شتخدمة واأهدافها : 
جدول ) 2( 

الق�س�س امل�ستخدمة يف الربنامج واأهدافها
أهدافهااسم القصةم
حث الطفل على حب أسرته ، والطاعة ، والعطاء بال مقابل.قطعة الحلوى1
عدم إيذاء اآلخرين ، واإلعتذار عند الخطأ.الثعلب الماكر2

الغزال المريض3
 زيارة المريض وعدم إزعاجه ، واإللتزام بالهدوء وتقديم الخدمات له ،

الصداقة ، مساعدة اآلخرين.

عدم التكبر ، المحافظة على النفس، وعدم تعريضها لألخطار.الولد المغرور4

العصفورة الصغيرة5
 الصداقة ، حب اآلخرين ومساعدتهم ، العطف ، التعاون ، اتباع آداب

السلوك.
قول الصدق ، اإلعتذارعند الخطأ ، التسامح.ميشو المشاغب6
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الأدوات1امل�ستخدمة
   مت ا�شتخ���دام الق�ش����ض امللون���ة  لنف����ض اأح���داث الق�ش����ض مر�شوم���ة عل���ى 
بطاق���ات غ���ري ملون���ة ، مرا�شيم واأل���وان ، لوحة وبري���ة لعر�ض ال�ش���ور ، عرائ�ض 

قفازية.

اأ�سلوب1عر�ض1وتنفيذ1الربنامج1:
ي�شتخدم الربنامج عدة اأ�شاليب منها :

اأ- رواية الق�شة .                    ب. تلوين �شور الق�شة .        ج. متثيل الق�شة .   
د. م�شرحة الق�شة )دمى وعرائ�ض (.  ه�.  املناق�شة.                 و. التغذية الراجعة.

الفنيات1امل�ستخدمة1يف1الربنامج1:
اأ.  فنيات معرفية : نقا�ض جماعي ، حوار ، وعظ  ، ع�شف ذهني ، اأ�شلوب التداعي 

احلر ، واجبات منزلية .
ب. فنيات �شلوكية : التعزيز االيجابي ، التمثيل ولعب الدور ، املمار�شة العملية.

الفرتة1الزمنية1لتنفيذ1الربنامج:
   مت تنفي���ذ الربنام���ج مل���دة �شت���ة اأ�شابي���ع حي���ث مت عر����ض ق�ش���ة واح���دة يف 
جل�شت���ني ، تت�شم���ن ) رواية الق�شة ، التلوي���ن ، متثيل االأدوار ، م�شرحة الق�شة(  
بواقع مرتني اأ�شبوعياً ملدة زمن الن�شاط مدة )30( دقيقة لكل جل�شة ، ومت تنفيذ 
الن�ش���اط م���ن قبل الباحثة واملعلم���ة ، م�شتخدمة بطاق���ة للمالحظة )باالإ�شافة 

اإىل اأ�شبوع التعارف قبل الربنامج ، واأ�شبوع التقدير البعدي(.  

�سدق1الربنامج:1
 به���دف التحق���ق من �شدق الربنامج قامت الباحث���ة بعر�ض الق�ش�ض التي 
يت�شمنه���ا الربنام���ج عل���ى ع���دد م���ن اخل���رباء واملحكم���ني يف الرتبي���ة اخلا�ش���ة 
ب�شورت���ه املبدئي���ة ، واالإجراءات املتبعة يف ق����ض وعر�ض كل ق�شة ، وقد اأو�شحت 
الباحثة الهدف من الربنامج وكيفية اإبداء املحكمني اآراءهم ومالحظاتهم على 
اأه���داف الق�ش����ض والفني���ات واالأدوات امل�شتخدم���ة واالجراءات املتبع���ة يف تنفيذ 
كل ق�ش���ة ، وم���دى منا�شبتها مل�شتوى التلميذات املعاقات عقلياً القابالت للتعلم ، 
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وطبق���اً الآراء املحكم���ني ومالحظاتهم على ال�شورة املبدئية  للربنامج مت تعديل 
حمت���وى واإج���راءات بع�ض الق�ش�ض مبا يتنا�شب مع م�شتوى فهم املعاقات عقلياً 
ويحق���ق اأه���داف الربنام���ج يف خف����ض ال�شل���وك الع���دواين ، وكان���ت ن�شب���ة اتفاق 

املحكمني على الربنامج 80%  على 

تقومي1الربنامج:1
مت تقومي الربنامج من خالل : 

مالحظ���ة �شل���وك التلمي���ذات اليوم���ي اأثن���اء االأن�شط���ة الق�ش�شي���ة به���دف - 
التع���رف على نقاط ال�شعف وحماولة عالجه���ا، وكذلك التعرف على مدى 

ا�شتيعابهن للخربة املعطاة ومدى ممار�شتهن لها. 
احلوار واملناق�شة بني الباحثة والتلميذات املعاقات عقلياً. - 
تطبي���ق مقيا�ض ال�شل���وك العدواين بعد الربنامج ، واملقارنة بني التطبيقني - 

القبلي والبعدي.

الأ�ساليب1الإح�سائية
مت���ت معاجل���ة البيان���ات يف الدرا�ش���ة احلالي���ة باإ�شتخ���دام االأ�شالي���ب االإح�شائية 

التالية :
حتليل التباين حل�شاب مدى التجان�ض بني جمموعات الدرا�شة.- 
اختب���ار ويلكوك�ش���ون للمجموع���ات املرتابط���ة ، وم���ان- ويتن���ي للمجموعات - 

امل�شتقلة الإختبار �شحة فرو�ض الدرا�شة.
معام���ل االإرتب���اط الثنائ���ي لرت���ب االأزواج املرتبط���ة لدرا�ش���ة حج���م تاأث���ري - 

الربنامج.

نتائج الدرا�سة 
نتائج1الفر�ض1الأول

    ن����ض الفر����ض االأول عل���ى اأن���ه : » توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائية بني 
متو�شط���ات رت���ب درج���ات ال�شل���وك العدواين ل���دى املعاق���ات عقلي���اً يف املجموعة 
التجريبي���ة االأوىل )جمموع���ة اللع���ب العالج���ي(  قبل وبعد الربنام���ج ، وتكون 

الفروق ل�شالح القيا�ض البعدي فى االإجتاه االأف�شل«.
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     وللتحق���ق م���ن �شح���ة ه���ذا الفر����ض قام���ت الباحث���ة با�شتخ���دام اإختب���ار 
اختب���ار ويلكوك�ش���ون Wilcoxon Signed Ranks Test حل�ش���اب الف���روق بني 
متو�ش���ط رت���ب درجات املجموعة التجريبية االأوىل يف مقيا�ض ال�شلوك العدواين 
يف القيا�ش���ني القبل���ي والَبع���دي، ونتائج معام���ل االرتباط الثنائ���ي لرتب االأزواج 

املرتبطة لدرا�شة حجم تاأثري الربنامج )ن = 8(.
جدول ) 3 (

نتائ��ج اختبار ويلكوك�سون لداللة الفروق بني متو�س��ط رتب ال�سلوك العدواين يف القيا�سني 
القبلي والبعدي لدى املعاقات عقليًا يف جمموعة اللعب العالجي

األبعاد
اإلشارات
 (القبلي-
البعدي)

العدد
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

(Z) قيمة
 مستوى

الداللة(1)

 حجم
 التأثير
(rprb)

 مستوى
التأثير

 السلوك العدواني
الصريح

8السالبة
4.536 -2.530.050.55 -

 تأثير
متوسط 0الموجبة

السلوك العدواني العام
8السالبة

4.536 -2.550.050.55 -
 تأثير

متوسط 0الموجبة

السلوك الفوضوي
8السالبة

4.536 -2.530.050.55 -
 تأثير

متوسط 0الموجبة

 عدم القدرة على ضبط
الذات

8السالبة
4.536 -2.53 0.050.55 -

 تأثير
متوسط 0الموجبة

 الدرجة الكلية للسلوك
العدواني

8السالبة
4.536 -2.52 0.050.55 -

 تأثير
متوسط 0الموجبة

)1( م�شتوى داللة الطرف الواحد الأن الفر�ض بديل موجه
االإ�شارة ال�شالبة : عندما يكون: الَبعدي > القبلي.

االإ�شارة املوجبة : عندما يكون: الَبعدي < القبلي.   
يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن الرتب ال�شالبة الأبعاد ال�شلوك العدواين لدى 
التلمي���ذات املعاق���ات عقلي���اً يف جمموعة اللع���ب العالجي بعد تطبي���ق الربنامج 
اأكر من الرتب االيجابية ، كما اأن قيم )Z( دالة اإح�شائياً عند م�شتوى )0.05( 
، مم���ا ي���دل على فعالي���ة الربنامج يف خف�ض ال�شلوك الع���دواين، واإن كانت درجة 

التاأثري متو�شطة.
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نتائج1الفر�ض1الثاين

ن����ض الفر����ض الث���اين عل���ى اأن���ه : »توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائي���ة بني 
متو�شط���ات رت���ب درج���ات ال�شل���وك العدواين ل���دى املعاق���ات عقلي���اً يف املجموعة 
التجريبية الثانية )جمموعة الق�شة االجتماعية (  قبل وبعد الربنامج ، وتكون 

الفروق ل�شالح القيا�ض البعدي فى االإجتاه االأف�شل«.

وللتحق���ق من �شحة ه���ذا الفر�ض قامت الباحثة با�شتخ���دام اإختبار اختبار 
ويلكوك�ش���ون Wilcoxon Signed Ranks Test حل�ش���اب الفروق بني متو�شط 
رت���ب درج���ات املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل يف مقيا����ض ال�شل���وك الع���دواين يف 
القيا�ش���ني القبل���ي والَبع���دي، ونتائ���ج معام���ل االرتب���اط الثنائ���ي لرت���ب االأزواج 

املرتبطة لدرا�شة حجم تاأثري الربنامج )ن = 8(.

جدول ) 4 (
نتائ��ج اختبار ويلكوك�سون لداللة الفروق بني متو�س��ط رتب ال�سلوك العدواين يف القيا�سني 

القبلي والبعدي لدى املعاقات عقليًا يف جمموعة الق�سة االجتماعية

األبعاد
اإلشارات
 (البعدي-
القبلي)

العدد
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

 (Z)قيمة   
 مستوى

الداللة (1)

 حجم
 التأثير
(rprb

 مستوى
التأثير

 السلوك العدواني
الصريح

8السالبة
4.536 -2.520.050.55- 

 تأثير
متوسط 0الموجبة

 السلوك العدواني
العام

8السالبة
4.536 -2.530.050.55 -

 تأثير
متوسط 0الموجبة

السلوك الفوضوي
8السالبة

4.536 -2.520.050.55 -
 تأثير

متوسط 0الموجبة

 عدم القدرة على
ضبط الذات

8السالبة
4.536 -2.540.050.55 -

 تأثير
متوسط 0الموجبة

 الدرجة الكلية
للسلوك العدواني

8السالبة
4.536 -2.530.050.55

 تأثير
متوسط 0الموجبة
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)1( م�شتوى داللة الطرف الواحد الأن الفر�ض بديل موجه
االإ�شارة ال�شالبة : عندما يكون: الَبعدي > القبلي.

االإ�شارة املوجبة : عندما يكون: الَبعدي < القبلي.   
يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن الرتب ال�شالبة الأبعاد ال�شلوك العدواين لدى 
التلميذات املعاقات عقلياً يف جمموعة الق�شة االجتماعية بعد تطبيق الربنامج 
اأكر من الرتب االيجابية ، كما اأن قيم )Z( دالة اإح�شائياً عند م�شتوى )0.05( 
، مم���ا ي���دل على فعالي���ة الربنامج يف خف�ض ال�شلوك الع���دواين، واإن كانت درجة 

التاأثري متو�شطة.

نتائج1الفر�ض1الثالث1:

ن����ض الفر����ض الثال���ث عل���ى اأن���ه : » توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائية بني 
متو�شط���ات رت���ب درج���ات ال�شل���وك العدواين ل���دى املعاق���ات عقلي���اً يف املجموعة 
التجريبي���ة االأوىل )جمموع���ة اللع���ب العالج���ي( بع���د الربنام���ج واأقرانه���ن يف 
املجموع���ة ال�شابط���ة ، وتكون الف���روق ل�شالح املجموع���ة التجريبية فى االإجتاه 

االأف�شل«.

وللتحق���ق م���ن �شح���ة هذا الفر����ض قام���ت الباحث���ة با�شتخدام اإختب���ار رتب 
، وم���ان ويتن���ي   Wilcoxon املتزاوج���ة لويلكوك�ش���ون  املجموع���ات  اإ�ش���ارات 
اأبعاد مقيا�ض  ب���ني متو�شطات رتب  Mann-Whitney حل�ش���اب الفروق 

تقدير ال�شلوك العدواين ودرجته الكلية لكلتا املجموعتني.

جدول ) 5 (
نتائ��ج اختبار ويلكوك�سون ومان ويتني لداللة الفروق ب��ني متو�سط رتب ال�سلوك العدواين 

بني درجات جمموعة اللعب العالجي واملجموعة ال�سابطة
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المجموعاتاألبعاد
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

 معامل
U مان  
ويتني

 W معامل
ويلكوكسون

  Zقيمة 
وداللتها

 مستوى
 الداللة

 السلوك العدواني
الصريح

5.2542.00مجموعة اللعب العالجي
6.0042.002.743 -0.01

11.7594.00المجموعة الضابطة

 السلوك العدواني
العام

4.6337.00مجموعة اللعب العالجي
1.0037.003.275 -0.01

12.3899.00المجموعة الضابطة

السلوك الفوضوي
4.6337.00مجموعة اللعب العالجي

1.0037.003.277 -0.01
12.3899.00المجموعة الضابطة

 عدم القدرة على
ضبط الذات

4.5036.00مجموعة اللعب العالجي
0.0036.003.378 -0.01

12.50100.00المجموعة الضابطة

 الدرجة الكلية
للسلوك العدواني

4.5036.00مجموعة اللعب العالجي
0.0036.003.363 -0.01

50100.00ر12المجموعة الضابطة

يت�ش���ح م���ن اجل���دول ال�شاب���ق اأن متو�شط���ات رت���ب درج���ات اأبع���اد ال�شل���وك 
الع���دواين ل���دى التلمي���ذات املعاق���ات عقلي���اً يف جمموع���ة اللع���ب العالج���ي بعد 
 )Z( تطبي���ق الربنام���ج اأق���ل من اأقرانه���ن يف املجموع���ة ال�شابطة ، وكان���ت قيم
دال���ة عن���د م�شتوى )0.01( ، مما يوؤكد فعالية برنامج اللعب العالجي يف خف�ض 

ال�شلوك العدواين لدى تلميذات املجموعة التجريبية االأوىل.

نتائج1الفر�ض1الرابع1:

ن����ض الفر����ض الراب���ع عل���ى اأن���ه : » توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائي���ة بني 
متو�شط���ات رت���ب درج���ات ال�شل���وك العدواين ل���دى املعاق���ات عقلي���اً يف املجموعة 
التجريبي���ة االأوىل )جمموع���ة الق�شة االجتماعية( بع���د الربنامج واأقرانهن يف 
املجموع���ة ال�شابط���ة ، وتكون الف���روق ل�شالح املجموع���ة التجريبية فى االإجتاه 

االأف�شل«.
وللتحق���ق م���ن �شحة ه���ذا الفر�ض قام���ت الباحث���ة با�شتخ���دام اإختبار رتب 
Mann- ومان ويتني ، Wilcoxon اإ�ش���ارات املجموع���ات املتزاوجة لويلكوك�ش���ون
Whitney حل�ش���اب الف���روق بني متو�شط���ات رتب اأبعاد مقيا����ض تقدير ال�شلوك 

العدواين ودرجته الكلية لكلتا املجموعتني.
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جدول ) 6 (
نتائ��ج اختب��ار ويلكوك�سون ومان ويتن��ي لداللة الفروق يف ال�سل��وك العدواين بني جمموعة 

الق�سة االجتماعية واملجموعة ال�سابطة

المجموعاتاألبعاد
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

   Uمعامل
مان ويتني

 W معامل
ويلكوكسون

   Z قيمة
وداللتها

 مستوى
 الداللة

 السلوك العدواني
الصريح

4.5636.50مجموعة القصة االجتماعية
0.5036.50

- 
3.318

0.01
12.4499.50المجموعة الضابطة

 السلوك العدواني
العام

4.7538.00مجموعة القصة االجتماعية
2.0038.003.162-0.01

12.2598.00المجموعة الضابطة

 السلوك
الفوضوي

4.6337.00مجموعة القصة االجتماعية
1.0037.00

- 
3.270

0.01
12.3899.00المجموعة الضابطة

 عدم القدرة على
ضبط الذات

4,5036.00مجموعة القصة االجتماعية
0.0036.00

- 
2.378

0.01
12.50100.00المجموعة الضابطة

 الدرجة الكلية
للسلوك العدواني

4.5036.00مجموعة القصة االجتماعية
0.0036.00

- 
3.373

0.01
12.50100.00المجموعة الضابطة

يت�ش���ح م���ن اجل���دول ال�شاب���ق اأن متو�شط���ات رت���ب درج���ات اأبع���اد ال�شل���وك 
الع���دواين ل���دى التلميذات املعاق���ات عقلياً يف جمموعة الق�ش���ة االجتماعية بعد 
تطبيق الربنامج اأقل من اأقرانهن يف املجموعة ال�شابطة ، وكانت قيم )Z( دالة 
عن���د م�شت���وى )0.01( ، مما يوؤكد فعالية برنامج الق�ش���ة االجتماعية يف خف�ض 

ال�شلوك العدواين لدى تلميذات املجموعة التجريبية الثانية.

نتائج1الفر�ض1اخلام�ض
ن����ض الفر����ض اخلام����ض عل���ى اأن���ه : » ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�شائية 
ب���ني متو�شطات رتب درجات ال�شلوك الع���دواين بني جمموعتى اللعب العالجي 

والق�شة االإجتماعية  يف القيا�ض البعدي«.
وللتحق���ق م���ن �شحة ه���ذا الفر�ض قام���ت الباحث���ة با�شتخ���دام اإختبار رتب 
Mann- ومان ويتني ، Wilcoxon اإ�ش���ارات املجموع���ات املتزاوجة لويلكوك�ش���ون
Whitney حل�ش���اب الف���روق بني متو�شط���ات رتب اأبعاد مقيا����ض تقدير ال�شلوك 

العدواين ودرجته الكلية لكلتا املجموعتني.
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جدول ) 7 (
نتائ��ج اختبار ويلكوك�سون ومان ويتني لداللة الف��روق يف ال�سلوك العدواين بني جمموعتي 

اللعب العالجي والق�سة االجتماعية بعد الربنامج

المجموعاتاألبعاد
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

 Uمعامل
مان ويتني

  Wمعامل
ويلكوكسون

   Z قيمة
وداللتها

 مستوى
الداللة

 السلوك العدواني
الصريح

8.1965.50مجموعة اللعب العالجي
29.5065.500.264 -

0.792
غير دالة

 مجموعة القصة
اإلجتماعية

8.8170.50

 السلوك العدواني
العام

7.9463.50مجموعة اللعب العالجي
27.5063.500.479 -

0.632
غير دالة

 مجموعة القصة
اإلجتماعية

9.0672.50

 السلوك
الفوضوي

7.5076.00مجموعة اللعب العالجي
24.0060.000.861 -

0.389
غير دالة

 مجموعة القصة
اإلجتماعية

9.5060.50

 عدم القدرة على
ضبط الذات

7.5660.00مجموعة اللعب العالجي
24.0060.000.796 -

0.426
غير دالة

 مجموعة القصة
اإلجتماعية

9.4475.50

 الدرجة الكلية
للسلوك العدواني

7.1957.50مجموعة اللعب العالجي
21.5057.501.11 -

0.267
غير دالة

 مجموعة القصة
اإلجتماعية

9.8178.50

يت�ش���ح م���ن اجل���دول ال�شاب���ق اأن متو�شطات رت���ب درجات مقيا����ض ال�شلوك 
الع���دواين ملجموعت���ي اللعب العالج���ي والق�شة االجتماعي���ة يف القيا�ض البعدي 
متقاربة ، واإن كانت متو�شطات رتب برنامج الق�شة االإجتماعية كان اأعلى بدرجة 
ب�شيطة ، غري اأن قيم )Z( غري دالة اإح�شائياً ، مما يدل على اأن كلتا املجموعتني 
قد ا�شتفاد اأفرادها من فعاليات الربنامج العالجي يف خف�ض ال�شلوك العدواين 

دون وجود فروق بني املجموعتني.  

نتائج1الفر�ض1ال�ساد�ض1:
ن����ض الفر����ض ال�شاد�ض على اأنه : » ال توج���د فروق ذات داللة اح�شائية بني 
متو�شط���ات رت���ب درجات ال�شل���وك العدواين بني القيا�شني البع���دي ) بعد اإنتهاء 
الربنامج مبا�شرة( ، والتتبعي )بعد مرور �شهر من املتابعة( يف كلتا املجموعتني 

التجريبيتني«.
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وللتحق���ق م���ن �شحة ه���ذا الفر�ض قام���ت الباحث���ة با�شتخ���دام اإختبار رتب 
اإ�ش���ارات املجموع���ات املرتابط���ة لويلكوك�ش���ون Wilcoxon حل�ش���اب الفروق بني 
متو�شط���ات رت���ب اأبع���اد مقيا����ض تقدي���ر ال�شل���وك الع���دواين ودرجت���ه الكلي���ة يف 

القيا�شني البعدي والتتبعي.

جدول ) 8 (
نتائ��ج اختبار ويلكوك�سون لداللة الفروق يف ال�سل��وك العدواين بني متو�سط رتب القيا�سني 

البعدي والتتبعي لدى املعاقات عقليًا يف جمموعة اللعب العالجي

األبعاد
اإلشارات

(البعدي- التتبعي)
العدد

 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

قيمة  
  (Z)

 مستوى
الداللة

السلوك العدواني الصريح
44.3817.50السالبة

غير دالة- 0.71
44.6318.50الموجبة

السلوك العدواني العام
 -25.0010.00السالبة

0.690
غير دالة

53.6018.00الموجبة

السلوك الفوضوي
 -33.009.00السالبة

0.316
غير دالة

34.0012.00الموجبة

عدم القدرة على ضبط الذات
44.6714.00السالبة

غير دالة0.00
43.5014.00الموجبة

الدرجة الكلية للسلوك العدواني
 -26.0012.00السالبة

0.841
غير دالة

64.0024.00الموجبة

يت�ش���ح م���ن اجل���دول ال�شاب���ق اأن متو�شطات رت���ب درجات مقيا����ض ال�شلوك 
الع���دواين يف جمموع���ة اللع���ب العالج���ي يف القيا�ش���ني البع���دي والتتبعي ) بعد 
م���رور �شه���ر من توقف الربنام���ج ( متقاربة ، واإن كانت بع����ض القيم املوجبة قد 
زادت قلي���اًل  ، اإال  اأن قي���م )Z(  كانت غري دالة اإح�شائياً ، مما يدل على ا�شتمرار 

فعاليات الربنامج العالجي يف خف�ض ال�شلوك العدواين.
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جدول ) 9 (
نتائج اختبار ويلكوك�سون لداللة الفروق يف ال�سلوك العدواين بني القيا�سني البعدي والتتبعي 

لدى املعاقات عقليًا يف جمموعة الق�سة االجتماعية

األبعاد
اإلشارات

(البعدي- التتبعي)
العدد

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
  (Z) مستوى الداللةقيمة

السلوك العدواني الصريح
45.0020.00السالبة

غير دالة- 0.284
44.0016.00الموجبة

السلوك العدواني العام
25.5011.00السالبة

غير دالة- 1.101
64.1725.00الموجبة

السلوك الفوضوي
25.5011.00السالبة

غير دالة- 0.511
53.4017.00الموجبة

عدم القدرة على ضبط الذات
24.258.50السالبة

غير دالة- 0.933
53.9019.50الموجبة

الدرجة الكلية للسلوك العدواني
25.5011.00السالبة

غير دالة- 0.511
53.4017.00الموجبة

يت�ش���ح م���ن اجل���دول ال�شاب���ق اأن متو�شطات رت���ب درجات مقيا����ض ال�شلوك 
الع���دواين يف جمموع���ة الق�ش���ة االجتماعي���ة يف القيا�ش���ني البع���دي والتتبع���ي ) 
بع���د م���رور �شه���ر م���ن توق���ف الربنام���ج ( متقاربة  ، كم���ا اأن قي���م )Z( غري دالة 
اإح�شائياً ، مما يدل على ا�شتمرار فعاليات الربنامج العالجي يف خف�ض ال�شلوك 

العدواين.

مناق�سة نتائج الدرا�سة
1111ا�ستهدف1الفر�ض1الأول1الك�شف عن مدى تاأثري برنامج اللعب العالجي يف 
خف����ض ال�شلوك الع���دواين لدى التلميذات املعاقات عقلي���اً يف العينة امل�شتخدمة 
من خالل املقارنة بني القيا�شني القبلي والبعدي ، وقد ك�شفت النتائج عن عدم 
وج���ود ف���روق دالة اح�شائي���اً بني القيا�ش���ني ، وكانت رتب املتو�شط���ات يف القيا�ض 
البع���دي اأق���ل منها يف القيا�ض القبلي مما ي���دل على انخفا�ض ال�شلوك العدواين 
بجمي���ع اأبع���اده  ، وكان���ت قي���م )Z( غري دال���ة اإح�شائي���اً– وه���ذه النتيجة حتقق 

�شحة الفر�ض االأول.
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    وتتف���ق ه���ذه النتائ���ج م���ع نتائ���ج درا�ش���ة اأوكف���ا (O›Keefe,2001) ع���ن 
فاعلي���ة برنام���ج لزيادة التفاعل االجتماعي وخف�ض حدة ال�شلوك العدواين من 
خالل االإندماج يف اللعب مع االأقران يف الف�شل الدرا�شي ، ودرا�شة �شالح والبنا 
)2007( الت���ي ا�شتخدم���ت برنام���ج اإر�ش���ادي باللع���ب خلف�ض ال�شل���وك العدواين 
ل���دى االأطفال املعاق���ني با�شتخدام مبادئ وفنيات املنح���ى ال�شلوكي ) النمذجة ، 
ولعب الدور ، والتعزيز( � ودرا�شة عبد الرحيم )2011( التي اأ�شتخدمت برناجماً 
اإر�شادي���اً باللع���ب خلف����ض حدة بع����ض االإ�شطراب���ات ال�شلوكية ، ومنه���ا ال�شلوك 

العدواين.

     فم���ن املعل���وم اأن برام���ج االألع���اب توؤدي اإىل اإح���داث تعديالت جوهرية يف 
ال�شلوك ، فتفاعل االأطفال فيما بينهم واإقامة احلوار والتوا�شل وامل�شاندة كفريق 
واح���د ي���وؤدي اإىل اإح���داث هذه الف���روق الكبرية ) اآل م���راد ،  2004( . فلقد اأكدت 
فرجيني���ا اأك�شل���ني Axline اأهميت���ه الع���الج باللع���ب يف تناق�ض ال�شع���ور ال�شلبي 
نح���و ال���ذات ، وتزاي���د ال�شع���ور االإيجاب���ي نحو ال���ذات ونحو االآخري���ن من خالل 
اجلل�ش���ات العالجي���ة ، وم���ن َث���م يتح���ول الطفل اإىل ف���رد اأكر اكتم���ااًل الأنه من 
خالل العالج يتحرر من القيود ويكون اأكر تلقائية ) عبدالباقي ،   2001 ، 152(.  

    وترى الباحثة اأن اأن�شطة العالج باللعب امل�شتخدمة يف الربنامج قد حققت 
مزاي���ا ع���دة : فق���د �شاعدت عل���ى التنفي�ض االنفع���ايل واإخراج ماعن���د التلميذات 
امل�ش���اركات م���ن م�شاع���ر واجتاه���ات وحاجات ، وكان���ت االألعاب احلركي���ة  واللعب 
بالر�ش���م والتكوي���ن والدم���ى ... وغريه���ا م���ن االأن�شط���ة امل�شتخدم���ة ، م�شاع���دة 
عل���ى اال�شتب�ش���ار وزيادة  وع���ي التلمي���ذات باأنف�شهن وقدراته���ن وعالقاتهن مع 
االآخري���ن ، واأدت اإىل تنمي���ة الت�شام���ي وال���ذي يتفق مع توقع���ات كل طفلة. ولقد 
اأو�ش���ح �شليم���ان ) 2001 ، 159( اأنه من خالل جل�ش���ات العالج عن طريق مواقف 
اللع���ب ، يت���م تقدمي فر�شة لالأطفال الإخراج م�شاعرهم امل�شطربة و�شلوكياتهم 
العدواني���ة، ولذلك يزول احتمال كبت ه���ذه امل�شاعر.  وبتحرر االأطفال من هذه 
امل�شاع���ر- ول���و ب�شورة موؤقتة - يتمكن االأطفال م���ن ا�شتخدام طاقاتهم بفاعلية 
اأك���ر من ذي قبل يف كل املواق���ف ال�شخ�شية واالجتماعية مع االأطفال االآخرين 

والبالغني.  
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     وم���ن نف����ض املنطل���ق ا�شته���دف الفر��ض1الث�اين1الك�ش���ف عن م���دى تاأثري 
برنامج الق�شة االجتماعية يف خف�ض ال�شلوك العدواين لدى التلميذات املعاقات 
عقلي���اً يف العين���ة امل�شتخدمة من خالل املقارنة ب���ني القيا�شني القبلي والبعدي ، 
وق���د ك�شف���ت النتائج ع���ن عدم وجود فروق دالة اح�شائياً ب���ني القيا�شني ، وكانت 
 )Z( رتب املتو�شطات يف القيا�ض البعدي اأقل منها يف القيا�ض القبلي ، وكانت قيم
غري دالة اإح�شائياً ، مما يدل على انخفا�ض ال�شلوك العدواين بجميع اأبعاده – 

وهذه النتيجة حتقق �شحة الفر�ض الثاين.

     وت���رى الباحث���ة اأن الق�ش���ة تعت���رب اأ�شلوب���اً عالجي���اً ناجح���اً يوؤت���ي ثماره 
عندما يبداأ الطفل يف التعامل مع امل�شكالت التي تعر�شها الق�شة وتطبيقاتها يف 
احلياة الواقعية ، كما ميكنها اأن متحي م�شاعر احلرية والقلق التي يعاين منها 
الطفلة ، كما اأن اأحداث الق�شة واأبطالها ت�شجع الطفلة على ر�شم �شورة جديدة 
لذاتها ، وهذا يعني اأن عقلها مازال ي�شتوعب الدرو�ض امل�شتفادة من الق�شة مما 
�شم���ح بخف����ض ال�شل���وك العدواين ل���دى التلمي���ذات املعاقات عقلي���اً امل�شاركات يف 
الربنام���ج.  ولق���د اأو�شح يو�ش���ف )2000، 64( اأن “الق�شة االإجتماعية تعترب من 
الو�شائل املهمة التي ت�شاهم يف حتقيق تن�شئة اجتماعية اآمنة ، الأن الطفل يتاأثر 
بها اإىل حد كبري ، فهي تعني له عامله اخلا�ض الذي يجد فيه املثل الذي يحتذي 

به ، وت�شكل لديه االإح�شا�ض واالإنفعال املنا�شبني لتكوين االأفكار واالجتاهات”.
 وتتف���ق نتائ���ج الدرا�شة احلالية مع ما تو�شلت اإليه الدرا�شات ال�شابقة التي 
اأو�شح���ت اأن الق�ش���ة من الفنيات التي ثبت جدواها يف خف�ض ال�شلوك العدواين 
لدى املعاقني عقلياً ، منها : درا�شة العبيدى )1997( ، وزقوت )2000( ، والنجار 
)2001( ع���ن فعالية برامج قائمة على الق�شة يف خف�ض ال�شلوك العدواين لدى 
االأطف���ال ب�شف���ة عام���ة ، واأو�شح���ت درا�شة �شعي���د )2008( ، ب���دوي )2011( حول 
فعالية برنامج لالأن�شطة الدرامية يف تنمية ال�شلوك التوافقي وخف�ض ال�شلوك 

العدواين لالأطفال املعاقني عقلياً القابلني للتعلم الذكور واالإناث.   

111اأم�ا1الفر��ض1الثال�ث1فق���د ا�شته���دف الك�ش���ف عن م���دى وجود ف���روق بني 
متو�شط���ات رت���ب درج���ات ال�شل���وك العدواين ل���دى املعاق���ات عقلي���اً يف جمموعة 
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اللع���ب العالج���ي بع���د الربنامج واأقرانه���ن يف املجموعة ال�شابط���ة ، وقد ك�شفت 
النتائ���ج اأن متو�شط���ات رت���ب درج���ات اأبع���اد ال�شل���وك الع���دواين ل���دى التلميذات 
املعاقات عقلياً يف جمموعة اللعب اجلماعي املوجه بعد تطبيق الربنامج اأقل من 
اأقرانهن يف املجموعة ال�شابطة ، وكانت قيم )Z( اح�شائياً عند م�شوى )0.01(، 
مم���ا يوؤك���د فعالي���ة برنامج اللع���ب العالجي يف خف����ض ال�شلوك الع���دواين لدى 
تلمي���ذات املجموع���ة التجريبي���ة االأوىل – وه���ذه النتيجة حتق���ق �شحة الفر�ض 

الثالث.

   والنتيج���ة الت���ي ت�شتخل�شها الباحثة مما تو�ش���ل اإليه هذا الفر�ض- وبناًء على 
ما جاء يف الدرا�شات ال�شابقة -اأن اللعب من اأن�شب الو�شائل التي ميكن اأن ت�شهم 
يف التنفي����ض االنفعايل ومن َثم من���ع ال�شلوكيات العدوانية لدى االأطفال ب�شفة 
عام���ة واملعاق���ني عقلياً ب�شف���ة خا�شة ، مم���ا يدفعنا اإىل توجيه عناي���ة اأكرب نحو 
اأن�شط���ة ومواد اللعب التي تثري ميول الطف���ل ملمار�شتها مثل االألعاب باالأن�شطة 
احلركي���ة املختلف���ة واألع���اب الدم���ي ، والت���ي متك���ن الطفل م���ن مواجه���ة التوتر 
واخل���وف والكب���ت الذي يكون قد تولد لديه نتيجة القيود املختلفة التي تفر�ض 
علي���ه م���ن بيئت���ه ، لذا جن���د االأطفال املعاق���ني عقلياً الذي���ن يعانون م���ن القيود 
واالإحباط���ات ين�ش���دون االنط���الق والتحرر واللعب اأكر م���ن غريهم ، ويجدون 

فيه متنف�شاً لت�شريف ما بداخلهم من عدوان مكبوت.

    وبنف����ض التوج���ه فق���د ا�شته���دف الفر��ض1الراب�ع الك�شف عن م���دى وجود 
ف���روق ب���ني متو�شط���ات رت���ب درجات ال�شل���وك العدواين ل���دى املعاق���ات عقلياً يف 
جمموع���ة الق�ش���ة االجتماعية بع���د الربنامج واأقرانه���ن يف املجموعة ال�شابطة 
، وق���د ك�شف���ت النتائ���ج اأن متو�شطات رت���ب درجات اأبعاد ال�شل���وك العدواين لدى 
التلميذات املعاقات عقلياً يف جمموعة الق�شة االجتماعية بعد تطبيق الربنامج 
اأقل من اأقرانهن يف املجموعة ال�شابطة ، وكانت قيم )Z( اح�شائياً عند م�شتوى 
)0.01(، مم���ا يوؤك���د فعالي���ة برنام���ج الق�ش���ة االجتماعي���ة يف خف����ض ال�شل���وك 
الع���دواين ل���دى تلميذات املجموع���ة التجريبية الثانية – وه���ذه النتيجة حتقق 

�شحة الفر�ض الرابع.
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     واإذا كان االأمركذل���ك م���ن فعالي���ة كال الربناجم���ني يف خف����ض ال�شل���وك 
الع���دواين ، فق���د ج���اء الفر��ض1اخلام��ض للك�ش���ف ع���ن م���دى وج���ود ف���روق ب���ني 
، والق�ش���ة االجتماعي���ة يف خف����ض ال�شل���وك  اللع���ب العالج���ي  الربناجم���ني : 
الع���دواين ل���دى التلميذات املعاقات عقلياً القاب���الت للتعلم ، وقد حققت النتائج 
�شح���ة الفر����ض حي���ث مل توج���د فروق ب���ني الربناجم���ني يف م�شت���وى انخفا�ض 

ال�شلوك العدواين.

     وت���رى الباحث���ة اأن اللع���ب والق�ش���ة االجتماعي���ة ، كالهما م���ن االأن�شطة 
املحبب���ة للطف���ل ، وتعد ن�شاط���اً له جاذبيته اخلا�شة للمعاق���ني عقلياً ، ملا متنحه 
م���ن �شعور بامل�شارك���ة والفاعلية واملناف�شة والت�شجيع والر�ش���ا وال�شعادة، وت�شكل 
و�شطاً جيداً لتعليمهم كثريمن املفاهيم واملعلومات والعادات واالأمناط ال�شلوكية 
املرغوبة اجتماعياً يف جو ممتع وحمبب اإىل النف�ض، ويتعلم االأطفال عن طريق 
اللع���ب والق�شة الكثريعن العامل، واحلي���اة، والنا�ض فيكت�شبون املهارات املتنوعة 
، وم���ن ث���م اأ�شهم كال الربناجمني يف خف�ض ال�شل���وك العدواين لدى التلميذات 

املعاقات عقلياً امل�شاركات يف الربنامج ومل توجد فروق بينهما يف هذا االأمر.

    واأخ���رياً ج���اء الفر��ض1ال�ساد�ض1ليح���اول ا�شتجالء مدى ا�شتم���رار فعالية 
كال الربناجم���ني ) اللع���ب العالج���ي ، والق�ش���ة االجتماعي���ة يف خف�ض ال�شلوك 
العدواين لدى التلميذات املعاقات عقلياً بعد فرتة من توقف فعاليات كل منهما 
، وق���د حقق���ت النتائج �شحة ه���ذا الفر�ض الذي ذهب اإىل ع���دم وجود فروق بني 
القيا�ش���ني البع���دي والتتبعي ، حيث كانت قي���م )Z(  غري دالة اح�شائياً بالن�شبة 
ل���كل م���ن برنام���ج اللعب العالج���ي والق�ش���ة االجتماعية ، وهذا ي���دل على قدرة 
التلمي���ذات املعاق���ات عقلي���اً عل���ى تعميم امله���ارات التي اكت�شبنه���ا يف الربناجمني 
يف حياتهم���ا اليومي���ة والذي انعك�ض عل���ى ا�شتمرارية ال�شل���وك االيجابي لديهن 
ونق����ض ال�شلوكي���ات العدواني���ة – كم���ا ترج���ع الباحث���ة ذل���ك اإىل اأن���ه يف برنامج 
اللع���ب العالج���ي : كان التدري���ب امل�شتمرعل���ى كل ن�ش���اط م���ن اأت�شط���ة اللع���ب 
عام���ل ه���ام يف ا�شتمرارية تاأثري امله���ارات املكت�شبة ، كم���ا اأن االأن�شطة والتدريبات 
الت���ي ا�شتخدم���ت يف الربنام���ج كانت من االأن�شطة املحببة الت���ي جتذب التلميذة 
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امل�شارك���ة مم���ا جعلها تثب���ت لديها لفرتة م���ن الزمن، حي���ث اإن التلميذة مل تكن 
متلقي���ة �شلبي���ة بل كان���ت متلقة اإيجابية وفعال���ة وكانت بحاج���ة اإىل اإيقاظ تلك 
امله���ارات وتن�شيطه���ا وتوظيفه���ا.  كم���ا اأن ا�شتخ���دام اأك���ر من اإج���راء يف برنامج 
الق�ش���ة االجتماعي���ة ) حكاي���ة الق�ش���ة ، اختي���ار ال�شخ�شي���ات ، تلوينه���ا ، متثي���ل 
االأدوار( كل ذل���ك اأدى اإيل ا�شتيع���اب املواق���ف وتذكر اأبعاده���ا واال�شتفادة منها يف 

املواقف احلياتية التالية.

    ن�شتنت���ج مم���ا �شب���ق اأن الربامج التي تعتمد على اأن�شط���ة اللعب والن�شاط 
الق�ش�ش���ي والتطبيق���ات الرتبوية التي توؤك���د على ال�شلوكيات امل�ش���ادة للعدوان 
باأبع���اده املختلف���ة ق���د اأ�شهم���ت بقدر كب���ري يف التنفي����ض عن الطاق���ات الكامنة يف 
نفو����ض التلمي���ذات املعاق���ات عقلياً القابالت للتعل���م امل�ش���اركات ، وال�شيطرة على 
انفعاالته���ن ، وبالت���ايل يكون الربناجم���ان امل�شتخدم���ان يف الدرا�شة احلالية قد 

حققا النتائج املرجوة منهما ، و�شاعدا على خف�ض م�شتوى ال�شلوك العدواين.

تو�سيات الدرا�سة 
بناء على ما تو�شلت له الدرا�شة من نتائج فاإنها تو�شي مبا يلي :

�ش���روة ا�شتخ���دام برامج تربوي���ة تعتمد على االأ�شالي���ب احلديثة يف معاجلة . 1
ال�شلوك العدواين لدى املعاقني عقلياً.

ا�شتخدام االأن�شطة الال�شفية مثل الق�ش�ض وامل�شرح ولعب االأدوار واالألعاب . 2
الرتفيهي���ة... وغريها، يف تعليم االأطفال املعاقني عقلياً وتعديل �شلوكهم ملا 

لها من اأثر فعال يف تدريبهم على ال�شلوك ال�شوي.
توعية االآباء واملعلمني واالأخ�شائيني النف�شيني بكيفية التعامل مع االأطفال . 3

املعاق���ني عقلي���اً، وذل���ك عن طريق عق���د الن���دوات واملوؤمترات ح���ول اأ�شاليب 
وفنيات التعامل معهم وحل م�شكالتهم اأواًل باأول.

توف���ري كاف���ة االإمكان���ات واالأدوات املختلفة والت���ي ت�شهل العملي���ة التعليمية . 4
للطفل املعاق عقلياً.

اإج���راء درا�ش���ات عل���ى عين���ات اأخ���رى حول : اأث���ر اللع���ب العالج���ي  والق�شة . 5
االجتماعية يف تعديل اال�شطرابات ال�شلوكية االأخرى لدى املعاقات عقلياً. 
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ال�ش��ورة الذهنية املدركة من و�شائل االعلم املرئية للأ�شخا�ص ذوي 
االحتياجات اخلا�شة لدى عينة من ال�شباب البحريني

اإعداد
د/ عو�ص ها�شم

اأ�ستاذ م�ساعد بكلية الآداب – جامعة البحرين

ملخ�ص البحث:
يه���دف ه���ذا البحث اإىل الك�س���ف ع���ن ال�س���ورة الذهنية املدركة من و�س���ائل 
يه���دف  كم���ا  اخلا�س���ة،  االحتياج���ات  ذوي  االأ�س���خا�ص  جت���اه  املرئي���ة  االإع���ام 
البح���ث اإىل الك�س���ف ع���ن الف���روق بينه���ا وب���ن ال�س���ورة الذهني���ة الفعلي���ة لدى 
عين���ة الدرا�س���ة، كما يتناول البح���ث اإبراز االآثار واالأ�س���رار الناجمة عن ال�سورة 
الذهني���ة ال�سلبي���ة ومزايا اإنتاج �سورة اإيجابية ح���ول هوؤالء االأ�سخا�ص مبا يتفق 
م���ع القواعد االن�سانية ومبداأ تكافوؤ الفر�ص وحقوق االن�سان وال�سرائع الدينية 
باعتبارهم طاقة اإنتاجية فاعلة ولي�ص اعتبارهم عبًئا اجتماعًيا واقت�سادًيا، كما 
يه���دف البح���ث اإىل اإب���راز الفروق ب���ن الذكور واالإن���اث يف هذه ال�س���ور الذهنية 
املدركة نحو فئة الدرا�سة، وكذلك ا�ستطاع روؤية جمتمع البحث نحو اخلدمات 
االعامي���ة املرئي���ة الازم���ة الإنتاج �س���ورة ذهنية اإيجابية ومن ث���م حتليل ونقد 
اخلدم���ات الراهن���ة مب���ا يحق���ق ه���ذا اله���دف، ويطب���ق الباح���ث جمموع���ة م���ن 
االختب���ارات لقيا����ص ال�سورة الذهني���ة املدركة نحو االأ�سخا����ص ذوي االحتيجات 

اخلا�سة، وا�ستخدام االأ�ساليب االح�سائية املنا�سبة.

وقد تكونت العينة من جمموعة من الطلبة والطالبات من كليات خمتلفة 
يف جامعة البحرين، بلغ جمموعها 91 منهم )72( من االناث و )19( من الذكور 
مم���ن ت���رواح اأعماره���م ب���ن 18-21 �سن���ة، وا�ستخدم���ت االأ�سالي���ب االإح�سائي���ة 

املنا�سبة. وكانت النتائج على النحو االآتي:
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 توج���د عاق���ة ارتباطية موجبة دالة بن درج���ات عينة الدرا�سة على حمور - 1
ال�س���ورة الذهني���ة الفعلية، ودرجاته���م على حمور ال�س���ورة الذهنية املدركة 

من و�سائل االإعام املرئية، عن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة.
 ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ال�سورة الذهنية املدركة كما تقدمها - 2

و�سائل االإعام عن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة لدى عينة الدرا�سة 
تبًعا ملتغري اجلن�ص )ذكور واإناث(.

ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة تبًعا ملتغ���ري اجلن�ص )ذك���ور واإناث( يف - 3
ال�س���ورة الذهنية الفعلي���ة لاأ�سخا�ص ذوي االإحتياجات اخلا�سة لدى عينة 

الدرا�سة.
توج���د خدم���ة اإعامي���ة مب�ستوى متو�س���ط تقدمه���ا و�سائل االإع���ام الإنتاج - 4

�سورة ذهنية واقعية عن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة.

مقدمة
ي�س���ري املفهوم العام لل�س���ورة اإىل اأنها متثيل ذهني اأو ب�سري للواقع، اأو هي 
اإدراك مبا�س���ر للعامل املو�سوع���ي اخلارجي من حيث التج�سيد واحل�ص والروؤية، 
وهذا التمثيل له خ�سائ�ص التتكيف واالختزال واالخت�سار والت�سغري والتخييل 
والتحويل، كما اأنه يتميز اأي�سا بالت�سخيم واملبالغة )قدور ثاين ،2007( فعاقة 
ال�س���ورة بالواق���ع قد تكون عاقة انعكا�ص جديل اأو حماكاة مبا�سرة اأو متاثل اأو 

حتى مفارقة وتناق�ص.

وقد تكون ال�سورة لغوية معتمدة على ثنائية الكلمات  االأ�سوات مبا يحقق 
التوا�سل، اأو �سورة حركية تعتمد على املقومات احلركية للج�سد )لغة اجل�سد(، 
كم���ا ق���د تكون �س���ورة ات�سالية اأحادي���ة معتمدة على منوذج احلاف���ز واال�ستجابة 
)املر�س���ل – العر����ص / املث���ري – املتلق���ي -اال�ستجابة( وينط���وي �سمن اطار هذا 
الن���وع �س���ور ات�سالي���ة اأكرث تعقي���دا تعتمد على تع���دد وتنوع اجتاه���ات االت�سال 

ومناذجه وتاأثريه.
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واحلقيق���ة اأن البح���ث يف مفهوم ال�سورة الذهنية يحي���ل دائما اإىل مفردات 
ت���دل عل���ى املفهوم الع���ام لل�س���ورة، وال�سورة الثابت���ة )الفوتوغرافي���ة( وال�سورة 
االعامي���ة املتحرك���ة )التلفزي���ون وال�سينم���ا( وال�س���ورة الرقمي���ة، وال�سعري���ة 
والت�سكيلي���ة وجمي���ع هذه االنواع و غريها ي���دل على �سرورة فهمها حتى يت�سنى 
فهم كيف تراكم ال�سورة الذهنية يف عملية االدراك مبا يجعلنا نعرب عن الواقع 
م���ن تفاعل هذه ال�س���ور، فال�سورة هي العامل املتو�سط بن الواقع والفكر، وبن 
احل����ص والعق���ل )ن�سر الدي���ن العيا�س���ي، 2006( فال�س���ورة الفوتوغرافية مثا 
�س���ورة خمت�س���رة للواق���ع احلقيق���ي م�ساح���ة وحجما وزاوي���ة ومنظ���ورا وتكثيفا 
وخي���اال وتخيي���ا، وهي متيي���ز يف جمال خلق ال�س���ورة الذهني���ة بالطابع الفني 
واجلم���ايل والرم���زي واالأيدلوجي اأحيانا )جميل حم���داوي ، 2011( اأما ال�سورة 
االعامية كما تظهر يف و�سائل االعام وال�سينما فتحمل دالالت لغوية وذهنية 
موؤث���رة، وم���ن اأه���م الباحث���ن عل���ى امل�ستوى ال���داليل له���ذا الن���وع روالند بريث
 Ronald Berths)روالن���د ب���ريث، 1993( حي���ث تقت�سي درا�س���ة هذه ال�سورة و 
تاأثرياتها الداللية عنده الركيز على العاقات الت�سكيلية واالأيقونية والل�سانية 
واالنتباه اإىل ثنائيات معينة كالتعين والت�سمين، والتزامن والتعاقب، والبحث 
يف تركيب ال�سورة كاال�ستهال والعر�ص، والنهاية، ور�سد وظائف هذه ال�سورة 
جماليا، وتوجيهها دالليا ، واعاميا، واخباريا، وتربويا، وايدولوجيا. كما اأن يف 
ال�س���ورة االعامية جمموعة من االآلي���ات الب�سرية الباغية الهادفة لاقتناع 
والتاأث���ري العقل���ي كالتكرار، واملج���از )باأنواعه( والت�ساد، والراك���م، وال�سخرية، 
واحلذف والتورية، والت�سكيل الب�سري )روالند بريث ، 1993( واإنه من االأهمية 
مب���كان اال�س���ارة اإىل اأن ال�س���ورة لي�ست جم���رد عامة sign ولكنه���ا ن�ص ون�سيج 
ممت���زج بعام���ات خمتلف���ة، ويظه���ر ذل���ك من خ���ال ثاث���ة حم���ددات للباحثة 
فرن�س���وا �سيليل���ت Fransiaise Sullet  واأورده���ا ن�سر الدي���ن العيا�سي)2006( 

كاالآتي:
ال�سورة تتكون من جملة من اللغات املتفاعلة فال�سورة املرئية.	 
 تت�س���كل م���ن مدون���ات خمتلف���ة هي ال�س���كل واالأل���وان والتاأط���ري، فقد تكون 	 

ال�سورة �سامتة اأو م�سموعة ومتتلك مدوناتها املنتجة للمعنى.
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عالقة ال�صورة بالواقع

 تقي���م ال�س���ورة عاقة مع الواقع )احلقيقي اأو املفر����ص( �سواء كانت هذه 
العاق���ة ذات طبيع���ة متثيلي���ة اأو رمزي���ة، وهنا تكمن خطورة ال�س���ورة حيث انها 
لي�ست جمرد تعبري عما هو ماثل اأمام النظر، بل يف اإعطائه وجودا رمزيا بحيث 
ي�سب���ح ه���ذا الوج���ود الرم���زي بديا ع���ن الواقع ب���ل يتحك���م فيه اأي�س���ا وبنف�ص 
املق���دار )الزبون ق���د ي�سري ال�سلعة لي�ص لوظيفتها ولك���ن لتعوي�ص ما ينق�سه 

لل�سمو اإىل ال�سورة التي يروجها االعان عن ال�سلعة(.

انتاج املعنى

تعتم���د ال�س���ورة عل���ى املتلقي يف التاأوي���ل واإعطاء من خال كف���اءات الروؤية 
واالدراك واملعرف���ة والفه���م الذات���ي والق���درة اللغوي���ة، وي���وؤدي الق�س���ور يف هذه 
الكف���اءات ل���دى املتلق���ي اإم���ا اإىل الفه���م ال�سطح���ي )احل���ريف( لل�س���ورة، اأو اإىل 
االنغاق والعجز واالن�سياق اإىل التنميط )ال�سورة النمطية(، وي�سري الباحثون 
اإىل اأن الف���رد ال���ذي ي�ساهد مبفرده تنخف�ص لديه فر�سة تاأويل ال�سورة عما لو 
كان���ت امل�ساه���دة جماعية، اأما ال�سورة الت�سكيلية فتعتمد يف اأداء وظيفة االت�سال 
عل���ى الوحدة ال�سكلي���ة والوحدة اللونية ومن ثم فتعتم���د على رمزية اخلطوط 

واالأ�سكال واالألوان واحلروف )قدور ثاين  ، 2007(.

ويف اإط���ار ه���ذا العر����ص الأن���واع ال�س���ورة توج���د ال�س���ورة االأيقوني���ة Icon الت���ي 
ارتبطت بال�سينمائي االأمريكي �سارل �سندر�ص بري�ص C.H. Peirce  حيث تعرب 
ه���ذه ال�سورة عن التماثل بن الدال واملدل���ول، وت�ستمل على الر�سوم الت�سكيلية 
واملخطط���ات وال�س���ور الفوتوغرافي���ة والعام���ات الب�سري���ة وكله���ا ت�ستن���د اإىل 
املج���از واالإ�ستع���ارة واملجاورة، حيث ت�سري الواقعي���ة اإىل املجاورة )البيت االأبي�ص 
جم���اوره للرئي����ص االأمريك���ي( والرمزية حتي���ل اإىل خا�سي���ة اال�ستعارة )حممد 

ابراهيم ، 2008(.

