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درا�صة حتليلية ال�صطراب ال�صرعة الزائدة فى الكالم 
اإعداد

د. ال�صيد ي�س التهامى ممد
مدر�س الرتبية اخلا�صة

كلية الرتبية – جامعة عني �صم�س
امللخ�س :

ُيع���د1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1فى1ال���كالم1م���ن1ا�سطرابات1ال���كالم1واللغة1
الذى1مل1يلتفت1اإليه1والذى1مل1يلقى1اهتماما1ًبحثيا1ً�سواء1كان1نظريا1ًاأو1جتريبيا1ً
عل���ى1م�ست���وى1الوط���ن1العربى1,1كما1مل1جت���رى1عليه1بحوثا1ًكافي���ة1على1امل�ستوى1
العامل���ى1حت���ى1االآن1مم���ا1اأدى1اإىل1ع���دم1وج���ود1تعري���ف1حم���دد1ل���ه1,1كم���ا1ال1توج���د1
حم���كات1ت�سخي�سية1لهذا1اال�سطراب1؛1ولذلك1فقد1هدفت1الدرا�سة1احلالية1اإىل1
حماول���ة1اإلق���اء1مزيد1من1ال�سوء1على1ا�سطراب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1من1
حيث1تعريفه1,1ون�سبة1انت�ساره1,1واأ�سبابه11,1وت�سخي�سه1,1والت�سخي�ص1الفارق1بينه1
وب���ني1بع�ص1اال�سطرابات1االأخرى1امل�سابهة1ل���ه1,1واأعرا�سه1و�سماته1,1وم�ستوياته1
,1واأه���داف1وا�سرتاتيجي���ات1عالج���ه1,1باالإ�ساف���ة1اإىل1ا�سرتاتيجي���ات1ع���الج1ذل���ك1
اال�سط���راب1امل�سح���وب1با�سط���راب1اللجلج���ة1,1كم���ا1قدم���ت1ه���ذه1الدرا�سة1بع�ص1

التو�سيات1والتوجهات1البحثية1اخلا�سة1بذلك1اال�سطراب1.1

An Analytic Study of Cluttering Disorder
Dr. Elsayed Yassen Eltohamy
Lecturer of Special Education

Faculty of Education - Ain Shams University
Abstract :
 Cluttering disorder is considered one of speech and language
 disorders that has not been taken into consideration and that has
 not cast research interest in the Arab World whether theoretically
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 or empirically. On the international level, there is little research
 concerning that disorder. Consequently, there is no specific definition
 for that disorder till now, and there are no diagnostic criteria for it
 as well. Accordingly, the current study aimed to shed the light on
 cluttering disorder in terms of the definition, prevalence, causes,
 diagnosis, differential diagnosis between cluttering disorder and
 other similar disorders, symptoms, characteristics, levels, the
 objectives and strategies of treatment and the remedial strategies of
 cluttering disorder comorbid with stuttering. The study also provided
.some recommendations and research trends for that disorder

مقدمة :
ي�سع���ب1على1االأفراد1امل�ستمعني1فهم1كالم1الفرد1املتحدث1؛1ورمبا1يرجع1ذلك1
الأ�سب���اب1عدي���دة1منه���ا1م�س���كالت1ال�سمع1التى1قد1يعان���ى1منها1الفرد1املتح���دث1,1اأو1
الأنه1يتحدث1ب�سوت1مرتفع1اأو1منخف�ص1,1اأو1ال�ستخدامه1لهجات1غري1ماألوفة1,1اأو1
ب�سب���ب1كالم���ه1الذى1يبدو1�سريعا1ًبدرجة1غري1عادية1وهذا1ما1يطلق1عليه1ال�سرعة1

 ( St.louis , et al., 2010 , 1 ).1الزائدة1فى1الكالم

وم���ن1املع���روف1اأن1ا�سطرابات1الكالم1ت�سمل1ا�سطراب���ات1النطق1,1وا�سطرابات1
ال�س���وت1,1ا�سطراب���ات1الطالقة1)1اللجلجة1,1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1(1,1وعمه1
ال���كالم1,1وجمموع���ة1ُمنوعة1م���ن1اال�سطرابات1املرتبطة1باأ�سب���اب1وظروف1�سحية1
مثل1ا�سابات1الدماغ1)1مبا1فى1ذلك1ال�سلل1املخى1(1,1و�سق1�سقف1احللق1,1واملتالزمات1

( Kent , 2004 , 493 ; Worrall , 2007 )1.1الوراثية

 Cluttering1وتاريخيا1,1ًمت1التعرف1على1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم
1Disorderم���ن1خ���الل1البح���وث1والدرا�سات1الكلينيكية1املبك���رة1التى1اُجريت1على1
ا�سط���راب1الطالق���ة1االأك���ر1�سيوعا1ًوهو11ا�سط���راب1اللجلجة1.1وق���د1بذلت1جهود1
كب���رية1من���ذ1الن�سف1االأخ���ري1من1الق���رن1الع�سرين1لتعريف1وحتدي���د1ماهية1ذلك1
1اال�سطراب1,1وقد1بدء1االهتمام1به1فى1عدد1قليل1من1البالد1االأوروبية1فى1بادئ1االأمر,1
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ث���م1تزاي���د1االهتم���ام1به1ب�س���ورة1تدريجية1م���ن1قبل1العلم���اء1فى1الوالي���ات1املتحدة1
االأمريكي���ة1؛1ورمب���ا1يرجع1تاأخ���ر1االهتمام1بهذا1اال�سط���راب1اإىل1عدم1وجود1اتفاق1

على1تعريف1حمدد1له1,1وكذلك1اإىل1عدم1حتديد1اأ�سبابه1.
( Reichel , 2007 ; Karger , 2010 )1

وميث���ل1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1حتديا1ًكبريا1ًبالن�سبة1لكثري1من1
املتخ�س�س���ني1ب�سب���ب1غمو�سه1,1وتعدد1جوانبه1,1وطبيعته1املتغ���رية1.11واالأمر1املثري1
لالهتمام1فى1ذلك1اال�سطراب1هو1اأنه1على1عك�ص1ا�سطراب1اللجلجة1حيث1ال1يكون1
معظ���م1االأف���راد1الذي���ن1يعانون1منه1على1وعى1به1,1وبالت���اىل1ال1يدركون1ال�سعوبات1
الت���ى1يواجهونه���ا1فى1التوا�سل1م���ع1االآخرين1؛1وهذه1متثل1اأح���د1االأ�سباب1التى1قد1
تعوق1ت�سخي�سه1حتى1مرحلة1املراهقة1,1باالإ�سافة1اإىل1وجود1�سبب1اآخر1هو1اأن1ذلك1
اال�سط���راب1غالب���ا1ًما1ُي�س���اء1فهمه1من1قبل1املتخ�س�س���ني1وغري1املتخ�س�سني1على1
حد1�سواء1,1وبالتاىل1يتم1ت�سخي�سه1ب�سورة1خاطئة1على1اأنه1ا�سطراب1اللجلجة1,1اأو1

( Scott , et al., 2013 )1.1ا�سطراب1قلق1الكالم

وع���ادة1م���ا1تظهر1م�سكل���ة1ال�سرعة1الزائدة1فى1ال���كالم1– مثل1م�سكلة1اللجلجة1
– لدى1االأطفال1فى1�سنوات1ما1قبل1املدر�سة1,1ومن1املمكن1اأن1يختفى1ويتم1ال�سفاء1
منها1تلقائيا1ًدون1اأى1تدخل1عالجى1,1وقد1يتم1ت�سخي�سها1ب�سورة1خاطئة1ل�سنوات1
عدي���دة1.1وق���د1ينظ���ر1اإىل1بع����ص1احل���االت1الت���ى1تعانى1من1تل���ك1امل�سكلة1عل���ى1اأنها1
1ح���االت1عادي���ة1وطبيعية1,1واأي�سا1ًقد1ينظ���ر1اإىل1العديد1من1امل�سكالت1املرتبطة1بها1
)1مث���ل11ح���ذف1بع����ص1االأ�سوات1اأو1املقاط���ع1(1باعتبارها1م�س���كالت1طبيعية1ترتبط1
بطبيعة1النمو1اللغوى1فى1مرحلة1ما1قبل1املدر�سة1,1غري1اأنه1يتعني1التدخل1لعالج1
تلك1امل�سكالت1اإذا1ا�ستمرت1حتى1بلوغ1الطفل1�سن1االلتحاق1باملدر�سة1؛1حيث1اأن1هذا1
اال�سطراب1قد1ي�ستمر1طوال1مراحل1احلياة1اإذا1مل1يتم1ذلك1التدخل1العالجى1.1) 

Campbell , 2004 , 128 ; Ward , 2006 , 148 )

وم���ن1اجلدي���ر1بالذكر1اأن1االأفراد1الذين1يعانون1من1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1
فى1الكالم1غالبا1ًال1يدركون1ذلك1اال�سطراب1باأنف�سهم1,1واإمنا1قد1ينتبهون1اإليه1من1
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خالل1االأقران1,1اأو1زمالء1العمل1ب�سبب1عدم1و�سوح1كالمهم1,1وعدم1فهم1االآخرين1
له1؛1وب�سبب1ذلك1الق�سور1فى1االإدراك1,1باالإ�سافة1اإىل1االأعرا�ص1االأخرى11التى1قد1
ت�ساحب1ذلك1اال�سطراب1مثل1االإندفاعية1,1وعدم1القدرة1على1الرتكيز1,1وم�سكالت1
ا�ستخ���دام1اللغة1فاإن1ه���وؤالء1االأفراد1يواجهون1�سعوبات1فى1التوا�سل1والتفاعل1مع1
االآخري���ن1,1باالإ�ساف���ة1اإىل1معاناته���م1م���ن1بع�ص1امل�ساع���ر1ال�سلبي���ة1,1والتى1قد1يتم1
التعبري1عنها1بطرق1متعددة1مثل1االإنكار1)1اإنكار1معاناتهم1من1ذلك1اال�سطراب1(1
,1اأو1العدوان1املوجه1نحو1اأفراد1االأ�سرة1,1اأو1االأقران1,1اأو1املعلمني1,1اأو1زمالء1العمل1؛1
وقد1اأ�سارت1نتائج1العديد1من1البحوث1والدرا�سات1اإىل1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1
فى1الكالم1يوؤثر1ب�سورة1�سلبية1على1م�ستوى1التح�سيل1االأكادميى1,1وفر�ص1العمل1,1
 ( Scaler & St.louis , 2009 ; Manning , 2010 , 5031.1والنجاح1الوظيفى

; Ramig & Dodge , 2010 ,103 )

ـ م�صكلة الدرا�صة :
ُيع���د1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1فى1ال���كالم1م���ن1ا�سطرابات1ال���كالم1واللغة1
ال���ذى1مل1يلتف���ت1اإليه1,1والذى1مل1يتم1اإج���راء1بحوث1نظرية1اأو1جتريبية1عليه1فى1
عاملن���ا1العرب���ى1,1كم���ا1اأنه1مل1يتم1االهتم���ام1به1اإال1متاأخ���را1,1ًومل1جترى1عليه1بحوثا1ً

كافية1على1امل�ستوى1العاملى1حتى1االآن1.

1ومم���ا1ينبغ���ى1االإ�سارة1اإلي���ه1اأنه1مل1يتم1االتفاق1عل���ى1تعريف1حمدد1ال�سطراب1
ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1,1وبالتاىل1ال1توج���د1حمكات1ت�سخي�سية1ل���ه1,1كما1اأن1
اأعرا�ص1ذلك1اال�سطراب1قد1تت�سابه1مع1اأعرا�ص1بع�ص1اال�سطرابات1االأخرى1مثل1
ا�سط���راب1اللجلجة1,1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1...1الخ1
؛1مم���ا1ق���د1يوؤدى1اإىل1ت�سخي�ص1هذه1اال�سطراب���ات1ب�سورة1خاطئة1على1اأنها1�سرعة1
زائ���دة1ف���ى1الكالم1,1ولذلك1يج���ب1القيام1بالت�سخي�ص1الف���ارق1عند1ت�سخي�ص1ذلك1
اال�سطراب1؛1واأي�سا1ًفاإنه1توجد1معلومات1قليلة1عن1االأ�ساليب1العالجية1ال�سطراب1
ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1,1والتى1تعتمد1ب�سورة1اأ�سا�سية1على1االأ�ساليب1العالجية1

ال�سطراب1الطالقة1االآخر1)1اللجلجة1(1.
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ولذل���ك1تتطلب1درا�سة1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1فى1عاملنا1العربى1
اأواًل1اإج���راء1العدي���د1من1الدرا�س���ات1النظرية1التى1تو�سح1ماهي���ة1ذلك1اال�سطراب1
,1والعوام���ل1املوؤدي���ة1اإلي���ه1,1وخ�سائ�ص1و�سمات1االأفراد1الذي���ن1يعانون1منه1,1وطرق1
ت�سخي�سه1والت�سخي�ص1الفارق1لهذا1اال�سطراب1,1واالأ�ساليب1العالجية1امل�ستخدمة1
؛1مما1قد1ي�سهم1فى1التعرف1على1ذلك1اال�سطراب1بدقة1,1وبالتاىل1البدء1فى1اإجراء1

بحوث1جتريبية1عليه1.1

ـ هدف الدرا�صة :
ته���دف1الدرا�سة1احلالي���ة1اإىل1القيام1بعر�ص1اإطار1نظ���رى1حتليلى1ال�سطراب1
ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1الكالم1فى1حماولة1للتعرف1بدق���ة1عليه1من1حيث1تعريفه1,1

واأ�سبابه1,1واأعرا�سه1,1وت�سخي�سه1,1واأ�ساليب1عالجه1.

ـ اأهمية الدرا�صة :
ميكن1اإيجاز1اأهمية1الدرا�سة1احلالية1علي1النحو1التاىل1:

11 اإلق���اء1ال�س���وء1عل���ى1ن���وع1مع���ني1م���ن1اأن���واع1ا�سطراب���ات1ال���كالم1واللغ���ة1وهو1.
ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1,1والذى1مل1تتناوله1اأى1درا�سات1عربية1

علم1الباحث1– بالدرا�سة1اأو1التدخل1. – فى1حدود1
21 توف���ري1املزي���د1م���ن1املعلوم���ات1واحلقائ���ق1ح���ول1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1.

ف���ى1ال���كالم1,1االأم���ر1الذى1ي�سه���م1فى1زيادة1فه���م1ذلك1اال�سط���راب1,1وي�ساعد1
ف���ى1ت�سمي���م1اأدوات1ت�سخي�سي���ة1ل���ه1,1واأي�س���ا1ًاإع���داد1برام���ج1عالجي���ة1لذل���ك1

اال�سطراب1.1
31 ميك���ن1اأن1تك���ون1الدرا�س���ة1احلالي���ة1مبثابة1نقطة1الب���دء1نحو1اإج���راء1درا�سات1.

م�ستقبلية1فى1البيئة1العربية1حول1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1.

� تعريف ا�سطراب ال�سرعة الزائدة فى الكالم :

 The ICD-101طبق���ا1ًللت�سني���ف1العا�سر1لال�سطرابات1النف�سي���ة1وال�سلوكية
1Classification of Mental and Behavioral Disordersال���ذى1و�سعت���ه1
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منظم���ة1ال�سح���ة1العاملي���ة1فاإنه1يجب1تواف���ر1حمكني1لتعريف1ا�سط���راب1ال�سرعة1
الزائ���دة1ف���ى1الكالم1,1يتمثل1املحك1االأول1ف���ى1الكالم1والتحدث1مبعدل1�سريع1مع1
ق�س���ور1وا�س���ح1فى1الطالقة1ب�س���ورة1م�ستمرة1مما1يوؤدى1اإىل1ع���دم1و�سوح1الكالم1
بدرج���ة1كب���رية1,1اأم���ا1املحك1الثانى1فه���و1ا�ستم���رار1االأعرا�ص1ال�سابق���ة1ملدة1ثالثة1

( World Health Organization , 1993 )1.1اأ�سهر1على1االأقل

ويع���رف1�س���ادوك11Sadock1)120001(1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1فى1الكالم1
باأن���ه1ا�سطراب1فى1طالقة1ال���كالم1يتميز1بالكالم1ال�سريع1,1وغري1املنتظم1,1وغري1
الوا�س���ح1؛1االأم���ر1ال���ذى1ي���وؤدى1اإىل1�سعوب���ة1فهمه1م���ن1قبل1االآخري���ن1,1وعادة1ما1

ي�سعب1عالجه1ب�سبب1نق�ص1وعى1الفرد1الذى1يعانى1منه1بذلك1اال�سطراب1.

وي�سري1كامبل1Campbell1)11281:120041(1اإىل1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1
فى1الكالم1هو1ا�سطراب1فى1الكالم1واللغة1يتميز1ب�سرعة1الكالم1,1والكالم1املت�سنج1
,1مع1وجود1اأمناط1خاطئة1فى1�سياغة1اللغة1ينتج1عنها1عدم1و�سوح1الكالم1؛1وعادة1
م���ا1يرتبط1ذلك1اال�سطراب1مب�س���كالت1فى1اجلوانب1ال�سلوكية1واحلركية1)1مثل1
ال�سل���وك1اخلاط���ئ1,1واالإندفاعية1,1والتفك���ري1امل�سو�ص1(1,1كما1يرتبط1با�سطرابات1
اللغة1االأخرى1)1مثل1التاأخر1فى1الكالم1,1و�سعوبة1القراءة1,1و�سعوبة1التهجئة1(1

ويذك���ر1فيل���د1Field1)1611:120041(1اأن1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1
هو1ا�سطراب1يوؤثر1على1طالقة1الكالم1,1ويتحدث1الفرد1الذى1يعانى1منه1ب�سرعة1
كب���رية1ج���دا1ً؛1مم���ا1ي���وؤدى1اإىل1ت�سوي���ه1النطق1,1وعدم1ال���كالم1باإيق���اع1منا�سب1,1كما1
ق���د1يقوم1بحذف1بع����ص1االأ�سوات1اأو1املقاطع1,1وتك���رار1الكلمات1,1ويكون1كالمه1فى1
�سورة1انفجارات1مندفعة1ومتقطعة1.1وقد1يتزامن1ذلك1اال�سطراب1مع1ا�سطراب1

اللجلجة1.

وي���رى1روزانوو�سك���ى1واي�سول���ت1Rosanowski & Eysholdt1)120051(1اأن1
ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1ال���كالم1هو1ا�سطراب1ف���ى1الطالقة1يتميز1مبعدل1
كالم1�سري���ع1وغ���ري1منتظم1ب�سورة1غري1طبيعية1,1وم���ن1ال�سعب1فهم1كالم1االأفراد1
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الذي���ن1يعان���ون1من1ذلك1اال�سط���راب1ب�سبب1قيامه���م1بحذف1اأ�س���وات1ومقاطع1اأو1
كلمات1كاملة1؛1ونادرا1ًما1يدرك1هوؤالء1االأفراد1اأن1كالمهم1غري1طبيعى1.

American Speech-1وتع���رف1اجلمعي���ة1االأمريكية1لل���كالم1واللغة1وال�سم���ع
 Language-Hearing Association ( ASHA )ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1
الكالم1باأنه1ا�سطراب11فى1الطالقة1يت�سف1مبعدل1كالم1�سريع1و/اأو1غري1منتظم1,1
مع1ق�سور1فى1الطالقة1بدرجة1كبرية1؛1باالإ�سافة1اإىل1اأنه1غالبا1ًما1توجد1اأعرا�ص1
اأخ���رى1لذل���ك1اال�سطراب1مثل1االأخط���اء1اللغوية1اأو1ال�سوتي���ة1,1وق�سور1االنتباه1,1
واإدخال1واقحام1)1اإ�سافة1(1بع�ص1االأ�سوات1اأو1الكلمات1غري1املرتبطة1وغري1املنا�سبة1
1اأثناء1الكالم1)1مثل1»1اأم1»1,1»1هل1تعلم1»1(1,1وتعديالت1وتنقيحات1للكالم1)1مثل1»1نحن1
االأف���راد1 ُيظه���ر1 وق���د1 1, 1) 1« اجل���دة1 اإىل1 الذه���اب1 ف���ى1 بداأن���ا1 نح���ن1 1..... ذهبن���ا1
املكافح���ة1 �سلوكي���ات1 م���ن1 قلي���ل1 اال�سط���راب1 ذل���ك1 م���ن1 يعان���ون1 الذي���ن1
1. االإط���الق1 عل���ى1 ال�سلوكي���ات1 ه���ذه1 توج���د1 ال1 وق���د1 1, ال���كالم1 اأثن���اء1 اجل�سمي���ة1

11( Reynolds & Fletcher-Janzen , 2007 , 474 )1

وي�س���ري1باك���ر1Bakker1)120071(1اإىل1اأن1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1
ه���و1ا�سط���راب1متع���دد1االأوج���ه1يوؤثر1بدرج���ة1واح���دة1اأو1اأكر1على1مع���دل1الكالم1,1
والطالقة1,1والنطق1,1وا�ستخدامات1اللغة1,1باالإ�سافة1اإىل1تاأثريه1على1تنظيم1اللغة1

,1واأمناط1التفكري1.

ويرى1�سانت1لوي�ص1واآخرونSt.louis , et al1.,1)120071(1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1
الزائ���دة1فى1ال���كالم1عبارة1عن1ا�سطراب1فى1الطالق���ة1يت�سف1مبعدل1كالم1ينظر1
اإليه1على1اأنه1�سريع1ب�سورة1غري1طبيعية1,1اأو1غري1منتظم1,1اأو1كليهما1؛1وهذا1املعدل1
غري1الطبيعى1فى1الكالم1يظهر1فى1واحدة1اأو1اأكر1من1االأعرا�ص1التالية1:1اأ-1عدم1
الطالق���ة1ب�س���ورة1مفرط���ة1والتى1تختل���ف1عن1ا�سط���راب1اللجلج���ة1,1ب-1التوقف1
املوؤقت1ب�سورة1متكررة1وا�ستخدام1اأمناط1كالمية1ال1تتنا�سب1مع1القواعد1النحوية1
والداللي���ة1,1ج-1ا�سطراب���ات1فى1النطق1ب�سورة1كبرية1وخا�سة1فى1الكلمات1متعددة1

املقاطع1.
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ويذكر1تانر1Tanner1)12561:120071(1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1
هو1ا�سطراب1فى1طالقة1تنظيم1االأفكار1اللفظية1؛1فالطفل1الذى1يعانى1من1ذلك1
اال�سط���راب1يك���ون1غري1ق���ادر1على1تنظيم1اأف���كاره1,1وبالتاىل1ال1يتح���دث1بطالقة1,1
ويك���ون1كالمه1�سريعا1ًوجمزءا1,1ًويقوم1بح���ذف1واإبدال1بع�ص1االأ�سوات1اأو1الكلمات1
,1كم���ا1ال1ي���درك1اأنه1يعان���ى1من1ا�سطراب1فى1الكالم1,1وعادة1ما1تكون1اأفكاره1م�ستتة1

وغري1مرتابطة1وغري1منظمة1و�سريعة1التغري1.

ويعرف1كامينجز1Cummings1)13971:120081(1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1
الكالم1باأنه1ا�سطراب1فى1معاجلة1الكالم1واللغة1ينتج1عنه1�سرعة1زائدة1فى1الكالم1
,1كم���ا1يك���ون1الكالم1متقطعا1,1ًوغري1منتظ���م1,1وفى1كثري1من1االأحيان1يكون1الكالم1
غري1مفهوم1؛1وال1يوجد1الكالم1ال�سريع1فى1ذلك1اال�سطراب1ب�سورة1دائمة1,1ولكن1

دائما1ًما1يوجد1ق�سور1فى1�سياغة1اللغة1.1

وي���رى1وليف���ر1Woliver1)13861:120091(1اأن1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1
ال���كالم1ه���و1ا�سطراب1فى1اللغ���ة1؛1حيث1تكون1اللغة1غري1مفهوم���ة1ب�سبب1الق�سور1
ف���ى1بن���اء1اجلمل1,1والق�سور1فى1اتب���اع1القواعد1النحوية1,1وال���كالم1ب�سورة1�سريعة1
ج���دا1,1ًاأو1باإيق���اع1غري1متنا�س���ق1,1اأو1كليهما1؛1وي�ستخدم1االأف���راد1الذين1يعانون1من1
ذل���ك1اال�سط���راب1كلمات1ال1عالقة1لها1باجلملة1التى1يقولونها1,1اأو1يدخلون1بع�ص1
الكلم���ات1غ���ري1املنا�سب���ة1وغ���ري1املرتبطة1باجلمل���ة1,1اأو1يقوم���ون1بتك���رار1اجلملة1اأو1
حماول���ة1تنقيحه���ا1,1وفى1بع�ص1االأحي���ان1ال1ي�ستطيعون1اإنهاء1كالمه���م1,1كما1اأنهم1

غالبا1ًال1يدركون1امل�سكلة1التى1يعانون1منها1.

اأن1 اإىل1 1) 1366 1: 120091( 1Shipley & McAfee ومكاف���ى1 �سيبل���ى1 وي�س���ري1
ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1هو1ا�سطراب1فى1الطالقة1والذى1غالبا1ًما1
يق���رتن1با�سط���راب1اللجلج���ة1,1ولكنه1قد1يوج���د1مبفرده1اأي�س���ا1.1ًويت�سمن1معدل1
كالم1�سري���ع1,1وق�س���ور1فى1الطالقة1ب�سورة1مفرط���ة1,1وا�سطرابات1فى1اللغة1و/اأو1
النط���ق1,1والتح���دث1ب�سوت1رتيب1,1وكالم1غري1وا�سح1,1وق�سور1فى1االنتباه1,1وعدم1

اإدراك1ذلك1اال�سطراب1.
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ويذكر1روبيتال1Robitaille1)120101(1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1
يطلق1عليه1اأي�سا1ً)1تاكيفيميا1Tachyphemia1)1اأى1الرثرة1وال�سرعة1امل�ستمرين1
,1ويت�س���ف1بع���دم1فه���م1امل�ستمعني1لكالم1الفرد1الذى1يعانى1م���ن1ذلك1اال�سطراب1؛1
الأن���ه1يتكلم1ب�س���ورة1�سريعة1,1وغري1منتظمة1,1ويعانى1من1ق�سور1فى1بناء1اجلملة1,1
وال1يتب���ع1القواعد1النحوية1.1وبينما1يعت���رب1ا�سطراب1اللجلجة1نوع1من1ا�سطراب1
ال���كالم1,1ف���اإن1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1ال���كالم1يعترب1ا�سطراب1ف���ى1اللغة1,1
وباالإ�سافة1اإىل1ذلك1فاإنه1فى1الوقت1الذى1يعرف1فيه1الفرد1املتلجلج1جيدا1ًما1يريد1
قوله1بال�سبط1ولكنه1ال1ي�ستطيع1ذلك1,1فاإن1الفرد1ذى1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1

ي�ستطيع1قول1ما1يفكر1فيه1لكن1تفكريه1يكون1غري1منظم1اأثناء1الكالم1.

ويعرف1هيجد1وديفي�ص1Hegde & Davis1)12221:120101(1ا�سطراب1ال�سرعة1
الزائ���دة1ف���ى1الكالم1باأنه1ا�سطراب1فى1طالقة1الكالم1يت�سف1مبعدل1كالم1�سريع1,1
ومفرط1,1وال1يراعى1القواعد1اللغوية1والنحوية1,1كما1يكون1بناء1اجلملة1م�سوها1,1ً
ويق���وم1الف���رد1الذى1يعانى1من1ذلك1اال�سطراب1بحذف1بع�ص1االأ�سوات1واملقاطع1,1

مع1اإدخال1واإقحام1عدد1كبري1جدا1ًمن1االأ�سوات1اأو1الكلمات1غري1املنا�سبة1.

وي�سري1باكر1ومايرز1Bakker & Myers1)141:120111(1اإىل1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1
الزائ���دة1فى1الكالم1هو1ا�سطراب1فى1الطالقة1يتميز1مبعدل1كالم1�سريع1ومفرط1
وغ���ري1منتظ���م1,1وعادة1ما1يواج���ه1امل�ستمعني1�سعوبة1فى1فه���م1كالم1االأفراد1الذين1
يعان���ون1م���ن1هذا1اال�سطراب1؛1وقد1يرجع1ذلك1اإىل1ا�سطرابات1النطق1التى1توجد1
ه���وؤالء1االأف���راد1,1كما1يج���دون1�سعوبة1فى1ت�سل�س���ل1االأفكار1املتع���ددة1,1و�سعوبة1فى1
مالحظة1ومراقبة1الذات1؛1وبالتاىل1ال1يدركون1اأن1االآخرين1ال1يفهمون1كالمهم11.1

ويرى1�سكوت1واآخرونScott , et al1.,1)120131(1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1
فى1الكالم1يوؤثر1ب�سورة1�سلبية1على1قدرة1الفرد1فى1تو�سيل1الر�سائل1اإىل1االآخرين1
بطريقة1وا�سحة1و/اأو1خمت�سرة1,1وفى1كثري1من1االأحيان1يجد1امل�ستمعون1�سعوبة1
فى1فهم1كالم1ذلك1الفرد1؛1ويعزى1ذلك1اإىل1العديد1من1العوامل1مثل1معدل1الكالم1

,1وو�سوح1الكالم1,1و/اأو1تنظيم1الر�سالة1.
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واملتتبع ملا ورد فى التعريفات ال�سابقة يالحظ ما يلى :
11 ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1هو1ا�سطراب1فى1الطالقة1يتميز1مبعدل1-

�سري���ع1و/اأو1غ���ري1منتظ���م1,1وغ���ري1وا�سح1؛1مما1ي���وؤدى1اإىل1�سعوب���ة1فهم1كالم1
الفرد1الذى1يعانى1من1ذلك1اال�سطراب1.

21 ي�ساح���ب1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائ���دة1فى1الكالم1م�سكالت1وا�سطرابات1اأخرى1-
مثل1م�سكالت1الطالقة1,1وا�سطرابات1النطق1,1وا�سطرابات1اللغة1...1األخ1.

31 يعان���ى1االأف���راد1ذوى1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1ف���ى1الكالم1م���ن1�سعوبة1فى1-
تنظيم1االأفكار1.

41 ال1يدرك1االأفراد1ذوى1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1اال�سطراب1الذى1-
يعانون1منه1؛1مما1يوؤدى1اإىل1�سعوبة1عالجه1.

51 غالبا1ًما1ي�ساحب1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1ا�سطراب1اللجلجة11.1-

� ن�سبة انت�سار ا�سطراب ال�سرعة الزائدة فى الكالم :

ت�س���ري1نتائج1بع�ص1البحوث1والدرا�س���ات1اإىل1اأن1ن�سبة1انت�سار1هذا1اال�سطراب1
تبل���غ1ح���واىل11٫81%1تقريب���ا1ًل���دى1االأطف���ال1فى1�سن1املدر�س���ة1؛1كما1اأ�س���ارت1نتائج1
درا�س���ات1اأخ���رى1اإىل1اأن1ن�سب���ة1انت�س���اره1ت�س���ل1اإىل1ح���واىل112٫21%1ل���دى1التوائم1111111111111111.1

( St.louis , et al ., 2007 , St.louis , et al ., 2010 )

وب�س���ورة1عامة1ت���رتاوح1ن�سب1انت�سار1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1ما1
ب���ني51-117%1تقريب���ا1ًم���ن1جميع1ا�سطرابات1الطالقة1,1فى1ح���ني1اأن1ن�سبة1انت�سار1
ذل���ك1اال�سطراب1امل�سحوب1با�سطراب1اللجلجة1ترتاوح1ما1بني301-167%1تقريبا1ً

( St.louis , et al ., 2007 , St.louis , et al ., 2010 )1.
وق���د1ذك���ر1البع����ص1اأن1اأغل���ب1االأف���راد1الذي���ن1يعانون1م���ن1ا�سط���راب1ال�سرعة1
الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1يعان���ون1اأي�س���ا1ًم���ن1اللجلج���ة1,1بينم���ا1يوج���د1ع���دد1قلي���ل1
م���ن1االأف���راد1ذوى1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1يعان���ون1من���ه1فقط1.1

( Manning , 2010 , 493 )1
وجدي���ر1بالذك���ر1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1ال���كالم1ينت�سر1بني1الذكور1

( Ward , 2006 , 141 )1.1ًب�سورة1اأكرب1من1االإناث1بن�سبة111:141تقريبا
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� اأ�سباب ا�سطراب ال�سرعة الزائدة فى الكالم :

كم���ا1ه���و1احلال1بالن�سبة1ال�سطراب1اللجلج���ة1,1فاإنه1ال1يوجد1حتى1االآن1�سبب1
مع���روف1وحم���دد1ال�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1.1ورغم1ذل���ك1توجد1
بع�ص1النظريات1والتف�سريات1التى1حاولت1حتديد1اأ�سباب1ذلك1اال�سطراب1والتى1
 ( Hartinger1.1تنوع���ت1م���ا1بني1تف�سريات1ع�سوية1,1ووراثي���ة1,1و�سخ�سية1وبيئية

& Mooshammer , 2008 ; Woliver , 2009 , 386 )

وي���رى1البع����ص1اأن1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1يح���دث1نتيج���ة1
وج���ود1م�س���كالت1وق�س���ور1فى1اجل���دار1االأو�سط1للف����ص1اجلبهى1االأي�س���ر1امل�سوؤول1
ع���ن1اإنت���اج1ال���كالم1التلقائى1,1باالإ�ساف���ة1اإىل1وجود1م�سكالت1وق�س���ور1فى1الق�سرة1
احلزامي���ة1االأمامي���ة1Anterior Cingulate Cortex ( ACC )1امل�سوؤول���ة1ع���ن1
الوظائف1التنفيذية1املركزية1,1واحلركات1االإرادية1,1والكالم1,1واالنتباه1,1ومراقبة1

( Alm , 2011 )1.1ومالحظة1االأخطاء

وقد1اأ�سارت1نتائج1العديد1من1البحوث1والدرا�سات1اإىل1وجود1�سذوذ1فى1الر�سم1
البيان���ى1الن���اجت1عن1التخطيط1الكهربائى1للمخ1لدى1حواىل1ما1بني501-90%1من1
االأف���راد1الذي���ن1يعانون1م���ن1ا�سطراب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1ال���كالم1؛1كما1اأ�سارت1
نتائج1بع�ص1البحوث1والدرا�سات1االأخرى1اإىل1وجود1انخفا�ص1ن�سبى1فى1موجات1
األف���ا1Alpha waves1مم���ا1ي�سري1اإىل1وجود1ن�ساط1مرتفع1للق�سرة1املخية1العالية1
 ( Ward , 2006 , 1411.11ل���دى1االأف���راد1ذوى1ذل���ك1اال�سطرابHigh cortical

; Alm , 2011 )

ويفرت����ص1البع����ص1اأن1زيادة1ن�سبة1هرم���ون1الدوبامني1قد1ت���وؤدى1اإىل1حدوث1
ذلك1اال�سطراب1,1ويرون1اأن1هذا1الهرمون1قد1يكون1هو1امل�سوؤول1عن1جانب1كبري1
م���ن1خ�سائ�ص1االأفراد1الذين1يعان���ون1من1هذا1اال�سطراب1مثل1ال�سذوذ1فى1ر�سم1
امل���خ1الكهربائ���ى1,1وتاأخ���ر1النم���و1,1ومع���دل1ال���كالم1ال�سريع1واملف���رط1,1وق�سر1اأمد1

( Alm , 2011 )1.1االنتباه1,1والق�سور1فى1اإدراك1اأخطاء1الكالم1,1واالإندفاعية
وقد1اأ�سار1عدد1من1الباحثني1اإىل1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1قد1
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يرج���ع1اإىل1تل���ف1املخ1,1وتلف1فى1اجلهاز1الع�سبى1املركزى1؛1بينما1اأرجعه1عدد1اآخر1
( Field , 2004 , 61 )11.1اإىل1وجود1ا�سطراب1فى1املعاجلة1ال�سمعية1املركزية

ويف�س���ر1العدي���د1م���ن1الباحث���ني1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1فى1
�س���وء1االأ�سب���اب1الوراثي���ة1,1وا�ستدل���وا1عل���ى1ذل���ك1م���ن1خ���الل1درا�س���ات1التوائ���م1
,1واأي�س���ا1ًم���ن1خ���الل1وج���ود1وا�ستمرار1ذل���ك1اال�سطراب1ف���ى1بع�ص1االأ�س���ر1.1وقد1
اأ�س���ارت1نتائ���ج1العدي���د1م���ن1البح���وث1والدرا�س���ات1اإىل1اأن1الفرد1ال���ذى1يعانى1من1
ذل���ك1اال�سطراب1غالبا1ًما1يك���ون1لديه1تاريخ1اأ�سرى1لذلك1اال�سطراب1,1اأو1تاريخ1
اأ�س���رى1ال�سط���راب1ال�سرعة1الزائ���دة1فى1الكالم1امل�سح���وب1با�سطراب1اللجلجة1.

( Campbell , 2004 , 128 ; Ward , 2006 , 141 )1

ال���كالم1 ف���ى1 الزائ���دة1 ال�سرع���ة1 ا�سط���راب1 ع���زو1 م���ن1 العك����ص1 وعل���ى1
ال�سرع���ة1 ا�سط���راب1 اأن1 الباحث���ني1 م���ن1 عدي���د1 يذك���ر1 وراثي���ة1 اأ�سب���اب1 اإىل1
واإمن���ا1 1, وراثي���ة1 اأو1 ع�سوي���ة1 اأ�سب���اب1 اإىل1 يرج���ع1 ال1 ال���كالم1 ف���ى1 1الزائ���دة1
يرج���ع1اإىل1التفاع���ل1ب���ني1العوام���ل1ال�سخ�سي���ة1والبيئي���ة1,1واملطال���ب1االأكادميية1

( St.louis , et al., 2007 )1.1املبالغ1فيها1داخل1البيئة1املدر�سية

� ت�سخي�س ا�سطراب ال�سرعة الزائدة فى الكالم : 

ُيع���د1ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1ف���ى1الكالم1اأم���را1ً�سعب���ا1ًومعقدا1ً
نتيج���ة1للعدي���د1م���ن1االأ�سب���اب1منه���ا1اأن1اأعرا����ص1ذل���ك1اال�سط���راب1ق���د1ال1تظهر1
خ���الل1ف���رتة1الت�سخي����ص1ق�سرية1االأم���د1عادة1؛1ولذل���ك1فاإن1عملي���ة1الت�سخي�ص1
تتطلب1فرتة1زمنية1طويلة1ترتاوح1ما1بني21-14�ساعات1.1وللقيام1بت�سخي�ص1دقيق1
ينبغى1القيام1بت�سجيل1كالم1الفرد1اأثناء1اأدائه1جمموعة1كبرية1وُمنوعة1من1املهام1
الكالمي���ة1مث���ل1التقلي���د1,1والق���راءة1اجلهرية1,1واملحادثة1؛1كم���ا1ينبغى1اأن1ي�ستمر1
ال���كالم1واملحادث���ة1لف���رتة1زمنية1طويلة1من1اأج���ل1مالحظة1اأى1�سرع���ة1زائدة1فى1
ال���كالم1.1وم���ن1اجلدي���ر1بالذك���ر1اأنه1عادة1ما1يت���م1ت�سخي�ص1ذل���ك1اال�سطراب1فى1
ال�سنوات1االأوىل1من1املرحلة1االإبتدائية1,1اأى1فى1حواىل1عمر1�سبع1اأو1ثمان1�سنوات1

( St.louis , et al , 2007 ; Woliver , 2009 , 386 )1.
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ونظرا1ًالأنه1قد1توجد1ا�سطرابات1اأخرى1م�ساحبة1ال�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1
الكالم1فاإنه1يجب1القيام1بتقييم1اللغة1,1والنطق1,1واإدراك1م�سكالت1الكالم1,1والقدرة1على1
مراقبة1الذات1,1وميكانيزمات1ووظائف1الكالم1,1وحدة1ال�سمع1؛1وفى1حالة1مالحظة1
وجود1م�سكالت1وا�سطرابات1م�ساحبة1اأخرى1فى1االنتباه1,1اأو1املهارات1االأكادميية1,1اأو1
اال�ستماع1,1اأو1الفهم1,1اأو1التنا�سق1احلركى1,1اأو1التوافق1النف�سى1فعندئذ1يجب1االإحالة1
( St.louis , et al ., 2007 )1.1الإج���راء1اختب���ارات1اأخ���رى1عل���ى1ي���د1متخ�س�س���ني

وم���ن1ال�س���رورى1اأن1ي�س���رتك1ف���ى1ت�سخي����ص1ذل���ك1اال�سط���راب1فري���ق1متع���دد1
التخ�س�س���ات1يت�سمن1الوالدين1,1و1املعلم���ني1,1واأخ�سائى1ا�سطرابات1الكالم1واللغة1
,1واالأخ�سائي���ني1النف�سي���ني1.1ويق���وم1الوال���دان1واملعلم���ون1بتوف���ري1معلوم���ات1حول1
م�ستوى1التح�سيل1الدرا�سى1,1وم�سكالت1التعلم1,1وامل�سكالت1االجتماعية1وال�سلوكية1
,1وم�س���كالت1االنتب���اه1؛1ويق���وم1اأخ�سائى1ا�سطراب���ات1الكالم1واللغ���ة1بتقييم1الكالم1
والطالقة1,1باالإ�سافة1اإىل1مالحظة1اللغة1,1وم�سكالت1النطق1,1وحركة1الفم1؛1ويوفر1
االأخ�سائيون1النف�سيون1معلومات1حول1االنتباه1,1واالإدراك1,1والذكاء1؛1وت�ساعد1جميع1
املعلومات1ال�سابقة1فى1الت�سخي�ص1الدقيق1لذلك1اال�سطراب1,1وت�ساعد1اأي�سا1ًفى1حتديد1
امل�سكالت1واال�سطرابات1االأخرى1امل�ساحبة1مثل1ا�سطراب1اللجلجة1,1اأو1ا�سطرابات1
11( Reynolds & Fletcher-Janzen , 2007 , 474 )1.1اللغة1,1اأو1�سعوبات1التعلم

ونظ���را1ًالأن1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1يوؤث���ر1على1جوانب1وجماالت1
التوا�سل1االأربعة1– النطق1,1واللغة1,1وال�سوت1,1والطالقة1– فاإن1ت�سخي�سه1يجب1اأن1
ي�سمل1جميع1هذه1اجلوانب1واملجاالت1,1باالإ�سافة1اإىل1اأنه1يجب1الرتكيز1اأي�سا1ًعلى1

اجلوانب1التالية1:
11 الفهم1العام1:1ويركز1على1فهم1االآخرين1لكالم1الفرد1املتحدث1.-
21 انتظام1معدل1الكالم1:1ويركز1على1انتظام1معدل1كالم1الفرد1.-
31 معدل1الكالم1:1ويركز1على1�سرعة1كالم1الفرد1.-
41 دقة1النطق1:1ويركز1على1النطق1,1واال�سطرابات1املرتبطة1به1.-
51 الطالقة1:1ويركز1على1عدم1طالقة1املتكلم1)1مثل1قيامه1باإقحام1واإدخال1كلمات1-

وعبارات1(1,1والكالم1دون1املعاناة1من1�سلوكيات1املكافحة1والتوترات1الف�سيولوجية1.
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61 عدم1انتظام1واختالل1اللغة1:1ويركز1على1ا�سرت�سال1وتدفق1اللغة1,1و�سهولة1نقل1-
اأفكار1الفرد1املتكلم1وتنظيمها1وترتيبها1)1ب�سورة1منطقية1بحيث1تكون1متما�سكة1(1.