اإن الق���راءة ال�سابق���ة ل�سيمي���اء ودالالت ال�س���ورة ت�س���ري اإىل اأن ال�س���ورة يف 
معظ���م اأنواعها تخ�سع لنماذج ثقافي���ة واأن التعاقد مرتبط مع الثقافة ال�سائدة 
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كما ي�سري )بريث(، فلي�ست ال�سورة فنتازيا ذاتية بل تتجاوز املزاج الفردي لتعرب 
ع���ن رم���وز طبقي���ة وتخف���ي مزاًج���ا معي�سًيا، وله���ذا فه���ي ال تنف�سل ع���ن الن�سق 
القم���ي ملجتمع معن، فكل يرى ال�سورة ويخرجها من موقعه االجتماعي الذي 
يعك����ص ن�ساأت���ه وخربت���ه، وله���ذا ميك���ن النظ���ر اإىل ال�س���ورة النمطي���ة باعتبارها 
اعتباطي���ات ثقافي���ة غري قابلة للتربي���ر حيث تبني االأن�س���اق الكامنة يف ال�سورة 
باألوانها واأنواعها لتعك�ص املمثات اجلماعية التي قد تدفع اأفراًدا اأو �سرائح من 
املجتم���ع بالو�سم اأو التنمي���ط )حم�سن بوعزيزي ، 2010(، اإن هذا االأثر تتداعى 
اإلي���ه تقني���ات خمتلف���ة كان للرقمن���ة احلديث���ة يف االإنت���اج االإعام���ي دور ظاه���ر 
يف تتابعاته���ا م���ن خال حتديد العاق���ات املركبة يف اللقط���ات واالأطر واالأفام 
باأنواعه���ا وهي تقنيات ميك���ن اعتبارها عن�سًرا ا�ستبدالًيا ي�ستدعي اإدراك ال�سور 
وت�سل�سله���ا برتي���ب مع���ن بحيث تف�س���ي اإىل فه���م الر�سالة على نح���و خال من 

معوقات االت�سال �سيكولوجًيا واجتماعًيا )برنارد ت�سومان ، 2008(.

ت�صكل ال�صورة الذهنية

اإن ال�سورة العقلية التي تن�ساأ حول �سخ�ص اأو موؤ�س�سة اأو �سريحة اجتماعية 
معين���ة ه���ي خلي���ط من اخل���ربة املبا�س���رة وغري املبا�س���رة للفرد وكذل���ك ح�سيلة 
مل���دركات ب�سري���ة ولغوي���ة وثقافي���ة، وه���ذا اخلليط هو ال�س���ورة الت���ي ت�سري اإىل 
التق���دمي العقل���ي الأي �سيء ال ميكن تقدميه للحوا�ص ب�سكل مبا�سر، كما اأن هذه 
ال�س���ورة هي اإحياء اأو حماكاة لتجربة ح�سية ارتبطت مب�ساعر وعواطف معينة، 
كما قد تكون ال�سورة الذهنية ا�سرجاع مبا�سر، اأو تخيل ملا اأدركاته احلوا�ص من 
قب���ل )وب�س���ر،2009( وتعرف اإميان زكريا ال�سورة الذهنية باأنها اخلريطة التي 
ي�ستطي���ع بها االإن�سان اأن يدرك ويفه���م ويف�سر االأ�سياء فهي الفكرة التي يكونها 
الف���رد ع���ن مو�س���وع م���ا وما يرت���ب على ذل���ك من �سل���وك، وعادة م���ا تبنى هذه 
الفك���رة عل���ى االإيح���اء املركز واملنظم ك���ي يت�سكل عن طريقها �سل���وك الفرد، وقد 
ر�س���د الباحث���ون ن�ساأة هذه ال�سورة الذهنية يف النم���و املعريف للفرد منذ مرحلة 
الطفول���ة املبكرة. ويعد جان بياجي���ه Piaget اأحد علماء النف�ص القائل الذين 
كر�س���وا جهودهم لدرا�سة النمو العقل���ي وخا�سة فيما يتعلق باالإدراك والدافعية 
والقي���م يف اإط���ار تق�سي���م مرحل���ي منائ���ي وعاقت���ه باملوؤث���رات االجتماعية، وقد 
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ذه���ب بياجيه اإىل اأن البحث يف اخل�سائ����ص االأ�سا�سية للذكاء ي�ستلزم العودة اإىل 
م�سادره���ا وهي العمليات البيولوجية االأولية، فالذكاء اللفظي والتفكري املجرد 
يعتمد على الذكاء العملي وين�ساأ عنه، كما اأن الذكاء العملي يعتمد على العادات 
املوروث���ة م���ن جماعت���ه التي ينتم���ي اإليها بيولوجًي���ا، ولهذا ف���اإن التكيف العقلي 
يعتمد عند بياجيه على عمليتن متكاملتن هما التمثل )اال�ستيعاب( واملواءمة، 
وي�س���ري التمث���ل اإىل عملي���ة تلقى املث���ريات البيئية وا�ستخدامه���ا يف ن�ساط عقلي 
وفًق���ا مل���ا هو موجود ل���دى الفرد من خ���ربات، وتقوم اخل���ربات اجلديدة بتعديل 
البيئة املعرفية للفرد اأواًل باأول، ويعرب بياجيه عن هذه النظرية بقوله )الذكاء 
ه���و متث���ل بالدرجة التي ي�ستوعب فيها الفرد كل بيانات اخلربة املعينة يف اإطاره 
اخلا����ص( )بياجي���ه ،1994 ( ويعن���ي ذلك اأننا ن�ستجي���ب يف كل موقف وفًقا ملا مر 
علين���ا مواق���ف �سابق���ة، اأم���ا اخل���ربات اجلدي���دة فتقوم االأبني���ة العقلي���ة احلالية 
بتغي���ري نف�سه���ا ك���ي تتقب���ل اخل���ربات اجلدي���دة وي�سم���ى ذل���ك بعملي���ة املاءمة، 
فاحلي���اة العقلي���ة للف���رد كم���ا يراها بياجي���ه عملية ماءم���ة وا�ستيع���اب م�ستمر 
لعنا�س���ر جدي���دة يف ال�سورة الذهني���ة العامة ال�سابقة والذهن���ي يف حالة تعديل 

م�ستمرة لهذه ال�سورة وتبًعا للعنا�سر اجلديدة.

���ا اإىل اأن التغي���ريات التي جتري يف البني���ة العقلية  كم���ا ي�س���ري بياجي���ه اأي�سً
نتيج���ة اخل���ربات اجلدي���دة لي�ست كمي���ة فقط واإمنا ه���ي تغريات كيفي���ة اأ�سا�ًسا، 
واأن هناك مراحل منائية خمتلفة ذات اأبنية و�سور ذهنية مغايرة، ولكن االأبنية 
العقلية لكل مرحلة ال تختفي اأو تزول لتحل حملها اأبنية جديدة متاًما ولكنها 
تدخ���ل كعن�س���ر مكون يف االأبنية اجلديدة، وه���ذه املراحل متداخلة ومت�سلة من 
دون ح���دود فا�سل���ة قاطع���ة م���ع اأن بع����ص هذه املراح���ل ت�سه���د ثباًت���ا وا�ستقراًرا 

لاأبنية العقلية اأكرث مما كانت عملية يف مرحلة التكوين.

اإدراك الرموز

تظهر عامات اأولية لقدرة العقل على اإدراك الرموز يف نهاية العام الثاين 
فيبتك���ر اأمناًطا جديدة تنبئ عن تفك���ري واإدراك املعنى الرمزي، فاختفاء ال�سيء 
من اأمامه ال يعني اأنه غري موجود بل مييز بن وجود ال�سيء العقلي وبن اإدراكه 
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ل���ه، وخ���ال مرحل���ة التفكري )م���ن 2-4 �سن���وات( يبداأ الطف���ل يف اإدراك���ه لذاته، 
ونتيج���ة للتفاعل مع البيئة يتكون ل���دى الطفل �سور )اأمناط( داخلية لل�سلوك 
وه���و م���ا يتمث���ل تفك���رًيا ح�سًي���ا حركًيا، وهك���ذا يبداأ ظه���ور التمثي���ات الرمزية 
لاأ�سياء وتتكون ال�سور الذهنية ويبداأ التحول التدريجي للتفكري من ال�سورة 
احلركي���ة اإىل �سورة التفك���ري الرمزي وهنا ي�سبح الطفل اجتماعًيا م�سارًكا واإن 

كان ذكاوؤه احل�ص حركي ما يزال قا�سًرا على املدركات املبا�سرة للطفل.

ويتط���ور التفك���ري الرم���زي للطف���ل با�ستخدام���ه ال�سور احل�سي���ة احلركية 
يف �سياق���ات جدي���دة ويزداد هذا الفه���م تعقيًدا يف مرحلة التفك���ري احل�سي )7-4 
�سنوات( حيث يتعامل الفرد مع �سور اأكرث تعقيًدا ومفاهيم اأكرث تف�سيًا ولكن 

يظل ذلك يف حدود مايراه الطفل ويب�سره.

وي�سري بياجيه اإىل مرحلة العمليات العيانية )املح�سو�سة 7-11 �سنة( حيث 
يق���رب الطف���ل من تفكري الرا�سدين والتفاعل م���ع االآخرين يدرك العامل ب�سكل 
مو�سوع���ي حت���ى اإذا بلغ مرحلة العمليات الت�سكيلي���ة )11 �سنة وما بعدها( اأدرك 
ه���ذا املراه���ق اأنه ق���د اآن االأوان الإع���ادة ت�سكيل بنائ���ه العقلي �سم���ن منهج خا�ص 
حلل امل�سكات، ولهذا كان التفكري يف هذه املرحلة يت�سم باملرونة واحلرية بعيًدا 
ع���ن قي���ود املكان والزم���ان، كما يت�سم ه���ذا التفكري بال�سب���ط والتحكم، وتف�سري 
الظواه���ر وتعليله���ا )بياجي���ه ،1994 ( اإن بياجي���ه به���ذا التحلي���ل يعتقد يف الدور 
احلا�س���م للمجتم���ع يف اإم���داد الف���رد بالرم���وز الازم���ة لعملي���ة التفك���ري بحيث 
تتك���ون لدي���ه طريق���ة معين���ة للنظ���ر للعامل من حول���ه يف اإطار من �س���ور ذهنية 
متع���ددة ع���ن االأف���راد والق�سايا واملجتمع فم���ا يزال بياجيه يف نظريت���ه يوؤكد اأن 
للمجتم���ع تاأثرًيا على االأبنية والراكي���ب العقلية لدى الفرد واأقوى من البنية 
الذاتي���ة فهن���اك تن�سئة اجتماعية دائمة لذكاء الف���رد )بياجيه ،1994 ( وقد اأبرز 
بياجي���ه اأي�س���ا دور اللغة يف هذا ال�سياق من خال التاأثري على جمموعة الطفل 
الرمزي���ة، والنظ���ام اجلاه���ز للف���رد م���ن االأف���كار والت�سنيف���ات، اإىل جان���ب طرق 
التفكري املرتبطة بالعاقات االجتماعية التي تقود اإىل تقبل قيم عقلية وكذلك 

االأفكار واملعايري ال�سلوكية اجلاهزة م�سبًقا.
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وتظ���ل العوام���ل االجتماعي���ة �سم���ن ه���ذا التاأثري االأك���رث و�سوًح���ا يف حياة 
املراهق���ن والرا�سدي���ن ب�س���ورة متقارب���ة )مرحلة العملي���ات ال�سكلي���ة اأو الذكاء 
املج���رد( حي���ث يتاح لل�س���اب اأن يراج���ع معتقداته وقيمه وكذلك حي���اة من حوله 
وجمتمع���ه، والتفاع���ل م���ع م���ا تطرحه جمموع���ات االأف���راد وموؤ�س�س���ات املجتمع 
الثقافي���ة لو�سائل االإع���ام واملدر�سة ودور العبادة وه���ذه املوؤ�س�سات ت�ساعد الفرد 
يف اأن يكون واقعًيا يف تفكريه وهنا تبداأ عملية التطبيع التي ينخرط فيها الفرد 
يف احلي���اة االجتماعي���ة والبيئي���ة فيح���رم اجلماع���ة وعاداته���ا ونظمه���ا وقيمها 
وكث���رًيا ما يك���ون �سحية للتنميط االجتماعي ب�سبب م���ا تبثه موؤ�س�سات املجتمع 
م���ن م�سلم���ات اجتماعي���ة وثقافية )حممد عم���اد اإ�سماعي���ل، 1981( واإن حماولة 
الف���رد الو�س���ول اإىل حال���ة التوازن اإزاء التعامل مع البيئ���ة املحيطة يجعله يلجاأ 
اإىل التمث���ل واملاءم���ة ، فالبن���ى العقلي���ة لدي���ه الت�سعفه يف عملي���ة االإدراك وهو 
مايدفع���ه لتبني البن���ى العقلية ال�سائدة حوله بغر�ص حتقي���ق التكيف وا�ستعادة 
الت���وازن، ويظ���ل حمتفظ���اً به���ذا التوازن حتى يواج���ه مواقف اأو خ���ربات جديدة 
فيتمث���ل ه���ذا الت���وازن م���ن جدي���د ويعمل عل���ى ا�ستعادت���ه، ويف كل االأح���وال فاإن 
�سل���وك الف���رد مره���ون باملفاهي���م وال�س���ور الذهنية الت���ي مت اإدماجه���ا يف البنية 

العقلية لديه.

خ�شائ�ص ال�شورة الذهنية
مم���ا �سبق ميك���ن اأن نوجز بع�ص اخل�سائ�ص النف�سي���ة والعقلية التي تتميز 

بها ال�سورة الذهنية فيما يلي:
اأنها عملية معرفية متر مراحل العمليات املعرفية كاالإدراك والفهم والتذكر . 1

وتخ�سع للموؤثرات االإجتماعية ب�سكل كبري.
اأنها عملية نف�سية ذات اأبعاد داخل الفرد.. 2
اأنه���ا عملي���ة اإن�سانية متفاعل���ة منذ الطفولة املبكرة تتاأث���ر وتوؤثر يف مراحل . 3

منوها وتطورها.
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كما اأن هناك خ�صائ�ص اأخرى مثل:

امليل للثبات ومقاومة التغيري.	 
التعميم وجتاهل الفروق واالإختافات التي غالباً ماتكون مهمة وجوهرية.	 
تبن���ى عل���ى اإدراك متحيز مما يوؤدي اإىل اإ�سدار اأف���كار متع�سبة جتاه �سرائح 	 

اأو اأماكن معينة.
ت�ساعد يف التنبوؤ بال�سلوك جتاه املواقف املختلفة.	 
تخط���ي ح���دود الزم���ان وامل���كان، فيمك���ن للف���رد اأن يك���ون �س���ورة وهمية عن 	 

اأحداث واأ�سخا�ص من املا�سي اأو امل�ستقبل وفقاً لاأبنية املعرفية التي يكونها.
ع���دم الدق���ة حي���ث التعرب بال�س���رورة عن الواق���ع، واإن عربت ع���ن جزء منه 	 

اأحياناً.
كم�ا ي�ص�ر �ص�اكر عبداحلمي�د) 2005( اإىل ه�ذه اخل�ص�ائ�ص على النح�و االتي :

ال�س���ورة الذهني���ة ميكن اأن تك���ون تخطيطية عامة، ولي�س���ت متثيًا حرفًيا - 1
للواقع اأو جت�سيًما له.

ال�س���ورة ت�ستمل عل���ى معناها اأو املعنى املرتبط به���ا، بينما ال�سور التي لي�ص - 2
لها معنى ي�سعب متثيلها.

تق���وم ال�س���ورة بوظيف���ة الرابط ب���ن الكلمات �س���واء كانت العاق���ات بينهما - 3
مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

تختلف ال�سورة الذهنية يف اأداء دورها وفًقا للظروف املختلفة.- 4
تختل���ف كل �س���ورة ذهنية من فرد اإىل اآخر تبًعا للخربة ال�سابقة، وطبيعة املوقف - 5

احلايل وكذلك تبًعا لاجتاهات واأن�سطة اجلهاز الع�سبي لدى كل فرد.
 ميتلك كل فرد قواعد الركيب والبناء ال�سوري اأو النمو اخلاطئ للوقائع - 6

املاحظ���ة وه���و نظ���ام �سبيه بالنح���و اللغوي، مم���ا ي�ساعد يف نظ���م الركيب 
داخل النظام التمثيلي اخلا�ص بال�سور الذهنية يف املخ.

يتط���ور ال�سلوك اللغوي حت���ى يتحرر من ال�سياق العين���ي املح�سو�ص وتخزن - 7
املع���ارف يف امل���خ من خ���ال عمليات خا�س���ة بتف�سري وقائع احلي���اة باعتبارها 
�س���وًرا حتفظ املعلومات واخل�سائ�ص االدراكية حول اجلوانب غري اللفظية 

والفهم الكلي الأي مو�سوع.
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وعن العاقة بن ال�سورة الذهنية واحلالة االنفعالية اأورد ا�ستون و�سافونا 
العاق���ات بن ال�سورة الذهنية واالدراكية واالنفعال كما ذكرها بلو ت�سيك على 

النحو االآتي:
 متث���ل ال�س���ور جانًبا مهًما من اخلرائط العقلي���ة التي ن�سكلها داخل عقولنا - 1

حول ما يدور حولنا مما يجعلنا حتقق التكيف بطرائق اأف�سل.
 تعك�ص ال�سورة الذهنية احلالة االنفعالية وقد تزيد �سدتها.- 2
قد توؤدي هذه ال�سور الذهنية اإىل التعود على بع�ص حاالت االنفعال ومدى - 3

�سدته.
ق���د ت���وؤدي ال�س���ورة الذهني���ة اإىل م�ساع���دة الف���رد يف ال�سيطرة عل���ى املواقف - 4

ال�ساقة والتي ت�سبب االحباط اأو ال�سغط النف�سي )اأ�ستون و�سافونا 1996(.

تعريف ال�صورة 

مم���ا �سب���ق تظه���ر االأهمي���ة البالغ���ة لتعري���ف ال�س���ورة الذهنية حي���ث تهتم 
الدرا�س���ات النف�سي���ة واالإعامي���ة بال�س���ورة الذهني���ة لدرا�س���ة �س���ورة قطاع���ات 
املجتم���ع املختلف���ة م���ن خ���ال ماتقدم���ه و�سائ���ل االإعام م���ن و�سائ���ل وخدمات 
اإعامية، وكذلك من خال ماتعرب به هذه القطاعات من انطباعات واجتاهات 
نح���و نف�سها ونح���و غريها من قطاعات املجتمع االأخ���رى واإن كان املعنى ال�سائع 
لل�سورة الذهنية جاء يف قامو�ص )وب�سر( يف طبعته الثالثة باأنه )مفهوم عقلي 
�سائ���ع ب���ن اأف���راد جماع���ة معينة ي�س���ري اإىل اجتاه ه���ذه اجلماع���ة االأ�سا�سي نحو 
�سخ����ص مع���ن، اأو نظ���ام اأو طبق���ة معين���ة اأو فك���رة معين���ة اأو فل�سف���ة �سيا�سية اأو 
قومي���ة معين���ة اأو اأي �س���يء اآخر .كم���ا اأن روبن�س���ون بارلو يذه���ب اإىل اأن ال�سورة 
الذهنية هي ال�سورة العقلية التي تتكون يف اأذهان النا�ص منذ الن�ساأة وقد تتكون 
هذه ال�سورة من التجربة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة، اأو قد تكون منطقية اأو غري 
ر�سيدة، وقد تعتمد على االأدلة والوثائق اأو على ال�سائعات، لكنها يف النهاية متثل 
الواق���ع ال�س���ادق مل���ن يحملونه���ا يف روؤو�سه���م ، ويعرف علي عج���وه 2003 ال�سورة 

الذهنية باأنها:
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ال�س���ورة الذهني���ة هي الناجت النهائي لاإنطباع���ات الذاتية التي تتكون عن 
االأف���راد اأو اجلماع���ات لدى �سخ����ص معن اأو نظام ما اأو �سع���ب اأو جن�ص بعينه اأو 
من�ساأة اأو موؤ�س�سة اأو منظمة حملية اأو دولية اأو مهنة معينة اأو اأي �سيء اآخر ميكن 
اأن يك���ون ل���ه تاأث���ري على االإن�س���ان، وتتكون هذه االإنطباعات م���ن خال التجارب 
املبا�س���رة وغ���ري املبا�س���رة، وترتبط هذه التج���ارب بعواطف االأف���راد واجتاهاتهم 
ومعتقداته���م، وبغ����ص النظر ع���ن �سحة اأو عدم �سحة املعلوم���ات التي تت�سمنها 
خا�سة هذه التجارب فهي متثل بالن�سبة الأ�سحابها واقعاً �سادقاً ينظرون من 

خاله اإىل ماحولهم ويفهمونه اأو يقدرونه على اأ�سا�سها  )علي عجوة 2003(.

تاأثر و�صائل االإعالم املرئي على ال�صورة الذهنية للمعوقني

اإن تعر����ص الف���رد من���ذ طفولت���ه للم���واد االإعامي���ة املتمثل���ة يف االأ�س���كال 
االإعامي���ة املختلف���ة كاالأخبار والدرام���ا واملعلومات يوؤث���ر يف الواقع االإجتماعي 
والرم���زي ويزي���د هذا االأثر يف الق�سايا التي تقل فيه���ا اخلربة املبا�سرة وخا�سة 
بع����ص �سرائ���ح املجتم���ع م���ن مث���ل االأ�سخا����ص ذوي االإحتياج���ات اخلا�س���ة، ومن 
النظري���ات املبك���رة التي تداول���ت هذا التاأث���ري املراكم للو�سائ���ل املرئية وخا�سة 
التلفزي���ون نظرية غر�ص املعلوم���ات Cultivation Theory  جلاربرن وزمائه  
حي���ث ا�ستخدم���ت ه���ذه النظري���ة الإختب���ار التاأث���ري املع���ريف لكثاف���ة التعر����ص 
التلفزي���وين، وم���دى االإدراك املع���ريف للواق���ع االإجتماع���ي م���ن خ���ال ماتقدمه 
الدرام���ا وامل�سل�س���ات والربامج التلفزيونية من �سور رمزية، كما اأن جذور هذه 
النظرية متتد اإىل مفهوم وولر ليبمان Walter   Lipman  لل�سورة الذهنية 
كم���ا تقدمه���ا و�سائ���ل االإعام �س���واء كان ذلك عن االأفراد اأنف�سه���م اأو االآخرين ) 
وذلك بالن�سبة للقيم وال�سورة الذهنية املدركة للواقع االإجتماعي حيث اأ�سبحت 
هذه ال�سورة املدركة هي التي يعتمد عليها الفرد يف عاقته مع االآخرين ولي�ص 

.) Gerbener ،1996 الواقع احلقيقي )جاربرن

ونظ���راً الأن النم���اذج االإجتماعي���ة واأمن���اط ال�سل���وك واالأدوار االإجتماعي���ة 
واأمن���اط ال�سل���وك واالأدوار االجتماعية كما يعر�سه���ا التلفزيون مكررة ومنطية 
ف���اإن املوؤ�س���رات الثقافي���ة تبع���اً له���ذه النظري���ة يف التاأث���ري اهتمت بث���اث نقاط 
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اأ�سا�سي���ة االأوىل تتعل���ق بتحليل العملية املوؤ�س�سية وتعن���ي درا�سة �سيا�سة االإت�سال 
وعاقته���ا مب�سم���ون واختب���ار وتوزي���ع الو�سائ���ل االإعامي���ة، والثاني���ة حتلي���ل 
حمت���وى هذه الو�سائ���ل، والثالثة حتلي���ل الغر�ص الثقايف ذات���ه وحتليل التعر�ص 

للو�سائل املرئية يف اإدراك اجلمهور للواقع االإجتماعي ) وجدي حلمي ،2003(.
اإن الغر����ص تبع���اُ له���ذه النظري���ة عملي���ة ثقافية تف�س���ي اإىل خل���ق مفاهيم عامة 
توح���د االإ�ستجاب���ة الأ�سئل���ة ومواق���ف بعينه���ا وال ترتب���ط باحلقائ���ق واملعتق���دات 
املعزول���ة ويتاأت���ي ه���ذا االأثر من اإجم���ايل التعر�ص لي�ص م���ن برامج حمددة، كما 
اأن حتلي���ل الغر����ص يرك���ز على م�ساهمة التلفزي���ون يف نقل ال�س���ور الذهنية على 
امل���دى البعي���د، فالتلفزي���ون وفقاً له���ذا الت�سور يخل���ق درجة م���ن التجان�ص بن 
امل�ساهدي���ن م���ن خ���ال مايقدمه م���ن االأ�س���كال والنم���اذج املك���ررة والثابتة حول 
فئ���ة اأو �سريح���ة معين���ة، وياح���ظ ذل���ك ب�س���ورة اأك���رب يف الفئ���ات الت���ي ت�ساه���د 
بكثاف���ة وباإ�ستم���رار اأك���رث م���ن الفئات قليل���ة امل�ساه���دة، كما ياح���ظ اأن الغر�ص 
الرئي�س���ي لنظري���ة الغر����ص كان ي�سري اإىل ه���ذه النقطة بالذات وه���ي اأن االأفراد 
الذي���ن يتعر�س���ون مل�ساه���دة التلفزيون بدرج���ة كب���رية يكون���ون اأك���رث اإ�ستع���داداً 
لتبن���ي معتقدات عن الواق���ع االإجتماعي تتطابق مع ال�س���ورة الذهنية والنماذج 
واالأف���كار الت���ي يقدمها التلفزي���ون ع���ن الواق���ع الفعل���ي )احلقيق���ي(. اإن و�سائل 
االإعام املرئية يف تعاملها مع ال�سورة الذهنية لاأ�سخا�ص ذوي االإعاقة حتدث 
تاأث���رياً غ���ري انتقائ���ي على عك�ص ما تق���ول نظريات اأخرى من نظري���ات التاأثري، 
كم���ا اأن ه���ذه الو�سائل تقدم عاملاً مت�سابه���اً من ال�سور الرمزية حول واقع معن، 
وله���ذا يزيد اعتق���اد االأفراد باأن ما يرونه على ال�سا�سة واقعي ولي�ص خيااًل، وهذ 
االفرا�ص ميكن تف�سره يف �سوء ما�سبق عر�سه من القواعد ال�سيكيولوجية يف 
التعام���ل من املثريات واالإ�ستجابات يف املراحل النمائية العمرية املختلفة للفرد، 
فالق���درات كم���ا امله���ارات العقلي���ة تلع���ب دوراً مهم���اً يف عملية التعل���م وذلك مثل 
االنتب���اه والركي���ز، واالإندماج يف امل�ساهدة، والتعمي���م، والبناء الذي يعتمد على 
اخل���ربة ال�سخ�سي���ة واالأبنية االإجتماعي���ة كاالأ�سرة وجمموع���ات االأقران ومدى 

تاأثري رف�ص اأو قبول اجلماعة ل�سورة ذهنية معينة.
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ذوي  لاأ�سخا����ص  الذهني���ة  ال�س���ورة  تكوي���ن  حم���ددات  يف  الباح���ث  اإن 
االإحتياجات اخلا�سة ودور و�سائل االإعام فيها الميكنه اإغفال التطور التاريخي 
له���ذه النظ���رة، وهو تط���ور �سهد حتوالت كبرية حيث كان ه���ذا التطور يف معظم 
االأح���وال م�ستن���داً اإىل النظم االإجتماعي���ة واالإقت�سادية وال�سيا�سي���ة التي �سادت 

على مر الع�سور.

فمن���ذ عه���د اليونان حيث �سادت النزعة العقلية وق���وة البدن مت ازدراء ذوي 
االإعاقة كما دعا اأفاطون ) تلميذ �سقراط( اإىل نفي ذوي االإعاقة خارج مملكته 
حتى اليكونوا عامل �سعف. ويف ع�سر الدولة الرومانية احلربية ظهرت الدعوة 
اإىل التخل����ص م���ن ذوي االإعاق���ة باإعتباره���م عدمي���ي النف���ع لتحقي���ق طموحات 
الدولة الع�سكرية بل كان هوؤالء  يتعر�سون اأحياناً للتعذيب حتى املوت ) حممد 

عبداملوؤمن ح�سن، 1987(.

وق���د حدثت طفرة اإن�سانية بظهور الديانات ال�سماوية كاالإ�سام وامل�سيحية 
جتاه النظرة االإجتماعية لهوؤالء االأفراد، ولكن بقيت ممار�سات اجلور التي �سكلت 
مزيج���اً بن ال�سفق���ه والتقدي�ص واالإعتقاد اخلرايف بعاقته���م بالقوة االإلهية اأو 
ال�سيطانية مما جعل البع�ص منهم يخ�سع للتعذيب بدعوى طرد ال�سيطان من 
اجل�س���د املع���ذب، وق���د اأعطى الدي���ن االإ�سامي احل���ق الكامل له���وؤالء يف امل�ساواة 
م���ع غريه���م من اأف���راد املجتمع، ق���ال تعاىل : ) عب����ص وتوىل، اأن ج���اءه االأعمى، 
ومايدري���ك لعل���ه يتزكى، اأو يذكر فتنفعه الذكرى( كم���ا خفف عنهم االلتزامات 
ال�سرعية بقدر طاقتهم فقال تعاىل : ) لي�ص على االأعمى حرج، وال على االأعرج 
ح���رج، وال عل���ى املري�ص ح���رج( كما طالب هوؤالء االأ�سخا����ص مبمار�سة دورهم يف 
املجتم���ع ح�سب مقدرتهم وجعل اخلري يف ال�سخ����ص القوي وال�سخ�ص ال�سعيف 
مع���اً طاملا التزم االثنان مببداأ االإنت���اج وامل�ساركة االإقت�سادية واالإجتماعية فجاء 

يف احلديث ال�سريف ) ويف كل خري(.

وم���ع اأن ال���راث الدين���ي �ساهم يف ظهور حم���اوالت لاإهتم���ام املنظم بهذه 
الفئ���ة عل���ى اأ�سا�ص العمل اخلريي وبروز االإهتمام بعلم النف�ص والدوافع الطبية 
واالقت�سادية اإال اأن نك�سات طالت هذه الفئات وخا�سة مع ظهور احلركة النازية 
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و�س���دور قان���ون التخل����ص من االأطفال امل�ساب���ن باأمرا�ص وراثي���ة عام )1933(، 
وتطبي���ق احلك���م الن���ازي يف ع���ام )1939( برناجم���اً منظماً لقتل ه���وؤالء االأطفال 
وهو مامثل و�سمة يف جبن االإن�سانية، ولكن انهيار احلكم النازي اأنع�ص اجلهود 

التي نادت بحقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة و و�سرورة اال�ستفادة من 
طاقاتهم واإن كان ذلك قد جاء الأ�سباب اقت�سادية

اخلدمة االإعالمية لق�صايا االأ�صخا�ص ذوي االإحتياجات اخلا�صة يف و�صائل االإعالم 
املرئية

اإذا كان���ت اإح�سائيات االإعاقة يف ال���دول العربية ت�سري اإىل اأن ن�سبة %13-10 
م���ن عدد ال�س���كان هم من االأ�سخا�ص ذوي االإحتياج���ات اخلا�سة بعدد 40 مليوناً 
م���ن جمل���ة 300 ملي���ون مواطن عرب���ي فهذا يعني اأنن���ا اإزاء م�سكل���ة هامة تتمثل 
يف اأن ه���ذه الن�سب���ة الكب���رية م���ن املجتمع التتمت���ع بحقوقها ناهيك عم���ا تعانيه 
كثري من الدول العربية من �سنوف الفقر والبطالة واملر�ص واالأمية )اأمل عبد 
الرحم���ن، 2010( فاجله���ود احلالي���ة لتلبي���ة حاجات ه���وؤالء االأف���راد التزال غري 
كافية وغري متوازنة، فبينما يحظى املعوقون )ج�سدياً( باهتمام معقول يحظى 
املعوق���ون عقلي���اَ بن�سيب اأق���ل من االإهتمام على �سبيل املث���ال، كما اأن معظم هذه 
اجله���ود تق���وم بها جمعيات اأهلية وتطوعي���ة با�ستثناء دول قليلة ) كدول اخلليج 

العربي( ميثل الدعم احلكومي اأكرث وفرة.

وت�س���ري ماحظ���ات الواقع اإىل اأن الربامج االإعامية عن هوؤالء االأفراد مل 
ت�ستط���ع حتى االآن اأن تغي���ري ال�سورة النمطية، كما اأن درا�سات عديدة ت�سري اإىل 
اأن واقع االإعام املرئي يف املنطقة العربية مل ي�ستطع اأن يقدم ال�سورة احلقيقية 
لاأ�سخا����ص ذوي االإحتياج���ات اخلا�س���ة، فق���د مت تق���دمي العدي���د م���ن االأف���ام 
عوجل���ت فيها �سخ�سياتهم ب�سكل م�سوه، كما تناولت هذه الو�سائل ق�سايا املعوق 
ب�س���ورة هام�سية، ومت ا�ستغ���ال �سورهم ب�سكل �ساخر وكوميدي، ومل يتم تناول 
اأب���رز الهم���وم والق�سايا التي متثل مدخًا �سحيح���اً لعر�ص ال�سورة ال�سحيحة 
وه���ي تعلي���م ه���وؤالء االأف���راد اأو تزويده���م بامله���ارات الازم���ة لتكيفه���م النف�س���ي 
واالإجتماع���ي، ودجمه���م يف املجتمع، وت�سغيلهم يف مهن وح���رف تائم اإعاقتهم، 
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وكذل���ك ق�ساياه���م االإجتماعي���ة والنف�سي���ة كال���زواج مث���ًا )اأم���ل عبدالرحمن، 
2010( وي�س���ري عبدالنا�س���ر فت���اح اهلل )2011( اإىل �س���رورة اعتم���اد الواقعي���ة يف 
الط���رح االإعام���ي من خال تقدمي خدم���ة اإعامية لتغيري ال�س���ورة النمطية 
نح���و هوؤالء االأفراد، والتخل�ص من ا�ستم���رار احت�سان روؤى و�سور ذهنية �سلبية 
عن���د اجلمه���ور وتفنيده���ا كق�سية الزواج م���ن املعوق مثًا، اأو املق���درة احلقيقية 
)الذهني���ة واجل�سدي���ة( لدى ه���ذا الفرد، فيجب اعتبار املعوق ج���زءاً طبيعياً من 
ن�سي���ج املجتم���ع، ولي�ص �سخ�ساً يثري ال�سفقة، واعتب���ار ذلك واقعاً لو�سع املجتمع 
عموم���اً، وع���دم اعتب���ار االأم���ر خا�س���اً بفئ���ة معينة، وم���ن ناحية اأخ���رى يفر�ص 
اعتم���اد التفاعلية االإجتماعي���ة املبا�سرة بن املعوقن وغريه���م باإعتبارهم جزءاً 
م���ن احل���دث االإعام���ي، واعتبار ه���ذه التفاعلية اأم���راً طبيعياً اليج���ب الوقوف 
عنده، كما يتطلب  االأمر قناعة ذاتية بن كل من يتعامل مع ن�سج هذه ال�سورة 
حي���ث متث���ل هذه املب���ادىء اأهمية كربى للتخل����ص من العزلة الت���ي يعاين منها 

املعوق وي�سرك يف ذلك االأ�سرة ، واملجتمع، واملوؤ�س�سة االإعامية.

  وتتن���وع جم���االت ال�سورة الذهنية لاأفراد ذوي االإحتياجات اخلا�سة على 
عدة اأ�سكال براجمية، منها االأفام ال�سينمائية، وامل�سل�سات الدرامية، والربامج 
الوثائقي���ة والتحقيقات واالإعانات، واملو�سيق���ى واالأغاين، والربامج االإخبارية، 
وغالب���اً ماتتف���ق ه���ذه االأ�سكال عل���ى م�سمون واحد قد يق���ود اإىل معاجلة �سلبية 
له���وؤالء االأف���راد، ونظ���راً الأن و�سائ���ل االإعام العربي���ة غالباً ماتعر����ص االأعمال 
���ا ت�ساهم يف  الغربي���ة مبعظ���م قوالبه���ا، ف���اإن تاأث���ري ه���ذه االأعم���ال الغربي���ة اأي�سً
ت�سوي���ه ال�سورة،  وم���ن ذل���ك عل���ى �سبي���ل املث���ال فيل���م )املت�سول���ون املحتال���ون( 
للمخ���رج جيم�ص وليام�سون، وفيلم )خدعة املت�س���ول( للمخرج �سي�سيل هيبورث 
،وفيلمي )املت�سول املحتال( و)االأعمى املزيف( للمخرج �سيجموند لوبن ،وفيلم 
)خدع���ة الرج���ل االأعم���ى( للمخرج اآرثر كوبر ،وهي اأف���ام قدمت �سورة منطية 
ع���ن املعوق ك�سفت عن خم���زون من االإرث الثقايف واالجتماعي الغربي عن املعاق 
و�سلبيته���ا يف تق���دمي �سورة م�سوهة عنه ويف بع����ص االأحيان، اأو ت�سوره �سخ�سية 
جي���دة وت���زرع فيه االأمل كما هو احلال مع الفيلم امله���م لت�ساريل �سابلن )اأ�سواء 
املدينة( اأو فيلم )اأف�سل اأيام حياتنا( يف عام 1946 وهو من بطولة �سخ�ص معاق 

)Donaldson )1991( يف االأ�سل )دونالد�سون
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ويف درا�ص�ة ق�ام بها معه�د الدرا�ص�ات املعلوماتي�ة عن �ص�ورة املعاقية يف 
االعالم بينت ما يلي:

اأنهم اأ�سخا�ص خطرون واأ�سرار.( 1
اأ�سخا�ص عدائيون غا�سبون.( 2
لوحات خلفية تكميلية .( 3
اأ�سخا�ص مثريون لل�سفقة والعطف.( 4
اأ�سخا�ص منحرفون و�ساذون.( 5
اأ�سخا�ص عاجزون وغري مهرة.( 6
اأ�سخا�ص مهرجون وم�سحكون.( 7
اأ�سخا�ص �سيئون حتى على اأنف�سهم.( 8
اأ�سخا�ص معجزون وخارقون.( 9

10 ))Donaldson )1991( اأ�سخا�ص عالة على االآخرين.) دونالد�سون

اأما ال�سينما العربية فقد تناولت ب�سكل مبكر مو�سوعات االإعاقة كما حدث 
ذل���ك يف ال�سينم���ا الغربية فقد قدمت ال�سينم���ا امل�سرية عام 1944 فيلم )ليلى يف 
الظ���ام( وه���ذه االأفام قدم���ت املعاق بطريق���ة ال تختلف ع���ن املو�سوعات التي 
���ا ولك���ن بطريق���ة تراوح���ت ب���ن التقلي���د امل�سوه ع���ن الفيلم  �سنفه���ا املعه���د اأي�سً
الغرب���ي اأو تق���دمي �سورة جيدة ومكافحة للمعاق ولك���ن هذا النمط من االأفام 
قلي���ل ون���ادر يف ذات الوق���ت. ويتبن من فح�ص ه���ذه االأفام اأنها قدم���ت اأنواًعا 
خمتلف���ة م���ن االإعاقة �سملت فقد الب�س���ر وفقد الذاك���رة واال�سطرابات العقلية 
والنف�سي���ة والذهني���ة والت�سوه���ات اجل�سدي���ة وفق���د ال�سمع وا�سطراب���ات التعلم 
والتوحد وا�سطرابات ال�سلوك والعجز الوظيفي وق�سر القامة واإ�سابات العمود 

الفقري باالإ�سافة اإىل اإعاقات خمتلفة اأخرى.

وه���ي اأي�س���اً حاول���ت ا�ستغال نوع االإعاق���ة من اأجل التاأثري عل���ى امل�ساهد و 
انعك����ص ذل���ك �سلًبا على �سورة املعاق يف املجتمع القران هذه ال�سورة مبثياتها 
يف االأف���ام الت���ي قدمته���ا ال�سينم���ا الغربي���ة يف تلك الف���رة. وتوؤك���د الكثري من 
الدرا�س���ات الت���ي اأجريت على دور ال�سورة يف اإح���داث التاأثري على املتلقي وتغيري 
�سلوك���ة يف �ست���ى املجاالت احلياتي���ة بجانبيها االإيجابي وال�سلب���ي، كما اأنه حتول 
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لل�س���ور الواف���دة �س���واًء تل���ك الت���ي تبثه���ا الف�سائي���ات اأم ال�سح���ف اأم االأف���ام 
ال�سينمائي���ة اإىل م�س���ادر حقيقي���ة لل�س���ور الذهني���ة وبالت���ايل ب���داأ الف���رد بفق���د 
�س���ورة رمب���ا يكون قد اأن�ساأها بنف�س���ه ل�سالح ال�سور اجلدي���دة ، وي�سري )جريي 
مان���در( اإىل "اأن الف�سائي���ات تعد اليوم واحدة من اأهم م�سادر ال�سورة، فاإذا كان 
النا�ص يتلقون ال�سور التلفازية بن�سبة اأربع �ساعات يومًيا فمن الوا�سح اأنه مهما 
كان���ت فوائ���د ال�س���ور التي يحمله���ا النا����ص يف اأفكارهم فاإن الف�سائي���ات االآن هي 

م�سدرها" )جريي مندر، 1982(.

م�شكلة البحث
بالنظ���ر اإىل ال�س���ورة الذهني���ة ال�سلبي���ة التي �سادت كثرًيا ح���ول االأ�سخا�ص 
ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة الأ�سب���اب تاريخي���ة واجتماعي���ة وثقافي���ة فقد الحظ 
���ا مل ت�ستط���ع  الباح���ث اأن و�سائ���ل االع���ام احلديث���ة عموًم���ا واملرئي���ة خ�سو�سً
اأن تك���ون منتج���ة ل�س���ورة اإيجابي���ة  ومع���ربه ع���ن احلقيق���ة ت�س���ع دواف���ع هوؤالء 
االأ�سخا����ص يف االإط���ار املع���ريف والنف�س���ي ل���دى �سرائ���ح كث���رية م���ن املجتم���ع، بل 
كان���ت ه���ذه الو�سائل يف معظمها جزًءا من اأ�سالي���ب التنميط التي ميار�سها لدى 
امل���وروث الثقايف نح���و هوؤالء االأ�سخا�ص ع���رب طرق التدعيم والتك���رار وامل�ساندة 
 )Scot الأ�سكال االإدراك والتفاعل االجتماعي، بل اإن باحثن مثل �سكوت وت�سيف
(Chief & وهما من اأوائل من تناول عملية التنميط نحو املعاقن ي�سريان اإىل 
اأن الراث االن�ساين ال�سلبي مايزال يلقي بظاله على ال�سورة نحو االأ�سخا�ص 
ذوي االحتياج���ات اخلا�سة، واأن ال�سورة الذهنية التي ي�ساهم و�سائل االإعام يف 
ترويجه���ا تنط���وي على �سورة نف�سية مركبة من العجز واالعتماد على االآخرين 
والكاآبة واالنطواء و�سهولة االنقياد وهذه ال�سورة ذاتها ت�ساعد يف تدعيم االقناع 
لدى االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة اأنهم بالفعل يت�سفون بهذه ال�سفات، 
وق���د اتفقت درا�سات عدة على �سلبية التغطية االعامية املرئية وكذلك االأفام 
واالأعم���ال الدرامي���ة املعرو�س���ة وه���و م���ا يدعو اإىل �س���رورة تغيري ه���ذه ال�سورة 
ملواجهة ما يرتب عليها من خماطر نف�سية واجتماعية، وما ت�سكله من تناق�ص 
م���ع حقيق���ة ه���وؤالء االأ�سخا�ص وواقعه���م يف املجتم���ع، وقد متت �سياغ���ة م�سكلة 

الدرا�سة احلالية يف االأ�سئلة التالية:
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هل توجدعاقة ارتباطية موجبة دالة بن درجات عينة الدرا�سة على حمور - 1
ال�سورة الذهنية الفعلية ودرجاتهم على حمور ال�سورة الذهنية املدركة من 

و�سائل االإعام املرئية عن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة؟
ه���ل توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية تبًع���ا ملتغري اجلن����ص )ذك���وًرا واإناًثا( - 2

يف ال�س���ورة الذهني���ة الفعلي���ة ل���دى عين���ة الدرا�س���ة ح���ول االأ�سخا����ص ذوي 
االحتياجات اخلا�سة.

ه���ل توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�سائي���ة يف ال�س���ورة الذهني���ة املدرك���ة ع���ن - 3
االأ�سخا����ص ذوي االحتياج���ات اخلا�سة كم���ا تقدمها و�سائ���ل االإعام املرئية 

لدى عينة الدرا�سة تبًعا ملتغري اجلن�ص )ذكور واإناث(؟
ه���ل توجد خدم���ة اإعامية مب�ستوى مر�ٍص تقدمه���ا و�سائل االإعام املرئية - 4

الإنتاج �سورة واقعية عن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة؟

الهدف من البحث
يه���دف ه���ذا البح���ث اإىل الك�سف ع���ن حقيقة ال�س���ورة الذهني���ة املدركة من 
و�سائ���ل االإع���ام املرئية جت���اه االأ�سخا�ص ذوي االحتياج���ات اخلا�سة، كما يهدف 
البح���ث اإىل الك�س���ف ع���ن الف���روق بينه���ا وب���ن ال�س���ورة الذهني���ة الفعلي���ة لدى 
عين���ة الدرا�س���ة، كما يتناول البح���ث اإبراز االآثار واالأ�س���رار الناجمة عن ال�سورة 
الذهني���ة ال�سلبي���ة ومزايا اإنتاج �سورة اإيجابية ح���ول هوؤالء االأ�سخا�ص مبا يتفق 
مع القواعد االن�سانية ومبادئ تكافوؤ الفر�ص وحقوق االن�سان وال�سرائع الدينية 
باعتبارهم طاقة اإنتاجية فاعلة ولي�ص اعتبارهم عبًئا اجتماعًيا واقت�سادًيا، كما 
يه���دف البح���ث اإىل اإب���راز الفروق ب���ن الذكور واالإن���اث يف هذه ال�س���ور الذهنية 
املدركة نحو فئة الدرا�سة، وكذلك ا�ستطاع روؤية جمتمع البحث نحو اخلدمات 
االعامي���ة املرئي���ة الازم���ة الإنتاج �س���ورة ذهنية اإيجابية ومن ث���م حتليل ونقد 
اخلدم���ات الراهن���ة مب���ا يحق���ق ه���ذا اله���دف، ويطب���ق الباح���ث جمموع���ة م���ن 
االختب���ارات لقيا����ص ال�سورة الذهني���ة املدركة نحو االأ�سخا����ص ذوي االحتيجات 

اخلا�سة، وا�ستخدام االأ�ساليب االح�سائية املنا�سبة.
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اأهمية البحث
تنبع اأهمية هذا البحث من خطورة االآثار التي تنجم عن ال�سورة الذهنية 
ال�سلبي���ة املدرك���ة م���ن و�سائل االإع���ام املرئية ع���ن االأ�سخا����ص ذوي االحتياجات 
اخلا�سة على االأبنية النف�سية والعقلية لكل من االأ�سخا�ص املعوقن واالأ�سخا�ص 
العادين على حد �سواء، كما اأن هذه النظرة ال�سلبية تنطوي على �سورة نف�سية 
مركب���ة م���ن العجز واالعتماد االآخرين والروتينة، بل اإن هذه النظرة قد ت�ساهم 
يف التطبي���ع االجتماع���ي له���وؤالء االأف���راد بحي���ث تدع���م االقتن���اع لديه���م باأنه���م 
خمتلفون عن غريهم )فتحي عبدالرحيم، 1983( اأما االأ�سخا�ص العاديون فهم 
ميار�س���ون التنمي���ط الذهني نحو ه���ذه الفئة اإت�ساًقا مع االإط���ار املعريف والثقايف 
وم���ع اجت���اه اجلماع���ة التي تن�س���ب اأمناًطا حم���ددة له���وؤالء االأف���راد، وكما ي�سري 
دونالد�س���ون )1991( Donaldson فاإن الربامج املرئية )التليفزيون( ب�سورتها 
الراهن���ة تدع���م ال�س���ورة الذهني���ة ال�سلبي���ة وذلك م���ن خال ظه���ور االأ�سخا�ص 
ذوي االحتياج���ات اخلا�سة يف اأدوار العدوانية واالأغبياء وال�سهوانين وال�سعاف 
واملر�سى واأرباب اجلرائم الذين يجب عزلهم وهي اأدوارهم ال تعرب عن احلقيقة 

بل اإن هذا نوع من الغنب الذي يجب جتاوزه.

وم���ن هن���ا كانت اأهمية هذا البحث من خال و�سع املعلومات الازمة حول 
ه���ذه ال�سورة اأم���ام الباحثن والقائمن على �سئون الربي���ة واالإعام واملجتمع 
واملهتمن بق�سايا ذوي االحتياجات اخلا�سة ملعرفة مامح هذه ال�سورة و�سرورة 
و�س���ع اال�سراتيجي���ات والربامج الهادفة اإىل تغيريها اأو تعديلها باعتبار هوؤالء 

االأ�سخا�ص طاقة اجتماعية ميكن ا�ستثمارها وا�ستفادة املجتمع منها.

كم���ا ت�س���اف اإىل اأهمية هذا البحث ندرة البحوث العربية يف جمال ال�سورة 
الذهني���ة املدرك���ة من و�سائ���ل االإعام حول ه���ذه ال�سرائ���ح االجتماعية اخلا�سة 

واملتغريات املتجددة التي توؤثر عليها وخا�سة يف جمال االت�سال واالعام.
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املفاهيم وامل�شطلحات امل�شتخدمة يف الدرا�شة
االأ�صخا�ص ذوو االحتياجات اخلا�صة

يعتم���د الباح���ث تعري���ف اتفاقي���ة حق���وق االأ�سخا����ص ذوي االعاق���ة ال���ذي 
اعتمدته���ا اجلمعية العامة ل���اأمم املتحدة يف 30 مار�ص 2007 والذي دخلت حيز 

التنفيذ يف مايو 2008 واأوردته منظمة اليوني�سيف وموؤدي هذا التعريف:

“اأن مفهوم االإعاقة مفهوم ال يزال غري ثابت وهو قيد التطور، واأنه يرتبط 
بالبيئة املحيطة بال�سخ�ص اأكرث من ارتباطه بال�سخ�ص ذاته، وال تعترب االإعاقه 
ا  حالة طبية، بل هي نتيجة لوجود حواجز يف البيئة واملجتمع ال ت�سجع اأ�سخا�سً
معيني���ن خمتلفن عن غريهم يف امل�سارك���ة االجتماعية بفاعلية اأو تعوقهم عن 
فع���ل ذلك، وميكن باإزالة هذه احلواجز ت�سجيع هوؤالء االأ�سخا�ص ليكونوا طاقة 

منتجة قدر االإمكان ت�ساعد يف التنمية امل�ستدامه وال تكون عبًئا عن املجتمع”.
)2007 UNICEF اليوني�سيف(

و�صائل االإعالم املرئية

»ه���ي كافة امل���واد التلفزيوني���ة وال�سينمائية وامل�سرحي���ة واملنتجة عن طريق 
الفيدي���و اأو اأجه���زة الت�سجي���ل احلديثة والتي مت بثها ب�س���كل مبا�سر اأو اأعيد بثها 
عل���ى قن���وات تلفزيوني���ة اأر�سي���ة اأو ف�سائي���ة اأو حمط���ات حملي���ة وعاملي���ة باللغة 

العربية اأو اأي لغة اأخرى«)الباحث(.

اخلدمة االعالمية املرئية لالأ�صخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة

يق�س���د به���ا يف ه���ذه الدرا�س���ة »كاف���ة امل���واد التلفزيوني���ة بقوالبه���ا الفني���ة 
املختلف���ة، واالأف���ام ال�سينمائي���ة، امل�سرحي���ات واأ�سكال الدرام���ا االأخرى، وكذلك 
االأخبار واالأحاديث التي ميكن تقدميها عرب الو�سائل االعامية املرئية بغر�ص 
تكوي���ن �س���ورة ذهني���ة مو�سوعي���ة واإيجابي���ة تع���رب ع���ن واق���ع االأ�سخا����ص ذوي 

االحتياجات اخلا�سة« ) الباحث( .
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االطار النظري والدرا�شات ال�شابقة
ي�س���ري واق���ع ال�سورة الذهني���ة لاأ�سخا����ص ذوي االحتياج���ات اخلا�سة اإىل 
افتق���ار وا�س���ح اإىل املو�سوعي���ة وااليجابي���ة، كم���ا ي�سوب���ه الكث���ري م���ن الت�سوي�ص 
والغمو����ص مم���ا يرت���ب علي���ه اجتاه���ات �سلبي���ة �سارك���ت فيه���ا حم���ددات كثرية 
م���ن اأبرزه���ا اجله���ل بطبيعة االعاق���ة وخ�سائ����ص االأ�سخا�ص اأنف�سه���م، وم�سادر 
املعرفة حولهم والزمت هذه النظرة ال�سلبية موؤ�س�سات املجتمع كو�سائل االعام 
واملدرا�ص واالأ�سرة واملوؤ�س�سات واالأفراد، وقد اأدى ق�سور اخلربة الناجتة عن عدم 
دم���ج االأ�سخا����ص ذوي االحتياجات اخلا�سة يف املجتمع لعه���ود طويلة اإىل تفاقم 
ه���ذا الفه���م اخلاط���ئ، وانع���دام الفر����ص احلقيقي���ة يف العم���ل والتعلي���م واحلياة 
االجتماعية، ففي دولنا العربية ال ت�ستوعب املدرا�ص �سوى ن�سبة 2% من اجمايل 
ع���دد االأ�سخا����ص ذوي االحتياجات اخلا�سة علًما باأن ن�سبة هوؤالء االأ�سخا�ص قد 
ارتفع���ت اإىل 10% م���ن اأي جمتم���ع كم���ا اأن ن�سبة 98% م���ن االأ�سخا�ص املعوقن ال 
يتلقون الرعاية الكاملة �سحًيا وتربوًيا ومهنًيا، وقد متكنت بع�ص الدول العربية 
مع الطفرة النفطية اأن ت�سيق من هذه الفجوة من خال تاأمن فر�ص التعليم 
والرعاي���ة االجتماعي���ة وال�سحية والتعليمي���ة واإ�سدار الت�سريع���ات التي ت�سمن 
حق���وق ه���وؤالء االأ�سخا����ص اأ�س���وة ببقية اأف���راد املجتمع )حممد الق���رين، 2007(.