71 اإدارة1احلديث1:1وتركز1على1امل�سكالت1الرباجماتية1فى1املحادثة1,1وت�سمل1مقاطعة1-
االآخرين1اأثناء1التحدث1معهم1,1وعدم1القدرة1على1التغلب1على1م�سكالت1املحادثة1.

81 1نربة1ال�سوت1:1وتركز1على1مدى1مالءمة1نربة1ال�سوت1للمواقف1الكالمية1املُنوعة1.1-
1( Shipley & McAfee , 2009 , 366 ; Bakker & Myers , 2011 , 4  )

وتت�س�من اإجراءات ت�سخي�س ا�س�طراب ال�س�رعة الزائدة فى الكالم ) يو�سى القيام 
بت�سجيل هذه الإجراءات على �سريط فيديو ( ما يلى :

11 القراءة1ال�سفهية1:1نطلب1من1الفرد1قراءة1فقرة1,1اأو1ق�سة1ق�سرية1ب�سوت1مرتفع1-
,1واإذا1كان1ال1ي�ستطيع1القراءة1نطلب1منه1القيام1ب�سرد1ق�سة1ق�سرية1,1اأو1و�سف1
�س���ورة1معرو�س���ة1اأمام���ه1؛1واأثناء1ذلك1نب���داأ1فى1مالحظة1ال�سعوب���ات1التى1قد1
يعانى1منها1فى1�سياغة1اللغة1,1وال�سمائر1,1ومعدل1الكالم1ال�سريع1,1وا�سطرابات1

النطق1,1ومدى1اإدراكه1للم�سكلة1التى1يعانى1منها1.
21 �سرد1ق�سة1:1نطلب1من1الفرد1القيام1ب�سرد1ق�سة1من1ذاكرته1,1ونقوم1مبالحظة1-

ال�سعوبات1اللغوية1التى1قد1يعانى1منها1مثل1�سرد1الق�سة1ب�سورة1م�سو�سة1وغري1
وا�سحة1,1وعدم1مراعاة1ت�سل�سل1االأحداث1,1واإبدال1اأحداثها1,1واالأفراط1فى1و�سف1
وذك���ر1تف�سي���الت1غري1مهمة1,1ع���دم1القدرة1على1ا�ستكمال1�س���رد1الق�سة1ب�سورة1

متما�سكة1,1كما1نالحظ1اأي�سا1ًم�سكالت1اإيقاع1وطالقة1الكالم1لديه1.1
31 مناذج1من1الكالم1التلقائى1:1فى1حالة1االأطفال1ال�سغار1,1نطلب1منهم1احلديث1-

عن1لعبة1,1اأو1ن�ساط1على1الكمبيوتر1,1اأو1عن1حيوان1,1اأو1�سخ�سية1لر�سوم1متحركة1
يحبونها1؛1وفى1حالة1الكبار1,1نطلب1منهم1التحدث1عن1هواياتهم1,1اأو1االأن�سطة1
التى1ميار�سونها1خالل1االأجازات1.1ويف�سل1اأن1يتم1التحدث1ملدة1خم�ص1اأو1ع�سر1

دقائق1,1واأن1يتم1ت�سجيل1التحدث1على1�سريط1فيديو1,1اأو1�سريط1كا�سيت1.1
41 الطالقة1:1وت�سمل1اال�سطرابات1فى1معدل1واإيقاع1الكالم1,1وميكن1ح�ساب1معدل1-

ال���كالم1م���ن1حيث1نط���ق1املقاطع1فى1الدقيق���ة1,1وفى1حالة1ال���كالم1ال�سريع1جدا1ً
ميكن1ح�ساب1وعد1نطق1املقاطع1فى1الثانية1ثم1جتميعها1حل�ساب1نطق1املقاطع1

فى1الدقيقة1.
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51 النطق1:1من1خالل1ا�ستخدام1اختبارات1القدرة1على1الكالم1التلقائى1)1على1�سبيل1-
املثال1,1ذكر1اأيام1االأ�سبوع1,1ذكر1�سهور1ال�سنة1(1,1وكذلك1نطق1الكلمات1املعقدة1التى1

تت�سمن1اأكر1من1مقطع1.
61 اللغ���ة1:1م���ن1خالل1حتديد1ن���وع1الق�سور1فى1اللغة1,1واالأخطاء1اللغوي���ة1,1واأنواع1-

عدم1الطالقة1؛1مثل1تكرار1كلمة1اأو1تكرار1عبارة1,1اأو1اأن1تكون1اجلمل1غري1مكتملة1
,1وتنقيح1وتعديل1كلمة1اأو1عبارة1.

71 الكتابة1:1قد1تدل1اأخطاء1الكتابة1على1وجود1م�سكالت1فى1الكالم1؛1ولذلك1نطلب1-
م���ن1الفرد1القي���ام1بكتابة1فقرة1ق�سرية1,1ثم1نقوم1بتحدي���د1الكتابة1غري1املرتبة1
,1وغ���ري1املق���روءة1,1والق�س���ور1فى1التهجئة1,1وع���دم1مراعاة1القواع���د1النحوية1,1
واإبدال1وحذف1احلروف1,1وادغام1احلروف1والكلمات1,1وهذا1ي�ساعد1فى1حتديد1

ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1.
81 التحك���م1وال�سيطرة1فى1احلركات1ال�سغرى1والكربى1:1وميكن1مالحظة1ذلك1-

عند1قيام1الفرد1بالكتابة1,1كما1قد1نطلب1منه1القيام1مبمار�سة1بع�ص1املهام1التى1
( Ward , 2006 , 355-357 )1.1تتطلب1تاآزر1بني1احلركات1الكربى1وال�سغرى

� الت�س�خي�س الفارق والتمييز بني ا�س�طراب ال�س�رعة الزائدة فى الكالم وبع�س 
ال�سطرابات الأخرى :

�سبقت1االإ�سارة1اإىل1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1غري1معروف1وغري1
حمدد1ب�سكل1دقيق1,1كما1يوجد1كثري1من1الغمو�ص1حوله1؛1ولذلك1فاإن1كثري1من1
االأف���راد1الذين1يعان���ون1منه1قد1ينظرون1اإىل1اأنف�سهم1اأو1ينظر1لهم1االآخرون1على1
اأنه���م1يعان���ون1من1اللجلجة1,1باالإ�سافة1اإىل1اأنه1ف���ى1كثري1من1االأحيان1قد1تت�سابه1
اأعرا����ص1ه���ذا1اال�سطراب1م���ع1اأعرا�ص1العديد1من1اال�سطراب���ات1االأخرى1– كما1
�سيو�س���ح1الباح���ث1الحق���ا1ً-1مثل1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1
الزائ���د1,1وا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1,1و�سعوب���ات1التعلم1,1ومتالزم���ة1ا�سربجر1,1
و�سعوب���ات1ف���ى1�سياغ���ة1اللغ���ة1,1وعدم1القدرة1عل���ى1تنظيم1االأف���كار1,1وا�سطرابات1
1,1Apraxia1)1النط���ق1,1وا�سطراب���ات1املعاجل���ة1ال�سمعية1,1وعمه1الكالم1)1اأبراك�سي���ا
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1وا�سط���راب1الوظائف1التنفيذي���ة1,1Executive Function Disorder1واالأفازيا1
)1احُلب�س���ة1الكالمي���ة1Aphasia1)1؛1وم���ن1املمك���ن1ت�سخي����ص1ه���ذه1اال�سطراب���ات1
اأو1بع�سه���ا1ب�س���ورة1خاطئ���ة1عل���ى1اأنه���ا1�سرعة1زائ���دة1ف���ى1ال���كالم1الأن1اأعرا�ص1تلك1
اال�سطراب���ات1تت�ساب���ه1اإىل1ح���د1كبري1م���ع1اأعرا�ص1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1
ال���كالم1؛1ولذل���ك1فمن1املهم1اأن1ن�سع1فى1اعتبارن���ا1اأعرا�ص1تلك1اال�سطرابات1عند1
القي���ام1بت�سخي�ص1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1فى1ال���كالم1,1والتمييز1والت�سخي�ص1
الفارق1بينهم1؛1باالإ�سافة1اإىل1احلاجة1املا�سة1الإجراء1مزيد1من1البحوث1والدرا�سات1
ح���ول1ه���ذا1االأم���ر1لتو�سي���ح1التداخ���ل1واالختالف���ات1ب���ني1ه���ذه1اال�سطراب���ات111111111111111111111111111111111.1
 ( Gillberg , 2003 , 36 ; St.louis , et al., 2007 ; Ramig & Dodge ,

2010 , 401 )

ب���ني1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1 اأال1يقت�س���ر1الت�سخي����ص1الف���ارق1 وينبغ���ى1
ف���ى1ال���كالم1واال�سطراب���ات1االأخ���رى1عل���ى1االعتم���اد1عل���ى1قوائ���م1املالحظة1فقط1
1, ال���واردة1م���ن1الوالدي���ن1 اأي�س���ا1ًاال�ستعان���ة1باملعلوم���ات1املُنوع���ة1 ,1واإمن���ا1ينبغ���ى1
1واملعلم���ني1,1و1االأخ�سائي���ني1؛1الأنه���ا1متدن���ا1بكثري1من1املعلومات1ع���ن1حالة1الفرد1.1

( Scott , et al , 2013 )

وفيم���ا1يلى1عر�ص1خمت�سر1للت�سخي�ص1الفارق1بني1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1
فى1الكالم1وبع�ص1اال�سطرابات1االأخرى1:

 Stuttering11-1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1فى1ال���كالم1وا�سط���راب1اللجلج���ة
:1Disorder

اإح���دى1اأه���م1امل�س���كالت1فى1ت�سخي����ص1وعالج1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1
ال���كالم11ه���و1اأنه1غالب���ا1ًما1يظهر1بالتزامن1م���ع1ا�سطراب1اللجلج���ة1؛1وقد1اأ�سارت1
نتائ���ج1العدي���د1من1البحوث1والدرا�سات1اإىل1اأنه1نادرا1ًما1يوجد1ا�سطراب1ال�سرعة1
الزائ���دة1ف���ى1الكالم1مبف���رده1فقط1,1واإمن���ا1غالبا1ًم���ا1يكون1م�سحوب���ا1ًبا�سطراب1
اللجلجة1؛1ولذلك1فمن1املهم1القيام1بالت�سخي�ص1الفارق1بني1هذين1اال�سطرابني1

.1وفيما1يلى1عر�ص1الأوجه1الت�سابه1واالختالف1بينهما1:
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اأ- معدل الكالم والطالقة :

عادة1ما1يتميز1ا�سطراب1اللجلجة1مبعدالت1كالم1بطيئة1ومطولة1)1اإطاالت(1 -
,1ورغم1ذلك1فاإن1بع�ص1االأفراد1املتلجلجني1قد1يتكلمون1ب�سرعة1ولكنها1لي�ست1
�سرع���ة1زائ���دة1؛1اأما1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1فى1ال���كالم1فغالبا1ًما1يرتبط1
مبع���دل1كالم1�سري���ع1,1ويرى1كث���ري1من1املتخ�س�سني1اأن1ذل���ك1املعدل1ال�سريع1

فى1الكالم1هو1اأحد1االأعرا�ص1االأ�سا�سية1لذلك1اال�سطراب1.
يتاأث���ر1اإيق���اع1ال���كالم1باللجلج���ة1وب�س���ورة1خا�سة1ف���ى1حالة1وج���ود1وممار�سة1 -

التوقف���ات1اأثن���اء1حلظات1اللجلج���ة1,1وغالبا1ًما1يتاأثر1اإيق���اع1الكالم1فى1حالة1
ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1؛1وغالبا1ًما1يرجع1ذلك1اإىل1ال�سعوبة1
الكب���رية1ف���ى1احلف���اظ1عل���ى1اإيق���اع1ال���كالم1وميك���ن1ح���دوث1ذل���ك1ف���ى1جميع1

احلاالت1وحتى1عندما1ال1توجد1توقفات1اأثناء1الكالم1.
االنفج���ارات1والتدفق���ات1ال�سريع���ة1وال�سرع���ة1الزائدة1فى1ال���كالم1لي�ست1من1 -

�سمات1اللجلجة1,1وذلك1رغم1اأنه1فى1بع�ص1احلاالت1قد1يتكلم1الفرد1املتلجلج1
ب�سرعة1اأكر1مقارنة1بعملية1التنف�ص1اخلا�سة1به1؛1وقد1يرجع1ذلك1اأي�سا1ًاإىل1

اخلوف1من1اأن1يوؤدى1التوقف1عن1الكالم1اإىل1مزيد1من1اللجلجة1.
ع���ادة1م���ا1ترتب���ط1االأخط���اء1املعجمي���ة1الفرعي���ة1)1االأخط���اء1ف���ى1املف���ردات1(1 -

1Sublexicalبا�سط���راب1اللجلج���ة1ولي����ص1با�سطراب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1
الكالم1,1وب�سفة1خا�سة1فاإن1التوقفات1واالإطاالت1لالأ�سوات1لي�ست1من1�سمات1
واأعرا�ص1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1؛1ومع1ذلك1توجد1ا�ستثناءات1
لهذه1القاعدة1خا�سة1ما1يتعلق1بتكرارات1االأ�سوات1اأو1اأجزاء1من1الكلمات1فقد1

تكون1�سائعة1ومنت�سرة1فى1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1.
غالبا1ًما1توجد1تكرارات1للعبارات1فى1كالم1الفرد1الذى1يعانى1من1ا�سطراب1 -

ال�سرع���ة1الزائ���دة1فى1ال���كالم1ولكن1ب�س���ورة1اأقل1من1املوجودة1ف���ى1ا�سطراب1
اللجلج���ة1.1وغالب���ا1ًيكون1االأفراد1املتلجلجني1اأكر1عر�سة1للقلق1,1واالإحباط1
,1وال�سعور1بعدم1القدرة1على1التحكم1فى1اللجلجة1,1اأما1االأفراد1ذوى1ال�سرعة1
الزائدة1فى1الكالم1فعادة1ال1ي�سعرون1بالقلق1,1وال1يدركون1اال�سطراب1الذى1

يعانون1منه1.
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ب- النطق :
ميك���ن1اأن1توج���د1ا�سطراب���ات1النطق1لدى1االأطفال1ال�سغ���ار1املتلجلجني1؛1
ولذلك1ينبغى1اأال1يعتمد1ت�سخي�ص1ا�سطراب1اللجلجة1مع1ا�سطراب1ال�سرعة1
الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1على1حمك1ا�سطراب���ات1النطق1فقط1,1وعل���ى1االأخ�سائى1
اأن1يق���وم1مبالحظ���ة1�سلوكي���ات1النطق1باالإ�ساف���ة1اإىل1االإيق���اع1والعوامل1غري1
اللفظي���ة1الإج���راء1الت�سخي����ص1فى1مث���ل1هذه1احل���االت1.1وينبغى1االإ�س���ارة1اإىل1
اأن���ه1نادرا1ًما1توجد1ا�سطراب���ات1النطق1من1اأى1نوع1لدى1االأفراد1الكبار1الذين1

يعانون1من1ا�سطراب1اللجلجة1.

ج-  اللغة :
ال1يرتب���ط1ا�سطراب1اللجلج���ة1با�سطرابات1وظائف1اللغة1لدى1الكبار1وذلك1 -

عل���ى1عك����ص1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1ال���كالم1,1ولكن1ميكن1حدوث1هذا1
لدى1االأطفال1.1ويجب1اأال1يعتمد1ت�سخي�ص1ا�سطراب1اللجلجة1مع1ا�سطراب1
ال�سرع���ة1الزائ���دة1فى1الكالم1ف���ى1حالة1االأطفال1فقط1عل���ى1اأ�سا�ص1ا�سطراب1
اللجلج���ة1املق���رتن1مب�س���كالت1اللغ���ة1,1كما1يج���ب1اأن1يو�س���ع1فى1االعتب���ار1اأن1
الف���رد1املتلجل���ج1ق���د1ميار����ص1االأطناب1لتجنب1نط���ق1�سوت1اأو1كلم���ة1,1ويظهر1

ذلك1ب�سورة1كبرية1فى1كالم1بع�ص1املراهقني1والبالغني1.
ح�س���و1واإدخال1كلم���ات1غري1مرتبطة1باجلملة1اأو1املو�س���وع1قد1يكون1�سمة1من1 -

�سمات1هذين1اال�سطرابني1,1ولكن1يظهر1ذلك1فى1كال1اال�سطرابني1الأ�سباب1
خمتلف���ة1,1فف���ى1ا�سط���راب1اللجلج���ة1ق���د1ي�ستخ���دم1ذل���ك1احل�س���و1واالإدخال1
واالإ�ساف���ة1لتاأجي���ل1اأو1لتجنب1نطق1كلمة1معين���ة1,1اأما1فى1ا�سطراب1ال�سرعة1
الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1فاإن1ذل���ك1احل�سو1واالإدخ���ال1واالإ�سافة1يك���ون1جزءا1ًمن1
ال���كالم1غ���ري1املنظ���م1,1اأو1ب�س���كل1اأك���ر1حتدي���دا1ًيك���ون1و�سيل���ة1للم�ساعدة1فى1

التعامل1ومواجهة1ال�سعوبة1فى1ايجاد1كلمة1معينة1.

د- التفكري غري املنظم :
التفك���ري1غري1املنظم1لي�ص1من1�سم���ات1ا�سطراب1اللجلجة1,1وذلك1على1الرغم1
من1اأن1كالم1بع�ص1االأفراد1املتلجلجني1قد1يكون1غري1منظم1ب�سبب1ا�سرتاتيجيات1

التجنب1اللغوية1,1اأو1ب�سبب1اإدخال1واإ�سافة1كلمات1اأو1عبارات1غري1منا�سبة1.
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ه- جوانب اأو مظاهر اأخرى :

ال1يرتب���ط1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1بال�سلوكي���ات1الثانوي���ة1
ال�سط���راب1اللجلج���ة1,1ولكن1فى1كثري1من1االأحيان1ميكن1ظهور1هذه1ال�سلوكيات1
الثانوي���ة1ل���دى1االأف���راد1ذوى1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1جنب���ا1ًاإىل1
جن���ب1مع1الق�سور1ف���ى1التوا�سل1الب�سرى1,1ويكون1ذلك1مرتبطا1ًبق�سور1مهارات1
 ( Ward , 2006 ,1.1التوا�سل1ب�سكل1عام1ولي�ص1فى1حلظات1عدم1الطالقة1فقط

360-362 ; Tanner , 2007 , 256 )

2- ا�س�طراب ال�س�رعة الزائدة فى الكالم وا�س�طراب ق�س�ور النتباه امل�س�حوب 
:1Attention Deficit Hyperactivity Disorder1بالن�ساط الزائد

ق���د1ُيظهر1االأفراد1ذوو1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1بع�ص1االأعرا�ص1
املرتبط���ة1با�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1مثل1االندفاعية1
,1وق�س���ور1االنتب���اه1,1باالإ�سافة1اإىل1وجود1بع�ص1االأعرا�ص1اخلا�سة1بهم1مثل1عدم1
اإدراك1م�س���كالت1ال���كالم1الت���ى1يعانون1منها1,1ومن1هنا1يج���ب1البحث1فى1العالقة1
ب���ني1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1وا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1.1ورغ���م1وجود1بع����ص1اأوج���ه1الت�سابه1بني1هذي���ن1اال�سطرابني1
اإال1اأن1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1توج���د1حم���كات1
ت�سخي�سي���ة1حم���ددة1له1,1بينم���ا1ال1توجد1حمكات1ت�سخي�سي���ة1حمددة1ال�سطراب1

( Ward , 2006 , 149 )111111.1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم

1Mood امل�زاج  وا�س�طرابات  ال�كالم  ف�ى  الزائ�دة  ال�س�رعة  ا�س�طراب   -3
:1Disorders

م���ن1امله���م1التميي���ز1والت�سخي�ص1الف���ارق1بني1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1
ال���كالم1وال���كالم1ال�سري���ع1الن���اجت1ع���ن1بع����ص1ا�سطراب���ات1امل���زاج1مث���ل1ا�سط���راب1
الهو����ص1Mania1؛1الأن���ه1فى1بع�ص1احلاالت1يتم1ت�سخي����ص1االأفراد1الذين1يعانون1
م���ن1ا�سط���راب1الهو�ص1ب�سورة1خاطئ���ة1على1اأنهم1يعانون1م���ن1ا�سطراب1ال�سرعة1
الزائدة1فى1الكالم1,1الأن1الكالم1ب�سورة1�سريعة1هو1من1االأعرا�ص1املتكررة1فى1حاالت1
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ا�سطراب1الهو�ص1,1ويكون1ت�سخي�ص1االأفراد1فى1هذه1احلالة1على1اأنهم1يعانون1من1
ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1خاطئا1ًالأنه1مت1االعتماد1فى1ذلك1الت�سخي�ص1
عل���ى1�سرعة1ال���كالم1فقط1والتى1غالبا1ًم���ا1ترتبط1بالتهيج1واالإنفع���ال1)1اال�ستثارة1

( Alm , 2011 )1.1االنفعالية1(1فى1حاالت1ا�سطراب1الهو�ص

4- ا�سطراب ال�سرعة الزائدة فى الكالم وال�سطرابات الع�سبية ) النيورولوجية 
:1Neurological Disorders1)

تت�سابه1بع�ص1م�سكالت1الكالم1واللغة1املوجودة1فى1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1
ف���ى1ال���كالم1مع1بع�ص1اال�سطراب���ات1الع�سبية1,1حيث1تت�ساب���ه1ا�سطرابات1النطق1
امل�ساحبة1ال�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1مع1ا�سطراب1عمه1الكالم1,1كما1
تت�ساب���ه1ا�سطراب���ات1اللغة1امل�ساحب���ة1ال�سطراب1ال�سرعة1الزائ���دة1فى1الكالم1مع1
ا�سط���راب1االأفازي���ا1.1وعادة1ما1ميكن1متييز1ه���ذه1اال�سطرابات1الع�سبية1ب�سهولة1
ع���ن1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1فى1ال���كالم1باالعتم���اد1على1بع����ص1الفحو�سات1

الطبية1مثل1التخطيط1الكهربى1لن�ساط1املخ1.

-  Apraxia1ا�س�طراب ال�س�رعة الزائ�دة فى ال�كالم وا�س�طراب عمه ال�كالم
:Disorder 

ق���د1تت�ساب���ه1ا�سطراب���ات1النط���ق1امل�ساحب���ة1ال�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1
ال���كالم1مع1ا�سطرابات1النطق1املوجودة1ف���ى1ا�سطراب1عمه1الكالم1؛1وُيعد1معدل1
الكالم1البطئ1�سمة1وخا�سية1مميزة1ال�سطراب1عمه1الكالم1,1فى1حني1اأن1العك�ص1
�سحيح1)1حيث1يكون1معدل1الكالم1�سريعا1ً(1فى1حالة1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1
ف���ى1ال���كالم1.1وق���د1تكون1اأمناط1اأخط���اء1النطق1مت�سابهة1ف���ى1كال1اال�سطرابني1,1
ولك���ن1ينخف����ص1ويقل1تكرارها1فى1ا�سطراب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1,1بينما1
جنده���ا1ت�ستم���ر1فى1ا�سطراب1عمه1الكالم1؛1حيث1جند1اأن1الفرد1الذى1يعانى1من1
عم���ه1ال���كالم1قد1ي�ستم���ر1فى1ممار�سة1وتك���رار1نف����ص1االأخطاء1اأثن���اء1النطق1حتى1

عندما1نطلب1منه1تكرار1نف�ص1الكلمة1اأو1العبارة1.
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ا�سطراب ال�س�رعة الزائدة فى الكالم وا�سطراب الأفازيا ) احُلب�سة الكالمية(  -
:1Aphasia

يظه���ر1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1ف���ى1الكالم1فى1معظم1احل���االت1فى1�سورة1
مزي���ج1م���ن1م�س���كالت1النط���ق1والطالق���ة1باالإ�ساف���ة1اإىل1ال�سعوب���ات1اللغوي���ة1,1
ويختلف1ذلك1من1فرد1الآخر1؛1اأما1فى1حالة1االأفازيا1وفى1�سوء1تعريفها1جند1اأنها1
ت�سري1اإىل1ا�سطراب1فى1اللغة1,1وهذا1فى1حد1ذاته1يكون1كافيا1ًلتجنب1اخللط1بني1
هذي���ن1اال�سطراب���ني1,1ومع1ذلك1يوجد1عدد1من1احلاالت1القليلة1جدا1ًمن1الذين1
يعان���ون1م���ن1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1ال���كالم1ال1تظهر1لديهم1�سعوبات1فى1
النط���ق1واالإيقاع1والطالقة1,1وفى1هذه1احل���االت1النادرة1فاإن1الكالم1الناجت1ميكن1

( Ward , 2006 , 362 )1.1اأن1يظهر1كنوع1من1احُلب�سة1التعبريية

� اأعرا�س و�سمات ا�سطراب ال�سرعة الزائدة فى الكالم :
يوؤثر1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1على1جماالت1كثرية1لدى1االأفراد1
الذي���ن1يعان���ون1منه1,1وبالتاىل1يوجد1العديد1م���ن1اأوجه1االأعرا�ص1وال�سمات1التى1
متي���ز1ه���وؤالء1االأفراد1.1ومن1اجلدير1بالذكر1اأن1هذه1االأعرا�ص1وال�سمات1ال1توجد1

( Karger , 2010 )1.1لدى1جميع1االأفراد1امل�سابني1بذلك1اال�سطراب

ويذكر1روزر1واآخرون1Roeser , et al., ( 1998 )1اأن1هناك1اأعرا�ص1رئي�سية1
الب���د1اأن1تتوف���ر1لت�سخي�ص1ا�سطراب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1,1كما1اأنه1توجد1
اأعرا����ص1غ���ري1رئي�سي���ة1قد1ال1توجد1ل���دى1جميع1االأفراد1الذي���ن1يعانون1من1ذلك1
اال�سط���راب1,1باالإ�ساف���ة1اإىل1وج���ود1اأعرا����ص1م�ساحب���ة1لهذا1اال�سط���راب1اأي�سا1,1ً

وفيما1يلى1تو�سيح1ذلك1:

اأولً : الأعرا�س الرئي�سية :
ت�سم���ل1اأه���م1االأعرا�ص1الرئي�سية1ال�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1ما1يلى1:

11 كالم1�سريع1مندفع1غري1من�سق1ال1�سابط1له1.-
21 تكرارات1مفرطة1وكثرية1)1من181اإىل1101تكرارات1(1.-
31 ق�سور1فى1اإدراك1اال�سطراب1)1ال1يعتقد1الفرد1اأن1كالمه1غري1طبيعى1(1.-
41 ق�سور1االنتباه1,1و�سعف1الرتكيز1.-
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51 ق�سور1االإدراك1احل�سى1.-
61 التفكري1غري1املنظم1)1التحدث1قبل1و�سوح1االأفكار1(1.-

ثانيًا : الأعرا�س غري الرئي�سية :
من1اأبرز1االأعرا�ص1غري1الرئي�سية1ال�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1ما1يلى1:

11 اإقحام1واإدخال1واإ�سافة1اأ�سوات1اأو1كلمات1.-
21 ق�سور1وتوقف1نطق1حروف1العلة1)1احلروف1املتحركة1(1موؤقتا1ً.-
31 �سعوبات1فى1النطق11)1مثل1حذف1االأ�سوات1(1.-
41 �سعوبات1نحوية1)1اإغفال1التف�سيالت1,1وعدم1مراعاة1القواعد1النحوية1(1.-
51 رتابة1ال�سوت1,1والكالم1على1وترية1واحدة1.-
61 التنف�ص1بطريقة1غري1�سحيحة1,1والتنف�ص1املت�سنج1.-
71 تاأخر1النمو1اللغوى1)1التحدث1فى1عمر1متاأخر1(1.-

ثالثًا : الأعرا�س امل�ساحبة :
ومن1االأعرا�ص1امل�ساحبة1ال�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1ما1يلى1:

11 ا�سط���راب1الق���راءة1)1م�سكل���ة1متك���ررة1,1وميك���ن1ا�ستخدامه���ا1للتاأك���د1م���ن1-
الت�سخي�ص1(1.

21 ا�سطراب1الكتابة1)1�سعوبات1احلركة1,1والتخيل1(1.-
31 عدم1القدرة1على1ممار�سة1التكلم1واحلفاظ1على1اإيقاع1كالم1منا�سب1.-
41 التململ1,1والن�ساط1الزائد1.-
51 وجود1اإنحراف1فى1التخطيط1الكهربائى1للمخ1.-
61 تاأخر1فى1الن�سج1)1يحدث1فى1كثري1من1االأحيان1(1.-
71 الوراثة1)1العامل1االأ�سرى1(1.-
81 املجموع���ات1الفرعي���ة1)1عل���ى1�سبيل1املث���ال1,1جمموعات1من1ال���كالم1ال�سريع1,1-

الرتدد1والتكرار1,1الكالم1والتحدث1فى1حلقة1مفرغة1(1.

ومما1جتدر1االإ�سارة1اإليه1اأن1كثريا1ًمن1االآراء1واالأفكار1تناولت1مكونات1وعنا�سر1
ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1,1والتى1تعترب1مبثابة1اأعرا�ص1و�سمات1لذلك1

اال�سطراب1,1وفيما1يلى1تو�سيح1ذلك1:
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اأولً : املكونات احلركية للكالم :
11 تب�سي���ط1الكالم1ب�سورة1مفرطة1,1وفيه1يقوم1الفرد1الذى1يعانى1من1ا�سطراب1-

ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1بحذف1بع�ص1املقاطع1,1وعدم1املحافظة1على1النطق1
ال�سحي���ح1,1وع���دم1الدق���ة1ف���ى1نطق1احل���روف1ال�ساكنة1.1وم���ن1اجلدير1بالذكر1
االإ�س���ارة1اإىل1اأن1االأطف���ال1اأثناء1مراحل1منوهم1اللغ���وى1االأوىل1ميار�سون1هذه1

العملية1من1تب�سيط1الكالم1.
21 اأخط���اء1النط���ق1,1وحذف1االأ�سوات1,1وعدم1القدرة1عل���ى1اإنتاج1كالم1ذى1معنى1؛1-

ولذلك1فقد1�سبه1البع�ص1ذلك1اال�سطراب1با�سطراب1عمه1الكالم1.
31 ق�س���ور1وعدم1انتظ���ام1اإيقاع1الكالم1,1وُيعد1ذلك1موؤ�س���را1ًجيدا1ًلت�سخي�ص1ذلك1-

اال�سطراب1,1حيث1يكون1كالم1الفرد1فى1�سورة1تدفقات1وانفجارات1من1الكالم1
املت�سنج1ال�سريع1,1مع1وقفات1ق�سرية1وغري1منا�سبة1.

41 الكالم1الرتيب1الذى1ي�سري1على1وترية1واحدة1.-
51 ال���كالم1ال�سري���ع1,1حي���ث1قد1يب���داأ1ال���كالم1مبعدل1طبيع���ى1,1ولكن���ه1�سرعان1ما1-

يتزايد1لي�سبح1�سريعا1ً.
61 م�سكالت1فى1الطالقة1,1وعادة1ال1توجد1وقفات1اأو1اإطاالت1للكالم1,1ولكن1توجد1-

تكرارات1جلزء1من1الكلمة1,1واأي�سا1ًتكرارات1للكلمات1,1واجلمل1ب�سورة1كبرية1,1
مع1عدم1وجود1�سلوكيات1مكافحة1)1مقاومة1(1.

71 خلط1ومزج1االأ�سوات1املتجاورة1.-
81 - Gleen glass for1اأخط���اء1ف���ى1ت�سل�س���ل1وتتاب���ع1الوح���دات1ال�سوتي���ة1)1مث���ل

.1)green grass 
91 نربات1�سوت1متغرية1,1ونغمات1غري1منتظمة1.-

10-1بدء1الكالم1ب�سوت1مرتفع1مع1همهمات1وكلمات1غري1مفهومة1.

ثانيًا : املكونات والعنا�سر اللغوية :

قد1تتاأثر1اللغة1فى1عدد1من1امل�ستويات1,1وذلك1على1النحو1التاىل1:
القواعد ، وبناء وتركيب اجلملة :أ- 
11 ق���د1يح���دث1تك���رارات1كث���رية1للجملة1؛1وذل���ك1ب�سب���ب1ال�سعوبات1ف���ى1�سياغة1-

واإعداد1اللغة1.
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21 اال�ستخ���دام1اخلط���اأ1لالأ�سم���اء1,1وال�سمائ���ر1,1وحروف1اجلر1,1فق���د1يتم1اختيار1-
ونطق1كلمة1على1اأ�سا�ص1الت�سابه1فى1الداللة1مثل1كلمة1»1�سوكة1»1للداللة1على1

كلمة1»1�سكني1»1.
31 ميكن1القيام1بتب�سيط1اجلمل1.-
41 1ا�ستخدام1كلمات1وظيفية1,1وقد1تكون1عر�سة1للحذف1.-
51 جمل1غري1منظمة1,1وغري1مكتملة1.-

 امل�ستوى املعجمى ) املفردات ( Lexical level :ب- 
11 ق���د1تك���ون1امل�سكالت1فى1املفردات1)1مث���ل1ا�سرتجاع1كلمة1,1ال�سعوبة1فى1العثور1.

على1كلمة1منا�سبة1(1وا�سحة1.
21 التك���رار1,1واالإف���راط1ف���ى1اإدخ���ال1كلمات1ال1عالقة1لها1باجلمل���ة1)1مثل1“اأيه” ,1-

. “تعرف” (1 “اأم” ,1
31 تاأجي���ل1واإرج���اء1نطق1�س���وت1اأو1كلمة1�سعبة1,1اأو1القي���ام1بخلط1هذه1الكلمة1مع1-

غريها1.
41 ا�ستبدال1بع�ص1الكلمات1بكلمات1اأخرى1ذات1�سلة1بها1)1مثل1كلمة1“ يوم1ال�سبت1-

“ تنطق1“ يوم1االأحد1“ ,1كلمة1“ كر�سى1“ تنطق1“ طاولة1“ (1,1وقد1يتم1ذلك1
االإب���دال1اأي�س���ا1ًب���ني1االأ�سم���اء1)1مث���ل1“ حممد1“ تنط���ق1“ حمم���ود1“ (1؛1وقد1

يدرك1الفرد1هذه1االأخطاء1,1وقد1ال1يدركها1.

امل�ستوى الرباجماتى ) ا�ستخدام اللغة ( :ج- 
11 �سعوب���ات1لغوي���ة1وت�سم���ل1اللغة1اال�ستقبالي���ة1,1اأو1اللغة1التعبريي���ة1,1اأو1كليهما1-

؛1وق���د1يك���ون1ذل���ك1مرتبطا1ًبق�سور1الذاك���رة1ال�سمعية1,1ق�س���ور1االنتباه1,1عدم1
القدرة1على1الرتكيز1.1وقد1ترجع1�سعوبات1اللغة1التعبريية1ب�سفة1خا�سة1اإىل1

عدم1القدرة1على1تنظيم1املعلومات1من1اأجل1احلوار1واملحادثة1.
21 ق�س���ور1ف���ى1�سياغة1اللغ���ة1,1وق�سور1فى1مه���ارات1�سرد1الق�س����ص1؛1فقد1يواجه1-

الفرد1م�سكلة1فى1تلخي�ص1مو�سوع1اأو1ق�سة1,1اأو1متابعة1اأحداثها1وتف�سيالتها1
,1فعل���ى1�سبي���ل1املثال1يقوم1الفرد1ب�سرد1تفا�سيل1غري1مهمة1ن�سبيا1,1ًويف�سل1فى1

ذكر1االأحداث1املهمة1)1عند1الكالم1عن1حادثة1قتل1مثاًل1(1.
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31 ق�سور1فى1القدرة1على1البدء1فى1احلديث1حول1مو�سوع1معني1,1واأي�سا1ًق�سور1-
فى1القدرة1على1اإنهائه1.

41 الف�سل1فى1اإدراك1اال�ستجابات1غري1اللفظية1اأثناء1التحدث1مع1االآخرين1.-
51 غالبا1ًما1يعانون1من1م�سكالت1فى1القراءة1.-
61 مقاطعة1االآخرين1ب�سورة1م�ستمرة1.-

ثالثًا : املكونات والعنا�سر النف�سية واملعرفية :
11 االفتقار1اإىل1املزاج1اللطيف1,1وال�سار1.-
21 ق�سور1فى1القدرة1على1تنظيم1االأفكار1.-
31 الكالم1والتحدث1قبل1اكتمال1�سياغة1االأفكار1.-
41 ظه���ور1موؤ�س���رات1للق�س���ور1فى1املعاجل���ة1ال�سمعي���ة1والب�سري���ة1,1والق�سور1فى1-

الذاكرة1ال�سمعية1.
51 اتفق���ت1كثري1من1الكتابات1املبكرة1على1فك���رة1موؤداها1اأن1االأفراد1الذين1يعانون1-

من1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1ال1يدركون1اال�سطراب1الذى1يعانون1
منه1)1وذلك1على1عك�ص1االأفراد1الذين1يعانون1من1ا�سطراب1اللجلجة1والذين1
يدرك���ون1اال�سط���راب1الذى1يعانون1منه1,1كما1يتوقعون1حدوثه1مما1يوؤدى1اإىل1
مزيد1من1اللجلجة1(1,1وهذه1الفكرة1فى1حاجة1اإىل1اإجراء1مزيد1من1الدرا�سات1
والبح���وث1.1وف���ى1كث���ري1م���ن1االأحيان1ق���د1ي���درك1املراهقني1والبالغ���ني1الذين1
يعان���ون1م���ن1ذلك1اال�سطراب1حقيقة1اأنهم1يعان���ون1من1م�سكلة1فى1التوا�سل1,1
ولكنهم1يكونون1غري1قادرين1على1فعل1�سئ1حيال1تلك1امل�سكلة1,1اأو1قد1يكونون1
غري1مدركني1الأهمية1وتاأثري1تلك1امل�سكلة1من1وجهة1نظر1االأفراد1االآخرين1.

61 عل���ى1عك�ص1اللجلج���ة1,1ال1يتعر�ص1االأفراد1ذوو1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1فى1-
ال���كالم1ملخ���اوف1م���ن1نط���ق1كلم���ة1,1اأو1�س���وت1معني1,1وذل���ك1حتى1ف���ى1الكلمات1
الطويل���ة1متع���ددة1املقاط���ع1؛1كم���ا1يقوم1بع�ص1ه���وؤالء1االأفراد1بب���ذل1مزيد1من1
اجله���د1م���ن1اأجل1ال�سيط���رة1والتحكم1املوؤقت1ف���ى1كالمهم1لكى1يك���ون1وا�سحا1ً

اأثناء1املواقف1واملنا�سبات1الر�سمية1.
71 1ي���رى1البع����ص1وجود1�سورة1منطي���ة1ال�سطراب1ال�سرعة1الزائ���دة1فى1الكالم1,1-
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ويذك���رون1اأن1االأف���راد1ذوى1ذل���ك1اال�سط���راب1يعان���ون1من1ق�سور1ف���ى1مهارات1
مراقبة1الذات1,1وق�سور1فى1االنتباه1,1و�سرعة1الت�ستت1,1وم�سكالت1فى1الوظائف1
املعرفية1مثل1م�سكالت1الذاكرة1ق�سرية1االأمد1.1ويف�سر1البع�ص1ذلك1الق�سور1
فى1مهارات1مراقبة1الذات1على1اأنه1ق�سور1فى1مهارات1اال�ستماع1,1باالإ�سافة1اإىل1
اأن1ق�سور1االنتباه1قد1يوؤدى1اإىل1الف�سل1فى1اإدراك1ا�ستجابات1االآخرين1ومن1ثم1
اال�ستجاب���ة1ب�س���ورة1غري1منا�سبة1؛1ومن1املوؤك���د1اأن1هذه1امل�سكالت1قد1ال1توجد1
لدى1كل1من1يعانون1من1ذلك1اال�سطراب1,1ومن1املوؤكد1اأي�سا1ًاأن1هذه1ال�سورة1
النمطية1لذلك1اال�سطراب1مل1يتم1درا�ستها1بدقة1من1قبل1الباحثني1حتى1االآن1.

رابعًا : املكونات احلركية :
11 ُيظهر1هوؤالء1االأفراد1حركات1غري1من�سقة1,1وحركات1اندفاعية1..
21 قد1يكون1هوؤالء1االأفراد1غري1نا�سجني1ج�سميا1ً.-
31 ق�سور1فى1الكتابة1اليدوية1,1والتى1تت�سف1بالتفكك1اأثناء1كتابة1فقرة1,1باالإ�سافة1-

اإىل1عدم1مراعاة1القواعد1اللغوية1اأثناء1الكتابة1.
41 ق�سور1القدرة1على1حماكاة1وتقليد1اإيقاع1الكالم1,1اأو1الغناء1.-
51 تت�سمن1الكتابة1حذف1اأو1اإبدال1احلروف1,1واملقاطع1,1اأو1الكلمات1.-
61 خلل1فى1التنف�ص1,1وعدم1انتظامه1,1ومنط1من1التنف�ص1املت�سنج1.-
71 �سرعة1فى1اأداء1االأن�سطة1احلركية1.-

ومن1املهم1االإ�سارة1اإىل1اأنه1لي�ص1بال�سرورة1اأن1توجد1تلك1اخل�سائ�ص1وال�سمات1
ل���دى1جمي���ع1االأف���راد1الذين1يعان���ون1من1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1ف���ى1الكالم1؛1
( Ward , 2006 , 145-1.1وبالت���اىل1ال1يج���ب1تعميمها1على1جميع1هوؤالء1االأف���راد
 147 ; Scaler & St.louis , 2009 ; Manning , 2010 , 500-501 ;

1Karger , 2010 ; Alm , 2011  )

ويعر�ص1�سكوت1واآخرونScott , et al1.,1)11120131(1بع�ص1االأعرا�ص1وال�سمات1
االأكر1�سيوعا1ًوانت�سارا1ًلدى1االأفراد1الذين1يعانون1من1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1

فى1الكالم1على1النحو1التاىل1:
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11 تدفق1االأفكار1.-
21 �سرعة1و/اأو1عدم1انتظام1معدل1الكالم1.-
31 -.1)1Orng11تنطقOrange1حذف1وت�سويه1االأ�سوات1واملقاطع1)1مثل
41 اإقحام1واإدخال1واإ�سافة1بع�ص1االأ�سوات1والكلمات1)1مثل1“ اأم1“ ,1اأه1“ (1.-
51 تكرار1وتنقيح1العبارات1,1اأو1تكرار1الكلمات1؛1وعلى1عك�ص1اللجلجة1ال1ي�ساحب1-

�سلوكي���ات1ع���دم1الطالق���ة1�سلوكي���ات1مكافحة1ومقاوم���ة1,1اأو1توت���رات1ج�سمية1
وع�سلية1.

61 �سعوبة1تنظيم1االأفكار1و/اأو1حتديد1االأفكار1الرئي�سية1.-
71 اإدراك1حمدود1لال�سطراب1الذى1يعانون1منه1.-
81 �سعوبة1فى1اإبطاء1معدل1الكالم1,1حتى1لو1ُطلب1منهم1ذلك1.-
91 امليل1اإىل1مقاطعة1االآخرين1امل�سرتكني1معهم1فى1املحادثة1.-
1الكالم1والتعبري1عن1االأفكار1ب�سكل1يختلف1عن1املق�سود1منها1.-101

�1م�ستويات1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1:

ميك���ن1تق�سي���م1وت�سني���ف1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1فى1الكالم1ف���ى1خم�سة1
م�ستويات1طبقا1ًل�سدة1وحدة1ذلك1اال�سطراب1,1وذلك1على1النحو1التاىل1:

امل�س�توى الأول :1ال1يتاأث���ر1التوا�س���ل1,1ويح�س���ل1العمي���ل1عل���ى1املعلومات1,1وال1
يحت���اج1اإىل1لف���ت1انتباه���ه1اإىل1طريقة1كالم���ه1,1اأو1اإىل1الق�سور1فى1طالقة1الكالم1
لديه1.1وال1يكون1الكالم1والطالقة1�سببا1ًللقلق1اأو1عاماًل1يوؤثر1ب�سورة1�سلبية1على1
التفاع���الت1االجتماعي���ة1,1اأو1تكوين1ال�سداقات1و/اأو1العالق���ات1.1وال1توؤثر1طالقة1

الكالم1فى1هذا1امل�ستوى1على1التعليم1,1اأو1الفر�ص1املهنية1.1

امل�س�توى الثان�ى :1يتاأث���ر1التوا�س���ل1ف���ى1بع�ص1االأحي���ان1,1وتوج���د1فرتات1من1
ع���دم1و�س���وح1ال���كالم1,1والكالم1امل�سو����ص1,1وقد1يكون1ال���كالم1�سريع���ا1ًاأو1�سريعا1ًجدا1ً
فى1حماولة1من1العميل1للمحافظة1على1طالقة1الكالم1العادى1؛1ومع1ذلك1,1وفى1
معظ���م1االأوق���ات1تكون1اأ�سوات1الكالم1فى1احلدود1الطبيعية1.1ومن1املمكن1اأن1يوؤثر1
الكالم1والطالقة1اإىل1حد1ما1على1تكوين1وتطور1ال�سداقات1والعالقات1,1كما1ميكن1
اأن1يوؤثرا1على1التقدم1فى1التعليم1,1ف�ساًل1عن1كونهما1قد1يكونان1عامالن1مقيدان1

لاللتحاق1ببع�ص1املهن1.
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امل�ستوى الثالث : يتاأثر1الكالم1ب�سكل1وا�سح1ب�سبب1فرتات1الكالم1ذى1ال�سرعة1
الزائ���دة1,1وخ���الل1ه���ذه1الفرتات1م���ن1ال�سرعة1الزائ���دة1فى1الكالم1ميك���ن1اأن1يكون1
ال���كالم1غري1وا�س���ح1,1اأو1غري1طليق1ب�سكل1ملحوظ1وباأ�سكال1تختلف1عن1ا�سطراب1
اللجلجة1؛1ورغم1ذلك1مازالت1توجد1فرتات1يكون1فيها1كالم11العميل1عاديا1ًاأو1اأقرب1
ما1يكون1اإىل1العادى1؛1وفى1هذا1امل�ستوى1يحتاج1العميل1اأن1نذكره1باأن1يتكلم1ب�سورة1
اأكر1و�سوحا1,1ًوعلى1اأ�سا�ص1منتظم1.1وقد1توؤثر1امل�سكالت1التى1توجد1لدى1العميل1
ف���ى1ه���ذا1امل�ستوى1على1فر�سه1فى1تطوير1عالقات1طبيعية1م���ع1االآخرين1,1واأحيانا1ً

توؤثر1على1قدراته1واإمكانياته1التعليمية1,1وتقل1فر�سه1املهنية1اإىل1حد1ما1.1

امل�س�توى الراب�ع : يتاأثر1التوا�سل1ب�س���ورة1كبرية1ب�سبب1النوب���ات1املتكررة1من1
ال���كالم1ذى1ال�سرع���ة1الزائ���دة1؛1ومع1ذلك1,1فاإنه1فى1بع����ص1االأحيان1قد1يكون1كالم1
العمي���ل1وا�سح���ا1ًاإىل1ح���د1م���ا1,1وتكون1لديه1الق���درة1على1احل�سول1عل���ى1املعلومات1
م���ن1خ���الل1التعبري1عن1االحتياجات1,1وفى1اأحي���ان1اأخرى1يحتاج1العميل1اأن1نذكره1
ب���اأن1يتكلم1ب�س���ورة1اأكر1و�سوحا1.1ًوفى1هذا1امل�ستوى1يعانى1العميل1من1ق�سور1فى1
ال���كالم1والطالق���ة1,1ويك���ون1ذلك1مبثابة1عام���ل1يحد1من1عالقات���ه1االجتماعية1اأو1
تكوي���ن1�سداق���ات1,1واأي�س���ا1ًيوؤثر1ب�س���ورة1�سلبية1على1اأدائه1التعليم���ى1,1وفر�سه1فى1

العمل1.

امل�س�توى اخلام��س :1يتاأث���ر1التوا�سل1ب�سورة1كب���رية1جدا1,1ًوف���ى1الغالب1يكون1
الكالم1غري1مفهوم1,1مع1انخفا�ص1القدرة1على1التعبري1عن1االحتياجات1,1وت�سرتعى1
م�س���كالت1ال���كالم1والطالقة1انتب���اه1العميل1با�ستمرار1,1ويكون1ذل���ك1عاماًل1موؤثرا1ً
فى1اإقامة1العالقات1وال�سداقات1,1ويتاأثر1حت�سيله1االأكادميى1بدرجة1�سديدة1,1كما1
يوؤثر1بدرجة1�سديدة1فى1فر�ص1الفرد1فى1احل�سول1على1عمل1,1اأو1اال�ستمرار1فيه1.1

( Bakker , 2007 )

� عالج ا�سطراب ال�سرعة الزائدة فى الكالم :
ُيع���د1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1فى1ال���كالم1ا�سطرابا1ًمتع���دد1اجلوانب1,1ومن1
ث���م1ال1توج���د1طريق���ة1واح���دة1لعالج���ه1,1ولذلك1فاإن���ه1يجب1و�سع1خط���ة1عالجية1
فردية1لكل1حالة1على1حدة1؛1كما1يجب1اأن1ي�سارك1فى1عالج1هذا1اال�سطراب1فريق1
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متع���دد1التخ�س�س���ات1وذلك1تبعا1ًلالحتياجات1الفردية1ل���كل1حالة1,1ويت�سمن1هذا1
الفري���ق1اأخ�سائى1الكالم1واللغ���ة1,1واالأخ�سائيني1النف�سيني1,1واالأطباء1,1واالأ�سرة1؛1
كما1ينبغى1ا�ست�سارة1املتخ�س�سني1فى1ا�سطراب1ق�سور1االإنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائد1اأو1�سعوبات1التعلم1اإذا1كان1االأفراد1ذوو1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1
ف���ى1�سن1املدر�س���ة1يواجهون1م�سكالت1كبرية1فى1االإنتباه1واحلرك���ة1,1واالإندفاعية1,1
اأو1م�سكالت1اأكادميية1,1والتن�سيق1بني1هوؤالء1املتخ�س�سني1واأخ�سائى1الكالم1واللغة1
عن���د1و�س���ع1اأه���داف1اخلطة1العالجية1ح���ول1ا�سط���راب1ق�سور1االإنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�ساط1الزائد1اأو�سعوبات1التعلم1اإذا1كانت1ذات1�سلة1با�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1
ف���ى1الكالم1,1كما1ينبغى1ا�ست�سارة1االأخ�سائيني1النف�سيني1اإذا1كانت1توجد1م�سكالت1
وا�سح���ة1فى1التوافق1االجتماعى1لدى1االأفراد1ذوى1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1
الكالم1,1واأي�سا1ًينبغى1ا�ست�سارة1طبيب1االأطفال1,1اأو1طبيب1االأمرا�ص1الع�سبية1اإذا1
كان1االأف���راد1ذوى1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1ال���كالم1لديهم1م�سكالت1�سحية1
 ( Rosanowki & Eysholdt ,1.1اأخ���رى1,1اأو1م�س���كالت1متعلق���ة1ببع����ص1االأدوي���ة

2005 ; St.louis , et al., 2007 ; Scott, et al., 2013 )

وجت���در1االإ�س���ارة1اإىل1اأنه1يج���ب1اأن1يكون1االأف���راد1الذين1يعان���ون1من1ا�سطراب1
ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1مقتنعني1ومدركني1اأنهم1يواجهون1م�سكلة1فى1الكالم1
,1كم���ا1يج���ب1توف���ر1الدافعي���ة1لديه���م1للتخل�ص1م���ن1ذل���ك1اال�سط���راب1؛1الأن1ذلك1
ي�ساع���د1ب�س���ورة1رئي�سية1فى1الع���الج1,1وهذا1عل���ى1عك�ص1االأفراد1الذي���ن1ال1يدركون1
اأنهم1يعانون1من1م�سكلة1فى1الكالم1,1اأو1يكونوا1غري1مبالني1بتلك1امل�سكلة1فاإنهم1ال1
 ( Reynolds1.1ي�ستجيبون1للعالج1ب�سهولة1,1كما1يكون1العالج1غري1ذى1فائدة1لهم

1& Fletcher-Janzen , 2007 , 475 )

ويعتم���د1النجاح1فى1عالج1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائ���دة1فى1الكالم1ب�سورة1اأولية1
على1اإقامة1عالقة1وثيقة1واألفة1بني1املعالج1والعمالء1,1مع1املحافظة1على1االحرتام1
املتب���ادل1فيم���ا1بينهم1,1وم���ن1املهم1اأي�سا1ًا�ستخ���دام1الثناء1والتعزي���ز1اأثناء1اجلل�سات1
العالجي���ة1,1واأن1ُتوفر1لدى1العمالء1ال�سع���ور1بالنجاح1وال�سجاعة1ملواجهة1اأعرا�ص1

1( Reichel , 2007 )1.1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم



درا�شة حتليلية ال�شطراب ال�شرعة الزائدة فى الكالم د . ال�شيد ي�س التهامى

- 30 -

ونظ���را1ًالحتمال1من���و1وتطور1بع�ص1امل�سكالت1الناجتة1ع���ن1ا�سطراب1ال�سرعة1
الزائ���دة1ف���ى1الكالم1؛1فاإنه1يجب1التدخل1املبكر1لعالج1ذلك1اال�سطراب1,1والرتكيز1
على1االأعرا�ص1الظاهرة1التى1قد1تعوق1التفاعل1االجتماعى1مثل1عدم1و�سوح1الكالم1
,1والق�س���ور1فى1مهارات1ال�سرد1,1ولتح�س���ني1مهارت1ال�سرد1ميكن1ا�ستخدام1خرائط1

( Scott , 2007 )1.1الق�سة1,1والع�سف1الذهنى1للمعلومات1الواردة1فى1الق�سة

وحتى1االآن1ال1يوجد1عالج1طبى1حمدد1ومعروف1لعالج1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1
فى1الكالم1,1ولذلك1توجد1حاجة1ما�سة1ال�ستمرار1التجارب1والبحوث1التى1تت�سمن1
ا�ستخدام1عقار1الدوبامني1,1والدرا�سات1الوراثية1واجلينية1.1ويرى1البع�ص1اأنه1ميكن1
فى1امل�ستقبل1ت�سميم1نوع1من1املعينات1ال�سمعية1يقوم1بقيا�ص1وحتديد1معدل1املقطع1
( Alm , 2011 )1.1اللفظ���ى1,1ويق���وم1باإ�س���دار1تنبيه1للفرد1الإبط���اء1معدل1كالم���ه

وب�س�فة عامة يهدف عالج الأفراد الذين يعانون من ا�س�طراب ال�س�رعة الزائدة فى 
الكالم اإىل تدريبهم واك�سابهم ما يلى :

11 اإبط���اء1مع���دل1ال���كالم1:1وي�سته���دف1التدريب1عل���ى1اإبطاء1معدل1ال���كالم1,1مما1-
يوؤدى1اإىل1و�سوحه1.

21 اإطال���ة1وتطوي���ل1املقاطع1اللفظية1:1وي�ستهدف1التدري���ب1على1تطويل1واإطالة1-
املقاطع1اللفظية1ب�سورة1عمدية1,1مما1يوؤدى1اإىل1زيادة1و�سوح1الكالم1,1وتقليل1

حدة1عدم1الطالقة1.
31 التوق���ف1ب���ني1العبارات1واجلم���ل1:1وي�سته���دف1التدريب1على1التوق���ف1ب�سورة1-

عمدي���ة1ومنا�سبة1بني1العبارات1واجلمل1,1مما1يوؤدى1اإىل1ال�سيطرة1على1معدل1
الكالم1ال�سريع1.

41 ال�سغ���ط1املتعم���د1عل���ى1املقاط���ع1:1وي�ستهدف1التدري���ب1على1اإنت���اج1املقاطع1مع1-
ال�سغط1املتعمد1عليها1,1مما1يوؤدى1اإىل1حت�سني1النطق1,1واإبطاء1معدل1الكالم1

وزيادة1و�سوحه1.
51 خف�ص1معدل1عدم1الطالقة1:1باالإ�سافة1اإىل1اإبطاء1معدل1الكالم1,1ي�ستهدفان1-

احل���د1م���ن1ع���دم1الطالق���ة1من1خ���الل1اإعط���اء1مهلة1ووق���ت1)1التوق���ف1– و1– 
.1Response Cost1احلديث1(1,1اأو1من1خالل1ا�ستخدام1ُكلفة1اال�ستجابة
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61 املهارات1اللغوية1:1ي�ستهدف1حت�سني1املهارات1اللغوية1وزيادة1احل�سيلة1اللغوية1-
,1اإذا1كان1العمي���ل1يعان���ى1من1ق�سور1فيهم���ا1,1وا�ستخدام1التداب���ري1واالإجراءات1

العالجية1لتح�سينهما1.
71 زيادة1اإدراك1امل�سكلة1:1ي�ستهدف1زيادة1اإدراك1العميل1مب�سكلة1كالمه1من1خالل1-

ا�ستخدام1التغذية1الراجعة1.
81 مه���ارات1مراقب���ة1ال���ذات1:1ت�ستهدف1تدري���ب1العميل1واك�سابه1مله���ارات1مراقبة1-

الذات1للمحافظة1على1املكا�سب1العالجية1.
91 اال�ستجابة1املنا�سبة1لردود1الفعل1ال�سادرة1عن1امل�ستمعني1والتى1تدل1على1عدم1-

 (Ramig & Dodge , 2010 , 103 ;1.1فهمه���م1م���ا1ي�سمعون���ه1م���ن1العمي���ل
1Hedge & Davis , 2010 , 222-223 )

وب�س���ورة1عامة1فاإن1عالج1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1مير1عرب1عدة1
مراح���ل1,1تت�سم���ن1املرحل���ة1االأوىل1التع���رف1عل���ى1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1
ال���كالم1,1وتكون1هذه1املرحلة1�سعبة1بالن�سبة1لالأفراد1ذوى1ذلك1اال�سطراب1الأنهم1
غالبا1ًال1يدركون1اأن1لديهم1م�سكلة1,1وغالبا1ًما1يتوجهون1اإىل1تلقى1العالج1بناء1على1
توجي���ه1م���ن1االآخري���ن1,1ويب���داأ1العمل1اأثناء1ه���ذه1املرحلة1من1الع���الج1على1حت�سني1
مه���ارات1املراقب���ة1الذاتية1للكالم1,1وزيادة1االإدراك1الذات���ى1للكالم1.1املرحلة1الثانية1
ه���ى1مرحلة1التعديل1,1وت�ستهدف1ه���ذه1املرحلة1عالج1املجاالت1املحددة1التى1ت�سهم1
ف���ى1ح���دوث1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1ال���كالم1,1واأهم1هذه1املجاالت1هى1معدل1
ال���كالم1ال�سري���ع1ج���دا1,1ًباالإ�ساف���ة1اإىل1اإيق���اع1ال���كالم1,1والنطق1,1واللغ���ة1,1ومهارات1
ال�س���رد1,1وا�ستخ���دام1اللغ���ة1.1املرحل���ة1الثالثة1هى1مرحلة1اال�ستق���رار1,1وتعتمد1هذه1
املرحل���ة1على1قدرة1العمي���ل1على1اال�ستمرار1فى1املراقب���ة1الذاتية1لكالمه1,1وتعميم1
الفنيات1والتدريبات1التى1اكت�سبها1اأثناء1اجلل�سات1العالجية1فى1احلياة1اليومية1.1) 

Cummings , 2008 , 399 )

وجدي���ر1بالذك���ر1اأن1عالج1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائ���دة1فى1الكالم1يت�سمن1ما1يلى1:
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الإدراك الذاتى ) وعى الفرد بخ�س�ائ�س �سح�س�يته ( : وفيه1ي�ساهد1العميل1نف�سه1- 1
من1خالل1�سريط1فيديو1وهو1يتكلم1,1وُيطلب1منه1مالحظة1اأى1�سلوكيات1تدل1
عل���ى1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1,1ومن1امله���م1اأي�سا1ًاأن1يدرك1العميل1االأ�سباب1
التى1جتعل1من1ال�سعب1على1االآخرين1فهم1كالمه1؛1وقد1ت�ستغرق1هذه1العملية1
ب�سع1جل�سات1للو�سول1اإىل1االإدراك1الكامل1لذلك1اال�سطراب1,1وهذه1مرحلة1

مهمة1فى1العالج1.

التعدي�ل :1وف���ى1هذه1املرحل���ة1من1العالج1يت���م1الرتكيز1على1تعدي���ل1اجلوانب1- 2
الرئي�سي���ة1لذل���ك1اال�سط���راب1م���ن1خ���الل1تعديل1مع���دل1ال���كالم1وانتظامه1,1
والتدري���ب1عل���ى1اال�سرتخ���اء1,1وزي���ادة1الوع���ى1بال�سرع���ة1الزائدة1ف���ى1الكالم1,1
وحت�سني1اأمد1االنتباه1,1وحت�سني1القدرة1على1ا�ستخدام1اللغة1ب�سورة1�سحيحة1
.1وينبغى1عند1و�سع1الربنامج1العالجى1اأن1يو�سع1فى1االعتبار1اأن1هذه1اجلوانب1
ال�سابق���ة1مرتابطة1,1واأي�سا1ًينبغى1تو�سيح1اخلطة1العالجية1بعبارات1ب�سيطة1
فى1حالة1االأطفال1ال�سغار1.1ويعتمد1النجاح1فى1هذه1املرحلة1على1بنية1اخلطة1
العالجية1,1والتى1يجب1اأن1تكون1فى1�سورة1جمموعة1من1اخلطوات1ال�سغرية1
املنظم���ة1تنظيم���ا1ًدقيقا1,1ًمع1قيام1االأخ�سائى1مبالحظة1مدى1التقدم1فى1هذه1

اخلطوات1.

معدل الكالم ال�سريع املفرط :1وتعتمد1�سرعة1التح�سن1على1قدرة1العميل1على1- 3
االإدراك1الذات���ى1.1وف���ى1هذه1احلالة1نتحدث1عن1�سرع���ة1الكالم1من1حيث1عدد1
املقاط���ع1ف���ى1الدقيق���ة1اأو1ف���ى1الثانية1.1وف���ى1البداية1يتم1تدري���ب1العميل1على1
النطق1والكالم1البطئ1للمقاطع1من1خالل1النمذجة1ل�سمان1اكت�سابه1القدرة1
عل���ى1ال���كالم1ب�سرعة1عادية1وطبيعي���ة1,1وميكن1اأن1نطلب1منه1تك���رار1العبارات1
الت���ى1ي�سمعه���ا1وذلك1بع���د1ت�سجيعه1على1اال�ستماع1اجليد1ل���كالم1النموذج1وهو1
يتح���دث1,1وميك���ن1ا�ستخ���دام1�سريط1�سوت���ى1اأو1�سريط1فيدي���و1للم�ساعدة1فى1
حتقيق1ذلك1,1كما1ميكن1اأي�سا1ًا�ستخدام1القراءة1اجلماعية1,1اأو1تاأخري1التغذية1
الراجع���ة1ال�سمعي���ة1.1وقد1ي�سعر1بع�ص1العمالء1بعد1هذه1املرحلة1بالقلق1وعدم1
الراح���ة1ب�سب���ب1اعتقاده���م1اأن1كالمهم1اأ�سبح1بطيئا1ًب�س���كل1غري1طبيعى1,1وفى1
ه���ذه1احلالة1يجب1عل���ى1االأخ�سائى1اأن1يطمئنهم1,1ويو�سح1لهم1اأنهم1ي�سعرون1
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بذل���ك1ب�سبب1ممار�سته���م1امل�ستمرة1للكالم1ال�سريع1,1ويج���ب1اأن1يوجههم1نحو1
مالحظ���ة1ذواتهم1,1و�سرورة1املحافظة1على1معدل1كالمهم1الذى1مت1تدريبهم1
علي���ه1ب�س���ورة1م�ستم���رة1اأثناء1ال���كالم1,1واأي�سا1ً�سرورة1املحافظ���ة1على1التنف�ص1

بطريقة1�سحيحة1اأثناء1الكالم1.

�سبط الإيقاع وجتويد الكالم :1وفى1هذا1امل�ستوى1يتم1التعامل1مع1اأى1ا�سطرابات1- 4
اإيقاعية1,1واأي�سا1ًمع1رتابة1الكالم1.1وفى1هذه1احلالة1ن�ستخدم1االأغانى1الب�سيطة1
اأو1الق�سائ���د1الفكاهي���ة1مل�ساع���دة1العمي���ل1عل���ى1القيام1مبمار�س���ة1ال�سغط1على1
الكالم1اأثناء1النطق1,1واالإيقاع1والتجويد1املنا�سب1فى1حالة1االأطفال1ال�سغار1.1
اأما1فى1حالة1الكبار1,1فيمكن1اأن1نو�سح1لهم1اأهمية1ال�سغط1على1مقاطع1الكلمة1
)1مثل1ال�سغط1على1املقاطع1االأوىل1اأو1الثانية1للكلمة1(1,1وميكن1اأن1تكون1قراءة1
الق�س����ص1وق���راءة1اأبيات1من1ال�سع���ر1مفيدة1فى1حتقيق1ذل���ك1,1ويتوقف1كل1ما1

�سبق1على1قدرة1العميل1على1مراقبة1الذات1.

ومبجرد1اكت�ساب1العميل1القدرة1على1املحافظة1على1الكالم1العادى1مع1االإيقاع1
املنا�س���ب1اأثناء1الق���راءة1,1فاإننا1ننتقل1اإىل1اخلطوة1التالية1وهى1تدريبه1على1الكالم1
التلقائ���ى1من1خالل1ا�ستخدام1بع����ص1الطرق1مثل1توجيه1بع�ص1االأ�سئلة1الب�سيطة1
اإليه1,1ثم1نطلب1منه1االإجابة1عنها1بنف�ص1طريقة1الكالم1التى1مار�سها1اأثناء1الغناء1اأو1
قراءة1الق�س�ص1,1مع1توجيهه1اإىل1�سرورة1التفكري1املنظم1قبل1االإجابة1عن1االأ�سئلة1
,1وكذل���ك1املحافظ���ة1عل���ى1مراقبة1الذات1,1وعندم���ا1ي�ستطيع1االإجابة1ع���ن1االأ�سئلة1
مب���دى1واإيق���اع1كالم1ع���ادى1,1ميك���ن1القي���ام1باإج���راء1ح���وار1مو�سع1مع���ه1با�ستخدام1
تراكي���ب1لغوية1مو�سعة1,1وميكن1اأن1يتط���ور1ذلك1وميتد1بدوره1من1خالل1ممار�سة1

بع�ص1االأن�سطة1مثل1لعب1الدور1,1اأو1جمموعات1املناق�سة1.

النطق :1ومن1ا�سطرابات1النطق1حذف1بع�ص1االأ�سوات1اأو1ادغامها1وميكن1اأن1- 5
يكون1ذلك1ب�سبب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1؛1وُيعد1التدريب1على1التحكم1فى1
معدل1الكالم1اأ�سلوبا1ًناجحا1ًفى1عالج1هذه1اال�سطرابات1,1كما1ميكن1اال�ستعانة1
بالط���رق1امل�ستخدم���ة1فى1عالج1عمه1الكالم1فى1عالج1ه���ذه1اال�سطرابات1مثل1
التدري���ب1عل���ى1ممار�سة1الكالم1اله���ادف1بطريقة1منظم���ة1,1ويعتمد1ذلك1على1
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�س���رورة1توجي���ه1العمي���ل1للقي���ام1مبح���اكاة1النم���وذج1,1والقيام1بتك���رار1املقاطع1
ال�سوتي���ة1كم���ا1ي�سمعها1,1واالنتقال1من1نطق1مقاطع1لي�ص1لها1معنى1اإىل1نطق1
كلم���ات1ذات1مقاطع1متع���ددة1لها1معنى1.1وفى1البداية1يتم1تدريب1العميل1على1
نطق1االأ�سوات1بطريقة1�سحيحة1من1خالل1مالحظة1حركات1فم1املعالج1اأثناء1

النطق1,1ثم1يقوم1العميل1بنطق1نف�ص1املقاطع1اأمام1مراآة1.1

م�سكالت اللغة :1يعانى1عدد1كبري1من1االأفراد1ذوى1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1- 6
ف���ى1الكالم1م���ن1م�سكالت1فى1املف���ردات1اللغوية1ب�سبب1وجود1اأف���كاٍر1متناق�سة1
لديه���م1ف���ى1نف�ص1الوق���ت1؛1وهذا1م���ا1يوؤدى1اإىل1ع���دم1الطالق���ة1اللغوية1االأمر1
ال���ذى1يوؤث���ر1ب�سكل1وا�س���ح1على1معنى1اجلمل���ة1واملق�سود1منها1,1ويق���وم1هوؤالء1
االأف���راد1اإم���ا1بتك���رار1كلمة1اأو1جمل���ة1,1اأو1تاأجيل1نطقه���ا1,1اأو1حماولة1تنقيحها1,1
كم���ا1ال1ي�ستطيع1بع�ص1االأف���راد1حتديد1الكلمة1التى1يري���دون1قولها1بال�سبط1
,1وينطق���ون1كلم���ات1�سبيه���ة1لها1,1وال1ي�ستطعيون1موا�سل���ة1الكالم1والتحدث1؛1
ولذلك1يجب1تدريبهم1على1اإدراك1تلك1امل�سكلة1التى1يعانون1منها1,1وتدريبهم1
عل���ى1اإبط���اء1معدل1ال���كالم1؛1الأن1ذلك1�سيعطيهم1الفر�س���ة1واملزيد1من1الوقت1
اليج���اد1ونط���ق1الكلمة1ال�سحيح���ة1واملنا�سبة1.1وكخط���وة1اأوىل1يجب1تدريبهم1
عل���ى1ا�ستخ���دام1ونطق1جمل1ق�س���رية1وغري1معقدة1عند1التح���دث1,1وتدريبهم1
اأي�س���ا1ًعل���ى1تكوي���ن1�سورة1ذهني���ة1دقيقة1للجمل���ة1كاملة1قب���ل1حماولة1الكالم1

والتحدث1.

ويواج���ه1االأفراد1ذوو1ذلك1اال�سطراب1اأي�سا1ً�سعوبة1فى1املحافظة1على1ت�سل�سل1
املعلومات1اللفظية1,1وميكن1التغلب1على1ذلك1فى1حالة1ال�سغار1من1خالل1اإعطائهم1
ق�س���ة1م�س���ورة1فى1�سورة1ك���روت1,1ونطلب1منهم1جتميعها1ب�س���ورة1م�سل�سلة1طبقا1ً
لت�سل�س���ل1اأحداثه���ا1املنطقية1,1اأما1فى1حالة1الكبار1فنطلب1منهم1القيام1ب�سرد1ق�سة1

من1الذاكرة1ب�سورة1م�سل�سلة1ومنطقية1با�ستخدام1عبارات1ق�سرية1.

ا�س�تخدام اللغ�ة :1يعان���ى1كثري1من1االأف���راد1ذوى1ذلك1اال�سط���راب1من1ق�سور1- 7
ف���ى1االإدراك1والوع���ى1االجتماعى1؛1والذى1قد1ي���وؤدى1اإىل1الف�سل1فى1فهم1ردود1
االأفع���ال1واال�ستجاب���ات1اللفظية1وغري1اللفظية1ال�سادرة1عن1امل�ستمعني1والتى1
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تدل1على1عدم1فهمهم1ما1ي�سمعونه1,1وال1ي�سمل1العالج1فى1هذه1احلالة1تدريب1
الف���رد1عل���ى1اإدراك1طريقة1كالمه1فقط1,1واإمنا1تدريبه1اأي�س���ا1ًعلى1اإدراك1ردود1
فع���ل1وا�ستجاب���ات1االآخرين1جتاه1كالمه1؛1ولذلك1ف���اإن1فنية1لعب1الدور1تكون1
مفيدة1فى1تدريبه1على1فهم1اال�ستجابات1اللفظية1وغري1اللفظية1ال�سادرة1عن1

االآخرين1.

ال�سرتخاء :1يعانى1االأفراد1ذوو1ذلك1اال�سطراب1من1ق�سور1فى1االإدراك1,1حيث1- 8
اأنه���م1ال1يدرك���ون1اأنهم1يتكلمون1ب�سورة1خاطئ���ة1,1ورغم1ذلك1يوجد1عدد1قليل1
من1االأفراد1الذين1يعانون1من1هذا1اال�سطراب1يدركون1اأنهم1يعانون1منه1,1كما1
يدركون1اأن1طريقة1كالمهم1تثري1ا�ستجابات1�سلبية1من1جانب1امل�ستمعني1,1وفى1
ه���ذه1احلال���ة1يجب1تدريب1هوؤالء1االأفراد1على1ممار�س���ة1اال�سرتخاء1�سواء1كان1
الأع�ساء1اأو1اأجزاء1من1اجل�سم1,1اأو1اال�سرتخاء1العام1جلميع1اأجزاء1اجل�سم1,1وقد1

يفيدهم1ذلك1فى1�سرف1انتباههم1عن1التوتر1الذى1قد1ي�سعرون1به1.

تاأخري التغذية الراجعة ال�سمعية :1ا�ستخدم1بع�ص1االأخ�سائيني1طريقة1تاأخري1- 9
التغذي���ة1الراجع���ة1ال�سمعية1فى1عالج1ا�سطراب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1,1
وق���د1اأثبتت1هذه1الطريقة1فاعلية1فى1ذلك1,1باالإ�سافة1اإىل1فاعليتها1فى1عالج1
ا�سطراب1اللجلجة1,1ورغم1ذلك1فاإن1هذه1الطريقة1تواجه1�سعوبات1تتمثل1فى1
م���دى1ق���درة1الفرد1على1نقل1اأثر1التعلم1,1والنجاح1فى1الكالم1بطريقة1طبيعية1

بعد1االنتهاء1من1التدرب1عليها1.

املحافظ�ة عل�ى  الطالقة : ف���ى1حالة1ا�ستم���رار1هذا1اال�سط���راب1حتى1مرحلة1- 10
البل���وغ1,1ف���اإن1الرتكي���ز1ف���ى1ه���ذه1احلالة1�سيكون1عل���ى1التدريب1عل���ى1التحكم1
وال�سيطرة1على1االأعرا�ص1.1وي�سبح1عالج1ذلك1اال�سطراب1�سعبا1ًفى1مرحلة1
البلوغ1,1ويعتمد1التحكم1وال�سيطرة1على1اإيقاع1ومدى1الكالم1على1قدرة1الفرد1
عل���ى1املراقب���ة1الذاتي���ة1لكالمه1,1وممار�ست���ه1للفنيات1والتقني���ات1التى1تعلمها1
اأثن���اء1اجلل�س���ات1العالجية1,1ورمب���ا1ترتبط1القدرة1على1التحك���م1فى1ال�سرعة1
الزائ���دة1ف���ى1الكالم1على1االأم���د1الطويل1مبدى1و�سدة1امل�س���كالت1التى1تواجه1

( Ward , 2006 , 365-374 )1.1الفرد
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وي���رى1البع����ص1�س���رورة1العم���ل1عل���ى1حت�س���ني1املج���االت1املرتبط���ة1با�سطراب1
ال�سرعة1الزائدة11فى1الكالم1من1خالل1ا�ستخدام1بع�ص1الفنيات1واالأن�سطة1,1وذلك1

على1النحو1التاىل1:
1 لتح�سني1مهارات1اإدراك1ومراقبة1الذات1:-
1 ا�ستخدام1�سرائط1�سوتية1,1و�سرائط1فيديو1للمالحظة1والت�سحيح1الذاتى1.-
1 ت�سغي���ل1جه���از1الت�سجيل1امل�سج���ل1الذى1عليه1�س���وت1العميل1عل���ى1مرحلتني1,1-

االأوىل1ب�سرع���ة1الإظه���ار1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1,1والثاني���ة1ببطء1الإظهار1
كيف1يبدو1الكالم1اأف�سل1,1ويكون1من1ال�سهل1فهمه1.

1 ا�ستخدام1اأنواع1خمتلفة1من1التغذية1الراجعة1الب�سرية1)1من1خالل1الكمبيوتر(1-
حول1معدل1الكالم1.

1 1اإعطاء1تذاكر1وكوبونات1ال�سرعة1لالأطفال1عقب1نوبات1الكالم1ال�سريع1.-
1 ممار�س���ة1التغذي���ة1الراجع���ة1م���ن1قب���ل1امل�ستمع1)1عل���ى1�سبيل1املث���ال1,1تعبريات1-

الوجه1,1التعليقات1اللفظية1كنتيجة1للق�سور1فى1التوا�سل1الناجت1عن1ال�سرعة1
الزائدة1فى1الكالم1(1.

1 توف���ري1الفر�ص1املنا�سب���ة1ملراقبة1الذات1,1وتوفري1التغذي���ة1الراجعة1على1كالم1-
االأف���راد1ذوى1ال�سرع���ة1الزائ���دة1فى1الكالم1م���ن1قبل1االآخرين1اأثن���اء1اجلل�سات1

العالجية1.1
1 املقارنة1بني1ا�ستجابات1امل�ستمعني1املرتبطة1مبعدالت1البطء1,1وال�سرعة1,1وعدم1-

انتظام1الكالم1.