وي�س���ري �ساك���ر قندي���ل اإىل اإ�سكالي���ة ه���ذه ال�س���ورة الذهني���ة الت���ي جعل���ت 
الواق���ع مغاي���ًرا ملا يت���م تداوله يف اأجه���زة الثقافة واالإعام ويحل���ل مفردات هذا 
الواق���ع الذهن���ي ح���ول االأ�سخا�ص ذوي االحتياج���ات اخلا�سة مذك���ًرا باأن عملية 
االإدراك ال تتح���دد فق���ط م���ن خ���ال االأ�سي���اء اخلارجي���ة الت���ي نراه���ا يف �س���كل 
�س���ور خمتلف���ة ولكنه���ا تت�سكل م���ن خال جمموعة م���ن العوامل منه���ا االنتباه 
Attention ، والثب���ات Consistency ، ودافعي���ة الف���رد Motivation، وتنظيم 
امل���دركات ب�س���كل كل���ي Organization ، ومدى الوجه���ة Set ، واخلربة ال�سابقة 
Past Experience ، وكذل���ك الت�سوي���ه والتحري���ف Illusion ه���ذا اإىل جان���ب 
ميلن���ا للمي���ل الإدراك االأ�سياء واملو�سوعات ب�سورة مكتمل���ة �سمن مبداأ االغاق 

Closure )�ساكر قنديل، 2005(.
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والتمثي���ل    Scheme املخط���ط  مفهوم���ي  ب���ن  اجل���دل  ع���ن  وبعي���ًدا 
Representation اللذي���ن كثرًيا ما ي�ستخدم���ان يف معنى واحد، اإال اأن تف�سيل 
االأخ���ري ق���د يك���ون قريًب���ا يف �سكل���ه الذهن���ي من ال�س���ورة الفعلي���ة امللمو�س���ة )اأو 
الرمزية( بينما املخطط اأكرث جتريًدا، كما اأن عملية متثيل مو�سوع معن تكون 
انتقائي���ة وتقرر للقواعد التي يحتفظ املرء من خالها باالأحداث التي تواجهه 
)�ساك���ر قندي���ل، 2005(. و كما ت�سري مارجريت �سزرالن���د M. Sutherland اإىل 
اأن كث���رًيا م���ن االأطف���ال يكونون غري قادري���ن على التمييز ب���ن الوقائع الفعلية 
والوقائ���ع املتخيل���ة، وه���و ما ي���ربز تاأثري الع���امل التخيل���ي على تفك���ري االأطفال 
ا موجًزا لبع�ص النظريات حول ارتقاء التفكري  و�سلوكه���م وهو م���ا ي�ستتبع عر�سً

بال�سورة منذ الن�ساأة االأوىل:

نظرية مرحلة املراآة- 1

يذه���ب كل م���ن فرويد والركان اإىل مرحلة ما ي�سم���ى )باملراآة( التي تبداأ يف 
ال�سهر ال�ساد�ص وهو ما يعني اكت�ساف �سورة الذات عرب االآخر ويف املراآة، فبينما 
يبته���ج الطفل فرًحا بروؤي���ة �سورته منعك�سة على املراآة تتطور ثاثة اأنظمة هي 
 ،Symbolic والنظ���ام الرم���زي ، Imaginary )النظ���ام الت�س���وري )التخيل���ي
والنظام الواقعي Real، ففي النظام االأول تتداخل )االأنا( مع ال�سورة املوجودة 
يف امل���راآة، وي�سب���ح كاأن الوج���ود احلقيق���ي متداخ���ًا، ويك���ون ذل���ك �س���ن 8 – 18 
�سه���ًرا، ولكن الرمزي���ة تبداأ مع مرحلة اكت�ساب اللغ���ة )املرحلة االأوديبية( حيث 
���ا، وهنا يكون  يت���م اكت�س���اف ال���ذات واال�ستقال مع االعتماد عل���ى االآخرين اأي�سً
الفرد قادًرا على اإدراك اأن من يف املراآة لي�ص هو احلقيقي ولكنه رمز لذاته خارج 
امل���راآة (Mety 1974( وتق���وم اللغة بعد ذلك بدورها يف عمليات التمثيل العقلي، 
وتتوح���د ال���ذات املنق�سمة بن املراآة وخارجها ويربز الواق���ع جلًيا قوًيا يف رغبات 
وحاج���ات كالرغب���ة يف الق���وة الت���ي تتبلور يف )اأن���ا( له دالئله احلا�س���رة يف اللغة، 
وبذل���ك يك���ون النظ���ام الواقع���ي حا�سًن���ا للنظام���ن ال�سابق���ن ومرادًف���ا للواقع 

.)1982 Mety اخلارجي )ميتي
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2 -Piaget ال�صورة الذهنية عند بياجيه 

يف كتابه عن ال�سورة العقليه، اهتم جان بياجيه بال�سورة الذهنية واالدراك 
واملح���اكاة وذه���ب اإىل اأن ميكانزم���ات العقل االأ�سا�سية عند الطف���ل هي: االدراك 
وال�س���ورة الذهني���ة واملح���اكاة والر�سم، وفيم���ا يتعلق بال�س���ورة الذهنية حتديًدا 
فهي رمز ت�سوري اأكرث من اأن تكون رمًزا للنموذج الذي يراه الطفل اأو ير�سمه، 
م�س���ور الذاكره هي رمز له عاقة باملحاكاة ولي�ص االدراك، فاملحاكاة رمز ميثل 

مو�سوعاً ما باعتباره ت�سوراً ولي�ست امتداًدا لادراك .
)�ساكر عبداحلميد، 1992( 

نظرية االرتقاء املعريف

ينظ���ر ج���ريوم برون���ز Brunes اإىل اأن االأف���راد يتمثل���ون الواق���ع من خال 
اأنف�سه���م ع���رب ثاث���ة اأ�س���كال، ال�س���كل الن�ساط���ي Enactive  وال�س���كل االأيقوين 
اإىل  ي�س���ري  الن�ساط���ي  فال�س���كل   ،  Symbolic الرم���زي   وال�س���كل   Iconic
اال�ستخدام���ات الفعلية لاأن�سط���ة واالأدوات، اأما االأيقوين يت���م فيه التفكري من 
خ���ال ت�س���ور حرك���ة االأ�سياء، فه���و كو�س���ع االأ�سماء عل���ى ال�س���ور واملفاهيم كما 
اأن���ه يتن���اول معاجل���ة املفاهي���م مع قواع���د النح���و، فالرموز جتعلن���ا نتحدث عن 
االأ�سي���اء يف غيابه���ا وكذلك ميكننا التاأمل وحل امل�سكات، ويرى برونز اأن النا�ص 
م���ن خال ال�س���كل الن�ساطي والن�ساط االأيقوين يتمكن���ون من التفكري الرمزي 

.)Piaget 1982)

فق���د ق���ام هي���رث بوي���د (Heather Boyd  2007( بتحلي���ل الدرا�سات التي 
تناول���ت الكيفي���ة الت���ي تغط���ي به���ا و�سائ���ل االإع���ام اأخب���ار املعوق���ن والربام���ج 
واالأن�سط���ة التي تعرب عنه���م يف الواقع، وت�سمنت عينة الدرا�سة حتليل امل�سمون 
االإعام���ي لثاث���ة اأ�سه���ر، وكان م���ن اأه���م نتائ���ج ه���ذه الدرا�س���ة اأن معظ���م املواد 
واأن  كب���رية،  وبدرج���ة  �سليم���ة  ذهني���ة  و�س���ورة  اجتاه���ات  ت�سمن���ت  الاإعامي���ة 
الر�سائ���ل االعامي���ة املرئي���ة ترك���ز عل���ى الق�س����ص االإخباري���ة الت���ي تتوافق مع 
رغبات اجلمهور بغ�ص النظر عن مدى اتفاقها مع احلقيقة ودوافع االأ�سخا�ص 
املعوق���ن، واأن���ه ال يوج���د ات�س���ال فعال م���ع حقيقة دواف���ع االأ�سخا����ص املعوقن، 
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واأن���ه ال يوج���د ات�س���ال فعال بن و�سائ���ل االإعام املرئي���ة واملوؤ�س�س���ات العاملة يف 
جم���ال االإعاق���ة، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل احلاج���ة اإىل مراجعة كثري من اأولياء 
االأمور، واملدر�سن وكذلك بع�ص العاملن يف هذا احلقل لقناعاتهم، كما اأ�سارت 
الدرا�س���ة اإىل وجوب تغيري قناعات العامل���ن يف اأجهزة االإعام واأجهزة الربية 

حتى ميكن تغيري قناعات اجلمهور العام.

 Len Barton & Mike )1996( ويف درا�س���ة ل���ن بارت���ون وماي���ك اأوليف���ر
 Oliverح���ول تو�سيف العاقة بن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة وبن 
و�سائ���ل االإع���ام ح���اوال فيها درا�س���ة ا�ستخ���دام االأمثل���ة املختلفة له���ذه الو�سائل 
ل�س���ورة املعوقن الأغرا�ص اإعامية وكانت اإ�س���ارة هذه الدرا�سة اإىل اأن التنميط 
كاإط���ار مع���ريف واإعام���ي م���ا ي���زال م�ستمًرا حت���ى الوق���ت احلا�سر، فم���ن �سورة 
الفق���ر الظاهري اإىل الفقر النف�سي، وال�سعف النف�سي واجل�سدي، وعدم املقدرة 
عل���ى التكيف م���ع املجتمع و�سريان الو�س���ف القدمي )غري القادري���ن( وا�ستمرار 
ه���ذا التنميط يف ال�س���ورة الذهنية للمعوقن ظل م�ستم���ًرا رغم رف�ص املعوقن 
وك���ذا املوؤ�س�س���ات العامل���ة يف حقل املعوقن باعتب���ار هذه ال�س���ورة ال�سلبية بعيدة 
عن حقيقية اإعاقتهم وم�سكاتهم، كما ر�سدت هذه الدرا�سة ا�ستطراق اأثر هذه 
ال�سورة ال�سلبية يف موؤ�س�سات املجتمع من حيث حرمان الكرث من هوؤالء االأفراد 
فر�سه���م يف جمال العم���ل، والزواج ونحوه كما اأ�س���ارت الدرا�سة اإىل مامح هذه 
ال�س���ورة ال�سلبي���ة كما تظهر يف الربامج التلفزيونية واالأفام وهي ال تخرج عن 
غريه���ا من منطية كاملجرمن اأو ال�سعاف اأو ال�سحايا اأو االأ�سرار، وقد الحظت 
الدرا�سة اأن هذه ال�سورة عن املعوقن قد اأنتجها اأ�سخا�ص غري معوقن وهو ما 
ي�ستنتج اإدماًجا لهوؤالء الإتقان احلرفة االإعامية لتغيري هذه البيئة على املدى 

البعيد.

وقد اأ�سارت ربيكا ماليت )Rebecca Mallet )2009  اإىل خطورة التنميط 
وال�س���ورة الذهني���ة ال�سلبي���ة، وطالب ب�س���رورة مراجعة كل ما ن�ساه���د ون�ستمع 
ونق���راأ حت���ى نحاف���ظ عل���ى متث���ات ذهنية بن���اءة وواقعي���ة. وقد خل�س���ت درا�سة 
�سورت���ز كارن ولوتيازان���ا )Sherotez  & Lutezana  )2009 اإىل اأن ال�س���ورة 
الذهنية لاأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة غري عادلة واأن هوؤالء االأ�سخا�ص 

ال يتعاملون مببداأ امل�ساواة مع غريهم من الفئات االأخرى.
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كم���ا خل�س���ت درا�س���ة داراروث اإدين )Dara Roth Edney  )2004 ح���ول 
املر�س���ى العقلين وكيفية ظهورهم يف و�سائل االإعام املرئية اإىل �سرورة عر�ص 
املعلوم���ات احلقيقي���ة الواقعي���ة حول املر�س���ى العقلين، واأن يت���م عر�ص النماذج 
االيجابي���ة الناجح���ة الت���ي تعط���ي روح االأم���ل وكذلك اإعط���اء حقائ���ق للجمهور 
ت�سح���ح متثاته���م الذهني���ة، كم���ا يفر����ص الركيز على مب���داأ تكاف���وؤ الفر�ص 

واحلقوق املدنية لاأفراد اإعتماًدا على مبداأ امل�ساواة.

كم���ا خل����ص ج���ورج جريالني���ز )George Gerlanez )2004 اإىل اأن معظ���م 
املعرف���ة يح�س���ل عليه���ا االأف���راد من و�سائ���ل االإع���ام باأ�سكالها املختلف���ة وهو ما 
ي���وؤدي اإىل تكوي���ن اآراء وقي���م واجتاه���ات م�سدرها ال�سورة املقدم���ة من الو�سيلة 
االإعامي���ة تك���ون ال�س���ورة ذاتها متقاربة م���ع ال�سورة الواقعي���ة، فالعاقة بهذا 
الفر����ص عاق���ة ارتباطي���ة اإيجابية ت�س���ري اإىل حتمي���ة ت�سوي���ب اأي منهما حتى 
تتح�س���ن االأخ���رى، والبديه���ي اإفرا�ص ت�سوي���ت ال�سورة النمطي���ة كما تقدمها 
الو�سائل االإعامية حالًيا، ويف كل االأحوال ي�سبح من ال�سروري اتخاذ خطوات 

اإعامية لتعديل االجتاهات اخلاطئة.

 Stephanie R. Thompson )2009( ويف درا�س���ة �ستيف���اين اآر ثمب�س���ون
ح���ول اأف���ام ال�سور الذهني���ة والتنميط ال�سلبي لذوي االإعاق���ة يف اأفام ديزين، 
خل�س���ت الدرا�س���ة اإىل ال�سعوب���ة الت���ي تواجهها اجلهة االإعامي���ة من اأجل خلق 
�س���ورة جدي���دة عل���ى اأنقا����ص ال�س���ورة القدمي���ة، وب���ن اأن الت���اآزر ب���ن امل���وروث 
املجتمعي وما يقدم من معلومات حول االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة يف 
االإع���ام ي���وؤدي اإىل ا�ستمرار هذا التنميط كم���ا اأ�سارت الدرا�سة اإىل ا�ستمرار هذا 
التنميط رغم التحليل الذي طال اأعمااًل كارتونية اأنتجت يف االأربعينات واأعمااًل 

اأخرى انتجت يف 2009.

وي�س���ري “بي���ث هول���ر” اإىل اأن ال�س���ورة ال�سلبي���ة ع���ن املعوق���ن ترك���ز يف 
التغطي���ة االإعامية باعتبارهم عاجزين ومر�سى رغم ظهور اجتاهات اإعامية 
اإيجابي���ة من���ذ الثمانينيات حيث ب���داأ جمتمع املعوقن كاأقلي���ة جنحت يف الدفاع 
ع���ن حقوقه���ا يف املجتم���ع. وي�س���ري ليف���ن )Levine )2004  اإىل اأن االإعامين 

- ٢١٩ -



ال�صورة الذهنية املدركة من و�صائل االعلم املرئية للأ�صخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�صةد . عو�ض ها�صم

ينظ���رون اإىل االإعاق���ة عل���ى اأنه���ا حمن���ه وال يدرك���ون اأ�سب���اب املعان���اة وال اأن هذه 
املعان���اة ميك���ن التقليل منها اإذا مت اإلق���اء االأ�سواء على الت�سريع���ات وال�سيا�سيات 

ذات العاقة باالإعاقة واملعوقن.

وق���د خل�ست درا�س���ة كل من حمود اخلمي�ص وعبداحلاف���ظ �سلوى )2007( 
اإىل عدم ظهور االحتياجات االإعامية للمعوقن يف اأولوية ال�سيا�سات واخلطط 
والربام���ج التي تتبناها و�سائل االإع���ام املطبوعة وااللكرونية بحيث يخ�س�ص 
له���م م�ساحات وبرام���ج تلبي احتياجاتهم وت�سبع تطلعاتهم. كما اأ�سارت الدرا�سة 
اأن ذوي االعاق���ة يتعر�س���ون لو�سائ���ل االإع���ام باأ�سلوب يختلف ع���ن بقية الفئات 
االأخرى وهو ما يتطلب مراعاة طبيعة وخ�سائ�ص كل فئة عند توجيه الر�سائل 

االإعامية. 

االإعامي���ن  اجتاه���ات  ح���ول  درا�ست���ه  يف   )2007( الق���رين  عل���ى  وذه���ب 
ال�سعودي���ن نحو ذوي االحتياجات اخلا�س���ة اإىل اأن االإعامين يرون اأن اهتمام 
و�سائ���ل االإع���ام حمدود بهذه الفئ���ة وياأتي التلفزيون يف مقدم���ة الو�سائل التي 
تعط���ي اهتماًم���ا به���ذه الفئ���ات تليه���ا ال�سحاف���ة ث���م االنرن���ت وتق���دم االإعاق���ة 
احلركي���ة على باقي املو�سوعات االأخ���رى يف اهتمامات و�سائل االعام ال�سعودية 
وعل���ى عك����ص درا�سات كثرية تظه���ر االجتاهات نحو ذوي االعاق���ة �سلبية اأظهرت 
درا�س���ة الق���رين يف حتليل ال�س���ورة االإعامية اأن متو�س���ط اجتاهات االعامين 
با�ستخ���دام مقيا����ص )يوكر( ي�س���ري اإىل توجهات اإيجابية نح���و ذوي االحتياجات 

اخلا�سة.

واأو�سح���ت درا�سة م�سحي���ة اأجرتها اجلمعية االأمريكية لل�سحة العقلية اإىل 
اأن و�سائ���ل االإع���ام كانت يف مقدم���ة امل�سادر التي ي�ستقي منه���ا النا�ص معارفهم 
ع���ن االأ�سخا����ص م���ن ذوي االحتياجات اخلا�س���ة، وقد اأكدت الدرا�س���ة تبايًنا بن 
و�سائ���ل االإع���ام فيما يخ����ص درجة االعتماد على كل و�سيل���ة، حيث بلغ االعتماد 
على الربامج االإخبارية التلفزيونية ن�سبة 70 %، وال�سحافة ن�سبة 58%، واالإخبار 
التلفزيونية 51% والربامج احلوارية التلفزيونية 31%، وكل من االخبار االإذاعية 

واملجات 26% واالنرنت %25.
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ويف درا�س���ة ع���ن تاأث���ري التغطي���ات ال�سلبي���ة عل���ى االأ�سخا����ص ال���ذي لديه���م 
م�س���اكل عقلي���ة خمتلفة، اأ�س���ار علي القرين )2007( اأن ح���وايل 50% من جمموع 
العينة )515فرًدا( اإىل اأن هذه ال�سورة ال�سلبية التي تروج وتبثها و�سائل االإعام 
لها تاأثريها املبا�سر على احلالة النف�سية لهم، و34% ذكروا اأن هذه التغطيات اأدت 
اإىل زي���ادة ح���االت االإحباط والقلق لديهم، و22% منهم قال���وا اأن و�سائل االعام 
���ا مييلون اإىل العزل���ة واالن�سحاب، ون�سب���ة 8% اعرفوا اأن  خلق���ت منه���م اأ�سخا�سً

هذه التغطيات ال�سلبية تقودهم اإىل نزعات ت�سل اإىل حد حماولة االنتحار. 

ويف درا�س���ة عل���ى اأفام هولي���وود خال خم�س���ن عاما، اأ�س���ارت ليزا ليفريز 
Levers يف حتليلها لواحد وع�سرين فيلما �سينمائيا ذات عاقة باالعاقات العقلية 
اإىل اأن امل�ساه���ده له���ذه االأفام تدعم الفكرة ال�سائدة اإىل اأن هذه االأفام جت�سد 
�س���ورا �سلبي���ة عن فئات ذوي االإعاق���ة العقلية والنف�سية، جي���ث ا�ستنبط الباحث 
ع���ددا م���ن ال�س���ورة النمطية ال�سلبي���ة )مثُا: م�س���در العنف وم�س���در اخلطر( 
وع���دًدا م���ن الرم���وز املرئي���ة )مث���ا، تعبريات الوج���ة واالأي���ادي املرتع�س���ة( التي 
تعك����ص ه���ذه النظرة ال�سلبية يف اجتاهات االأفام ال�سينمائية نحو ذوي االعاقة. 

وي�سري عبدالنا�سر فتح اهلل اإىل اأن و�سائل االعام قد وقعت يف فخ الغمو�ص 
ح���ن تاأث���رت باإ�سكالي���ة املفه���وم ح���ول تعريف من ه���و ال�سخ����ص ذو االحتياجات 
اخلا�سة، وهو اجلدل الذي مايزال حمتدًما يف اأروقة البحث العلمي ومل ت�ستطع 
و�سائ���ل االع���ام ح�سمه فج���اءت الر�سائل االعامية ع���ن املعوقن “ف�سفا�سة” 
واأحيان���ا متناق�س���ة، كم���ا ي�س���ري اإىل اأن حج���م االهتم���ام الكمي بق�ساي���ا االإعاقة 
عموًم���ا واالأ�سخا����ص ذوي االإعاق���ة كاأف���راد منتج���ن لي����ص كافًي���ا عل���ى االإطاق 
وذل���ك الأ�سب���اب فكرية وقتية، كم���ا اأنه يرتبط باإط���ار )منا�سباتي( ال يعتمد على 

خطة حمدده مما ي�سي بغياب االهتمام مبو�سوع االإعاقة ب�سفة عامة.

اإن واق���ع االهتم���ام االعام���ي بق�ساي���ا االإعاق���ة يفرق “ب���ا منهجية” بن 
االعاق���ات فق���د ترى اهتماًما بفئة اأو اثنن من دون اأن يظهر اأي اهتمام باإعاقات 
اأخ���رى عل���ى االط���اق وهو مايدل على غي���اب التفكري االعام���ي يف ق�سايا ذات 
ح�سا�سي���ة اجتماعي���ة ، وتنق�س���م �سلبي���ة املعاجل���ة االعامي���ة اإىل نوع���ن االأوىل 
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)�سلبية مطلقة( كما تظهر يف الدراما واالعانات حيث تظهر الق�سرية واالرادة 
يف اإظه���ار �سخ����ص مع���وق يف �س���ورة �سلبي���ة كالغب���اء والت�سول والعي���وب اخللقية 
واالج���رام، اأما النوع الث���اين فهو )ال�سلبية الن�سبية( ويق�س���د بها رغبة الو�سيلة 

االعامية يف ت�سحيح ال�سورة باأ�ساليب خاطئة )عبدالنا�سر فتح اهلل، 2007(.

واحلقيق���ة اأن الو�سائ���ل االعامية كثرًيا ما تقع يف هذا الفخ من دون ق�سد 
بالنظ���ر اإىل اأن ه���ذه الو�سائ���ل هي – كما متت االإ�سارة اإليه – جزء من منظومة 
التفاع���ل االجتماع���ي الت���ي ال ميك���ن ف�س���ل االأف���راد العامل���ن فيها ع���ن ال�سياق 
الثقايف واالجتماعي ال�سائد، كما اأن كثرًيا من و�سائل االعام ومنها الف�سائيات 
التلفزيوني���ة )عل���ى �سبي���ل املث���ال( تكون م�سغول���ة باأجن���دة اإعامي���ة �سيا�سية اأو 
ثقافية ال ت�سع فيها ق�سايا االعاقة كمكون له اعتباره يف معاجلتها اليومية، ويف 
حالة وجود هذه املعاجلة فاإن كثرًيا منها ياأتي قا�سًرا وغري من�سف ويفتقر اإىل 
ال���روح العلمي���ة، فاإما يكون هوؤالء االأف���راد يف �سورة ذوي احلاجة اإىل ال�سفقة، اأو 
مم���ن هم ميتلكون ق���درات خارقة مبا يخرجهم عن حقيقة االإعاقة ومو�سوعية 
طرحه���ا، وه���ذا يت�سق مع ما ا�ستقر يف الراث ال�سعبي الذي مل ت�ستطع الو�سيلة 
االإعامية من اخلروج من نطاقه فبداًل من اأن تقدم �سورة واقعية مو�سوعية، 
قدم���ت والت���زال �سورة املعوق �سمن مفه���وم )كل ذي عاهة جبار( اأو )ي�سع �سره 

يف اأ�سعف خلقه(.

وم���ن االإن�ساف اأن يذكر اأن هناك اأعم���ااًل �سينمائية وتلفزيونية  اجنبية مت 
بثه���ا  على اجلمه���ور العربي، وهناك اأعمال عربية قدم���ت �سورة اإيجابية لذوي 
االحتياج���ات اخلا�س���ة ولكن هذه االأعمال يف جملتها قليلة، فال�سورة املقدمه يف 
جممله���ا: اأنهم اأ�سخا�ص خط���رون واأ�سرار، عدائيون غا�سبون، مثريون لل�سفقة 
والعط���ف، �س���واذ ومنحرف���ون، غ���ري مه���ره وعاج���زون، مهرج���ون وم�سحك���ون، 
خارق���ون للع���ادة، عال���ة على غريه���م، جم���رد ا�ستكم���ال لل�س���ورة اأو امل�سهد. وقد 
اأظهرت الدرا�سة اأن اأفاًما كثرية ح�سلت على جوائز اإقليمية وعاملية رغم كل ما 
فيها من خلط واإ�ساءة للمعوقن، وكان تناولها قائًما على االثارة الدرامية دون 
اأي جه���د الن�س���اء �س���ورة ذهنية جديدة قائم���ة على املو�سوعي���ة وحقيقة االإعاقة 

واالأ�سخا�ص ذوي االجتاهات اخلا�سة )عماد حموده، 2005(. 

- ٢٢٢ -



العدد ) 5 ( اكتوبر 2013 جملة الرتبية اخلا�صة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

تعقيب عام على الدرا�شات ال�شابقة
اأ�س���ارت معظم الدرا�س���ات التي تناولت ال�سورة الذهني���ة املدركة من و�سائل 
االإع���ام اأن هن���اك مقوم���ات كث���رية تفتق���ر اإليه���ا هذه ال�س���ورة تتعل���ق مب�ستوى 
التعب���ري ال�سائ���ب ع���ن حقيق���ة االإعاق���ة الأ�سخا����ص ذوي احلتياج���ات اخلا�س���ة، 
وكذل���ك احلاج���ة اإىل تغيري االأط���ر والربامج احلالية حتى ميكنه���ا اأن تغري من 
التنمي���ط القائ���م يف ال�س���ورة الذهني���ة الواقعية ل���دى اأفراد املجتم���ع، وقد ظهر 
 Heather )2009( وهيرث بويد ،)ذلك يف درا�سات كل من اأ�ستون و�سافونا )1996
  Len Barton & Mike Oliver )1996( ول���ن بارث���ون ومايك اأوليفر ،Boyd
وربيكا ماليت )Rebecca Mallett  )2009، وقد و�سف �سوارتز كارين ولوتوفيا 
زان���ا Schwartz Karen & Lutyya Zana هذه ال�سورة املقدمة من الو�سائل 

االإعامية بغري العادلة ودعا اإىل �سرورة تعديلها.

اأ�س���ارت درا�س���ات كث���رية اإىل وج���ود عاق���ة جوهري���ة ب���ن ال�س���ورة املدرك���ة 
م���ن و�سائ���ل االإعام ح���ول االأ�سخا����ص ذوي االحتياجات اخلا�س���ة وبن ال�سورة 
الفعلي���ة كم���ا ه���ي ل���دى اجلمه���ور وخط���ورة ه���ذا االرتباط عل���ى الربام���ج التي 
تق���دم له���وؤالء االأ�سخا�ص، وق�ساي���ا االعاقة املختلف���ة كالعمل والدم���ع والتعليم 
 Dara Roth )2004( والزواج وغريها، وقد اأ�سار اإىل ذلك كل من دارا روث اإدين
Edney وج���ورج جارلين���ز )George Gerlanez )2004 و�ستيف���اين اآر ثمب�سون 
Stephanie R. Thompson )2009(. اأ�سارت الدرا�سات اإىل عدم تاأثري متغري 
اجلن�ص )ذكور واإناث( يف مامح ال�سورة املدركة من و�سائل االإعام املرئية نحو 
االأ�سخا����ص ذوي االحتياج���ات اخلا�سة، وكذل���ك ال�سورة الذهني���ة الواقعية كما 
ظهر يف درا�سات كل من اأمل عبدالرحمن )2010( وعلي القرين)2007( وهيلن   

 .Scott Chief )1996( و�سكوت ت�سيف Helen

اأ�سارت درا�سات عدة اإىل احلاجة اإىل تغطية اإعامية مرئية ت�سحح التنميط 
واالجتاه���ات ال�سلبي���ة من خال بث معلومات وجتارب ناجحة لتغيري التمثات 
املراكم���ة يف ال�س���ورة الذهني���ة الواقعي���ة، واأن تك���ون و�سائ���ل االإع���ام املرئي���ة 
متماهية مع مبادئ حقوق االإن�سان وتكافوؤ الفر�ص واحلاجة املجتمعية لل�سراكة 
يف التنمي���ة امل�ستدام���ة م���ن دون النظ���رة ال�سلبي���ة ل�سريحة متثل م���ا ن�سيته %12 
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م���ن املجتم���ع، ومن ذلك درا�سات كل من ليف���ن )Levine )2004 ، وعبدالنا�سر 
فت���اح اهلل )2007(، اخلمي����ص وعبداحلاف���ظ �سلوى )2007( واأم���ل عبدالرحمن 
)2010(، ودرا�سة اجلمعية االأمريكية لل�سحة العقلية )2010( وكذلك ليزا ليفر 
Liza Liver وعماد حمادة )2005(. ويرى الباحث اأن هذه البحوث تربر القيام 
الدرا�س���ة احلالي���ة من اأجل املزي���د من فهم طبيعة ال�س���ورة الذهنية املدركة من 
و�سائ���ل االإع���ام املرئية، وكذلك اأبعاد العاقة مع ال�سورة الذهنية الفعلية عند 

اجلمهور، واآثار هذا االرتباط يف ق�سايا االعاقة يف املجتمع العربي ب�سكل عام.

فرو�ص البحث
وبع���د ا�ستعرا�ص االعتبارات النظرية واملنهجية التي حتدد االإطار النظري 

لهذا البحث ميكن �سياغة الفرو�ص على النحو االآتي:
الفر��ص االأول: )توج���د عاقة ارتباطي���ة موجبة دالة بن درج���ات عينة الدرا�سة 
عل���ى حم���ور ال�سورة الذهني���ة الفعلية ودرجاته���م على حمور ال�س���ورة الذهنية 

املدركة من و�سائل االإعام املرئية عن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة(.
الفر�ص الثاين: )ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ال�سورة الذهنية الفعلية 
ل���دى عين���ة الدرا�س���ة تبًع���ا ملتغ���ري اجلن����ص )ذك���ور واإن���اث( ع���ن االأ�سخا�ص ذوي 

االحتياجات اخلا�سة(.
الفر�ص الثالث: )ال توجد فروق ذات داللة اح�سائية يف ال�سورة الذهنية املدركة 
من و�سائل االإعام لدى عينة الدرا�سة عن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة 

تبًعا ملتغري اجلن�ص )ذكور واإناث(.
الفر�ص الرابع: )توجد خدمات اإعامية تقدمها و�سائل االإعام املرئية مب�ستوى 

متو�سط الإنتاج �سورة واقعية عن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة(.

منهج الدرا�شة واإجراءاتها
عينة البحث:

�سمل���ت عينة البح���ث جمموعة من الطلب���ة والطالبات م���ن كليات خمتلفة 
م���ن جامع���ة البحرين بل���غ جمموعه���ا )91( منه���م )72( من االن���اث و)19( من 

الذكور ممن تراوح اأعمارهم بن 18-25 عاًما.
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اأدوات البحث:
ا�ستخدم الباحث االأدوات االآتية:

مقيا����ص ال�س���ورة الذهنية املدركة م���ن و�سائل االعام ع���ن االأ�سخا�ص ذوي - 1
االحتياجات اخلا�سة )ت�سميم واإعداد الباحث(.

و�صف املقيا�ص املطبق

اأوالً: تو�صيف العينة اال�صتطالعية
تكون���ت العين���ة اال�ستطاعية من 40 طالًب���ا وطالبة من كليات خمتلفة من 
طاب جامعة البحرين بواقع 19 طالًبا بن�سبة 47.5% و21 طالبة بن�سبة %52.5، 
وكان ع���دد الطاب الذين لديهم مع���وق يف االأ�سرة 7 طاب بن�سبة 17.5% وعدد 

الذين ال يوجد لديهم معوق يف االأ�سرة 33 طالًبا وطالبة بن�سبة %82.5.
وق���د تراوح���ت اأعم���ار العينة اال�ستطاعية ب���ن 18-25 �سنة حي���ث كان متو�سط 

عمر الذكور 20.05 �سنة ومتو�سط عمر االناث 21 �سنة.

ح�صاب الثبات
مت ح�س���اب الثب���ات للمقيا����ص با�ستخراج قيم���ة معامات األف���ا كرونباخ على 

االأبعاد الفرعية الثاثة للمقيا�ص وجاءت على النحو االآتي: 
 )0.716( لل�س���ورة الفعلي���ة كما يراها اأفراد العينة ع���ن االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة 
و) 0.702 ( لل�س���ورة املدرك���ة من و�سائل االإعام لدى عين���ة الدرا�سة، و) 0.708 
(ملح���ور اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا و�سائ���ل االإع���ام املرئي���ة لت�سوي���ب ال�س���ورة 
لاأ�سخا����ص ذوي االحتياج���ات ال�سخ�سية، وهي ن�سب مرتفع���ة ملعامات الثبات 
عل���ى ه���ذه املعام���ات االح�سائي���ة. مم���ا ي�س���ري اإىل ارتف���اع قيم معام���ات ثبات 

املقيا�ص املطبق يف الدرا�سة احلالية.

�صدق املقيا�ص
مت ح�ساب االت�ساق الداخلي للمقيا�ص على عينة ا�ستطاعية مكونة من 40 
طالًبا وطالبة من كليات خمتلفة من جامعة البحرين، وذلك من خال ح�ساب 
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معامات ارتباط املفردات املكونة لكل بعد مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 
اإليه، باالإ�سافة اإىل ارتباط الدرجة الكلية لكل مقيا�ص فرعي مع الدرجة الكلية 

للمقيا�ص كما يت�سح من اجلدول االآتي:
جدول رقم ) 1  (

معام��الت درج��ات الرتباط بني درج��ة كل مفردة يف الأبعاد الثالث��ة الفرعية للمقيا�س مع 
الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه ن = 40

البعد الثالثالبعد الثانيالبعد األول
االرتباطالمفردةاالرتباطالمفردةاالرتباطالمفردة

10.63910.408**10.785**
20.46620.33320.713**
30.26130.11130.684**
40.520**40.674**40.442**
50.499**50.361*5-0.210
60.428**60.694**60.521**
70.609**7-0.442**7106
80.30680.08480.803**
90.19790.18090.707

1الكلية**100.566100.551
110.374110.343
120.467**120.395*
130.379*130.389
140.672**140.701**
150.661**150.294*
160.108160.437**
170.353*170.772**
180.601**180.567**
190.602**190.526**
200.574200.621**

1الكلية1الكلية

وبع���د ح�س���اب معامات االرتب���اط مت ا�ستبعاد العبارات غري الدال���ة من املقيا�ص 
على النحول التايل:
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يف البعد االأول مت ا�ستبعاد العبارات االآتية:
عبارة رقم )3(: ون�سها: جبارون واأ�سحاب قدرات خارقة.

عبارة رقم )9(: ون�سها: ي�ستحقون العطف وال�سفقة.
ويف البعد الثاين مت ا�ستبعاد العبارات االآتية:

عبارة رقم )3( : ون�سها: جبارون واأ�سحاب قدرات خارقة.
عبارة رقم )8( : ون�سها: مبدعون واأ�سحاب مواهب.

ويف البعد الثالث مت ا�ستبعاد العبارات االآتية:
عب���ارة رق���م )5( : ون�سه���ا: تتخذه���م يف اأحيان كث���رية مادة لل�سخري���ة والفكاهة 

خا�سة يف االأعمال الدرامية.
عبارة رقم )7( : ون�سها: ال تتذكرهم اإال يف املنا�سبات كاليوم العاملي للمعوقن.

وبعد ا�ستبعاد العبارات ال�سابقة غري الدالة طبق املقيا�ص ب�سورته النهائية على 
العينة الكلية.

وق���د تك���ون املقيا����ص م���ن ثاثة اأبع���اد فرعية، ت�سم���ن البع���د االأول النظرة 
الفعلي���ة ل���ذوي االحتياجات اخلا�س���ة وا�ستمل على )18( بن���ًدا، اأما البعد الثاين 
ح���ول ال�س���ورة املدرك���ة م���ن و�سائ���ل االإع���ام ع���ن االأ�سخا����ص ذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة �سم���ل )18( بن���ًدا، وتن���اول البع���د الثال���ث اخلدم���ات االإعامي���ة الت���ي 
تق���دم بغر����ص ت�سويب ال�سورة النمطية لاأ�سخا����ص ذوي االحتياجات اخلا�سة 
وت�سمن )7( بنود، وبذلك يكون اإجمايل البنود )43 بنًدا( لها خم�سة ا�ستجابات 
متدرجة بحيث حت�سل هذه االجابات اأرقام )5، 4، 3، 2، 1( )اأوافق ب�سدة، اوافق، 

ال اأدري، اأعار�ص، اأعار�ص ب�سدة( على التوايل.

املعاجلة االح�صائية
 للتحقق من �سحة الفرو�ص مت اجراء التحليات االح�سائية االآتية با�ستخدام 

:SPSS برنامج احلزم االح�سائية
معامل ارتباط بر�سون.	 
ح�ساب املتو�سطات واالنحرافات املعيارية.	 
معامل األفا كرونباخ.	 
الن�سب املئوية ومتو�سطات اال�ستجابة.	 
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نتائج الدرا�شة
فيما يلي يعر�ص الباحث لنتائج الدرا�سة امليدانية:

نتائج الفر�ص االأول ومناق�صتها:

ين����ص الفر�ص االأول عل���ى »توجد عاقة ارتباطية موجبة دالة بن درجات 
عين���ة الدرا�س���ة عل���ى حم���ور ال�سورة الذهني���ة الفعلي���ة ودرجاتهم عل���ى ال�سورة 
الذهني���ة املدرك���ة م���ن و�سائل االإع���ام املرئية ع���ن االأ�سخا����ص ذوي االحتياجات 

اخلا�سة«.
وللتحق���ق م���ن �سح���ة الفر����ص االأول ق���ام الباح���ث بح�ساب معام���ل ارتباط 
بري�س���ون ب���ن درج���ات عين���ة الدرا�س���ة عل���ى حم���ور ال�س���ورة الذهني���ة الفعلي���ة 
ودرجاتهم على حمور ال�سورة املدركة من و�سائل االإعام املرئية، وويو�سح ذلك 

جدول )2(:
جدول )2(

معامل الرتباط بني درجات عينة الدرا�سة ال�سورة الذهنية املدركة الفعلية يف مملكة البحرين 
ودرجاتهم على حمور ال�سورة الذهنية املدركة من خالل و�سائل الإعالم املرئية

المتغيرات
معامل ارتباط بيرسون بين 

المتغيرين
مستوى الداللة

الصورة الذهنية الفعلية 
0.252*0.05

الصورة الذهنية المدركة من وسائل اإلعالم المرئية

يت�س���ح م���ن خ���ال ج���دول )2( اأن���ه : توج���د عاق���ة ارتباطي���ة ذات دالل���ة 
اح�سائي���ة عند م�ستوى )0.05( بن ال�س���ورة الذهنية الفعلية، ال�سورة الذهنية 
املدركة من خال و�سائل االإعام املرئية من وجهة نظر عينة الدرا�سة من طلبة 

جامعة البحرين.

وه���ذه النتيج���ة تعن���ي اأنه يوج���د تنا�سب طردي ب���ن ال�س���ورة الذهنية عن 
الفعلي���ة وال�س���ورة الذهنية املدركة من خال و�سائ���ل االإعام املرئية من وجهة 
نظ���ر عين���ة الدرا�سة من طلبة جامع���ة البحرين، مما يعني حتقق الفر�ص االأول 

للدرا�سة.
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مناق�صة الفر�ص االأول:

ت�س���ري ه���ذه العاق���ة االرتباطي���ة املوجبة ب���ن كل من ال�س���ورة املدركة بن 
و�سائ���ل االإع���ام وال�س���ورة الفعلي���ة اإىل اأنه كلما كان���ت هذه ال�س���ورة اإيجابية اأو 
�سلبية كانت ال�سورة كما يف الواقع �سورة اإيجابية اأو �سلبية والعك�ص، وت�سري هذه 
النتيجة اإىل اأن و�سائل االإعام املرئية مل ت�ستطع اأن تتخل�ص من االإرث الثقايف 
ال�سلب���ي يف التعام���ل م���ع واق���ع االأ�سخا����ص ذوي االحتياجات اخلا�س���ة كما يوؤكد 
ه���ذا االرتب���اط الدال ب���ن ال�سورة املدركة عرب و�سائل االإع���ام املرئية وال�سورة 
الفعلي���ة م���دى احلاج���ة اإىل دور اأك���رث اإيجاًب���ا وفعالية يف التعامل م���ع املعلومات 
واملواق���ف وال�سلوكي���ات اخلاطئة التي ما تزال ه���ذه الو�سائل جمرد مراآة عاك�سة 
له���ا وه���ذا م���ا ت�سري اإليه درا�س���ات كل م���ن ليف���ن )Levin )2004 وعلي القرين 
)2007( وليزا ليفرز )2007( Liza Livers وعماد حمودة )2005( وعبدالنا�سر 
فامل���وروث   ،Jannett Sanchez  )2010( �سان�سي���ز  وجاني���ت   )2010( اهلل  فت���اح 
الثق���ايف الطوي���ل وج���د لنف�س���ه امت���داًدا يف و�سائ���ل االإع���ام املعا�س���رة وبخا�س���ة 
و�سائ���ل االإعام املرئية، حيث �س���ارك يف توزيع مدركات متثيلية وحتليلية جعلت 
ه���ذا الراب���ط اأم���ًرا وثيًقا، وجرى ذلك عل���ى م�ستوى ال�س���ورة، والرمز اللغوي، 
وه���ذا ما اأ�س���ارت اإليه درا�سات مارجري���ت �سزرالند واأورده �ساك���ر قنديل )2005( 
ل���دى ا�ستعرا�س���ه لنظري���ات ارتق���اء التفك���ري بال�س���ورة اإىل �س���رورة الت�سوي���ب 
ب�س���ورة ر�سي���ده لتل���ك املفاهي���م الت���ي مت تنميطه���ا ع���رب اإدراك غ���ري �سحي���ح يف 
اأذه���ان الكثريين وا�ستبدال ه���ذه النمطيات ب�سورة ذهنية جزئية اأو عامة تخدم 
الواقع وال تخدم �سورة الواقع غري احلقيقي كما اأتفق مع درا�سات �سان�سيز التي 
طالبت بدور اأكرب من القائمن على االت�سال وخا�سة العاملن يف حقل االعام 
املرئ���ي بغر�ص تقلي�ص التنميط والتخل�ص م���ن ال�سلوكيات املوؤذية املرتبة على 
ه���ذه ال�س���ورة ال�سلبية، كما ت�سري اإىل وجوب اأن يتم ذلك يف اإطار حفظ الكرامة 
االن�ساني���ة وحقوق االن�سان واالع���راف بحق احلياة الكرمية لكل مواطن بغ�ص 

النظر عن اإعاقته.

كم���ا ت�س���ري ه���ذه النتيج���ة اإىل اأن و�سائ���ل االإع���ام املرئي���ة حتتف���ظ بتاأث���ري 
فع���ال عل���ى امل���درك االجتماع���ي واأن نظريات التلق���ي يف علوم االت�س���ال احلديثة 
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وم���ا جلبت���ه التكنولوجي���ا املعا�س���رة م���ن م�ستحدث���ات تفاعلي���ة ع���رب التلفزيون 
و�سب���كات التوا�س���ل االجتماع���ي يف �سبكة االنرنت وكذلك االأف���ام ال�سينمائية، 
كل ذلك ي�سري اإىل م�ساركة املتلقي يف �سنع الر�سالة في�سري دونالد�سون )1981( 
Donaldson  اإىل االأمن���اط الت���ي يظهر فيها االأف���راد ذوو االحتياجات اخلا�سة 
وه���ي اأمناط العدوانين واخلطرين واأ�سحاب العاه���ات ال�سارة باملجتمع، وهذا 
يتف���ق م���ع درا�س���ات كل م���ن هي���رث بوي���د )Heather Boyd )2007 ولن بارثون 
مالي���ت  وربي���كا   Len Barthon & Mike Oliver  )1997(اأوليف���ر وماي���ك 

.Rebecca Mallett )2009(

كم���ا اأن اأه���م ما تربزه هذه النتائج يف هذه العاقة الطردية بن ال�سورتن 
هو حتول ال�سورة التلفزيونية وال�سينمائية اإىل امتداد لل�سورة الواقعية بحيث 
ياأت���ي التفاع���ل بينهما اأحياًن���ا بال�سورة التي مل تكن منتظ���رة على نحو اإيجابي، 
فب���داًل من اأن تكون ه���ذه ال�سورة املدركة من و�سائل االإع���ام �سورة ت�سحيحية 
تتح���ول اإىل م�س���در ت�سويهي يزيد من عمق ال�سلبية يف ال�سورة الواقعية، ورمبا 
يك���ون ذل���ك ما اأ�سار اإليه جريي ماندر )1992( من اأن الف�سائيات تعد اليوم من 
واح���دة م���ن اأهم م�س���ادر ال�س���ورة، واإذا كان النا����ص يتلقون هذه ال�س���ورة بن�سبة 
تزي���د عل���ى اأرب���ع �ساعات يومًيا فمن الوا�س���ح اأنه مهما كانت فوائ���د ال�سور التي 

علمها النا�ص يف اأفكارهم فاإن الف�سائيات االآن عن م�سدرها.

نتائج الفر�ص الثاين ومناق�صتها:

ين�ص الفر�ص الثاين على “ال توجد فروق ذات داللة اح�سائية يف ال�سورة 
الذهني���ة الفعلي���ة ل���دى عين���ة الدرا�س���ة تبًع���ا ملتغري اجلن����ص )ذك���ر – اإناث( عن 

االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة”.
وللتحق���ق م���ن �سح���ة الفر����ص الث���اين ق���ام الباح���ث بح�س���اب املتو�سط���ات 
واالنحراف���ات املعياري���ة وقيمة “ت” لداللة الفروق ب���ن متو�سطى درجات عينة 
م���ن الذك���ور واالإن���اث م���ن طلب���ة كلي���ات جامع���ة مبملك���ة البحرين عل���ى حمور 
ال�س���ورة الذهني���ة املدرك���ة الفعلية نحو االأ�سخا����ص ذوي االحتياج���ات اخلا�سة، 

وجدول )3( يو�سح ذلك:
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جدول )3(
املتو�سط��ات والنحرافات املعيارية وقيمة “ت” لدلل��ة الفروق بني متو�سطى درجات عينة 

من الذكور والإناث من طلبة اجلامعة مبملكة البحرين على حمور ال�سورة الذهنية الفعلية
مستوى الداللةقيمة "ت"االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيمتغير النوع

54.7896.688الذكور )ن = 19(
غير دالة- 0.352 

55.3476.005اإلناث )ن = 72(

ويت�س���ح م���ن نتائ���ج ج���دول )3( اأن���ه : ال توجد ف���روق ذات دالل���ة اح�سائية 
ب���ن متو�سط���ي درج���ات الذكور واالإناث م���ن طلبة جامعة البحري���ن فيما يتعلق 
بال�سورة الذهنية الفعلية عن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة، وهذا يعني 

حتقق الفر�ص الثاين للدرا�سة.

مناق�صة الفر�ص الثاين:
ت�س���ري ه���ذه النتائ���ج اإىل اأن البيئ���ة الثقافي���ة احلا�سن���ة مل جتع���ل هن���اك فروًق���ا 
اإىل االأ�سخا����ص ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة  النظ���رة االجتماعي���ة  حقيقي���ة يف 
تبًع���ا لكونه���م ذك���وًرا واإناًث���ا، كم���ا اأن قوة تاأثري ه���ذه البيئة الثقافي���ة وما حتمله 
م���ن م���وروث مع���ريف واجتماع���ي جعل ال�س���ورة الواقعية ع���ن ه���وؤالء االأ�سخا�ص 
ال تختل���ف باخت���اف متغ���ري اجلن����ص. وقد كان م���ن املمكن توق���ع اختاف هذه 
ال�س���ورة نظ���ًرا لطبيعة كل م���ن املراأة والرجل من الناحي���ة الف�سيولوجية مثا، 
ولك���ن ق���وة امل���وروث الثقايف م���ن ناحية، ومتاه���ي و�سائل االإع���ام املرئية يف عدم 
االخ���ال – احلقيق���ي – به���ذه ال�سورة الف���روق ال حتمل اأي دالل���ة، وهذا يتفق 
م���ع الدرا�س���ات الت���ي تناولت متغ���ري اجلن�ص وعاقت���ه بال�س���ورة الذهنية، حيث 
اأ�سارت درا�سات كل من جون مار�ستون )1979( Morston وعلي القرين )2007( 
واأم���ل عبدالرحمن )2010( و�سك���وت وت�سيف )Scott & Chief )1996  وهيلن 
)Helen )1997 اإىل ا�سراك كل املراأة والرجل يف متثل ال�سورة الذهنية باآليات 
متقاربة خا�سة يف البيئات الثقافية الواحدة اإزاء الق�سايا واالأفراد التي ال متثل 
بالن�سب���ة له���ا �سكًا من اأ�سكال التنافر اأو التهديد االقت�سادي اأو الفكري، كما اأن 
اتفاق هذه الفر�سية مع توقعات الباحث جاءت ب�سكل اأكرث تاأكيًدا نظًرا لطبيعة 
العين���ة الت���ي مثل الن�س���اء فيها جزًءا كبرًيا وهو ما يوؤك���د حتقق الفر�سية بغ�ص 
النظ���ر ع���ن نوعية اجلن����ص لدى االن���اث والذكور طامل���ا كان ه���وؤالء يتماثلون يف 

الثقافة والتقاليد والنظرة االجتماعية.
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نتائج الفر�ص الثالث ومناق�صتها:

ين����ص الفر����ص الثال���ث عل���ى اأن���ه “ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اح�سائية يف 
ال�س���ورة الذهني���ة املدرك���ة م���ن و�سائ���ل االإعام املرئية ل���دى عين���ة الدرا�سة عن 

االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة تبًعا ملتغري اجلن�ص )ذكور – اإناث(”.

وللتحق���ق م���ن �سح���ة الفر����ص الث���اين ق���ام الباح���ث بح�س���اب املتو�سط���ات 
الفروق بن متو�سطى درجات عنية  واالنحرافات املعيارية وقيمة “ت” لداللة 
م���ن الذك���ور واالإن���اث من طلبة اجلامع���ة مبملكة البحرين على حم���ور ال�سورة 
الذهنية املدركة عن واقع املعاقن من خال و�سائل االإعام املرئية، وجدول )4( 

يو�سح ذلك:
جدول )4(

املتو�سط��ات والنحرافات املعيارية وقيمة “ت” لدلل��ة الفروق بني متو�سطى درجات عينة 
من الذكور والإناث من طلبة اجلامعة مبملكة البحرين على حمور ال�سورة الذهنية املدركة عن 

واقع املعاقني من خالل و�سائل الإعالم املرئية
مستوى الداللةقيمة "ت"االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيمتغير النوع

58.7899.460الذكور )ن = 19(
غير دالة0.072

57.1527.175اإلناث )ن = 72(

ويت�س���ح م���ن نتائ���ج ج���دول )4( اأن���ه : ال توجد ف���روق ذات دالل���ة اح�سائية 
ب���ن متو�سط���ي درج���ات الذكور واالإناث م���ن طلبة جامعة البحري���ن فيما يتعلق 
بال�س���ورة الذهني���ة املدركة ع���ن واقع املعاقن من خال و�سائ���ل االإعام املرئية، 

وهذا يعني حتقق الفر�ص الثالث.
 Dara Roth Edney )2004( ويتفق هذا مع درا�سات كل من دارا روث اإدين
يف �س���رورة النظ���ر اإىل تاأث���ري الع���رف الثق���ايف وقي���م املجتم���ع عل���ى االجتاه���ات 
ووجه���ات النظر وكذلك �سرورة التعامل مع ال�س���ورة الذهنية لاأ�سخا�ص ذوي 
االحتياجات اخلا�سة من منظور تكافوؤ الفر�ص وامل�ساواة والعدالة، كما اأن هناك 
قيماً م�سركة بن االإناث والذكور وكذلك  التجان�ص الثقايف لعينة الدرا�سة جعل 
من النتائج متوافقة يف هذا الفر�ص و هو ما اأ�سارت اإليه درا�سات كل من جارلينز 
.Stephanie R. Thompson )2009( و�ستفاين اآر ثمب�سون ، Garlenz )2004(
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نتائج الفر�ص الرابع ومناق�صتها:

ين�ص الفر�ص الرابع على “توجد خدمات اإعامية تقدمها و�سائل االإعام 
املرئي���ة مب�ست���وى متو�سط م���ن وجهة نظر عين���ة الدرا�سة الإنتاج �س���ورة مدركة 

واقعية عن االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة«

للتحقق من �سحة الفر�ص الرابع قام الباحث بح�ساب متو�سط اال�ستجابة 
والن�سب���ة املئوي���ة لا�ستجاب���ة وحتدي���د م�ست���وى ر�سا عين���ة الدرا�س���ة من طلبة 
جامع���ة البحري���ن عن اخلدم���ات االإعامي���ة املرئية املقدمة ل���ذوي االحتياجات 
اخلا�سة وترتيب هذه اخلدمات ، وذلك من خال ح�ساب طول الفئة وهو )0.8(، 
وم���ن خال اعتماد املعايري التالي���ة للحكم على م�ستوى ر�سا عينة الدرا�سة عن 

اخلدمات االإعامية املرئية:
اإذا كان متو�س���ط اال�ستجاب���ة يراوح ما بن 1.00 اإىل اأقل من 1.8 فاإنه يدل - 1

على م�ستوى منخف�ص جداً من الر�سا عن اخلدمة االإعامية املرئية. 
اإذا كان متو�س���ط اال�ستجاب���ة ي���راوح ما بن 1.8 اإىل اأقل م���ن 2.6 فاإنه يدل - 2

على م�ستوى منخف�ص من الر�سا عن اخلدمة االإعامية املرئية. 
اإذا كان متو�س���ط اال�ستجاب���ة ي���راوح ما بن 2.6 اإىل اأقل م���ن 3.4 فاإنه يدل - 3

على م�ستوى متو�سط من الر�سا عن اخلدمة االإعامية املرئية. 
اإذا كان متو�س���ط اال�ستجاب���ة ي���راوح ما بن 3.4 اإىل اأقل م���ن 4.2 فاإنه يدل - 4

على م�ستوى مرتفع من الر�سا عن اخلدمة االإعامية املرئية. 
اإذا كان متو�س���ط اال�ستجاب���ة ي���راوح م���ا ب���ن 4.2 - 5.00 فاإن���ه ي���دل عل���ى - 5

م�ستوى منخف�ص من الر�سا عن اخلدمة االإعامية املرئية. 
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جدول )5(
متو�س��ط ال�ستجابة والن�سبة املئوية لال�ستجابة وحتديد م�ستوى ر�سا عينة الدرا�سة من طلبة 
جامع��ة البحرين عن اخلدم��ات الإعالمية املرئية ل��ذوي الحتياجات اخلا�س��ة وترتيب هذه 

اخلدمات

الفقرةم
متوسط 

االستجابة

النسبة المئوية 

لالستجابة

مستوى الرضا 

عن الخدمة
الترتيب

3متوسط3.31966.374تغطي أخبارهم وتتابع انجازاتهم الفردية بانتظام1

2
تغطي أخبار المؤسسات العاملة في حقل اإلعاقه 

بانتظام
4متوسط3.23164.615

3
تبرز حقوقهم  وخاصة المساواة مع األفراد 

العاديين
2مرتفع3.45169.011

1مرتفع3.49569.890تبرز قدراتهم الحقيقية من دون مبالغة4

6متوسط2.98959.780لديها برامج دائمة للدفاع عن قضاياهم5

7متوسط2.87957.582تظهرهم في أدوار رئيسيه في االعمال  الدرامية6

7
تعالج قضاياهم بإستخدام أشكال برامجية جذابة 

ومتنوعة
5متوسط3.15463.077

الدرجة الكلية لمحور خدمات اإلعالم المرئي في مجال 

المعاقين
متوسط3.21664164.33281

مناق�صة الفر�ص الرابع:

ي�س���ري حتق���ق ه���ذا الفر����ص اإىل م�ست���وى ر�س���ا متو�س���ط ع���ن )اخلدم���ات 
االإعامية( التي تقدمها و�سائل االإعام املرئية بغية تقدمي �سورة حقيقية عن 
االأ�سخا����ص ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة من ناحية، وت�سحيح ه���ذه ال�سورة حال 
تعر�سه���ا الأمن���اط اخللط اأو الت�سويه، ويتفق مع هذا لن بارثون ومايك اأوليفر 
 Dara  )2004( اإدين  روث  ودارا    Len Barthon & Mike Oliver  )1997(
 Stephanie R. Thompson اآر ثمب�س���ون )2009(  Roth Edney و�ستف���اين 
فه���ذه الدرا�س���ات وغريه���ا وكذل���ك درا�سة الباح���ث احلايل ال ت���رى يف اخلدمات 
االإعامية املقدمة ب�سورتها الراهنة م�ستوى مرتفًعا من اأجل ت�سويب ال�سورة 
ال�سلبي���ة املقدم���ة م���ن و�سائ���ل االإع���ام املرئي���ة، كم���ا لوح���ظ اأن البن���ود املتعلقة 
باالهتم���ام االعام���ي املتج�سد يف تغطي���ات م�ستمرة، ومعاجل���ة الق�سايا ب�سورة 
جريئ���ة وجذاب���ة، اأو االهتم���ام به���م يف االأعم���ال الدرامي���ة ذات النت���اج االإعامي 
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املكل���ف، ه���ذه البن���ود ج���اءت متاأخ���رة يف ترتيب م�ست���وى الر�س���ا، ومل تتقدم اإىل 
البن���ود )1-2( الت���ي متثل جمرد مبداأ ال يرى اأثره يف الواقع، وهذه النتائج تدل 
اأن م���ا ذه���ب اإلي���ه الباحث من راأي حول ع���دم بذل و�سائل االإع���ام املرئية جهًدا 
موؤث���ًرا يف ه���ذا امل�سم���ار كان من االأ�سب���اب الرئي�س���ة الت���ي اأدت اإىل ا�ستمرار هذه 
النمطي���ة (Stereotype( يف ال�س���ورة املدرك���ة م���ن و�سائ���ل االإع���ام املرئية نحو 

االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة.

وق���د ذهبت درا�سات كل م���ن حمود اخلمي�ص وعبداحلاف���ظ �سلوى )2007( 
وعل���ي الق���رين )2007( ودرا�س���ات اجلمعي���ة االأمريكية لل�سح���ة العقلية )2012( 
وكذل���ك درا�س���ات لي���زا ليف���ر Liza Liver  وعم���اد حم���ودة )2005( ذهب���ت ه���ذه 
الدرا�س���ات وغريه���ا اإىل احلاج���ة املا�س���ة اإىل تعدي���ل ال�س���ورة النمطي���ة الذهنية 
احلالي���ة، وم���ن ث���م االرتق���اء بامل���دركات والتمث���ات املكون���ة لل�س���ورة الواقعي���ة 
لاأ�سخا����ص ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة عن���د اجلمهور املتلق���ي لو�سائل االعام 
املرئي���ة، كم���ا اتفق���ت معظم هذه الدرا�س���ات وغريها على قلة االأعم���ال الدرامية 
الت���ي تتن���اول ق�سية االإعاق���ة واملعوقن باعتباره���ا ق�سية اجتماعي���ة على درجة 
���ا عل���ى اأن كث���رًيا م���ن االأعم���ال الدرامية  عالي���ة م���ن االأهمي���ة، كم���ا اتفق���ت اأي�سً
باأ�سكالها املختلفة متثل انتاًجا اإعامًيا م�سوًها ال يعك�ص الواقع، وتكفي اال�سارة 
اإىل ا�ستخ���دام ه���وؤالء االأفراد كاإثارة درامية اأو اإعامية اأو �ساخرة بغر�ص حتقيق 

االثارة االعامية على ح�ساب هوؤالء االأ�سخا�ص. 

وم���ن ناحي���ة اأخ���رى اأ�سارت درا�س���ات كل من عماد حم���ودة )2005( ودرا�سات 
اجلمعي���ة االأمريكي���ة لل�سح���ة العقلية وعلي الق���رين )2007( وجاني���ت �سان�سيز 
اإىل وج���ود ب���ذل املزيد من التوعية االإعامية  وت�سوي���ب ال�سورة النمطية نحو 
االأ�سخا����ص ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة، كذل���ك م���ا اأ�س���ار اإلي���ه ح�س���ن ال�سوداين 
)2005( م���ن ر�س���د لاأعمال الفنية الروائية واالخبارية التي توجه نحو تقدمي 
خدمة اإعامية لهوؤالء االأ�سخا�ص، ولكن اإتفاق معظم الباحثن على عدم كفاية 
ه���ذه اجله���ود واأنه���ا يف حاج���ة اإىل دعم مع���ريف، ومهنية وجذب فن���ي جتعل منها 
اأعم���ااًل جاذب���ة للجمهور الع���ام، وكذلك يفر�ص اأن تناق����ص ق�سايا االعاقة على 
اأ�س����ص علمي���ة مدرو�س���ة، ومن خال وع���ي وحما�ص من العامل���ن يف هذا احلقل 
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االعام���ي بغي���ة تق���دمي �س���ورة ذهني���ة اأكرث واقعي���ة ومتاهًي���ا ما ه���و يف الواقع 
الفعل���ي. كم���ا اأ�سارت ه���ذه الدرا�سات اإىل اأن هناك متابع���ة لق�سايا االإعاقة ولكن 
ه���ذه املتابعة لي�ست بامل�ستوى املطل���وب، فكثري من املحطات التلفزيونية �سمحت 
برجم���ة امل���واد االإعامي���ة تبًعا للغ���ة االإ�سارة، وحاول���ت اأن تق���دم برامج خا�سة 

حول هذه الفئة.

وي���رى ريت�ساردز Richards  اأنه ينبغ���ي اإدراك اأن االأفراد ال يختلفون فيما 
بينه���م يف اأمن���اط ال�س���ور الذهنية الت���ي ي�ستخدمونها فح�سب، واإمن���ا يختلفون 
اأكرث يف طبيعة ال�سورة اجلزئية اخلا�سة التي يولدونها )�سفيع ال�سيد 1977(.

وتذه���ب جيه���ان ر�سن���ي )1986( اإىل اأن ال�سورة ال�سلبية الت���ي حتمل كثرًيا 
م���ن الت�سوي���ه املع���ريف ميك���ن ت�سويبها م���ن خال و�سائ���ل االإع���ام املرئية، ذلك 
اأن االدراك وطبيعت���ه ي�سم���ح باحال التجارب اجلدي���دة يف الت�سور الذي يكونه 
ع���ن الع���امل، كما اأن كل ر�سال���ة جديدة حتتل مكانها املخ�س����ص لها بحيث تدعم 
التجربة، وتوؤيد الت�سور االأ�سا�سي الذي كوناه م�سبًقا، فكل جتربة يتم ا�ستقبالها 
وتف�سريها اإما اأن ت�سيف اإىل الت�سور احلايل معلومات جديدة اأو تدعم الت�سور 
احل���ايل اأو حت���دث مراجعات طفيف���ة على هذا الت�سور اأو ينته���ج منها اإعادة بناء 

كامل للت�سور )جيهان ر�سني، 1986(.

اإن ال�س���ورة املرغوب���ة له���وؤالء االأف���راد يتبعه���ا �سور ذهنية فرعي���ة اأخرى ال 
تتناق�ص مع مامح ال�سورة الذهنية الرئي�سية، واأول هذه املامح االأ�سا�سية هو 
معرفة حقيقيتهم من دون مبالغة اأو ت�سويه، واإن هذه ال�سور الفرعية يجب اأن 
تقدم من دون تناق�ص اأو ت�سارب مع املكونات االأخرى وهو ما ي�ستنتج تخطيًطا 
مدرو�ًس���ا من قبل املوؤ�س�س���ات االعامية املرئية عند التعام���ل مع هوؤالء االأفراد، 
ويب���داأ التخطيط بتحديد نقاط القوة وال�سع���ف يف هذه ال�سورة العامة العامة 
من خال االإدراك ال�سحيح للمكونات املعرفية والوجدانية والنزوعية، ثم يتبع 
ذل���ك و�س���ع الربامج العملية الت���ي تعتمد على ابتكار االأف���كار واملو�سوعات لنقل 
ال�س���ورة االيجابي���ة للمتلقن، كما يفر����ص اأن يت�سمن ه���ذا التخطيط و�سائل 

تقوميية لقيا�ص االأثر الفعلي للربامج وت�سحيح م�سارها.
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ويذه���ب علي عجوة )2003( اإىل االأخ���ذ باالعتبار اأن و�سائل االعام املرئية 
لي�س���ت املتغ���ري الوحي���د يف تكوي���ن وتعدي���ل ال�س���ورة الذهني���ة عن االأف���راد ذوي 
االحتياج���ات اخلا�س���ة واأن االأثر الراكمي للو�سائ���ل االإعامية املرئية وال باأ�ص 

من قيا�ص بع�ص االأن�سطة والربامج والتاأثري يف االأمد الق�سري.

وهك���ذا ت�س���ري الدرا�س���ات النف�سي���ة واالجتماعي���ة االت�سالي���ة اإىل اأن تكوين 
ال�س���ورة الذهني���ة م���ن العملي���ات املركب���ة الت���ي يتفاع���ل يف تكوينه���ا العديد من 
املتغ���ريات النف�سي���ة واالجتماعية وكم���ا اأ�سارت الدرا�سات الت���ي تناولت تكوين اأو 
تعدي���ل اأو ت�سوي���ب ال�سورة الذهنية نحو االأ�سخا����ص ذوي االحتياجات اخلا�سة 
ال ينف�سل عن البيئة التي ميار�ص من خالها االت�سال تفاعلها مع املتلقن، كما 
ا اإىل اأنه من االأهمية مبكان اأن ت�سع و�سائل االت�سال  ت�س���ري ه���ذه الدرا�سات اأي�سً
املرئي���ة نتائ���ج ه���ذه الدرا�س���ات عن���د ت�سمي���م براجمه���ا االعامي���ة وتخطي���ط 

خدماتها االعامية.

كم���ا ت�س���ري �سعوب���ات برام���ج ال�س���ورة الذهني���ة االيجابي���ة اإىل احلاجة اإىل 
اأن�سط���ة اإعامي���ة و�سيا�س���ات طويل���ة املدى تعتمد عل���ى روؤية اإيجابي���ة ومواجهة 
املفاهي���م النمطية اخلاطئة، كما اأن �سورة ه���وؤالء االأفراد قد تبدو اأحياًنا ح�سنة 
عن���د الف���وز بالبط���والت الريا�سي���ة مث���ًا، ولكنها تك���ون غري مقبول���ة حن يتم 

ا�ستخدام هوؤالء االأفراد مادة لل�سخرية اأو الغباء يف �سياق اآخر.

التو�شيات واالقرتاحات
ويف �س���وء م���ا اأ�سف���رت عن���ه نتائ���ج البح���ث احل���ايل ميك���ن تق���دمي التو�سي���ات 

واملقرحات االآتية:
• �س���رورة ت�سحي���ح ال�س���ورة الذهني���ة التي تكون���ت لدى اجلمه���ور من خال 	

تق���دمي الواقع احلقيقي لاأ�سخا����ص ذوي االحتياجات اخلا�سة و�سرح اأبعاد 
اإمكاناتهم وما يتمتعون به من خ�سائ�ص واإمكانات فعلية.

• التعري���ف ال�سحي���ح باالأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�س���ة من خال ن�سق 	
خمط���ط م���ن الربام���ج الهادف���ة اإىل حتقي���ق الوع���ي بق�ساياه���م وحمارب���ة 

التنميط واالجتاهات ال�سلبية.
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• تاأكي���د املب���ادئ النبيل���ة التي حتك���م العاقة ب���ن ذوي االحتياج���ات اخلا�سة 	
وخدماته���م ويف مقدمتها مب���داأ تكافوؤ الفر�ص، وامل�س���اواة، وحقوق االن�سان، 

والت�سريعات املحلية والدولية ذات العاقة ب�سيانة هذه املبادئ واحلقوق.
• �س���رورة اعتم���اد االحتياجات االعامية للمعوقن عموًم���ا كبنود اأ�سا�سية يف 	

ال�سيا�سة االعامية مبا ينعك�ص على اأن�سبة منا�سبة يف اخلدمات االعامية 
املختلفة.

• اإب���راز اجلوان���ب االإيجابي���ة الفردي���ة واجلماعي���ة له���وؤالء االأ�سخا����ص وعدم 	
اإظهار اأي اإعاقة يف �سورة �ساخرة اأو عقابية.

• امل���زج ب���ن و�سائ���ل االإع���ام املرئي���ة وغريه���ا م���ن و�سائ���ل االإع���ام املبا�س���ر 	
)ال�سخ�سي واجلمعي( وكذلك االإعام اجلديد )االنرنت و�سبكات التوا�سل 
االجتماع���ي( بغر����ص �س���خ معلوم���ات �سحيح���ة وب���ث مناق�س���ات جماهريية 

ت�ساهم يف خلق راأي عام جمعي موات لل�سورة الذهنية االيجابية.
• �س���رورة اإيج���اد قن���وات ات�س���ال ب���ن املوؤ�س�سات العامل���ة يف حق���ل املعوقن يف 	

اأجه���زة االع���ام املرئي���ة للتن�سي���ق وامل�ساركة يف اإنت���اج برام���ج مائمة تخدم 
ت�سحيح ال�سورة الذهنية، وتواجه التنمية ب�سكل تدريجي ومنهجي.

• توعي���ة املجتم���ع بدوره يف التخل�ص من االأ�سباب التي قد توؤدي اإىل االإعاقات 	
املختلفة، �سواء كانت هذه التوعية طبية اأو بيئية.
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بحث عادات العقل ال�سائعة لدى املعاقني �سمعيا و ال�سامعني
)درا�سة ت�سخي�سية مقارنة(

اإعداد
د/ رحاب اأحمد راغب

اأ�صتاذ م�صاعد بق�صم الرتبية اخلا�صة
كلية الرتبية- جامعة الطائف

ملخ�ص الدرا�سة
هدف���ت الدرا�شةاحلالية للك�ش���ف عن عادات العقل ال�شائعة لدى املعاقني 
�شمعي���ا، و مقارنته���ا بع���ادات العق���ل ل���دى ال�شامع���ني. تكون���ت عين���ة البحث من 
)120( طالب و طالبة مق�شمني بالت�شاوي )30 معاقني �شمعيا ذكور- 30 معاقات 
�شمعيا اإناث- 30 �شامعني ذكور- 30 �شامعات اإناث( ترتاوح اأعمارهمما بني )12-

15 �شن���ه(. قام���ت الباحثة باإعداد مقيا����ص ت�شخي�ص عادات العق���ل لدى املعاقني 
�شمعيا و ال�شامعني و مت ترجمة املقيا�ص بلغة الإ�شارة للمعاقني �شمعيا.

و بالرجوع للدرا�شات ال�شابقة مل يتم التو�شل لدرا�شات- فى حدود علم 
الباحث���ة- اأجري���ت عل���ى عادات العقل م���ع املعاقني �شمعيا ل���ذا مت �شياغة م�شكلة 

الدرا�شة فى �شورة ت�شاوؤلت كما يلى:
1- ماه���ي مع���دلت انت�ش���ار ع���ادات العقل )املثاب���رة- التحكم بالته���ور- ال�شتماع 
بتعاط���ف و تفه���م- التفكري مبرونة- التفكري ف���ى التفكري- ال�شعي من اأجل 
الدق���ة- الت�ش���اوؤل و ط���رح امل�ش���كالت- تطبيق املعرف���ة ال�شابق���ة على مواقف 
جدي���دة- التفك���ري و التفاه���م بدق���ة وو�ش���وح- جم���ع البيان���ات ع���ن طري���ق 
احلوا����ص- الت�ش���ور و الإب���داع و البت���كار- ال�شتجاب���ة باندها����ص و رهب���ه- 
مهاجم���ة خماط���ر م�شئول���ة- التفك���ري بدعابة- التفك���ري التب���اديل- التعلم 

امل�شتمر( لدى كل من ال�شم الذكور و ال�شم الإناث و ال�شم عينة كلية؟
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2- ه���ل هن���اك ف���روق ذات دللة اإح�شائيةيف ع���ادات العقل ال�ش���ت ع�شر )مو�شوع 
الدرا�شة( بني كل من الذكور ال�شم و الإناث ال�شم؟     

)مو�شوعالدرا�ش���ة(  هلهناكفروقذاتدللةاإح�شائيةفيعاداتالعقالل�شتع�ش���ر   -3
بينكالل�شم)عينة كلية( و ال�شامعني )عينة كلية(؟

)مو�شوعالدرا�ش���ة(  هلهناكفروقذاتدللةاإح�شائيةفيعاداتالعقالل�شتع�ش���ر   -4
بينكلمنال�شم الذكورو ال�شامعني الذكور؟

5- هلهناكفروقذاتدللةاإح�شائيةفيعاداتالعقالل�شتع�شر )مو�شوعالدرا�شة( بي
نكلمنال�شمالإناثوال�شامعينالإناث؟

تو�شلت النتائج اأن هناك عادات عقلية اكرث انت�شارا لدى املعاقني �شمعيا 
عين���ه كلي���ة مثل التعل���م امل�شتمر و التفك���ري يف التفكري اأماباقي الع���ادات العقلية 
فق���د ارتف���ع فيها املع���دل املتو�شط، اأما الذكور املعاقني �شمعي���ا فقد كانت العادات 
العقلية الأكرث انت�شارا عن الإناث املعاقات �شمعيا هى التعليم امل�شتمر و التفكري 
فى التفكري اأما الإناث املعاقات �شمعيا فقد كانت العادات العقلية الأكرث انت�شارا 
هى بالرتتيب تطبيق املعرفة ال�شابقة فى مواقف جديدة و التفكري فى التفكري 
و ال�شتم���اع بتعاط���ف و تفه���م و التعلي���م امل�شتم���ر، اأماباقي الع���ادات العقلية فلم 
توجد دلله اإح�شائية بني الذكور و الإناث عليها. و باملقارنة بني املعاقني �شمعيا 
و ال�شامع���ني ف���كان هناك اختالف���ات بني املعاق���ني �شمعيا و العاديني ف���ى انت�شار 

العادات العقلية.
Title: habits of mindcommontoHearing Impairedandlisteners 

(Diagnostic andcomparedstudy)
By

Dr \ Rehab Ahmed Ragheb
Assistant Professor-Department of Special Education

FacultyofEducation-UniversityofTaif

Abstract

The present study aimed to reveal the habits of mind common to the 
hearing impaired, and compare them withthe listeners in habits of 
the mind. The research sample consisted of 120 male and female 
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students, divided evenly (30 Hearing Impaired male - 30 Hearing 
Impaired Females - 30 listeners male - 30 listeners female) between 
the ages of (12-15 years). The researchers prepare a scale diagnosis 
of habits of mind in hearing impaired and listeners and the scale 
has been translated in sign language for the hearing impaired. 
And by reference to the previous studies could not be reached for 
studies - within the limits of science researcher - conducted on 
the habits of mind with the hearing impaired, so the problem has 
been formulated in the form of study questions are as follows: 

1 - What is the prevalence of habits of mind (Perseverance - control 
recklessness - listening with sympathy and understanding - to think 
flexibly - thinking about thinking - the quest for precision - the 
question and ask problems - the application of prior knowledge to 
new situations - thinking and understanding clearly and accurately - 
data collection through the senses - vision, creativity and innovation 
- amazement and awe response - attacking responsible risks - think 
humor - Thinking Interdependently - continuous learning) in each 
of the hearing impaired males and females and hearing impaired 
college sample? 
2 - Is there any statistically significant differences in the habits of 
mind six ten (under study) between each of the hearing impaired 
male and hearing impaired female? 

3 - Are there significant differences in the habits of mind six of ten 
(subject of study) between each Deaf (sample college) and listeners 
(Faculty of sample)? 

4 - Is there any statistically significant differences in the habits of 
mind six of ten (under study) between each of the male hearing 
impaired and male listeners? 

5 - Is there any statistically significant differences in the habits of 
mind six of ten (under study) between each of the female hearing 
impaired and female listeners?
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The results found that there are mental habits more prevalent at the 
same hearing impaired college such as continuous learning and 
thinking in thinking The rest of the mental habits has increased 
the average, and the hearing impaired males were the most 
prevalent mental habits for females with disabilities acoustically 
is a continuous learning and thinking in The thinking acoustically 
females with disabilities were the most prevalent mental habits is 
a previous order in the application of knowledge in new situations 
and thinking in thinking and listening, understanding and 
sympathy for continuing education, while the rest of the mental 
habits did no significant differences between males and females. 
And compared between hearing impaired and listeners, there was 
differences between the hearing impaired and ordinary in the 
prevalence of habits of mind.

املقدمة:
تتوج���ه النظم الرتبوي���ة احلديثة نحو تعليم اأك���رث دميومة و ا�شتمرار 
م���دى احلياة. و لقد ب���داأ الباحثون املعرفي���ون بالهتمامبا�شرتاتيجيات تربوية 
لو�شع الطلبة يف بيئات فكرية بعيدة املدى. وملا كانت الفل�شفة التي تتبناها عادات 
العقل قوامها تعليم و تعلم اأو�شع و اأكرث �شموًل، و ذلك من خالل التدريب على 
مه���ارات التفك���ري الأ�شا�شية و اإجادتها فقد ي�شب���ح من املمكن مواجهة م�شتويات 

التفكري املركب ب�شورة فَعالة.

و ت�ش���ري الدرا�ش���ات التجريبية التي اأجريت من ِقب���ل بريكنز و ت�شيمان 
) Perkins & Tishman,1997,66 (ح���ول مي���ول التفك���ري و اأهمي���ة الع���ادات 
العقلي���ة، اأن باإم���كان الطلب���ة اأن ي���وؤدوا اأف�ش���ل بكثري م���ن اأدائه���م العقلي عندما 
يعم���دون اإىل ا�شتك�ش���اف اخلي���ارات و النظ���ر اإىل الإيجابيات وال�شلبي���ات و اإجناز 

مهام متماثلة. و اأن باإمكانهم اأن يظهروا نوع التفكري املطلوب ب�شهولة. 
)اأبو ريا�ص و عبد احلق، 2007: 281(
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ل���ذا يعترب تنمية مهارات التفكري و العادات العقلية �شرورة اجتماعية، 
فالتعلي���م ح���ق للجميع، ول���كل فرد احلق يف احل�شول عل���ي التعليم الذي ينا�شب 
قدراته و ميوله و تنمية مهاراته الفكرية وعاداته العقلية. لذا ففل�شفة الرتبية 
احلديثة تدعوا اإيل رعاية الطالب العاديني و املعاقني واملوهوبني وفق قدراتهم 

و اإمكانياتهم و تنمية التفكري لديهم.

و يوؤكد على ذلك مارازنوMarzano, 2000 حيث يرى اأن عادات العقل 
ال�شعيف���ة ت���وؤدي اإيل تعل���م �شعيف بغ�ص النظ���ر عن م�شتوى الف���رد يف املهارة اأو 
الق���درة، كم���ا ي�شري كو�شت���ا Costa،2001اإيل اأن اإهمال ا�شتخ���دام عادات العقل 
ي�شب���ب الكثري من الق�ش���ور يف نتائج العملية التعليمية، فالعادات العقلية لي�شت 
امت���الك املعلوم���ات بل هي معرفة كيفية العمل عليه���ا و ا�شتخدامها اأي�شاً، فهي 
من���ط م���ن ال�شلوكيات الذكية تقود املتعل���م اإىل اإنتاج املعرف���ة، و لي�ص ا�شتذكارها 

فقط.

فع���ادات العق���ل تقدم جمموعة من ال�شلوكيات ي�شعى الطلبة و املعلمون 
نحوها بوعي وب�شورة دائمة، و يجب اأن متار�ص ب�شورة منتظمة، فالرتكيز علي 
عادات العقل كنتائج �شيجعل تاأثري املدر�شة يتجاوز حدودها و اأدوارها التقليدية 

)قطامي، 2005: 15(.

و ت���رى لوري (Lowery, 1999, 36)اأن اأحد الأ�شباب الرئي�شية لف�شل 
التعلي���م الر�شم���ي ه���و اأن املرب���ني يبداأونبالأم���ور التجريدي���ة م���ن خ���الل امل���واد 
املطبوع���ة و م���ن خ���الل اللغ���ة اللفظية بدًل م���ن الأفعال املادي���ة و ال�شلوكيات، و 
الجتاه���ات نح���و الأ�شياء احلقيقي���ة كالع���ادات العقلية،و ي�شيف ه���اروت و كلري 
(Hart& Keller, 2003, 156) باأن انخفا�ص القدرة على ال�شتيعاباملفاهيميقد 

يعزي اإيل العادات العقلية التي يتبعها التالميذ.

و يف �شي���اق الهتم���ام العامل���ي و الرتبي���ة احلديثة بتعل���م املعاقني ب�شفة 
عامة و املعاقني �شمعياً ب�شفة خا�شة و دجمهم داخل املجتمع، فقد كان الهتمام 
باملعاق���ني �شمعي���اً و بدرا�ش���ة عاداته���م العقلية حم���ور اهتمام الدرا�ش���ة احلالية. 
فلق���د اأ�ش���ار مور����ص (Moores, 1996, 89)اإيل اأن الأ�شخا����ص املعاق���ني �شمعي���اً 
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ه���م اأ�شخا����ص ل يوج���د لديه���م ق�ش���ور ذكائ���ي. فال توج���د حم���ددات لقدراتهم 
العقلية. كما اأنه ل توجد اأدلة توؤكد تاأخر منوهم املعريف و الذكاء عن الأ�شخا�ص 
ال�شامع���ني. فاملعاقني �شمعي���اً يقومون بالوظائف املعرفية �شمن املدى الطبيعي 
لل���ذكاء، و يظه���رون نف����ص التباي���ن يف امت���الك الق���درات العقلي���ة مثله���م مث���ل 

ال�شامعني.

كم���ا ك�شف���ت معظم الدرا�شات الت���ي اأجريت علي الق���درات العقلية لدي 
الأطف���ال املعاق���ني �شمعيا عن اأن هوؤلء الأطف���ال يختلفون اختالفاً جوهرياً عن 
الأطف���ال ال�شامع���ني، و قد تبني اأي�شاً اأن الأطفال ذوي الإعاقة ال�شمعية قادرون 
عل���ي النخ���راط يف ال�شلوك املعريف، و لكن ينبغي اإك�شابهم خربات لغوية اأكرب، و 
اأنه���م اإذا اكت�شب���وا هذه اخل���ربات فاإنهم �شوف يك�شفون ع���ن فاعلية ذهنية كالتي 

يت�شف بها عادي ال�شمع )�شليمان و مراد، 2006: 180(.

فالبيئ���ة املدر�شي���ة اخلا�ش���ة بالأطف���ال املعاقني �شمعي���اً بيئة حمبطة ل 
ت�شجعه���م ول تق���دم له���م املن���اخ املنا�شب الذي يعم���ل علي التن�شي���ط العقلي– يف 
ح���دود عل���م الباحث���ة و خرباته���ا يف التعام���ل �شن���وات مع تل���ك الفئ���ة- و لذا كان 
الهتمام بدرا�شة عادات العقل ال�شائعة لديهم حتي ت�شاعد علي خلق بيئة داعمة 

لالبتكار و الإبداع لدى املعاقني �شمعياً.

وق���د اأو�شح���ت بع�ص الدرا�ش���ات التي اهتمت ببح���ث الأداء العقلي لدي 
املعاق���ني �شمعي���اً وال�شامع���ني ، اأن معام���الت ذكاء الأطفال املعاق���ني �شمعياً ت�شبه 
يف توزيعه���ا و انت�شاره���ا معام���الت ذكاء الأطفال العاديني، كذل���ك اأو�شحت هذه 
الدرا�ش���ات اأن متو�ش���ط ال���ذكاء ب���ني جمتم���ع املعاق���ني �شمعي���اً يعترب م�شاوي���اً اأو 
م�شابه���اً لنظ���ريه ب���ني اأف���راد املجتم���ع العادي���ني، و لك���ن ل يعني ذلك الق���ول اأن 
اأمن���اط النم���و العقل���ي ل���دي الأطف���ال املعاق���ني �شمعي���اً مطابق���ة لنظرائهم من 
العادي���ني املتمتع���ني بحا�شة ال�شم���ع، اإذ اأن احلقيقة هي اأن عجز ه���وؤلء الأطفال 
و ق�شوره���م اللغ���وي يعوق بل مين���ع احتمال تطابق هذه الأمن���اط بحيث يجعل 
من ال�شروري القيام ببناء و تطوير برامج تربوية خا�شة تي�ص منوهم العقلي.

) �شليمان و مراد، 2006: 181-180(
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فاملعاقون �شمعيا اأ�شخا�ص عاديون ل ينق�شهم اإل لغة التوا�شل املنا�شبة 
الت���ي تتنا�ش���ب مع فقدان حا�شة ال�شمع حتي يتم تعوي�شهم عن �شعف احل�شيلة 
اللغوي���ة لديه���م و التي ترت���ب عليها �شع���ف بنيتهم املعرفية و ع���دم القدرة علي 
ا�شتخ���دام و توظيف بع����ص العمليات العقلية التي ت�شاعدهم علي التفكري و حل 

امل�شكالت و البتكار.

م�سكلة الدرا�سة:
عل���ي الرغم من اأن فئة املعاقني �شمعي���اً فئة كبرية ن�شبياً داخل املجتمع 
حملي���اً و عاملي���اً ، اإل اأن الهتم���ام بتنمي���ة و تطوي���ر اجلوانب العقلي���ة و املعرفية 

لديهم به ق�شور.

و ق���د تناول���ت العديد م���ن الدرا�شات ع���ادات العقل ل���دى العاديني مثل 
درا�ش���ة  ال�شباغ ،2006 و درا�ش���ة نوفل، 2006 و درا�شة  WIERSEMA, 2009و 
درا�ش���ة Buckhert, 2010 و الت���ي تو�شل���ت جميعه���ا اإيل فعالية عادات العقل يف 
تنمية التفكري الإبداعي و حب ال�شتطالع و الذكاء الجتماعي، و تعزى الفروق 

يف عادات العقل اإيل اجلن�ص و م�شتوى التح�شيل الدرا�شي و الفرقة الدرا�شية.

اإل اأن���ه ل توج���د درا�شات اهتمت و تطرقت اإىل درا�شة عادات العقل لدي 
املعاق���ني �شمعي���اً، حي���ث تعد هذه ه���ي الدرا�شة الأويل من نوعه���ا- يف حدود علم 
الباحث���ة- عل���ي امل�شتوى املحل���ي التي اهتمت بدرا�شة ع���ادات العقل لدي املعاقني 

�شمعياً.

� يف �سوء ذلك فاإن م�سكلة البحث تتبلور يف الت�سا�ؤلت الآتية:- 

1- ماه���ي مع���دلت انت�ش���ار ع���ادات العقل )املثاب���رة- التحكم بالته���ور- ال�شتماع 
بتعاط���ف و تفه���م- التفك���ري مبرونة- التفك���ري يف التفك���ري- ال�شعي من اأجل 
الدق���ة- الت�ش���اوؤل و ط���رح امل�ش���كالت- تطبي���ق املعرف���ة ال�شابقة عل���ى مواقف 
جديدة- التفكري و التفاهم بدقة وو�شوح- جمع البيانات عن طريق احلوا�ص- 
الت�شور و الإبداع و البتكار- ال�شتجابة باندها�ص و رهبه- مهاجمة خماطر 
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م�شئول���ة- التفك���ري بدعابة- التفكري التباديل- التعلم امل�شتمر( لدى كل من 
ال�شم الذكور و ال�شم الإناث و ال�شم عينة كلية؟

2- ه���ل هن���اك فروق ذات دللة اإح�شائية يف ع���ادات العقل ال�شت ع�شرة )مو�شوع 
الدرا�شة( بني كل من الذكور ال�شم و الإناث ال�شم؟    

3- هلهناكفروقذاتدللةاإح�شائيةفيعاداتالعقالل�شتع�ش���رة )مو�شوعالدرا�ش���ة( 
بينكالل�شم)عينة كلية( و ال�شامعني )عينة كلية(؟

4- هلهناكفروقذاتدللةاإح�شائيةفيعاداتالعقالل�شتع�ش���رة )مو�شوعالدرا�ش���ة( 
بينكلمنالذكور ال�شم و الذكور ال�شامعني ؟

هلهناكفروقذاتدللةاإح�شائيةفيعاداتالعقالل�شتع�شرة )مو�شوعالدرا�شة( - 5
بينكلمنالإناث ال�شموالإناث ال�شامعات؟

اأهداف الدرا�سة:
تهدف الدرا�شة احلالية اإيل:

الك�ش���ف ع���ن ع���ادات العق���ل ال�شائعة ل���دي املعاقني �شمعي���اً )ذك���ور و اإناث( و ) )(
مقارنتها بعادات العقل ال�شائعة لدي ال�شامعني ) ذكور و اإناث( و يتفرع من 

هذا الهدف الأهداف الفرعية الآتية:
أ -	Costa &Killick التعرف علي معدلت انت�شار عادات العقل طبقاً لنموذج

لدى املعاقني �شمعياً.
أ مقارنة عادات العقل لدى كل من املعاقني �شمعياً و ال�شامعني.	-

ج- مقارنة عادات العقل لدى كل من املعاقني �شمعياً الذكور و ال�شامعني الذكور.
د- مقارنة عادات العقل لدى كل من املعاقات �شمعياً و ال�شامعات.

ت�شميممقيا����ص لت�شخي����ص عادات العقل باأبعادها ال�ش���ت ع�شرةلدى كل من ) )(
املعاقني �شمعيا و ال�شامعني.
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اأهمية الدرا�سة: 
اأ�ل: الأهمية النظرية

تنبع الأهمية النظرية للدرا�شة احلالية من اأنها:
تعت���رب الدرا�ش���ة الأويل – يف حدود علم الباحثة- علي م�شتوي العربي التي - )

اهتم���ت بدرا�ش���ة ع���ادات العق���ل ال�شائع���ة لدى املعاق���ني �شمعياً حي���ث اهتمت 
معظ���م الدرا�ش���ات بع���ادات العقل ل���دي العاديني، اأم���ا فئة الإعاق���ة ال�شمعية 

فقد اأُهملت، لعتقاد البع�ص اأن املعاقني �شمعياً لي�ص لديهم عادات عقلية.
اإثراء املعرفية النظرية و الرتاث ال�شيكولوجى يف جمال الدرا�شة.- )
تق���دمي نتائ���ج الدرا�ش���ة للمهتم���ني و القائم���ني ع���ل تعلي���م املعاق���ني �شمعيا - 3

لال�شتفادةمنها يف حت�شني و تطوير املناهج الدرا�شية للمعاقني �شمعيا.

ثانيا: الأهمية التطبيقية

تنبع الأهمية التطبيقية للدرا�شة احلالية من اأنها:
تهتم الدرا�شة باملقارنة بني املعاقني �شمعياً و ال�شامعني يف عادات العقل حتي - )

ميكن التو�شل ملدى الفروق الفردية بني الفئتني، مما ي�شاعد القائمني على 
تعليمه���م يف و�ش���ع مناهج درا�شية حتتوي علي الع���ادات العقلية التي تنا�شب 
كل فئ���ة، و اأي�ش���اً ق���د ي�شاع���ديف و�ش���ع الربام���ج الرتبوية التي م���ن خاللها 

ميكن دمج املعاقني �شمعياً مع العاديني �شواء يف املدر�شة اأو داخل املجتمع.
تركزالدرا�ش���ة عل���ي ع���ادات العق���ل فمعرفة ه���ذه العادات ت�شاع���د يف حت�شني - )

قدرة الطالب علي حل امل�شكالت و التعليم امل�شتمر.
تهت���م الدرا�ش���ة مبرحلة املراهقة و التي تتمايز فيها �شخ�شية الفرد و تظهر - 3

فيه���ا عادات���ه العقلية بو�ش���وح، متهيداً لتنميتها و العم���ل عليها مل�شاعدته يف 
عملية التعلم.
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م�سطلحات الدرا�سة:
اأ�لً: الع�ادة Habit: “ ه���ي الق���درة عل���ي الأداء باأق�ش���ى درج���ة م���ن الإتق���ان و 

املهارة” )قطامي،2005: 11(

:Habits of Mind ثانيًا: عادات العقل

يعرفه���ا كو�شت���ا و كالي���ك (Costa &Kallick, 2000, 8)اأنه���ا عب���ارة 
ع���ن” من���ط من ال�شلوكيات الفكري���ة الذي يقود اإيل اأفع���ال اإنتاجية و هي عبارة 
ع���ن تركيب���ة من الكثري من املهارات و املواقف و التلميحات و التجارب املا�شية و 

امليول. و هي تعني تف�شيل منطا من ال�شلوكيات الفكرية علي غرية”.
و تعرفه���ا الباحث���ة اإجرائي���ا باأنه���ا “ اعتم���اد الف���رد )املع���اق �شمعي���اً اأو 
الع���ادي( عل���ي ا�شتخ���دام اأمن���اط معين���ة م���ن ال�شلوكي���ات الفكرية، و الت���ي تنتج 
ع���ن خربات���ه ال�شابقة و ميول���ة و مهاراته و قدرته علي توظي���ف هذه املهارات يف 

املواقف املختلفة”.
و قد �شاغت الباحثة تعريفات اإجرائيةللعادات ال�شت ع�شرة يف مو�شوع الدرا�شة 

احلالية على النحو التايل
املثاب�رة )Persisting(: ال�شتم���رار يف تركيز اجلهود مع عدم ال�شت�شالم - )

حتى حل امل�شكلة اأو تنفيذاملهمة.
التحك�م يف الته�ور (Managing Impulsivity):. البتع���اد ع���ن الت�ش���رع - )

والتهور يف التفكري واإعادة النظر اأكرث من مرة قبل ا�شدرا احلكم .
3 - (Listening with Understanding and الإ�سغ�اء بتفه�م �تعاط�ف

(Empathy:. حت�ش����ص م�شاع���ر الآخري���ن والتعطف معه���ا والإ�شغاء التام 
دون حتيز و�شياغة اأفكار الآخرينو ت�شورهما.

اجلم���ود - 4 وع���دم  النفت���اح   :(Thinking Flexibility) مبر�ن�ة  التفك�ر 
والق���درة عل���ى تغري الفرد مل�ش���ار تفكريه عن���د احلاجة، ومعاجل���ة املعلومات 

بطريقة جديدة غري املعتاد عليها.
5 - :Thinking about Thinking) التفك�ر يف التفك�ر )م�ا�راء املعرف�ة
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ق���درة الفرد على التخطيط واملراقبة والتقيي���م لتفكريه لتحديد ما يعرف 
ومال يعرف .

الكفاح من اجل الدقة Striving For Accuracy: قدرة الفرد على العمل - 6
للو�شول اإىل اإنتاج معرفه عاليةالدقةواأعمال عالية اجلودة .

الت�س�ا�ؤل �طرح امل�س�كالت Questioning and Problem:اعتمادالفرد - 7
عل���ى ط���رح الأ�شئل���ة ل���كل امل�ش���كالت بداي���ة لعملي���ة البح���ث والتنقي���ب ع���ن 

املعلومات حتى ي�شل للمعلومة بنف�شه) عملية التعليم ( .
8 - Applying Past جدي�دة  مواق�ف  عل�ى  املا�سي�ة  املع�ارف  تطبي�ق 

Knowledge To New Situation: ق���درة الف���رد عل���ى ال�شتف���ادة م���ن 
خرباتهال�شابقة ونقل اثر التعليم ال�شابق على مواقف جديده .

9 - Thinking and Communicating التفك�ر �التفاه�م بو�س�وح �دق�ه
With Clarity and Precision: ق���درة الف���رد عل���ى توظي���ف معارف���ة 
وتنظيم اأفكاره وا�شتخدام اللغة ومفاهيمها لإي�شال ما يعنيه بدقة وو�شوح 

)ا�شتخدام لغة تفكري جيدة (.
(0 - Gathering Data Through all جم�ع البيان�ات ع�ن طري�ق احلوا��س

Senses: قدر الفرد على توظيف )امل�شتقبالت احل�شيه)احلوا�ص( يف جمع 
املعلوم���ات و النتب���اه لها ب�شوره جي���ده من البيئةاملحيط���ة متهيد املعاجلة 

معرفيه عميقه.
الت�س�ور �الإب�داع Creating and Imagining: ه���ي ق���درة الف���رد عل���ي - ))

تولي���د اأفكار جديدة، و ابتكار اأ�شاليب جديدة حلل امل�شكالت، و تخيل الفرد 
نف�شة يف اأدوار خمتلفة.

(( - Responding with Wonderment رهب�ة   � باندها��س  ال�ستجاب�ة 
andAwe:ا�شتمتاع الفرد بحل امل�شكالت و الهتمام باملواقف التي يكتنفها 

الغمو�ص، و النبهار باملواقف اجلديدة، و حب ال�شتطالع.
مهاجم�ة خماط�ر م�سئول�ه Taking Responsible Risks: رغب���ة الفرد - 3)

يف املغام���رة و املخاط���رة لك�ش���ف الغمو����ص ال���ذي يحيط مب�شكلة م���ا، و عدم 
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اخلوف من الإقدام علي اأ�شياء جديدة و حتدي ما يفر�شه املوقف عليه.
اإيج�اد الدعاب�ة Find Humor: امت���الك الق���درة عل���ي ا�شتخ���دام الدعابة - 4)

يف كل املواق���ف مهم���ا كان���ت املهمة �شعب���ة، و قدرة الفرد عل���ي ال�شخرية من 
املواقف و من نف�شة، و ت�شاعد الدعابة على حترير الطاقة الإبداعية للفرد.

Thinking Interdependently:ق���درة الف���رد عل���ي - 5) التفك�ر التب�اديل 
الندماجف���ي العم���ل اجلماع���ي، و ا�شتع���داده لتقب���ل نقد الآخري���ن، و تبادل 

الأفكار معهم.
الدائ���م - 6) الف���رد  :�شغ���ف   Learning Continuously امل�ستم�ر  التعل�م 

للبحث عن املعرفة و التعلم، و اكت�شاب اخلربات و التجارب و ا�شتثارة العقل 
لالنتباه لكل املثريات البيئية و التعلم منها.

ثالث�ا: املعاق�ون �سمعي�ا Hearing Impairment: “ ه���م اأولئ���ك الأفراد 
الذين فقدوا حا�شة ال�شمع )كلي- جزئي( �شواء يف مرحلة ما قبل تعلم اللغة، اأو 
ما بعد تعلم اللغة، بدرجة تعوقهم عن فهم الكالم و اللغة، و بالتايل عن معاجلة 
املعلومات ال�شمعية، و يعتمدون علي حا�شة الب�شر يف التوا�شل مع الآخرين، مما 

قد يت�شبب ذلك يف اختالف عاداتهم العقلية عن اأقرانهم العاديني”.

الإطارالنظري:
Habits of Mind اأ�لً: عادات العقل

يو�ش���ح املرب���ي الأمريك���ي هري�شم���ان Horesman من���و الع���ادة العقلي���ة 
باحلبل الذي تن�شج يف كل يوم خيطاً من خيوطة و يف النهاية ل ت�شتطيع قطعة. 
و �شم���ن هذا املفهوم فاإن الع���ادات العقلية هي عملية تطويرية متتابعة توؤدي يف 
النهاي���ة اإيل الإنت���اج و البت���كار، و تتك���ون الع���ادة العقلية من عدد م���ن املهارات و 
الجتاه���ات و القي���م و اخلربات ال�شابقة و امليول. فالعادة العقلية تعني اأن الفرد 
يف�ش���ل منط���اً من الت�ش���رف الفكري علي غريه من الأمن���اط. و هي بهذا املعنى 
تت�شم���ن اإج���راء عملية اختيار اأو انتق���اء بني عنا�شر موقف م���ا بناءاًعلى مبادئ 
اأو قي���م معين���ة ي���رى ال�شخ�ص اأن تطبي���ق هذا النمط يف هذا املوق���ف مفيد اأكرث 
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م���ن غريه م���ن الأمناط. و يتطلب ذل���ك م�شتوى من امله���ارة يف تطبيق ال�شلوك 
(Costa&Killick, 2000a, 53) .بفاعلية و املداومة عليه

فعادات العقل تفكري منظم، مرتب، يت�شمن اآليات و ا�شرتاتيجيامتربوطة 
به���دف مت التخطي���ط لتحقيق���ه بوع���ي، و اأن ه���ذه الع���ادات تقود ال���ذكاء باجتاه 
مع���ني و ا�شتخ���دام اإمكانيات���ه و قدرات���ه و موجودات���ه و برجميات���ه للو�شول اإيل 

هدف. )قطامي، 2005: 14(

و ا�شتق مفهوم عادات العقل من جمموعة من النظريات املعرفية اأهمها 
نظري���ات ال���ذكاء و معاجل���ة املعلوم���ات و م���ا وراء املعرف���ة و الأمن���اط املعرفي���ة و 
النم���اذج البنائي���ة و نظرية التعلم الجتماعي و نتائ���ج اأبحاث الدماغ. ) امليهي و 

حممود، 2009: 315(

و ق���د تنوع���ت التوجه���ات النظري���ة يف درا�شة ع���ادات العق���ل، فقد ظهرت 
عدة ت�شنيفات منها ت�شنيف مارزانوMarzano و قد ق�شم عادات العقل املنتجة 
اإيل ث���الث عادات ه���ي )التنظيم الذات���ي- التفكري الناقد- التفك���ري الإبداعي(. 
وت�شنيف هريلHyerles حيث ق�شمها اإيل ) خرائط عمليات التفكري- الع�شف 
الذهن���ي- املنظم���ات ال�شكلي���ة(. و ت�شني���ف دانيال���زDanielsو ق���د ق�شمه���ا اإيل 
)النفتاح العقلي- العدالة العقلية- ال�شتقالل العقلي- امليل اإيل ال�شتق�شاء(. 
ت�شني���ف �شاي���زر و مايرSizer& Meier وقد ق�شمه���ا اإيل ) التعبري عن وجهات 
النظر- التحليل – التخيل- التعاطف- التوا�شل- اللتزام- التوا�شع- البهجة 
و ال�شتمت���اع(. ت�شني���ف كو�شت���ا و كالي���ك Costa&Killick وق���د ق�شم���ا ع���ادات 
العق���ل اإيل �ش���ت ع�ش���رة عادة عقلية، و ق���د تبنت الدرا�شة احلالي���ة هذا الت�شنيف 

لذا �شيتم تناوله بالتف�شيل لحقاً.

تعري�ف ع�ادات العقل: قد تعددت تعريف���ات عادات العقل بتع���دد وجهات النظر 
و الجتاه���ات الت���ي تناولته حيث يق���وم مفهوم عادات العق���ل  علي جمموعة من 

الفرتا�شات و امل�شلمات تتمثل فيما يلي )قطامي و عمور ، 2005: 154- 155(
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العقل اآلة تفكري ميكن ت�شغيلها بكفاءة عاليةوي�شتطيع الفرد اإدارته وتقيمه - )
ذاتياً وتعديله

ميكن تعليم عادات العقل واإ�شافة عادات جديدة وحتديد جمموعة العادات - )
واملهارات للو�شول اإىل اأعلى كفاءه يف الأداء �شمن مواقف تدريبية حياتية.

ميكن الرتقاء بالعمليات واملهارات الذهنية من العادات واملهارات الب�شيطة - 3
اإىل العادات الأكرث تعقيداً حتى الو�شول اإىل مهارة اإدارةالعلم.

ميك���ن حتدي���د عادات العقل حتديداً دقيقاً للو�ش���ول اإىل اداءت جمدده لكل - 4
مهاره تظهر على �شورة اأداء مالحظ وقابل للقيا�ص 

تت�شم���ن ع���ادات العق���ل ي�شبح الفرد لديه امله���ارة يف اإدارة عقله باأي م�شتوي - 5
يريد من م�شتوي العمليات.

وقد عرف كل من كو�شتاو كاليك عادات العقل باأنها عباره عن منط من 
ال�شلوكيات الفكرية يقود الفرد اإىل اأفعال اإنتاجيه. وهي اأي�شا عبارة عن تركيبه 
م���ن الكثري من املهارات واملواقف والتلميحات و والتجارب املا�شية وامليول. وهي 
تعن���ي تف�شيل الفرد منطاً م���ن ال�شلوكياتالفكرية على غريه.وهي تعني �شمنياً 
�شن���ع اختبارات حول اأي منط ينبغي ا�شتخدامهايف وقت معني كما اأنها تت�شمن 
ح�شا�شي���ة من���و التلميح���ات ال�شياقي���ة ملوقف ما مم���ا يوحي باأن ه���ذا الظرف هو 
 (Costa&     .ًالوق���ت املنا�ش���ب ال���ذي يك���ون ا�شتخ���دام ه���ذا النم���ط في���ه مفي���دا

Killick,2000.A.p8)

كم���ا يعرفه���ا بريكنزاأنه���ا من���ط م���ن ال�شلوكي���ات الذكي���ة يق���ود املتعل���م 
(Goleman)اإىل اأفع���ال اإنتاجي���ة. وكنتيجةلالإجن���ازات الت���ي اأجراه���ا جومل���ان

وبريكنز(Perkins)وجالت���ورن وبرين (Glathorn&Brain) فاإن عادات العقل 
هي اعتماد الفرد على ا�شتخدام الفرد اأمناط معينه من ال�شلوك العقلي يوظف 
فيها العمليات واملهارات الذهنية  عند مواجهة خربه جديده اأو موقف ما بحيث 
يحقق اف�شل ا�شتجابة واأكرثها فاعليه، وتكون نتيجة توظيف مثل هذه املهارات 
اأقوى وزات نوعبه اأف�شل واأهمية اأكرب و�شرعه اأكرب عند حل امل�شكلة اأو ا�شتيعاب 

(Costa&Killick,2000.A17) .اخلربة اجلديدة
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كما يذكر قطايف )14:2005( عادات العقل والتفكري على اأنها 
أ عباره عن متثل املعرفة لتحقيق الهدف .	-
أ اأداء ي�شتخدمها الذكاء ملعاجلة املعلومات واخلربات وا�شتعمالها و ال�شتفادة 	-

منها يف مواقف خمتلفة للو�شول اإىل حالة الراحة وال�شرور
أ عاده يقوم فيها الذهن بتغليب املوقف وان�شغال اآلياته واأدواته للو�شول اإىل 	-

حالة الإتقان.

اأما نوفل)68:2008(فيعرفها اأنها جمموعة املهارات والجتاهات والقيم 
التي متكن الفرد من بناء تف�شيالت من الداءات اأو ال�شلوكياتالذكية، بناءاً على 
املث���ريات واملنبه���ات التي يتعر�ص له���ا ، بحيث تقوده اإيل انتق���اء عمليه ذهنيه،اأو 
اأداء �شل���وك م���ن جمموعة خيارات متاحه اأمامه ، ملواجهة م�شكله ما اأو ق�شيه اأو 

تطبيق �شلوك بفاعليه، واملداومة على هذا النهج .

مكونات عادات العقل يف �سوء نظرية كو�ستا � كاليك

اأ�ش���ار كو�شتاوكالي���ك(Costa&Killick2000) اإىل قائم���ة ب�ش���ت  وق���د 
ع�شر عادة للعقل ت�شهم يف التفكري والتي ت�شف فيها كيف يت�شرف الب�شر عندما 
ي�شلك���ون �شل���وكاً ذكي���اً والت���ي تعتربكخ�شائ�ص ملا يفعل���ه النا�ص الأذكي���اء عندما 

ي�شادفهم م�شكالت ل تكون لها حلول ظاهرة  للعيان ب�شورة فوريه . 