لتح�سني معدل الكالم ) بالإ�سافة اإىل و�سوح النطق والكالم ( :- 1
1 ا�ستخدام1طريقة1التغذية1الراجعة1ال�سمعية1الإبطاء1املعدل1العام1للكالم1.-
1 ا�ستخدام1الكالم1املوقوت1ذى1املقاطع1املتعددة1)1مثل1ا�ستخدام1جهاز1املرتونوم1(1.-
1 ا�ستخ���دام1بطاقات1م�سورة1يكون1مكتوب1فيه���ا1كلمة1واحدة1,1اأو1عدد1قليل1من1-

الكلمات1بحيث1ميكن1للعميل1روؤيتها1.
1 نطق1الكلمات1كما1هى1مكتوبة1بال�سبط1.-
1 اإبطاء1معدل1الكالم1اأثناء1القراءة1من1خالل1التوقفات1الطبيعية1التى1تتيحها1-

عالمات1الرتقيم1.
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1 زيادة1الوعى1واالإدراك1باملقاطع1,1واالأ�سوات1االأخرية1من1الكلمة1.-
1 تظليل1الكالم1من1قبل1املعالج1.-

لتح�سني مهارات ما قبل ال�سرعة الزائدة فى الكالم :- 2

1 االإ�س���ارة1اإىل1االأعرا����ص1وال�سم���ات1املرتبط���ة1ب�سلوكي���ات1العمي���ل1ذى1ال�سرع���ة1-
الزائدة1فى1الكالم1)1مثل1حذف1االأ�سوات1واملقاطع1؛1والذى1ينتج1عنه1�سعوبة1

فهم1االآخرين1لكالمه1(1.
1 التميي���ز1ب���ني1ردود1الفعل1الذاتية1,1وردود1فعل1االآخرين1جتاه1ال�سرعة1الزائدة1-

فى1كالم1العميل1.
1 املقارنة1بني1طبيعة1االأفكار1واللغة1املنظمة1اأثناء1الكالم1الوا�سح1,1وعدم1االت�ساق1-

والكالم1غري1الوا�سح1اأثناء1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1.
1 مناق�سة1العميل1فى1فاعلية1طرق1العالج1املختلفة1.-
1 بالن�سب���ة1للعمي���ل1ال���ذى1يعان���ى1م���ن1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1امل�سح���وب1-

با�سط���راب1اللجلجة1,1حتدث1معه1عن1ال�سلوكيات1املرتبطة1بلحظات1ال�سرعة1
الزائدة1فى1الكالم1مقارنة1بلحظات1اللجلجة1.

1 التع���رف1عل���ى1االآثار1الناجتة1عن1التحدث1ب�سرعة1عل���ى1حالة1اجل�سم1)1مثل1»1-
هل1ت�سعر1مبزيد1من1التوتر1عند1التحدث1ب�سرعة1؟1»1(1.

1 مقارن���ة1امل�ساع���ر1الت���ى1ي�سع���ر1بها1الف���رد1الذى1يعان���ى1من1ا�سط���راب1ال�سرعة1-
الزائدة1فى1الكالم1عندما1يتكلم1االآخرين1ب�سرعة1مقابل1تكلمهم1ببطء1.1

1 مقارن���ة1ردود1فع���ل1وا�ستجاب���ات1العمي���ل1الذى1يعان���ى1من1ا�سط���راب1ال�سرعة1-
الزائدة1فى1الكالم1عندما1يتحدث1اإىل1فرد1من1ال�سعب1متابعة1حديثه1ب�سبب1
ع���دم1و�س���وح1كالم���ه1,1اأو1ب�سبب1الق�سور1ف���ى1مهارات1ال�س���رد1اأو1اال�ستخدامات1

اللغوية1.

لتح�سني ال�سلوكيات ال�سوتية ، والتنف�سية ، واحلركية :1- 3
توجيه1العميل1للتوقف1بني1املقاطع1والكلمات1للتنف�ص1. -
توجي���ه1العمي���ل1الإدراك1ع���دم1منا�سب���ة1نط���ق1العدي���د1من1الكلم���ات1لزمن1 -

التنف�ص1.
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ب���دء1نط���ق1االأ�س���وات1والكلم���ات1ب�س���ورة1ق�سرية1,1ث���م1ب�سورة1اأط���ول1,1مع1 -
�سرورة1ممار�سة1التنف�ص1املنا�سب1لذلك1.

اإطالة1اأ�سوات1العلة1ب�سورة1تدريجية1اأثناء1النطق1.1 -
التدريب1على1املهارات1احلركية1ال�سفهية1. -
ممار�سة1الكتابة1اأو1مهارات1الطباعة1با�ستخدام1ورق1الر�سم1البيانى1. -

لتح�سني مهارات ال�سرد ، واملهارات اللغوية :- 4
1 كتابة1كلمات1من1اجلمل1والعبارات1قبل1نطقها1,1والتحدث1عنها1.-
1 توجي���ه1العمي���ل1ملمار�س���ة1التوقف���ات1اأثن���اء1املحادث���ة1خلف����ص1مع���دل1ال���كالم1-

واحلديث1املفرط1.
1 و�سف1ت�سل�سل1اخلطوات1للمهمة1املعقدة1.-
1 حتديد1واختيار1اإحدى1االأفكار1,1اأو1اإحدى1الكلمات1املتعددة1التى1تتدفق1وتوجد1-

فى1ذهن1العميل1فى1وقت1واحد1ونطقها1.
1 تنظيم1ت�سل�سل1اأحداث1الق�سة1كتابة1,1ثم1نطقها1لفظيا1ً.-
1 اإلقاء1النكات1الفكاهية1التى1تتطلب1ت�سل�ساًل1وتوقيتا1ًدقيقا1ً.-

لتح�سني الطالقة :- 5
1 حتليل1مناذج1من1كالم1العميل1امل�سجل1من1حيث1التكرارات1,1واأخطاء1النطق1,1-

والتعديالت1,1واالإقحامات1اأثناء1الكالم1.
1 ا�ستخدام1فنيات1ُمنوعة1لتغيري1معدل1الكالم1,1والتنف�ص1ال�سحيح1,1والتعبري1,1-

والنطق1لتح�سني1الطالقة1.

لتح�سني دعم الأ�سرة ، والأ�سدقاء ، واأ�سحاب العمل :- 6
1 قي���ام1اأف���راد1االأ�س���رة1,1واالأ�سدق���اء1مبمار�س���ة1اال�ستجاب���ة1والتغذي���ة1الراجع���ة1-

املنا�سب���ة1جت���اه1الق�سور1فى1التوا�سل1,1مع1العمل1على1حتقيق1التوا�سل1اجليد1
من1خالل1لعب1الدور1اأثناء1اجلل�سات1العالجية1.

1 توجيه1العميل1نحو1التفاعل1مع1االأفراد1االآخرين1الذين1يعانون1من1م�سكالت1-
م�سابهة1فى1التوا�سل1.
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1 1ا�سرتاك1العميل1فى1اأن�سطة1املحادثات1اجلماعية1فى1املجتمع1,1اأو1فى1املدر�سة1,1اأو1فى1-
( St.louis , et al., 2007 ; Manning , 2010 , 509-510 )1.1العمل

وتوج���د1العديد1من1الط���رق1والفنيات1التى1ت�ساعد1االأف���راد1الذين1يعانون1من1
ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1على1اإبطاء1وخف�ص1معدل1كالمهم1,1وبالتاىل1

ت�ساعد1فى1عالج1اال�سطراب1الذى1يعانون1منه1,1ومنها1ما1يلى1:

تذاك�ر ال�س�رعة :1وفى1هذا1الن�ساط1يعطى1املعال���ج1للعميل1تذاكر1�سرعة1تو�سح1- 1
وحت���دد1ال�سرع���ة1الق�سوى1للكالم1,1ويجب1اأن1يعتمد1معدل1كالم1العميل1على1
هذه1العالمة1عند1الكالم1,1ثم1ميكن1للعميل1اأن1يغري1ويعدل1معدل1كالمه1بعد1
ذلك1؛1ويجب1اأن1يقوم1املعالج1مبناق�سة1العميل1حول1ماذا1يحدث1اإذا1قام1فرد1ما1
بقيادة1�سيارة1ب�سرعة1كبرية1جدا1ً)1على1�سبيل1املثال1,1خمالفة1�سرعة1,1وفقدان1
ال�سيطرة1,1واحلوادث1(1,1وميكن1اأن1يقوم1املعالج1بتعميم1ذلك1املثال1قيا�سا1ًعلى1
التحدث1والكالم1ب�سرعة1كبرية1جدا1ً)1على1�سبيل1املثال1,1الكالم1امل�سو�ص1وغري1

املفهوم1,1وح�سو1واإدخال1كلمات1غري1منا�سبة1,1ق�سور1التوا�سل1(1.1

نقط�ة التح�دث :1وه���ى1عبارة1عن1لوحات1�سرع���ة1)1�سل�سلة1من1اأربع���ة1نقاط1اأو1- 2
اأكر1تكون1فى1�سورة1مل�سقات1اأو1ورق1كوت�سينة1(1,1ويتم1توجيه1العميل1للقيام1
بلم�ص1نقطة1من1هذه1النقاط1اأواًل1,1ثم1يقوم1بنطق1كلمة1اأو1عبارة1ثانيا1,1ًوهكذا1

بالن�سبة1لباقى1النقاط1والكلمات1.

ق�وة التوق�ف :1ميك���ن1للمعال���ج1اأن1يق���وم1بكتابة1من���اذج1من1كالم1الف���رد1الذى1- 3
يعان���ى1من1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1كما1ه���و1دون1وجود1توقفات1
اأو1م�ساف���ات1ب���ني1الكلم���ات1– لت�سلي���ط1ال�س���وء1على1احلاج���ة1اإىل1التوقف1بني1
الكلمات1والعبارات1,1ثم1يقوم1املعالج1بقراءة1كالم1العميل1كما1هو1مكتوب1,1ثم1
يقوم1بقراءته1مرة1اأخرى1مع1مراعاة1التوقف1املنا�سب1بني1الكلمات1والعبارات1
,1وت�سحي���ح1الكلم���ات1املتداخل���ة1,1وم���ا1اإىل1ذلك1,1ثم1يطلب1م���ن1العميل1قراءة1
الكلم���ات1والعب���ارات1املكتوب���ة1م���رة1اأخ���رى1كم���ا1�سمعه���ا1م���ن1املعال���ج1بطريقة1

�سحيحة1.
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تاأخ�ري التغذي�ة الراجعة ال�س�معية :1ت�سمح1ه���ذه1الطريقة1للمتكل���م1اأن1ي�سمع1- 4
كالمه1بعد1ب�سع1ثوان1,1اأو1بعد1اأجزاء1من1الثانية1من1نطقه1للكالم1.1وعندما1
يحاول1العميل1اأن1يقوم1مبطابقة1�سوته1مع1ال�سوت1ال�سادر1من1جهاز1التغذية1
الراجع���ة1ال�سمعية1تك���ون1النتيجة1هى1اإبطاء1معدل1كالم���ه1ب�سورة1مبا�سرة1.1
وعن���د1اكت�س���اب1العميل1القدرة1عل���ى1ممار�سة1معدل1ال���كالم1بطريقة1منا�سبة1
يج���ب1ا�ستبعاد1هذه1الطريقة1مبا�سرة1,1بحيث1ميار�ص1ذلك1املعدل1من1الكالم1
دون1االعتم���اد1عل���ى1ه���ذه1الطريقة1.1ومن1اجلدي���ر1بالذكر1اأن1ه���ذه1الطريقة1
لي�س���ت1فعال���ة1مع1جميع1االأفراد1الذين1يعانون1من1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1

فى1الكالم1.

جهاز املرتونوم ) جهاز �سبط ال�سرعة ( : وي�ستخدم1هذا1اجلهاز1لتقليل1وخف�ص1- 5
مع���دل1و�سرع���ة1ال���كالم1,1كما1ي�ستخدم1اأي�سا1ًفى1حت�س���ني1اإدراك1العميل1ملعدل1
كالمه1,1والقدرة1على1التحكم1فيه1.1وي�ستخدم1هذا1اجلهاز1فى1حتديد1فرتات1
زمني���ة1منتظم���ة1للنط���ق1والكالم1طبق���ا1ًملوؤ�سر1�سمع���ى1اأو1ب�س���رى1؛1وفى1هذه1
الطريق���ة1يق���وم1العمي���ل1بنط���ق1كلمة1واح���دة1مع1كل1حرك���ة1اأو1�س���وت1)1ذهابا1ً

واإياباً(1ت�سدر1عن1ذلك1اجلهاز1.1

املنبه�ات الب�س�رية :1ميكن1للمعال���ج1تقدمي1التغذية1الراجع���ة1للعميل1حول1- 6
مع���دل1كالم���ه1دون1احلاج���ة1اإىل1مقاطعت���ه1كالمي���ا1,1ًحي���ث1ميك���ن1ا�ستخ���دام1
منبه���ات1ب�سري���ة1)1مثل1�سورة1,1اأو1لغة1اإ�سارة1(1يتم1االتفاق1عليها1بني1العميل1
واملعال���ج1تدل1عل���ى1وجوب1اإعادة1الكالم1مرة1اأخ���رى1عند1قيام1العميل1بالكالم1

والتحدث1ب�سرعة1زائدة1.

اأن�س�طة القراءة :1وفيها1ي�سرتك1املعال���ج1مع1العميل1فى1القراءة1ب�سوت1بطيئ1- 7
ومرتفع1فى1وقت1واحد1؛1مما1يوؤدى1اإىل1اإبطاء1معدل1كالم1العميل1؛1كما1ميكن1
للمعال���ج1اأن1يق���وم1بعر�ص1فقرة1مكتوبة1على1العميل1,1ويقوم1باإخفاءها1ماعدا1
كلم���ة1واح���دة1منه���ا1فق���ط1,1ويطلب1من1العميل1ق���راءة1هذه1الكلم���ة1,1وبعد1اأن1
يقراأها1العميل1,1يقوم1املعالج1باإظهار1الكلمة1التى1تليها1,1وهكذا1حتى1االنتهاء1
م���ن1ق���راءة1الفق���رة1,1ومن1خ���الل1ذل���ك1ي�ستطيع1العمي���ل1التحكم1ف���ى1معدل1

و�سرعة1كالمه1.
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التحدي�د والتع�رف :1ويتم1ذلك1من1خ���الل1ا�ستخدام1�سريط1فيدي���و1اأو1�سريط1- 8
�سوت���ى1م�سج���ل1عليه1كالم1العميل1,1ويطلب1منه1املعالج1التعرف1على1حلظات1
ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1كالم���ه1,1كم���ا1ميكن1للمعال���ج1اأي�س���ا1ًاأن1يوف���ر1الفر�سة1
للعمي���ل1ل�سماع1من���اذج1من1كالمه1وي�ساعده1فى1حتدي���د1معدل1كالمه1ال�سيئ1

,1واملتو�سط1,1واجليد1.

قوائم الكلمات والعبارات1:1ميكن1للمعالج1اأن1يطلب1من1العميل1حتديد1وكتابة1- 9
قوائم1من1الكلمات1اأو1العبارات1الق�سرية1التى1عادة1ال1ي�ستطيع1نطقها1ب�سورة1
دقيقة1و�سحيحة1,1ثم1يقوم1املعالج1با�سنخدام1االأن�سطة1املنا�سبة1لتدريبه1على1

نطق1هذه1الكلمات1والعبارات1املوجودة1فى1هذه1القوائم1ب�سورة1�سحيحة1.

ا�س�تخدام اللغ�ة املنظم�ة : وفيها1يق���وم1املعال���ج1بتدريب1العمي���ل1على1نطق101-1
عب���ارات1وجم���ل1ق�سرية1م���ع1ا�ستبعاد1الكلمات1غ���ري1املنا�سبة1,1م���ع1عدم1قيامه1
بتنقيح���ات1اأو1تك���رارات1للكلم���ات1ال���واردة1فى1ه���ذه1اجلمل1والعب���ارات1,1وهكذا1
وب�سورة1تدريجية1حتى1يكت�سب1العميل1القدرة1على1نطق1عبارات1وجمل1اأكر1
تعقي���دا1ً؛1وبع���د1ذلك1ميكن1للمعالج1اأن1يطلب1م���ن1العميل1كتابة1هذه1اجلمل1

والعبارات1مع1املحافظة1على1عدم1وجود1تكرارات1اأو1تنقيحات1بها1.

اخلرائ�ط :1ميي���ل1االأف���راد1الذي���ن1يعان���ون1من1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى111.1
ال���كالم1اإىل1نط���ق1كالم1غري1منظ���م1.1وطريقة1اخلرائ���ط1ت�ساعد1العميل1على1
الرتكي���ز1على1اجلوانب1املهمة1فى1احلدي���ث1,1وبالتاىل1ت�ساعده1على1التوا�سل1
ال�سحي���ح1.1وميك���ن1للمعالج1من1خ���الل1ا�ستخدام1ورقة1وقل���م1ر�سا�ص1القيام1
بر�س���م1خريط���ة1حول1ما1يري���د1العميل1قوله1فى1مو�س���وع1معني1,1فعلى1�سبيل1
املث���ال1,1اإذا1كان1العمي���ل1يري���د1التحدث1حول1ريا�سته1املف�سل���ة1)1كرة1القدم1(1,1
يق���وم1املعال���ج1بكتابة1)1كرة1الق���دم1(1داخل1دائرة1فى1منت�سف1الورقة1,1ثم1يقوم1
بكتابة1كلمات1وعناوين1فرعية1داخل1دوائر1حول1الدائرة1املوجودة1فى1منت�سف1
الورق���ة1والت���ى1تك���ون1مرتبطة1مبو�س���وع1)1كرة1القدم1(1مثل1الف���رق1,1وقواعد1
اللعب���ة1,1وتقالي���د1اللعبة1,1وهكذا1,1وفى1النهاية1يتم1ا�ستبعاد1التف�سيالت1غري1
املهمة1اخلا�سة1بكرة1القدم1.1وميكن1ا�ستخدام1هذه1الطريقة1اأي�سا1ًعند1القيام1

ب�سرد1ق�سة1معينة1.
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 البطاق�ات امل�سل�س�لة : ميكن1للمعال���ج1ا�ستخدام1هذه1الطريق���ة1فى1تدريب121-1
العمي���ل1عل���ى1�سرد1الق�س�ص1,1وفى1هذه1الطريقة1يقوم1املعالج1باإعطاء1العميل1
جمموعة1من1الكروت1امل�سورة1لق�سة1ما1,1ثم1يطلب1منه1ترتيب1هذه1الكروت1
طبق���ا1ًلت�سل�س���ل1اأح���داث1الق�س���ة1,1كم���ا1يطل���ب1من���ه1�س���رد1الق�س���ة1م���ن1خالل1
اال�ستعان���ة1به���ذه1الكروت1امل�س���ورة1كتذكري1ب�سرى1لتف�سي���الت1الق�سة1,1وفى1
النهاية1يتم1ا�ستبعاد1هذه1الكروت1امل�سورة1,1ويطلب1املعالج1من1العميل1القيام1

ب�سرد1الق�سة1فى1ت�سل�سل1منطقى1دون1اال�ستعانة1بهذه1الكروت1امل�سورة1.

التوق�ف :1وت�ستخ���دم1ه���ذه1الطريق���ة1لتدري���ب1العمي���ل1على1احل���د1من1ح�سو1- 13
واإدخ���ال1الكلم���ات1غري1املرتبطة1باملو�سوع1الذى1يتح���دث1فيه1.1ويقوم1املعالج1
اأواًل1بتحدي���د1الكلمات1التى1يقوم1العميل1باإدخالها1با�ستمرار1فى1كالمه1اأثناء1
احلدي���ث1)1مث���ل1»1ه���ل1تع���رف1»1,1»1اأنظ���ر1»1...1ال���خ1(1,1وبعد1ذل���ك1يقوم1املعالج1
بتوجي���ه1العمي���ل1وتدريبه1عل���ى1التوقف1اأثناء1التح���دث1,1واأخذ1وقت1للتفكري1
( Karger , 2010 )1.1فى1ماذا1�سيقول1بداًل1من1ح�سو1واإدخال1هذه11الكلمات

� عالج ا�سطراب ال�سرعة الزائدة فى الكالم امل�سحوب با�سطراب اللجلجة :
با�سط���راب1 امل�سح���وب1 ال���كالم1 ف���ى1 الزائ���دة1 ال�سرع���ة1 ا�سط���راب1 ع���الج1 اإن1
اللجلج���ة1ه���و1اأح���د1املو�سوع���ات1املهم���ة1الت���ى1مازال���ت1مث���ارا1ًللج���دل1والبح���ث1
والدرا�س���ة1,1كم���ا1اأنه���ا1حتت���اج1اإىل1مزي���د1م���ن1اجله���ود1البحثي���ة1نظ���را1ًللطبيع���ة1
متع���ددة1االأوج���ه1ال�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1,1وق���د1ذك���ر1البع����ص1
ا�سط���راب1 وع���الج1 اكت�س���اف1 اإىل1 ي���وؤدى1 ق���د1 اللجلج���ة1 ا�سط���راب1 ع���الج1 اأن1
ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1,1كم���ا1ميك���ن1اأن1يك���ون1العك����ص1�سحيح���ا1ًاأي�س���ا1.1ً

( Ward , 2006 , 375 )

امل�سح���وب1 ال���كالم1 ف���ى1 الزائ���دة1 ال�سرع���ة1 ا�سط���راب1 ذوو1 االأف���راد1 ويعان���ى1
با�سط���راب1اللجلجة1من1ق�سور1فى1اجلوانب1املعرفية1والوجدانية1,1االأمر1الذى1
يحت���م1العمل1على1حت�سني1مهارات1الذكاء1االإنفعاىل1لديهم1لي�ستطيعوا1ممار�سة1
حياته���م1اليومي���ة1ب�س���ورة1طبيعي���ة1.1وم���ن1اجلدي���ر1بالذك���ر1اأن���ه1توج���د1خم����ص1
مه���ارات1للعم���ل1مع1االأفراد1الذي���ن1تكون1اأعرا�ص1اللجلجة1ه���ى1امل�سيطرة1عليهم1
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,1كم���ا1توج���د1اأي�سا1ًخم�ص1مهارات1اأخرى1للعم���ل1مع1االأفراد1الذين1تكون1اأعرا�ص1
ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1هى1امل�سيطرة1عليهم1.1

وفيم���ا1يل���ى1عر����ص1ملهارات1ال���ذكاء1االإنفع���اىل1التى1يجب1حت�سينه���ا1فى1حالة1
�سيطرة1اأعرا�ص1ا�سطراب1اللجلجة1:

اعتب�ار ال�ذات1:1Self-regard1يق���وم1اأخ�سائ���ى1ال���كالم1واللغ���ة1بالعمل1على1- 1
اك�ساب1العميل1القدرة1على1اأن1ميلك1تقديرا1ًايجابيا1ًلذاته1,1وتقدير1اجنازاته1
املُنوع���ة1؛1وذل���ك1الأن1العديد1من1العمالء1الذين1يعانون1من1�سيطرة1اأعرا�ص1
ا�سطراب1اللجلجة1يكون1لديهم1ت�سور1منخف�ص1عن1�سورة1الذات1,1ويعانون1
م���ن1انخفا����ص1مفه���وم1الذات1؛1وتوؤدى1مث���ل1هذه1الت�س���ورات1واملعتقدات1اإىل1

ال�سعور1باحلزن1,1وال�سك1,1واالعتمادية1.

التوكيدي�ة1:1Assertiveness1يت�سف1معظم1االأف���راد1الذين1تكون1اأعرا�ص1- 2
ا�سطراب1اللجلجة1هى1امل�سيطرة1عليهم1بال�سلبية1,1واخلوف1من1ردود1اأفعال1
االآخري���ن1,1كم���ا1يواجه���ون1�سعوب���ات1ف���ى1التعبري1ع���ن1اإنفعاالته���م1؛1مما1قد1
ي���وؤدى1اإىل1م�س���كالت1فى1التعبري1عن1الذات1,1وا�سطرابات1نف�سية1,1واكتئاب1,1
و�سوف1توؤدى1التوكيدية1فى1مثل1هذه1احلاالت1اإىل1امل�ساعدة1فى1التعبري1عن1

النف�ص1فى1املوا1قف1االجتماعية1.

حتمل ال�س�غوط1:11Stress tolerance1يواجه1االأفراد1الذين1تكون1اأعرا�ص1- 3
ا�سطراب1اللجلجة1هى1امل�سيطرة1عليهم1�سعوبات1فى1ال�سيطرة1والتحكم1فى1
انفعاالتهم1فى1املواقف1ال�ساغطة1؛1ويوؤدى1ذلك1اإىل1�سعورهم1بالياأ�ص1وفقدان1
االأمل1,1والعجز1,1اأو1القلق1.1ويقوم1اأخ�سائى1الكالم1واللغة1مب�ساعدتهم1على1
اكت�ساب1القدرة1على1التعامل1مع1املواقف1املثرية1للقلق1ومواجهتها1,1اأو1القيام1

باأى1ن�ساط1لتح�سني1هذه1املواقف1.

املرون�ة1:1Flexibility1يفتق���ر1االأف���راد1الذي���ن1تك���ون1اأعرا����ص1ا�سط���راب1- 4
اللجلجة1هى1امل�سيطرة1عليهم1اإىل1القدرة1على1التكيف1فى1البيئات1اجلديدة1
,1اأو1عند1مواجهة1اأفراد1جدد1,1كما1ال1ي�ستطيعون1تغيري1معتقداتهم1ب�سهولة1
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.1ويقوم1اأخ�سائى1الكالم1واللغة1مب�ساعدتهم1على1روؤية1االأحداث1من1وجهات1
نظر1متباينة1وجوانب1خمتلفة1.

5 -
ح�ل امل�س�كلة1:1Problem solving1يواج���ه1االأف���راد1الذين1تك���ون1اأعرا�ص1- 6

ا�سط���راب1اللجلج���ة1هى1امل�سيط���رة1عليهم1�سعوبات1فى1التعام���ل1مع1االأفكار1
امل�سوه���ة1ح���ول1كيفية1الت�سرف1ف���ى1املواقف1ال�سعبة1,1وميك���ن1اأن1يكون1ذلك1
ب�سب���ب1اخل���وف1اأو1االكتئ���اب1الذي���ن1يعان���ون1من���ه1.1ويق���وم1اأخ�سائ���ى1الكالم1
واللغ���ة1بتعلي���م1ه���وؤالء1االأف���راد1الط���رق1ال�سحيح���ة1للتفك���ري1,1واال�ستدالل1,1

واتخاذ1القرار1املنا�سب1حلل1امل�سكالت1ذات1الطابع1االجتماعى1.

وفيم���ا1يل���ى1عر����ص1ملهارات1ال���ذكاء1االإنفع���اىل1التى1يجب1حت�سينه���ا1فى1حالة1
�سيطرة1اأعرا�ص1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1:

الوعى النفعاىل بالذات1:1Emotional self-awarenesess1يواجه1االأفراد1- 1
الذي���ن1تك���ون1اأعرا�ص1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائ���دة1فى1الكالم1ه���ى1امل�سيطرة1
عليه���م1�سعوبات1ف���ى1اإدراك1وحتديد1م�ساعرهم1,1و�سلوكياتهم1,1وم�سكالتهم1
مم���ا1ق���د1يوؤدى1فى1بع�ص1االأحيان1اإىل1�سعوره���م1بالعجز1,1واالإحباط1.1ويقوم1
اأخ�سائ���ى1الكالم1واللغ���ة1مب�ساعدتهم1على1التعرف1عل���ى1اأحا�سي�سهم1واإدراك1
م�ساعره���م1,1وتلبي���ة1اإحتياجاتهم1,1وتفه���م1اأهدافهم1؛1مما1يوؤدى1اإىل1حت�سني1

الدافعية1لديهم11,1واإطراد1االأمل1فى1جناح1العالج1.

�س�بط الندفاعي�ة1:1Impulse control1ي���وؤدى1الق�س���ور1ف���ى1الق���درة1على1- 2
التحك���م1ف���ى1االندفاعي���ة1اإىل1ممار�س���ة1�سلوكي���ات1�سريع���ة1وغ���ري1متوقعة1– 
ويوج���د1ذل���ك1الق�س���ور1ل���دى1االأف���راد1الذي���ن1يعانون1م���ن1ا�سط���راب1ق�سور1
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1-1.1ويقوم1اأخ�سائى1الكالم1واللغة1بتعليم1
هوؤالء1االأفراد1وتدريبهم1على1التحكم1فى1اإنفعاالتهم1املُنوعة1لت�سهيل1�سبط1

الذات1,1وال�سعور1بالهدوء1.

اختب�ار الواق�ع1:1Reality testing1يعان���ى1االأف���راد1الذي���ن1تك���ون1اأعرا����ص1- 3
ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1ال���كالم1هى1امل�سيطرة1عليه���م1من1ق�سور1فى1
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الق���درة1عل���ى1التحقق1من1م�ساعرهم1,1ومعتقداته���م1,1واأحكامهم1,1كما1توجد1
لديه���م1ت�سورات1ومفاهي���م1خاطئة1,1وينكرون1وجود1م�سكل���ة1لديهم1.1ويقوم1
اأخ�سائ���ى1ال���كالم1واللغة1مب�ساعدة1ه���وؤالء1االأفراد1على1اكت�س���اب1القدرة1على1

املعاجلة1املعرفية1الإنفعاالتهم1,1والتقييم1الواقعى1للمواقف1املُنوعة1.

التعاط�ف ) امل�س�اركة الوجداني�ة (1:1Empathy1كث���ري1م���ن1االأف���راد1الذين1- 4
تك���ون1اأعرا����ص1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1ف���ى1الكالم1ه���ى1امل�سيطرة1عليهم1
ي�سيئون1تقدير1ردود1اأفعال1االآخرين1جتاه1كالمهم1ال�سريع1,1اأو1غري1الوا�سح1
وغري1املفهوم1.1ويقوم1اأخ�سائى1الكالم1واللغة1بتوجيه1وتعليم1هوؤالء1االأفراد1

ملراعاة1م�ساعر1االآخرين1اأثناء1التوا�سل1معهم1.

م���ا1- 5 غالب���ا1ً 1: 1Interpersonal relationship البين�سخ�س�ية1 العالق�ات 
يواج���ه1االأف���راد1الذين1تكون1اأعرا����ص1ا�سطراب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1
ه���ى1امل�سيط���رة1عليه���م1م�س���كالت1ف���ى1التوا�سل1م���ع1اأ�سرهم1,1وزم���الء1العمل1
االآخري���ن1.1ويق���وم1اأخ�سائ���ى1ال���كالم1واللغ���ة1بتعلي���م1ه���وؤالء1االأف���راد1كيفي���ة1

( Reichel ,2007 )1.1التقارب1العاطفى1,1وتكوين1العالقات1وال�سداقات

ـ تعقيب :
ُيع���د1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1الكالم1م���ن1ا�سطرابات1ال���كالم1واللغة1,1
وال���ذى1مل1يب���داأ1االهتمام1ب���ه1اإال1اأخريا1ًفى1القرن1الع�سري���ن1املا�سى1,1وحتى1االآن1
ال1يوجد1تعريف1حمدد1له1,1حيث1يرى1البع�ص1اأنه1ا�سطراب1فى1معاجلة1الكالم1
واللغ���ة1,1وي���رى1البع�ص1االآخ���ر1اأنه1ا�سطراب1فى1اللغة1,1ولك���ن1ب�سورة1عامة1فاإن1
اأغل���ب1العلم���اء1واملتخ�س�س���ني1اأ�س���اروا1اإىل1اأن1ذلك1اال�سطراب1ه���و1ا�سطراب1فى1
طالقة1الكالم1يتميز1مبعدل1كالم1�سريع1و/اأو1غري1منتظم1,1وكالم1غري1وا�سح1,1
باالإ�سافة1اإىل1وجود1ا�سطرابات1لغوية1)1مثل1الق�سور1فى1اتباع1القواعد1اللغوية1
والنحوي���ة1(1,1وا�سطراب���ات1النط���ق1)1مث���ل1ح���ذف1بع����ص1االأ�س���وات1واملقاط���ع1(1,1
وتكرارات1للكلمات1واجلمل1وتنقيحها1,1وح�سو1واإدخال1بع�ص1االأ�سوات1والكلمات1

,1كما1يت�سف1االأفراد1الذين1يعانون1من1ذلك1اال�سطراب1بعدم1اإدراكه1.
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وال1توجد1ن�سبة1انت�سار1حمددة1ال�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1,1ولكنه1
ينت�س���ر1ب���ني1الذكور1بن�سبة1اأكرب1من1االإناث1,1وب�سورة1عامة1فاإن1ذلك1اال�سطراب1

غالبا1ًما1يكون1م�سحوبا1ًبا�سطراب1اللجلجة1.

واإىل1االآن1ال1يوج���د1�سب���ب1مع���روف1وحمدد1ال�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائدة1فى1
الكالم1,1وقد1حاول1البع�ص1تف�سري1ذلك1اال�سطراب1فى1�سوء1العديد1من1العوامل1

واالأ�سباب1الع�سوية1,1والوراثية1,1والبيئية1.

وُيع���د1ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائ���دة1فى1ال���كالم1من1االأم���ور1ال�سعبة1
واملعقدة1,1وذلك1الأن1هذا1اال�سطراب1غري1حمدد1على1وجه1الدقة1؛1ورغم1ذلك1فاإن1
ت�سخي�ص1هذا1اال�سطراب1يجب1اأن1ي�سمل1جميع1جوانب1التوا�سل1)1مثل1النطق1,1
واللغة1,1وال�سوت1,1والطالقة1(1من1خالل1اإتاحة1الفر�سة1للفرد1للكالم1والتحدث1
,1والقيام1مبالحظة1كالمه1؛1ويجب1اأن1ي�سارك1فى1عملية1الت�سخي�ص1فريق1متعدد1
التخ�س�س���ات1ي�سم���ل1االأ�س���رة1,1واملعلمني1,1واأخ�سائ���ى1ا�سطرابات1ال���كالم1واللغة1,1

واالأطباء1,1واالأخ�سائيني1النف�سيني1.

وجدي���ر1بالذك���ر1اأن1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1ال���كالم1قد1تت�سابه1اأعرا�سه1
م���ع1اأعرا����ص1بع����ص1اال�سطراب���ات1االأخ���رى1مثل1ا�سط���راب1اللجلج���ة1,1ا�سطراب1
ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1,1وا�سطرابات1النطق1,1و�سعوبات1التعلم1
...1الخ1؛1ولذلك1فاإنه1قد1يتم1ت�سخي�ص1هذه1اال�سطرابات1ب�سورة1خاطئة1على1اأنها1
�سرعة1زائدة1فى1الكالم1,1ومن1ثم1ينبغى1القيام1بالت�سخي�ص1الفارق1عند1ت�سخي�ص1

ذلك1اال�سطراب1.

ويت�س���ف1االأف���راد1ذوو1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1بالعدي���د1م���ن1
اخل�سائ�ص1وال�سمات1مثل1معدل1الكالم1ال�سريع1و/اأو1غري1املنتظم1,1وا�سطرابات1
النط���ق1,1وا�سطراب���ات1اللغة1,1وم�سكالت1القراءة1والكتاب���ة1,1والق�سور1فى1مهارات1
مراقب���ة1ال���ذات1...1الخ1؛1ورغم1ذلك1ال1توجد1كل1هذه1اخل�سائ�ص1واالأعرا�ص1لدى1

جميع1االأفراد1الذين1يعانون1من1ذلك1اال�سطراب1.
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وال1توج���د1طريقة1عالجية1واحدة1فعالة1لعالج1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1
ال���كالم1؛1الأن1االأف���راد1الذي���ن1يعانون1من1هذا1اال�سط���راب1ال1توجد1�سورة1منطية1
واح���دة1له���م1؛1ولذلك1فاإنه1يجب1و�سع1خطة1عالجي���ة1فردية1لكل1حالة1على1حدة1
,1كما1يجب1اأن1ي�سارك1فى1و�سع1هذه1اخلطة1وتنفيذها1فريق1متعدد1التخ�س�سات1
ي�سمل1الوالدين1,1واأخ�سائى1الكالم1واللغة1,1االأطباء1,1واالأخ�سائيني1النف�سيني1...1
ال���خ1.1وينبغ���ى1اأن1يركز1العالج1على1جمي���ع1جوانب1وجماالت1ذلك1اال�سطراب1من1
خالل1ا�ستخدام1العديد1من1الفنيات1مثل1النمذجة1,1والتعزيز1,1والتغذية1الراجعة1
ال�سمعي���ة1,1ولع���ب1ال���دور1,1واأي�س���ا1ًا�ستخدام1العدي���د1من1االأن�سط���ة1والفنيات1مثل1

تدريبات1اال�سرتخاء1,1والتنف�ص1,1وبنية1الق�سة1,1واأن�سطة1القرءاة1...1الخ1.

ومم���ا1�سب���ق1عر�سه1يت�سح1�سرورة1القيام1باإج���راء1بحوث1م�ستقبلية1تركز1على1
حماولة1تعريف1ا�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1على1وجه1الدقة11,1وحماولة1
حتديد1املعايري1الت�سخي�سية1له1,1واأي�سا1ًبذل1املزيد1من1اجلهود1البحثية1ال�ستك�ساف1
اال�سرتاتيجيات1العالجية1املنا�سبة1لالأفراد1الذين1يعانون1منه1,1والعمل1على1تلبية1

احتياجاتهم1الفردية1.1

ـ تو�صيات الدرا�صة :
يف1�سوء1ما1مت1عر�سه1فى1هذه1الدرا�سة1يو�سي1الباحث1مبا1يلى1:

11 توجي���ه1نظ���ر1املتخ�س�س���ني1والعاملني1فى1جم���ال1ا�سطرابات1ال���كالم1واللغة1-
نح���و1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1باإعتب���اره1ن���وع1خمتل���ف1ع���ن1

ا�سطراب1اللجلجة1.
21 1ت�سميم1اأدوات1ت�سخي�سية1مقننة1ال�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1.-
31 اإج���راء1بحوث1للت�سخي�ص1الفارق1بني1ا�سط���راب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1-

وبع�ص1اال�سطرابات1االأخرى1املت�سابهة1معه1.
41 درا�س���ة1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1ف���ى1ال���كالم1ل���دى1االأطف���ال1العادي���ني1-

واالأطفال1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1.
51 درا�سة1مقارنة1ال�سطراب1ال�سرعة1فى1الكالم1لدى1االأطفال1واملراهقني1.-
61 ت�سميم1وتطبيق1برامج1عالجية1ال�سطراب1ال�سرعة1الزائدة1فى1الكالم1.-
71 درا�س���ة1اأث���ر1ع���الج1ا�سط���راب1ال�سرع���ة1الزائ���دة1فى1ال���كالم1ف���ى1خف�ص1حدة1-

ا�سطراب1اللجلجة1.
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مــدى امتالك طلبة ق�صم الرتبية اخلا�صــة بجامعة امللك عبد العزيز 
للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم

اإعداد
  الدكتور/موؤيد عبدالهادي حميدي                الدكتور/جناتي احمد ح�صن يون�س

اأ�صتاذ م�صاعد – ق�صم الرتبية اخلا�صة         اأ�صتاذ م�صاعد – ق�صم الرتبية اخلا�صة  
كلية الرتبية - جامعة امللك عبد العزيز      كلية الرتبية - جامعة امللك عبد العزيز

امللخ�س11
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1معرفة1مدى1امتالك1طلبة1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1بجامعة1
املل���ك1عبد1العزي���ز1للكفايات1التكنولوجية1من1وجهة1نظره���م.1وقد1تكونت1عينة1
الدرا�س���ة1م���ن1)150(1طال���ب,1و)260(1طالب���ة1م���ن1خمتل���ف1ال�سن���وات1الدرا�سي���ة1
االربع���ة)1امل�ستوى1االول,1امل�ستوى1الث���اين,1امل�ستوى1الثالث,1وامل�ستوى1الرابع(1يف1
ق�س���م1الرتبي���ة1اخلا�سة1يف1جامعة1امللك1عبدالعزي���ز.1ولتحقيق1اأغرا�ص1الدرا�سة1
ق���ام1الباحث���ان1ببن���اء1ا�ستبان���ة1مكون���ة1م���ن1)35(1فقرة1موزع���ة1على1اربع���ة1ابعاد,1
ه���ي:1)الكفايات1االأ�سا�سي���ة,1كفايات1االت�سال,1مهارات1احل�س���ول1على1املعلومات,1
ا�ستخ���دام1التكنولوجي���ا1يف1التعلي���م1(1,1وقد1جرى1التحقق1م���ن1�سدقها1وثباتها.1
وق���د1اأظه���رت1نتائ���ج1الدرا�سة1ح�سول1بع���د1الكفايات1االأ�سا�سي���ة1يف1املرتبة1االأوىل1
باأعل���ى1متو�س���ط1ح�ساب���ي1جاء1بع���د1ا�ستخ���دام1التكنولوجيا1يف1التعلي���م1يف1املرتبة1
االأخ���رية1,1كم���ا1بينت1نتائج1الدرا�سة1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1تعزى1الأثر1
اجلن����ص1يف1جمي���ع1االأبعاد1ويف1الكفايات1ككل1با�ستثناء1بعد1ا�ستخدام1التكنولوجيا1
يف1التعليم,1وجاءت1الفروق1ل�سالح1االإناث.1كما1بينت1نتائج1الدرا�سة1وجود1فروق1
ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1تعزى1ملتغري1ال�سنة1الدرا�سي���ة1وجاءت1الفرق1ل�سالح1ال�سنة1

الرابعة.1وقد1خل�ست1الدرا�سة1مبجموعة1من1التو�سيات1بناء1على1نتائجها1.1

الكلم�ات املفتاحي�ة:1الكفاي���ات1التكنولوجي���ة,1طلب���ة1ق�سم1الرتبي���ة1اخلا�سة,1
الكفايات1اال�سا�سية,1كفايات1االت�سال,1مهارات1احل�سول1على1املعلومات,1ا�ستخدام1

التكنولوجيا1يف1التعليم.
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Abstract

        The study aimed at investigating the views of the special 
education department students at king Abdulaziz University about 
the degree of having technology competences. To achieve the aims 
of the study a questionnaire of four dimensions was designed by 
the researchers, it consisted of (35) items covered the following 
dimensions: (basic competences, communication competences, 
getting information skills and using technology in learning). 
The sample consisted of (150) male students and (260) female 
students distributed on four year levels.
After analyzing the data, the results show that the basic skills 
dimension has got the highest average, while the using technology 
in learning dimension got the least. Also the results indicated that 
there were significant differences due to sex for the benefit of female 
students in all dimensions but using the technology in learning 
dimension. Also significant differences due to the year level were 
indicated for the benefit of the four-year level. 