وفيم���ا يل���ي و�ش���ف موج���ز لل�ش���ت ع�ش���ر ع���ادة عقلي���ه م���ن حي���ث تعريف 
 (Costa&Killick2000,21-39 م���ن  كل  كمااأو�ش���ح  وخ�شائ�شه���ا  ع���ادة  كل 
 (Cos ta&Kil l ick ,2000,77-98)Cos ta&Kil l ick ,2004))
)2 0 0 5 ’2 4 1 -3 7 ر عم���و ميو قطا ( )2 6 8 ، 2 0 0 5 -1 1 1 ر عمو ميو قطا (
(Costa&Killick,2008,15-85)(Costa&Killick,2009,8-13)
)ابوريا�شوعب���د   )236-2012،235 الر�ش���ا،  )عب���د   ،)254-2012،258، )ال�شام���ي 

(Ambell,J.2011,3-6))296-2007،288،احلق
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املثابرة Persisting:. هي قدرة الفرد على موا�شلة العمل على املهام - 1
اأو امل�شاري���ع وا�شتخدام ت�شكيله م���ن ال�شرتاتيجيات حلل امل�شكالت منظمة 

ومنهجية ومن خ�شائ�شها ما يلي:.
القدرة على حتليل املهمة اأو امل�شكلة وا�شتمرار العمل على املهمةحتى تكتمل 	 
ميتلك الفرد نظاماً اأو ا�شرتاتيجية لأداء املهمة ، وي�شتطيع مراجعة املهمة 	 

وتقبلها يف اأي مرحلة للو�شول اإىل اأح�شن اأداء.
املرون���ة يف بن���اء نظريه ذهني���ة ورف�شه���ا وتغريها، وحتديد خط���وات البدء 	 

بو�شوح 
املحافظ���ة الذهني���ة عل���ى ال�شتمرار يف خ���ط التفكري املوجه نح���و املهمة اأو 	 

الهدف.
ويت�ش���ف ال�شخ����ص املثابر باأنه )مواظ���ب – متحمل – م�شتمر – عنيد- واثق- 

منظم مقدام- حمافظ على موقفه(.

التحك�م بالته�ورManaging  Impulsivity:ه���ي الق���درة عل���ى التاأين - 2
الب���دء باملهم���ة وفه���م التوجيه���ات  والتفك���ري والأ�شغ���اء للتعليم���ات قب���ل 
وتطوير ا�شرتاتيجيات للتعامل مع املهمة والقدرة على و�شع خطة وقبول 
القرتاح���ات لتح�ش���ني الأداء وال�شتم���اع لوجه���ات نظر الآخري���ن. وتتمثل 

خ�شائ�شها فيما يلي:. 
التفكري والتاأين لبناء ا�شرتاتيجيات اأوخطة عمل ، والفهم التام خل�شائ�ص 	 

املهمة، مع جتنب الأحكام الفورية ، والقفز اإىل النتائج 
يت���ذوق البدائ���ل وي�شتمت���ع يف ا�شتح�شاره���ا وتقليبه���ا يف الذه���ن، ويح���رتم 	 

احللول البديلة
التخطي���ط ال�شرتاتيج���ي للح�ش���ول عل���ى املعلوم���ات واملعرف���ة، وجتن���ب 	 

التقييم الفوري ويحرتم تقييمه الذاتي املتاأين .
التاأكد من فهم التعليمات ، والأ�شغاء لوجهات نظر بديلة	 

ويت�ش���ف ال�شخ����ص الذي لدية ه���ذه العادةباأنه:مفكر- متاأم���ل- هادئ- ينتظر 
بتفكري- �شابط لنف�شه.
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3 - Listening With Understanding and   الإ�سغاء بتفهم �تعاطف
Empathy:ه���ي ق���درة الف���رد عل���ى الإ�شغ���اء لالأخرينواح���رتام اأفكارهم 
والتج���ارب معه���م ب�ش���وره �شليم���ة ومالئم���ه والق���درة عل���ى اإع���ادة �شياغ���ة 
مفاهي���م وم�ش���كالت وعواطف واأفكار الآخري���ن ب�شفافي���ة اأو اإ�شافة معاين 

اأخري . وتتمثل خ�شائ�شها فيما يلي :.
يطيل ال�شتماع ويفكر فيما ي�شتمع، ولدية القدرة على فهم اأفكار الآخرين 	 

والتفاعل بحيوية ون�شاط معهم.
فه���م ال���دللت الأدائي���ة والتعبريي���ة وامل�شاع���ر الت���ي ي�شدره���ا الآخري���ن ، 	 

ويخرج من ذاته وينطلق اإىل اإيل اأفكار الآخرين
تقدي���ر ال�شم���ت عندما يتح���دث الآخرين واإع���ادة �شياغ���ة اأفكارهم بهدف 	 

الفهم 
قراءة ما بني ال�شطور لأفكارالآخرين والجتهاد لتو�شيح اأفكارهم.	 

ويت�ش���ف ال�شخ����ص الذي يت�شف بهذه الع���ادة باأنه )توفيق���ي- من�شق مع نف�شة 
– ودود –يقدر الآخرين– يعيد ال�شياغة– يلخ�ص – متعاطف – منتبه 

– متفهم)

التفك�ر مبر�ن�ةThinking Flexibly: ه���ي ق���درة الف���رد عل���ى التفكري - 4
ببدائ���ل وخي���ارات وحل���ول ووجه���ات نظ���ر متعددة م���ع طالق���ه يف احلديث 

وقابليه للتكلف مع املواقف املختلفة. ومن خ�شائ�شها ما يلي:.
ك�ش���ر اأط���ر ذهنية جامده قدمية ، والدخول والتنقل بحيوية وحريه �شمن 	 

الأطر الذهنيةاملختلفة.
ق���راءة البيان���ات قراءة متعددة من وجهات نظر خمتلف���ة، وتوليد ت�شابهات 	 

متعددة والتالعب بالبدائل والتحرك �شمنها بحرية ذهنية.
ق���درة فائقة يف ال�شيط���رة على الذهن والأفكاراملختلف���ة، والتفكري مبرونة 	 

ح�شيه وجمرده �شمن قواعد واأنظمه
انفت���اح التفك���ري عل���ى الآخري���ن واخلرباتوالأ�شي���اء واملوج���ودات، وامتالك 	 

الإح�شا�ص بالدعابة والتقدير الجتماعي لالأداء.
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ويتمي���ز ال�شخ����ص ال���ذي لدية هذه العادة باأنه )منطل���ق احلديث - لديه بدائل 
متعددةمرن – مبدع – وا�شع الأفق– مو�شع ومف�شل (

التفك�ر يف التفك�ر Thinking about Thinking:ه���ي الق���درة عل���ى - 5
ذك���ر اخلطوات الالزم���ة خلطة العمل وو�شف ما يعرفو م���ا يحتاج ملعرفته 
و الق���درة عل���ي تقييم كفاءة عملة و �شرح خطوات���ه و ا�شرتاتيجياته . و من 

خ�شائ�شها:-
�شب���ط العملي���ات الذهني���ة و املعرف���ة لالأ�شياء و الأف���كار و الإح�شا�ص بها يف 	 

العقل.
التخطي���ط ل�شرتاتيجي���ات ذهني���ة و تنفيذه���ا و مراقبته���ا و �شبطها وفق 	 

القنوات احل�شية املختلفة.
تقييم ال�شرتاتيجيات الذهنية و اخلطط، و العمليات الذهنية، و املعاجلات 	 

لالأمناط و النتاجات.
بن���اء خرائ���ط و بروفي���الت ذهني���ة غني���ة يف عملي���ات التخطي���ط، و تطوير 	 

قدرات الحتفاظ بالأفكار ال�شرورية علي �شطح الذهن.
و يتمي���ز ال�شخ����ص ال���ذي لدي���ة ه���ذه الع���ادة باأن���ه) واع���ي- مفكر بعم���ق- يقيم 

تفكريه- خمطط- يتحدث لنف�شة- منتبه- م�شاعرة ذاتيه(.

ال�سع�ي م�ن اأج�ل الدق�ة Striving for Accuracy: ه���ي الق���درة عل���ى - 6
العم���ل املتوا�شل بحرفية و اإتقان و تفح�ص للمعلومات للتاأكد من �شحتها 
و مراجع���ة متطلب���ات املهام و ما مت اإجنازه ، و مراجعة القواعد التي ينبغي 

اللتزام بها. و من خ�شائ�شها:
العم���ل بحرفي���ة اأو مهني���ه و اإتقان املهم���ة باأقل جهد و تكلف���ة، و يعمل علي 	 

الو�شول لالأكرث دقة.
اختب���ار النتائ���ج و جتربته���ا للتاأك���د من درج���ة الدقة، و يق���ارن النتائج بني 	 

النموذج و الأداء الذي يوؤديه املتعلم حتى يتم اإجناز املهمة.
تواف���ر خ�شائ����ص املوثوقي���ة، الدقة، الإخال�ص، الوف���اء بالعمل دون ح�شاب 	 

للجهد اأو الوقت املبذول.
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و يتمي���ز ال�شخ����ص الذي لدية هذه العادة باأنه ) حريف- ماهر- وا�شح- حمدد- 
برهاين- هديف- يقيني- متفح�ص(

الت�سا�ؤل � طرح امل�سكالت Question and Posing Problems: هي - 7
الق���درة عل���ى ط���رح اأ�شئلة و توليد عدد م���ن البدائل حل���ل امل�شكالت عندما 
حتدث اأو عندما تعر�ص على الفرد من خالل احل�شول على معلومات من 

م�شادر متعددة و القدرة على اتخاذ القرار. من خ�شائ�شها: 
ط���رح اأ�شئل���ة متع���ددة امل�شت���وى املع���ريف الذهن���ي و التحك���م يف م�شتوياته���ا 	 

كمفاتيح للعقل.
التنب���وؤ يف التفكري و التمييز ب���ني الت�شابهات و الختالفات و بني املوجود و 	 

املمكن.
فتح اأبواب العقل باأ�شئلة دقيقة و توليد الأ�شئلة املختلفة و الدقيقة.	 

و يتميز ال�شخ�ص الذي لدية هذه العادة باأنه )مدقق- حذر- مت�شائل- نظري- 
خممن- اإ�شتطالعي- �شكاك- مو�شح(

8 - Applying Past جدي�دة  مواق�ف  عل�ي  ال�سابق�ة  املعرف�ة  تطبي�ق 
ا�شتخال����ص  عل���ي  الق���درة  :ه���ي   Knowledge too newSituations
املعن���ى م���ن جترب���ة ما و ال�شري قدماً، و من ث���م تطبيقه علي و�شع جديد و 
الرب���ط بني فكرتني خمتلفتني، و توظي���ف املهارة يف جميع مناحي احلياة. 

و من خ�شائ�ص هذه العادة ما يلي:-
اخلربات ال�شابقةم�شدر لتدعيم الأفكار، و التجربة و املعاناة تعلم كثرياً.	 
يرج���ع اإىل املا�ش���ي لفح�ص خرباته للو�شول اإيل املعاجلة اجلديدة، و يبني 	 

نظرية ذهنية اأكرث تقدماً بال�شتناد اإيل اأدلة �شابقة.
ي�شتخ���دم اأ�شل���وب املت�شابه���ة يف فهم امل�شكل���ة احلالية لختي���ار احلل اخلزن 	 

لديه و �شد الثغرات و نقل اخلربات من خربة اإيل اأخرى.
و يتمي���ز ال�شخ����ص الذي لدية هذه العادة باأن���ه )يتقدم لالأمام- يحدد موارده- 

يعاود التذكر- يطبق- ينفذ- يرتجم- يعيد ال�شتعمال(
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9 - Thinking and Communicating التفكر � التفاهم بو�سوح � دقة
with Clarityand Precision: ه���ي الق���درة عل���ي تو�شي���ل م���ا يري���ده 
الف���رد بدق���ة �شواء كان ذلك كتابياً اأو �شفوي���اً م�شتخدماً لغة دقيقة، و �شنع 
قرارات اأكرث �شمولية و دقة حيال الأفعال، و ا�شتخدام م�شطلحات حمددة. 

و من خ�شائ�ص هذه العادة ما يلي:-
يع���رب عم���ا يفك���ر في���ه بكلم���ات وا�شح���ة و م�شحوب���ة بانفع���الت ب�شيط���ة و 	 

مفهومة.
يربط اللغة بالتفكري و يقلل من كلمات احل�شو يف التعبري عن اأفكاره.	 
اقت�شاديفي معرفة ما، يتحدث عن خرباته باأقل قدر ممكن من الكلمات.	 

و يتميز ال�شخ�ص الذي لدية هذه العادة باأنه )يح�شن ال�شياغة- دقيق التعبري- 
بليغ- متقن- حمدد- وا�شح(

10 - Gathering Data through جم�ع البيانات با�ستخدام كل احلوا��س
all the Senses: ه���ي الق���درة عل���ي اإتاح���ة اأكرب عدد ممك���ن من الفر�ص 
ل�شتخ���دام احلوا����ص مث���ل الب�ش���ر، ال�شم���ع، اللم����ص و غريها، و زي���ادة عدد 

احلوا�ص املن�شطة لزدياد التعلم. و من خ�شائ�شها ما يلي:-
يحل���ل الأ�شياء الذي مت تناولها عن طري���ق احلوا�ص املختلفة معاً للو�شول 	 

اإيل نظام معريف.
يفكر يف مفاتيح الذهن ل�شتثارة العمليات الذهنية.	 
يعرف اأي القنوات املعرفية الذهنية اأكرث منا�شبة لعملياتهالذهنية.	 
يتعامل مع البيئة كميدان معريف مفتوح و يعالج املدخالت.	 

و يتميز ال�شخ�ص الذي لدية هذه العادة باأنه ) معريف- ح�شي- عملي- تفاعلي- 
وا�شح(
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الت�س�ور � الإب�داع Creating and Imagining: هي قدرة الفرد علي - 11
ت�ش���ور نف�ش���ه يف اأدوار خمتلفة و مواقف متنوعة و اإيجاد احللول البديلة و 

التفكري من عدة زوايا. ومن خ�شائ�شها ما يلي:-
يولد اأفكاراً جديدة، و يتعامل مع عدد كبري من البدائل.	 
مدف���وع بدواف���ع ذاتي���ه للو�شول اإيل اجلم���ال و اخرتاق املجه���ول، و منفتح 	 

علي اأفكار الآخرين.
يت�ش���ور ح���ل امل�شكل���ة قب���ل ممار�ش���ة حله���ا، و ي�شتثم���ر البيئ���ة و عنا�شره���ا 	 

بفاعليه.
ترتب���ط عملية الت�شور بعمليات و ن�شاطات انفعاليه عاطفية حتقق اأهداف 	 

ذات قيمة للفرد.
و يتمي���ز ال�شخ����ص ال���ذي لدي���ة ه���ذه الع���ادة باأن���ه )منفت���ح- متج���دد- مب���دع- 

ت�شوري- تلقائي- خمرتع- مت�شعب(

12 - Responding with Wonderment  ال�ستجاب�ة باندها�س � رهب�ة
and Awe: ه���ي الق���درة عل���ى التوا�ش���ل مع الع���امل و ال�شع���ور بالنبهار و 
ال�شرور يف التعلم و التق�شي و الهتمام و الكت�شاف و الإقدام علي املخاطر 

و حب ال�شتطالع. و من خ�شائ�شها ما يلي:-
يذه���ب بذهن���ه و ج�شم���ه اإيل امل�ش���كالت الغام�ش���ة ليجد لها ح���اًل، و يتمتع 	 

ذهنياً بتحدي امل�شكلة التي تواجهه.
حمبلال�شتطالع، �شغوف بتق�شي الأ�شباب و ما وراء الق�شايا، متعلم مدى 	 

احلياة.
الده�شة الذهنية هي مبثابة زناد للعمل الذهني املتقدم.	 
الرهبة مبثابة نزهة �شحرية ذهنية حمفوفة مبخاطر ال�شعوبة و الغرابة، 	 

و لكن يتلوها متعة حينما يتم الو�شول اإىل احلل.
و يتمي���ز ال�شخ����ص ال���ذي لدية ه���ذه الع���ادة باأن���ه )ح�شا�ص- مذه���ل- انفعايل- 

عجيب- متحدي- غام�ص- حيوي- لديه بعد نظر(
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ه���ي - 13  :Taking Responsible Risks م�سئول�ة  خماط�ر  مهاجم�ة 
ال�شتع���داد لتجرب���ة ا�شرتاتيجي���ات و اأ�شالي���ب و اأف���كار جدي���دة و اختب���ار 
فر�شي���ة جدي���دة حتى ل���و كان ال�شك حياله���ا، و ا�شتغ���الل الفر�ص ملواجهة 

التحدي الذي تفر�شه عملية حل امل�شكالت. و من خ�شائ�شها ما يلي:-
يتعام���ل م���ع خماط���ر ذهني���ة حم�شوب���ة، و املخاط���ر و الف�ش���ل ت�شاع���د على 	 

معرفة احلكمة و ال�شواب.
يفك���ر يف النج���اح املرتب���ط باجلهد و ل يج���اف من الف�ش���ل، و يتجاوز حدود 	 

العامل من حوله ذهنياً، و يجرب نف�شه على اقتحام امل�شكلة.
ي�شيطر على خمزوناته املعرفية الذهنية و ي�شتح�شر ما يريد منها.	 
ميتلك ا�شتب�شاراً ذهنياً كافياً ملعرفة عنا�شر املخاطرة و نواجتها.	 

و يتمي���ز ال�شخ����ص ال���ذي لدية ه���ذه العادة باأن���ه )مغامر- متج���ول- متحدى- 
فردى- �شجاع- جرئ- ا�شتك�شايف.

اإيج�اد الدعاب�ة Finding Humor:هي القدرة عل���ي تقدمي مناذج من - 14
ال�شلوكي���ات الت���ي تدع���وا على ال�شرور و املتعة و ال�شح���ك من خالل التعلم 
من حالت عدم التطابق و املفارقات و امتالك القدرة على تفهم البهجة و 

ال�شرور. و من خ�شائ�شها ما يلي:-
ي�شل اإيل عالقات ذهنية جديدة، و يولد ت�شابهات م�شحكة.	 
يقل���ب الكلم���ات اإيل مع���اين ماألوف���ة ال�شتخ���دام، و ي�شع���د حينم���ا ي�ش���ادف 	 

عالقات م�شادة لجتاهه.
ي�شخر من نف�شه للتقدم نحو العبث بالآخرين.	 
متدف���ق لفظي���اً و �شوري���اً، و يتجن���ب التحي���ز و التع�ش���ب، و التمرك���ز حول 	 

نف�شه و خ�شائ�شه و اأفكاره.
و يتمي���ز ال�شخ����ص ال���ذي لدي���ة هذه الع���ادة باأنه )فكاه���ي- ي�شتخ���دم التورية- 

�شاخر- كاريكاتريي- خيايل- ظريف- مهرج(
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عل���ي - 15 الق���درة   :Thinking Interdependently التب�اديل  التفك�ر 
تربي���ر الأف���كار و اختب���ار م���دى �شالحي���ة ا�شرتاتيجي���ات احلل���ول، و تقبل 
التغذي���ة الراجع���ة، و التفاع���ل و التعاون و العمل �شم���ن جمموعات. و من 

خ�شائ�شها ما يلي:-
يط���وع اأف���كاره لكي يتوافق م���ع الآخرين حينما يفكر معه���م، و يطور اأفكار 	 

الآخرين و يطور اأفكارهبالتفاعل مع اأفكارهم.
 ي�ش���ارك الآخري���ن تفك���ريه و اإجن���ازه، و يط���ور انفتاح���ا ذهني���اً عل���ي اأف���كار 	 

الآخرين و ما لديهم من بدائل.
جتنب الوحدة، و يطور �شورة جديدة عن تفكريهالجتماعي و عن ذاته.	 
يطور فكر اإيثار املجموعة علي الذات، و يتعاطف مع الآخرين يف قيادتهم.	 

و يتمي���ز ال�شخ����ص ال���ذي لديه هذه العادة باأن���ه ) تفاعلي- اجتماع���ي- اأ�شري- 
تباديل- رفيق- متعاون- مت�شامح- متفهم- ودود(

التعلم امل�ستم�ر Leaning Continuously:هي القدرة علي التعلم - 16
امل�شتمر و امتالك الثقة و حب ال�شتطالع و البحث املتوا�شل لطرق اأف�شل 

من اأجل التح�شني و التعديل و حت�شني الذات.ومن خ�شائ�شها ما يلي:-
يبح���ث دائم���ا عن التح�شن الذهن���ي و العمليات الذهني���ة، و حمب للتعلم و 	 

ال�شتطالع طوال الوقت.
دائم التغيري و التعديل لعملياته الذهنية ،و يحرتم نف�شة حينما ل يعرف.	 
يقي���م الفر����ص للتفك���ري بطريقة خمتلف���ة، ودائم العناية بتح�ش���ني ذاته، و 	 

تعديل اأفكاره و منو اإمكانياته و ا�شتعداداته.
ا�شتك�ش���اف بدائ���ل، و الت�شكي���ك يف الفرتا�ش���ات، و مت�ش���وق دائ���م للمعرفة، 	 

مطالب علم و معرفة متوا�شع.
و يتمي���ز ال�شخ����ص الذي لدية ه���ذه العادة باأنه )متعلم م�شتم���ر- مقيم لذاته- 

اإتقاين- ملتزم- جمرب- ي�شعب اإر�شاءه- متفتح- ا�شتطالعي(
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و ميك���ن الإ�ش���ارة اإىل م���ا اأو�شحه كو�شت���ا من اأن ع���ادات العقل ال�شابق 
ذكره���ا قد ا�شتخل�شت من بح���وث اأجريت على الفاعلية الب�شرية، و من اأو�شاف 
لفاعل���ني مرموق���ني، و من حتلي���الت خل�شائ�ص اأنا�ص فاعل���ني، و عندما تواجه 
الط���الب و اأولي���اء الأم���ور و املعلم���ني مواقف �شعب���ة، بحكم الع���ادة ي�شتخدمون 
واحدة اأو اأكرث من عادات العقل التي تتجاوز و ت�شمو فوق جميع الأ�شياء املادية 
الت���ي يتعلمه���ا الفرد يف املدر�شة، فهي جتع���ل التعلم م�شتمراً، لذا ينبغي اأن يكون 
هدف التعليم ب�شفة عامة و تعليم املعاقني �شمعياً ب�شفة خا�شة هو حترير هذه 
الع���ادات و تطويره���ا و اإدخاله���ا �شمن الع���ادات ال�شخ�شية ب�ش���ورة اأف�شل. و هي 
كمجموع���ة ت�ش���كل ق���وة توجه نح���و �شلوك اأ�شل���ي �شحيح و متطاب���ق و اأخالقي.

(Costa and Killick, 2000a, 38-39)

�سمات � اآليات عمل عادات العقل
         وق���د ح���دد كو�شت���ا و كالي���ك (Costa&Killick, 2000a, 9)اأربع���ة �شم���ات 

للعادات العقلية هي:
احرتام امليول اخلا�شة و الفروق الفردية.- )
احرتام العواطف.- )
مراعاة احل�شا�شية الفكرية.- 3
النظرة التكاملية للمعرفة.- 4

و ي�ش���ري ه���اروت و كل���ري (hart&keller, 2003, 57) اأن انخفا����ص 
الق���درة عل���ى ال�شتيعاباملفاهيميق���د يرج���ع اإيل الع���ادات العقلي���ة الت���ي يتبعها 
التالمي���ذ، و توؤك���د روت���ا (Rotta, 2004, 188)  اإىل اأن تنمي���ة ع���ادات العق���ل 
ي�شاعد يف تنظيم املخزون املعريف للمتعلم، و اإدارة اأفكاره بفاعلية و تدريبه علي 
تنظي���م املوجودات بطريقة جديدة و النظ���ر اإيل الأ�شياء بطريقة غري ماألوفة 

لتنظيم املعارف املوجودة حلل امل�شكالت.

فدرا�شة عادات العقل قد تفيد يف حت�شني ال�شتيعاباملفاهيمي لديهم 
و التي اأثبتت الدرا�شات اأن املعاقني �شمعياً لديهم �شعف يف ال�شتيعاباملفاهيمي 
الن���اجت ع���ن �شعف ح�شيلتهم اللغوي���ة و التي يرجع ال�شبب فيه���ا اإيل الفقدان 
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ال�شمع���ي ل���دى املعاق���ني �شمعياً و ما يرتتب عليه من م�ش���كالت يف تعلم الكالم 
و اللغ���ة، مم���ا يوؤدي اإيل �شعف بنيتهم املعرفية و �شع���ف اخلربات املكت�شبة عن 

طريق حا�شة ال�شمع.
و يو�شح ال�شكل التايل كيف تعمل عادات العقل؟
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يت�شح من ال�شكل ال�شابق اأن عادات العقل موزعة على ن�شفي املخ كالتايل:
)9( عادات عقلية يف ن�شف املخ الأمين بن�شبة 56.25% من عادات العقل الكلية
)7( عادات عقلية يف ن�شف املخ الأي�شر بن�شبة 43.75% من عادات العقل الكلية

 Hearing Impairment «The “ال�س��م�م”  ثانيًا:الإعاق�ة ال�سمعي�ة 
»Deafness

حا�ش���ة ال�شم���ع م���ن اأه���م احلوا�ص الت���ي ي�شتقبل من خالله���ا الفرد من 
البيئ���ة اخلارجي���ة، و فقد ه���ذه احلا�شة يوؤثر تاأثرياً كبرياً عل���ى تعلم الفرد للغة 
و عل���ى فه���م الكالم و اللغة، و اأي�شا توؤثر على اخل���ربات ال�شمعية للفرد، و متنع 
الفرد من الندماج يف املجتمع، و تعيق تقدمة العلمي ب�شبب �شعف بنيته املعرفية 
الن���اجت ع���ن نق�ص اخلربات، و جتعل املعاق �شمعيا معزوًل يف عامل ال�شمت بعيداً 
ع���ن تفاع���الت الب�شر، مما يوؤثر بدرجة كبرية عل���ى طريقة تعامله مع الآخرين 
و عل���ى ا�شرتاتيجيات���ه يف معاجل���ة و جتهيز املعلومات ، وح���ل امل�شكالت . و �شيتم 
فيم���ا يلي عر�ص خمت�شر لالإعاق���ة ال�شمعية و تاأثريها على املعاقني �شمعيا من 

الناحية العقلية و املعرفية و النفعالية.

تعريف الإعاقة ال�سمعية 
“ تع���رف الإعاق���ة ال�شمعي���ة باأنه���ا تل���ك امل�ش���كالت الت���ي حت���ول دون اأن 
يق���وم اجله���از ال�شمعي عند الف���رد بوظائفه، اأو تقلل من ق���درة الفرد علي �شماع 
الأ�شوات املختلفة، و ترتاوح الإعاقة ال�شمعية يف �شدتها من الدرجات الب�شيطة 
و املتو�شط���ة الت���ي ينت���ج عنها �شع���ف �شمع���ي اإيل الدرجات ال�شديدة ج���داً و التي 

ينتج عنها �شمم”. )القريوتي و اآخرون،2001: 102(

عل���ى  الف���رد  ق���درة  و تع���رف الباحث���ة الإعاق���ة ال�شمعي���ة باأنه���ا” ع���دم 
ا�شتقب���ال املعلوم���ات عن طريق حا�ش���ة ال�شمع نتيجة و ج���ود م�شكالت يف اجلهاز 
ال�شمعي لدى الفرد ، تعوق الفرد من �شماع الكالم و فهم اللغة عن طريق حا�شة 
ال�شم���ع و ق���د يكون هذا الفقد يف حا�شة ال�شم���ع �شديد اأو متو�شط اأو ب�شيط، ولد 
ب���ه الف���رد اأو ح���دث يف مرحل���ة م���ا بعد ال���ولدة، و قد يك���ون هذا الفق���د ح�شى اأو 

تو�شيلي اأو خمتلط.
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The Deafتعريف الأ�سم

يع���رف هاله���ان و كوفم���ان )Hallahan& Kauffman )2003املع���اق 
ال���ذي ل تك���ون حا�ش���ة ال�شم���ع لديه و  �شمعي���اً و �شعي���ف ال�شم���ع باأن���ه” الف���رد 
وظيفي���ة و فعال���ه لال�شتفادة منها يف احلياة اليومية، و هذه الفئة ت�شم داخلها: 
ال�شمم اخللقي (congenitally) و هم الأفراد الذين ولدوا بالإعاقة ال�شمعية، 
و ال�شم���م العار����ص اأو املكت�ش���ب (Adventitiously)و هم الأف���راد الذين و لدوا 

بحا�شة �شمع عادية ثم فقدوها ب�شبب مر�ص اأو حادث.

و يعرف الأ�شم اأي�شا باأنه “ “ الأ�شم هو ذلك ال�شخ�شالذى فقد �شمعه 
 ،postlanguage اأو مرحلة ما بعد اللغة ،perlanguage يف مرحلة ما قبل اللغة
�ش���واء كان ه���ذا ال�شمم وراثياً Congenital اأو مكت�شب���اً Adventitious، و اأدى 
ه���ذا الفق���د ب���ه اإىل اأن���ه ل ي�شتطيع معاجل���ة املعلوم���ات اللغوي���ة اأو ال�شمعية ول 
ي�شتخدم حا�شة ال�شمع يف اإدراكه للعامل و لكنه يدرك العامل من خالل العتماد 

على الإدراك الب�شرى”. )راغب، 2009: 70(

وقداأو�شح���ت منظمة ال�شحة العاملية اأن ن�شبة انت�شار الإعاقة ال�شمعية 
يف العامل يف عام 2005 ت�شل اإيل 278 مليون �شخ�ص، علماً باأن 80% من امل�شابني 

بال�شمم يعي�شون يف البلدان املنخف�شة الدخل و املتو�شطة الدخل.

اأنواع الإعاقة ال�سمعية

هناك العديد من الت�شنيفات لأنواع الإعاقة ال�شمعية، ميكن اإيجاز اأهم 
ه���ذه الت�شنيف���ات فيم���ا يل���ي: ) ال�شف���دى، 2007: 15-21؛ عامر و عب���د الروؤف، 

)74 -71 :2008
الإعاق�ة ال�سمعي�ة التو�سيلي�ة Conductive Hearing: ه���ي الت���ي حتدث - )

نتيج���ة �ش���ذوذ يف جه���از تو�شي���ل الذبذب���ات ال�شوتي���ة ال���ذى ي�شتم���ل الأذن 
اخلارجية و الطبلة و الأذن الو�شطى بعظيماتها الثالث.
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الإعاق�ة ال�سمعية الع�سبية Sensineual Hearing: هيالتي حتدث نتيجة - )
اأي خطاأ اأو تلف اأو �شذوذ اأو ق�شور يف الأذن الداخلية يف القوقعة احللزونية 

و ع�شب ال�شمع و مركز ال�شمع باملخ.
الإعاق�ة ال�سمعي�ة املختلط�ة Mixed Hearing: حت���دث ه���ذه الإعاق���ة يف - 3

الأذن الداخلي���ة و الو�شط���ى و ه���و عب���ارة ع���ن �شع���ف �شمع م�ش���رتك يحوى 
�شع���ف ال�شم���ع التو�شيل���ي و �شعف ال�شم���ع الع�شبي، نتيج���ة لوجود خلل يف 

اأجزاء الأذن الثالث.
الإعاق�ة ال�سمعية املركزي�ة Control Hearing: حتدث نتيجة خلل يف املخ - 4

و لي�شفي الأذن.

خ�سائ�ص و �سمات املعاقني �سمعيًا
نتيج���ة لفق���د ال�شم���ع اختلفت �شم���ات و خ�شائ����ص املعاق���ني �شمعيا عن 
العادي���ني وفيم���ا يلي عر�ص خمت�ش���ر لل�شمات و اخل�شائ����ص العقلية و املعرفية 
و اخل�شائ����ص النفعالي���ة، و اخل�شائ����ص الجتماعي���ة لرتباطه���م مبتغ���ريات 

الدرا�شة احلالية:

اأ�لً اخل�سائ�س العقلية- املعرفية
اإن اأه���م م���ا يذكر بخ�شو����ص الأطفال املعاقني �شمعياً، ه���و اأن غالبيتهم 
لديه���م ذكاًء عادي���اً، فه���م غ���ري خمتلف���ني يف قدرته���م املعرفية، لكنه���م اأطفال ل 
ي�شتطيع���ون ال�شم���اع مث���ل الأطف���ال العاديني، و هم مي���رون بنف����ص الت�شل�شل يف 
التط���ور املع���ريف ال���ذى مير ب���ه الأطف���ال العاديني و لك���ن مبعدل اأبط���اأ يف بع�ص 
الأحي���ان. و ي�ش���ري البع����ص اإىل اأن العالق���ة طردية بني درجة الإعاق���ة ال�شمعية 
و امل�ش���كالت اللغوي���ة عن���د الف���رد، و بن���اء عل���ي اإ�ش���ارات كث���ري من علم���اء النف�ص 
الرتب���وي اإيل ارتباط القدرة العقلية بالقدرة اللغوية، فذلك موؤ�شراً علي تدين 
اأداء املعاق���ني �شمعي���اً عل���ي اختب���ارات ال���ذكاء. لذلكفم���ن امل�ش���كالت الرئي�شية يف 
حتديد م�شتوى الذكاء عن املعاقني �شمعياً، اأن اختبارات الذكاء التي ت�شتخدم يف 

قيا�ص قدراتهم مل تكن مالئمة لهم.  )البطانية و اآخرون، 2007: 340(
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لك���ن عندم���ا يت���م قيا����ص ذكاء املعاق���ني �شمعياًباختب���ارات ذكاء تنا�ش���ب 
اإعاقتهم، اأي اختبارات ذكاء غري لفظية فاإنهم يثبتون ت�شاويهم اأو اقرتابهم من 
ن�ش���ب ذكاء الأ�شخا����ص العاديني، اأما اختبارات ال���ذكاء اللفظية فهي ل تنا�شبهم 
و ذلك ل�شعف حم�شولهم اللغوي، مما ي�شبب م�شكالت يف فهم الكالم و اللغة.

و يوؤك���د ذل���ك من���ر )2007: 51( حيث اأو�ش���ح اأن انخفا����ص اأداء املعاقني 
�شمعي���اً عل���ى اختبارات ال���ذكاء اللفظية، ل يعن���ي بال�ش���رورة انخفا�ص قدراتهم 
العقلية. و يتفق القريوتي )2006: 76( مع ذلك حيث اأو�شح اأن معظم الدرا�شات 
اأظه���رت اأن م�شت���وى ذكاء الأف���راد املعوق���ني �شمعي���اً ل يختلف ع���ن م�شتوى ذكاء 
الأفراد العاديني يف املتو�شط العام، كما اأظهرت درا�شات اأخرى اأن املعاقني �شمعياً 
لديهم القابلية للتعلم و التفكري التجريدي مامل يعانون من تلف يف الدماغ اأو 

اإعاقات اأخرى م�شاحبه.

اإيل  ت���وؤدي  اأن الإ�شاب���ة بال�شم���م ل  اأك���د بع����ص الباحث���ني  و  الإدراك: 
ال�شع���ف العقل���ي كم���ا ل توؤث���ر بال�ش���رورة علي جوان���ب النمو العقل���ي املعريف، و 
اأن غالبي���ة ال�ش���م ميتلكون ق���درات عقلية تف���وق العاديني و ل�شيم���ا فيما يتعلق 
بالنتب���اه و الإدراك و التذك���ر الب�ش���ري، و ذل���ك اأن معظم ات�شالته���م بالبيئة و 
الع���امل اخلارجي موؤ�ش�شة عل���ي ال�شتطالع الب�شري و اللم�ص، كما تركز الطرق 
التي يتوا�شلون بها و يتعلمون عن طريقها على حا�شة الإب�شار. )راغب، 2009؛ 

)2012 القريطى،  Carver،1998؛ 

و مم���ا يوؤك���د عل���ى اأن���ه ل توجد ف���روق بني الطف���ل الأ�ش���م و العادى يف 
القدرات العقلية، اأن قدرات الطفل العقلية ب�شكل عام يف مرحلة الطفولة تعتمد 
على التقليد و املحاكاة يف اكت�شاب املخزون املعريف و الثقايف لديه و يف قدرته على 
ا�شتيعاب لغة الإ�شارة اأكرب من قدرته على فهم املفردات اللغوية، و من هنا تظهر 
اأهمي���ة ال�شتف���ادة من القدرات العقلية للطفل الأ�شم و ا�شتثمارها ب�شكل اأف�شل 
حتى ل يختلف عن غريه من الأطفال الأ�شوياء. )خليفة و عي�شى، 2009: 142(
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و تو�ش���ح �شق���ري )2012: 14( اأن املعاق �شمعياً يعي�ص حالة من انخفا�ص 
الأم���ن النف�ش���ي، و اأنه يح�شل على خرباته عن طري���ق حوا�شه الأربعة “ اللم�ص 
و الب�ش���ر و الت���ذوق و ال�ش���م، و له���ذا كان يف جم���ال الإدراك اأق���ل حظ���اً من الذى 

ي�شمع.

و هن���اك درا�ش���ات حديث���ة اهتمتبدرا�ش���ة اجلان���ب العقلي ل���دى املعاقني 
�شمعي���اً، فتو�شل���ت درا�ش���ة (Easterbrooks and Scheetz, 2004)اإىل تطوير 
جمموع���ة م���ن القي���م الأخالقية لدى املعاق���ني �شمعياً و الأ�ش����ص العقلية املبنية 
 (Eprahin, عليها هي اأ�شا�ص التفكري الناقد لدى هوؤلء الفئة. و اأو�شحت درا�شة
(2006 اأن هن���اك اأوج���ه ت�شابه و اأوجه اختالف ب���ني املعاقني �شمعياً و ال�شامعني 

فيما يتعلق بقدرات التفكري الإبداعي.

و يو�ش���ح النوب���ي )2005: 54( اأنه ل توجد عالقة مبا�شرة بني الفقدان 
ال�شمعي و الذكاء، خا�شة و اأن الإ�شابة بالإعاقة ال�شمعية ل تت�شمن بال�شرورة 
التخل���ف العقل���ي، و لذل���ك ف���اإن ثنائية فق���دان ال�شمع و الغباء ما ه���ي اإل منطق 
مبتور قائم على التفكري اخلاطئ باأن الإعاقة يف الكالم تعني اإعاقة يف القدرات 
املعرفية ، اأو اأن الأخطاء يف كتابة الأطفال ال�شم تنعك�ص على ذكائهم تبعاً لذلك، 
و هناك راأى اآخر يرى عدم وجود عالقة يف القدرة على التفكري املجرد يف عالقة 

اللغة بالعمليات الفكرية بني الأطفال ال�شم و ال�شامعني.

الذاك�رة: ق���د اأثبتت بع�ص الدرا�شات اأن هن���اك اآثر للفقد احل�شي و ال�شمعي على 
التذك���ر، فف���ي بع�ص اأبعاده يتفوق املعاقون �شمعي���اً على زمالئهم ال�شامعني و يف 
البع����ص الآخ���ر يق���ل املعاق���ون �شمعيا ع���ن ال�شامع���ني، فمثاًل يتف���وق ال�شم على 
ال�شامع���ني يف تذكر ال�ش���كل اأو الت�شميم و تذكر احلركة، بينما يتفوق ال�شامعني 
عل���ى ال�ش���م يف تذك���ر املتتالي���ات العددية، واأي�ش���اً هناك �شعوبات ل���دى ال�شم يف 
 (Easterbrooks, 2004; West, Donna,.علي���ه التع���رف  و  الزم���ن  ادراك 

2012)
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اللغة لدى املعاق �سمعيًا: يوؤثر الفقدان ال�شمعي على اللغة لدى املعاق �شمعياً 
لي����ص فق���ط يف القدرة اللفظية لأ�شوات الكالم بل اأي�شاً على القدرة على حتليل 
ال���كالم و فهم���ه و ذل���ك لأن م���ن مل ي�شم���ع ال���كالم يك���ون غ���ري قادر عل���ى فهم و 
حتليل و اإدراك معانى الكلمات، و اللغة هي و�شيلة الب�شر يف التعبري عن اأفكارهم 
و رغباته���م و ميوله���م، و بالت���ايل توؤث���ر �شع���ف اللغة ل���دى املعاق���ني �شمعياً علي 
الكتاب���ة اأي�ش���اً، فاجلملة عن���د الأ�شم جمل ب�شيطة غري مركب���ة غري �شليمة من 
الناحي���ة الرتكيبي���ة. فالأ�ش���م دائماً م���ا يتذكر الكلم���ات التي له���ا مقابل يف لغة 

الإ�شارة.

فالق�شور احلادث يف اللغة لدى املعاقني �شمعياً يجعل هناك �شعوبة يف 
ترجم���ة الأف���كار و امل�شاعر اإىل عبارات و كلمات مفهومه و مدركه، فالأ�شم يفكر 
اأوًل فيم���ا يري���د التعب���ري عنه ث���م تبداأ الأ�شاب���ع يف التعبري ع���ن ذلك من خالل 

(Marchark,1997, 79) .الإ�شارات

التح�سيل الأكادميي: توؤثر الإعاقة ال�شمعية علي التح�شيل الأكادميي 
تاأث���رياً كب���رياً، فيع���اين املعاق���ون �شمعي���اً م���ن انخفا����ص يف م�شت���وى التح�شي���ل 
الأكادمي���ي مقارن���ة باأقرانهم العاديني، و يظهر هذا النخفا�شفي معظم املناهج 
الدرا�شي���ة خا�ش���ة الق���راءة و يرى بع����ص الباحثني اأن املعاقني �شمعي���اً ل يعانون 
من تدن ملحوظ يف قدراتهم العقلية، لذلك فاإن انخفا�ص التح�شيل قد يرجع 
اإىل ع���دم مالءم���ة املناه���ج الدرا�شي���ة اأو ط���رق التدري�ص اأو تدن���ى م�شتوى كفاءة 

العاملني معهم اأو انخفا�ص م�شتوى دافعيتهم. )عقل، 2012: 66(

و قد اأ�شارت العديد من الدرا�شات اإيل وجود بع�ص ال�شعوبات يف تعليم 
املعلومات العلمية و خا�شة املفاهيم لدى التالميذ املعاقني �شمعياً و منها درا�شة 

ميلزومكلت�ص Miles and Mcletchie، 2004 و درا�شة اجلوهرى 2005.
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ثانيًا: اخل�سائ�س النفعالية: 
توؤك���د درا�ش���ة الأ�شق���ر )2002: 121( اأن �شمت���ي اخلج���ل و ع���دم الثق���ة 
بالنف�ص هما الأكرث انت�شاراً لدى الأفراد ال�شم، و يرى فاروق الرو�شان )2001: 
197(اأن املعوق���ني �شمعي���اً يعان���ون من م�ش���كالت تكيفية يف منوه���م الجتماعي و 

املهني و العقلي و اللغوي و الأكادميي و التي توؤثر على �شخ�شيته.

اأك���رث  ال�ش���م  الذك���ور  اأن   )9-6  :2012( نتي���ل  و  احلل���و  اأو�ش���ح  ق���د  و 
ا�شتقاللية من الإناث ال�شم، و يرجع ذلك اإىل اأن ال�شم اأكرث اختالطاً باملجتمع 
م���ن الإن���اث و اأك���رث رغب���ة و ج���راأة عل���ى التوا�ش���ل الجتماع���ي و ذل���ك رغب���ة يف 
حتقي���ق ال�شتقاللية، كما اأن الإناث يلج���اأن اأكرث اإىل احلماية الزائدة و التقرب 
م���ن الوالدي���ن و العتم���اد عليه���م لتعوي����ص النق����ص، مم���ا ي���وؤدى خلوفهن من 
امل�شتقب���ل و قلة احتكاكهن باملجتم���ع. و اأي�شا يت�شم املعاقني �شمعيا  بالنطوائية 

و النعزالية، و اخلوف من امل�شتقبل و عدم الأم النف�شي.

ثالثا: اخل�سائ�س الجتماعية
باعتب���ار اأن اللغ���ة ال�شفهي���ة ه���ي اأداة التوا�ش���ل الجتماع���ي ل���ذا ت���وؤدي 
الإعاق���ة ال�شمعي���ة بدوره���ا اإىل اإعاق���ة النم���و الجتماعي للطف���ل حيث حتد من 
م�شاركات���ه و تفاعالت���ه م���ع الآخري���ن و اندماجهف���ي املجتم���ع، مما يوؤث���ر �شلبياً 
عل���ى توافق���ه الجتماعي، و عل���ى مدى اكت�شابه امله���ارات الجتماعية ال�شرورية 

و الالزمة حلياته يف املجتمع. )القريطى، 2012: 1(

كم���ا اتفق���ت معظ���م الدرا�ش���ات اأن املعاق���ني �شمعي���اً لديهم درج���ة عالية 
م���ن التمرك���ز حول الذات، و العتمادية، و عدم الن�ش���ج و الثبات النفعايل. كما 
يت�شفون بالت�شلب و اجلمود، و التهور و الندفاعية و عدم الرتوي، و التمرد و 
الع�شي���ان و ع���دم الق���درة على �شبط النف�ص، الن�شاط الزائ���د و امليل اإىل الإ�شباع 
املبا�ش���ر حلاجاته���م. و كذلك لديهم �شعور بالوح���دة و العزلة و عدم القدرة على 
التوا�شل مع الآخرين، و عدم ال�شعور بالأمن، و اخلوف من امل�شتقبل، و التقلبات 
ابوقل���ة)2007(؛  و  )�شري���ف)2002(؛ م�شطف���ي  بالنق����ص  ال�شع���ور  و  املزاجي���ة 

القريطى )2012(؛ الظاهر )2012(.
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مم���ا �شب���ق يت�ش���ح اأن ال�شمع يعترب اأم���راً حيوياً و اأ�شا�شي���اً يف مظهر من 
مظاه���ر حياتنا اليومية، لأن اأث���ر ال�شمم ل يقت�شر على عجز الطفل عن �شماع 
الآخري���ن املحيط���ني ب���ه، اأو عن اكت�شاب ال���كالم بطريقة طبيعي���ة نامية، اأو على 
ن�شاأت���ه تبع���اً لذل���ك فيبيئ���ة فقرية باملعلوم���ات، و لكن الأمر يتع���دى ذلك اإىل ما 
ه���و اأخط���ر حيث ي���وؤدى ال�شمم اإىل احل���د من احلواجز التي حتف���ز الطفل على 
اكت�ش���اف يف الع���امل املحيط به و اإىل التقليل من الأ�شياء التي تثري روح الف�شول 

و ال�شتطالع.

الدرا�سات ال�سابقة
و نظ���راً لع���دم وجود درا�ش���ات �شابقة ) يف حدود عل���م الباحثة( يف عادات 
العق���ل ل���دى املعاقني �شمعيا، ل���ذا فقد اعتمدت الدرا�ش���ة احلالية على ت�شخي�ص 
عادات العقل لدى فئة الإعاقة ال�شمعية و �شيتم عر�ص بع�ص الدرا�شات ال�شابقة 

التي تناولت عادات العقل لدى العاديني.

هدف���ت درا�ش���ة با�شن���ج و اإي���دن Passing& Eden (2000)اإىل حت�شني 
التفك���ري املرن لدى ال�شم و ثقيل���ي ال�شمع با�شتخدام تقنية الواقع الفرتا�شي. 
تكون���ت عين���ة الدرا�ش���ة م���ن )14 طفل( ت���رتاوح اأعماره���م ما ب���ني )8- 11�شنة(. 

اأظهرت النتائج حت�شن ملحوظ لدى العينة التجريبية يف التفكري املرن.

درا�ش���ة ال�شباغ و اأخريات )2006( هدفت اإىل التعرف على عادات العقل 
لدى الطلبة املتفوقني، و مالحظة الفروق باختالف اجلن�ص و اجلن�شية، تكونت 
عين���ة الدرا�ش���ة من )90( طالب���ا و طالبة من املتفوقني م���ن الأردن و ال�شعودية، 
اأظه���رت النتائ���ج وج���ود ف���روق ذات دلل���ة اإح�شائي���ة ب���ني متو�شط���ات الطلب���ة 
املتفوق���ني يف ال�شعودي���ة و الأردن ل�شال���ح الطلب���ة ال�شعوديني. و اأ�ش���ارت النتائج 
اأي�ش���اً اإىل وج���ود ف���روق ذات دلل���ة اإح�شائية ب���ني الذكور و الإن���اث املتفوقني يف 

عادات العقل.
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درا�ش���ة نوف���ل )2006(:هدف���ت الدرا�ش���ة اإىل التعرف على ع���ادات العقل 
ال�شائع���ة ل���دى طلبة املرحل���ة الأ�شا�شية، تكونت عينة الدرا�ش���ة من )834( طالباً 
و طالب���ة مبدار����ص وكال���ة الغ���وث يف الأردن، تو�شلت النتائ���ج اإيل اأن اأكرث عادات 
العق���ل �شيوع���اً لدى الطلبة هي علي الرتتيب ) التحكم بالتهور، املثابرة، الكفاح 
م���ن اأجل الدق���ة، ال�شتعداد الدائم للتعلم امل�شتمر، التفكري التباديل، و الإ�شغاء 
بتفهم و تعاطف(. كما اأظهرت نتائج الدرا�شة عدم وجود فروق يف اكت�شاب عادات 

العقل تعزى للجن�ص.

درا�شة واير�شما Wiersema (2009) هدفت اإىل التعرف علي املعاجلة 
العقلية املق�شودة: تفكري الطالب كعادة عقلية.ترى الدرا�شة اأن معظم الطالب 
ل يقومون عادة بالتفكري العميق الذي ي�شمح لهم بتعلم ما وراء اكت�شاب املعرفة. 
تكون���ت عين���ة الدرا�شة م���ن )8 طالب( يف تخ�ش�شات خمتلف���ة ، ارتكزت الدرا�شة 
عل���ي تنمي���ة امل�شئولية و درا�ش���ة تفكري هوؤلء الطالب، و تاأث���ري التفكري التاأملي 
العمي���ق عل���ي تعلمهم. اأظهرت النتائ���ج اأن الطالب ي�شاألون اأك���رث مما يتكلمون، 
مم���ا اأدى اإىل اأنه���م اأ�شبحوا ي�شاألون و يجيبون عل���ى الأ�شئلة من تلقاء اأنف�شهم، 

مما �شاهم يف رفع و تطوير التفكري كعادة عقلية.

درا�ش���ة بوخي���ت Buckheit (2010)  هدف���ت اإىل البح���ث ع���ن التفكري 
كع���ادة عقلي���ة: و حتفي���ز الط���الب ع���ن طريق م���اوراء املعرف���ة. اهتم���ت الدرا�شة 
ال���ذى تعرف���ه  بعملي���ة التحمي���ل املع���ريف الزائ���د “Cognitive Overload”و 
الدرا�ش���ة باأن���ه “ �شعة الذاكرة العاملة و ال�شرتاتيجي���ات املتبعة يف حالة و�شول 
تلك ال�شعة اإىل احلد الأق�شى”، وراأت الدرا�شة اأن اأهم ا�شرتاتيجية ملواجهة هذا 
التحميل املعريف الزائد هي “ الإغالق” ذلك مثل “ املوقف عند حمادثة �شخ�ص 
ل يتح���دث اللغ���ة الإجنليزي���ة مثال فهو يرد على كل �ش���يء موجه له بالإمياءات 
و البت�شام���ات. و اعتمدت الدرا�ش���ة على ا�شتخدام اأ�شاليب تربوية مثل احلوار و 
التفكري و املمار�شة لتف�شري ما تعلمة الفرد بطريقة فعالة، تو�شلت الدرا�شة اإىل 
اأن حتفيز الطالب للتفكري فيما وراء املعرفة يعتمد على كل من املعلم و املتعلم، 
فاملعلم���ني ذوي التفك���ري التاأملي و الناقد لعملياته���م التفكريية هم الأقدر على 
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تدري����ص الط���الب لتعليمهم ليقوم���وا بنف�ص العملي���ات، اأي�شاً تو�شل���ت الدرا�شة 
اإىلاأهمي���ة التع���اون و امل�شاركة بني الطالب مل�شاعدتهم يف تنمية التفكري ما وراء 

املعريف عن طريق )1( القراءة الب�شرية )2( الأخالق )3(نظرية املعرفة.

تعليق على الدرا�سات ال�سابقة
اهتم���ت كل الدرا�ش���ات ال�شابق���ة بدرا�ش���ة ع���ادات العقل ل���دى العاديني و من 	 

امللحوظ انه ل توجد درا�شات خا�شة باملعاقني �شمعيا.
كل الدرا�ش���ات اهتم���ت بدرا�ش���ة ع���ادات العق���ل ل���دى العادي���ني يف املرحل���ة 	 

الأ�شا�شي���ة او يف املتفوق���ني مثل درا�شة واير�شم���ان )2006(، و نوفل )2006(، 
و ال�شباغ )2006(.

اظه���ر با�شنج و اي���دن )2000( انه ميكن حت�شني التفكري املرن لدى املعاقني 	 
�شمعيا .

تو�شل���ت بع����ص الدرا�ش���ات درا�شة ال�شب���اغ )2006( اإىل ان���ه توجد فروق بني 	 
الذكور و الإناث يف عادات العقل.

فرو�ص الدرا�سة
نظ���را لع���دم وج���ود درا�ش���ات �شابق���ة اهتمت بدرا�ش���ة ع���ادات العقل لدى 
املعاقني �شمعيا توجه فرو�ص الدرا�شة، لذا ف�شيتم �شياغة فرو�ص الدرا�شة على 

هيئة فرو�ص �شفرية كما يلى:

1- ل تختلف معدلت انت�شار عادات العقل )املثابرة- التحكم بالتهور- ال�شتماع 
بتعاط���ف و تفه���م- التفك���ري مبرونة- التفك���ري يف التفك���ري- ال�شعي من اأجل 
الدق���ة- الت�ش���اوؤل و ط���رح امل�ش���كالت- تطبي���ق املعرف���ة ال�شابقة عل���ى مواقف 
جدي���دة- التفك���ري و التفاه���م بدق���ة وو�ش���وح- جم���ع البيان���ات ع���ن طري���ق 
احلوا����ص- الت�ش���ور و الإب���داع و البت���كار- ال�شتجاب���ة باندها����ص و رهب���ه- 
مهاجم���ة خماط���ر م�شئول���ة- التفك���ري بدعاب���ة- التفك���ري التب���اديل- التعلم 

امل�شتمر( لدى كل من ال�شم الذكور و ال�شم الإناث.
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2- ل توج���د ف���روق ذات دللة اإح�شائي���ة يف عادات العقل ال�ش���ت ع�شرة )مو�شوع 
الدرا�شة( بني كل من الذكور ال�شم و الإناث ال�شم.

3-ل توج���د فروقذاتدللةاإح�شائيةفيعاداتالعقالل�شتع�شرة )مو�شوعالدرا�شة( 
بينكالل�شم)عينة كلية( و ال�شامعني )عينة كلية(.

4- ل توجدفروقذاتدللةاإح�شائيةفيعاداتالعقالل�شتع�ش���رة )مو�شوعالدرا�شة( 
بينكلمنالذكور ال�شم و الذكور ال�شامعني. 