Key words: Technology competences, special education, students, 
basic competences, communication competences, getting information 
skills 

املقدمة:
1111ت�سع���ى1اجلامع���ات1جاه���دة1اإىل1التطوي���ر1يف1جمي���ع1جماالته���ا1وتق���دمي1اأف�سل1
م���ا1ميك���ن1لطلبته���ا,1من1خ���الل1متابع���ة1التط���ور1العاملي1فيم���ا1يخ����ص1ا�ستخدام1
التكنولوجي���ا1يف1التعلي���م,1واملتابع1حلركة1التطور1يف1التعليم1العايل1يف1اجلامعات11
ومنه���ا1اجلامع���ات1ال�سعودي���ة,1ي���رى1اأن1ه���ذا1التط���ور1اعتم���د1ب�س���كل1رئي�سي1على1
التكنولوجي���ا1التعليمي���ة1والتقنيات1ب�سكل1عام,1وتعترب1جامع���ة1امللك1عبدالعزيز1
اإح���دى1اجلامع���ات1ال�سعودية1الت���ي1ت�سعى1اإىل1متابع���ة1التطور1والتق���دم,1مقارنة1
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الكب���ري1 االهتم���ام1 له���ذا1 ونتيج���ة1 والعاملي���ة1 والعربي���ة1 ال�سعودي���ة1 باجلامع���ات1
بالتكنولوجي���ا1وم���دى1توف���ر1ه���ذه1الكفاي���ات1لدى1طلب���ة1ق�سم1الرتبي���ة1اخلا�سة1
يف1كي���ة1الرتبي���ة1يف1جامع���ة1املل���ك1عبدالعزي���ز,1وم���ا1الأهميتها1ودوره���ا1الكبري1يف1
تطوي���ر1طلبته���ا.1111111111ويتطل���ب1جمتم���ع1املعرف���ة1الي���وم1التح���رك1ال�سري���ع1نحو1
اإيج���اد1و�سيل���ة1ته���دف1اإىل1ت�سخي�ص1الكفاي���ات1التكنولوجية1الالزم���ة1للطلبة1يف1
اجلامع���ات,1يف1حماولة1لال�ستفادة1منه���ا1يف1ا�ستخدام1ال�سيغ1احلديثة1يف1االإدارة,1
ويف1التعام���ل1الدميقراط���ي1مع1الطلب���ة,1وتنمية1قدراته���م1وامكاناتهم1اىل1اعلى1
م�ست���وى1اإذ1اأن1من1روؤى1اجلامعات1ور�سالتها,1الرتكيز1على1توظيف1التكنولوجيا1
احلديث���ة1لتي�سري1التعلي���م,1وبالتايل1اإك�ساب1الطلبة1يف1اجلامع���ات1كفايات1تقنية1
ت�ساعده���م1يف1اإي�س���ال1ر�سالته���م1اىل1املجتم���ع,1من1هنا1فاإن1م���ن1واجب1امل�سئولني1
الرتبوي���ني1ه���و1توف���ري1الفر����ص1لتمكني1ه���وؤالء1الطلبة1م���ن1امت���الك1الكفايات1
املهمة1واملفيدة1يف1العمل1االإداري1والتعليمي1يف1امل�ستقبل,1ولالإفادة1منه1يف1العمل1
م���ع1االآخري���ن11وامل�سئولني1يف1املوؤ�س�سة1بال�سكل1الذي1يت���الءم1مع1�سيا�سة1املوؤ�س�سة1
واأهدافها,1وملا1كنا1نعي�ص1يف1ع�سر1التكنولوجيا1التعليمية1,1والتي1انعك�ص1تاأثريها1
عل���ى1التعلي���م1ال���ذي1هو1طريق1التق���دم1والرقي1الأي1جمتمع,1ف���اإن1الطالب1ميثل1
اأح���د1اأركان1العملي���ة1التعليمي���ة,1ولذلك11ف���اإن1اإعداده1وتاأهيله,1ال1ب���د1واأن1يواكب1
التط���ور1ال�سري���ع11يف1التعليم1اجلامع���ي,1وهذا1يدعو1املوؤ�س�س���ات1الرتبوية1املهتمة1
باإعداد1الطلبة1يف1اجلامعات,1اإعادة1النظر1يف1برامج1اإعدادهم,1واملداخل1الرتبوية1
والتكنولوجي���ة1الت���ي1يقوم1عليه���ا1اإعداده���م1واإ�سافة1اجلديد1اإليه���ا1والعمل1على1

حت�سني1وتطوير1القائم1منها.)بني1دومي,20101(

11111111ومع1مواكبة1التقدم1العلمي1والتكنولوجي1يف1اجلامعات1فاإن1الطالب1يتوقع1منه1
وب�س���كل1متزايد1اأن1ي�ستعمل1تقنية1احلا�س���ب1للو�سول1اإىل1املعلومات1ومعاجلتها,1
فم���ن1ال�سروري1معرفة1كيف1يدير1املعلومات1االإلكرتونية1من1امل�سادر1املختلفة؛1
لك���ي1ُيع���دوا1ليعملوا1بطريق���ة1منتجة1يف1جمتمع1يقوم1عل���ى1التكنولوجيا,1لذلك1
يج���ب1اأن1يتط���وروا1لي�ص1فقط1يف1امله���ارات1االأ�سا�سية1يف1الكمبيوت���ر1لكن1اأي�سا1يف1
الكف���اءة1يف1ا�ستخدام1جمموع���ة1متنوعة1م���ن1االأدوات1التكنولوجية1حلل1امل�ساكل1

(Smith,1994)11.واتخاذ1قرارات1تقوم1على1العلم1وتوليد1معارف1جديدة
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11111111والتعلي���م1اجلامع���ي1كغ���ريه1م���ن1املوؤ�س�س���ات1االأخ���رى1يتاأث���ر1بالتكنولوجي���ا1
احلديث���ة,1وباالإمكان1اأن1يوظف1هذا1التاأث���ري1توظيفا1ًاإيجابياً,1بل1ميكن1اأن1تكون1
التكنولوجي���ا1مبختل���ف1اأ�سكاله���ا1اأح���د1احلل���ول1الفري���دة1ملع�س���الت1التعلي���م1يف1
املرحل���ة1اجلامعي���ة1وذلك1من1خالل1ا�ستخ���دام1احلا�س���وب1والتجهيزات1احلديثة1
وتقني���ات1التعلي���م1كاأدوات1تكنولوجي���ة1معرفي���ة1ال1يقت�س���ر1دوره���ا1عل���ى1عر����ص1
املعلومة1بل1ميتد1اإىل1تنمية1مهارات1عقلية1عليا1لدى1الطالب1اجلامعي1كالتنبوؤ1
والتف�س���ري1والتحلي���ل1وغريه���ا,1حي���ث1اإن1اال�ستخ���دام1احل���ايل1للتكنولوجي���ا1يف1
معظم1حاالته1هو1جمرد1ان�سياع1للنداءات1املتكررة1الإدخال1تكنولوجيا1احلا�سوب1
يف1العملي���ة1التعليمي���ة1دون1التفكري1يف1الكيفية1التي1توظف1فيها1توظيفا1ً�سليماً.

)الزبيدي,2004(

1111111وتاأثرت1حركة1الرتبية1القائمة1على1الكفايات1مبجموعة1من1احلركات1التي1
�سبقته���ا1اأو1تزامن���ت1معه���ا,1ومن1هذه1احل���ركات1حركة1تكنولوجي���ا1التعليم,1التي1
زودت1العملي���ة1التعليمي���ة1مبفاهي���م1وا�سالي���ب1واأدوات1وطرائ���ق1وم�سادر1جديدة1
مثل1التعليم1املربمج,1وتفريد1التعليم,1واحلقائب1التعليمية,1واالدوات1واالجهزة1
التعليمية1احلديثة,1�ساهمت1جميعها1يف1دفع1حركة1الكفايات1التي1ميكن1م�ساهدة1
ال�سلة1بينها1وبني1مفاهيم1التكنولوجيا1التعليمية1بو�سوح,1حتى1ميكن1القول1ان1
حرك���ة1الكفاي���ات1هي1اإحدى1منجزات1تكنولوجيا1التعليم1لذلك1ا�سبحت1احلاجة1
ما�س���ة1اىل1اإع���داد1املعلم���ني1وتدريبه���م1عل���ى1ا�ستخ���دام1التقني���ات1التكنولوجي���ة1

التعليمية1احلديثة.)11ع�سر,1جادو20101,1(؛1)القحطاين,20101(

1111111وهن���اك1مداخ���ل1كث���رية1الإع���داد1الطلبة,1منه���ا1املدخل1التعليم���ي1القائم1على1
الكفاي���اتCompetencies1,1وال���ذي1يعت���رب1اأح���د1االجتاه���ات1يف1اإع���داد1الطلب���ة1
اجلامعي���ني1واأكره���ا1�سيوع���ا1ًوانت�س���اراً,1وه���و1مدخ���ل1يه���دف1اإىل1اإع���داد1الطلبة1
وتاأهيله���م1عل���ى1اأ�س����ص1تربوية1ونف�سية1ته���دف1اإىل1رفع1م�ست���وى1اأداءهم1علميا1ًو1
مهنياً,1وتوظيف1كفاءتهم,1وتوجيه1مهاراتهم1مل�ساعدة1اأفراد1املجتمع1على1حتقيق1

.(Yalin,1993)1اأهدافهم
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1111111وينظر1الرتبويون1اىل1مفهوم1الكفاية1من1زاويتني:1�سكلها1العام1ومكوناتها,1
فالكفاي���ة1له���ا1�سكالن1الكامن1منها1والظاهر,1فالكفاية1يف1�سكلها1الكامن1مفهوم,1
وم���ن1هن���ا1فهي1اإمكانية1القيام1بالعمل1نتيجة1االإمل���ام1باملهارات1واملعارف1واملفاهيم1
واالجتاه���ات1التي1توؤهل1اإىل1القيام1بالعم���ل,1ويف1�سكلها1الظاهر1عملية,1ومن1هنا1
فه���ي1االأداء1الفعل���ي1للعم���ل,1وه���ذا1ال1يعن���ي1فقط1جم���رد1اإملام1الطال���ب1اجلامعي1
باملعارف1واملهارات1التي1تت�سمنها1الكفاية,1بل1البد1من1اأن1يكون1قادرا1ًعلى1القيام1
بهذه1املهارات1وتطبيقها1بطرق1�سحيحة1وطبقا1ًللمعايري1املتفق1عليها1يف1االأداء.1

)عزمي,20061(

وي���رى1الباحث���ان1ان1حاج���ة1الطلبة1اجلامعي���ني1للكفاي���ات1التكنولوجية1يعد1من1
ال�س���رورات1الت���ي1م���ن1�ساأنه���ا1ان1تع���د1جي���ل1مثق���ف1واع1موؤم���ن1ب���دوره1وبق�ساي���ا1
اأمت���ه1وه���و1ال�سبيل1للنجاح1والبقاء1والقدرة1عل���ى1التناف�ص1يف1هذا1العامل1املتغري,1
فاالنفتاح1على1احل�سارات1االأخرى1والتعامل1معها1اأ�سبح1اأمرا1ًال1مهرب1منه11وهو1
يعتمد1ب�سكل1رئي�ص1على1التطور1التكنولوجي1والتقني,1وال1جدوى1من1االنغالق1
الفك���ري1والثقايف,1والوقوف1دون1حراك1ومتابعة1له���ذه1التطورات1التكنولوجية,1
ولذل���ك1يج���ب1اأن1ت�س���رع1اجلامع���ات1ومعاه���د1التعلي���م1الع���ايل1يف1حتدي���د1اآلي���ات1
التعامل1مع1التحديات1من1خالل1تقدمي1روؤية1جديدة1تن�سجم1والتطور1احلا�سل1
يف1التكنولوجي���ا1يف1جم���ال1التعليم1العايل1وهذا1ينطبق1عل���ى1طلبة1ق�سم1الرتبية1
اخلا�سة1يف1جامعة1امللك1عبدالعزيز1اذ1يتطلب1من1الطلبة1باالإ�سافة1اىل1ما1�سبق1
ذكره1ان1يكون1لديهم1املام1خا�ص1يف1الكفايات1التكنولوجية1وذلك1ملواكبة1التقنيات1
والربجمي���ات1احلا�سوبية1املختلف���ة1والتي1ت�ساعد1الطلبة1ذوي1احلاجات1اخلا�سة1
عل���ى1التعل���م1والتكي���ف1م���ع1انف�سه���م1وم���ع1جمتمعه���م1ناهي���ك1ان1اغلبي���ة1انظمة1
التعليم1االن1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة1تعتمد1على1التقنيات1احلديثة1والتي1من1
خاللها1ي�ستطي���ع1الطلبة1واملعلمون1اجراء1عمليات1التقييم1والت�سخي�ص,1وو�سع1
اخلطط1الرتبوية1والفردية,1وو�سع1االهداف1للطلبة1واعداد1املناهج,1وا�ستخدام1
ا�سرتاتيجي���ات1حمو�سب���ة1وا�ساليب1تدري�سه1تراعي1الف���روق1الفردية1بني1الطلبة1

ذوي1احلاجات1اخلا�سة.
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م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها:
111

111حتدي���دا1ف���اإن1الدرا�س���ة1احلالية1حتاول1االإجابة1على1ال�س���وؤال1الرئي�سي1التايل:1
“م���ا1م���دى1امت���الك1طلبة1ق�س���م1الرتبية1اخلا�س���ة1بجامعة1املل���ك1عبد1العزيز1
للكفاي���ات1التكنولوجية1م���ن1وجهة1نظرهم؟” ويتفرع1عن1ه���ذا1ال�سوؤال1االأ�سئلة1

الثالثة1التالية1:
  ال�س�وؤال الأول:1»1م���ا1درجة1امت���الك1طلبة1ق�سم1الرتبي���ة1اخلا�سة1بجامعة1امللك1

عبد1العزيز1للكفايات1التكنولوجية1من1وجهة1نظرهم؟«
ال�س�وؤال الث�اين: "ه���ل1تختل���ف1درج���ة1امت���الك1طلب���ة1ق�س���م1الرتبي���ة1اخلا�سة1

بجامعة1امللك1عبد1العزيز1للكفايات1التكنولوجية1باختالف1اجلن�ص؟1"
 ال�س�وؤال الثال�ث:1"ه���ل1تختل���ف1درج���ة1امت���الك1طلب���ة1ق�س���م1الرتبي���ة1اخلا�سة1
بجامعة1امللك1عبد1العزيز1للكفايات1التكنولوجية1باختالف1ال�سنة1الدرا�سية1؟"

اأهمية الدرا�صة:
11 تكم���ن1اأهمي���ة1الدرا�سة1احلالي���ة1يف1اأهمية1ا�ستخ���دام1التكنولوجيا1يف1التعليم1.

اجلامع���ي1وذلك1من1خ���الل1التعرف1على1مدى1امت���الك1طلبة1ق�سم1الرتبية1
اخلا�سة1بجامعة1امللك1عبد1العزيز1للكفايات1التكنولوجية.

21 1تقدمي1املعلومات1ال�سحيحة1واملنا�سبة1ملتخذي1القرار1يف1اجلامعة1الكت�سابها,1.
والوقوف1عليها1او1اال�ستمرار1بها.

31 1تزوي���د1املجتم���ع1و�س���وق1العم���ل1بنخ���ب1م���ن1الطلب���ة1القادري���ن1عل���ى1العم���ل1.
ومواكبة1التطورات1التقنية1واحلديثة1كل1يف1موقعه.

41 الكفاي���ات1. الطلب���ة1المت���الك1 بتطوي���ر1 خا�س���ة1 م�ستقبلي���ة1 �سيا�س���ات1 ر�س���م1
التكنولوجي���ة1املنا�سب���ة1من1اجل1تطوير1قدرتهم1للعم���ل1وممار�سة1التدري�ص1
املنا�س���ب1وتخري���ج1طالب1لديه���م1كفاي���ات1تكنولوجية1منا�سب���ة1ت�ساعدهم1يف1

املمار�سة1املهنية1يف1اماكن1عملهم1.
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اأهداف الدرا�صة :
• اإعداد1قائمة1بالكفايات1التكنولوجية11ملعرفة1مدى1امتالكها1عند1طلبة1ق�سم1	

الرتبية1اخلا�سة1يف1جامعة1امللك1عبدالعزيز.
• معرفة1مدى1امتالك1طلبة1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1بجامعة1امللك1عبد1العزيز1	

للكفاي���ات1التكنولوجية1من1وجهة1نظرهم1ح�س���ب1متغريي1)اجلن�ص,1ال�سنة1
الدرا�سية(1.

• التع���رف1عل���ى1اأه���م1الكفاي���ات1التكنولوجي���ة1الالزم���ة1لطلب���ة1ق�س���م1الرتبية1	
اخلا�سة1يف1جامعة1امللك1عبدالعزيز.1

• اإع���داد1قائم���ة1بالكفاي���ات1التكنولوجية11ملعرف���ة1مدى1امتالكه���ا1عند1اع�ساء1	
هيئة1التدري�ص1يف1جامعة1تبوك.

مربرات الدرا�صة :
• 1قل���ة1الدرا�س���ات1يف1مي���دان1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1املتخ�س�س���ة1بق�سي���ة1الكفايات1	

التكنولوجية1لطلبة1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1يف1خمتلف1اجلامعات.1
• تطور1ميدان1الرتبية1اخلا�سة1واعتماده1على1التقنيات1احلديثة1واملتطورة1يف1	

التعامل1مع1الطلبة1ذوو1احلاجات1اخلا�سة.

حدود الدرا�صة:
111اقت�س���رت1الدرا�س���ة1عل���ى1طلب���ة1ق�س���م1الرتبية1اخلا�س���ة1يف1كلية1الرتبية1
يف1جامع���ة1املل���ك1عبدالعزيز)الذك���ور1و1االإناث(1م���ن1جميع1امل�ستوي���ات1الدرا�سية1
يف1الف�س���ل1الدرا�س���ي1الثاين1من1الع�ام1الدرا�س���ي1,1434/11433كما1تتحدد1باأداتها1

و�سدقها1.

التعريفات االإجرائية:
الكفايات التكنولوجية: 

تعرف1الكفايات1التكنولوجية1على1انها1جمموعة1القدرات1واملهارات1واالجتاهات1
الت���ي1ميتلكها1الطال���ب1وميار�سها1يف1املوقف1التعليمي1لتمكنه1من1القيام1مبهامه1

التعليمية1بفاعلية1واتقان.)ال�سريف,20021(
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وتع���رف1اجرائي���ا1ًلغايات1ه���ذه1الدرا�سة1باأنه���ا1الدرجة1التي1يح�س���ل1عليها1طلبة1
ق�س���م1الرتبية1اخلا�سة1يف1جامعة1امللك1عبدالعزيز1لقاء1ا�ستجاباتهم1على1فقرات1

ا�ستبانة1الكفايات1التكنولوجية,1املعدة1من1قبل1الباحثني1لهذه1الغاية.

طلبة ق�سم الرتبية اخلا�سة: 
هم1اولئك1الطالب1والطالبات1من1خمتلف1امل�ستويات1الدرا�سية1والذين1يدر�سون1
يف1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1يف1كلية1الرتبية1التابعة1جلامعة1امللك1عبدالعزيز1ب�سكل1

منتظم.

الدرا�صات ال�صابقة:
1يت�سم���ن1ه���ذا1اجل���زء1عر�س���ا1ًللدرا�س���ات1ذات1ال�سل���ة1بالدرا�س���ة1احلالي���ة1والت���ي1
مت1التو�س���ل1اإليه���ا1من1خ���الل1مراجع���ة1االأدب1ال�سابق1املتعلق1مبو�س���وع1الدرا�سة1
احلالي���ة.1وق���د1تباينت1هذه1الدرا�سات1م���ن1حيث1اأهدافه���ا1واملنهجية1امل�ستخدمة1
وطريق���ة1تنفيذه���ا1واإجراءاته���ا,1واالأدوات1واملنه���ج1امل�ستخ���دم.1ورغ���م1االهتم���ام1
العامل���ي1بالكفاي���ات1التكنولوجي���ة,1اإال1اأن1عدد1الدرا�س���ات1يف1الوطن1العربي1ال1زال1
حم���دودا1ًجداً,1وخ�سو�سا1ًفيما1يتعل���ق1بالكفايات1التكنولوجية1اخلا�سة1بالطلبة1
يف1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1يف1اجلامعات.1وب�سكل1عام1�سيتم1ترتيب1هذه1الدرا�سات1
والبح���وث1الت���ي1جمعه���ا1الباحث���ان– يف1ح���دود1معرفتهما1ومبا1توف���ر1لديهما1– 
بناء1على1مدى1حداثة1الدرا�سات,1حيث1رتبها1الباحثان1بدءا1ًبالدرا�سات1االأحدث1

وانتهاء1بالدرا�سات1االأقل1حداثة.1111

اأج���رى1علو����ص1)2013(1درا�س���ة1هدف���ت1للتع���رف1اإىل1كفاي���ات1تقني���ات1احلا�س���وب1
الواج���ب1توافره���ا1لدى1طلب���ة1معلم1ال�سف1من1وجهة1نظ���ر1م�سريف1احلا�سوب1يف1
كلي���ة1الرتبي���ة1بجامعة1دم�سق1فيما1يتعلق1بكفاي���ات1111اأ�سا�سيات1احلا�سوب,1برامج1
احلا�سوب,1تطبيقات1احلا�سوب1يف1التعليم,1اإ�سافة1اإىل1الك�سف1عما1اإذا1كانت1هناك1
فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1ا�ستجابات1م�سريف1احلا�سوب1يف1الكفايات1املذكورة1
تبع���ا1ًملتغ���ريات1البحث)املوؤه���ل1العلمي,1املوؤه���ل1الرتبوي,1اخلدم���ة(1تكونت1عينة1
البح���ث1م���ن1)1301(1م�سرف���ا1ًوم�سرفة,1مثلت1ن�سبة1)100%(1م���ن1املجتمع1االأ�سلي1
للدرا�س���ة,1وق���د1ا�ستخدم1الباح���ث1يف1درا�سته1اال�ستبانة1وتكونت1م���ن1ثالثة1اأبعاد,1
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كم���ا1ا�ستخ���دم1الباحث1يف1درا�سته1املنهج1الو�سفي1التحليل���ي,1وتو�سل1اإىل1النتائج1
االآتي���ة:1ال1توج���د1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عن���د1م�ستوى1داللة)1α1=0,05(1بني1
متو�سط���ات1ا�ستجابات1م�س���ريف1احلا�سوب1فيما1يتعلق1بكفاي���ات1تقنيات1احلا�سوب1
الواج���ب1توافره���ا1ل���دى1طلب���ة1معل���م1ال�س���ف1تع���زى1اإىل1متغ���ري1املوؤه���ل1العلمي1
ل�سال���ح1حمل���ة1املاج�ست���ري1وم���ا1ف���وق.1وتوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عند1
م�ستوى1داللة)1α1=0,05(1بني1متو�سطات1م�سريف1احلا�سوب1فيما1يتعلق1بكفايات1
تقني���ات1احلا�س���وب1الواج���ب1توافرها1ل���دى1طلبة1معلم1ال�سف1تع���زى1اإىل1متغري1
اخلدم���ة1ل�سال���ح1ذوي1اخلدم���ة1العالي���ة1اأكر1م���ن1101�سنوات.1ويف1�س���وء1النتائج1
يو�س���ي1الباح���ث1باإث���راء1برنام���ج1اإع���داد1معل���م1ال�س���ف1قب���ل1اخلدم���ة1بالكفايات1
التقنية1اخلا�سة1باحلا�سوب1والتي1تتناول1جماالت:11(اأ�سا�سيات1احلا�سوب,1برامج1

احلا�سوب,1تطبيقات1احلا�سوب1يف1التعليم(.

11111كما1قام1بني1دومي1)2010(1بدرا�سة1يف1االأردن1هدفت1هذه1الدرا�سة1اإىل1التعرف1
اإىل1درجة11تقدير1معلمي1العلوم1الأهمية1الكفايات1التكنولوجية1التعليمية1يف1�سوء1
بع�ص1املتغريات1من1مثل:1اجلن�ص,1واملوؤهل1العلمي,1و�سنوات1اخلربة,1والتخ�س�ص1
العلمي,1واأثر1درا�سة1م�ساق1يف1و�سائل1االت�سال1التعليمية,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1
م���ن1)1921(1معلم���ا1ًومعلم���ة1م���ن1معلم���ي1العل���وم1يف1املدار����ص1احلكومي���ة1التابع���ة1
ملديريات1الرتبية1والتعليم1يف1حمافظة1الكرك1.1ولتحقيق1اأهداف1الدرا�سة,1اأعّد1
الباحث1ا�ستبانة1تكونت1من1)11161(1كفاية1موزعة1على1�سبعة1جماالت.1وملعاجلة1
البيان���ات1اإح�سائي���ا1ًمت1ا�ستخ���دام1املتو�سط���ات1احل�سابية,1واالنحراف���ات1املعيارية,1
وحتلي���ل1التباين1االأح���ادي,1واختبار)ت(,11وقد1تو�سلت1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1املعلمني1
ي���رون1اأن1كفاي���ات1اال�ستبانة1جميعها1مهمة1بدرجة1كبرية,1با�ستثناء1كفاية1واحدة1
كان���ت1درج���ة1اأهميتها1متو�سط���ة.1واأن1املجاالت1جميعها1مهم���ة1بدرجة1كبرية1من1
وجهة1نظر1اأفراد1عينة1الدرا�سة,1وعدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًيف1تقدير1اأفراد1
عين���ة1الدرا�س���ة1الأهمي���ة1الكفاي���ات1التكنولوجي���ة1التعليمية1ُتع���زى1اإىل1متغريات1
املوؤه���ل1والتخ�س����ص1ودرا�س���ة1م�ساق1يف1و�سائ���ل1االت�سال1التعليمي���ة.1وجود1فروق1
دال���ة1اإح�سائي���ا1ًيف1تقدي���ر1اأف���راد1عين���ة1الدرا�سة1الأهمي���ة1الكفاي���ات1التكنولوجية1

التعليمية1تعزى1اإىل1اجلن�ص1ل�سالح1االإناث.
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111111كم���ا1اج���رى1)النج���دي,20081(1درا�س���ة1هدفت1اىل1التع���رف1على1واقع1امتالك1
الطال���ب1املعل���م1للكفاي���ات1التكنولوجي���ة1التعليمي���ة1اخلا�س���ة1باإنت���اج1وا�ستخ���دام1
الو�سائ���ل1التعليمي���ة1وم���دى1ا�ستخدام���ه1للكفاي���ات1الت���ي1ميتلكه���ا1واث���ر1متغ���ري1
التخ�س����ص1عل���ى1ذل���ك,1وق���د1تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)592(1طالب���ا1ًمعلم���اً,1
ولتحقي���ق1اه���داف1الدرا�سة1�سم���م1الباحث1ا�ستبانة1مق�سم���ة1ملجالني1هما1االنتاج1
واال�ستخ���دام,1وق���د1خل�س���ت1الدرا�س���ة1اإىل1ان1درج���ة1امت���الك1الط���الب1املعلم���ني1
لكفاي���ات1االنت���اج1�سعيف���ة1ولكفاي���ات1اال�ستخ���دام1متو�سط���ة,1يف1ح���ني1ان1درج���ة1
ممار�سته���م1له���ذه1الكفايات1�سعيفة,1كما1واظهرت1النتائ���ج1عدم1وجود1فروق1ذات1

داللة1اإح�سائية1تعزى1ملتغري1التخ�س�ص.

1111وهدف���ت1الدرا�س���ة1التي1قام1بها1عرمان)2007(1اإىل1التعرف1على1مدى1امتالك1
طلب���ة1الدرا�س���ات1العلي���ا1يف1ق�س���م1الرتبي���ة1يف1جامع���ة1القد����ص1مله���ارات1ا�ستخدام1
احلا�س���وب,1حي���ث1تك���ون1جمتم���ع1الدرا�س���ة1من1طلب���ة1الدرا�س���ات1العلي���ا1يف1ق�سم1
الرتبي���ة1يف1جامع���ة1القد����ص,1والبال���غ1عدده���م1)12071(1ط���الب1وطالب���ات,1بينم���ا1
ا�ستملت1العينة1على1)441(طالبة1وطالباً,1ولتحقيق1اأهداف1الدرا�سة1قام1الباحث1
ببن���اء1ا�ستبان���ة,1وتو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1نتائ���ج1منه���ا:1اإن1م���دى1امت���الك1طلب���ة1
الدرا�س���ات1العلي���ا1يف1ق�سم1الرتبية1يف1جامعة1القد����ص1ملهارات1ا�ستخدام1احلا�سوب1
كان���ت1متو�سط���ة,1جاء1يف1مقدمة1هذه1املجاالت1مه���ارات1ا�ستخدام1نظام1الت�سغيل,1
ث���م1املج���ال1اخلا�ص1مبه���ارات1اأ�سا�سي���ات1احلا�سوب,1ث���م1املجال1اخلا����ص1مبهارات1
ا�ستخ���دام1�سبك���ة1املعلومات1واأخ���ريا1ًاملجال1اخلا����ص1مبهارات1ا�ستخ���دام1الربامج1

اجلاهزة1.

1وقام1هوي1(Hou،2004)1بدرا�سة1هدفت1اإىل1حتديد1اأهم1الكفايات1التكنولوجية1
الت���ي1يحتاجه���ا1معلم���و1املرحل���ة1الثانوي���ة1ملمار�سة1مهن���ة1التدري�ص1ب�س���كل1فعال,1
وم���دى1تنفيذه���م1وممار�سته���م1له���ا.1تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن)200(1معلم���ا1ً
ومعلم���ة1للمرحل���ة1الثانوي���ة1يف1كوري���ا1,1وا�ستخدم���ت1ا�ستبان���ة1تكون���ت1من1)49(1
كفاي���ة1توزع���ت1على1اأربعة1جماالت1هي:1جم���ال1حتفيز1املتعلمني1للتعلم,1توظيف1
الو�سائ���ل1التكنولوجي���ة1وتفعيله���ا1داخ���ل1الغرف���ة1ال�سفي���ة,1واإنتاجه���ا1من1خالل1
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املواد1اخلام1املتوفرة1يف1البيئة1املحلية,1وجمال1تخزينها1واإجراء1ال�سيانة1الدورية1
له���ا.1تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1املعلمني1ميتلك���ون1الكفاي���ات1التكنولوجية1بن�سبة1
)80%(,1واحت���ل1جم���ال1اإث���ارة1اهتم���ام1الطلب���ة1وحتفيزهم1املرتب���ة1االأوىل,1واحتل1
جم���ال1تخزي���ن1الو�سائل1التكنولوجي���ة1و�سيانتها1امل�ستمرة1املرتب���ة1الثانية1.1كما1
بين���ت1اأن1معلمي1املو�سوعات1العلمية1اأكر1ا�ستخداما1ًللكفايات1التكنولوجية1من1
معلم���ي1املو�سوع���ات1االأدبية.1وتو�سل���ت1الدرا�سة1اأي�سا1اإىل1اأن���ه1ال1يوجد1فروقات1
دال���ة1اح�سائي���ا1يف1مدى1توظيفهم1لتلك1الكفاي���ات1تعزى1ملتغري1اجلن�ص.1وقدمت1
الدرا�س���ة1جمموع���ة1تو�سيات1اأبرزه���ا1اإحلاق1املعلمني1واملعلمات1ب���دورات1م�ستمرة1

لتفعيل1توظيف1الكفايات1التكنولوجية1التعليمية1يف1التدري�ص.

1111111ام���ا1درا�س���ة1اآل1حمي���ا1)120021(1الت���ي1قام1بها1حول1م���دى1توافر1كفايات1تقنية1
احلا�س���وب1واالنرتن���ت1ل���دى1طلبة1كلية1املعلم���ني1باأبها.1وقد1اتب���ع1الباحث1املنهج1
الو�سف���ي,1وتاألف���ت1عين���ة1الدرا�سة1من1ط���الب1امل�ستوى1الثام���ن,1وعددهم1)412(1
طالب���اً,1ا�ستخ���دم1الباح���ث1ا�ستبانة1مكونة1م���ن1اأربعة1اأق�س���ام1:1االأول1يقي�ص1داللة1
الفروق1يف1مدى1توافر1الكفايات1يف1تقنية1احلا�سب1واالنرتنت1يف1�سوء1متغريات1
العم���ر,1التخ�س����ص,1ملكي���ة1احلا�سب,1اخل���ربة1يف1احلا�سب,1اخل���ربة1يف1االإنرتنت1
والث���اين1يقي����ص1مدى1توافر1الكفاي���ات1يف1تقنية1احلا�سب1واالنرتن���ت1لدى1اأفراد1
الدرا�س���ة,1والثال���ث1يقي����ص1م���دى1التدري���ب1ال���ذي1تلق���وه1يف1ه���ذه1التقني���ة1اأثناء1
الدرا�سة1يف1الكلية,1والرابع1يقي�ص1مدى1ا�ستخدام1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1لتقنية1
احلا�س���ب1واالنرتن���ت1كاأدوات1تدري�ص1.وتو�سلت1الدرا�س���ة1اإىل1انخفا�ص1م�ستوى1

توافر1كفايات1تقنية1احلا�سب1واالنرتنت1لدى1اأفراد1الدرا�سة.

11111كم���ا1اج���رت1مغرب���ي1)2002(1درا�س���ة1بعن���وان1فعالي���ة1برنام���ج1مق���رتح1لتنمي���ة1
بع����ص1كفاي���ات1عر�ص1واإنت���اج1املواد1التعليمية1لدى1طالب���ات1كلية1الرتبية1للبنات1
يف1الطائف,1وقد1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)73(1طالبة1وقد1ا�ستخدمت1الباحثة1
ع���دت1ادوات1منه���ا1ا�ستبانة1ال�ستطالع1اآراء1املخت�سني1واخلرباء1حول1حتديد1اهم1
كفاي���ات1عر����ص1وانتاج1امل���واد1التعليمية,1وق���د11اظهرت1نتائج1الدرا�س���ة1ان1كفايات1
عر����ص1امل���واد1املربجمة1اآليا1حتت���ل1املرتبة1االوىل1وكفاي���ات1اإنتاجها1حتتل1املرتبة1
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الثاني���ة,1كم���ا1اظه���رت1النتائ���ج1انخفا�س���ا1ً�سدي���دا1ًيف1م�ست���وى1عين���ة1البح���ث1يف1
الكفايات1بجانبيها1املعريف1واملهاري1مما1دل1على1حاجة1الطالبات1لرفع1م�ستواهن1

يف1الكفايات.

وهدف���ت1الدرا�س���ة11الت���ي1ق���ام1به���ا1رودن1(Roden,2000)1اإىل1حتدي���د1امله���ارات1
االأ�سا�سي���ة1يف1جم���ال1التقني���ة,1وق���د1تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1من1ط���الب1الرتبية1
امليداني���ة1بجامع���ة1اأديب���ورد1يف1بن�سلفاني���ا1وكان1عدده���م1)11861(1طالب���اً,1وط���ور1
الباحث1ا�ستبانة1بناء1على1معايري1اجلمعية1الدولية1للتقنية1يف1الرتبية1يف1تقنية1
املعلوم���ات1والت���ي1يج���ب1اأن1يتح�سل1عليه���ا1الطالب1يف1كليات1الرتبي���ة,1وا�ستملت1
عل���ى1)1651(1مه���ارة1)ISTE(11وق���د1مت1تق�سيم1اإجابة1اأف���راد1العينة1على1كل1مهارة1
وف���ق1تدري���ج1ليكرت,1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1ت�سني���ف1مهارات1احلا�سوب1بناء1على1
اأهميته���ا1كم���ا1يراها1طالب1كلية1الرتبية1وهي1مه���ارات1ح�سلت1على1اأعلى1اهتمام1
هي1:1معالج1الن�سو�ص,1االنرتنت,1الربيد1االلكرتوينDOS(,1(1مهارات1ح�سلت1
عل���ى1اهتم���ام1وه���ي1:1اجل���داول1الريا�سي���ة,1لغات1الربجم���ة,1نظام1دو����ص1ت�سميم1
�سفح���ات1ال�سبك���ة1العنكبوتي���ة,1اإ�ساف���ة1ج���داول1ل�سفح���ات1ال�سبك���ة1العنكبوتي���ة1

العاملية,1برجميات1تر�سيح1قواعد1البيانات1.1

11111واأج���رى1�سكيفل���ري1(Scheffler,1999 )1درا�س���ة1م�سحية1هدفت1للتعرف1على1
الكفاي���ات1التكنولوجي���ة1الالزم���ة1للطلب���ة1اخلريج���ني.1وق���د1ا�ستخ���دم1الباح���ث1
ا�ستبان���ة1مكون���ة1من1)15(1فقرة1متث���ل1الكفايات1التكنولوجي���ة1املهمة,1على1عينة1
تكون���ت1م���ن1)110(1م�سرفا1من1امل�سرف���ني1و)65(1طالبا1من1الطالب1اخلريجني1,1
اإذ1مت1ر�س���د1االإجابات1وحتليلها1اإح�سائيا1,1ًوترتيب1الكفايات1التكنولوجية1املهمة1
ت�ساعدي���ا1ًح�س���ب1الن�س���ب1املئوي���ة1وخل�ست1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1ما1ن�سبت���ه1001%1من1
االإجاب���ات1كانت1على1الكفايات1التالية:1الطباع���ة1والتن�سيق,1االإنرتنت1واملرا�سلة,1
ا�ستخدام1الو�سائط1املتعددة,1التعليمات1االأخالقية1ال�ستخدام1االإنرتنت,1ا�ستخدام1
االختب���ارات1املحو�سب���ة,1اتخ���اذ1القرارات1ح���ول1ا�ستخدام1الو�سائ���ط1التكنولوجية1
االأف�س���ل,1اتخ���اذ1القرارات1ب�ساأن1بع����ص1املواد1املحو�سبة1املوج���ودة1على1االإنرتنت,11
وما1ن�سبته751%1-1981%1كانت1للكفايات1التكنولوجية1التالية1:1ا�ستخدام1الربامج1
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االإح�سائية1مثلspss1,1م�ساعدة1الطلبة1يف1البحث1عن1املعلومات1عرب1االإنرتنت,1
التعام���ل1م���ع1اجله���از1املرك���زي,1التعل���م1عن1بع���د,1تخزي���ن1وا�سرتج���اع1املعلومات,1
تقيي���م1املعلومات1امل�ستخرجة1من1االإنرتن���ت,1عمل1العرو�ص1التقدميية,1والقدرة1

على1تقدمي1املواد1املحو�سبة1.

11111كم���ا1ق���ام1النج���ار1)1997(1بدرا�س���ة1هدف���ت1اإىل1معرف���ة1م���دى1تواف���ر1الكفايات1
التقني���ة1التعليمية1لدى1معلمي1مرحل���ة1التعليم1االأ�سا�سي1يف1االأردن1وممار�ستهم1
له���ا1من1وجه���ة1نظرهم.1وقد1دلت1النتائج1عن1تواف���ر1)46(1كفاية1تقنية1تعليمية1
بدرج���ة1كب���رية1م���ن1اأ�س���ل1)56(1كفاي���ة,1و)7(1بدرج���ة1متو�سطة,1وكفاي���ة1واحدة1
بدرج���ة1�سعيف���ة1لدى1معلم���ي1التعليم1االأ�سا�س���ي,1مع1وجود1ارتب���اط1موجب1دال1
اإح�سائيا1ًبني1توافر1الكفايات1التقنية1التعليمية1وممار�ستها1عند1اأفراد1العينة.1

1111
كم���ا1اأج���رى1كالي1(Clay, 1994)1درا�س���ة1عن1الكفايات1التقني���ة1التعليمية1لدى1
املعلم���ني1املبتدئني1لتعلي���م1املرحلة1الثانوية1بهدف1التاأك���د1اإذا1كانت1برامج1اإعداد1
املعلم���ني1ته���يء1معلمني1مدربني1ب�س���كل1منا�سب1على1امله���ارات1التقنية1التعليمية1
حت���ى1يك���ون1مبقدوره���م1االن�سجام1بفاعلي���ة1مع1الواق���ع1التعليمي.1وق���د1اأظهرت1
النتائج1اأن1لدى1املعلمني1كفايات1اأقل1يف1تقنيات1التعليم1من1توقعات1اأع�ساء1هيئة1
التدري�ص1يف1اجلامعة1يف1حني1تدنت1توقعات1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1عن1املقايي�ص1

الدولية.1

111واخ���ريا1ًق���ام1النعيم���ي1)1990(1بدرا�سة1هدف���ت1اإىل1التعرف1عل���ى1اأثر1ا�ستخدام1
برنام���ج1لتنمي���ة1الكفايات1الالزمة1للط���الب1املعلمني1يف1جمال1تقني���ات1التعليم,1
وكذل���ك1اأث���ر1اأ�سلوب1التعل���م1على1حت�سيل1عينة1من1طالب1جامع���ة1قطر1واأدائهم1
للمهارات1املطلوبة1نحو1التعلم1الذاتي.1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1)104(1طالبة1
م���ن1طالب���ات1ال�سن���ة1الثالثة1ق�سم���ت1اإىل1جمموعتني1جتريبيت���ني1بحيث1حتتوي1
كل1جمموع���ة1على1طالبات1م�ستق���الت1وطالبات1معتمدات,1وطبق1الربنامج1على1
املجموع���ة1التجريبي���ة,1اأم���ا1ط���الب1املجموعة1ال�سابط���ة1فدر�سوا1نف����ص1املحتوى1
بالطريق���ة1العادي���ة.1وق���د1تو�سلت1الدرا�س���ة1اإىل1عدة1نتائج1م���ن1اأهمها:1اختالف1



مدى امتالك طلبة ق�شم الرتبية اخلا�شة بجامعة امللك عبد العزيز للكفايات التكنولوجية د . موؤيد عبدالهادي  & د . جناتي احمد ح�شن 

- 64 -

طريق���ة1التدري����ص1املتبع���ة1)برنام���ج1قائم1عل���ى1الكفاي���ات(1حيث1كان1ل���ه1اأثر1دال1
عل���ى1التح�سي���ل1املع���ريف1فقط1يف1حني1مل1تظهر1فروق1دالة1عل���ى1االأداء1العملي1اأو1

االجتاهات1نحو1التعلم1الذاتي.1

تعقيب عام على الدرا�صات ال�صابقة:
الكفاي���ات1 املتعلق���ة1مبو�س���وع1 ال�سابق���ة1 الدرا�س���ات1 عل���ى1 االط���الع1 خ���الل1 م���ن1
التكنولوجي���ة1ي���رى1الباح���ث1اأن1جمي���ع1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1اأك���دت1عل���ى1اأهمي���ة1
الكفاي���ات1التكنولوجي���ة1م���ن1جه���ة1,1وم���ن1جهة1اأخ���رى1ف���اإن1الدرا�س���ات1ال�سابقة1
تناولت1اأهمية1الكفايات1التكنولوجية1للمعلمني1مثل1درا�سة1)بني1دومي,20101(,1
ودرا�س���ة1(Hou،2004),1ودرا�س���ة1النج���ار)1997(1والبع����ص1منه���ا1تن���اول1اهمي���ة1
الكفاي���ات1التكنولوجي���ة1للطلبة1مثل1درا�س���ة1النج���دي)2008(1ودرا�سة1�سكيفلري1
(Scheffler,1999 ),1كم���ار1ك���ز1بع����ص1الدرا�س���ات1كدرا�سة1مغرب���ي1)2002(1على1
فعالي���ة1برنام���ج1مقرتح1لتنمية1بع�ص1كفايات1عر�ص1واإنتاج1املواد1التعليمية1لدى1

طالبات1كلية1الرتبية1للبنات1يف1الطائف

وتتف���ق1الدرا�س���ة1احلالي���ة1م���ع1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1يف1اأهمي���ة1الكفاي���ات1
التكنولوجي���ة,1وتختل���ف1معه���ا1يف1اأنها1تتناول1مدى1امتالك1طلب���ة1ق�سم1الرتبية1
اخلا�سة1بجامعة1امللك1عبد1العزيز1للكفايات1التكنولوجية1من1وجهة1نظرهم.

الطريقة واالإجراءات:
جمتمع الدرا�سة:

تك���ون1جمتم���ع1الدرا�سة1من1جميع1طلبة1ق�س���م1الرتبية1اخلا�سة1يف1كلية1
الرتبي���ة1التابع���ة1جلامعة1املل���ك1عبدالعزيز1للع���ام1الدرا�سي1الث���اين11434/14331
والبال���غ1عدده���م)580(1طال���ب1,1و)940(1طالب���ة,1ح�س���ب1االإح�سائي���ات1الت���ي1مت1
تزويده���ا1للباح���ث1م���ن1قبل1ق�س���م1الرتبية1اخلا�س���ة1يف1جامعة1املل���ك1عبدالعزيز1

خالل1العام1الدرا�سي1احلايل14331ه�/1434ه�.
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عينة الدرا�صة:
تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1من1)360(1طال���ب1وطالبة1حيث1بلغ1ع���دد1الطالب)150(1
طال���ب1وع���دد1الطالبات1)210(1موزعني1على141م�ستوي���ات1تعليمية1هي1)امل�ستوى1
االول,1امل�ست���وى1الث���اين,1امل�ست���وى1الثال���ث,1امل�ستوى1الرابع(1ويب���ني1اجلدول1رقم1
)1(1توزي���ع1اف���راد1عين���ة1الدرا�س���ة1ح�س���ب1متغريي1اجلن����ص,1وامل�ست���وى1الدرا�سي1

ون�سبها1املئوية.
جدول )1(

التكرارات والن�صب املئوية ح�صب متغريات الدرا�صة
النسبةالتكرارالفئات

الجنس
15041.7ذكر
21058.3انثى

المستوى الدراسي  

16144.7أولى
9125.3ثانية
7621.1ثالثة
328.9رابعة

360100.0المجموع 

اأداة الدرا�صة:
لتحقي���ق1اأه���داف1الدرا�سة,1ق���ام1الباحثان1بتطوي���ر1اأداة1الدرا�سة,1وهي1عبارة1
ع���ن1ا�ستبي���ان؛1لقيا����ص1م���دى1امت���الك1طلب���ة1ق�س���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1بجامع���ة1
املل���ك1عب���د1العزيز1للكفاي���ات1التكنولوجية1من1وجهة1نظره���م1,1وذلك1من1خالل1
مراجع���ة1االأدب1ال�ساب���ق,1وا�ستعرا����ص1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1ذات1ال�سل���ة1مبو�سوع1
الدرا�س���ة,1وا�ستملت1اأداة1الدرا�سة1ب�سورته���ا1االأولية1على1)42(1فقرة1موزعة1على1
اربع���ة1ابعاد1ه���ي1)الكفايات1االأ�سا�سي���ة,1كفايات1االت�سال,1مه���ارات1احل�سول1على1
املعلوم���ات,1ا�ستخ���دام1التكنولوجي���ا1يف1التعلي���م1(1وق���د1اعتم���د1اال�ستبي���ان1تدريج11
ليك���رت1اخلما�سي1كاالآت���ي:1اإذا1كانت1االإجابة1)موافق1بدرجة1كبرية1جداً(,1تعطى1
العالمة)5(,1واإذا1كانت1االإجابة1)موافق1بدرجة1كبرية(,1تعطى1العالمة)4(,1واإذا1
كانت1االإجابة1)موافق1بدرجة1متو�سطة(,1تعطى1العالمة)3(,1واإذا1كانت1االإجابة1
)موافق1بدرجة1قليلة(,1تعطى1العالمة)2(,1اأما1اإذا1كانت1االإجابة1)موافق1بدرجة1

قليلة1جداً(,1تعطى1العالمة)1(.
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�سدق الأداة:
ق���ام1الباحث���ان1للتحقق1من1�س���دق1اأداة1الدرا�سة,1بعر�سها1على1)10(1من1
اخلرباء1واملخت�سني1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة,1وتقنيات1التعلم1يف1جامعة1امللك1
عبدالعزي���ز1حي���ث1مت1االخ���ذ1باآرائه���م1ووجهات1نظره���م1والتي1اتف���ق1عليها191من1
110ح���ول1ابع���اد1وفقرات1املقيا�ص1بحي���ث1ا�سبحت1اال�ستبان���ة1يف1�سورتها1النهائية1
مكونة1من1)35(1فقرة1موزعة1اىل1اربعة1ابعاد1وبذلك1تكونت1اأداة1الدرا�سة1�سادقة1

وجاهزة1الأغرا�ص1الدرا�سة.1

ثبات اأداة الدرا�سة: 
عين���ة1 عل���ى1 الداخل���ي1 االت�س���اق1 ح�س���اب1 االأداة,1مت1 ثب���ات1 م���ن1 للتاأك���د1 1
ا�ستطالعي���ة1من1خ���ارج1عينة1الدرا�سة1عددها1)30(1ح�س���ب1معادلة1كرونباخ1األفا,1
واجل���دول1اأدناه1يبني1هذه1املعام���الت,1واعتربت1هذه1الن�سب1منا�سبة1لغايات1هذه1
الدرا�سة,1وبذلك1تكون1اأداة1الدرا�سة1�سادقة1وثابتة1وجاهزة1الأغرا�ص1الدرا�سة.

جدول )2(
معامل االت�صاق الداخلي كرونباخ الفا 

االتساق الداخليالمجاالت

0.79الكفايات االساسية

0.76كفايات االتصال

0.78مهارات الحصول على المعلومات

0.75استخدام التكنولوجيا في التعليم

0.85الكفايات ككل

اإجراءات الدرا�صة:
11 مراجع���ة1االأدب1النظري1والدرا�سات1ال�سابقة1ذات1العالقة1مبو�سوع1الدرا�سة1.

,1ومت1االعتماد1على1االأدب1النظري1والدرا�سات1ال�سابقة1يف1اإعداد1اأداة1الدرا�سة1
يف1�سورتها1االأولية1,1ومن1ثم1التحقق1من1دالالت1�سدق1اأداة1الدرا�سة1وثباتها1.

21 مت1تطبيق1ن�سخ1اال�ستبانة1وكان1عددها1)375(1)1160لعينة1الذكور1و1215لعينة1.
االإناث(1ا�ستبانة,1ومت1ا�ستبعاد1)10(1ا�ستبانات1لعدم1اكتمال1بياناتها1من1عينة1
االن���اث,1و)5(1ا�ستبان���ات1م���ن1عين���ة1الذكور1وبلغ1ع���دد1اال�ستبان���ات1ال�ساحلة1



العدد ) 6/ج2( يناير 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 67 -

للتحلي���ل1)150(1ا�ستبانة1لعين���ة1الذكور,1و)210(1ا�ستبانة1لعينة1االإناث,1وهي1
بذل���ك1متثل1عدد1اأف���راد1عينة1الدرا�سة,1ومن1ثم1مت1تفريغ1البيانات1حا�سوبيا1ً
على1برنامجSPSS1,1ومن1ثم1اإجراء1التحليالت1االإح�سائية1املنا�سبة1للخروج1

بالنتائج1والتو�سيات.

عر�س النتائج ومناق�صتها:
ال�س�وؤال الأول: » ما درجة امتالك طلبة ق�س�م الرتبية اخلا�س�ة بجامعة امللك 

عبد العزيز للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم؟«
لالإجابة1عن1هذا1ال�سوؤال1مت1ا�ستخراج1املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1 1
املعياري���ة1لدرجة1امتالك1طلبة1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1بجامعة1امللك1عبد1العزيز1

للكفايات1التكنولوجية1من1وجهة1نظرهم,1واجلدول1اأدناه1يو�سح1ذلك.
جدول )3(

املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك طلبة ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة 
امللك عبد العزيز للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم مرتبة تنازليًا 

ح�صب املتو�صطات احل�صابية
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبعدالرقمالرتبة

4.11.47الكفايات االساسية11

3.56.43كفايات االتصال22

3.45.52مهارات الحصول على المعلومات33

2.37.38استخدام التكنولوجيا في التعليم44

3.37.24الكفايات ككل

يبني1اجلدول1)3(1اأن1املتو�سطات1احل�سابية1قد1تراوحت1ما1بني1)2٫37- 1
4٫11(,1حي���ث1ج���اء1بع���د1الكفاي���ات1االأ�سا�سي���ة1يف1املرتب���ة1االأوىل1باأعل���ى1متو�س���ط1
ح�ساب���ي1بل���غ1)4٫11(,1بينما1جاء1بعد1ا�ستخ���دام1التكنولوجيا1يف1التعليم1يف1املرتبة1
االأخ���رية1ومبتو�س���ط1ح�سابي1بلغ1)2٫37(,1وبلغ1املتو�س���ط1احل�سابي1للكفايات1ككل1
)3٫37(.1وميك���ن1تف�س���ري1ذلك1يف1ح�سول1الكفاي���ات1اال�سا�سية1على1املرتبة1االوىل1
ه���و1التط���ور1الكبري1يف1ا�ستخ���دام1التكنولوجيا1يف1هذا1الع���امل1املتطور1والتغريات1
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ال�سريعة1التي1تطراأ1على1ثقافة1املجتمع1وهذا1بدورة1اأعطا1افاق1وجماالت1وا�سعة1
ال�ستخدامه���ا1وتعلمه���ا1حت���ى1انه���ا1ا�سبح���ت1يف1اط���ار1التن�سئ���ة1اال�سري���ة1اذ1ن���كاد1
جن���زم1ان���ه1ال1يوج���د1بيت1يخل���و1التكنولوجيا1لذلك1ف���ان1التعامل1معه���ا1ومعرفة1
كيفي���ة1عمله���ا1تعترب1م���ن1�سم���ن1املكت�سبات1الرئي�سي���ة1يف1�سياق1العي����ص1والتطور1
يف1احلي���اة.1ه���ذا1م���ن1جه���ة1ومن1جه���ة1اخرى1ف���ان1النظ���ام1التعليم1�س���واء1اكان1يف1
وزارة1الرتبي���ة1والتعلي���م1و1التعلي���م1العايل1يقوم1بتعليم1الط���الب1وتدريبهم1على1
اكت�س���اب1ه���ذا1التقني���ات1التكنولوجي���ة1حي���ث1ان1اغلبية1املباين1جمه���زة1مبختلف1
االجه���زة1والتقني���ات1التكنولوجي���ة1والت���ي1ت�سه���ل1عملي���ة1التعل���م1وتتي���ح1للطلبة1
ا�ستخدامه���ا1م���ن1اجل1التطور1يف1نظامهم1التعليم,1وطلبة1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1
ه���م1ج���زء1م���ن1ال1يتجزاأ1من1ه���وؤالء1الط���الب1وهم1ي�سع���ون1اىل1التط���ور1ومتابعة1
التط���ورات1املختلف���ة1يف1التكنولوجيا1من1اجل1اال�ستفادة1منها1يف1حياتهم1العملية1
ويف1التعام���ل1م���ع1الطلب���ة1ذوي1احلاج���ات1اخلا�س���ة1.ام���ا1بخ�سو����ص1ح�سول1بعد1
ا�ستخ���دام1التكنولوجي���ا1يف1التعلي���م1يف1املرتب���ة1االأخ���رية1فيمك���ن1تف�س���ريه1ه���و1ان1
طلبة1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1يطلب1منهم1تقدمي1الواجبات1بالطريقة1التقليدية1
دون1تقدميه���ا1�سم���ن1برجميات1او1ا�ستخدام1اجهزة1وتقني���ات1حديثة1على1الرغم1
م���ن1ان1جمي���ع1املب���اين1جمهزة1بالتقنيات1الت���ي1ت�ساعدهم1على1جتهي���ز1املتطلبات1
والواجب���ات1للمق���ررات1الدرا�سي���ة,1هذا1من1جهة1ومن1جه���ة1اخرى1هو1ان1مرحلة1
الطلب���ة1الت���ي1يدر�سونه���ا1ه���ي1مرحل���ة1البكالوريو����ص1وبالت���ايل1ف���ان1اغلبية1من1
ي�ستخ���دم1التكنولوجي���ا1يف1التعليم1من1طلبة1الدرا�سات1العلي���ا1اذ1يحتاجون1اليها1
من1اجل1املتطلبات1البحثية1وااللقاء1امام1الطالب1وتقدمي1املحا�سرات1والندوات1
اخلا�س���ة1يف1جم���ال1درا�سته���م1وبالتايل1مل1ي�سل���و1اىل1هذه1املرحلة1الت���ي1توؤهلهم1
ا�ستخ���دم1التكنولوجي���ا1يف1التعليم.1كم1ميكن1تف�س���ري1ذلك1غياب1االر�ساد1اخلا�ص1
بتوجيه1وم�ساعدة1الطالب1يف1ا�ستخدام1التكنولوجيا1يف1عملية1ت�سجيلهم1للمواد1
او1االط���الع1على1القرارات1التي1تخ�سه���م1على1موقع1الكلية1باالإ�سافة1اىل1�سعف1
التوا�س���ل1ب���ني1اع�س���اء1هيئة1التدري����ص1والطلبة1فيم���ا1يتعلق1با�ستخ���دام1الربيد1
االلك���رتوين1واملوق���ع1اخلا�ص1لع�سو1هيئة1التدري�ص1فقد1يكون1ال�سبب1هو1عملية1
االر�س���اد1وق���د1يعزى1ال�سبب1اىل1كرة1املواد1الدرا�سية1التي1ياأخذها1الطلبة1والتي1
ال1تتي���ح1له1الوقت1الكب���ري1من1اجل1ا�ستخدام1هذه1التكنولوجيا1يف1عملية1التعلم.1
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وتتف���ق1ه���ذه1الدرا�س���ة1م���ع1درا�س���ة1كل1م���ن1علو����ص1)2013(1ودرا�س���ة1بن���ي1دوم���ي1
)2010(1ودرا�س���ة1ه���وي1(Hou، 2004)1ودرا�س���ة1عرم���ان)2007(1ودرا�س���ة1رودن1
(Roden,2000)11ودرا�س���ة1النعيم���ي1)1990(,1وتتعار����ص1م���ع1درا�س���ة1)النجدي,1
2008(11ودرا�س���ة1حمي���ا1)120021(111والت���ي1بين���ت1انخفا�ص1م�ست���وى1توافر1كفايات1
تقنية1احلا�سب1واالنرتنت1لدى1اأفراد1الدرا�سة1,1كما1وتتعار�ص1مع1درا�سة1مغربي1
)2002(1والت���ي1بين���ت1انخفا�س���ا1ً�سدي���دا1ًيف1م�ست���وى1عين���ة1البح���ث1يف1الكفاي���ات1
بجانبيها1املعريف1واملهاري1يف1ا�ستخدام1الكفايات1التكنولوجية1مما1دل1على1حاجة1
الطالب���ات1لرف���ع1م�ستواه���ن1يف1الكفاي���ات.1وق���د1مت1ح�ساب1املتو�سط���ات1احل�سابية1
واالنحراف���ات1املعياري���ة1لتقديرات1اأفراد1عينة1الدرا�س���ة1على1فقرات1كل1بعد1على1

حدى,1حيث1كانت1على1النحو1التايل:

البعد الأول :الكفايات الأ�سا�سية

جدول )4(
املتو�صطات احل�ص��ابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد الكفايات االأ�صا�صية مرتبة تنازليًا 

ح�صب املتو�صطات احل�صابية
الفقراتالرقمالرتبة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

4.51.79قادر على تشغيل جهاز الحاسوب.11

4.45.70معرفة مكونات ومحتويات الحاسب االلي األساسية.22

4.27.86أستطيع تجهيز الحاسوب واألجهزة الملحقة به.33

4.26.90قادر على استخدام لوحة المفاتيح والفأرة.44

4.20.84قادر على استخدام الطابعة.55

4.15.87لدي اتجاهات جيدة نحو استخدام الحاسوب.66

4.11.98قادر على استخدام شبكة المعلومات (االنترنت).77

4.03.98معرفة البرمجيات التعليمية الجيدة .811

3.971.01أستخدم برامج حماية الملفات والبيانات والتخلص من الفيروسات.910

3.851.02استطيع إدارة الملفات وتنظيمها داخل المجلدات.109

3.401.30أجيد استخدام برنامج تصفح المعلومات عبر تصفح شبكة االنترنت .118

4.11.47الكفايات األساسية
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يب���ني1اجل���دول1)4(1ان1املتو�سطات1احل�سابية1قد1تراوح���ت1ما1بني1)4٫511-3٫40(,1
حيث1جاءت1الفقرة1رقم1)1(1والتي1تن�ص1على1»قادر1على1ت�سغيل1جهاز1احلا�سوب«1
يف1املرتب���ة1االأوىل1ومبتو�س���ط1ح�ساب���ي1بلغ1)4٫51(,1بينما1ج���اءت1الفقرة1رقم1)8(1
ون�سه���ا1»اأجيد1ا�ستخ���دام1برنامج1ت�سفح1املعلومات1ع���رب1ت�سفح1�سبكة1االنرتنت«1
باملرتبة1االأخرية1ومبتو�سط1ح�سابي1بلغ1)3٫40(.1وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1للكفايات1
االأ�سا�سي���ة1ككل1)4٫11(.1وميك���ن1تف�س���ري1ذلك1ان1عملية1ت�سغي���ل1جهاز1احلا�سوب1
ا�سبح���ت1كن���وع1م���ن1البديهيات1يف1ظل1ه���ذا1التطور1العلم���ي1والتكنولوجي1حيث1
اأنه1ال1يكاد1يخلو1بيت1او1موؤ�س�سة1تعليمية1منه1لذلك1فان1عملية1ت�سغيله1ا�سبحت1
عملي���ة1�سهلة1ومتاحة1للتعلم1من1قبل1جميع1االفراد1يف1املجتمع1وخ�سو�سا1طلبة1
ق�س���م1الرتبي���ة1اخلا�سة1الذي���ن1ا�ستفادوا1من1خالل1تعليمه���م1اال�سري1وتعليمهم1
يف1املدار����ص1وم���ن1ث���م1اجلامعات.1ام���ا1بخ�سو�ص1ح�س���ول1الفقرة1رق���م1)8(1اأجيد1
ا�ستخدام1برنامج1ت�سفح1املعلومات1عرب1ت�سفح1�سبكة1االنرتنت«1باملرتبة1االأخرية1
ه���و1ان1اأغلبي���ة1طلبة1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1غري1مهتمني1بهذا1اجلانب1وقد1يعود1
اىل1ع���دم1معرفته���م1امل�سبق���ة1بها1او1انهم1مل���ا1يكت�سبوا1خربة1يف1العم���ل1عليها1اأو1ان1
اجلامعة1مل1تطرح1دورات1تدريبية1توؤهلهم1من1اجل1اكت�سابها1وكيفية1ا�ستخدامها,1
ه���ذه1من1جه���ة1ومن1جهة1اخرى1هو1االن�سغال1الكبري1م���ن1قبل1الطلبة1يف1عملية1
التعل���م1وذل���ك1لكر1امل���واد1وال�ساعات1التي1يدر�سونها1باالإ�ساف���ة1اىل1االعباء1التي1
تطل���ب1م���ن1قبل1اع�س���اء1هيئة1التدري�ص1كمتطلب���ات1للمادة1الدرا�سي���ة1وهذا1امنا1
ال1يتي���ح1له���م1الوقت1الكايف1واملنا�سب1من1اج���ل1ت�سفح1املعلومات1واحل�سول1عليها1

بال�سكل1املنا�سب.
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البعد الثاين :كفايات الت�سال

جدول )5(
املتو�ص��طات احل�ص��ابية واالنحرافات املعيارية لفق��رات بعد كفايات االت�ص��ال مرتبة تنازليًا 

ح�صب املتو�صطات احل�صابية
الفقراتالرقمالرتبة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

4.29.84أجيد استخدام برنامج (odus plus) فيما يتعلق باحتياجاتي كطالب117

218
قادر على الدخول الى منتديات كلية التربية  والتواصل مع الزمالء 

من خاللها
4.201.00

3.661.19أمتلك موقًعا إلكترونًيا على شبكة اإلنترنت.315

416
اتابع باستمرار ما يقدمه عضو هيئة التدريس المسؤول عن المادة 

على موقعه.
3.551.18

3.291.31أستخدم اإلنترنت كوسيلة للبحث العلمي.512

2.971.30اقوم باستخدام االنترنت في حل الواجبات المطلوبة.614

713
استخدام برامج الحاسوب في إعداد الدروس المطلوبة في مجال 

التربية الخاصة وعرضها.
2.931.27

3.56.43كفايات االتصال

يب���ني1اجل���دول1)5(1ان1املتو�سط���ات1احل�سابية1قد1تراوحت1ماب���ني1)4٫291-2٫93(,1
 (ouds11والتي1تن�ص1على1»اأجيد1ا�ستخدام1برنامج)حي���ث1جاءت1الفق���رة1رقم1)17
(1plusفيما1يتعلق1باحتياجاتي1كطالب«1يف1املرتبة1االأوىل1ومبتو�سط1ح�سابي1بلغ1
)4٫29(,1بينم���ا1ج���اءت1الفق���رة1رقم1)13(1ون�سه���ا1»ا�ستخدام1برام���ج1احلا�سوب1يف1
اإع���داد1الدرو����ص1املطلوبة1يف1جمال1الرتبية1اخلا�س���ة1وعر�سها«1باملرتبة1االأخرية1
ومبتو�س���ط1ح�ساب���ي1بلغ1)2٫93(.1وبلغ1املتو�سط1احل�ساب���ي1لكفايات1االت�سال1ككل1
)3٫56(.1وميك���ن1تف�س���ري1ذل���ك1ه���و1ان1كل1املعلوم���ات1الت���ي1يحتاجه���ا1الطلب���ة1يف1
ق�س���م1الرتبي���ة1اخلا�سة1هي1موجودة1على1نظ���ام1(ouds plus)1حيث1انه1مت1فيما1
�سب���ق1عم���ل1جمموعات1ار�سادية1من1قبل1اع�س���اء1هيئة1التدري�ص1يف1ق�سم1الرتبية1
اخلا�س���ة1وور�س���ات1توعوي���ة1لطلب���ة1ق�س���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1ح���ول1كيفي���ة1عم���ل1
الربنام���ج1وكيفية1الدخول1عليها,1ومعرفة1املواد1الدرا�سية1ومواعيدها,1واخلطة1
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الدرا�سية,1وكل1�سي1يتعلق1بالطالب1من1قرارات1وتعميمات1خا�سة1وعامة,1لذلك1
جن���د1ان1اغلبي���ة1طلبة1ق�س���م1الرتبية1اخلا�سة1لديهم1معلوم���ات1وفرية1حول1هذا1
الربنام���ج.1ويف�س���ر1الباحث���ان1ح�سول1الفق���رة1)13(1على1املرتب���ة1االخرية1هو1ان1
اغلبية1املتطلبات1والواجبات1التي1تطلب1من1الطلبة1هي1ورقية1وال1تطلب1ب�سكل1
حمو�س���ب1او1با�ستخ���دام1تكنولوجي���ا1معين���ة1ولذل���ك1ف���ان1اغلبي���ة1الط���الب1غري1
مهتم���ني1به���ا1وبكيفي���ة1ا�ستخدامه���ا1يف1اع���داد1الدرو�ص1وق���د1يك���ون1ال�سبب1يف1ان1
املتطلب���ات1او1الواجب���ات1املطلوبة1التي1يطلبها1ع�س���و1هيئة1التدري�ص1امل�سئول1عن1
املادة1ال1ترقى1ان1تاأخذ1الوقت1واجلهد1الكبري1من1الطلبة1يف1اعدادها1وتقدميهم.

البعد الثالث: مهارات احل�سول على املعلومات

جدول )6(
املتو�ص��طات احل�ص��ابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد مهارات احل�صول على املعلومات 

مرتبة تنازليًا ح�صب املتو�صطات احل�صابية

الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

125
أمتلك مهارات البحث واالستطالع عبر اإلنترنت في مجال التربية 

الخاصة.
4.02.97

3.891.13أمتلك ثقافة تكنولوجية تساعدني على أداء واجباتي بسهولة بكفاءة.224

323
قادر على تحويل المعلومات المعطاة من قبل عضو هيئة التدريس  

إلكترونيًا .
3.781.12

3.74.97استخدم قواعد البيانات المختلفة المتوافرة في الجامعة.422

3.111.29استفيد من المكتبية الرقمية الموجودة في الجامعة.521

2.801.19أعتمد على األسلوب المحوسب في التعامل مع المعلومات.619

720
أستخدم البريد اإللكتروني بصورة فاعلة لتبادل المعلومات مع عضو 

هيئة التدريس.
2.791.17

3.45.52مهارات الحصول على المعلومات
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ب���ني111111 ق���د1تراوح���ت1م���ا1 املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1 ان1 يب���ني1اجل���دول1)6(1 1
)2٫79-4٫021(,1حي���ث1جاءت1الفقرة1رق���م1)25(1والتي1تن�ص1على1»اأمتلك1مهارات1
البحث1واال�ستطالع1عرب1االإنرتنت1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة«1يف1املرتبة1االأوىل1
ومبتو�س���ط1ح�ساب���ي1بلغ1)4٫02(,1بينما1جاءت1الفقرة1رقم1)20(1ون�سها1»اأ�ستخدم1
الربي���د1االإلك���رتوين1ب�سورة1فاعلة1لتب���ادل1املعلومات1مع1ع�س���و1هيئة1التدري�ص«1
باملرتبة1االأخرية1ومبتو�سط1ح�سابي1بلغ1)2٫79(.1وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1ملهارات1
احل�س���ول1عل���ى1املعلوم���ات1ككل1)3٫45(.وميك���ن1تف�س���ري1ذل���ك1ان1ق�س���م1الرتبي���ة1
اخلا�سة1قام1من1خالل1اجلانب1االر�سادي1والتوعوي1للق�سم1بتعليم1الطلبة1كيفية1
الدخول1اىل1املواقف1العلمية1والبحثية1واخلا�سة1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة1كما1
ان1اغلبية1اع�ساء1هيئة1التدري�ص1يطلبون1من1الطلبة1االطالع1على1املواقع1التي1
تهت���م1بذوي1احلاج���ات1اخلا�س���ة,1وفئاتها,1وتعريفاته���ا1ون�سبه���ا,1واأ�سبابها,1واهم1
اجلمعي���ات1واملوؤ�س�سات1الر�سمية1واخلا�سة1التي1ترعى1هوؤالء1الطلبة1وت�ساعدهم1
عل���ى1التكيف1واالندماج1يف1املجتمع.1ام���ا1بخ�سو�ص1اأ�ستخدم1الربيد1االإلكرتوين1
ب�س���ورة1فاعل���ة1لتب���ادل1املعلوم���ات1م���ع1ع�سو1هيئ���ة1التدري����ص«1باملرتب���ة1االأخرية1
فيمك���ن1تف�س���ري1ذلك1ه���و1ان1اغلبية1الواجب���ات1التي1تطلب1م���ن1الطالب1يف1ق�سم1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1تطلب1ورقيا1ويف1موعد1حمدد1يتم1ت�سلي���م1فيه1هذه1املتطلبات1
والواجب���ات1وال1يوج���د1داعي1لعملي���ة1التوا�سل1من1خالل1الربي���د,1كما1ان1عملية1
احل�س���ول1على1املعلوم���ات1التي1يحتاجها1الطلبة1يتم1احل�س���ول1عليها1من1خالل1
لق���اء1ع�س���و1هيئة1التدري����ص1يف1املحا�سرة1او1احل�س���ور1اىل1مكتبه1خالل1ال�ساعات1
املكتبي���ة1املق���ررة1وبالتايل1ال1يوجد1�سبب1وا�سح1لتب���ادل1املعلومات1مع1ع�سو1هيئة1
التدري����ص1م���ن1خالل1الربيد1االإلكرتوين1كم���ا1ان1التطور1الكبري1يف1التكنولوجيا1
كا�ستخ���دام1الهات���ف1النقال1وبراجمه1املتط���ور1اأدى1اىل1عملية1ات�سال1�سريعة1بني1

الطلبة1وع�سو1هيئة1التدري�ص1وهذا1يغني1عن1ا�ستخدام1الربيد1االلكرتوين.
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البعد الرابع : ا�صتخدام التكنولوجيا يف التعليم

جدول )7(
املتو�ص��طات احل�ص��ابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد ا�صتخدام التكنولوجيا يف التعليم 

مرتبة تنازليًا ح�صب املتو�صطات احل�صابية
الفقراتالرقمالرتبة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

3.941.06استطيع الدخول إلى المواقع العلمية اإللكترونية بسهولة ويسر. 131

2.731.25استخدامي للتكنولوجيا يزيد من حماسي لعملية التعلم.226

333
ارشد زمالئي الى المواقع العلمية المتخصصة في مجال 

التربية الخاصة .
2.411.22

427
 البرامج التعليمية المحوسبة تساعدني في تحقيق أهداف 

المنهاج الدراسي.
2.401.15

534
لدي القدرة على اعداد التقنيات والبرمجيات التعليمية الخاصة 

بذوي اإلعاقة.
2.221.12

632
لدي القدرة على استخدام البرمجيات التعليمة عندما اعرض 

الواجبات امام زمالئي داخل الغرفة الصفية.
2.211.19

2.201.09استخدامي للتكنولوجيا يقلل الوقت والجهد لتعلمي الدرس.735

830
استخدامي للتقنيات التكنولوجية ساعدني في تطوير مهارات 

التعلم الذاتي لدي .
1.911.11

929
اتشارك مع زمالئي في أعداد الواجبات الخاصة بالمادة عن 

طريق االنترنت.
1.88.96

1.76.84استخدم التقنيات المختلفة في حل الواجبات التعليمية  المطلوبة.1028

2.37.38استخدام التكنولوجيا في التعليم

يب���ني1اجل���دول1)7(1ان1املتو�سطات1احل�سابية1قد1تراوح���ت1ما1بني1)3٫941-1٫76(,1
حي���ث1ج���اءت1الفقرة1رق���م1)31(1والتي1تن�ص1عل���ى1»ا�ستطيع1الدخ���ول1اإىل1املواقع1
العلمي���ة1االإلكرتوني���ة1ب�سهول���ة1وي�س���ر«1يف1املرتبة1االأوىل1ومبتو�س���ط1ح�سابي1بلغ1
)3٫94(,1بينم���ا1ج���اءت1الفق���رة1رق���م1)28(1ون�سه���ا1»ا�ستخ���دم1التقني���ات1املختلف���ة1
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يف1ح���ل1الواجب���ات1التعليمية1املطلوب���ة«1باملرتبة1االأخرية1ومبتو�س���ط1ح�سابي1بلغ1
)1٫76(.1وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1ا�ستخدام1التكنولوجيا1يف1التعليم1ككل1)2٫37(.1
ويف�س���ر1الباحث���ان1ذل���ك1م���ن1خ���الل1م���ا1�سب���ق1ذكره1وه���و1تلق���ي1الطلب���ة1يف1ق�سم1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1لالإر�ساد1والتوجيه1حول1كيفي���ة1ا�ستخدام1االنرتنت1والدخول1
اىل1املواق���ع1العليم���ة1واملتخ�س�س���ة1يف1جم���ال1الرتبي���ة1اخلا�س���ة,1باالإ�ساف���ة1اىل1
الواجبات1التي1تطلب1منهم1بالدخول1اىل1هذه1املواقع1واحل�سول1على1معلومات1
يف1جوان���ب1معينة1واالطالع1على1اهم1التطورات1التقنية1والتكنولوجية1يف1جمال1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1ويف1جم���ال1ا�ستخدامه���ا1يف1تقيي���م1ذوي1احلاج���ات1اخلا�س���ة1
وو�س���ع1الربامج1واال�سرتاتيجيات1املنا�سب���ة1لهم1من1خالل1الربجميات1احلديثة1
واملتط���ورة1والت���ي1ت�ساعد1ب�سكل1كبري1يف1تعليم1ه���وؤالء1الطلبة1بي�سر1و�سهولة.1اما1
بخ�سو�ص1الفقرة1رقم1)28(1ون�سها1»ا�ستخدم1التقنيات1املختلفة1يف1حل1الواجبات1
التعليمي���ة1املطلوب���ة«1باملرتب���ة1االأخرية1ه���و1ان1اغلبية1الواجب���ات1التي1تطلب1من1
الطلب���ة1ه���ي1واجبات1ورقي���ة1وال1تتطلب1ا�ستخ���دام1تقني���ات1تكنولوجية1من1اجل1
اعدادها1وتقدميها1من1اجل1ذلك1فان1الطلبة1ال1ي�ستخدمونها1يف1حل1واجباتهم,1
باالإ�ساف���ة1اىل1ان�سغ���ال1الطلبة1بتجهي���ز1املتطلبات1والواجب���ات1االخرى1اخلا�سة1
بامل���واد1الدرا�سي���ة1االخ���رى1وذلك1لكرت1ع���دد1املواد1وال�ساع���ات1املطلوبة11من1كل1

طالب1وطالبة1خالل1الف�سل.