ة - 6 ل�شتع�ش���ر لعقال تا ا د فيعا ئية ح�شا اإ لة ل تد ا قذ و فر جد تو ل
)مو�شوعالدرا�شة( بينكلمنالإناث ال�شموالإناث ال�شامعات.

اإجراءات الدرا�سة
اأ�لً: عينة الدرا�سة

تكون���ت عين���ة الدرا�ش���ة الأ�شا�شي���ة م���ن )120( طالب و طالب���ة موزعني 
طالب���ة  و  طال���ب   60( �شمعي���ا(،  املعاق���ني  م���ن  طالب���ة  و  طال���ب   60( كالآت���ي 
م���ن ال�شامع���ني(، ت���رتاوح اأعماره���م م���ا ب���ني )12- 15 �شن���ة(، و تكون���ت العين���ة 
ال�شتطالعي���ة امل�شتخدم���ة يف تقن���ني اأداة الدرا�ش���ة م���ن )60 طال���ب و طالب���ة( 
موزع���ني كالآت���ي: )30 طال���ب و طالب���ة معاق���ني �شمعي���اً منا�شف���ٍة، 30 طال���ب و 
طالبه �شامعني منا�شفٍة( و قد مت اختيارهم ب�شورة ع�شوائية من مدار�ص الأمل 
لل�شم بكفر ال�شيخ، و مدار�ص اأرميون الإعدادية، و ال�شهيد حمدي الإعدادية، و 

الإعدادية بنات القدمية بكفر ال�شيخ.

ثانيًا: اأد�ات الدرا�سة:

مقيا�س عادات العقالإعداد الباحثة

يه���دف املقيا����ص لتحدي���د ع���ادات العقل ال�شائع���ة لدى كل م���ن املعاقني 
�شمعي���اً و ال�شامع���ني )العاديني(، و يتكون املقيا�ص م���ن )92( مفردة تقي�ص )16( 
Costa&Killick (2000) ع���ادة عقلي���ة طبق���اً للقائم���ة الأولي���ة الت���ي و�شعه���ا
يف منوذجه���م لع���ادات العق���ل، تكونت مف���ردات املقيا����ص لبع�ص الع���ادات من )6( 
مف���ردات، و بع�شه���ا من )5( مفردات، و مت تدوير عب���ارا املقيا�ص بحيث ا�شبحت 
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العب���ارة الوىل يف البع���د الأول هى العب���ارة الأوىل يف املقيا�ص و العبارة الأوىل يف 
البع���د الثانىه���ى العبارة الثانية يف املقيا�ص و العبارة الأوىل يف البعد الثالث هى 
العبارة الثالثة يف املقيا�ص و هكذا حتى نهاية عبارات املقيا�ص و كانت موزعة كما 

يو�شحها اجلدول التاىل:-
جدول رقم )  1   (

 يو�صح توزيع مفردات مقيا�س عادات العقل
ارقام المفردات بالمقياسعدد المفرداتالعادة العقليةم

)،أ7)،أ33،أ49،أ65،أ)68المثابرة)

)،أ8)،أ34،أ50،أ66،أ)68التحكمأبالتهور)

3،أ9)،أ35،أ)5،أ67،أ683االستماعأبتعاطفأوأتفهم3

4،أ0)،أ36،أ)5،أ68،أ684التفكيرأبمرونة4

5،أ))،أ37،أ53،أ69،أ685التفكيرأفيأالتفكير5

))،6،أ38،أ54،أ570السعىأمنأ	جلأالدقة6

7،أ3)،أ39،أ55،أ)7،أ686التساؤلأوأطرحأالمشكالت7

8،أ4)،أ40،أ56،أ)57تطبيقأالمعرفةأالسابقةأعلىأمواقفأجديد	8

9،أ5)،أ)4،أ57،أ573التفكيرأوأالتفاهمأبوضوحأوأدقة9

0)،أ6)،أ)4،أ58،أ574جمعأالبياناتأعنأطريقأكلأالحواس0)

))،أ7)،أ43،أ59،أ75،أ687التصورأوأاإلبداعأوأاإلبتكار))

))،أ8)،أ44،أ60،أ76،أ688االستجابةأباندهاشأوأرهبة))

3)،أ9)،أ45،أ)6،أ77،أ689مهاجمةأمخاطرأمسئولة3)

4)،أ30،أ46،أ)6،أ578إيجادأالدعابة4)

5)،أ)3،أ47،أ63،أ79،أ690التفكيرأالتبادلي5)

6)،أ)3،أ48،أ64،أ80،أ)69التعلمأالمستمر6)

مت اختي���ار مف���ردات املقيا����ص بالرج���وع اإىل الأبح���اث و املراج���ع الت���ي 
تناول���ت ع���ادات العق���ل وكذل���ك خ�شائ����ص كل عادة عقلي���ة )كما ذك���ر يف مقدمة 
البح���ث احل���ايل(، و الكلم���ات الدال���ة عل���ى كل ع���ادة و خ�شائ����ص ال�شخ�ص الذى 
لدي���ة ك ع���ادة، و مت �شياغ���ة املف���ردات يف كل عادة بع�شها )7( مف���ردات و بع�شها 
)8( مف���ردات. و بعد تقن���ني الختبار و عر�ص املقيا�ص على املحكمني مت ا�شتبعاد 
بع����ص الفق���رات و العبارات و التي اتفق املحكمني على ا�شتبعادها ب�شبب تكرارها 
يف مف���ردات اأخ���رى، اأو ب�شب���ب عدم مالءمته���ا للعادة. و مت ترجم���ة املقيا�ص بلغة 
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الإ�ش���ارات الو�شفي���ة )ترجم���ة تعليم���ات ومف���ردات املقيا����ص(، و قام���ت الباحث���ة 
بتطبيق���ه بنف�شه���ا على فئ���ة املعاق���ني �شمعياً]لإتقان الباحثة للغ���ة التوا�شل مع 
املعاقني �شمعياً �شواء التوا�شل اليدوي )اإ�شارات و�شفية- هجاء اأ�شبعي(، اأو لغة 

التوا�شل ال�شفهي اأو التوا�شل الكلي[.

ت�سحيح املقيا�س: مت ت�شحيح املقيا�ص وفق مقيا�ص متدرج من )3،2،1( 
حي���ث يخت���ار الطالب )�ش���واء املعاق �شمعيا اأو الع���ادي( دائما، اأحيان���اً، اأبداَ، حيث 
ياأخ���ذ) 3 درج���ات( يف حالة اختياره دائم���ا اأي اأن العبارة تنطبق عليه، و اذا اختار 

اأحيانا فياأخذ )درجتان(، و اذا اختاراأبدا فياأخذ )درجة واحدة(.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س

اأ�لً: �سدق املقيا�س: مت ح�شاب �شدق املقيا�ص عن طريق الآتي:-

أ �ش���دق املحكمني: مت عر�ص املقيا�ص يف �شورت���ه الأولية )قبل التقنني( على 	-
)12( حمكم متخ�ش�شني يف جمال علم النف�ص و ذوي الحتياجات اخلا�شة.

و يتم تو�شيح اأداء املحكمينفي مفردات املقيا�ص يف اجلدول الآتي
جدول رقم )2(

نسبةأاالتفاقمفرداتأالتحكيمم

)9%مدىأتمثيلأالمفرداتأللعادةأالتيتندرجأتحتها)

95%مدىأمالئمةأمفرداتأالمقياسألعينةأالدراسة)

89%تعديلأ	وأإضافةأ	وأحذفأبعضأالمفردات3

يت�ش���ح م���ن اجل���دول ال�شاب���ق اأن ن�شبة اتف���اق املحكمني على م���دى مالءمة 
املف���ردات للع���ادة العقلية 91%، و م���دى مالئمتها لعينة البح���ث 95% و هى ن�شب 

مقبولة، كما مت تعديل املفردات التي اأبدى عليها املحكمني مالحظات.

أ �ش���دق الت�ش���اق الداخل���ي: مت ح�ش���اب معام���ل الرتباط بني درج���ة كل عادة 	-
عقلية من العادات ال�شت ع�شرة و بع�شها البع�ص
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جدول رقم )3(
يو�صح العالقات االرتباطية بني اأبعاد املقيا�س و بع�صها البع�س

12345678910111213141516ااملتغري
1-0.1380.1470.3460.3460.2740.4390.2920.1560.1630.5150.3200.2430.1840.0400.280
2--221.0.1460.2220.0190.1730.1640.3310.3320.2670.2760.0480.3120.0960.039
3---008.142.250.193.286.185.349.123.079.219.192.118.390.
4----102.165.263.113.026.-175.273.154.176.250.120.335.
5-----298.375.533.276.237.534.542.039.384.011.-468.
6------233.425.211.323.269.290.111.159.222.352.
7-------499.281.298.481.351.355.252.021.-441.
8--------377.391.410.354.156.296.128.397.
9---------258.414.352.142.473.029.-105.

10----------370.144.045.244.244.244.
11-----------419.183.362.067.-460.
12------------250.587.013.354.
13-------------587.013.354.
14--------------013.354.
15---------------354.
16----------------

ت�شري نتائج اجلدول ال�شابق اإىل ما يلي:- 
وج���ود عالقة ارتباطية دالة بني عادة العق���ل رقم )16( )التعلم امل�شتمر( و - )

جميع عادات العقل اخلم�ص ع�شرة الأخرى ما عدا العادة رقم )9() التفكري 
و التفاه���م بدق���ة وو�ش���وح(، و ت���رتاوح الدللة ما ب���ني )0.05- 0.01( حيث 
تراوح���ت معام���الت الرتب���اط ما ب���ني)0.280- 0.468(، كم���ا توجد عالقة 
ارتباطية دالة ما بني غالبية العادات العقلية و بع�شها البع�ص مما يو�شح 

ارتباط العادات ببع�شها البع�ص.
كان هن���اك ارتب���اط و لكن���ه غ���ري دال ب���ني بع�ص الع���ادات العقلي���ة و بع�شها - )

البع����ص، و بينم���ا كان���ت غالبي���ة الرتب���اط ب���ني الع���ادات العقلي���ة و بع�شها 
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البع����ص كان���ت ذات دلل���ة اإح�شائي���ة، تراوحت م���ا ب���ني )0.05- 0.01( رمبا 
يك���ون �شع���ف العالقة الرتباطية بني بع����ص العادات ناجت عن عدم جتان�ص 
العين���ة ال�شتطالعي���ة الت���ي ا�شتملت جمموعتي العادي���ني و ال�شم، بجانب 

بع�ص العادات العقلية غري مرتبطة ببع�شها البع�ص.
ثانيا: ثبات املقيا�س:مت ح�شاب ثبات املقيا�ص عن طريق الآتي

أ الفاكرونب���اخ حل�ش���اب ثب���ات 	- ا�شتخ���دام طريق���ة  الفاكرونب���اخ: مت  طريق���ة 
الختبار.

جدول رقم )  4 (
 يو�صح معامل ثبات الفاكرونباخ للمقيا�س

معامل الفاالعادةم

0.833**المثابرة)
0.834**التحكمأبالتهور)
0.833**االستماعأبتعاطفأوأتفهم3
0.834**التفكيرأبمرونة4
0)0.8**التفكيرأفيأالتفكير5
7)0.8**السعىأمنأ	جلأالدقة6
3)0.8**التساؤلأوأطرحأالمشكالت7
9)0.8**تطبيقأالمعرفةأالسابقةأعلىأمواقفأجديد	8
9)0.8**التفكيرأوأالتفاهمأبوضوحأوأدقة9
6)0.8**جمعأالبياناتأعنأطريقأكلأالحواس0)
8)0.8**التصورأوأاإلبداع))
0)0.8**االستجابةأباندهاشأوأرهبة))
)0.83**مهاجمةأمخاطرأمسئولة3)
9)0.8**إيجادأالدعابة4)
0.839**التفكيرأالتبادلي5)
3)0.8**التعلمأالمستمر6)

0.836**الدرجةأالكلية
** دال عند 0.01           * دال عند 0.05

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيم معامل الفا تراوحت بني )0.818- 0.836( 
وهى قيم داله اإح�شائيا عند م�شتوى )0.01(، وهذا ي�شري اإىل اأن املقيا�ص يتمتع 

بدرجة جيدة من الثبات.
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أ طريقة اإعادة التطبيق: مت تطبيق املقيا�ص على العينة ال�شتطالعية و بعد 	-
مرور ثالثة اأ�شابيع متتطبيقه مرة اأخرى على نف�ص العينة.

جدول رقم)  5 (
يو�صح معامالت الثبات ملقيا�س عادات العقل بطريقة اإعادة التطبيق

القيمةالعادةم
0.333**المثابرة)
0.309**التحكمأبالتهور)
0.330**االستماعأبتعاطفأوأتفهم3
0.306**التفكيرأبمرونه4
0.566**التفكيرأفيأالتفكير5
0.446**السعىأمنأ	جلأالدقة6
))0.5**التساؤلأوأطرحأالمشكالت7
0.588**تطبيقأالمعرفةأالسابقةأعلىأمواقفأجديد	8
))0.4**التفكيرأوأالتفاهمأبوضوحأوأدقة9
0.470**جمعأالبياناتأعنأطريقأكلأالحواس0)
0.596**التصورأوأاإلبداع))
0.569**االستجابةأباندهاشأوأرهبة))
0.373**مهاجمةأمخاطرأمسئولة3)
0.573**إيجادأالدعابة4)
35).0*التفكيرأالتبادلي5)
))0.5**التعلمأالمستمر6)

0.834**الدرجةأالكلية

** دال عند 0.01               * دال عند 0.05
يت�ش���ح من اجلدول ال�شاب���ق اأن قيم معامالت الثبات تراوحت بني )0.235- 
0.834( و هى قيم دالة اإح�شائياً عند م�شتوى )0.01- 0.05(، و ي�شري هذااإىل اأن 

املقيا�ص يتمتع بدرجة جيدة من الثبات.
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نتائج الدرا�سة و تف�سريها:

نظراً لأن الدرا�شة ت�شخي�شية كما هو مو�شح �شابقا، و نظراً لعدم وجود درا�شات 
�شابق���ة- يف ح���دود علم الباحث���ة- تناولت متغريات الدرا�شة ل���ذا ف�شيتم مناق�شة 
النتائ���ج و تف�شريه���ا يف �شوء خ�شائ�ص العينة، و بع����ص الدرا�شات ال�شابقة التي 

تناولت املحور الأ�شا�شي يف الدرا�شة )عادات العقل(.

النتائج املتعلقة بالفر�س الأ�ل:و ين�ص على “ ل تختلف معدلت انت�شار عادات 
العقل )املثابرة- التحكم بالتهور- ال�شتماع بتعاطف و تفهم- التفكري مبرونة- 
التفكري يف التفكري- ال�شعى من اأجل الدقة- الت�شاوؤل و طرح امل�شكالت- تطبيق 
املعرف���ة ال�شابقة عل���ى مواقف جديدة- التفكري و التفاه���م بدقة وو�شوح- جمع 
البيانات عن طريق احلوا�ص- الت�شور و الإبداع و البتكار- ال�شتجابةباندها�ص 
و رهبه- مهاجمة خماطر م�شئولة- التفكري بدعابة- التفكري التباديل- التعلم 

امل�شتمر( لدى كل من املعاقني �شمعيا الذكور و و املعاقات �شمعياالإناث.

و للتع���رف عل���ى نتيج���ة هذا الفر�ص مت ح�ش���اب عدد تكرارات كل ع���ادة عقلية يف 
ثالث م�شتويات )مرتفع- متو�شط- ب�شيط(، ثم ح�شاب الن�شبة املئوية لتكرارات 
كل ع���ادة عقلية ح�شب التدرج ال�شاب���ق، و ت�شيف الباحثة ترتيب معدلت انت�شار 

عادات العقل للعينة الكلية املعاقني �شمعيا.

و اجل���داول التالية تو�ش���ح التكرارات و الن�شب املئوية ل���كل عادة عقلية، فيو�شح 
ج���دول رقم )6( معدلت النت�شار لدى العينة الكلية للمعاقني �شمعياً، و جدول 
رق���م )7( مع���دلت النت�ش���ار ل���دى الذك���ور ال�ش���م، و ج���دول رق���م )8( مع���دلت 

النت�شار لدى الإناثاملعاقات �شمعيا كما يلي:- 
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جدول رقم )6(
 يو�صح ن�صبة �صيوع عادات العقل للعينة الكلية لل�صم

العاداتأالعقلية

بسيطمتوسطمرتفع

عأ
مو
مج

ت
را
را
لتك
ا

يةأ
ئو
الم
بأ
نس
ال

ت%
را
را
لتك
ل

ار
كر
النسبةأالت

المئوية
%

ار
كر
النسبةأالت

المئوية
%

ار
كر
النسبةأالت

المئوية
%

00)%6.6660)0)67.)67376.))3)المـــثابـــرة
00)%83060)3.333456.67)8التحكمأبالتهور

00)%6760.))677.)5)36.673))االستماعأبتعاطفأوأتفهم
00)%6760.)93)673456.67.))7التفكيرأبمرونة

00)%6760.))033.337)3355التفكيرأفيأالتفكير
00)%560)5)673456.67.))))السعىأمنأ	جلأالدقة

00)%6760.))3)673660.))))التساؤلأوأطرحأالمشكالت
00)%8303863.3346.6760)تطبيقأالمعرفةأالسابقةأعلىأمواقفأجديدة

00)%3.3360)85)675.))7التفكيرأوأالتفاهمأبدقةأووضوح
00)%060)676.)8.33376)7)جمعأالبياناتأعنأطريقأالحواس

00)%6760.))677.)5)3.333)4)التصورأوأاإلبداعأوأاالبتكار
00)%060)53.336)36.673))االستجابةباندهاشأوأرهبه
00)%6760.))3)67.)46.67437مهاجمةأمخاطرأمسئولة

00)%060)545756)9التفكيرأبدعابة
00)%3536603560))التفكيرأالتبادلى
00)%560)8.339)7)3456.67التعلمأالمستمر

جدول رقم )7(
يو�صح ن�صبة �صيوع عادات العقل لعينة الذكور لل�صم

العاداتأالعقلية

بسيطمتوسطمرتفع

عأ
مو
مج

ت
را
را
لتك
ا

يةأ
ئو
الم
بأ
نس
ال

ت%
را
را
لتك
ل

ار
كر
الت

النسبةأ
المئوية
%

ار
كر
الت

النسبةأ
المئوية
%

ار
كر
الت

النسبةأ
المئوية
%

00)%6.6730)70))3.33)7المـــثابـــرة
00)%446.6730)3.33930)7التحكمأبالتهور

00)%030)066.673)3.33)7االستماعأبتعاطفأوأتفهم
00)%030)73.333))6.67)5التفكيرأبمرونة

00)%6.6730)36.67))756.67)التفكيرأفيأالتفكير
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00)%030)653.333)36.67))السعىأمنأ	جلأالدقة
00)%6.6730)8605)3.33)7التساؤلأوأطرحأالمشكالت

00)%6.6730)790)3.33)تطبيقأالمعرفةأالسابقةأعلىأمواقفأجديدة
00)%6.6730)376.67)6.67)5التفكيرأوأالتفاهمأبدقةأووضوح

00)%3.3330)963.334)3.33)7جمعأالبياناتأعنأطريقأالحواس
00)%030)653.333)36.67))التصورأوأاالبداعأوأاالبتكار
00)%6.6730)653.33)40))االستجابةبإندهاشأوأرهبه
00)%963.3393030)6.67)مهاجمةأمخاطرأمسئولة

00)%3.3330)70))6.67)8التفكيرأبدعابة
00)%3.3330)73.33))3.33)7التفكيرأالتبادلى
00)%030)6.673)963.338)التعلمأالمستمر

جدول رقم )8(
يو�صح ن�صبة �صيوع عادات العقل لعينة االإناث لل�صم

العاداتأالعقلية

بسيطمتوسطمرتفع

عأ
مو
مج

ت
را
را
لتك
ا

يةأ
ئو
الم
بأ
نس
ال

ت%
را
را
لتك
ل

ار
كر
النسبةأالت

المئوية
ار%

كر
النسبةأالت

المئوية
ار%

كر
النسبةأالت

المئوية
%

00)%6.6730)653.338)0)6المـــثابـــرة
00)%3.3330)583.334)3.33)التحكمأبالتهور

00)%3.3330)36.674))550)االستماعأبتعاطفأوأتفهم
00)%653.3330)40))6.67)التفكيرأبمرونة

00)%6.6730)653.339305)التفكيرأفيأالتفكير
00)%4030))860)00السعىأمنأ	جلأالدقة

00)%6.6730)8608)3.33)4التساؤلأوأطرحأالمشكالت
00)%6.6730)36.67))756.67)تطبيقأالمعرفةأالسابقةأعلىأمواقفأجديدة

00)%893.330030)6.67)التفكيرأوأالتفاهمأبدقةأووضوح
00)%6.6730)860)033.33)جمعأالبياناتأعنأطريقأالحواس

00)%4030))550)0)3التصورأوأاإلبداعأوأاالبتكار
00)%3.3330)653.334)033.33)االستجابةباندهاشأوأرهبه
00)%3.3330)4804)6.67)مهاجمةأمخاطرأمسئولة

00)%6.6730)4805)3.33)التفكيرأبدعابة
00)%6.6730)467.46)446.67)التفكيرأالتبادلى
00)%030)5509306)التعلمأالمستمر
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ت�شري نتائج اجلداول )6، 7، 8( اإىل ما يلي:
اأ�لً: بالن�سب�ة للعين�ة الكلي�ة للمعاق�ن �سمعياكان���ت الع���ادات العقلي���ة ذات

املعدل املرتفع و الأكرث انت�شارا بالرتتيب كما يلي:-
التعلم امل�شتمر  بن�شبة 56.67  %- )
التفكري يف التفكري بن�شبة %55- )

اأم���ا باق���ي ع���ادات العقل فق���د ارتفع به���ا املع�دل املتو�سط و كان���ت الأكرث 
ن�شب���ة يف النت�شار بالرتتيب كما يلي )التفكري و التفاهم بدقة وو�شوح )%85(- 
التفك���ري بدعابة )75%(- مهاجمة خماط���ر م�شئولة )71.67%(- تطبيق املعرفة 
ال�شابق���ة يف مواق���ف جدي���دة )63.33%(-عادت���ي املثاب���رة و جم���ع املعلوم���ات ع���ن 
طري���ق احلوا�ص )61.67%(- عادتيالت�شاوؤل و ط���رح امل�شكالت والتفكري التباديل 
)60%(- ع���ادات التحك���م بالته���ور و ال�شع���ي م���ن اأج���ل الدق���ة و التفك���ري مبرونة 
)56.6%(- ال�شتجابةباندها����ص و رهب���ة )53.33%(- عادتيالت�ش���ور و الإب���داع و 

ال�شتماع بتعاطف و تفهم )%51.67(.

ثاني�ًا: بالن�سب�ة لعين�ة املعاقن �سمعي�ًا الذكور كان���ت الع���ادات العقلية ذات 
املعدل املرتفع و الأكرث انت�شارا بالرتتيب كما يلي:-

التعلم امل�شتمر  بن�شبة63.33 %- )
التفكري يف التفكري بن�شبة %56.57- )

اأم���ا الع���ادات العقلية التي ارتفع به���ا املعدل املتو�سط و كانت الأكرث ن�شبة 
يف النت�ش���ار بالرتتي���ب كم���ا يلي ) التفكري و التفاهم بدق���ة وو�شوح )%76.67(- 
املثاب���رة  و  بدعاب���ة  التفك���ري   -)%73.33( والتفكريالتب���اديل  مبرون���ة  التفك���ري 
)70%(- ال�شتم���اع بتعاط���ف و تفه���م )66.67%(- جم���ع املعلوم���ات ع���ن طري���ق 
احلوا����ص و مهاجم���ة خماط���ر م�شئول���ة )63.33%( - ال�شع���ي م���ن اأج���ل الدق���ة و 

الت�شور و الإبداع )%53.33(.

اأما العادات التي ارتفع بها املعدل املنخف�س و كانت اأقل انت�شارا هى التحكم 
بالتهور )%46.67(.
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ذات  الع���ادات  فكان���ت  �سمعيًاالإن�اث  املعاق�ات  لعين�ة  بالن�سب�ة  ثالث�ًا: 
املعدل املرتفع و الأكرث انت�شاراً بالرتتيب كما يلي:

تطبيق املعرفة ال�شابقة على مواقف جديدة        %56.67- )
التفكري يف التفكري  %53.33- )
ت�شاوي عادتيال�شتماع بتعاطف و تفهم مع التعلم امل�شتمر     %50- 3

اأما العادات العقلية التي ارتفع بها املعدل املتو�سط و كانت الأكرث ن�شبة 
يف النت�ش���ار بالرتتي���ب كم���ا يلي)التفك���ري و التفاهم بدقة وو�ش���وح )%93.23(- 
التحك���م بالته���ور )83.33%(-  عادت���ي مهاجم���ة خماط���ر م�شئول���ة و التفك���ري 
التب���اديل )80%(- ع���ادات ال�شع���ي من اأجل الدق���ة و الت�شاوؤل و ط���رح امل�شكالت و 
جم���ع البيانات عن طريق احلوا�ص )60%(- عادتي املثابرة وال�شتجابةباندها�ص 

و رهبة )%53.33(.

اأم���ا التفك���ري التب���اديل فق���د ت�ش���اوى فيه���ا املع���دل املرتف���ع م���ع املع���دل 
املتو�شط)46.67%( مما يدل على انت�شار العادة.

اأم���ا الع���ادات الت���ي ارتف���ع به���ا املع�دل املنخف��س و كانت اأق���ل انت�ش���ارا هى 
التفكري مبرونة )%53.33(.

نتائج الفر�س الثاين و ين�ص على: » ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف 
ع���ادات العق���ل ال�شت ع�شرة )مو�ش���وع الدرا�شة( بني جمموعت���ي ال�شم الذكور و 

ال�شم الإناث.

للعينة   )T-test( و للتحق���ق من �شحة ه���ذا الفر�شا�شتخدمت الباحث���ة
)ن1= ن2= 30(
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جدول رقم )9(
يو�صح قيمة )ت( لداللة الفروق بني جمموعتي ال�صم الذكور و االإناث

البيان

العادة

االنحرافأالمعياريالمتوسطأالحسابي
قيمةأ)ت(

مستوىأ
الداللة إناثأصمذكورأصمإناثأصمذكورأصم

غ.د3)5.)67).))50.)700.))433.))المثابرة
غ.د90,893)).)884.)733.))366.))التحكمأبالتهور

8850.05,)38).))85.)3.433)433.))االستماعأبتعاطفأ
)40.0)5693,0.)845.)0.866)00).))التفكيرأبمرونة

غ.د50,765)7.))93.)33).3)3.700)التفكيرأفيأالتفكير
غ.د349,)55).)45).)00).))500.))السعيمنأ	جلأالدقة

غ.د044,)83).)6)0.)700.))66).))التساؤلأوأطرحأالمشكالت
)603,3680,00).))59.)833.))33).0)تطبيقأالمعرفةأالسابقةأ

غ.د)4),)354.)5)9.)400.))0.866)التفكيرأوأالتفاهمأأبوضوح
)0,0)43,)5)6.)063.)666.))0.500)جمعأالبياناتأبالحواس

)00,0)6,)344.))77.)33).))633.))التصورأوأاإلبداع
0.05))7,)5)6.)978.)333.))33).3)االستجابةأباندهاشأ

غ.د0,787)33.))90.)466.))800.))مهاجمةأمخاطرأمسئولة
)3433,3840.00.))40.)4009.700.))إيجادأالدعابة

غ.د346,)566.)775.)3.633)866.))التفكيرأالتبادلي
غ.د465,)99).)868.)700.))3.667)التعلمأالمستمر

ت�شري نتائج جدول رقم )9( اإىل الآتي:-

اأ�لً: )اأ( توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بني جمموعتي ال�شم الذكور و الإناث 
يف ع���ادات العق���ل: التفكري مبرونة )مب�شت���وى دللة 0.001(، الت�ش���ور و الإبداع 
)مب�شت���وى دلل���ة 0.05(، ال�شتجابةباإندها����ص و رهب���ة )مب�شت���وى دللة 0.05(، 
اإيج���اد الدعاب���ة ) مب�شتوى دللة 0.001( و ذلك ل�سال�ح الذكور ال�سم حيث كانت 
قي���م املتو�شطات احل�شابية للذكور ال�شم اأعلي من املتو�شطات احل�شابية لالإناث 
ال�شم على هذه العادات العقلية، اأي اأن الذكور ال�شم ترتفع لديهم تلك العادات 

مقارنة بالإناث.
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)ب(توج���د ف���روق ذات دللة اإح�شائية بني جمموعتي ال�ش���م الذكور و الإناثفي 
ع���ادات العق���ل: ال�شتماع بتعاطف و تفهم )مب�شتوى دللة 0.01(، جمع البيانات 
ع���ن طري���ق احلوا�ص )مب�شتوى دللة 0.01(، تطبي���ق املعرفة ال�شابقة يف مواقف 
جدي���دة )مب�شت���وى دلل���ة 0.01( و ذل���ك ل�سال�ح الإن�اث ال�س�م حي���ث كان���ت قيم 
املتو�شطات احل�شابية لالإناث ال�شم اأعلي من املتو�شطات احل�شابية للذكورال�شم 
على هذه العادات العقلية، اأى اأن الإناث ال�شم ترتفع لديهم تلك العادات مقارنة 

بالذكور.

ثاني�ًا: ل توج���د ف���روق ذات دلل���ة اإح�شائي���ة ب���ني جمموعت���ي الذك���ور ال�شم و 
الإن���اث ال�شم على باقى العادات العقلي���ة: املثابرة- التحكم بالتهور- التفكري يف 
التفك���ري- ال�شعي من اأجل الدق���ة- الت�شاوؤل و طرح امل�شكالت- مهاجمة خماطر 
م�شئول���ة- التفك���ري التب���اديل- التعل���م امل�شتم���ر حي���ث كان���ت قيم )ت( غ���ري دالة 

اإح�شائيا على هذه العادات العقلية.

نتائ�ج الفر��س الثال�ث: و ال���ذى ين����ص عل���ى » ل توج���د ف���روق ذات دلل���ة 
اإح�شائية يف عادات العقل ال�شت ع�شرة )مو�شوع الدرا�شة( بني جمموعتي ال�شم 

عينة كلية و ال�شامعني عينة كلية.

 T-testاختب���ار الباحث���ة  ا�شتخدم���ت  الفر����ص  ه���ذا  �شح���ة  م���ن  للتحق���ق 
)ن1= ن2= 60(

و يو�شح ذلك جدول رقم )   10    (
قيمة )ت( لداللة الفروق بني جمموعتى ال�صم عينة كلية و ال�صامعني عينة كلية

البيان

العادة

االنحرافأالمعياريالمتوسطأالحسابي
ققيمة)ت(

مستوىأ
الداللة

صم
عينهأكلية

سامعين
عينةأكلية

صم
عينهأكلية

سامعين
عينةأكلية

)5.8850.00)74.)885.)7)4.0)067.))المثابرة
)3.5330.00))4.)588.)867.))550.))التحكمأبالتهور

9440.05.)9)).)098.)3.700)933.))االستماعأبتعاطفأ
)0.00)9433.87.)7)8.)867.))533.))التفكيرأبمرونة

6960.05.)64).)354.)67).4)3.467)التفكيرأفيأالتفكير
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غ.د8)0.9)99.)735.)7)).))800.))السعيمنأ	جلأالدقة
)9534.0480.00.)03).)3.483)983.))التساؤلأوأطرحأالمشكالت

780.05).)56).)9)).)833.))0.983)تطبيقأالمعرفةأالسابقةأ
7460.05.)705.))67.)850.))33).))التفكيرأوأالتفاهمأبوضوحأ
)00.0)6.))69.)934.)00).))083.))جمعأالبياناتأبالحواس

)675.5480.00).)77).)33).4)933.))التصورأوأاإلبداع
غ.د486.)9)5.)840.)3.333)733.))االستجابةأباندهاشأ

)7730.00.)49).)636.)600.))633.))مهاجمةأمخاطرأمسئولة
غ.د))5.)3.008))).)67).))0.550)إيجادأالدعابة

غ.د7)9650.8.)))).)933.))50).3)التفكيرأالتبادلي
9050.05.)99).))58.)4.033)83).3)التعلمأالمستمر

ت�شري نتائج اجلدول ال�شابق اإىل الآتي:
اأ�لً: توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بني جمموعة املعاقني �شمعيا عينة كلية و 
ال�شامع���ني عينة كلية يف عادات العقل: املثابرة )مب�شتوى دللة 0.001(، التحكم 
بالته���ور )مب�شت���وى دللة 0.001(، الإ�شتم���اع بتعاطف و تفه���م )مب�شتوى دللة 
0.05(، التفكري مبرونة )مب�شتوى دللة 0.001(، التفكري يف التفكري )مب�شتوى 
دللة 0.05(، الت�شاوؤل و طرح امل�شكالت )مب�شتوى دللة 0.001(، تطبيق املعرفة 
ال�شابق���ة )مب�شت���وى دلل���ة 0.05(، التفك���ري و التفاهم بدقة وو�ش���وح )مب�شتوى 
دللة 0.05(، جمع البيانات عن طريق احلوا�ص )مب�شتوى دللة 0.01(، الت�شور 
و الإب���داع )مب�شت���وى دللة 0.001(، مهاجمة خماط���ر م�شئولة )مب�شتوى دللة 
0.001(، التعل���م امل�شتم���ر )مب�شت���وى دللة 0.05(ل�سالح عين�ة ال�سامعن حيث 
كان���ت قي���م املتو�شطات احل�شابية لل�شامعني اأعلى من قي���م املتو�شطات احل�شابية 
ملتو�شط���ات للمعاق���ني �شمعي���ا على هذه الع���ادات العقلي���ة، اأي اأن ال�شامعني عينة 

كلية ترتفع لديهم تلك العادات مقارنة باملعاقني �شمعيا.

ثاني�ًا: ل توج���د ف���روق ذات دللة اإح�شائية بني جمموع���ة املعاقني �شمعيا عينة 
كلي���ة و ال�شامع���ني عينة كلية على باقي العادات العقلية: ال�شعي من اأجل الدقة، 
ال�شتجابةباإندها����ص و رهبة، اإيجاد الدعاب���ة، التفكري التباديل. حيث كانت قيم 

)ت( غري دالة على هذه العادات العقلية.
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نتائج الفر�س الرابع: و الذى ين�ص على » ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية 
يف عادات العقل ال�شت ع�شرة )مو�شوع الدرا�شة( بني جمموعتي املعاقني �شمعيا 

الذكور و ال�شامعني الذكور؟«
للتحق���ق من �شحة هذا الفر����ص ا�شتخدمت الباحثة اختبار T-test  )ن1= 

ن2= 30(
جدول رقم ) 11(

يو�صح قيمة )ت( لداللة الفروق بني جمموعتيالذكور ال�صم و الذكور ال�صامعني
البيان

العادة

االنحرافأالمعياريالمتوسطأالحسابي

قيمةأ)ت(
مستوىأ

الداللة ذكورأصم
ذكورأ

سامعين
ذكورأصم

ذكورأ

سامعين

)3573.6090.00.))50.)3.767)433.))المثابرة
)6870.00.)863.)884.)667.))367.))التحكمأبالتهور

7540.05.)8)5.))85.)00).3)433.))االستماعأبتعاطفأ
غ.د59).)633.)846.)767.))00).))التفكيرأبمرونة

غ.د43).0)67.))93.)3.633)3.700)التفكيرأفيأالتفكير
غ.د.59)9)8.)46).)633.))500.))السعيمنأ	جلأالدقة

8390.05.)447.)6)0.)00).3)67).))التساؤلأوأطرحأالمشكالت
)4590.0.)663.))59.)67).))33).0)تطبيقأالمعرفةأالسابقةأ

غ.د53.0430.335)9.)00).))0.867)التفكيرأوأالتفاهمأبوضوحأ
غ.د0.963)67.)064.)0.967)0.500)جمعأالبياناتأبالحواس

7470.05.)775.))77.)3.433)633.))التصورأوأاإلبداع
غ.د40).)870.)978.)567.))33).3)االستجابةأباندهاشأ

غ.د7)0.)55).))90.)333.))800.))مهاجمةأمخاطرأمسئولة
)8780.00.)68).))40.)4009.700.))إيجادأالدعابة

غ.د))).)9)4.)776.)400.))867.))التفكيرأالتبادلي
غ.د)0540.05.)869.)3.700)3.667)التعلمأالمستمر

ت�شري نتائج جدول )11( اإىل ما يلى:
اأ�لً: )اأ(:توج���د ف���روق ذات دلل���ة اإح�شائي���ة ب���ني جمموعت���ي الذك���ور املعاق���ني 
�شمعي���ا و الذك���ور ال�شامعني يف ع���ادات العقل: املثابرة )مب�شت���وى دللة 0.001(، 
التحك���م بالته���ور )مب�شتوى دللة 0. 01(، ال�شتم���اع بتعاطف و تفهم )مب�شتوى 
دلل���ة 0.05(، الت�شاوؤل و طرح امل�ش���كالت )مب�شتوى دللة 0.05(، تطبيق املعرفة 
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ال�شابق���ة )مب�شت���وى دلل���ة 0.01(، الت�ش���ور و الإب���داع )مب�شت���وى دلل���ة 0.05( 
ل�سالح ال�سامعن الذكور حيث كانت قيم املتو�شطات احل�شابية للذكور ال�شامعني 
اأعلى من قيم املتو�شطات احل�شابية ملتو�شطات للمعاقني �شمعيا الذكورعلى هذه 
الع���ادات العقلي���ة، اأى اأن ال�شامع���ني الذك���ور ترتف���ع لديهم تلك الع���ادات مقارنة 

باملعاقني �شمعيا الذكور.

)ب(:توج���د ف���روق ذات دللة اإح�شائي���ة بني جمموعتي املعاق���ني �شمعيا الذكور 
و ال�شامع���ني الذك���ور يف ع���ادة اإيج���اد الدعاب���ة ) مب�شت���وى دلل���ة 0.01(ل�سال�ح 
املعاق�ن �سمعيا الذكورحي���ث كانت قيم املتو�شطات احل�شابي���ة للمعاقني �شمعيا 
الذك���ور اأعلى م���ن قيم املتو�شط���ات احل�شابية ملتو�شطات لل�شامع���ني الذكور على 
ه���ذه الع���ادة العقلي���ة، اأى اأن املعاقني �شمعي���ا الذكور ترتفع لديه���م تلك العادات 

مقارنة بال�شامعني.

ثانيا:ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بني جمموعتي الذكور املعاقني �شمعيا 
و الذك���ور ال�شامع���ني عل���ى باق���ي العادات العقلي���ة: التفكري مبرون���ة، التفكري يف 
التفك���ري، ال�شع���ي م���ن اأج���ل الدق���ة، التفك���ري و التفاه���م بدق���ة و و�ش���وح، جم���ع 
البيان���ات ع���ن طري���ق احلوا����ص، ال�شتجابةباإندها����ص و رهب���ة، مهاجمة خماطر 
م�شئول���ة، التفك���ري التباديل، التعلم امل�شتمر حيث كان���ت قيم )ت( غري دالة على 

هذه العادات العقلية.

نتائ�ج الفر��س اخلام��س: و ال���ذى ين�ص عل���ى » ل توج���د ف���روق ذات دللة 
اإح�شائي���ة يف ع���ادات العق���ل ال�ش���ت ع�ش���رة )مو�ش���وع الدرا�ش���ة( ب���ني جمموعتي 

املعاقات �شمعيا الإناث و ال�شامعات الإناث.
  T-test للتحق���ق م���ن �شح���ة ه���ذا الفر����ص ا�شتخدم���ت الباحث���ة اختب���ار

)ن1= ن2= 30(
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جدول رقم ) 12(
يو�صح قيمة )ت( لداللة الفروق بني جمموعتياملعاقات �صمعيا االإناث و ال�صامعات االإناث

البيان

العادة

االنحرافأالمعياريالمتوسطأالحسابي
قيمةأ)ت(

مستوىأ
الداللة إناثأصم

إناثأ
سامعات

إناثأصم
إناثأ
سامعات

)0.00))0504.7.)68).)67).4)700.))المثابرة
3350.05.)876.)30).)3.067)733.))التحكمأبالتهور

غ.د)0).)683.)39).)00).4)3.433)االستماعأبتعاطفأ
)00.00)).364).)570.)967.))0.867)التفكيرأبمرونة

800.05).)480.)5)7.)4.700)33).3)التفكيرأفيأالتفكير
غ.د59).))06.)55).)600.))00).))السعيمنأ	جلأالدقة

)90.00)53.7)3.)83).)3.866)700.))التساؤلأوأطرحأالمشكالت
غ.د07).)403.)60).)500.))833.))تطبيقأالمعرفةأالسابقةأ

)0.0))6.)))).)354.)600.))400.))التفكيرأوأالتفاهمأبوضوحأ
)8600.00.)967.)6)6.)3.433)667.))جمعأالبياناتأبالحواس

)5.9780.00))3.)344.)4.833)33).))التصورأوأاإلبداع
50.005)9.))88.)6)6.)00).4)333.))االستجابةأباندهاشأ

453.0370.005).))33.)867.))467.))مهاجمةأمخاطرأمسئولة
)40.00)9375.3.)343.)833.))9.700إيجادأالدعابة

غ.د66).850).)566.)3.467)3.633)التفكيرأالتبادلي
)7340.00.)))5.)00).)4.367)700.))التعلمأالمستمر

ت�شري نتائج جدول )12( اإىل ما يلي:
اأ�لً: )اأ(: توج���د ف���روق ذات دلل���ة اإح�شائي���ة ب���ني جمموعت���ي املعاق���ات �شمعي���ا 
الإن���اث و ال�شامع���ات الإن���اث يف عادات العق���ل: املثابرة )مب�شت���وى دللة 0.001(، 
التحك���م بالته���ور )مب�شت���وى دلل���ة 0.05(، التفك���ري مبرون���ة )مب�شت���وى دلل���ة 
و  التفك���ري   ،)0.001 دلل���ة  )مب�شت���وى  امل�ش���كالت  ط���رح  و  الت�ش���اوؤل   ،)0.05
التفاه���م بو�ش���وح و دق���ة )مب�شت���وى دلل���ة 0.01(، جم���ع البيان���ات ع���ن طري���ق 
احلوا����ص )مب�شت���وى دلل���ة 0.01(، الت�ش���ور و الإبداع )مب�شت���وى دللة 0.001(، 
ال�شتجابةباإندها����ص و رهب���ة )مب�شت���وى دلل���ة 0.005(،  التفك���ري يف التفك���ري 
)مب�شت���وى دلل���ة 0.005(، مهاجم���ة خماطر م�شئولة )مب�شت���وى دللة 0.005(، 
اإيجاد الدعابة )مب�شتوى دللة 0.001(، التعلم امل�شتمر )مب�شتوى دللة 0.01(، 
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ل�سالح الإناث ال�سامعات حيث كانت قيم املتو�شطات احل�شابية لالإناث ال�شامعات 
اأعل���ى م���ن قيم املتو�شطات احل�شابية ملتو�شطات املعاق���ات �شمعيا الإناث على هذه 
الع���ادات العقلي���ة، اأي اأن ال�شامع���ات الإن���اث ترتف���ع لديه���م تلك الع���ادات مقارنة 

باملعاقات �شمعيا الإناث.

ثانيًا: ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بني جمموعتي املعاقات �شمعيا الإناث 
و ال�شامع���ات الإن���اث على باقي عادات العقل: ال�شتم���اع بتعاطف و تفهم، ال�شعي 

من اأجل الدقة، تطبيق املعرفة ال�شابقة يف مواقف جديدة، التفكري التباديل.

تف�سري النتائج
نظ���راً لع���دم وج���ود درا�ش���ات �شابق���ة –يف ح���دود عل���م الباحث���ة- يف جم���ال 
الدرا�ش���ة احلالية )�شوى بع�ص الدرا�شات ع���ن العاديني(، ف�شوف تف�شر الباحثة 
النتائ���ج يف �شوء الإطار النظري خ�شائ����ص املعاقني �شمعياً، اإ�شافة اإيل خرباتها 
يف التعامل مع فئة املعاقني �شمعياً ، حيث عملت الباحثة فرتة طويلة يف مدار�ص 
الأمل لل�شم، و تعمل حاليا اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة 
ال�شمعي���ة -كلي���ة الرتبي���ة- جامع���ة الطائ���ف، وت�ش���رف عل���ى طالب���ات الرتبي���ة 

امليدانيفي معاهد الأمل لل�شم.

من خالل عر�ص نتائج الفرو�ص يت�شح ما يلي:
الفر��س الأ�ل:بالرج���وع اإيل اجل���داول )6، 7، 8( جن���د اأن هن���اك توزي���ع معت���دل 
لع���ادات العق���ل لدى املعاقني �شمعي���اً �شواء العينة الكلي���ة اأو عينة املعاقني �شمعيا 
الذك���ور، اأو املعاق���ات �شمعي���اً الإناث ما ب���ني العادات ذات التك���رارات املرتفعة، مما 
ي���دل عل���ى انت�شار العادة. فمثاًليف العينة الكلية جن���د اأن العادات العقلية الأكرث 
انت�شارا هي التعلم امل�شتمر و التفكري يف التفكري و قد يرجع ذلك اإىل اأن املعاقني 
�شمعي���اً نتيج���ة لفقده���م حا�ش���ة ال�شم���ع ، و بالتايل فق���د اخل���ربات املرتتبة على 
ه���ذه احلا�شة و اعتمادهم على احلوا����ص الأخرى يف تناول املعلومات مما يرتتب 
علي���ه �شع���ف بنيتهم املعرفية فهم دائم���ا يف حالة ا�شتفهام عن كل �شيء حولهم و 
يت�شم���ون بح���ب ال�شتط���الع و الرغب���ة يف معرفة كل �شيء، ولذل���ك فانت�شارعادة 
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التعلم امل�شتمر تعرب عن �شغفهم الدائم ملعرفة ما يجرى من حولهم، اأما انت�شار 
عادة التفكري يف التفكري فكما ذكر يف خ�شائ�ص املعاقني �شمعياً فهم دائماً لديهم 
خ���وف من امل�شتقب���ل و عدم الثقة يف الآخرين، و اأي�ش���اَ نتيجة ل�شتخدامهم لغة 
الإ�ش���ارة و الت���ي تتطلب حتويل اأفكارهم و احتياجاته���م و التعبري عنها بالرموز 
)الإ�شارات(، لذا فهم دائماً يفكرون اأوًل فيما �شيقولونه اأو يفعلونه اأي يخططون 

اأوًل ثم بعد ذلك ينفذوا ما خططوا له.

و ه���ذا م���ا اأكده انت�شار تلك العادات عند املعاق���ني �شمعياً الذكور، و املعاقات 
�شمعي���اً الإن���اث، حي���ث كانت الع���ادات الأك���رث انت�ش���اراً)ذات املع���دل املرتفع( لدى 
املعاق���ني �شمعي���اً الذكور هي على الرتتيب التعل���م امل�شتمر و التفكري التباديل، و 
يتفق ذلك مع نتائج العينة الكلية يف عادة التعلم امل�شتمر اأما التفكري التباديل ، 
فق���د يرجع انت�شار هذه الع���ادة لدى الذكور ال�شم اإىل خ�شائ�ص املعاقني �شمعياً 
الذك���ور يف رغبته���م يف تكوين جماعات و عالق���ات، و ال�شوؤال، و تبادل املعرفة مع 

الآخرين و الندماج داخل املجتمع فهم اأقل عزلة من الإناث.

اأم���ا بالن�شب���ة للع���ادات الأكرث انت�ش���ارا )ذات املع���دل املرتفع( ل���دى املعاقات 
�شمعي���اً فكان���ت عل���ى الرتتي���ب: تطبي���ق املعرف���ة ال�شابق���ة على مواق���ف جديدة، 
التفك���ري يف التفك���ري، ال�شتم���اع بتعاط���ف و تفه���م، التعل���م امل�شتم���ر، و ت�ش���اوت 
التك���رارات يف املرتفع و املتو�ش���ط بالن�شبة لعادة التفكري التباديل. و هذه النتائج 
توؤك���د م���ا تو�شل���ت اإليه النتائ���ج مع العين���ة الكلية للمعاق���ني �شمعي���اً و ما تت�شم 
ب���ه املعاق���ات �شمعياً م���ن خ�شائ�ص و �شف���ات متيزهن حيث اأنه���ن بالفعل مييلن 
ل�شتخ���دام الأ�شالي���ب و الط���رق الت���ي ت�شاعده���ن م���ن قب���ل اإ�شب���اع حاجته���ن و 
ل مييل���ن اإىلالبت���كار اأو ا�شتخ���دام ط���رق جديدة حي���ث اأنهن لديه���ن خوف من 
امل�شتقب���ل، وع���دم ثق���ة، وعدم ال�شع���ور بالأمان و ليه���ن �شعف يف الأم���ن النف�شي 
و تخ���وف م���ن الآخرين، ل���ذا يف�شلن تطبيق املع���ارف القدمي���ة لالطمئنان اإىل 
نتائجه���ا، اأم���ا ال�شتم���اع بتعاط���ف و تفه���م فه���ذه الع���ادة تتفق و طبيع���ة املعاقات 
�شمعي���اً م���ن حيث رغبتهن يف فهم الأداءات الدللي���ة و التعبريية و امل�شاعر التي 
ي�شدرها الآخرون، و اأي�شاً ظهورهن مبظاهر ل تعرب عن وجود الإعاقة لديهن 
لذا يف�شلن الإن�شات اأوًل ثم بعد ذلك ي�شدرون رد الفعل، اأما العادتان الأخريات 

فقد مت تف�شريهما �شابقاً.
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وق���د اأ�ش���ارت النتائ���ج اأي�شاً اإىل الع���ادات العقلية الأقل انت�ش���اراً )ذات املعدل 
املنخف�ص(فه���ي ل���دى املعاقني �شمعي���اً الذكور كانت عادة التحك���م بالتهور و هذا 
يتف���ق مع طبيعتهم التي اأو�شحتها درا�شة خ�شائ�شها من ات�شامهم بالندفاعية 

و العدوانية.

اأم���ا الع���ادات الأقل انت�شاراً يف املعاقات �شمعي���اً فهي عادة التفكري مبرونة، و 
تتف���ق اأي�ش���اً هذه النتيج���ة مع خ�شائ�شهن حي���ث اأنهن يت�شم���ن باجلمود و عدم 
املرونة، و العناد، وقد يرجع ذلك لأنهن يف كثري من الأحيان يكون لديهن خلط 
يف املفاهي���م و ع���دم الق���درة على فهم املفاهي���م املجردة نتيجة �شع���ف ح�شيلتهن 

اللغوية الناجمة عن ال�شعف ال�شمعي.

اأم���ا باق���ي العادات العقلية فق���د ارتفع فيها املعدل املتو�ش���ط كان هو الأكرث 
انت�شاراً، و هذا يدل على و جود هذه العادات لدى املعاقني �شمعياً )ذكور و اإناث( 
و لكنه���ا حتت���اج اإيل تنمية لأن �شع���ف هذه العادات قد يوؤثر عل���ى حت�شيل املعاق 
�شمعي���اً، مم���ا ق���د يف�شر�شع���ف التح�شيل ل���دى املعاق���ني �شمعياً باملقارن���ة بن�شبة 

ذكاءهم بالإ�شافة اإىل العوامل الأخرى.

� بالنظ�ر اإىل نتيجة الفر�س الثاين، جند اأنه���ا توؤكد نتيجة الت�شاوؤل الأول، 
حيث اأن الت�شاوؤل الثاين يهتم مبقارنة عادات العقل لدى كل من املعاقني �شمعيا 
الذك���ور و املعاق���ات �شمعي���اً حيث تفوق  الذكور ال�شم يف ع���ادات التفكري مبرونة، 
و الت�ش���ور و الإب���داع و ال�شتجابةباندها����ص و رهب���ة و اإيج���اد الدعابة ، و تفوقت 
الإن���اث املعاق���ات �شمعي���اً يف عاداتالإ�شتماع بتعاطف و تفه���م، و جمع البيانات عن 

طريق احلوا�ص و تطبيق املعرفة ال�شابقة على مواقف جديدة.

وق���د يرج���ع انت�ش���ار تلك الع���ادات ذات املع���دل املرتفع لدى املعاق���ني �شمعياً 
الذك���ور اأك���رث من انت�شاره���ا لدى املعاقات �شمعياً الإن���اث اإىل طبيعة و خ�شائ�ص 
الذك���ور فه���م اأك���رث فاعلية و اندم���اج يف املجتمع م���ن الإناث، و لذل���ك فهم اأكرث 
خ���ربة م���ن الإن���اث يف التعام���ل مع املجتم���ع، و اخل���وف لديهم اأقل م���ن الإناث و 
يتمتعون بروح الدعابة و ال�شخرية من الآخرين و من اأنف�شهم و من اإعاقتهم.
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اأم���ا انت�ش���ار الع���ادات العقلية ال�شاب���ق ذكرها لدى املعاق���ات �شمعياً اأكرث من 
املعاق���ني �شمعي���اً، فقد مت تف�شريها م�شبق���اً يف نتائج الفر����ص الأول، اإ�شافة على 
اعتماده���ن عل���ى احلوا�ص الأرب���ع الأخرى كما هو مع���روف يف خ�شائ�ص املعاقني 
�شمعي���ا يف جم���ع املعلوم���ات و تناوله���ا حي���ث اأن الإن���اث اأك���رث تركي���زا و انتباها و 
اإ�شناتا من الذكور للبيئة املحيطة و حب ال�شتطالعو الهتمام باأدق التفا�شيل.

اأم���ا باق���ي الع���ادات العقلي���ة و الت���ي ارتف���ع فيها املع���دل املتو�ش���ط من حيث 
ن�شب���ة النت�ش���ار، فاإن ذلك يرجع اإىل اق���رتاب خ�شائ�ص و طبيعة املعاقني �شمعياً 
الذك���ور و الإن���اث م���ن بع�شهم البع�ص، فمعظ���م ال�شمات تنطب���ق على اجلن�شني 
م���ع الخت���الف يف طبيع���ة التن�شئة الجتماعية و التدخ���ل املبكر لكل من الذكور 

و الإناث.