ال�س�وؤال الثاين: »هل تختلف درجة امتالك طلبة ق�سم الرتبية اخلا�سة بجامعة 
امللك عبد العزيز للكفايات التكنولوجية باختالف اجلن�س؟ »

لالإجابة1عن1هذا1ال�سوؤال1مت1ا�ستخراج1املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1 1
املعياري���ة1لدرجة1امتالك1طلبة1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1بجامعة1امللك1عبد1العزيز1
للكفاي���ات1التكنولوجي���ة1ح�سب1متغ���ري1اجلن�ص,1ولبيان1الف���روق1االإح�سائية1بني1

املتو�سطات1احل�سابية1مت1ا�ستخدام1اختبار1»ت«,1واجلدول1اأدناه1يو�سح1ذلك.
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جدول )8(
املتو�ص��طات احل�ص��ابية واالنحرافات املعيارية واختبار »ت« الأثر اجلن�س على درجة امتالك 

طلبة ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك عبد العزيز للكفايات التكنولوجية
العدد

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة
"ت"

درجات 
الحرية

الداللة 
اإلحصائية

الكفايات االساسية
2.417358.016-1504.04.54ذكر

2104.16.41انثى

كفايات االتصال
3.658358.000-1503.46.46ذكر

2103.63.40انثى

مهارات الحصول على 
المعلومات

2.175358.030-1503.38.56ذكر

2103.50.48انثى

استخدام التكنولوجيا في 
التعليم

1502.37.36.200358.841ذكر

2102.36.39انثى

الكفايات ككل
3.618358.000-1503.31.29ذكر

2103.41.20انثى

يتبني1من1اجلدول1)8(1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1)α11=0٫051(1تعزى1الأثر1
اجلن����ص1يف1جميع1االأبع���اد1ويف1الكفايات1ككل1با�ستثناء1بعد1ا�ستخدام1التكنولوجيا1
يف1التعلي���م,1وج���اءت1الفروق1ل�سالح1االإناث.1وميك���ن1تف�سري1ذلك1يف1توفر1الوقت1
ال���كايف1لالأنثى1م���ن1خالل1طبيعتها1اخلا�سة1واجللو�ص1لف���رتات1طويلة1يف1البيت1
بعك����ص1الذك���ور1ال���ذي1يق�س���ي1اغل���ب1وقت���ه1خ���ارج1ويلعب1ل�ساع���ات1طويل���ه1خارج1
البي���ت1وه���ذا1امن���ا1ادى1الن�سغال1االن���اث1يف1تعلم1امله���ارات1احلا�سوبي���ة1والتقنيات1
التكنولوجي���ة1املختلف���ة1ب�س���كل1اكرب1من1الذكور1واتاحت1الوق���ت1الكبري1واملنا�سب1
له���م.1باالإ�ساف���ة1اىل1�سيا�س���ة1موؤ�س�سات1وزارة1الرتبية1والتعل���م1تركز1يف1مناهجها1
عل���ى1تعلي���م1االناث1مه���ارات1احلا�سوب1املختلفة1وكيفية1ا�ستخ���دام1واعدادهن1اىل1
املراح���ل1العلي���ا,1كم���ا1وترك���ز1موؤ�س�سات1التعلي���م1الع���ايل1اي�سا1على1تعلي���م1طلبته1
كيفية1ا�ستخدام1تكنولوجيا1احلا�سوب1يف1التعلم,1كما1وميكن1تف�سري1هذه1النتائج1
م���ن1وجه���ة1نظر1اخرى1وهي11ان1اغلبية1الطالبات1االناث1يحاولن1اثبات1اأنف�سهن1
بو�سفه���ن1انه���ن1احللقة1اال�سعف1من1وجه���ة1نظر1اال�سرة1واملجتم���ع1مقارنة1من1
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الذك���ور1لذل���ك1ق���د1جندهن1لديهن1الدافعي���ة1القوية1والرغب���ة1الكبرية1من1اجل1
النهو����ص1باأنف�سه���ن1والتفوق1وحتقي���ق1النجاح1حتى1يثب���ن1الأنف�سهن1والأ�سرهن1
وجمتمعهن1انهن1قادرات1على1التعلم1والعمل1كغريهن1من1الذكور1وانهن1جزء1ال1
يتجزاأ1من1بناء1املجتمع1وتكوينه.1وتتفق1هذه1الدرا�سة1ودرا�سة1كل1من1بني1دومي1
)2010(1والت���ي1بين���ت1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًيف1تقدير1اأف���راد1عينة1الدرا�سة1
الأهمي���ة1الكفاي���ات1التكنولوجية1التعليمية1تعزى1اإىل1اجلن�ص1ل�سالح1االإناث,1كما1
انه���ا1تتف���ق1جزئيا1مع1درا�س���ة1مغرب���ي1)2002(1يف1ا�ستخدام1احلا�س���وب1والتقنيات1
التعليمي���ة1.1وال1تتف���ق1ه���ذه1الدرا�س���ة1م���ع1درا�س���ة1ه���وي1(Hou، 2004)1والت���ي1
تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اأي�سا1اأن���ه1ال1يوجد1فروقات1دالة1اح�سائي���ا1يف1مدى1توظيفهم1

لتلك1الكفايات1تعزى1ملتغري1اجلن�ص.1

ال�س�وؤال الثالث: هل تختلف درجة امتالك طلبة ق�س�م الرتبية اخلا�سة بجامعة 
امللك عبد العزيز للكفايات التكنولوجية باختالف ال�سنة الدرا�سية ؟

لالإجاب���ة1ع���ن1ه���ذا1ال�س���وؤال1مت1ا�ستخ���راج1املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1واالنحراف���ات1
املعياري���ة1لدرجة1امتالك1طلبة1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1بجامعة1امللك1عبد1العزيز1
للكفاي���ات1التكنولوجي���ة1ح�س���ب1متغري1ال�سن���ة1الدرا�سية,1واجل���دول1اأدناه1يو�سح1

ذلك.

جدول )9(
املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك طلبة ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة 

امللك عبد العزيز للكفايات التكنولوجية ح�صب متغري ال�صنة الدرا�صية
المتوسط الحسابيالعددالفئات

االنحراف 
المعياري

الكفايات االساسية

1614.01.50أولى

914.10.46ثانية

764.27.37ثالثة

324.25.39رابعة

3604.11.47المجموع
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المتوسط الحسابيالعددالفئات
االنحراف 
المعياري

كفايات االتصال

1613.52.46أولى

913.54.35ثانية

763.59.44ثالثة

323.73.43رابعة

3603.56.43المجموع

مهارات الحصول على 
المعلومات

1613.34.48أولى

913.47.50ثانية

763.53.54ثالثة

323.76.54رابعة

3603.45.52المجموع

استخدام التكنولوجيا في 
التعليم

1612.36.37أولى

912.34.40ثانية

762.31.34ثالثة

322.59.41رابعة

3602.37.38المجموع

الكفايات ككل

1613.30.24أولى

913.36.21ثانية

763.43.21ثالثة

323.57.27رابعة

3603.37.24المجموع

يبني1اجلدول1)9(1تباينا1ًظاهريا1ًيف1املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1املعيارية1
لدرجة1امتالك1طلبة1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1بجامعة1امللك1عبد1العزيز1للكفايات1
التكنولوجية1ب�سبب1اختالف1فئات1متغري1ال�سنة1الدرا�سية,1ولبيان1داللة1الفروق1
االإح�سائي���ة1ب���ني1املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1مت1ا�ستخ���دام1حتلي���ل1التباي���ن1االأحادي1

ح�سب1اجلدول1)10(.
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جدول )10(
حتليل التباين االأحادي الأثر ال�ص��نة الدرا�ص��ية على درجة امتالك طلبة ق�ص��م الرتبية اخلا�صة 

بجامعة امللك عبد العزيز للكفايات التكنولوجية

المصدر
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية

الكفايات االساسية

4.19331.3986.669.000بين المجموعات

74.599356.210داخل المجموعات

78.792359الكلي

كفايات االتصال

1.3393.4462.436.065بين المجموعات

65.224356.183داخل المجموعات

66.563359الكلي

مهارات الحصول 
على المعلومات

5.62231.8747.317.000بين المجموعات

91.172356.256داخل المجموعات

96.793359الكلي

استخدام التكنولوجيا 
في التعليم

1.8423.6144.437.004بين المجموعات

49.254356.138داخل المجموعات

51.096359الكلي

الكفايات ككل

2.2613.75414.102.000بين المجموعات

19.023356.053داخل المجموعات

21.284359الكلي

يتب���ني1من1اجل���دول1)10(1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1الداللة1
)1α1=0٫05(1تعزى1لل�سنة1الدرا�سية1يف1جميع1االأبعاد1ويف1الكفايات1ككل1با�ستثناء1
بع���د1كفايات1االت�سال,1ولبيان1الفروق1الزوجي���ة1الدالة1اإح�سائيا1بني1املتو�سطات1
احل�سابية1مت1ا�ستخدام1املقارنات1البعدية1بطريقة1�سفيه1كما1هو1مبني1يف1اجلدول1

.)11(
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جدول )11(
املقارنات البعدية بطريقة �صفية الأثر ال�صنة الدرا�صية

الفئات
المتوسط 
الحسابي

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

الكفايات األساسية

4.01أولى

4.10.10ثانية

26.16.*4.27ثالثة

4.25.24.15.02رابعة

مهارات الحصول على 
المعلومات

3.34أولى

3.47.13ثانية

3.53.19.06ثالثة

29.23.*42.*3.76رابعة

استخدام التكنولوجيا في 
التعليم

2.36أولى

2.34.02ثانية

2.31.05.03ثالثة

27.*25.*23.*2.59رابعة

الكفايات ككل

3.30أولى

3.36.06ثانية

12.07.*3.43ثالثة

15.*21.*27.*3.57رابعة

.)0٫051=1α1(111دالة1عند1م�ستوى1الداللة*

يتبني1من1اجلدول1)11(1االآتي:
وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1α(1=0٫051(1ب���ني1ال�سن���ة1االأوىل1وال�سن���ة1 -

الثالثة,1وجاءت1الفروق1ل�سالح1ال�سنة1الثالثة1يف1الكفايات1االأ�سا�سية.
وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1α(1=0٫051(1بني1ال�سن���ة1الرابعة1من1جهة1 -

وكل1م���ن1ال�سنت���ني1االأوىل1والثانية1من1جهة1اأخرى,1وج���اءت1الفروق1ل�سالح1
ال�سنة1الرابعة1يف1مهارات1احل�سول1على1املعلومات.



العدد ) 6/ج2( يناير 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 81 -

وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1α(1=0٫051(1بني1ال�سن���ة1الرابعة1من1جهة1 -
وكل1م���ن1ال�سنوات1االأوىل1والثانية1والثالثة1من1جهة1اأخرى,1وجاءت1الفروق1

ل�سالح1ال�سنة1الرابعة1يف1ا�ستخدام1التكنولوجيا1يف1التعليم.
وج���ود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1α(1=0٫051(1بني1ال�سنتني1االأوىل1والثالثة,1 -

وج���اءت1الف���روق1ل�سالح1ال�سنة1الثالثة,1كما1تب���ني1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1
ب���ني1ال�سن���ة1الرابع���ة1من1جه���ة1وكل1م���ن1ال�سنت���ني1االأوىل1والثاني���ة1والثالثة1
م���ن1جه���ة1اأخرى,1وجاءت1الف���روق1ل�سالح1ال�سن���ة1الرابع���ة1يف1الكفايات1ككل.
وميك���ن1تف�س���ري1ه���ذه1النتائ���ج1ان1الط���الب1والطالب���ات1يف1ال�سن���ة1الدرا�سي���ة1
الرابع���ة1اي1يف1مرحل���ة1التخ���رج1قد1اكت�سب���وا1خربة1كبرية1يف1ه���ذا1املجال1من1
خ���الل1املتطلب���ات1وامل�ساقات1التي1ق���د1در�سوها1واكت�سبوا1خ���ربه1من1خاللها,1
باالإ�ساف���ة1اىل1الواجب���ات1الت���ي1ق���د1قدموه���ا1اىل1اع�س���اء1هيئ���ة1التدري�ص1يف1
خمتل���ف1امل�سارات1وامل�ساقات1يف1تخ�س�ص1الرتبية1اخلا�سة,1واي�سا1من1خالل1
دخوله���م1امل�ستم���ر1عل���ى1موق���ع1اجلامع���ة1وموق���ع1الكلي���ة1ملتابع���ة1ت�سجيله���م1
ومواده���م1يف1الف�س���ول1ال�سابق���ة1ومتابع���ة1الق���رارات1والتعامي���م1الت���ي1تتعلق1
به���م1وبكليته���م.1ومن1جهة1اخرى1ميكن1تف�سري1ه���ذه1النتائج1ان1طلبة1ال�سنة1
الرابع���ة1يعمل���ون1ي���داأ1ًبي���د1م���ع1اع�س���اء1هيئ���ة1التدري����ص1يف1م�ساع���د1الطلبة1
اجل���دد1وار�سادهم1على1كيفية1الت�سجيل1والدخول1اىل1املواقع1املخ�س�سة1لهم1
وكيفي���ة1دخولهم1اليها1واحل�سول1على1املعلومات1ذات1العالقة1بهم1وبكليتهم1
وه���ذا1امن���ا1زاد1م���ن1خربتهم1يف1عملي���ة1التعامل1مع1احلا�س���وب1والربجميات1
واالنظمة1التكنولوجية1االمر1الذي1ادى1بهم1اىل1تقدمي1امل�ساعدة1من1خالل1
االر�س���اد1واالن�سط���ة1الطالبية1للطلبة1يف1ال�سنوات1ال�سابقة,1وعلى1غرار1ذلك1
جن���د1ان1طلب���ة1ال�سن���ة1الثالثة1ح�سل���وا1على1الرتتي���ب1الثاين,1وطلب���ة1ال�سنة1
الثالثة1ح�سلوا1على1الرتتيب1الثالث1,1كما1وح�سل1طلبة1ال�سنة1الرابعة1على1
الرتتي���ب1الرابع1واالخري1وهذا1ميك���ن1تف�سري1يف1ان1الطلبة1كلما1انتقلوا1اىل1
�سن���ة1درا�سي���ة1جدي���دة1زادت1خربتهم1ومكت�سباته���م1فيما1يخت����ص1با�ستخدام1
احلا�س���وب1وبرجمياته,1وكيفية1دخولهم1اىل1املواقع1االلكرتونية,1ومواقعهم1
ال�سخي�س���ة1عل���ى1موق���ع1اجلامعة,1باالإ�ساف���ة1اىل1انهم1يف1ط���ور1النمو1يف1هذا1
اجلان���ب1حت���ى1ياأخ���ذوا1امل�ساق���ات1الت���ي1تتطل���ب1منه���م1ا�ستخ���دام1احلا�س���وب1
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التط���ور1 مراحل���ة1 يف1 يزال���ون1 ال1 فه���م1 االخ���رى,1 التكنولوجي���ة1 واالنظم���ة1
والتعل���م1التدريج���ي1واملعتمد1على1خطط1درا�سي���ة1مو�سوعة1من1قبل1خرباء1
وخمت�س���ني1واع�س���اء1هيئة1تدري����ص1يف1جمال1الرتبية1اخلا�س���ة1حتى1ي�سلوا1
اىل1ال�سن���ة1االخ���رية1وهي1مرحل���ة1التخرج1وبذل���ك1يكونوا1ق���د1اكت�سبوا1هذه1
الكفايات1بدرجة1كبرية1توؤهلهم1اىل1دخول1�سوق1العمل1وامليدان1بكل1جاهزية1
وبق���درات1عالي���ة1ومتميزة.1وتتفق1هذه1الدرا�سة1م���ع1درا�سة1مغربي1)120021(1
الت���ي1اظه���رت1نتائجه���ا1ان1كفايات1عر�ص1امل���واد1املربجمة1اآلي���ا1حتتل1املرتبة1
االوىل1وكفايات1اإنتاجها1حتتل1املرتبة1الثانية,1باالإ�سافة1اىل1درا�سة1النعيمي1
)1990(1والتي1هدفت1اإىل1التعرف1على1اأثر1ا�ستخدام1برنامج1لتنمية1الكفايات1
الالزمة1للطالب1املعلمني1يف1م�ستوى1ال�سنة1الثالثة1يف1جمال1تقنيات1التعليم1
كم���ا1وتتف���ق1جزئيا1مع1درا�سة1عرمان)2007(.1كما1وتتعار�ص1مع1نف�ص1درا�سة11
مغرب���ي)2002(1والتي1اظهرت1النتائج1ان1هناك1انخفا�سا1ً�سديدا1ًيف1م�ستوى1
عينة1البحث1للم�ستوى1الثامن1يف1الكفايات1بجانبيها1املعريف1واملهاري1مما1دل1

على1حاجة1الطالبات1لرفع1م�ستواهن1يف1الكفايات.

التو�صيات:
يف1�سوء1نتائج1الدرا�سة1يو�سي1الباحثان1مبا1يلي:

11 اجراء1درا�سات1اأخرى1تاأخذ1بعني1االعتبار1عينات1جديدة1ومتغريات1جديدة..
21 العم���ل1على1تن�سيط1دور1اأع�ساء1هيئ���ة1التدري�ص1يف1االر�ساد1امل�ستمر1للطالب1.

واملحافظة1عليه.
31 ا�س���راك1الطلب���ة1يف1جانب1االر�ساد1وتفعيل1االن�سطة1الطالبية1والتي1تخت�ص1.

با�ستخدام1احلا�سوب1واالنظمة1التكنولوجية1.
41 �س���رورة1قي���ام1وكال���ة1الكلي���ة1للتطوي���ر1بعم���ل1دورات1متخ�س�س���ة1يف1جم���ال1.

ا�ستخ���دام1احلا�سوب1والتقني���ات1التكنولوجية1املختلف���ة1واملتوافرة1يف1الكلية,1
وكيفية1الدخول1اىل1قواعد1البيانات1واملواقع1املخ�س�سة1للطالب1على1موقع1

اجلامعة.
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فاعليــة برنامــج اإثرائي فى خف�س حــدة ا�صطراب ق�صــور االنتباه 
امل�صحــوب بالن�صــاط الزائد لدي االأطفــال املتفوقني عقليــا وتنمية 

تفكريهم االبتكاري 
اإعداد 111111111111111111111111111

د. ممود ممد الطنطاوي
مدر�س بق�صم الرتبية اخلا�صة 

كلية الرتبية - جامعة عني �صم�س
امللخ�س:

1111111هدفت1هذه1الدرا�سة1اإيل1خف�ص1حدة1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائد1ل���دي1االأطفال1املتفوقني1عقليا1وتنمية1تفكريهم1االبتكاري1من1
خالل1برنامج1اإثرائي,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1ع�سرة1اأطفال1)18ذكور,121اإناث(1
م���ن1ذوي1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1املتفوقني1عقليا1
امللتحقني1بال�سف1الثالث1االبتدائي,1وا�ستخدمت1الدرا�سة1جمموعة1من1االأدوات1
ه���ي:1بطاري���ة1ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1
ل���دي1االأطفال1)اإعداد/عب���د1الرحمن1�سيد1�سليمان1وحممود1حممد1الطنطاوي,1
2012(,1واختب���ار1اإبراه���ام1للتفك���ري1االبت���كاري1)تعري���ب1وتقني���ني1جم���دي1عب���د1
1J. C. Raven1الكرمي1حبيب,20011(,1واختبار1امل�سفوفات1املتتابعة1املطور1لرافن
)تقنني1– اأمينة1كاظم1واآخرون,20051(,1والربنامج1االإثرائي1)اإعداد/1الباحث(,1
واأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�سة1فاعلي���ة1الربنامج1االإثرائي1يف1خف����ص1حدة1ا�سطراب1
ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال1املتفوقني1عقليا,1وكذلك1

فاعليته1يف1تنمية1التفكري1االبتكاري1لديهم.

The Effectiveness of an Enrichment Program for 
Reducing Attention Deficit Hyperactivity Disorder and 
Developing Creative Thinking among Gifted Children
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Abstract:
  This study aimed to reduce the intensity of attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) among gifted children and 
developing their creative thinking using an enrichment program. The 
participants of the study were 10 primary third gifted children (8 
males, 2 females) who have ADHD. The researcher used a number 
of tools: ADHD Diagnostic Battery for Children (prepared by 
Abd Elrahman Soliman & Mahmoud Mohamed Eltantawy, 2012), 
Abraham Test for Creative Thinking (Arabicized & Standardized 
by Magdy Abd Elkarim Habib, 2001), Raven’s Colored Progressive 
Matrices Test (Standardized by Amina Kazem et al., 2005), the 
enrichment program (prepared by the researcher). The study results 
revealed the effectiveness of the enrichment program for decreasing 
ADHD and developing creative thinking among gifted children.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

- مقدمة:

املتفوق���ني1عقلي���ا1 باالأف���راد1 املتقدم���ة1اهتمام���ا1كب���ريا1ً 1تهت���م1املجتمع���ات1 1 1 1
واملوهوب���ني1واملبتكري���ن1م���ن1اأبنائه���ا1الأنه���م1ميثلون1اأمله���ا1و�سبيله���ا1اإيل1حتقيق1
التقدم1واالزدهار,1لذلك1ت�سعي1هذه1املجتمعات1بكل1ما1متلك1من1قوة1اإيل1التغلب1
علي1ما1قد1يعوق1م�سرية1منو1هوؤالء1االأفراد,1والعمل1علي1تربيتهم1تربية1ت�سمن1

ا�ستثمار1ما1لديهم1من1قدرات1واإمكانات1وطاقات.1

1111وق���د1يتعر����ص1االأطف���ال1املتفوق���ني1عقلي���ا1واالأطف���ال1املوهوب���ني1واالأطفال1
املبتكري���ن1كغريهم1م���ن1االأطفال1االآخري���ن1اإيل1بع�ص1امل�س���كالت1واال�سطرابات,1
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Attention Deficit-1ويعد1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد
ق���د1 الت���ي1 اال�سطراب���ات1 ه���ذه1 اأح���د1 1Hyperactivity Disorder (ADHD)

يتعر�ص1لها1هوؤالء1االأطفال1والتي1قد1تهدر1قدراتهم1وتبدد1طاقاتهم.11

111فقد1ُيظهر1بع�ص1االأطفال1املتفوقني1عقليا1اأعرا�سا1تدل1علي1معاناتهم1من1
ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد,1وتت�سم���ن1هذه1االأعرا�ص1
�سعوبة1توجيه1االنتباه,1والن�ساط1احلركي1الزائد,1وال�سلوك1االندفاعي,1و�سعوبة1
اإمت���ام1امله���ام1املوكل���ة1اإليهم,1و�سعوب���ة1اإتباع1القواع���د1والتعليم���ات,1باالإ�سافة1اإيل1
امل�س���كالت1االجتماعية,1وانخفا�ص1م�ستوي1التح�سي���ل1الدرا�سي,1وجدير1بالذكر1
اأن1ه���ذه1ال�سلوكي���ات1ترتبط1بكل1من1التفوق1العقلي1م���ن1جهة1وا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1من1جه���ة1اأخري,1لذلك1ت���ربز1هنا1ق�سيتان1
عل���ي1ق���در1كب���ري1م���ن1االأهمي���ة,1الق�سي���ة1االأويل1ه���ي:1التقيي���م1املزدوج1ل���كل1من1
التف���وق1العقلي1وا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد,1والق�سية1
الثاني���ة1ه���ي1خطاأ1الت�سخي����ص1الذي1ميك���ن1اأن1يحدث1عند1ت�سخي����ص11ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1ل���دي1االأطف���ال1املتفوق���ني1عقلي���ا

111111.(Kerr & Wells,2009:73)1

111ويف1هذا1ال�سدد1يوؤكد1الباحثون1يف1جمال1تربية1ورعاية1االأطفال1املتفوقني1
عقلي���ا1اأن1هن���اك1ت�ساب���كا1وتداخ���ال1ب���ني1ال�سلوكيات1الت���ي1يظهره���ا1االأطفال1ذوو11
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د,1وال�سلوكي���ات1الت���ي1قد1
يظهره���ا1االأطفال1املتفوقني1عقليا,1ويري1هوؤالء1الباحثون1اأن1البيئات1التعليمية1
ه���ي1امل�س���وؤول1االأول1عن1ح���دوث1هذا1الت�ساب���ك1وذلك1التداخل,1حي���ث1يوؤدي1عدم1
وج���ود1بيئ���ة1مدر�سي���ة1تتح���دي1وت�ستث���ري1ق���درات1االأطف���ال1املتفوق���ني1عقليا1اإيل1
ظه���ور1ه���ذه1ال�سلوكي���ات1والتي1ق���د1ت�سخ�ص1بطريقة1خط���اأ1علي1اأنه���ا11ا�سطراب1

11.(Lovecky, 2004:65)ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد

1111فعلي1�سبيل1املثال1قد1ُيظهر1االأطفال1املتفوقون1عقليا1عر�ص1ق�سور1االنتباه1
عندما1ال1تتوفر1لهم1اأن�سطة1تعليمية1ت�ستثري1اإمكاناتهم1وتتحدي1قدراتهم,1علي1
ح���ني1ُيظه���ر1هوؤالء111االأطفال1الن�ساط1الزائ���د1عندما1تكون1االأن�سطة1واملهام1التي1
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يقومون1بها1�سيقة1وممتعة1بالن�سبة1لهم,1وعلي1الرغم1من1الت�سابه1بني1ال�سلوكيات1
التي1ُيظهرها1هوؤالء1االأطفال1اإال1اأنه1توجد1خ�سائ�ص1�سلوكية1تت�سف1بها1كل1فئة1

1.(Reis & McCoach,2002 )وتعد1حمكات1لعملية1الت�سخي�ص1الفارق

111م���ن1جان���ب1اآخ���ر1ينبغ���ي1اأن1ترك���ز1عملي���ة1التدخل1عل���ي1جوان���ب1القوة1لدي1
ه���وؤالء1االأطف���ال1م���ن1جه���ة,1وعل���ي1ع���الج1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1
بالن�س���اط1الزائ���د1من1جه���ة1اأخري,1وينبغ���ي1اأن1يدرك1القائم1بعملي���ة1التدخل1اأن1
عملي���ة1التدخ���ل1لالأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1
الزائ���د1املتفوق���ني1عقلي���ا1تختل���ف1عن1عملي���ة1التدخ���ل1لالأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1
ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1من1غري1املتفوقني1عقليا,1حيث1تف�سل1
املجموعة1االأويل1التعقيد1يف1املهام,1وعدم1تقليل1وقت1العمل,1وعدم1تب�سيط1املهام1
الأن1ذل���ك1ي�سيبه���م1باالإحباط,1كما1يحتاج1هوؤالء1االأطفال1اإيل1م�ستويات1مرتفعة1
م���ن1اال�ستث���ارة1وهذا1علي1نقي�ص1م���ا1يحتاج1اإليه1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1
11.(Neihart , 2003)االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1من1غري1املتفوقني1عقليا

 - م�صكلة الدرا�صة:
111ال1�سك1يف1اأن1االأطفال1املتفوقني1عقليا1ميثلون1جمموعة1غري1متجان�سة1من1
االأطف���ال1فه���م1يختلفون1عن1اأية1جمموعات1اأخري,1وخا�سة1اأن1البع�ص1منهم1قد1
يك���ون1لدي���ه1احتياجات1خا�سة1باالإ�سافة1اإيل1تفوق���ه1العقلي,1وقد1تت�سح1الفجوة1
النمائي���ة1ب�س���ورة1كبرية1بني1هوؤالء1االأطفال1فقد1يك���ون1لديهم1تفاوتا1وا�سحا1يف1
اجلوان���ب1العقلية1واملعرفي���ة1واجل�سمي���ة1واالنفعالية1واالجتماعي���ة,1ويزداد1هذا1
التف���اوت1و�سوح���ا1عندما1يع���اين1الطفل1من1ا�سط���راب1قد1يخف���ي1وراءه1جوانب1

1.(Distin,2006:159)التفوق

11وُيعد1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1اأحد1اال�سطرابات1
الت���ي1ق���د1يعاين1منه���ا1االأطفال1املتفوقني1عقلي���ا,1مما1ي���وؤدي1اإيل1ا�ستنفاذ1الطفل1
املتف���وق1عقلي���ا1قدرا1كبريا1م���ن1طاقاته1العقلي���ة1لكي1يتوافق1م���ع1بيئته,1وعندما1
يك���ون1ه���ذا1اال�سط���راب1اأك���ر1ح���دة1ويعج���ز1الطف���ل1يف1الوق���ت1ذات���ه1ع���ن1اإدارة1
اال�سط���راب1اأو1التغل���ب1علي���ه1ف���اإن1القائم���ني1علي1رعاي���ة1الطفل1يهتم���ون1بعالج1
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اال�سط���راب1ويرتك���ون1جوانب1التف���وق1والنبوغ,1وقد1يوؤدي1ع���دم1ح�سول1الطفل1
املتف���وق1عقلي���ا1عل���ي1برام���ج1التدخل1الالزمة1يف1ه���ذه1احلال���ة1اإيل1تبديد1طاقاته1

.(Distin,2006:160)وهدر1قدراته

111وتختل���ف1برام���ج1التدخ���ل1املقدمة1لالأطفال1ذوي1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1
امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا1عن1برامج1التدخل1املقدمة1لالأطفال1

ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1من1غري1املتفوقني.
1

111فهن���اك1بع����ص1النتائج1الت���ي1اأو�سحتها1البحوث1والدرا�س���ات1ال�سابقة1والتي1
ت�س���ري1اإيل1اأن1بع����ص1التدخ���الت1العالجي���ة1الت���ي1يو�س���ي1به���ا1لع���الج11ا�سطراب1
املتفوق���ني1 ل���دي1االأطف���ال1غ���ري1 الزائ���د1 ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1
عقلي���ا1ق���د1ال1ت�سل���ح1لع���الج1ه���ذا1اال�سط���راب1ل���دي1االأطف���ال1املتفوق���ني1عقلي���ا

.(Neihart , 2008:126)1

111حي���ث1يحت���اج1هوؤالء1االأطف���ال1اإيل1تعقيد1املهام1واال�ستث���ارة1املرتفعة1ووجود1
املحف���زات1البيئية,1وعلي1النقي�ص1من1ذلك1يحتاج1االأطفال1ذوو1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1غري1املتفوقني1عقليا1اإيل1تق�سري1زمن1املهام1
.(Buttross,2007:71)وتب�سيطها1وعدم1تعقيدها1واإيل1قلة1املثريات1واملحفزات
11وه���ذا1ي���دل1عل���ي1اأن1ه���وؤالء1االأطف���ال1يحتاج���ون1اإيل1تدخ���الت1خمتلف���ة,1لذلك1
تعتم���د1الدرا�سة1احلالية1علي1االأن�سط���ة1االإثرائية1التي1ت�ستثري1قدرات1واإمكانات1
االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1املتفوقني1

عقليا1وتعمل1علي1تنمية1تفكريهم1االبتكاري.

وميكن بلورة م�سكلة الدرا�سة احلالية يف ال�سوؤال التايل:

ه���ل1ميكن1خف�ص1ح���دة1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
ل���دي1االأطف���ال1املتفوق���ني1عقليا1وتنمي���ة1تفكريهم1االبتكاري1م���ن1خالل1برنامج1

اإثرائي1اأعد1خ�سي�سا1لذلك؟
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- هدف الدرا�صة:
111تهدف1الدرا�سة1احلالية1اإيل1خف�ص1حدة1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائد1ل���دي1االأطفال1املتفوقني1عقليا1وتنمية1تفكريهم1االبتكاري1من1

خالل1برنامج1اإثرائي.

- اأهمية الدرا�صة:
111ميكن1اإيجاز1اأهمية1الدرا�سة1احلالية1فيما1يلي:

1-1اإلق���اء1ال�س���وء1علي1م�سكلة1مهمة1من1امل�سكالت1التي1قد1تعرت�ص1منو1االأطفال1
املتفوقني1عقليا1والتي1قد1توؤدي1اإيل1تبديد1طاقاتهم1وامكاناتهم,1وهي1م�سكلة1

ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد.
2-1االإ�سهام1يف1زيادة1كم1املعلومات1واحلقائق1عن1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1

بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال1املتفوقني1عقليا.
3-1تزوي���د1املكتبة1العربية1باإحدى1الدرا�سات1التي1تتناول1م�سكلة1ا�سطراب1ق�سور1
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال1املتفوقني1عقليا,1حيث1ات�سح1
للباح���ث1م���ن1مراجعة1ما1اأمكنه1احل�سول1عليه1من1بحوث1ودرا�سات1�سابقة1اأن1

هناك1ندرة1يف1البحوث1والدرا�سات1العربية1التي1تناولت1هذه1امل�سكلة.1
4-1تو�سي���ح1االحتياج���ات1الرتبوية1والتعليمية1املختلف���ة1لالأطفال1ذوي1ا�سطراب1

ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا.
5-1تو�سي���ح1طبيعة1االخت���الف1بني1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائد1لدي1االأطفال1املتفوقني1عقليا,1ولدي1االأطفال1غري1املتفوقني1عقليا.

6-1تقدمي1برنامج1تدخل1يعتمد1علي1بع�ص1االأن�سطة1االإثرائية1خلف�ص1حدة1هذا1
اال�سطراب1لدي1االأطفال1املتفوقني1عقليا1وكذلك1تنمية1تفكريهم1االبتكاري.
7-1ميكن1اأن1ت�سكل1الدرا�سة1احلالية1نقطة1انطالق1نحو1درا�سات1اأخري1م�ستقبلية1

يف1البيئة1العربية.
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- م�صطلحات الدرا�صة:
1يت�سم���ن1البح���ث1احل���ايل1اأربع���ة1م�سطلح���ات1اأ�سا�سي���ة1ميك���ن1تعريفه���ا1علي1

النحو1التايل:
Enrichment  Program1:1- الربنامج الإثرائي

1111يع���رف1الباح���ث1الربنام���ج1االإثرائي1اإجرائيا1باأن���ه1برنامج1منظم1وخمطط1
يعتم���د1عل���ي1جمموع���ة1من1االأن�سط���ة1والفنيات1الت���ي1تتنا�سب1م���ع1االأطفال1ذوي11
ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا1والتي1تعمل1
يف1الوق���ت1ذات���ه1عل���ي1تنمية1تفكريه���م1االبتكاري,1وم���ن1هذه1االأن�سط���ة1والفنيات1
الع�س���ف1الذهن���ي,1وح���ل1امل�سكل���ة,1واأن�سط���ة1التح���دي,1واالأن�سط���ة1الق�س�سي���ة,1
واأن�سط���ة1املقارن���ة1واملقابل���ة,1واأن�سط���ة1تنمية1الق���درة1عل���ي1التخيل...الخ,1وتعمل1
ه���ذه1االأن�سط���ة1والفني���ات1عل���ي1ا�ستث���ارة1وحتفيز1االأطف���ال,1وتخاط���ب1م�ستويات1
التفك���ري1العلي���ا1لديه���م1كما1يعتمد1ه���ذا1الربنامج1علي1بع�ص1الفني���ات1ال�سلوكية1

والفنيات1املعرفية.11

 Attention   2- ا�س�طراب ق�س�ور النتب�اه امل�س�حوب بالن�س�اط الزائ�د:1
Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD)

1American Psychiatric النف�س���ي1 للط���ب1 االأمريكي���ة1 اجلمعي���ة1 تع���رف1
1Association (APA,2000)ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1
الزائ���د1باأن���ه1جمموع���ة1من1اأوج���ه1الق�سور1التي1ع���ادة1ما1تتطور1خ���الل1ال�سنوات1
اخلم����ص1االأويل1م���ن1عم���ر1الطفل,1وتعرب1عن1نف�سها1من1خ���الل1ال�سلوكيات1التي1
ميار�سه���ا1الطف���ل1والت���ي1تتمث���ل1يف1ق�س���ور1االنتب���اه,1اأو1االندفاعي���ة,1اأو1الن�س���اط1
الزائ���د,1وكذل���ك1ع���دم1القدرة1عل���ي1اال�ستم���رار1يف1اأداء1املهمة,1وع���دم1القدرة1علي1
 American(التنظي���م,1وهن���اك1العديد1م���ن1العوامل1امل�سبب���ة1لهذا1اال�سط���راب

.Psychiatric Association,2000)

1111ويعرف���ه1الباح���ث1اإجرائي���ا1باأن���ه1الطف���ل1الذي1يع���اين1من1النم���ط1املختلط1
ال���ذي1يجمع1بني1اأعرا�ص1ق�سور1االنتباه1)مث���ل1�سعف1االنتباه1وت�ستته1و�سعوبة1
الرتكيز...1الخ(1من1ناحية1واأعرا�ص1الن�ساط1الزائد1واالندفاعية1)مثل1احلركة1

الزائدة1وال�سلوك1االندفاعي1...1الخ(1من1ناحية1اأخري.1111
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1111  Intellectual Gifted Child1:3- الطفل املتفوق عقليا
111يعرف1الطفل1املتفوق1عقليا1باأنه1ذلك1الطفل1الذي1لديه1قدرة1عقلية1عامة1
مرتفع���ة1تق���در1ب����11201درجة1اأو1اأكر1علي1اأحد1مقايي�ص1ال���ذكاء1الفردية,1ويحتاج1
ه���ذا1الطف���ل1اإيل1بع����ص1اخلدم���ات1والربام���ج1التي1تختل���ف1عما1يق���دم1لالأطفال1

.(Kerr & Wells, 2009: 392 )1العاديني1يف1املدر�سة

111ويع���رف1الباح���ث1الطف���ل1املتفوق1عقلي���ا1اإجرائيا1باأنه1الطف���ل1الذي1يح�سل1
علي1درجة1ذكاء11201فاأكر1علي1مقيا�ص1الذكاء1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1احلالية.

Creative Thinking1:4- التفكري البتكاري
111يتبن���ي1الباح���ث1مفه���وم1االبت���كار1الذي1و�سع���ه1جيلفورد119571وال���ذي1عرف1فيه1
االبت���كار1باأن���ه1تنظيم���ات1من1عدد1م���ن1املقدرات1العقلي���ة1الب�سيطة1الت���ي1تختلف1فيما1
بينه���ا1باخت���الف1جم���ال1االبت���كار,1واأن1االبت���كار1عملية1معرفي���ة1تعتمد1عل���ي1االأ�سالة1
واملرونة1والطالقة1واحل�سا�سية1للم�سكالت)عبد1املطلب1اأمني1القريطي,1141:2005(.

- االإطار النظري للدرا�صة:
111اهتمت1البحوث1والدرا�سات1ال�سابقة1التي1تناولت1بالدرا�سة1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطف���ال1املتفوقني1عقليا1باالإجابة1عن1
ثالث���ة1اأ�سئل���ة1هي,1اأوال:1ه���ل1تختلف1طبيعة1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال1املتفوقني1عقليا1عن1طبيعة1هذا1اال�سطراب1لدي1
االأطفال1غري1املتفوقني1عقليا؟,1ثانيا:1هل1يوجد1ت�سابه1وت�سابك1بني1ال�سلوكيات1
الت���ي1ُيبديه���ا1االأطف���ال1املتفوق���ني1عقليا1م���ن1ناحي���ة1وال�سلوكيات1الت���ي1يظهرها1
االأطف���ال1ذوو1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1من1ناحية1
اأخ���ري؟,1وثال���ث1هذه1االأ�سئلة1هل1يحتاج1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا1اإيل1برامج1تدخل1تختلف1عن1برامج1
التدخ���ل1التي1تقدم1لالأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1

11.(Neihart,2008:125)1الزائد1من1غري1املتفوقني1عقليا؟
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1111ويف1ه���ذا1ال�س���دد1ي�س���ري1Neihart (2003)1اإيل1اأن1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1اأقل1من1اأقرانهم1العاديني1مبا1يقارب1
�سنت���ني1اأو1ث���الث1�سنوات1من1حي���ث1الن�سج1يف1اجلانبني1االجتماع���ي1واالنفعايل,1
وينطب���ق1نف����ص1االأم���ر1عل���ي1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائد1املتفوقني1عقليا,1مما1يتطلب1اإجراءات1تربوية1خا�سة1يف1عملية1
الت�سك���ني1الرتب���وي,1حيث1ي���وؤدي1وجود1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1املتفوق���ني1عقلي���ا1م���ع1اأقرانه���م1املتفوق���ني1الذين1ال1
يعان���ون1من1ه���ذا1اال�سطراب1يف1الف�سل1الدرا�سي1اإيل1ع���دم1التكافوؤ1بينهم1لتاأخر1
الن�س���ج1االجتماعي1والن�سج1االنفعايل1لالأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1

امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا.