� فيم�ا يتعل�ق بنتائ�ج الفر��س الثال�ث املو�شح���ة يف ج���دول )10( فق���د 
ال�شامع���ني  ل���دى  العقلي���ة  الع���ادات  املتو�شط���ات يف معظ���م  ارتف���اع  اإىل  اأ�ش���ارت 
عين���ة كلي���ة و املعاق���ني �شمعياً عين���ة كلية ما عدا ع���ادات ال�شعي م���ن اأجل الدقة، 
ال�شتجابةباإندها����ص و رهب���ة، و اإيج���اد الدعابة، و التفك���ري التباديل فكانت غري 
دال���ة اإح�شائياً مما يوؤكد نتائج الت�شاوؤلني ال�شابقني يف انت�شار تلك العادات لدى 
املعاقني �شمعياً. وقد يرجع ذلك اإىل تاأثري الإعاقة ال�شمعية على املعاقني �شمعياً 
م���ن الناحي���ة الجتماعي���ةو العقلية والنفعالي���ة، و ما ل�شعف اللغ���ة و اختالف 
ط���رق التوا�ش���ل من تاأثري على تكوي���ن البنية املعرفية للمعاق���ني �شمعياً، و على 
ا�شرتاتيجياته���م يف جتهي���ز و معاجل���ة املعلوم���ات، حيث اأن ال�شامع���ني يتناولون 
املعلومات عن طريق احلوا�ص اخلم�ص )امل�شتقبالت احلا�شيه(، و ما يرتتب على 
ذلك من خربات ترتبط بكل حا�شة، اأما املعاقني �شمعياً فهم يتناولون املعلومات 
ع���ن طري���ق اأربعة حوا�ص فق���ط كل ذلك قد يكون �شبب يف تف���وق ال�شامعني على 

املعاقني �شمعيا يف تلك العادات.
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� اأك�دت نتائج الفر�س الرابع النتائ���ج ال�شابقة و الذى اهتم مبقارنة عادات 
العق���ل ل���دى الذك���ور ال�شامعني و الذك���ور املعاقني �شمعيا يف ج���دول )11(و التي 
اأو�شحت اإىل ارتفاع املتو�شطات لدى الذكور ال�شامعني عن املعاقني �شمعيا و هي 
املثاب���رة، التحكم بالتهور، الإ�شتم���اع بتعاطف و تفهم، الت�شاوؤل و طرح امل�شكالت، 
تطبي���ق املعرف���ة ال�شابقة على مواقف جديدة، الت�ش���ور و الإبداع، اأما عادة اإيجاد 
الدعابة فقد ارتفع املتو�شط لدى املعاقني �شمعيا الذكور عن ال�شامعني الذكور، 
ه���ذا م���ا مت تف�شريه من خ���الل الت�ش���اوؤلت ال�شابقة. اأم���ا باقي الع���ادات العقلية 

فكانت غري دالة اإح�شائيا مما يوؤكد �شحة النتائج ال�شابقة.

اأم�ا نتائج الفر�س اخلام�س و املو�شحة يف ج���دول )12( فقد اأظهرت ارتفاع 
متو�شط���ات معظ���م الع���ادات العقلية لدى الإن���اث ال�شامعات عن الإن���اث املعاقات 
�شمعي���اً، م���ا ع���دا بع�ص الع���ادات العقلية و الت���ي كانت غري دال���ة اإح�شائيا كما مت 
الإ�ش���ارة اإليهفي تف�شري النتائ���ج، و قد يرجع ذلك اإىل طبيعة تن�شئة كل منهن و 
اأي�ش���اً خ�شائ�شه���ن و الأثر الذى ترتكه الإعاقة ال�شمعية على املعاقات �شمعياً، و 

توؤكد نتائج هذا الفر�ص ما مت التو�شل اليه من نتائج الفرو�ص ال�شابقة.

تو�سيات و مقرتحات الدرا�سة:
يف �شوء ما اأ�شفرت عنه نتائج الدرا�شة احلالية يو�شى مبا يلي:- 

اإعداد برامج لتعليم و تنمية عادات العقل للمعاقني �شمعياً.	 1
عمل دورات تدريبية للمعلمني يف مدار�ص املعاقني �شمعياً )يف برامج الدمج 	 2

اأو الع���زل( ومدار����ص العاديني يف ع���ادات العقل مل�شاعدته���م يف تفعيل دورهم 
لتنمية عادات العقل لدى املعاقني �شمعيا.

عمل برامج لتنمية التفكري و البتكار للمعاقني �شمعياً.	 3
الهتم���ام بفئ���ة املعاقني �شمعي���اً، و زيادة عدد البح���وث و الدرا�شات يف جمال 	 4

علم النف�ص املعريف و التي تهتم باملعاقني �شمعيا.
اإع���ادة النظ���ر يف مناه���ج املعاق���ني �شمعي���ا، واإع���داد مناهج مبنية عل���ى عادات 	 5

العقل.
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تق���دمي نتائ���ج الدرا�ش���ة اىل القائم���ني عل���ى تربي���ة و تعليم املعاق���ني �شمعيا 	 6
وذل���ك لإع���ادة النظر يف طرق التعامل مع املعاقني �شمعيا و يف ا�شرتاتيجيات 

تدري�شهم و تاأهيلهم بالطرق املنا�شبة و التى تتفق و عادتهم العقلية.
هذه هى الدرا�شة الأوىل- يف حدود علم الباحثة –التى اهتمت بعادات العقل 	 7

لذا تو�شى الدرا�شة بعمل املزيد من الدرا�شات و البحوث يف هذا املجال و مع 
فئات ذوى الحتياجات اخلا�شة الأخرى.
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فاعلية العالج العقالين ال�سييلوكي االنفعايل لتح�سيين جودة احلياة 
لعينة من االأطفال ذوي �سعوبات التعلم

اإعيييييييداد
دكتور/ اأمين رم�سان زهران      دكتور/ اأحمد حممد الدبور  

اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة امل�ساعد   اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة امل�ساعد   
جامعة املنوفية    كلية الرتبية – جامعة �سقراء  

ملخ�ص الدرا�سة
   هدفت الدرا�سة احلالية اإىل تقدمي برنامج عالجي معتمدا على فنيات العالج 
العق���الين ال�سلوك���ي االنفع���ايل لتح�س���ن ج���ودة احلي���اة باأبعاده���ا لديه���م حيث 
تكون���ت العين���ة م���ن )20( من االأطف���ال ذوي �سعوب���ات التعلم �سعوب���ات القراءة 
والكتاب���ة، والذي���ن مت اختيارهم من مدر�سة االأمل ب�سب���ن الكوم، ومت تق�سيمهم 
اإىل جمموعت���ن جتريبي���ة مقداره���ا )10( اأطف���ال، واالأخ���رى مثله���ا كمجموعة 
�سابط���ة، ومت تقدمي جل�س���ات العالج العقالين ال�سلوك���ي االنفعايل للمجموعة 
التجريبية حيث قدم لهم عدد )24( جل�سة عالجية، وا�ستخدم الباحثان اختبار 
حت�سيل���ي لتحدي ذوي �سعوب���ات القراءة والكتابة، اإ�ساف���ة ملقيا�س جودة احلياة 
م���ن اإعدادهما، ويف نهاية اجلل�سات قام الباحثن بالتطبيق البعدي حيث اأ�سارت 
نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل حت�س���ن درج���ات ج���ودة احلي���اة ل���دى املجموع���ة التجريبي���ة 
مقارنة بدرجات املجموعة ال�سابطة، مما ي�سري اإىل فاعلية الربنامج املقدم لهم 

يف حت�سن جودة احلياة باأبعادها لدى ذوي �سعوبات القراءة والكتابة.

Abstract
     Present study aimed to provide a therapy program based on the 
techniques of rational behavioral and emotional  therapy to improve 
the quality of life dimensions have where sample consisted of (20) 
of children with learning difficulties in reading and writing, and who 
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have been selected from the School of Alamal at Shebin Koum, were 
divided into two groups experimental amount(10) children, and the 
other like experimental group has been providing therapy sessions 
rational behavioral and emotional experimental group where he 
presented them with (24) treatment session, the researchers used 
achievement test to challenge with difficulty reading and writing, 
as well as to measure the quality of life of their preparation, and at 
the end of meetings the researchers dimensional application where 
the results of the study indicated improved quality of life scores 
in the experimental group compared to the control group degrees, 
which refers to the effectiveness of the program provided to them 
in improving the quality of life dimensions have difficulties with 
reading and writing.            

مقدمة 
    تعت���رب نظري���ة الع���الج العقالين ال�سلوكي االنفع���ايل طريقة متكاملة للعالج 
والتعلم وهي ت�ستند اإىل اأر�سية نظرية معرفية اإدراكية، انفعالية، �سلوكية وهي 
توؤي���د العالج النف�سي االإن�ساين والتعليم���ي، وتتكون من نظرية ال�سخ�سية التي 
ه���ي نظ���ام فل�سفي وطريق���ة عالجية نف�سية، حيث يوؤكد األي����س اأن االإن�سان يولد 
ولدي���ه اال�ستع���داد للت�س���رف بالطريقت���ن العقالني���ة والالعقالني���ة ويقول:) 
االأف���راد مركب���ون بيولوجيا على اأن يفكروا بطريق���ة ملتوية يف منا�سبات عديدة 
اأو اأن يهزم���وا اأنف�سه���م، واأن يبالغ���وا يف كل �س���يء واأن ي�سع���روا باالإث���ارة ال�سديدة 
ويت�سرف���وا بغراب���ة �سدي���دة الأتفه االأ�سب���اب ويقرتح األي�س اأي�س���ا اأن االإن�سان من 
الناحي���ة اجلينية م�ستعد لالنفع���ال العاطفي واال�سطراب النف�سي ثم بعد ذلك 
)ال���والدة والنم���و( يتعر�س ملواقف وتاأثريات ت�ساع���ده على حتقيق ما فطر عليه 
ولك���ن عل���ى الرغم من اأن األي����س يوؤمن اأن االإن�سان يجد اأن م���ن االأ�سهل عليه اأن 

يت�سرف بطفولية اإال اأنه ينبغي اأال يفعل ذلك.
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   ونظ���را الأن متغ���ري جودة احلياة من املتغريات التي زاد احلديث عنها يف االآونة 
االأخ���رية اإ�سافة حلاجة كل من املجتمع واالأ�سرة واملدر�سة لتحقيق جودة احلياة 
لالأف���راد املنتم���ن ل���كل موؤ�س�سة منهم���ا، ومبا اأن ج���ودة احلياة  ت�س���ري اإىل مدى 
تواف���ق الف���رد م���ع ذاته  وم���ع املتجمع ال���ذي يعي�س في���ه، فكان االهتم���ام املتزايد 
مبتغ���ري ج���ودة احلي���اة باأبع���اده املختلف���ة يف �ست���ى املج���االت حت���ى اأ�سب���ح جماال 
حيوي���ا ثري���ا للبحث والدرا�سة يف وقتنا احلايل يف جم���االت كثرية، وكما اأن ذوي 
االحتياج���ات اخلا�سة باختالف فئاتهم هم اأكرث االأفراد احتياجا لالهتمام بهم 
يف �ست���ى املج���االت وخا�سة يف جمال ج���ودة احلياة باأبعاده املختلف���ة، فقد اهتمت 
الدرا�س���ة احلالي���ة بتن���اول متغ���ري ج���ودة احلي���اة ل���دى عين���ة م���ن ذوي �سعوبات 
التعلم وتقدمي برنامج معتمدا على فنيات العالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل 
املختلفة لتح�سن جودة احلياة باأبعادها املختلفة لدى عينة الدرا�سة يف حماولة 

الإعادتهم اإىل املجتمع الذي يعي�سون فيه.

االإطار النظري
      تعترب جودة احلياة هدف لالإن�سان املعا�سر، وهي اإحدى املوؤ�سرات الدالة علي 
االهتم���ام بتواف���ق الف���رد يف كاف���ة جماالت احلي���اة وهي و�سيل���ة لتح�سن ظروف 
حي���اة الفرد وتقا�س جودة احلياة طبقا له���ذا املبداأ مبدى توفر االإمكانات املادية 

واالجتماعية والنف�سية للفرد.

    وم���ن ث���م فق���د حظي مفهوم جودة احلياة يف الف���رتة االأخرية باهتمام كبري يف 
كثري من املجاالت مثل الطب واالجتماعيات واالقت�ساد وعلم النف�س والرتبية، 
وق���د ي�س���ري هارمان )Harman( اإىل اأن جودة احلي���اة اأحد املوؤ�سرات الدالة على 
رفاهي���ة الف���رد يف كاف���ة املج���االت مث���ل ج���ودة احلياة عام���ة وجودة ال���زواج واآخر 

العمر واملدر�سة وجودة امل�ستقبل )�سامي ها�سم،25،2001(؛ )رجب،2009،85(.  
    واملتاأمل يالحظ اأن مفهوم جودة احلياة على درجة من التعقيد حيث ي�سم بن 
جنبات���ه اأبعاد كثرية مثل احلالة ال�سحي���ة والنف�سية والقدرة على اأداء االأن�سطة 
اليومي���ة، العمل، والرتوي���ح والعالقات مع االآخرين واخل���ربات احل�سية املمتعة 
واحل�س���ول عل���ي الفر�س التعليمي���ة املنا�سبة والقدرة على االختي���ار، وامل�سئولية 
االجتماعي���ة واالت�سال الفعال، واالأخذ والعطاء وال�سعادة )عبد الفتاح وح�سن، 
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2006،18( ؛( veenhooven,2000,18)، ول���ذا فق���د اأ�س���ار )ح�س���ن، 2004 ،17( 
اإىل اأن ج���ودة احلي���اة ال تتحق���ق اإال ع���ن طري���ق اإ�سباع حاجات االإن�س���ان احلياتية 
التي ال بد من توافرها ال�ستمرار احلياة والبقاء، كاحلاجة اإىل الطعام وال�سراب 

والك�ساء واملاأوى والدفاع عن النف�س.

ويع���د مفه���وم جودة احلياة م���ن الناحية النف�سية مفهوم���ا ديناميا معقد 
ن�سبي���ا، حي���ث يت�سم���ن الكث���ري م���ن املكون���ات الذاتي���ة واالجتماعي���ة والنف�سي���ة 
ال�سخ�سي���ة ، وينظ���ر اإليه على اأنه مظلة عامة تن���درج حتتها كل عنا�سر ال�سحة 
النف�سي���ة االإيجابي���ة، وترتبط باإدراك االأف���راد حلياتهم النف�سي���ة، وتهتم ب�سعور 
االأ�سخا����س باأن حياته���م ذات قيمة ومعنى اإ�سافة المتالكهم عالقات اجتماعية 
اإيجابي���ة م���ع االآخري���ن وتطوير ذاته���م با�ستم���رار، اإ�سافة لر�سا الف���رد عن ذاته 
وامتالك���ه ال���ذكاء االجتماع���ي، حيث يعرب عن ر�س���ا الفرد و�سعادت���ه ال�سخ�سية 
والوج���دان املوجب، ول���ذا فقد اأكد الباحثون على اأن هذا املفهوم يرتبط بالكثري 

من املتغريات النف�سية وال�سخ�سية واالجتماعية )رجيعة، 175:2009(.

وتتكون جودة احلياة من عدة متغريات دالة عليها ومن خاللها ن�ستطيع 
احلك���م عل���ى م���دى تواف���ر جودة احلي���اة لدى الف���رد وم���دى ا�ستمتاع���ه بحياته، 
وعلي���ه فق���د مت اختي���ار اأربع���ة اأبع���اد رئي�سة جل���ودة احلياة حدده���ا كل من ها�سم 
)2001(، وزه���ران )2010( وه���ي الر�س���ا ع���ن احلياة والوج���ود االأف�سل وال�سحة 

النف�سية وال�سحة اجل�سمية.

    ويتف���ق الباحث���ان م���ع ما اأورده كل من ف�سة ورج���ب )889:2009( على اأن ذوي 
�سعوبات التعلم كغريهم من العادين من حقهم توفري حياة جيدة ينعمون بها، 
حي���ث ي�س���ري م�سطلح �سعوب���ات التعلم اإىل االأف���راد – خا�سة االأطف���ال- الذين 
يت�سف���ون بق���درة عقلية متو�سطة اأو ف���وق متو�سط���ة، اإال اأن حت�سيلهم الدرا�سي 
الفعل���ي يختل���ف عن املتوقع منهم، بن���اء على تلك الق���درات العقلية، عالوة على 
اأنه���م ق���د يعان���ون ق�س���ورا يف واح���دة اأو اأك���رث م���ن العملي���ات العقلي���ة النمائي���ة 
)االنتب���اه، االإدراك والذاك���رة(، وتعرف ب�سعوبات التعلم النمائية، اأو يعانون من 
�سعوب���ة يف الق���راءة اأو الكتاب���ة اأو التهجي اأو احل�ساب، وتع���رف ب�سعوبات التعلم 

االأكادميية(.
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    وي�سري كل من الرو�سان )271:1999( وكلينتون )5:2006( اأن �سعوبات التعلم 
تعن���ي وجود م�سكلة تتعل���ق بالتح�سيل الدرا�سي يف الق���راءة اأو الكتابة واحل�ساب 
اأو �سعوب���ات يف االنتب���اه واالإدراك والذاكرة، وغالب���ا ما ي�سبق ذلك موؤ�سرات مثل 
�سعوب���ات تعل���م اللغ���ة اأو النط���ق، حي���ث يظهر الطف���ل تاأخ���را يف اكت�س���اب اللغة، 
ويك���ون ذل���ك م�ساحبا مب�ساكل يف النطق، وع���ادة ما يح�سل ذوو �سعوبات التعلم 
عل���ى درج���ات اأقل من املعدل املطل���وب مقارنة مبن هم يف مث���ل �سنهم، وال يوجد 
�سب���ب ع�س���وي اأو ذهن���ي وا�سح له���ذا التاأخر، ولذا فاإن ه���ذا الطفل يف حاجة اإىل 

التدريب حتى ميكن تنمية قدراته للو�سول اإىل املعدل الطبيعي. 

     وتوؤك���د العجم���ي )5:2006( اأن  خط���ورة م�سكل���ة �سعوب���ات التعل���م تكم���ن يف 
انت�ساره���ا ل���دى قط���اع عري�س من االأطف���ال الذين يتمتع���ون مب�ستوى عادي –
وقد يكون مرتفعا- من حيث القدرات واالإمكانات اجل�سمية واحل�سية والعقلية، 
اإال اأن معدل حت�سيلهم الدرا�سي يكون اأقل من ذلك بكثري، وذلك ما يطلق عليه 
التباع���د الوا�سح بن اإمكاناته���م وحت�سيلهم، ومن ثم بن ما يتوقع منهم وبن 
م���ا يوؤدون���ه بالفع���ل، وهو ما ق���د ي���وؤدي اإىل التف�سري اخلاط���ئ لقدراتهم باعتبار 
اأن االأم���ل مفق���ود يف ارتف���اع حت�سيله���م وقدراته���م، وم���ن ثم لزم االأم���ر ت�سميم 
وبن���اء ا�سرتاتيجي���ات عالجي���ة وتربوي���ة متكنه���م م���ن رف���ع قدراته���م الدرا�سية 

التح�سيلية، وخف�س درجات اال�سطرابات النف�سية لديهم.

     ه���ذا وتعت���رب �سعوب���ات الق���راءة والكتاب���ة م���ن معيق���ات عملي���ة التعل���م، حيث 
يب���داأ الطف���ل تعل���م الق���راءة والكتاب���ة يف �س���ن مبك���رة، وتب���دو ه���ذه ال�سعوب���ات 
وا�سح���ة يف التهج���ي و�سعوب���ة كتاب���ة احل���روف اإذا حدث ا�سطراب ل���دى الطفل 
يف العملي���ات النف�سي���ة النمائي���ة مث���ل االنتب���اه اأو االإدراك اأو الذاك���رة، الأن تعل���م 
الق���راءة والكتاب���ة يتطل���ب املق���درة على الفه���م والتمييز الب�س���ري بن احلروف 
والكلم���ات وكذل���ك اأي�سا الق���درة عل���ى التمييز ال�سمع���ي، اإ�ساف���ة الإدراك ال�سكل 
م���ن خ���الل االأر�سي���ة، ويتطلب تعلم الق���راءة والكتاب���ة القدرة عل���ى العديد من 
العملي���ات املعرفي���ة والنمائي���ة مث���ل االإدراك والتذكر والت���اآزر الب�سري احلركي 

)�سامل واآخرونن 144:2006(.

- ٣١٠ -



فاعلية العالج العقالين ال�صلوكي االنفعايل لتح�صني جودة احلياة د. اأحمد حممد الدبور & د. اأمين رم�صان زهران

      وق���د اأك���د املعاجل���ون ال�سلوكي���ون عل���ى اأن �سعوبات التعلم م���ن العوامل التي 
تعيق التح�سيل الدرا�سي، والتي قد ترجع –اأحيانا- اإىل ا�ستخدام طرق تدري�س 
غري منا�سبة، اأو اإىل افتقار التالميذ اإىل الدافعية املالئمة للتعلم والدرا�سة، اأو 
اإىل وجود التالميذ يف ظروف بيئية غري منا�سبة يف االأ�سرة واملدر�سة واملجتمع، 
اأو اإىل ع���دم ا�ستخ���دام اأ�سالي���ب التعزي���ز املوج���ب لتدعي���م االأمن���اط ال�سلوكي���ة 
املرغوب���ة والتعزي���ز ال�سال���ب لالأمن���اط ال�سلوكي���ة املرفو�سة، ول���ذا فريكز عالج 
�سعوب���ات التعل���م على اإتب���اع الربامج العالجي���ة التي تتمركز ح���ول ا�سطرابات 
الطفل، مع الرتكيز على تعديل ال�سلوك الظاهر دون االهتمام بعوامله واأ�سبابه

 )حافظ، 20:2006(.

    وعليه ميكن حت�سن اأ�ساليب احلياة لذوي �سعوبات التعلم املختلفة با�ستخدام 
فنيات عالجية متنوعة مثل لعب الدور والتفكري العقالين واأ�سلوب تعلم املهارات 
االجتماعية والتغذية الراجعة، والعالج بالقراءة والكثري من الفنيات العالجية 
، وكذل���ك ي�سلح معهم التعزيز املوجب والت�سكيل والتكرار واملمار�سة، واالندماج 
التدريج���ي اإ�ساف���ة للتدريب عل���ى املهارات واالأن�سط���ة االجتماعية، وذلك بهدف 
م�ساعدته���م عل���ى تكيفهم الدرا�س���ي، والتغلب على امل�س���كالت التعليمية املختلفة 
الت���ي تواجههم، وحت�سن م�ستوى جودة احلي���اة لديهم ورفع م�ستوى تقديرهم 

 (Sams, & Rennyddsis, 2006:27). لذواتهم

    كم���ا اأك���دت العجم���ي )17:2006( على �سرورة حت�سن ج���ودة احلياة ونوعيتها 
ل���ذوي �سعوبات التعلم وتاأهيله���م نف�سيا واجتماعيا، اإ�سافة اإىل �سرورة دجمهم 
يف املجتم���ع نف�سي���ا وج�سديا واجتماعيا، وهذا ما ي�سع���ى البحث احلايل اإليه من 

خالل برنامج عقالين �سلوكي انفعايل.

      والعالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل اأحد اأ�ساليب العالج النف�سي املختلفة 
وال���ذي ظه���ر على يد رائده األبريت اإلي����س (Albert Ellis)  الذي اعتربه عالج 
مبا�س���ر موج���ه نح���و ال�سخ����س ي�ستخ���دم فني���ات معرفي���ة وانفعالي���ة و�سلوكي���ة 
مل�ساعدة الفرد على ت�سحيح وتغيري معتقداته الالعقالنية التي ي�ساحبها خلل 
انفع���ايل و �سلوك���ي اإىل معتق���دات عقالني���ة ي�ساحبه���ا �سبط انفع���ايل و�سلوكي، 
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ول���ذا يع���د العالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل حماول���ة الإدخال املنطق والعقل 
يف عملي���ة االإر�س���اد والعالج النف�س���ي، اأو مبعنى اأخر ع���الج الالمعقول باملعقول، 

.(Sarah, 2005:3) وتبني فل�سفة للحياة اأكرث عقالنية وواقعية

    اإن االإر�س���اد العق���الين ال�سلوكي االنفعايل مبني على اأ�سا�س اأن النا�س يولدون 
ولديه���م ا�ستع���داد فطري لكل م���ن العقالنية والتفكري املنطق���ي، والالعقالنية 
والتفكري غري املنطقي، حيث ينتج عن العقالنية ال�سلوك الفعال، واأ�سلوب احلياة 
املثم���ر، ويجب العمل على تغيري املعتق���دات اخلاطئة لت�سبح معقولة عن طريق 
ا�ستخدام فنيات معرفية وانفعالية و�سلوكية من خالل مر�سد ن�سط، كما يهدف 
ه���ذا الع���الج اإىل تزوي���د العمالء بطريق���ة متكنهم من خف�س درج���ات االإحباط  
والقل���ق لديه���م، واأن يزيدوا من تقبلهم لذواتهم مم���ا يجعلهم ي�ست�سعروا جودة 

احلياة )ع�سكر، 3:2002(.

 (Grandy,1997:118) وجراندي (Ellis, 1999:2) وق���د اأك���د كل من الي�س     
عل���ى مدى فاعلي���ة فنيات االإر�ساد العقالين ال�سلوك���ي االنفعايل يف التغلب على 
امل�س���كالت واال�سطراب���ات نف�سية املن�س���اأ الناجتة عن االإعاق���ة، وعليه فاإن العالج 
العق���الين ال�سلوك���ي االنفع���ايل ي�سل���ح للعم���ل م���ع ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة 
مبختلف فئاتهم، حيث ي�ساعدهم يف اإعادة النظر اإىل حياتهم ب�سكل جديد اأكرث 
عقالني���ة م���ع ت�سحي���ح معتقداتهم ع���ن اأو�ساعه���م وا�سطراباتهم الت���ي يعانون 
منه���ا، ومتكينهم م���ن حل م�سكالتهم وتعليمهم اأ�سالي���ب اأكرث عقالنية ملواجهة 

امل�سكالت واال�ستمتاع بحياتهم.   

    ويه���دف الع���الج العق���الين ال�سلوك���ي االنفعايل اإىل م�ساعدة الف���رد �سواء كان 
عادي���ا اأو من ذوي االحتياجات اخلا�سة عل���ى تعديل اأفكاره الالعقالنية امل�سببة 
لال�سطراب���ات االنفعالي���ة التي يعاين منه���ا اإىل اأفكار عقالني���ة �سليمة ت�ساعده 
عل���ى حتقي���ق قدر مالئ���م من ال�سح���ة النف�سي���ة، وتخل�سه م���ن اآالم���ه النف�سية 
واالجتماعي���ة والدرا�سي���ة؛ ول���ذا فق���د و�س���ع اإلي�س ثالث���ة فرو����س رئي�سة لتلك 
النظرية العالجية االأول: اأن التفكري واالنفعال بينهما �سلة وثيقة، والثاين اأن 
ال�سل���ة بن التفكري واالنفعال من القوة بحي���ث اأن كليهما يرافق االآخر، واأنهما 
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يتب���ادال التاأث���ري عل���ى بع�سهما البع����س ويف بع����س االأحيان يكونا نف����س ال�سيء، 
والثالث اأن كليهما مييل اإىل اأن يكون حديث ذاتي اأو عبارات داخلية للفرد، ولذا 
 B ه���و احلدث اأو اال�سطراب اأما A حيث اأن A- B- C فق���د ج���اء اإلي����س بنظرية

تعني نظام التفكري، اأما C فتمثل اال�ستجابة )حامد زهران، 367:2005(.

    ويف ه���ذا ال�سي���اق ح���دد اإلي����س )Ellis( االأ�سا����س املع���ريف لل�سل���وك يف معادل���ة 
)ABC(، حي���ث يق���وم الع���الج العق���الين ال�سلوك���ي االنفع���ايل على اإقن���اع الفرد 
ب���اأن النتائ���ج االنفعالية غ���ري املرغوب���ة  (Emotional Consequence)لي�ست 
نتيج���ة حتمي���ة للح���دث )ACT(، بل نتاج االأف���كار اأو االعتق���ادات اخلاطئة التي 
يتبناه���ا الف���رد، وم���ن مزاي���ا الع���الج العق���الين ال�سلوك���ي االنفعايل اأن���ه اأ�سلوب 
مث���ايل يف تغي���ري االأفكار واملعتقدات غ���ري العقالنية واإبداله���ا باأخرى عقالنية، 
اإ�ساف���ة اإىل اأن���ه يح�س���ن املري����س �سد تلك االأف���كار التي قد تعرت�س���ه م�ستقبال

.(Ellis, 17:1994) 
  

     وحت���اول الدرا�س���ة احلالي���ة ت�سمي���م برنام���ج عالج���ي  قائ���م عل���ى اجلوان���ب 
العقلي���ة وال�سلوكي���ة واالنفعالية للتعام���ل مع بع�س اجلوان���ب العقلية  لت�ساعد 
ذوي �سعوب���ات التعل���م يف رف���ع م�ست���وى ج���ودة احلي���اة لديهم، وذل���ك من خالل 

تعديل االأفكار الالعقالنية اإىل اأفكار اأكرث عقالنية.

م�سكلة الدرا�سة
    ي�س���كل االأطف���ال ذوو �سعوب���ات الق���راءة والكتاب���ة ن�سب���ة كب���رية م���ن احل���االت 
ال�سائع���ة ل�سعوب���ات التعلم، وملا كان التعلم يعتمد ب�سكل كبري وكلي على القراءة 
والكتابة فاإن �سعوبات التعلم فيها �سيء غري مقبول، وتوؤثر كثريا على ا�ستذكار 
الطال���ب وتزي���د لدي���ه اال�سطراب���ات وامل�س���كالت النف�سية، حيث متث���ل �سعوبات 
القراءة والكتابة 80% من ذوي �سعوبات التعلم، كما اأن املوؤ�سرات تو�سح اأن اأغلب 
اأ�سباب الف�سل الدرا�سي يرجع اإىل وجود �سعوبات يف القراءة والكتابة، ولذا فقد 
اأخ���ذت الدرا�سة احلالية على عاتقها و�س���ع برنامج عالجي ت�ساعد على حت�سن 

جودة احلياة لدى هذه الفئة )الزيات، 413:1998(.
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    وق���د اأك���دت الكث���ري م���ن الدرا�س���ات عل���ى معان���اة ذوي �سعوب���ات التعل���م م���ن 
الكث���ري م���ن اال�سطرابات النف�سي���ة اإ�سافة اإىل انخفا�س ج���ودة احلياة باأ�سكالها 
 ،(Nieves. et. al:1991) نيف���ز وزمالئ���ه  املختلف���ة لديه���م، ومنه���ا درا�س���ات 
الم���ان وكانخور�س���ت (Laman& Kankhorst: 1994)، واأباجا�سال���و وزمالئه 
 (Benavrate. et. (Apiajasalo. et.al: 196) ودرا�س���ة بيناف���رات وزمالئ���ه 
(al:2004 حي���ث تناول���ت تل���ك الدرا�سات جودة احلياة ل���دى عينات خمتلفة من 
ذوي �سعوبات التعلم، واأو�سحت انخفا�س درجاتها لديهم مما يجعلهم يف حاجة 
اإىل الربام���ج الرتبوي���ة والتدريبية والعالجية التي ت�ساع���د على رفع معدالتها 

حتى ميكن التخفيف من حدة اال�سطرابات النف�سية لديهم.

     ويعترب العالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل من الطرق العالجية التي ت�سلح 
للعمل يف املراحل املبكرة من حياة االإن�سان نظرا لكونها ت�ساعد على تغيري اأفكار 
واجتاهات الفرد لت�سبح اأكرث عقالنية، وهذا ما يحتاجه الفرد لت�سحيح اأو�ساع 
حيات���ه، وم���ن ثم كان الرتكيز على عينة م���ن التالميذ من ذوي �سعوبات التعلم 
والذي���ن تكرث لديهم االأف���كار الالعقالنية ب�سبب تاأخره���م الدرا�سي، ونظرتهم 
الت�ساوؤمي���ة مل�ستقبلهم املهني والدرا�سي، ونظرا النخفا�س م�ستوى جودة احلياة 
لتل���ك الفئ���ة كان���ت م�سكلة الدرا�س���ة احلالية، وبن���اء عليه ميك���ن �سياغة م�سكلة 

الدرا�سة احلالية يف الت�ساوؤالت التالية:-

1- م���ا م���دى فاعلية برنام���ج قائم على العالج العق���الين ال�سلوكي االنفعايل يف 
حت�سن درجات جودة احلياة لدى ذوي �سعوبات التعلم؟

 ويتفرع من هذ� �لت�ساوؤل ت�ساوؤالت فرعية �أخرى وهي:-

ه���ل توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائيا ب���ن متو�سط درج���ات التطبيق���ن القبلي  •
والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د الوج���ود االأف�س���ل بع���د تطبي���ق جل�س���ات الع���الج 

العقالين ال�سلوكي االنفعايل لدى عينة الدرا�سة؟
ه���ل توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائيا ب���ن متو�سط درج���ات التطبيق���ن القبلي  •

والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د الر�س���ا ع���ن احلي���اة بع���د تطبي���ق جل�س���ات العالج 
العقالين ال�سلوكي االنفعايل لدى عينة الدرا�سة؟
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ه���ل توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائيا ب���ن متو�سط درج���ات التطبيق���ن القبلي  •
والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د ال�سح���ة النف�سي���ة بع���د تطبي���ق جل�س���ات الع���الج 

العقالين ال�سلوكي االنفعايل لدى عينة الدرا�سة؟
ه���ل توج���د ف���روق دال���ة اإح�سائيا ب���ن متو�سط درج���ات التطبيق���ن القبلي  •

والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د ال�سح���ة اجل�سمي���ة بع���د تطبي���ق جل�س���ات الع���الج 
العقالين ال�سلوكي االنفعايل لدى عينة الدرا�سة؟

2- هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بن متو�سط درجات التطبيقن البعدي 
والتتابعي يف جودة احلياة باأبعادها لدى عينة الدرا�سة؟

  اأهداف الدرا�سة
     هدفت الدرا�سة احلالية اإىل و�سع برنامج عالجي قائم على العالج العقالين 
ال�سلوكي االنفعايل بفنياته املتنوعة وذلك لتح�سن جودة احلياة لدى عينة من 

ذوي �سعوبات التعلم، من اأجل:-
اإع���ادة دم���ج اأف���راد عين���ة الدرا�س���ة م���ع رفاقهم مب���ا يجعله���م ي�ساركونهم يف - 1

االأن�سطة املتنوعة داخل الف�سل الدرا�سي
اأفكاره���م - 2 لتعدي���ل  العين���ة  اأف���راد  �سخ�سي���ة  يف  االإيجابي���ة  اجلوان���ب  دع���م 

ومعتقداتهم اخلاطئة
حتقيق التوافق الأفراد العينة مع رفاقهم- 3
رفع درجات التح�سيل الدرا�سي الأفراد العينة - 4

اأهمية الدرا�سة
    تنب���ع اأهمي���ة الدرا�س���ة احلالية من اأهمية املو�س���وع مو�سع البحث، حيث ندرة 
الدرا�س���ات الت���ي اهتمت بجودة احلي���اة لدى ذوي �سعوبات التعل���م يف حدود علم 

الباحثان يف البيئة العربية وميكن اإيجاز اأهمية البحث من خالل:-
ج���ودة احلي���اة ل���دى ذوي �سعوبات التعل���م مل تلق االهتمام ال���كايف يف البيئة - 1

العربية وخا�سة يف البيئة ال�سعودية.
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اإعداد برنامج قائم على العالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل ي�سهم يف اإعادة - 2
تاأهي���ل ذوي �سعوبات التعلم )القراءة والكتابة( ودجمهم مع اأقرانهم ورفع 

م�ستوى جودة احلياة لديهم.
بن���اء مقيا�س جلودة احلياة لدى ذوي �سعوب���ات التعلم يف املجتمع ال�سعودي - 3

يعد لبنة يف �سرح البناء النف�سي االإر�سادي والعالجي.

م�سطلحات الدرا�سة
�لعلاج �لعقلاين �ل�سلوكي �النفعايل: هو ع���الج مبا�سر موج���ه ي�ستخدم فنيات 
معرفي���ة وانفعالي���ة مل�ساع���دة املري����س عل���ى ت�سحي���ح معتقداته غ���ري العقالنية 
الت���ي ي�ساحبه���ا خلل انفع���ايل و�سلوكي اإىل معتقدات عقالني���ة ي�ساحبها �سبط 

.(Ellis. 1997) انفعايل و�سلوكي

جلودة �حلياة: يعرف فليب�س  (Philips 2006:20)ج���ودة احلياة باأنها م�ستوى 
التوازن بن حاجات الفرد النف�سية واجل�سمية واحلياتية ور�ساه عن حياته التي 
يعي�سه���ا اإ�ساف���ة لوجود هدف ومعنى حلياته يعم���ل من اأجل حتقيقهما، ويعرف 
الباحث���ان ج���ودة احلياة وفقا للدرا�سة باأنها حتقيق م�ستوى منا�سب من ال�سعادة 
يجع���ل الف���رد را�سيا عن وجوده وحيات���ه متمتعا ب�سحة نف�سي���ة وج�سمية جيدة 
م���ن وجهة نظ���ره، وتتحدد بالدرجات الت���ي يح�سل عليها التلمي���ذ على املقيا�س 

امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.

�سعوبلات �لتعلم: يعرف عادل عب���داهلل )10:2006( �سعوب���ات التعلم على اأنها 
جمموع���ة غ���ري متجان�سة من اال�سطرابات التي تظه���ر على هيئة �سعوبات ذات 
دالل���ة يف اكت�س���اب الق���درة على اال�ستم���اع، اأو التح���دث، اأو الق���راءة، اأو الكتابة، اأو 
التفكري، اأو القدرة الريا�سية، وحتدث ب�سبب حدوث اختالل يف االأداء الوظيفي 
للجهاز الع�سبي املركزي، وتظهر يف �سكل ق�سور يف القدرة على االإدراك والتذكر 

واالنتباه.
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�سعوبلات �لقلر�ءة و�لكتابة: تع���رف �سعوبات الق���راءة والكتاب���ة باأنها �سعوبات 
اأكادميية تعود اإىل ا�سطراب وا�سح يف التعلم ي�سري اإىل �سعف يف عملية التهجئة 
والتعب���ري الكتاب���ي قد ترتب���ط بالقدرة ا�سط���راب يف العملي���ات املعرفية للتلميذ 
مث���ل االإدراك اأو االنتب���اه اأو الذاك���رة حي���ث تعي���ق عملي���ة التعلم )حمم���ود �سامل 

واآخرون، 143:2006(.  

الدرا�سات ال�سابقة
ميك���ن للباحث���ان عر����س ما اأتي���ح لهما من درا�س���ات �سابقة تت�س���ل باملو�سوع قيد 

البحث فيما يلي:-
در��سلة �ملد�خللي )1996( اهتم���ت تل���ك الدرا�س���ة بتق���دمي برنام���ج عالج���ي 
عق���الين انفع���ايل للم�سطربن �سلوكي���ا وانفعاليا ممن يعان���ون رهاب التحدث 
اأمام االآخرين، اإ�سافة الإعادة البنية املعرفية لدى عينة الدرا�سة، وقد مت اختيار 
عين���ة مكون���ة م���ن )20( طالبا يف املرحل���ة الثانوي���ة م�سطربن �سلوكي���ا يعانون 
ره���اب التح���دث اأم���ام االآخري���ن، ومت تق�سي���م العين���ة اإىل جمموعت���ن جتريبية 
و�سابط���ة، طب���ق عل���ى التجريبية بع�س���ا من فني���ات العالج العق���الين ال�سلوكي 
االنفع���ايل، وتو�سل���ت الدرا�س���ة اإىل انخفا����س ره���اب التح���دث اأم���ام االآخري���ن 
بالن�سب���ة للمجموع���ة التجريبي���ة مقارنة باملجموع���ة ال�سابط���ة، وتخففهم من 

بع�س اال�سطرابات االنفعالية وال�سلوكية اأكرث من املجموعة ال�سابطة اأي�سا.

وقام هامبتون (Hampton,1999) بدرا�سة هدفت اإىل مناق�سة عالقة االإعاقة 
ال�سمعي���ة بج���ودة احلي���اة علي عين���ة مكونة م���ن )144( معاق �سمعي���ا )122 رجل 
+22 �سي���دة ( تراوح���ت اأعماره���م م���ن )16( اإيل )53( عاما، طب���ق عليهم مقيا�س 
ج���ودة احلياة، هذا وق���د اأكدت نتائج الدرا�سة على انخفا�س درجات املعاق �سمعيا 
يف درج���ات مقيا����س ج���ودة احلياة، حي���ث اأو�ست الدرا�س���ة ب�سرورة و�س���ع برامج 

عالجية لتح�سن جودة احلياة لتلك الفئة.

�أملا در��سلة �لعاملري )2000( فق���د اهتم���ت مبناق�سة فعالي���ة االإر�س���اد النف�سي 
العق���الين االنفعايل والعالج املتمركز حول العميل لعالج عينة من امل�سطربن 
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�سلوكي���ا واملدمن���ن يف دولة االإمارات العربية املتح���دة، وا�ستملت العينة على )9( 
اأف���راد مت اختياره���م من مركز التاأهي���ل اخلا�س باإمارة ال�سارق���ة، ومت تق�سيمهم 
اإىل ث���الث جمموع���ات كل جمموع���ة مكونة من ثالثة اأف���راد، مت تطبيق العالج 
املتمركز حول العميل على جمموعة، والعالج العقالين االنفعايل على جمموعة 
اأخ���رى فيما كان���ت املجموعة الثالثة �سابطة، ومن خ���الل النتائج ات�سح فاعلية 
كل م���ن الع���الج املتمركز حول العميل والع���الج العقالين االنفعايل يف التخل�س 

من االإدمان للمجموعتن التجريبيتن مقارنة باملجموعة ال�سابطة. 

وكانلت در��سلة ها�سم )2001( ته���دف اإيل فح����س العالقة بن درج���ة االإعاقة 
وج���ودة احلي���اة لدى عينة م���ن املعاقن ج�سمي���ا مكونة م���ن )62( �سخ�سا معاقا 
ج�سمي���ا باإعاقات ج�سمية خمتلفة، وق���د ا�ستخدم مقيا�س جودة احلياة، واأ�سفرت 
النتائ���ج عن وج���ود فروق ذات داللة اإح�سائية ب���ن ذوي االإعاقة املتو�سطة وذوي 
االإعاق���ة الب�سيط���ة يف جودة احلياة، اإ�سافة اإىل وج���ود فروق بن الذكور واالإناث 
املعاق���ن ج�سمي���ا يف متغري جودة احلياة، اإ�سافة لوجود فروق اأي�سا بن املعاقن 

وكبار ال�سن يف جودة احلياة.

وقلد حاوللت در��سة �الأ�سقلر )2004( تق���دمي برنامج عق���الين �سلوك���ي انفعايل 
خلف����س قلق التح���دث اأمام االآخريات لعين���ة من امل�سطربن �سلوكي���ا وانفعاليا 
م���ن الطالبات املقيمات الإقامة داخلية بجامع���ة امللك �سعود، حيث تكونت العينة 
من )20( طالبة، طبق عليهم مقيا�س القلق التحدث اأمام االآخرين، وقد اأظهرت 
نتائ���ج الدرا�س���ة فاعلي���ة الع���الج العقالين ال�سلوك���ي االنفع���ايل يف خف�س رهاب 
قل���ق التحدث اأم���ام االآخرين لدى امل�سطرب���ن �سلوكيا وانفعالي���ا من الطالبات 

اجلامعيات.

وقلام فيكلري وزملاوؤه  (Vickery ,et al.2005)بدرا�سة العالق���ة بن الكاآبة 
واالإح�سا����س بج���ودة احلي���اة ومفه���وم الذات ل���دي مر�سى ال�سل���ل الدماغي، وقد 
طبق���ت الدرا�س���ة عل���ي عين���ة قوامه���ا )19( معاق���ا من مر�س���ى ال�سل���ل الدماغي 
يعان���ون الكاآب���ة، ومت ا�ستخ���دام مقيا����س مفه���وم ال���ذات ومقيا����س اإي���ذاء ال���ذات  
واأو�سحت الدرا�سة اأن هناك عالقة بن مفهوم الذات واالإح�سا�س بجودة احلياة 
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وان النظ���رة املتدني���ة لل���ذات ارتبط���ت بت���دين جودة احلي���اة  والعك����س وان هناك 
عالق���ة بن الكاآب���ة وجودة احلياة، حيث ارتبطت الكاآب���ة  بانخفا�س بجودة حياة 

لدى عينة الدرا�سة.

وكانلت در��سة �ل�سفهلان )2005( ته���دف اإىل تقدمي برنامج عق���الين انفعايل 
خلف����س درج���ة كل من القل���ق واالأفكار الالعقالنية ل���دى عينة من امل�سطربن 
�سلوكي���ا وانفعالي���ا، والن���زالء مب�ست�سف���ى املل���ك فه���د بالق�سي���م، وا�ستملت عينة 
الدرا�س���ة عل���ى )20( ف���ردا طبق عليه���م فنيات الع���الج العق���الين االنفعايل ملدة 
اأربع���ة اأ�سابي���ع موزعة على اأربعة ع�سرة جل�سة، وا�ستخدم الباحث مقيا�سي القلق 
واالأف���كار الالعقالني���ة، وق���د اأظه���رت نتائ���ج الدرا�س���ة انخفا����س درج���ات القلق 
واالأف���كار الالعقالنية لدى املجموعة التجريبية باملقارنة باملجموعة ال�سابطة 

مما.

  و�أجريت در��سة ح�سيب )2006( على عينة مكونة من )68( معاقا للتعرف على 
م���دى فاعلي���ة العالج العق���الين ال�سلوك���ي االنفعايل يف تخفي���ف م�ستوى القلق 
ل���دى عين���ة من املعاق���ن �سمعيا، ومت تطبي���ق فنيات العالج العق���الين ال�سلوكي 
االنفع���ايل عل���ى املجموع���ة التجريبي���ة، ه���ذا وق���د اأبرزت نتائ���ج الدرا�س���ة وجود 
ف���روق ذات داللة بن املجموعتن التجريبي���ة وال�سابطة يف درجات القلق، حيث 
انخف�ست درجات القلق لدى املجموعة التجريبية اأكرث من املجموعة ال�سابطة 
مم���ا يوؤكد مدى فاعلية العالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل يف تخفيف درجات 

القلق لدى املعاقن �سمعيا.

�أما در��سة بخ�ش )2006( فقد ا�ستهدفت الك�سف عن الفروق يف جودة احلياة بن 
املعاقن ب�سريا والعادين باململكة العربية ال�سعودية، وتكونت عينة الدرا�سة من 
)50( معاق���ا ومثله���م من العادين، ممن ترتاوح اأعمارهم ما بن )15-18 عاما( 
باململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ومت تطبي���ق مقيا����س مفهوم ال���ذات ومقيا�س جودة 
احلي���اة، وق���د اأ�سف���رت النتائج ع���ن وجود ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة يف م�ستوي 
جودة احلياة بن العادين واملعاقن ل�سالح العادين، ووجود عالقة دالة موجبة 

بن جودة احلياة ومفهوم الذات لدى عينة املعاقن والعادين.
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و��ستهدفلت در��سلة ديريلك (Derek, 2006) فح�س جودة احلي���اة لدى عينة 
من ذوي �سعوبات التعلم، حيث تكونت العينة من )56( طالبا باملرحلة الثانوية 
يعان���ون م���ن �سعوب���ات تعل���م خمتلف���ة، طبق عليه���م مقيا����س جودة احلي���اة، هذا 
وق���د واأظه���رت النتائج انخفا�س درجات ج���ودة احلياة لدى عين���ة الدرا�سة، مما 
يجعله���م يف حاج���ة اإىل و�س���ع برامج عالجي���ة وتربوية ته���دف اإىل رفع معدالت 

جودة احلياة لدى ذوي �سعوبات التعلم.

وحاوللت در��سلة ح�سلن )2006( التع���رف عل���ى العوام���ل االأ�سري���ة واملدر�سي���ة 
واملجتمعي���ة املنبئة بجودة احلياة لدى االأطف���ال ذوي �سعوبات التعلم، وا�ستملت 
العينة على )100( طفل ن�سفهم من العادين والن�سف االآخر من ذوي �سعوبات 
التعلم، اإ�سافة اإىل )100( فرد من اآباء واأمهات االأطفال العادين وذوي �سعوبات 
التعل���م، ومت ا�ستخ���دام مقيا����س جودة احلي���اة لذوي �سعوبات التعل���م الذي اأعده 
كومين����س وعرب���ه الباحث���ان، وق���د اأظه���رت النتائ���ج وج���ود ف���روق ب���ن العادين 
وذوي �سعوب���ات التعل���م يف ج���ودة احلياة ل�سال���ح العادين، اإ�ساف���ة لوجود فروق 
يف ج���ودة احلياة ل�سال���ح م�ستوى الدخل املرتفع ، اإ�ساف���ة لوجود عالقة موجبة 
بن م�ستوى تعليم الوالدين وجودة احلياة وعدم وجود عالقة بن جودة احلياة 

واجلن�س. 

وحاولت در��سة علي )2007( تقدمي برنامج عالجي معتمدا على فنيات العالج 
العقالين ال�سلوكي االنفعايل لتح�سن درجات الر�سا عن احلياة لدى عينة من 
املعاق���ن بدني���ا تكونت م���ن )35( فرد، واختار الباحث عين���ة من املعاقن ج�سميا 
باإعاق���ات ج�سمي���ة خمتلفة، ق�سمه���م اإىل جمموعتن جتريبي���ة و�سابطة، وطبق 
عليه���م مقيا����س الر�س���ا ع���ن احلي���اة وات�س���ح ع���دم وج���ود ف���روق ذات دالل���ة بن 
املجموعت���ن، وبعد اأن ا�ستخدم فنيات العالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل على 
املجموع���ة التجريبية ات�سح من خ���الل النتائج ارتفاع درجات العينة التجريبية 
على اختبار الر�سا عن احلياة اأكرث من املجموعة ال�سابطة مما يعني اأن جل�سات 
الع���الج العق���الين ال�سلوكي االنفعايل �ساعدت يف رف���ع درجات الر�سا عن احلياة 

لدى املعاقن بدنيا.
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وهدفلت در��سلة �ستينلرج وزمائله (Steinberg;et al, 2008) اإىل معرف���ة 
متطلب���ات جودة احلياة لدى االأطفال املعاقن �سمعيا حيث طبقت الدرا�سة على 
)20( اأ�س���رة من اأ�س���ر املعاقن �سمعيا، وخل�ست الدرا�سة مبجموعة من املتغريات 
م���ن �ساأنه���ا اأن توؤثر على جودة احلياة لدى املعاقن �سمعيا واأ�سرهم، منها  درجة 
فق���دان ال�سمع، اإمكانية زرع قوقعة،الو�س���ع االجتماعي،الرعاية ال�سحية، تقبل 
املجتم���ع لهم،الو�س���ع التعليمي، الو�سع الزواجي، طبيع���ة العمل، احلالة املادية، 
ول���ذا فقد اأو�ست الدرا�س���ة ب�سرورة االهتمام باملعاقن �سمعيا واأ�سرهم، وتقدمي 

برامج دعم لهم.

و��ستهدفلت در��سة زهلر�ن )2010( فهم طبيعة العالقة ب���ن جودة احلياة لدى 
املعاق���ن �سمعي���ا وكل م���ن )مفه���وم ال���ذات، والوع���ي بال���ذات، ومراقب���ة ال���ذات، 
ودافعي���ة االجناز(، اإ�ساف���ة اإىل حماولة تف�سري تلك العالق���ات وتركيز االهتمام 
عل���ي اجلوان���ب االيجابي���ة يف حياة االإن�سان عام���ة واملعاقن �سمعي���ا خا�سة، ولذا 
فق���د تكون���ت عين���ة الدرا�س���ة م���ن  )83( طالبا  م���ن املعهد الثان���وي املهني لل�سم 
و�سع���اف ال�سم���ع ب�سب���ن الكوم م���ن اجلن�سن، وق���د تو�سلت الدرا�س���ة اإىل وجود 
عالقة موجبة دالة اإح�سائيا بن درجات اأفراد العينة علي مقيا�س جودة احلياة 
للمعاق���ن ودرجاتهم على مقيا����س مفهوم الذات، الوعي بالذات، دافعية االإجناز 

ومراقبة الذات.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
  تن���اول الباحث���ان يف الدرا�س���ات ال�سابقة التي مت تقدميه���ا حمورين هامن هما 
حم���وري الدرا�سة االأ�سا�سين وهما العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي وجودة 
احلي���اة ل���ذوي االحتياج���ات اخلا�سة ب�سفة عام���ة وذوي �سعوب���ات التعلم ب�سفة 
خا�سة، فيما اتفقت الدرا�سات ال�سابقة التي قدمها الباحثن على فاعلية جل�سات 
الع���الج العق���الين االنفع���ايل يف التخفي���ف م���ن ح���دة العديد م���ن اال�سطرابات 
وامل�س���اكل النف�سي���ة لذوي االحتياجات اخلا�سة باختالف فئاتهم وذوي �سعوبات 
التعل���م اأي�س���ا، وذل���ك ح�سب ما اأ�س���ارت اإليه درا�س���ات كال من املداخل���ي )1996(، 
العام���ري )2000(، االأ�سق���ر )2004(، ال�سفه���ان )2005(، عبدرب���ه )2006(، عل���ي 
)2007( مم���ا يوؤك���د عل���ى �س���رورة تطبي���ق فني���ات الع���الج العق���الين ال�سلوك���ي 

االنفعايل واال�ستفادة منها مع ذوي �سعوبات التعلم.
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  وم���ن الدرا�س���ات ال�سابق���ة التي تناول���ت حمور جودة احلياة ل���ذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة فكانت درا�سات كل من هامبت���ون Hampton (1999)، ها�سم )2001(، 
 Direk ديري���ك   ،)2006( بخ����س   ،Vickry, et.al (2005) وزم���الوؤه  فيك���ري 
)2006(، ح�سن )2006(، �ستنربيج وزمالوؤه Steinberg, et.al (2008) ودرا�سة 
زه���ران )2010(، حي���ث اأهتمت تل���ك الدرا�سات مبناق�سة ج���ودة احلياة لدى ذوي 
االحتياج���ات اخلا�سة وم���دى حاجتهم لرفع معدالتها لديه���م لتحقيق التوافق 
والتكيف النف�سي لهم يف االأ�سرة واملدر�سة واملجتمع، ومما �سبق فال توجد درا�سة 
عربي���ة واحدة يف حدود عل���م الباحثان اهتمت بالربام���ج االإر�سادية اأو العالجية 
لتنمي���ة ج���ودة احلياة ل���دى ذوي �سعوبات التعل���م، ومن ثم كانت هن���اك �سرورة 
الإج���راء الدرا�س���ة احلالي���ة لتح�سن ج���ودة احلياة لدى ذوي �سعوب���ات التعلم يف 

املرحلة املتو�سطة.
 

فرو�ص الدرا�سة
    على �سوء االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة اأمكن �سياغة فرو�س الدرا�سة 

احلالية على النحو التايل:-
توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن متو�سطات رت���ب التطبيقن القبلي - 1

والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د الوج���ود االأف�س���ل بع���د تطبي���ق جل�س���ات الع���الج 
العقالين ال�سلوكي االنفعايل ل�سالح املجموعة التجريبية.

توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن متو�سطات رت���ب التطبيقن القبلي - 2
والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د الر�س���ا ع���ن احلي���اة بع���د تطبي���ق جل�س���ات العالج 

العقالين ال�سلوكي االنفعايل ل�سالح املجموعة التجريبية.
توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن متو�سطات رت���ب التطبيقن القبلي - 3

والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د ال�سح���ة النف�سي���ة بع���د تطبي���ق جل�س���ات الع���الج 
العقالين ال�سلوكي االنفعايل ل�سالح املجموعة التجريبية.

توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن متو�سطات رت���ب التطبيقن القبلي - 4
والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د ال�سح���ة اجل�سمي���ة بع���د تطبي���ق جل�س���ات الع���الج 

العقالين ال�سلوكي االنفعايل ل�سالح املجموعة التجريبية.

- ٣٢٢ -



فاعلية العالج العقالين ال�صلوكي االنفعايل لتح�صني جودة احلياة د. اأحمد حممد الدبور & د. اأمين رم�صان زهران

توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن متو�سطات رت���ب التطبيقن القبلي - 5
والبع���دي للمجموعة التجريبي���ة بالن�سبة الأبعاد املقيا�س الفرعية والدرجة 
الكلي���ة ملقيا�س جودة احلياة بعد تطبي���ق جل�سات العالج العقالين ال�سلوكي 

االنفعايل ل�سالح التطبيق البعدي.
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بن متو�سطات رتب التطبيقن البعدي - 6

والتتابع���ي بالن�سب���ة الأبع���اد املقيا����س والدرج���ة الكلي���ة بع���د تطبي���ق جل�سات 
العالج العقالين ال�سلوكي لدى اأفراد املجموعة التجريبية.

اإجراءات الدرا�سة
عينة �لدر��سة

     تكونت عينة الدرا�سة احلالية من )20( تلميذا �سنفوا على اأنهم ذوي �سعوبات 
تعل���م مم���ن يعانون م���ن �سعوبات يف القراءة والكتابة، م���ن مدر�سة االأمل ب�سبن 
الك���وم، ترواح���ت اأعماره���م م���ا بن )10- 13( ع���ام، ومت ت�سنيفهم عل���ى اأنهم من 
ذوي �سعوب���ات التعلم وفق���ا لت�سخي�سهم من قبل اإدارة املدر�سة، ووفقا لالختبار 
التح�سيل���ي الذي و�سع���ه الباحثان لتحديد ذوي �سعوبات القراءة والكتابة، ومت 
تق�سيمه���م اإىل جمموعت���ن جتريبي���ة واأخ���رى �سابط���ة، لقيا�س الف���روق بينهم 
يف درج���ات ج���ودة احلي���اة باأبعاده���ا املختلف���ة قب���ل وبع���د تطبيق جل�س���ات العالج 

العقالين ال�سلوكي االنفعايل.

اأدوات الدرا�سة
      متثلت اأدوات الدرا�سة احلالية يف:-

�أوال: �ختبار حت�سيلي لتحديد ذوي �سعوبات �لقر�ءة و�لكتابة

    اأع���د الباحث���ان اختب���ار حت�سيل���ي به���دف حتديد عين���ة الدرا�س���ة احلالية ذوي 
�سعوب���ات الق���راءة والكتابة، ولتحديد �سدق وثب���ات االختبار مت عر�س االختبار 
يف �سورت���ه املبدئي���ة عل���ى املحكم���ن، ومت االتفاق عل���ى االأ�سئلة الت���ي اتفق عليها 
ال�س���ادة املحكم���ون، فيم���ا مت ح���ذف االأ�سئل���ة الت���ي مل يتفق عليه���ا املحكمون مما 
يوؤك���د �س���دق االختبار التح�سيل���ي، وقام الباحثان بتطبي���ق االختبار التح�سيلي 
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عل���ى عين���ة مماثلة لعين���ة الدرا�سة تكونت من )30( طال���ب يعانون من �سعوبات 
الق���راءة والكتاب���ة قبليا، ثم مت اإعادة تطبيق نف�س االختبار عليهم بهدف حتديد 
معام���ل االرتب���اط بن التطبيقن، وق���د اأو�سحت النتائج وج���ود ارتبط دال بن 
التطبيق���ن، حي���ث كانت قيمة معامل االرتباط لبري�س���ون 0.87 وهذا ي�سري اإىل 

ثبات االختبار.

ثانيا: برنامج �لعاج �لعقاين �ل�سلوكي �النفعايل

- الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج العالجي
�أوال: �لفنيلات �لعقانيلة: وين���درج حتته���ا جمموع���ة كب���رية م���ن الفني���ات التي 
ت�ستم���ل عل���ى التحلي���ل املنطق���ي لالأف���كار غ���ري العقالني���ة، والتعل���م والتوجيه، 
وتفني���د اال�ستنتاج���ات غ���ري الواقعي���ة والتخل���ي ع���ن االأف���كار غ���ري العقالني���ة، 

واالإيحاءات والت�ستيت املعريف.

ثانيلا: �لفنيلات �ل�سلوكيلة: ي�ستخ���دم املعال���ج يف الع���الج العق���الين ال�سلوك���ي 
االنفعايل االأ�ساليب والفنيات ال�سلوكية منها:-

الواجب���ات املنزلي���ة الت���ي يكل���ف به���ا املر�س���د امل�سرت�سد، من خ���الل مواجهة . 1
املواق���ف الت���ي يخ���اف منها الف���رد وال يريد الب���وح بها، ومن ه���ذه الواجبات 
ق���راءة بع����س الق�س����س اأو الكت���ب، والب���د اأ، ت�سم���ل الواجب���ات املنزلي���ة على 

جوانب عقلية مثل التعرف على االأفكار غري املنطقية وتدوينها
اأ�ساليب االإ�سراط االإجرائي مثل التعزيز والعقاب والت�سكيل وغريها. 2
اأ�سلوب اال�سرتخاء. 3
التخيل . 4

ثالثا: �لفنيات �النفعالية: ي�ستخدم القائمون على االإر�ساد العقالين ال�سلوكي 
االنفع���ايل جمموع���ة من الط���رق انفعالية الوجه���ة، مبعنى اأنه���ا موجهة للعمل 
عل���ى م�ساع���ر امل�سرت�س���د، ومن ب���ن تل���ك االأ�ساليب اأ�سل���وب لعب ال���دور، اأ�سلوب 
الت�سكي���ل باالأمن���وذج، اأ�سلوب مهاجم���ة ال�سعور بالنق����س، واال�سرتخاء الع�سلي، 
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وغ���ري ذل���ك من االأ�سالي���ب التي ت�ساع���د امل�سرت�سد عل���ى اإظهار نف�س���ه والتعرف 
عل���ى م�ساع���ره ال�سلبية، واأن يكون على ات�سال مب�ساع���ره ال�سخ�سية واال�ستعانة 

باجلوانب املعرفية وال�سلوكية لتغيري امل�ساعر امل�سطربة لديه.

- م�سلملات �لعاج �لعقاين �ل�سلوكلي �النفعايل: ت�ستند هذه الطريقة العالجية 
على عدة م�سلمات اأهمها:-

االإن�سان هو الذي يعطي للحياة املعنى والهدف- 1
الب�سر ي�ستطيعون اأن يختاروا اأهدافهم- 2
التاأكيد على اأهمية التفكري العلمي ال�سحيح- 3
تاأتي االأفكار الالعقالنية من اأ�سلوب احلياة اخلاطئ- 4
ال يوجد اأي اإن�سان ثابت التفكري- 5
ينت���ج ال�سعور بالقل���ق واالكتئاب واال�سطراب���ات النف�سية ب�سبب االختالالت - 6

العقلية الناجتة عن االأفكار الالعقالنية
يج���ب تنحي���ة االأف���كار الالعقالني���ة ع���ن طري���ق فني���ات االإر�س���اد العقالين - 7

ال�سلوكي االنفعايل

- دور �ملر�سد يف �الإر�ساد �لعقاين �ل�سلوكي �النفعايل: املر�سد يف هذا النوع من 
العالج النف�سي عليه اأدور كثرية منها اأن دوره تعليميا اإيجابيا، من خالله يعيد 
اأف���كار العمي���ل الال منطقي���ة اإىل اأفكار منطقية، ويو�سح ل���ه اأ�سباب اال�سطراب، 
وينبغ���ي عل���ى املر�س���د اأن يك�سف ب�سفة م�ستم���رة عن هذه االأف���كار الالعقالنية، 
وم���ن هن���ا علي���ه اأن يعلم العمي���ل كيفية اإعادة النظ���ر يف تفكريه، الإب���دال االأفكار 
الالعقالني���ة القدمي���ة باأف���كار جديدة اأك���رث عقالنية، كما ي�ساع���د العميل على 

اأداء االأن�سطة املختلفة التي يخاف من ممار�ستها.

- �أهلد�ف �لعلاج �لعقلاين �ل�سلوكي �النفعلايل: الهدف الرئي�س���ي الذي حدده 
التخفي���ف م���ن  ال�سلوك���ي االنفع���ايل ه���و  العق���الين  الع���الج  األي����س يف  اإل���ربت 
اال�سطراب���ات االنفعالية وال�سلوكية والنف�سي���ة لدى امل�سرت�سد من خالل اإبدال 
اأف���كار امل�سرت�سد الالعقالنية باأفكار عقالني���ة، اإ�سافة على تقليل درجات القلق 
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والع���دوان والغ�س���ب لالأ�سخا�س، وتزويد امل�سرت�سدي���ن بطرق تفكري ت�ساعدهم 
يف التخف���ف م���ن ا�سطراباته���م وم�ساكله���م الت���ي يعان���ون منها، وخا�س���ة اإذا كان 

هوؤالء االأ�سخا�س من ذوي االحتياجات اخلا�سة.

- طريقة �سري �جلل�سات �لعاجية: ت�سري اجلل�سات العالجية يف هذا البحث على 
�س���كل االإر�س���اد اجلمعي، نظ���را ل�سهولة تطبيقه على العين���ة، كما اأن هناك بع�س 

االأن�سطة اجلماعية التي حتتاج اإىل العمل اجلماعي. 

- ملدة �جلل�سات �لعاجية: �س���وف ي�ستغرق الربنامج )12( اأ�سبوع بحيث يتكون 
م���ن 24جل�س���ة ومبع���دل جل�ست���ن اأ�سبوعي���ا، ت�ستغ���رق اجلل�سة نح���و )45 اإىل 60 

دقيقة(، ويطبق الربنامج على الفئة امل�ستهدفة يف جل�سات جماعية. 

- بنلاء �جلل�سات �لعاجية: ت�س���ري اجلل�سات العالجية وفق خطة حمددة املكان 
والزمان بحيث ت�سمل:-

مو�سلوع �جلل�سلة: حي���ث اأن ل���كل جل�سة مو�س���وع خمتلف ع���ن اجلل�سة التي - 1
ت�سبقها ويف نف�س الوقت مكملة لها.

�أهلد�ف �جلل�سلة: ت�س���ري اجلل�س���ات وف���ق اأه���داف خمط���ط له���ا ومع���دة م���ن - 2
الباحثان بحيث حتقق كل جل�سة هدف مكمل للجل�سات التي ت�سبقها.

�لفنيلات �لعاجية: �سوف يتم اختيار الفني���ات العالجية التي تنتمي للعالج - 3
العق���الين ال�سلوكي االنفعايل والتي تتنا�سب م���ع خ�سائ�س عينة الدرا�سة، 

بحيث تكون �سهلة الفهم والتطبيق.
زمن �جلل�سة: كل جل�سة حمددة بوقت معن يرتاوح بن )45 – 60( دقيقة.- 4
�لو�جلب �ملنزيل: يعطى اأف���راد العينة واجب منزيل ملراجعة اأهداف اجلل�سة، - 5

وتذكر ما دار بها وتن�سيط الذاكرة والفهم لدى العينة.

- حمتلوى �جلل�سات �لعاجية: ا�ستم���ل الربنامج العالجي العق���الين ال�سلوكي 
االنفعايل على اأربع وع�سرون جل�سة للتدريب على حت�سن جودة احلياة باأبعادها 
املختلف���ة ل���دى عين���ة البح���ث واجل���دول )1( يو�س���ح �س���ري اجلل�س���ات العالجي���ة 

كالتايل:-
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جدول )1(
 ملخ�ص جل�سات العالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل

رقم 
الجلسة

الفنية المستخدمةالهدف عنوان الجلسة

المناقشة الجماعية التعرف على أفراد العينة وتشجيعهمالتعارف1
المناقشة الجماعيةيتم تقديم ملخص للفترة التي يقضيها معهم الباحثانالتهيئة 2
المحاضرة والحوارالتعرف على ذوي صعوبات التعلم ومشكالتهمصعوبات التعلم3

4
مشكالت ذوي 
صعوبات التعلم

مناقشة أكثر االضطرابات النفسية واالجتماعية التي 
يعانوها

المحاضرة الواجب 
المنزلي

5
حاجات ذوي 
صعوبات التعلم

توضيح أهم الحاجات الالزمة لذوي صعوبات تعلم 
القراءة والكتابة

المحاضرة الواجب 
المنزلي

التفاؤل والتشاؤم6
تقديم نموذج لشخص يواجه مواقف صعبة يتصرف 

فيها بحكمة يعدل فيها من أفكاره السلبية بأخرى إيجابية
النمذجة 

7
السعادة والصحة 

النفسية
تقديم رؤية عن مفهوم السعادة وكيفية تحقيقها من خالل 

الصحة النفسية السليمة 
المناقشة الواجب المنزلي

اللعب8
مشاركة أفراد العينة لبعض األلعاب الجامعية من 

ابتكار الباحثين
لعب األدوار

الواجب المنزليتقييم ما تم من جلساتالتقييم9

10
الرضا عن الحالة 

الصحية
نظرة على مفهوم الحالة الصحية، وكيف يكون الفرد 

راضيا عما هو عليه
المناقشة

تعديل األفكار11
تعديل األفكار الالعقالنية بأخرى عقالنية المرتبطة 

بالحالة الصحية 
إعادة البناء المعرفي 

األفكار السلبية12
حرمان العينة من أي تعزيز عندما يبدي أية أفكارا 

سيئة أو سلبية 
العقاب

التعزيز تعديل سلوكيات العينة الخاطئة بأخرى صحيحةتعديل السلوك13

االنفعال14
تعويد العينة كيفية التحكم في انفعاالتهم الناتجة عن 

صعوبة القراءة أو الكتابة
المواجهة

اللعب15
تقديم بعض األلعاب الجماعية الهادفة التي تشجع على 

المشاركة في األنشطة
لعب الدور

المناقشة والحوارمناقشة أفراد العينة في معتقداتهم وأفكارهم الخاطئةالمعتقدات الخاطئة 16

الوجود األفضل17
كيف يرى أفراد العينة وجودهم في الحياة وكيف يمكن 

جعله الحياة بصورة أفضل؟

إعادة البناء المعرفي

الواجب المنزلي

التشكيل الواجب المنزليكيف يكون أفراد العينة بصحة جسمية؟الجسم السليم18

االنبساط واالنطواء19
تعديل أفكار العينة عن حالتهم النفسية الناتجة عن 

ضعفهم في القراءة والكتابة
التعزيز الواجب المنزلي
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رقم 
الجلسة

الفنية المستخدمةالهدف عنوان الجلسة

المواجهةكيف يرى أفراد العينة الحياة بالنسبة لهم اآلن؟جودة الحياة20
لعب الدورتدريب العينة على التعاون معا وحب من حولهماللعب21
المناقشةإعادة التطبيق على المجموعة التجريبيةالتطبيق البعدي22
المناقشة والمحاضرةإنهاء العالج وتوديع العينةتوديع العينة23

التطبيق التتابعي24
يتم إعادة التطبيق التتابعي على المجموعة التجريبية  

وذلك بعد شهرين من التطبيق البعدي 
المناقشة والمحاضرة

حتكيم �لرنامج وتقنينه

   مت عر�س الربنامج يف �سورته املبدئية على ال�سادة املحكمن، ومت االتفاق على 
اجلل�س���ات الت���ي وافق عليه���ا ال�سادة املحكمون، فيما مت ح���ذف عدد من اجلل�سات 
وتعدي���ل اأهداف بع�سها وفق���ا ملا راآه املخت�سون بحيث اأن جل�سات الربنامج تكون 
�سهلة الفهم على عينة الدرا�سة وتعود مرجعيتها اإىل العالج العقالين ال�سلوكي 
االنفع���ايل، اإ�سافة لتكامل اجلل�سات العالجية م���ع بع�سها البع�س بحيث اأن كل 
جل�س���ة تكم���ل اجلل�سة التي ت�سبقه���ا ومتهد للتي تليها، مع �س���رورة و�سع واجب 
من���زيل لكل جل�س���ة يذكر العينة باجلل�سة ويوؤكد على ما مت اإجنازه بها، وهذا ما 

اأكد عليه ال�سادة املحكمون. 

ثالثا: مقيا�ش جودة �حلياة من �إعد�د �لباحثن

و�سف �ملقيا�ش 
     ا�ستم���ل املقيا����س عل���ى )64( عبارة تناولت مظاهر ج���ودة احلياة لدى التلميذ 
ال���ذي يع���اين من �سعوب���ات تعلم يف القراءة والكتاب���ة، يف مواقف احلياة املختلفة 
التي تواجهه يف املدر�سة اأو البيت، هذا وقد تكون املقيا�س من اأربعة اأبعاد هي:-  

       اأ- الوجود االأف�سل                  ب-  الر�سا عن احلياة
      ج-  ال�سحة النف�سية                        د- ال�سحة اجل�سمية 

�سدق �ملقيا�ش
  مت ح�ساب �سدق املقيا�س بالطرق التالية:-
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1- �سلدق �ملحكملن: حي���ث مت عر����س مقيا�س ج���ودة احلياة للطف���ل يف �سورته 
االأولية على جمموعة من املتخ�س�سن يف جمال علم النف�س وال�سحة النف�سية 
والطب النف�سي، ومت حتديد العبارات التي مت االتفاق عليها، ومن ثم مت تعديل 
العبارات التي كانت يف حاجة اإىل اإعادة نظر اأو اإعادة �سياغة، باالإ�سافة اإىل اأخذ 
املالحظ���ات يف االعتب���ار، ومت ا�ستبعاد العبارات التي مل يت���م االتفاق عليها، حتى 

اأخذ املقيا�س �سورته النهائية. 

2- �ل�سلدق �لتازملي: مت ح�س���اب معام���ل االرتباط ب���ن املقيا�س احل���ايل جلودة 
احلي���اة ومقيا�س جودة احلياة لب�سرى اأرنوط )2008(، وكانت معامالت ال�سدق 

مرتفعة كما هو مو�سح باجلدول )2(:-
جدول )2( 

يو�سح معامالت ارتباط اأبعاد املقيا�ص جودة احلياة مبقيا�ص جودة احلياة لب�سرى اأرنوط
معامل االرتباط بطريقة جتمانمعامل االرتباط بطريقة بيرسونالبعد

0.700.66الرضا عن الحياة

0.860.57الوجود األفضل

0.660.78الصحة النفسية

0.700.64الصحة الجسمية

0.810.79الدرجة الكلية

     يت�س���ح م���ن اجل���دول رق���م )2( قوة االرتب���اط بن اأبعاد مقيا����س جودة احلياة 
احل���ايل والدرج���ة الكلي���ة ملقيا����س ب�س���رى اأرن���وط )2008( عندم���ا مت ح�سابه���ا 
بطريق���ة بري�س���ون وجتمان حيث كانت املعامالت دالة كلها مما يوؤكد على �سدق 

مقيا�س جودة احلياة احلايل.

ثبات �ملقيا�ش: مت ح�ساب ثبات من خالل اأكرث من طريقة عن طريق:-   
1- �الت�سلاق �لد�خللي وق���د مت ح�ساب معام���الت االرتباط بن كل عب���ارة والبعد 
ال���ذي تنتم���ي اإليه كما مت ح�ساب معامالت االرتباط بن اأبعاد املقيا�س والدرجة 
الكلي���ة ل���ه واجلدولن )3( و )4( يو�سحان معامالت ارتباط كل عبارة بالدرجة 

الكلية لالختبار وارتباط اأبعاد االختبار بالدرجة الكلية كالتايل:- 
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جدول )3( 
يو�سح معامالت ارتباط درجات العبارات بالبعد الذي تنتمي اإليه باملقيا�ص

العبارة
البعد

العبارة
البعد

العبارة
البعد

العبارة
البعد

الصحة الجسميةالصحة النفسيةالوجود األفضلالرضا عن الحياة

1**0.591**0.931**0671**0.56

2**0.782**0.762**0.782**0.55

3**0.743**0.563**0.803**0.77

4**0.804**0.674**0.674**0.76

5**0.685**0.535**0.675**0.69

6**0.676**0.836**0.546**0.80

7**0.667**0.797**0.767**0.88

8**0.898**0.868**0.808**0.75

9**0.909**0.839**0.769**0.55

10**05610**0.7210**0.9010**0.64

11**0.8111**0.9011**0.9011**0.76

12**0.6512**0.6512**0.7512**0.82

13**0.7013**0.8913**0.7113**0.74

14**0.6714**0.8014**0.8314**0.81

15**0.8715**0.6515**0.6715**0.59

16**0.9216**0.8716**0.8816**0.67

    ** دالة عند م�ستوى )0.05( 
     يت�س���ح م���ن اجل���دول )3( اأن معام���الت االرتب���اط للمف���ردات بالن�سب���ة لبع���د 
الر�سا عن احلياة تراوحت بن 0.92 اإىل 0.56، وبالن�سبة لبعد الوجود االأف�سل 
تراوحت املعامالت بن 0.93 و 0.56، بينما تراوحت معامالت االرتباط بالن�سبة 
لبع���د ال�سح���ة النف�سي���ة ب���ن 0.90 و 0.54 ، وق���د تراوح���ت معام���الت االرتب���اط 
بالن�سب���ة لبع���د ال�سح���ة اجل�سمي���ة ب���ن  0.88 و 0.55 وكله���ا دال���ة عن���د م�ستوى 
)0.05(  واجل���دول رق���م )4( ي�س���ري اإىل معام���الت ارتب���اط اأبع���اد اختب���ار ج���ودة 

احلياة للطفل املعاق بالدرجة الكلية كالتايل:-
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جدول )4( 
يو�سح معامالت ارتباط اأبعاد املقيا�ص بالدرجة الكلية

ألفا كرونباخجتمانبيرسونالبعد

0.670.750.94الرضا عن الحياة

0.750.590.80الوجود األفضل

0.800.770.88الصحة النفسية

0.610.580.85الصحة الجسمية

0.770.680.84الدرجة الكلية

     ويت�سح من اجلدول )4(  قوة ارتباط بنود مقيا�س جودة احلياة للطفل املعاق 
بالدرج���ة الكلي���ة، حيث كانت معام���الت االرتباط بالن�سبة لالأبع���اد االأربعة دالة 

اإح�سائيا يف اختبارات بري�سون وجتمان واألفا كرونباخ عند م�ستوى 0.01.

2- �إعلادة �لتطبيلق: كم���ا مت ح�س���اب الثب���ات يف مقيا����س جودة احلي���اة لالأطفال 
املعاق���ن عن طري���ق اإعادة التطبيق واجلدول الت���ايل يو�سح معامالت االرتباط 

بن اأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية كما يلي:-
جدول )5( 

يو�سح معامالت االرتباط بني التطبيق واإعادة التطبيق
 معامالت االرتباط عن طريق ألفامعامالت االرتباط عن طريق بيرسونالبعد

كرونباخ

0.770.86الرضا عن الحياة

0.780.84الوجود األفضل

0.780.93الصحة النفسية

0.680.80الصحة الجسمية

     يت�سح من اجلدول )5( وجود ارتباط بن اأبعاد املقيا�س وبن الدرجة الكلية، 
فكان معامل االرتباط بالن�سبة لبعد الر�سا عن احلياة عن طريق بري�سون 0.77 
وع���ن طري���ق األف���ا كرونب���اخ  0.86، اأما بالن�سبة لبع���د الوجود االأف�س���ل فقد كان 
معامل االرتباط عن طريق بري�سون 0.78، وعن طريق األفا كرونباخ كان معامل 
االرتب���اط 0.84، وكان معام���ل االرتب���اط بالن�سب���ة لبع���د ال�سح���ة النف�سي���ة ع���ن 
طري���ق بري�س���ون 0.78، وعن طري���ق األفا كرونباخ 0.93، يف ح���ن كانت معامالت 
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االرتب���اط لبعد ال�سحة اجل�سمية بالن�سب���ة لبري�سون 0.68، واألفا كرونباخ 0.80 
وكلها معامالت ارتباط دالة تو�سح اأن املقيا�س يتمتع بدرجة ثبات عالية.

منهج الدرا�سة
    مت ا�ستخدام املنهج التجريبي حيث مت تطبيق اأدوات البحث املتمثلة يف االختبار 
التح�سيلي ل�سعوبات القراءة والكتابة والربنامج العقالين ال�سلوكي االنفعايل 
ومقيا�س جودة احلياة حيث مت تطبيق مقيا�س جودة احلياة قبل تطبيق اجلل�سات 
العالجي���ة لتو�سي���ح التجان����س بن املجموعت���ن، ومت التطبيق البع���دي ملناق�سة 
م���دى فاعلي���ة اجلل�س���ات العالجي���ة العقالني���ة ال�سلوكية االنفعالي���ة من خالل 
مقارن���ة درجات املجموع���ة التجريبية قبلي���ا وبعديا، ومقارن���ة درجات املجموعة 

التجريبية واملجموعة ال�سابطة.

االأ�ساليب االإح�سائية
اعتمدت الدرا�سة احلالية على بع�س االأ�ساليب االإح�سائية التالية:-

1- معامالت االرتباط لبري�سون واألفا كرونباخ وجتمان
2- اختبار ويلكوك�سون للعينات املرتابطة )اختبار الباالمرتي(

3- اختبار مان ويتيني للعينات غري املرتابطة )اختبار الباالمرتي(

نتائج الدرا�سة 
   ق���ام الباحثان بتطبيق مقيا����س جودة احلياة قبليا حل�ساب التجان�س بن اأفراد 
املجموعت���ن التجريبي���ة وال�سابطة يف االأبعاد االأربعة )الوجود االأف�سل، الر�سا 
ع���ن احلي���اة، ال�سحة النف�سية وال�سحة اجل�سمية( اإ�سافة للدرجة الكلية، ثم مت 
التطبي���ق البع���دي ملقيا����س جودة احلياة عل���ى اأفراد العين���ة للمقارنة بن درجات 
املجموعت���ن التجريبي���ة وال�سابط���ة، وبع���د ذل���ك مت التطبيق التتابع���ي لقيا�س 
الف���روق ب���ن درج���ات املجموعة التجريبي���ة بعد االنته���اء من تطبي���ق الربنامج 
العالج���ي وب���ن درجاته���م بع���د انته���اء الربنامج العالج���ي مبدة زمني���ة قدرها 
�سه���ران لقيا����س م���دى ا�ستم���رار التح�س���ن يف ج���ودة احلي���اة للمجموع���ة و�سوف 

تنق�سم نتائج الدرا�سة اإىل ثالثة اأجزاء كما يلي:-
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�أوال: نتائج �لتجان�ش )�لتطبيق �لقبلي(

واجل���دول )7( يو�س���ح م���دى التجان����س ب���ن درج���ات املجموعت���ن التجريبي���ة 
وال�سابط���ة يف اأبع���اد مقيا����س ج���ودة احلي���اة وذل���ك قب���ل تطبيق جل�س���ات العالج 

العقالين ال�سلوكي االنفعايل كما يلي:-
جدول )7( 

يو�س��ح قيم��ة Z وداللته��ا االإح�سائية للف��روق بني متو�سط��ات الرتب لدرج��ات املجموعة 
التجريبية وال�سابطة قبل تطبيق مقيا�ص جودة احلياة

نالتطبيقاألبعاد
 الرتب

الموجبة
 الرتب
السالبة

 الرتب
المتماثلة

Zمج الرتبم الرتب

الرضا عن الحياة
تجريبية
ضابطة

10
10

938
6.75
9.5

34.50
55

0.22
0.52

الوجود األفضل
تجريبية
ضابطة

10
10

7310
5.50
9.5

33
54

0.76
0.88

الصحة النفسية
تجريبية
ضابطة

10
10

7211
6.6
9.3

34.5
54

0.42
0.54

الصحة الجسمية
تجريبية
ضابطة

10
10

6410
8.3
7.7

35
54

0.45
0.21

الدرجة الكلية
تجريبية
ضابطة

10
10

4610
8.58
9.42

36
57.5

0.12
0.34

   يت�س���ح م���ن اجل���دول )7( ع���دم وجود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن درجات 
املجموعت���ن التجريبي���ة وال�سابط���ة عن���د التطبيق قبلي���ا الأبع���اد مقيا�س جودة 
احلي���اة، وذل���ك يوؤكد التجان�س ب���ن املجموعتن التجريبي���ة وال�سابطة يف اأبعاد 
املقيا����س، حي���ث اأن قيم���ة Z كان���ت اأكرب م���ن  0.05 يف جميع حم���اور املقيا�س مما 

يوؤكد عدم وجود فروق دالة بن املجموعتن.

ثانيا: نتائج �لتطبيق �لبعدي
    اجلدول التايل يو�سح نتائج التطبيق البعدي كما يلي:-
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جدول )8( 
يو�س��ح قيم��ة Z وداللتها االإح�سائية للف��روق بني متو�سطات الرت��ب لدرجات املجموعتني 
التجريبي��ة وال�سابطة بعد تطبيق جل�سات الع��الج العقالين ال�سلوكي االنفعايل على مقيا�ص 

جودة احلياة 
Zقيمة مج الرتبم الرتبنالمجموعةاألبعاد

الرضا عن الحياة
بعدي تجريبية
بعدي ضابطة

10
10

8.00
15.00

120.00
245.00*2.1-

الوجود األفضل
بعدي تجريبية
بعدي ضابطة

10
10

8.07
16.93

121.00
244.00

*1.2-

الصحة النفسية
بعدي تجريبية
بعدي ضابطة

10
10

8.03
16.97

120.50
244.50

*1.4-

الصحة الجسمية
بعدي تجريبية
بعدي ضابطة

10
10

8.00
23.00

120.00
240.00

*2.6-

الدرجة الكلية
بعدي تجريبية
بعدي ضابطة

10
10

7.05
09.18

122.00
244.00

*2.5-

* دالة عند م�ستوى 0.05 حيث قيمة Z > من 0.05

      يت�سح من اجلدول )8( وجود فروق بن املجموعتن التجريبية وال�سابطة 
بع���د تطبي���ق جل�س���ات الع���الج العق���الين ال�سلوكي االنفع���ايل بالن�سب���ة لدرجات 
العينة يف اأبعاد اختبار جودة احلياة، حيث بلغت قيمة Z املح�سوبة الأبعاد املقيا�س 
كالت���ايل الر�سا ع���ن احلياة -2.1، الوجود االأف�س���ل  -1.2، بعد ال�سحة النف�سية 
-1.4، ال�سحة اجل�سمية  -2.6 والدرجة الكلية ملقيا�س جودة احلياة كانت -2.5، 
على التوايل وكلها اأقل من قيمة )Z( اجلدولية 0.11، ، وذلك يعنى وجود فروق 
دال���ة اإح�سائياً ب���ن املجموعتن بعد تطبيق الربنامج العالج���ي بالن�سبة الأبعاد 
االختب���ار، اأي اأن الف���روق ب���ن درج���ات املجموعتن بع���د تطبي���ق الربنامج كانت 
ذات دالل���ة ل�سال���ح املجموع���ة التجريبية ،وه���ذا يوؤكد فاعلية الع���الج العقالين 

ال�سلوكي االنفعايل يف تعديل جودة احلياة لدى عينة الدرا�سة. 
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جدول )9( 
يو�س��ح قيم��ة Z وداللته��ا االإح�سائية للف��روق بني متو�سط��ات الرتب لدرج��ات املجموعة 
التجريبية قبل وبعد تطبيق جل�سات العالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل على مقيا�ص جودة 

احلياة 
قيمة Zمج الرتبم الرتبنالتطبيقاألبعاد

الرضا عن الحياة
قبلي
بعدي

109.00
17.00

122.00
243.00

*1.00-

الوجود األفضل
قبلي
 بعدي

109.07
18.51

134.00
240.00

*1.4-

الصحة النفسية
قبلي
 بعدي

107.12
16.97

122.50
244.50

*1.3-

الصحة الجسمية
قبلي
 بعدي

108.12
24.01

120.00
244.00

*1.5-

الدرجة الكلية
قبلي
 بعدي

108.05
11.16

120.00
240.00

*1.4-

     * دالة عند م�ستوى 0.05 حيث قيمة Z > من 0.05
     يت�سح من اجلدول )9( وجود فروق ذات داللة بن متو�سطات رتب التطبيقن 
قب���ل وبع���د جل�سات الع���الج العقالين ال�سلوك���ي االنفعايل ملقيا�س ج���ودة احلياة، 
حي���ث بلغ���ت قيمة Z املح�سوبة الأبعاد املقيا�س كالت���ايل الر�سا عن احلياة -1.00، 
الوج���ود االأف�س���ل  -1.4، بع���د ال�سح���ة النف�سي���ة -1.3، ال�سح���ة اجل�سمية  -1.5 
والدرج���ة الكلي���ة ملقيا����س ج���ودة احلي���اة كان���ت -1.4، عل���ى الت���وايل وكله���ا اأق���ل 
م���ن قيم���ة )Z( اجلدولي���ة 0.11، ، وذل���ك يعنى وجود ف���روق دال���ة اإح�سائياً بن 
التطبيق���ن بع���د تطبي���ق الربنام���ج العالج���ي بالن�سب���ة الأبعاد االختب���ار ل�سالح 
املجموع���ة التجريبي���ة، وه���ذا يوؤك���د حت�س���ن درج���ات  ج���ودة احلي���اة بع���د تطبيق 

العالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل.

ثالثا: نتائج �لتطبيق �لتتابعي

     واجل���دول )10( يو�س���ح ع���دم وج���ود ف���روق ذات دالل���ة يف قيم���ة )Z( بالن�سبة 
للتطبيقن البعدي واملتابعة يف اأبعاد املقيا�س كما يلي:-

- ٣٣٥ -



العدد ) 5 ( اكتوبر 2013 جملة الرتبية اخلا�صة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

جدول )10( 
يو�س��ح قيم��ة Z وداللته��ا االإح�سائية للف��روق بني متو�سط��ات الرتب لدرج��ات التطبيقني 

البعدي واملتابعة للمجموعة التجريبية بالن�سبة ملقيا�ص جودة احلياة
نالتطبيقاألبعاد

 الرتب
الموجبة

 الرتب
السالبة

 الرتب
المتماثلة

Zمج الرتبم الرتب

 الرضا عن
الحياة

بعدي
متابعة

10
1037

6.75
9.5

40.50
57

1.24
2.8

 الوجود
األفضل

بعدي
متابعة

10
1316

5.50
9.5

33
57

1.26
2.8

 الصحة
النفسية

بعدي
متابعة

10
1235

6.6
9.3

36.5
56

1.48
2.8

 الصحة
الجسمية

بعدي
متابعة

10
1028

8.3
7.7

50
47

1.8
1.3

الدرجة الكلية
بعدي
متابعة

10
846

8.58
9.42

46
56.5

1.14
1.81

     يت�س���ح م���ن اجل���دول )9( ع���دم وجود ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة بن درجات 
املجموع���ة التجريبي���ة عند التطبيقن البعدي واملتابع���ة بالن�سبة الأبعاد مقيا�س 
ج���ودة احلي���اة وه���ذا يوؤك���د على ا�ستم���رار التح�سن ل���دى العين���ة التجريبية بعد 
تطبيق جل�سات العالج العقالين ال�سلوكي االنفعايل حيث اأن قيمة Z كانت اأكرب 

من 0.05 جلميع حماور املقيا�س.

مناق�سة نتائج الدرا�سة
   ن�ست فرو�س الدرا�سة احلالية على:- 

توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن متو�سطات رت���ب التطبيقن القبلي - 1
والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د الوج���ود االأف�س���ل بع���د تطبي���ق جل�س���ات الع���الج 

العقالين ال�سلوكي االنفعايل ل�سالح املجموعة التجريبية.
توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن متو�سطات رت���ب التطبيقن القبلي - 2

والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د الر�س���ا ع���ن احلي���اة بع���د تطبي���ق جل�س���ات العالج 
العقالين ال�سلوكي االنفعايل ل�سالح املجموعة التجريبية.
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توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن متو�سطات رت���ب التطبيقن القبلي - 3
والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د ال�سح���ة النف�سي���ة بع���د تطبي���ق جل�س���ات الع���الج 

العقالين ال�سلوكي االنفعايل ل�سالح املجموعة التجريبية.
توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن متو�سطات رت���ب التطبيقن القبلي - 4

والبع���دي بالن�سب���ة لبع���د ال�سح���ة اجل�سمي���ة بع���د تطبي���ق جل�س���ات الع���الج 
العقالين ال�سلوكي االنفعايل ل�سالح املجموعة التجريبية.

توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائية ب���ن متو�سطات رت���ب التطبيقن القبلي - 5
والبع���دي للمجموعة التجريبي���ة بالن�سبة الأبعاد املقيا�س الفرعية والدرجة 
الكلي���ة ملقيا�س جودة احلياة بعد تطبي���ق جل�سات العالج العقالين ال�سلوكي 

االنفعايل ل�سالح التطبيق البعدي.
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بن متو�سطات رتب التطبيقن البعدي - 6

والتتابع���ي بالن�سب���ة الأبع���اد املقيا����س والدرج���ة الكلي���ة بع���د تطبي���ق جل�سات 
العالج العقالين ال�سلوكي لدى اأفراد املجموعة التجريبية.

      يت�س���ح م���ن النتائ���ج الت���ي تو�سل���ت اإليها الدرا�س���ة فاعلية جل�س���ات العالجي 
العق���الين ال�سلوك���ي االنفع���ايل يف حت�س���ن درج���ات ج���ودة احلي���اة ل���دى العين���ة 
التجريبي���ة مقارنة بدرج���ات املجموعة ال�سابطة، حيث اأو�سح���ت النتائج وجود 
ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة ب���ن يف اأبع���اد املقيا����س االأربع���ة )الوج���ود االأف�سل- 
الر�س���ا ع���ن احلي���اة- ال�سح���ة النف�سي���ة وال�سح���ة اجل�سمي���ة( ب���ن املجموعتن 

ل�سالح التجريبية، و�سوف يتم تف�سري النتائج على النحو التايل:-

�أوال: نتائج �لتطبيق �لبعدي 

      يت�سح من خالل النتائج يت�سح فاعلية اجلل�سات العالجية العقالنية ال�سلوكية 
االنفعالي���ة يف وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بن درجات املجموعة التجريبية 
واملجموعة ال�سابطة يف اأبعاد مقيا�س جودة احلياة ل�سالح املجموعة التجريبية، 
حيث اأكدت درا�سة كل من همبتون (Himpton, 1999)، و�سامي ها�سم )2001( 
على اأن جودة احلياة باأبعادها املختلفة ترتبط باالإعاقة، حيث اأن حدوث االإعاقة 
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ال�سمعي���ة اأو اجل�سمي���ة ل���دى االأ�سخا����س كان �سبب���ا رئي�سي���ا يف انخفا�س درجات 
ج���ودة احلي���اة لديه���م اإ�ساف���ة اإىل بع����س ال�سم���ات االأخ���رى لديه���م، مم���ا تطلب 
و�س���ع برام���ج عالجية اإليه���م ت�ساعدهم على رف���ع درجات جودة احلي���اة لديهم.

    وتتف���ق نتائ���ج الدرا�س���ة احلالي���ة م���ع م���ا اأ�سار اإلي���ه حامد زه���ران )2005( باأن 
االأ�سخا����س �س���واء العادي���ن اأو ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة يف حاج���ة اإىل تعديل 
اإىل  الت���ي يعانوه���ا  امل�سبب���ة لال�سطراب���ات االنفعالي���ة  اأفكاره���م الالعقالني���ة 
اأف���كار عقالني���ة �سليمة ت�ساعدهم على حتقيق قدر مالئ���م من ال�سحة النف�سية 
وتخل�سه���م من االآالم النف�سي���ة واالجتماعية والدرا�سية، وهذا ما يهدف العالج 
العق���الين ال�سلوك���ي االنفعايل اإىل حتقيقه، وهذا ما اأك���دت عليه نتائج الدرا�سة 
احلالي���ة، حي���ث اأن اتب���اع فنيات العالج العق���الين ال�سلوكي االنفع���ايل كان �سببا 
رئي�سي���ا يف ارتف���اع درج���ات اأف���راد العين���ة يف اأبع���اد مقيا�س جودة احلي���اة املختلفة 
بالن�سب���ة للمجموع���ة التجريبي���ة مقارن���ة باملجموع���ة ال�سابط���ة، حي���ث كان���ت 

االرتفاع ل�سالح املجموعة التجريبية.

    كم���ا تتف���ق نتائ���ج الدرا�س���ة م���ع م���ا اأ�سارت اإلي���ه درا�س���ة اأمرية بخ����س )2006(، 
وديري���ك (Derek, 2006) باأن���ه عن���د مقارنة درجات جودة احلي���اة عند كل من 
العادي���ن وذوي �سعوبات التعلم يت�سح انخفا�س درجات جودة احلياة لدى ذوي 
�سعوب���ات التعل���م مقارنة بالعادين، وه���ذا ما �سعت اإليه الدرا�س���ة احلالية حيث 
اهتمت مبحاولة رفع درجات ذوي �سعوبات التعلم يف جودة احلياة حتى ي�ستطيع 
ه���وؤالء االأف���راد متابع���ة تقدمه���م العلم���ي واحل�س���ول عل���ى درج���ات مرتفع���ة يف 
التح�سيل الدرا�سي، وقد ات�سح ذلك من خالل نتائج الدرا�سة، حيث اأنه بارتفاع 
درج���ات اأف���راد العينة يف اأبعاد جودة احلياة من املوؤكد اأن يتغلبوا على العديد من 
اال�سطرابات وامل�سكالت النف�سية التي كانت تواجههم نتيجة انخفا�س قدراتهم 

ودرجاتهم يف جودة احلياة ومواجهة ال�سغوط املختلفة يف حياتهم.

     وق���د اتفق���ت نتائ���ج الدرا�س���ة احلالية م���ع درا�سة كل من اأحم���د عمر املداخلي 
)1996( ونا�س���ر ال�سفه���ان )2005( يف اأن العالج العقالين االنفعايل كان عامال 
مهم���ا يف حت�س���ن درج���ات كل من الره���اب االجتماع���ي للتحدث اأم���ام االآخرين، 
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والقل���ق اإ�ساف���ة لالأف���كار الالعقالني���ة للم�سطرب���ن �سلوكي���ا وانفعالي���ا، حي���ث 
اتفق���ت الدرا�سة احلالية مع الدرا�ست���ان يف �سالحية العالج العقالين ال�سلوكي 
االنفع���ايل يف التغل���ب عل���ى اال�سطراب���ات وامل�سكالت النف�سية الت���ي حتدث لذوو 
االحتياجات اخلا�سة مبختلف فئاتهم، وهذا ما اأت�سح من خالل نتائج الدرا�سة 
احلالي���ة م���ن حيث ارتف���اع درجات اأف���راد املجموع���ة التجريبية يف اأبع���اد مقيا�س 

جودة احلياة عن املجموعة التجريبية.  

     ه���ذا وق���د اأي���دت نتائ���ج الدرا�سة احلالية م���ا اأ�سار اإليه كل م���ن ح�سيب حممد 
)2006( وخلف حم�سب )2007( حيث اأ�سارت هاتان الدرا�ستان اإىل فاعلية جل�سات 
الع���الج النف�س���ي املعتمدة على الع���الج العقالين ال�سلوك���ي االنفعايل يف حت�سن 
درج���ات كل م���ن الر�س���ا عن احلي���اة وجودة احلي���اة وال�سعادة اإ�ساف���ة للقلق لدى 
كل م���ن املعاق���ن �سميعا وبدني���ا؛ ولذا فنتائج الدرا�سة احلالي���ة اتفقت مع نتائج 
الدرا�ست���ن، حيث ارتفعت درجات جودة احلياة باأبعادها املختلفة لدى املجموعة 
التجريبي���ة وذلك بع���د تطبيق جل�سات العالج العق���الين ال�سلوكي االنفعايل اإذا 
م���ا قورنت بدرج���ات املجموعة التجريبية على مقيا�س ج���ودة احلياة الذي اأعده 
الباحث���ان، وذل���ك ي�س���ري اإىل اأن الع���الج العقالين االنفعايل ي�سل���ح يف التخفيف 
م���ن حدة اال�سطرابات النف�سي���ة املختلفة لذوي االحتياج���ات اخلا�سة، حيث اأن 
ج���ودة احلي���اة كما اأ�س���ار م�سطفى ح�س���ن )2004 ،17( ت�ساعد الف���رد على اإ�سباع 

حاجاته احلياتية والتخفيف من حدة ا�سطراباته وم�سكالته نف�سية املن�ساأ. 

     يف حن اأن نتائج الدرا�سة احلالية اأكدت ما تو�سلت اإليه نتائج درا�سة كل من 
فوقية عبدالفتاح وحممد ح�سن ورافن (Ravin 2006) من حيث حاجة ذوي 
االحتياج���ات اخلا�س���ة واأ�سره���م اإىل الربام���ج العالجية واالإر�سادي���ة والرتبوية 
الت���ي ت�ساع���د عل���ى رفع درجات ج���ودة احلياة لديه���م، وهذا م���ا ات�سح من خالل 
نتائ���ج الدرا�س���ة احلالي���ة حي���ث حت�سن���ت درج���ات اأبع���اد ج���ودة احلي���اة للمجوعة 
التجريبي���ة الت���ي تاأثرت بتطبيق جل�س���ات العالج العق���الين ال�سلوكي االنفعايل 
عليه���م، مما ي�ساعدهم على االندماج اأكرث مع زمالئهم يف الدرا�سة واندماجهم 
اأي�سا يف املجتمع، نظرا الأن متغري جودة احلياة اأ�سبح اليوم اأمرا حيويا ومطلبا 

رئي�سيا لتح�سن ظروف الفرد احلياتية.
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(Vickery, et.al.2005) يف ح���ن اأن درا�س���ات كل م���ن وفيك���ري وزم���الوؤه    
�ستينربج وزمالوؤه (Steinberg. Et.al 2008)، و�سليمان زهران )2010( اهتمت 
بدرا�س���ة متغ���ري جودة احلياة لدى فئات خمتلفة م���ن ذوي االحتياجات اخلا�سة 
مث���ل املعاقن �سمعيا وامل�سابن بال�سلل الدماغ���ي، وقد اأ�سارت تلك الدرا�سة اإىل 
االنخفا����س امللح���وظ يف درجات جودة احلياة لدى تل���ك الفئات وحاجتهم امللحة 
اإىل تعدي���ل جودة احلي���اة لديهم من خالل الربامج العالجية حتى يتمكنوا من 
االندم���اج اأكرث يف املجتمع وحل م�سكالته���م النف�سية واالجتماعية وامل�ستقبلية؛ 
ول���ذا فق���د اهتم���ت الدرا�س���ة احلالي���ة بو�س���ع برنام���ج عالجي عق���الين �سلوكي 
انفع���ايل لرف���ع درج���ات جودة احلي���اة لدى عينة م���ن ذوي االحتياج���ات اخلا�سة 
وه���م ذوي �سعوب���ات التعل���م والذي���ن ارتفع���ت درجاته���م يف ج���ودة احلي���اة نتيجة 
لتعر�سه���م جلل�س���ات العالج العق���الين ال�سلوك���ي االنفعايل، والتوق���ع با�ستمرار 
التح�سن يف املتغريات االأخرى مثل الثقة بالنف�س والتح�سيل الدرا�سي وامل�ساركة 

االجتماعية واالأن�سطة مع زمالئهم، وانخفا�س درجات القلق لديهم. 

    وق���د اتفق���ت نتائ���ج الدرا�س���ة احلالي���ة م���ع م���ا تو�سل���ت اإلي���ه ليل���ى العجم���ي 
)17:2006( م���ن �س���رورة حت�سن جودة احلياة ونوعيتها ل���ذوي �سعوبات التعلم 
وتاأهيله���م نف�سي���ا واجتماعي���ا، حي���ث اهتم���ت الدرا�س���ة احلالي���ة بتح�س���ن جودة 
احلي���اة ل���ذوي �سعوب���ات القراءة والكتابة وق���د بدا ذلك من خ���الل النتائج التي 
تو�سلت اإليها الدرا�سة والتي اأكدت ا�ستمرار يف التطبيق التتابعي، حيث ا�ستمرت 
درج���ات العين���ة التجريبي���ة يف التح�سن، ومن هن���ا فاإن الدرا�س���ة احلالية قدمت 
برناجما عالجيا ي�ساعد يف رفع درجات ذوي �سعوبات التعلم )القراءة والكتابة( 

يف جودة احلياة باأبعادها املختلفة.

    ونظ���را لتح�س���ن درج���ات اأف���راد املجموع���ة التجريبي���ة يف درجات ج���ودة احلياة 
ف���اإن ذل���ك يرج���ع اإىل ب�ساط���ة الفني���ات العالجي���ة الت���ي ا�ستخدمه���ا الباحث���ان 
واملعتم���دة عل���ى الع���الج العق���الين ال�سلوكي االنفع���ايل، حيث اأن م���ن مزايا هذا 
االأ�سل���وب العلم���ي اأنه اأ�سلوب مثايل يف تغيري االأف���كار واملعتقدات غري العقالنية 
وغ���ري املنطقي���ة واإبداله���ا باأخ���رى منطقي���ة عقالني���ة، اإ�ساف���ة اإىل اأن���ه يح�سن 
العمي���ل �س���د هذه االأف���كار غ���ري العقالنية التي ق���د تعرت�س حيات���ه وم�ستقبله

.(Ellis, 1997:19)
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 ثانيا: نتائج �لتطبيق �لتتابعي 

     من خالل نتائج الدرا�سة التتابعية والتي مت فيها قيا�س الفروق بن التطبيق 
 )Z( البعدي والتطبيق التتابعي بالن�سبة للمجموعة التجريبية ات�سح اأن قيمة
بالن�سب���ة الأبعاد مقيا�س جودة احلي���اة والدرجة الكلية للمقيا�س كانت غري دالة، 
مبعن���ى ع���دم وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�سائي���ة بن درج���ات التطبيق���ن، حيث 
انح�س���رت درجات اأفراد املجموعة التجريبية حول الدرجات التي ح�سلت عليها 
اأثناء التطبيق البعدي وذلك يف التطبيق التتابعي، وهذا ي�سري اإىل ثبات التح�سن 
ل���دى العين���ة التجريبية مما يعن���ي اأن اجلل�سات العالجي���ة العقالنية ال�سلوكية 
االنفعالية كانت ذات فعالية يف حت�سن كل من الر�سا عن احلياة واجلود االأف�سل 
وال�سح���ة النف�سية واجل�سمية لدى ذوي �سعوبات تعلم القراءة والكتابة، اإ�سافة 

للدرجة الكلية للمقيا�س.

    ونتائ���ج ه���ذا الفر����س توؤكد على فاعلية العالج العق���الين ال�سلوكي االنفعايل 
يف التخفي���ف م���ن ح���دة اال�سطرابات الت���ي قد يع���اين منها ذوي �سعوب���ات تعلم 
الق���راءة والكتاب���ة، كما ي�ساع���د على تنمية اجلوان���ب االإيجابية ل���دى التالميذ، 
ومن ثم فاإن الدرا�سة احلالية حاولت اإعادة النظر يف ا�ستخدام العالج العقالين 
ال�سلوك���ي االنفع���ايل كاأ�سل���وب عالج���ي نف�س���ي ي�سل���ح للعمل مع غ���ري العادين 
والذي���ن ت���زداد اال�سطراب���ات النف�سي���ة لديه���م، اإ�ساف���ة اإىل حاجته���م اإىل تنمية 

اجلوانب االإيجابية يف �سخ�سياتهم وا�ستغالل قدراتهم واإن كانت حمدودة.

   ونظ���را ال�ستم���رار التح�سن يف درجات جودة احلياة ل���دى املجموعة التجريبية 
فاإن الباحثن قد اأكدا على �سرورة تو�سيع البحث يف العالج العقالين ال�سلوكي 
االنفع���ايل، وتطبيق���ه يف املوؤ�س�س���ات التعليمية بفاعلية اأك���رث الأنه عالج عقالين 
هدف���ه تعديل وتغيري االأف���كار ال�سلبية اإىل اأفكار اإيجابية من خالل اإعادة النظر 
اإليه���ا والوعي بها وجعلها اأكرث منطقي���ة، والنظر يف اأ�سباب اال�سطراب النف�سي 
مث���ل القلق واالكتئ���اب وحماولة جتنبها، اإ�سافة اإىل حت�س���ن اجلوانب ال�سحية 
االإيجابي���ة يف حي���اة التالمي���ذ مث���ل ال�سع���ادة والتف���اوؤل والبعد عن االأف���كار التي 
تدع���و للت�س���اوؤم واخلوف، مما ي�ساعد على حت�سن �سكل و�سورة حياة االأ�سخا�س 

يف املجتمع �سواء العادين اأو ذوي االحتياجات اخلا�سة.
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