111كم���ا1يحت���اج1ه���وؤالء1االأطف���ال1اإيل1اإج���راءات1خا�س���ة1واإيل1مراع���اة1بع����ص1
اأن1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1 االعتب���ارات,1وخا�س���ة1
بالن�س���اط1الزائ���د1املتفوق���ني1عقلي���ا1)الدرج���ة1املتو�سط���ة,1والدرج���ة1ال�سدي���دة(1
يكون���وا1غ���ري1نا�سج���ني1اجتماعي���ا1وانفعالي���ا,1بينم���ا1يف1غال���ب1االأمر1يك���ون1لدي1
االأطفال1املتفوقني1عقليا1ن�سجا1متقدما1يف1هذين1اجلانبني,1كما1يحتاج1االأطفال1
املتفوقون1اإيل1التعلم1مع1اأقرانهم1املت�سابهني1معهم1يف1االهتمامات1والقدرات,1ويف1
ه���ذه1احلال���ة1يواجه1االأطف���ال1ذوو1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائد1املتفوقني1عقليا1م�سكلة1الأنهم1اأقل1ن�سجا1اجتماعيا1وانفعاليا1من1اأقرانهم1

.(Millichap,2010:151)

111ويذك���ر1العدي���د1م���ن1الباحث���ني1يف1جم���ال1تربي���ة1االأطفال1املتفوق���ني1عقليا1
اأن1هن���اك1�سعوب���ة1كب���رية1يف1ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�س���ور1 الراه���ن1 الوق���ت1 يف1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1ل���دي1املتفوق���ني1عقلي���ا,1ويع���زو1الباحثون1
ه���ذه1ال�سعوب���ة1اإيل1البيئ���ة1املدر�سي���ة1التي1ال1ت�ستث���ري1اهتماماته���م1وال1حتفز1ما1
لديه���م1م���ن1التفوق1العقلي,1لذل���ك1فهناك1الكثري1من1االأطف���ال1املتفوقني1عقليا1
الذي���ن1يت���م1ت�سخي�سه���م1ب�سورة1خاطئة1عل���ي1اأنهم1يعانون1م���ن1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1يف1حني1اأنهم1ال1يعانون1من1هذا1اال�سطراب,1
ولكنهم1يحتاجون1يف1حقيقة1االأمر1اإيل1مهام1واأن�سطة1مدر�سية1ت�ستثري1قدراتهم1

.(Lovecky,2004:418)وامكاناتهم
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11111كم���ا1ي�س���ري1بع����ص1الباحث���ني1اإيل1احتم���ال1ح���دوث1خط���اأ1الت�سخي�ص1نظرا1
لوجود1تداخل1بني1اخل�سائ�ص1املرتبطة1بالتفوق1العقلي1من1ناحية,1واخل�سائ�ص1
املرتبطة1با�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1من1ناحية1اأخري,1
ويق�س���د1بخط���اأ1الت�سخي����ص1اأن1ُيظه���ر1الطف���ل1�سلوكي���ات1تدل1عل���ي1معاناته1من1
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1بينما1ه���و1يف1واقع1االأمر1
ال1يع���اين1م���ن1ه���ذا1اال�سطراب,1فقد1يظه���ر1الطفل1ذو1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1
امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1نف�ص1ال�سلوكيات1التي1يظهرها1الطفل1املتفوق1عقليا,1
فعل���ي1�سبيل1املث���ال1قد1يظهر1الطفل1املتفوق1عقليا1�سل���وك1ق�سور1االنتباه1نتيجة1
لف���رط1اال�ستثارة1العقلي���ة1overexcitability Intellectual1والتي1تعترب1�سمة1
ممي���زة1للمتفوق���ني1عقليا,1اأو1نتيجة1ل�سعوره1بامللل1داخ���ل1الف�سل11املدر�سي1الذي1
ال1يتوفر1فيه1القدر1الكايف1من1اال�ستثارة,1علي1حني1ميكن1تف�سري1الن�ساط1الزائد1
 Psychomotor1لدي1االأطفال1املتفوقني1نتيجة1لفرط1اال�ستثارة1النف�ص1حركية
1,11overexcitabilityكما1قد1يظهر1الطفل1املتفوق1عقليا1�سلوك1االندفاع1نتيجة1
النفتاح���ه1عل���ي1اخلربة,1لذل���ك1ينبغي1علي1القائ���م1بعملية1الت�سخي����ص1اأن1يكون1
عل���ي1وعي1ت���ام1بخ�سائ�ص1كل1م���ن1التفوق1العقل���ي1وخ�سائ�ص1ا�سط���راب1ق�سور1

.(Kerr& Wells, 2009:73)1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد

111اأم���ا1م���ا1يتعل���ق1باحتي���اج1االأطفال1ذوي1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1املتفوق���ني1عقليا1اإيل1برام���ج1تدخل1تختلف1ع���ن1الربامج1التي1
تق���دم1لالأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1من1
غ���ري1املتفوقني1عقليا,1فقد1اأو�سح1الباحثون1اأن1برامج1التدخل1املقدمة1لالأطفال1
ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا1تختلف1
عن1برامج1التدخل1التي1تقدم1لالأطفال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1م���ن1غري1املتفوق���ني1عقليا,1حي���ث1حتتاج1املجموع���ة1االأويل1اإيل1
تعقي���د1امله���ام1واال�ستثارة1املرتفعة1ووج���ود1املحفزات1البيئي���ة,1وعلي1النقي�ص1من1
ذل���ك1حتتاج1املجموعة1الثانية1اإيل1تق�س���ري1زمن1املهام1وتب�سيطها1وعدم1تعقيدها1

.(Buttross,2007:71)وقلة1املثريات1واملحفزات
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1111كما1يوجد1لدي1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائ���د1املتفوق���ني1عقلي���ا1العدي���د1من1اجلوان���ب1االإيجابي���ة1املمي���زة,1فعندما1تتم1
ا�ستث���ارة1ه���وؤالء1االأطفال1من1خالل1مهام1مثرية1و�سيقة1ي�ستطيع1هوؤالء1االأطفال1
اأداء1امله���ام1ب�س���ورة1�سريعة1وبجودة1ودقة1عالية,1حيث1يوجد1لدي1هوؤالء1االأطفال1
الكث���ري1م���ن1االأف���كار1االبتكاري���ة1الت���ي1تت�س���ح1م���ن1خ���الل1اأفكاره���م1وحديثه���م1
وكتاباته���م,1وعن���د1ممار�سته���م1للفن���ون1الب�سري���ة1واالأدائي���ة,1كم���ا1وج���د1اأن1لدي1
ه���وؤالء1االأطف���ال1الق���درة1علي1مالحظ���ة1بع����ص1التفا�سيل1التي1ق���د1ي�سعب1علي1
االآخري���ن1مالحظته���ا,1كم���ا1وجد1اأن1ل���دي1هوؤالء1االأطف���ال1القدرة1عل���ي1اكت�ساف1
رواب���ط1وعالق���ات1جديدة,1ويف1اأحيان1اأخري1يبتكر1هوؤالء1االأطفال1بع�ص1االألعاب1

111.(Lovecky,2004:93)1والق�س�ص1ذات1درجة1عالية1من1اجلودة
1

- الف�روق ب�ني اأعرا��س ا�س�طراب ق�س�ور النتباه امل�س�حوب بالن�س�اط الزائد 
والتفوق العقلي:

111ال1�س���ك1يف1اأن1هن���اك1اأوج���ه1اخت���الف1عدي���دة1ب���ني1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1والتفوق1العقلي,1وتت�سح1اأوجه1االختالف1يف1العديد1
م���ن1اجلوانب,1ومن1هذه1اجلوانب1مهارات1االنتباه,1واالأداء1االأكادميي,1وم�ستوي1

الن�ساط,1وال�سداقات,1واجلدول1)1(1يو�سح1هذه1الفروق.111
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جدول )1(
الفروق بني اأعرا�س ا�صطراب ق�صور االنتباه امل�صحوب بالن�صاط الزائد والتفوق العقلي

اضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائدالتفوق العقلي

مهارات االنتباه
- لدي الطفل القدرة علي التركيز واالنتباه.

- يستطيع الطفل أن ينتبه انتباها طويل األمد عندما تكون 
المهام التي يقوم بها ممتعة وشيقة.

تتطلب مستوي عال  التي  الجديدة  المهام  الطفل  يفضل   -
من التحدي، ولكنه في الوقت ذاته يستطيع االنتباه للمهام 

الروتينية.
- عندما يكون لدي الطفل جوانب تفوق وموهبة في الجانب 

البصري فأنه سوف ال ينتبه للمدخالت السمعية.
التعليمية عندما تكون  المهمة  يقوم بسلوك ال يتسق مع   -

المهمة التعليمية أدني من مستوي قدراته.
الطفل  يكون  ال  قد  واإلنجاز  التفوق  لتحقيق  مسعاه  في   -
المتفوق عقليا راغبا في تأجيل اهتماماته بحيث تتناسب مع 

توجيهات وتعليمات الراشدين.

التعليمية، وعدم  للمهام  االنتباه  في  الطفل صعوبة  لدي   -
االنتباه لشرح المعلم، والنسيان، وسوء التنظيم.

- لدي الطفل صعوبة في االستمرار في أداء المهام، ويبذل 
جهدا من أجل إتمامها. 

- يستطيع االنتباه للمهام الروتينية بصعوبة.
- ال ينتبه لمعظم المثيرات سواء كانت سمعية أو بصرية.

- لديه مشكالت تتعلق بتركيز االنتباه في معظم المواقف 
(باستثناء ألعاب الكمبيوتر ومشاهدة التليفزيون).

- قد ال يكون الطفل قادرا علي التحكم في انتباهه حتى مع 
توجيهات وتعليمات الراشدين.

األداء األكاديمي
- يكره بعض األطفال المتفوقين عقليا الكتابة اليدوية ألن 
أيديهم قد ال تتحرك بنفس السرعة التي تفكر بها عقولهم. 

- أداء الطفل يتميز بأنه ذو مستوي مرتفع، ويحدث ذلك 
عندما يحب األطفال معلميهم، وعندما تكون هناك أنشطة 

تتحدي قدراتهم العقلية.
- يبحث الطفل المتفوق عقليا عن االستثارة العقلية حتى لو 

كانت في أحالم اليقظة.

االنتباه  قصور  اضطراب  يصاحب  أن  المحتمل  من   -
مثل  التعلم  صعوبات  بعض  الزائد  بالنشاط  المصحوب 
صعوبات الوعي الصوتي، وصعوبات اإلدراك البصري 
إلي  باإلضافة  اليدوية،  الكتابة  علي  تؤثر  التي  الحركي 

مشكالت التذكر. 
- األداء مختلف من حيث الجودة. 

- يبحث الطفل عن االستثارة الحسية (خاصة االستثارة البصرية).
مستوي النشاط

- تكون مستويات األنشطة موجهة ومباشرة، وقد ال تكون 
موجهة نحو األنشطة التي اختارها الراشدين. 

- يحب التحدث والحركة.

وتكون  فيها،  ومبالغ  مفرطة  األنشطة  مستويات  تكون   -
غير مرتبطة وغير مالئمة للموقف ككل.

- ال يستطيع الطفل التوقف عن الحديث أو الحركة.
الصداقات

يكون  عندما  وخاصة  جيدة  غير  أقرانهم  مع  عالقاتهم   -
هؤالء األقران اقل منهم ذكاًء.

داخل  بمفردهم  العمل  عقليا  المتفوقون  األطفال  يفضل   -
أفضل  هذا  يعتبرون  حيث  المتجانسة  غير  المجموعات 

بالنسبة لهم.

- عالقاتهم مع أقرانهم غير جيدة نتيجة الرتفاع معدالت 
العدوان اللفظي والجسدي نحوهم. 

العمل مع اآلخرين، ويمارسون  - يفضل هؤالء األطفال 
في  صعوبة  يجدون  كما  المهمة،  مع  تتسق  ال  سلوكيات 

إدارة العمليات االجتماعية داخل فريق العمل.  

(Porter,2005:187-188)
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-التفكري البتكاري:   
111لقد1كان1لثورة1القيا�ص1النف�سي1تاأثريات1ايجابية1واأخري1�سلبية1علي1جمال1
االبت���كار,1فمن1الناحية1االإيجابية1�سهلت1هذه1االختبارات1عملية1اإجراء1البحوث,1
حي���ث1وف���رت1جمموعة1م���ن1االختب���ارات1املخت�سرة1و�سهل���ة1التطبي���ق,1كما1اأعدت1
اأدوات1مو�سوعي���ة1للتقدي���ر1النف�سي1واإعطاء1الدرج���ات1ب�سكل1كمي1دقيق,1اأما1من1
الناحي���ة1ال�سلبي���ة1فقد1انتق���د1البع�ص1هذه1االختب���ارات1وو�سفه���ا1باأنها1�سطحية1

وب�سيطة1وال1تعرب1عن1جوهر1االبتكار)روبرت1�سترينربج31:120051,1(.11

ويتكون1االبتكار1كقدرة1عقلية1من1خم�سة1مكونات1حمورية1هي:
Fluency1:1- الطالقة 

111وتعني1القدرة1على1توليد1عدد1كبري1من1البدائل1اأو1املرتادفات1اأو1االأفكار1اأو1
اال�ستعم���االت1عند1اال�ستجابة1ملثري1معني1وال�سرع���ة1وال�سهولة1يف1توليدها,1وهي1
يف1جوهرها1عملية1تذكر1وا�ستدعاء1اختيارية1ملعلومات1اأو1خربات1اأو1مفاهيم1�سبق1

تعلمها)فتحي1عبد1الرحمن1جروان,971:19991(.

Flexibility :2- املرونة
111ويق�سد1بها1القدرة1على1تغيري1احلالة1الذهنية1بتغري1املوقف,1وهي1عك�ص1عملية1
اجلمود1الذهني,1والطفل1االأكر1ابتكارا1يكون1بذلك1اأكر1مرونة,1اإذ1يتمتع1بدرجة1
عالية1من1القدرة1على1تغيري1حالته1الذهنية,1لكي1توافق1تعقد1املوقف1االبتكاري,1
ويتطل���ب1ه���ذا1النمط1توفر1قدرا1كبريا1من1املعلومات.1كما1ي�سري1هذا1املظهر1من1
التفك���ري1االبت���كاري1اإىل1ق���درة1الطف���ل1عل���ى1تولي���د1جمموع���ة1م���ن1اال�ستجاب���ات1
تب���ني1ا�ستعم���االت1غ���ري1ماألوف���ة1ل�س���يء1ماألوف)يو�س���ف1قطام���ي,1511:1990(.

Originality1:3- الأ�سالة
111تعت���رب1الفك���رة1اأ�سيل���ة1اإذا1كان���ت1ال1تكرر1اأفكار1النا����ص1املحيطني1بها,1وتكون1
جدي���دة1اإذا1م���ا1مت1احلك���م1عليه���ا1يف1�س���وء1االأف���كار1الت���ي1ت���ربز1عن���د1االأ�سخا����ص1
االآخري���ن,1وهي1االأفكار1التي1ال1تخ�س���ع1لالأفكار1ال�سائعة1وتت�سف1يف1الوقت1ذاته1
بالتميز,1وال�سخ�ص1�ساحب1التفكري1االأ�سيل1هو1الذي1ميل1من1احللول1واالأفكار1

التقليدية1للم�سكالت)نايفة1قطامي,1121:20041(.
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Elaboration1:4-التف�سيالت
11وت�س���ري1اإيل1مق���درة1ال�سخ�ص1علي1اإثراء1الفك���رة1االأ�سلية1جلعلها1اأكر1مالءمة1

حلل1امل�سكلة1املطروحة.

1Sensitivity Problems1:5- احل�سا�سية للم�سكالت
11اأي1مق���درة1ال�سخ����ص1علي1ا�ست�سفاف1الفج���وات1والثغرات,1واكت�ساف1مظاهر1
الق�س���ور1واأوج���ه1النق����ص1يف1�س���يء1اأو1نظ���ام1اأو1جم���ال1م���ا1م���ن1جم���االت1املعرف���ة1
والن�س���اط1االإن�س���اين,1وتعد1احل�سا�سية1للم�سكالت1مبثاب���ة1االأ�سا�ص1ملقدرة1املبتكر1
عل���ي1تق���دمي1حل���ول1منا�سبة1ل�سد1الفج���وات1اأو1ا�ستكمال1اأوج���ه1النق�ص1وال�سعف1

املاثلة1يف1جمال1ابتكاره1)عبد1املطلب1اأمني1القريطي,1151:2005(.1

1111ويف1�س���وء1تل���ك1املكون���ات1تعتم���د1الدرا�س���ة1احلالي���ة1عل���ي1بع����ص1االأن�سط���ة1
االإثرائية1التي1تعمل1علي1تنمية1االبتكار1وتخف�ص1حدة1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1

امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال1املتفوقني1عقليا1يف1الوقت1ذاته.1

- درا�صات �صابقة:
1111يتن���اول1الباح���ث1يف1ه���ذا1اجل���زء1م���ن1الدرا�س���ة1بع����ص1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1
الت���ي1اهتمت1بدرا�سة1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1لدي1

املتفوقني,11وهي1علي1النحو1التايل:

11111اأج���ري1Kaplan et al., (2000)1درا�س���ة1هدف���ت1اإيل1اكت�س���اف1العالق���ة1
بني1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1ون�سبة1الذكاء1املرتفعة,1
وتكونت1عينة1الدرا�سة1من12001طفال1وطفلة1تراوحت1اأعمارهم1الزمنية1ما1بني1
11-112�سن���ة,1مت1تق�سيمه���م1اإيل1ث���الث1جمموعات1من1االأطف���ال,1ت�سم1املجموعة1
االأويل1االأطفال1ذوو1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد,1وت�سم1
املجموع���ة1الثاني���ة1االأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1وت�س���م1املجموع���ة1الثالث���ة1
االأطف���ال1ذوو1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1و�سعوبات1
التعلم1,1وتكونت1املجموعة1االأويل1من1631طفال1وطفلة,1وتكونت1املجموعة1الثانية1
م���ن1691طف���ال1وطفل���ة,1يف1ح���ني1تكونت1املجموع���ة1الثالثة1م���ن1681طفال1وطفلة,1
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وا�ستخدم���ت1الدرا�سة1مقيا�ص1وك�سلر1لذكاء1االأطف���ال1ال�سورة1الثالثة,1والتقييم1
وا�س���ع1املدى1للذاكرة1والتعل���م1(Sheslow & Adams,1990),1واأو�سحت1نتائج1
الدرا�سة1اأن1توزيع1ن�سب1الذكاء1داخل1املجموعات1الثالث1مل1يختلف1اختالفا1داال1
عن1التوزيع1االعتدايل,1واأن1اأكر1من1501%1من1اأطفال1املجموعات1الثالث1وقعت1
درج���ات1ذكائهم1يف1املتو�س���ط,1كما1اأن1ن�سبة1االأطفال1ذوو1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1
امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1الذين1ح�سلوا1علي1درجات1ذكاء1مرتفعة1مل1تختلف1عن1
ن�سبة1االأطفال1الذين1ح�سلوا1علي1درجات1ذكاء1مرتفعة1يف1املجموعتني1االأخريني,1
وه���ذا1يدل1عل���ي1اأن1االأطفال1ذوي1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائد1لي�ست1لديهم1درجات1ذكاء1اأعلي1من1املتو�سط1مقارنة1باالأطفال1االآخرين.

11واأج���ري1وائ���ل1عب���د1اهلل1حمم���د1)2000(1درا�س���ة1هدف���ت1اإيل1معرف���ة1اأث���ر1
برنام���ج1اإثرائ���ي1عل���ي1تنمي���ة1التفك���ري1االبت���كاري1يف1الريا�سي���ات,1وتكونت1عينة1
الدرا�س���ة1م���ن1جمموع���ة1م���ن1اأطف���ال1مرحل���ة1ريا����ص1االأطف���ال,1وا�ستخدم���ت1
الق���درة1 واختب���ار1 املق���رتح,1 االإثرائ���ي1 الربنام���ج1 االآتي���ة:1 االأدوات1 الدرا�س���ة1
واالأفع���ال احل���ركات1 با�ستخ���دام1 االأطف���ال1 عن���د1 االبت���كاري1 التفك���ري1 1عل���ى1
1)1تاأليف1:اأ.ب1توران�ص,1ترجمة1واإعداد:1حممد1ثابت1على1الدين(,1واختبار1ر�سم1
الرجل1جلودانف-1هار�ص1للذكاء1)تقنني:1فاطمة1حنفى19831(,1واختبار1القدرة1
عل���ى1التفكري1االبت���كاري1يف1الريا�سيات1ملرحلة1ريا�ص1االأطفال1)اإعداد1الباحث(.1
واأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1فاعلية1الربنامج1االإثرائي1يف1تنمية1التفكري1االبتكاري1

يف1الريا�سيات1لدي1االأطفال.

111كم���ا1هدف���ت1درا�س���ة1et al.,  Zentall,  (2001)1اإيل1مقارن���ة1اخل�سائ����ص1
االأكادميي���ة1والتعليمي���ة1لثالث1جمموعات1من1االأطفال,1املجموعة1االأويل1�سمت1
االأطفال1ذوو1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد,1يف1حني1�سمت1
املجموع���ة1الثانية1االأطف���ال1املتفوقني1عقليا,1و�سمت1املجموع���ة1الثالثة1االأطفال1
ذوو1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1املتفوق���ني1عقلي���ا,1
وتكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن191اأطف���ال1بواقع131اأطف���ال1لكل1جمموع���ة,1تراوحت1
اأعمارهم1الزمنية1ما1بني1)18�سنوات1و14اأ�سهر,1و110�سنوات1و16اأ�سهر(,1وا�ستخدمت1
1,(McGraw, Hill,1986)1الدرا�س���ة1قائم���ة1امله���ارات1املعرفية1الطبع���ة1الرابع���ة
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ومقيا����ص1كونرز1املعدل1لتقدير1ال�سل���وك1(Conners,1997),1وا�ستبيان1املواقف1
املدر�سي���ة1املع���دل1(Barkley & Edelbrock,1987),1واأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1
اأن1جمموع���ة1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد,1
وجمموع���ة1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
املتفوقني1عقليا1لديهم1م�سكالت1وا�سحة1يف1االنتباه1مقارنة1مبجموعة1االأطفال1
املتفوق���ني1عقليا,1كم���ا1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1من1املتفوقني1عقليا1كانوا1يثريون1الكثري1من1

امل�سكالت1املدر�سية1من1حيث1العدد1وال�سدة.1

111وهدف���ت1درا�س���ة1Chae, et al.,  (2003)1اإيل1التع���رف1عل���ي1العالق���ة1ب���ني1
1Continuos1االأداء1عل���ي1مقايي����ص1ال���ذكاء1واالأداء1عل���ي1اختب���ار1االأداء1املت�س���ل
Performance Test (CPT) الذي1ي�ستخدم1لتقييم11ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد,1كم���ا1هدفت1الدرا�س���ة1اأي�سا1اإيل1اكت�س���اف1خ�سائ�ص1
االنتب���اه1لدي1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1
املتفوق���ني1عقلي���ا,1وتكون���ت1عينة1الدرا�س���ة1من11771طفال1وطفل���ة1منهم11061من1
املتفوقني1عقليا,1و171طفال1وطفلة1من1العاديني1من1حيث1ن�سبة1الذكاء,1تراوحت1
اأعماره���م1الزمني���ة1ما1ب���ني61-19�سنوات,1وا�ستخدم���ت1الدرا�سة1اختب���ار1متغريات1
�سل���وك1 وقائم���ة1 1,Test of Variables of Attention (T.O.V.A) االنتب���اه1
 (Achenbach,1991),1وقائمة1تقري���ر1املعلم,(Achenbach,1991)1االأطف���ال
ال�سلوكي���ة1 اخل�سائ����ص1 تقدي���ر1 ومقيا����ص1 االأطف���ال,1 ل���ذكاء1 وك�سل���ر1 ومقيا����ص1
1,(Renzulli, Smith, Callahan & Hartman,1977 )1لالأطف���ال1الفائق���ني
واأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن4,91%1من1االأطف���ال1املتفوقني1عقليا1مت1ت�سخي�سهم1
عل���ي1اأنه���م1يعانون1من1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد,1واأن1
هن���اك1ارتباط���ا1داال1ب���ني1الذكاء1واأخط���اء1احل���ذف1Commission error1وزمن1
اال�ستجابة1حيث1اأن1االأطفال1املتفوقني1عقليا1اأف�سل1يف1اأداء1هذه1املهام,1كما1وجد1
اأن1االأطف���ال1املتفوق���ني1عقلي���ا1ذوو1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائ���د1ي���وؤدون1ب�س���ورة1جي���دة1يف1مهام1اأخطاء1احل���ذف1,1وي�ستجيب���ون1بح�سا�سية1
يف1ح���ال1مقارنته���م1باالأطفال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1

الزائد1غري1املتفوقني1عقليا.1
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111كم���ا1هدف���ت1درا�س���ة1Hartnett, et al., (2004)1اإيل1فح����ص1ق���درة1ط���الب1
الفرق���ة1االأويل1اجلامعي���ة1امللتحق���ني1باأحد1برامج1االإر�س���اد1النف�سي1علي1التمييز1
ب���ني1ال�سلوكي���ات1التي1يظهرها1االأطفال1ذوو1ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1وال�سلوكيات1التي1يظهرها1االأطف���ال1املتفوقون1عقليا,1وتكونت1
عينة1الدرا�سة1من1441طالبا1من1طلبة1الفرقة1االأويل1اجلامعية,1واأو�سحت1نتائج1
الدرا�س���ة1اأن1ه���وؤالء1الط���الب1لي�س���ت1لديه���م1قدرة1عل���ي1التمييز1ب���ني1ال�سلوكيات1
الت���ي1يظهره���ا1االأطفال1ذوو1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1

وال�سلوكيات1التي1يظهرها1االأطفال1املتفوقون1عقليا.1

11111وهدف���ت1درا�س���ة1Healy & Rucklidge (2005)1اإيل1فح����ص1العالق���ة1
ب���ني1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1والق���درات1االبتكارية1
ل���دي1االأطف���ال,1وتكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1671طف���ال1وطفل���ة1,1مق�سم���ني1اإيل1
جمموعت���ني,1جمموع���ة1ت�سم1االأطف���ال1ذوو1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1وعدده���ا1331طفال1وطفل���ة,1وجمموعة1من1االأطف���ال1العاديني1
ب���ني101-112�سن���ة,1 اأعماره���م1الزمني���ة1م���ا1 ت�س���م1341طف���ال1وطفل���ة,1تراوح���ت1
1Maier1وا�ستخدم���ت1الدرا�سة1اختب���ار1توران�ص1للتفكري1االبتكاري,1واختبار1ماير
حل���ل1امل�سكالت,1ومقيا�ص1وك�سلر1لذكاء1االأطفال,1ومقيا�ص1كونرز1املعدل1لتقدير1
ال�سل���وك,1واأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأنه1ال1توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ا1بني1اأداء1
املجموعت���ني1عل���ي1اختب���ار1توران����ص1للتفكري1االبت���كاري1وعلي1اختب���ار1ماير1حلل1
امل�س���كالت,1اأي1اأن1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1

الزائد1لي�سوا1اأكر1ابتكارا1من1االأطفال1العاديني.1

111كم���ا1هدف���ت1درا�س���ة1Antshel, et al., (2007)1اإيل1التحق���ق1م���ن1�س���دق1
ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1ل���دي1االأطفال1
املتفوق���ني1عقليا,والتع���رف1عل���ي1اخل�سائ����ص1الكلينيكي���ة1املرتبط���ة1با�سط���راب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1الذي1يع���اين1منه1ه���وؤالء1االأطفال,1
وتكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1من11411طف���ال1وطفلة,1مق�سمني1عل���ي1النحو1التايل1921
طفال1وطفلة1من1املتفوقني1عقليا1الذين1ال1يعانون1من1ا�سطراب11ق�سور1االنتباه1
امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد,1و149طفال1وطفلة1من1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1
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امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا,1وا�ستخدمت1الدرا�سة1مقيا�ص1وك�سلر1
ل���ذكاء1االأطف���ال1الطبع���ة1الثالث���ة1(WISC-III),1ومعاي���ري1ت�سخي����ص1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1الت���ي1و�سعتها1اجلمعي���ة1االأمريكية1
للط���ب1النف�س���ي,1واأ�سف���رت1نتائج1الدرا�س���ة1عن1اأن1351طفال1وطفل���ة1من1االأطفال1
ذوي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1املتفوق���ني1عقلي���ا1
1,Combined subtype1يعان���ون1من1من���ط1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتب���اه1املختل���ط
واأن1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1
عقليا1لديهم1م�سكالت1وا�سحة1يف1التوظيف1املعريف1مقارنة1باالأطفال1املتفوقني,1
كما1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1املتفوقني1عقلي���ا1اأظهروا1اأمن���اط1�سلوكية1ومعرفي���ة1تت�سق1مع1
م���ا1يظه���ره1االأطف���ال1متو�سطو1ال���ذكاء1ذوو1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د,1وه���ذا1ي���دل1عل���ي1�س���دق1ت�سخي�ص1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1

امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدي1هوؤالء1االأطفال.

كان1 اإذا1 التحق���ق1مم���ا1 اإيل1 1Brown, et al., (2009) درا�س���ة1 وهدف���ت1 1 1 1 1
الرا�س���دون1ذوو1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1املتفوقون1
عقليا1يعانون1من1ا�سطراب1الوظيفة1التنفيذية,1كما1هدفت1الدرا�سة1اإيل1معرفة1
ن�سب���ة1انت�سار1ق�س���ور1الوظيفة1التنفيذية1لدي1الرا�سدي���ن1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائ���د1املتفوقني1عقليا,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1
1157م���ن1الرا�سدي���ن1ذوي1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1
املتفوق���ني1عقلي���ا,1الذي���ن11بلغت1ن�سب���ة1ذكائه���م11201درجة1فاأك���ر,1باالإ�سافة1اإيل1
جمموع���ة1مماثل���ة1م���ن1العادي���ني,1وا�ستخدمت1الدرا�س���ة1جمموعة1م���ن1االأدوات1
لقيا����ص1الوظيف���ة1التنفيذي���ة,1وكذل���ك1مقيا�ص1وك�سلر1لل���ذكاء1ال�س���ورة1الثالثة,1
ومقايي����ص1اأخ���ري1لقيا����ص1الق���درة1علي1التذك���ر,1واأو�سحت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1ما1
يقرب1من731%1من1الرا�سدين1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائ���د1املتفوق���ني1عقلي���ا1يعانون1م���ن1ق�سور1وا�س���ح1يف1الوظيف���ة1التنفيذية,1واأن1
ن�سب���ة1انت�سار1ق�س���ور1الوظيفة1التنفيذية1لدي1الرا�سدي���ن1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا1اأكرب1بكثري1من1ن�سبة1انت�ساره1
ل���دي1العاديني,1كم���ا1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1ه���وؤالء1االأ�سخا�ص1لديهم1�سعف1

وا�سح1يف1الذاكرة1العاملة1و�سرعة1املعاجلة1املعرفية.
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111كم���ا1هدف���ت1درا�س���ة1خال���د1عب���د1اهلل1احلم���وري1)2009(11اإىل1التع���رف1عل���ى1
اأث���ر1برنام���ج1اإثرائ���ي1يف1الرتبي���ة1البيئي���ة1يف1تنمي���ة1مه���ارات1التفك���ري1االبتكاري1
والتح�سي���ل1ل���دى1الطلب���ة1املوهوبني1,1وتكونت1عينة1الدرا�س���ة1من1جميع1الطلبة1
امللتحق���ني1مبرك���ز1رعاية1املوهوب���ني1يف1الق�سيم1والبالغ1عدده���م13211طالبا1ًحيث1
مت1تق�سيمه���م1اإىل1جمموعت���ني1:1املجموعة1االأوىل1جتريبية1�سمت11161طالبا1,1ًيف1
ح���ني1�سم���ت1املجموعة1الثانية1ال�سابط���ة111611طالباً,1وقد1طبق1على1املجموعتني1
اختب���ار1للتفكري1االبتكاري,1واختب���ار1للتح�سيل1,1واأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1وجود1
ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1يف1كل1من1التفك���ري1االبتكاري1والتح�سيل1يف1الرتبية1

البيئية1ل�سالح1اأفراد1املجموعة1التجريبية.

1Gully (2009)اإيل1معرف���ة1تاأث���ري1ا�سط���راب1ق�س���ور1 1111وهدف���ت1درا�س���ة1
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1علي1منو1املواهب1لدي1االأفراد1ذوي1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1املتفوق���ني1عقليا,1نظ���را1للتاأثريات1
ال�سلبي���ة1لهذا1اال�سط���راب1علي1اجلوانب1االأكادميية1وعملي���ة1التوظيف1النف�سي1
االجتماع���ي,1حي���ث1اأ�س���ارت1نتائج1بع����ص1الدرا�س���ات1اأن1البيئات1الداعم���ة1للتفوق1
وبع����ص1اخل�سائ����ص1الداخلية1االأخ���ري1مثل1وجهة1ال�سب���ط1الداخلية1واالإ�سرار1
واملثابرة1ت�سهم1يف1منو1املواهب,1وهي1خ�سائ�ص1يفتقر1اإليها1االأفراد1ذوو1ا�سطراب1
ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من141اأ�سخا�ص1
م���ن1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد,1تراوحت1اأعماهم1
الزمني���ة1م���ا1بني271-136�سنة,1وق���د1مت1حتديدهم1علي1اأنهم1م���ن1املتفوقني1عقليا1
من���ذ1املرحل���ة1االبتدائي���ة,1وا�ستخدم���ت1الدرا�س���ة1جمموع���ة1م���ن1االأدوات1مث���ل1
1,(Bracken,1997)1املقابل���ة1ال�سخ�سي���ة1ومقيا�ص1مفهوم1ال���ذات1متعدد1االأبع���اد
باالإ�ساف���ة1اإيل1الت�سخي����ص1الكلينيك���ي1ال�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1
بالن�ساط1الزائد1لدي1الرا�سدين,1واأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1ال�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1تاأثريات1�سلبية1علي1منو1املوهبة1لدي1هوؤالء1
االأ�سخا����ص,1حي���ث1يجعل1هوؤالء1االأ�سخا����ص1يفتقدون1القدرة1عل���ي1تنظيم1املهام1
واالحتف���اظ1برتكيزه���م1وع���دم1اإكم���ال1امله���ام1التي1تتطل���ب1انتباها1طوي���ل1االأمد1
وعدم1القدرة1علي1اجللو�ص1لفرتات1طويلة1واحلديث1الكثري,1كما1اأو�سحت1نتائج1
الدرا�سة1اأي�سا1ان1م�ستوي1حتقيق1الذات1املرتفع1واالإ�سرار1واملثابرة1)اخل�سائ�ص1
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ال�سخ�سي���ة(1الت���ي1يتمتع1بها1هوؤالء1االأف���راد1�ساعدتهم1اإيل1حد1ما1يف1التغلب1علي1
التاأثريات1ال�سلبية1لهذا1اال�سطراب.11

111وهدفت1درا�سة1Rinn & Nelson (2009)1اإيل1التعرف1علي1قدرة1املعلمني1
يف1مرحلة1ما1قبل1اخلدمة1)مرحلة1االإعداد(1علي1التمييز1بني1اأعرا�ص1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1وال�سلوكي���ات1املرتبط���ة1بالتف���وق1
العقل���ي,1وتكونت1عين���ة1الدرا�سة1من11321طالبا1يف1املرحل���ة1اجلامعية,1واأو�سحت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1ال�سلوكيات1املرتبطة1بالتف���وق1العقلي1اأثرت1ب�سكل1وا�سح1علي1
ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائ���د,1ورمبا1اأدت1اإيل1

خطاأ1الت�سخي�ص1يف1بع�ص1احلاالت.

1111111كم���ا1هدف���ت1درا�س���ة1Foley. et al, (2012)1اإيل1فح����ص1تقدي���ر1ال���ذات1
ومفه���وم1الذات1ل���دي1ذوي1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
املتفوق���ني1عقلي���ا,1واملتفوق���ني1عقلي���ا1الذي���ن1ال1يعان���ون1م���ن1ه���ذا1اال�سط���راب,1
وتكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1م���ن11121�سخ�سا,1منه���م1541�سخ�سا1م���ن1ذوي1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1املتفوق���ني1عقلي���ا,1و158�سخ�سا1من1
املتفوق���ني1عقلي���ا1الذي���ن1ال1يعان���ون1م���ن1ه���ذا1اال�سط���راب,1تراوح���ت1اأعماره���م1
الزمني���ة1م���ا1ب���ني161�سن���وات1و118�سن���ة,1ولديه���م1معام���الت1ذكاء1مرتفع���ة1)1120
درج���ة1فاأكر(,1وا�ستخدمت1الدرا�سة1معايري1ت�سخي�ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1التي1و�سعته���ا1اجلمعية1االأمريكية1للط���ب1النف�سي,1
ومقيا����ص1وك�سل���ر1لل���ذكاء,1ومقيا�ص1لتقدي���ر1مفهوم1الذات1واآخ���ر1لتقدير1الذات,1
واأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1ذوي1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائد1املتفوقني1عقليا1ح�سلوا1علي1درجات1منخف�سة1علي1مقيا�ص1مفهوم1الذات1
ومقيا����ص1تقدي���ر1الذات1مقارن���ة1باأقرانهم1املتفوقني1عقليا1الذي���ن1ال1يعانون1من1

هذا1اال�سطراب.1

11111وهدف���ت1درا�س���ة1يحي���ي1اأحم���د1القب���ايل1)2012(1اإيل1التع���رف1عل���ي1فاعلية1
برنام���ج1اإثرائ���ي1قائ���م1عل���ى1االألع���اب1الذكي���ة1يف1تطوي���ر1مه���ارات1ح���ل1امل�سكالت1
والدافعي���ة1لالإجن���از1ل���دى1التالمي���ذ1املتفوقني,1وتكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1من1321
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تلمي���ذا1من1تالميذ1ال�سف1الثالث1االإع���دادي1موزعني1علي1جمموعتني:1االأوىل1
جتريبي���ة1ت�س���م116تلمي���ذا,1والثاني���ة1�سابط���ة1ت�س���م16111تلمي���ذا1.1وا�ستخدم���ت1
الدرا�س���ة1مقيا����ص1مهارات1حل1امل�سكالت,1ومقيا����ص1الدافعية1لالإجناز,1ولتحقيق1
هدف1الدرا�سة1مت1بناء1برنامج1اإثرائي1م�ستند1اإىل1النظرية1املعرفية,1مكون1من1201
جل�س���ة1تدريبية,1طبق1على1اأفراد1املجموعة1التجريبية,1واأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1
فاعلي���ة1الربنام���ج1االإثرائ���ي1القائم1عل���ي1االألعاب1الذكية1يف1تطوي���ر1مهارات1حل1

امل�سكلة1والدافعية1لالإجناز.

- تعقيب علي الدرا�سات ال�سابقة:

  يت�سح من الدرا�سات ال�سابقة التي مت ا�ستعرا�سها اأنها تناولت:

11 القدرات1املعرفية1لذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد,1-
حي���ث1اأو�سحت1نتائج1درا�س���ةKaplan, et al., (2000)1 اأنه1ال1توجد1عالقة1
ب���ني1درج���ة1الذكاء1املرتفع���ة1وا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1
الزائد,1كما1اأو�سحت1نتائج1درا�سة1Chae, et al.,  (2003)1اأن1االأطفال1ذوي1
ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا1اأف�سل1
م���ن1حي���ث1متغ���ريات1االنتباه1م���ن1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1
امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1غري1املتفوق���ني1عقليا,1كما1اأو�سحت1نتائج1درا�سة1
اأن1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1 1Antshel, et al., (2007)
امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1املتفوق���ني1عقلي���ا1لديه���م1م�س���كالت1وا�سحة1يف1
التوظي���ف1املعريف1مقارنة1باالأطفال1املتفوقني1عقليا,1واأو�سحت1نتائج1درا�سة1
امل�سح���وب1 اأن1ذوي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1 1Brown, et al., (2009)
بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا1لديهم1ق�سور1وا�سح1يف1الوظيفة1التنفيذية1

مقارنة1باملتفوقني1عقليا1الذين1ال1يعانون1من1هذا1اال�سطراب.
21 امل�س���كالت1املدر�سي���ة1والنف�سي���ة1الت���ي1يع���اين1منه���ا1ه���وؤالء1االأ�سخا����ص1حيث1-

ذوي1 االأطف���ال1 اأن1 1Zentall, et al., (2001) درا�س���ة1 نتائ���ج1 اأو�سح���ت1
ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا1لديهم1
م�س���كالت1مدر�سية1اأكر1من1حي���ث1العدد1وال�سدة,1كما1اأو�سحت1نتائج1درا�سة
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31 اأن1ذوي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1- 1 Foley ,et al., (2012) 1
بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا1لديهم1مفهوم1ذات1منخف�ص1واأن1تقديرهم1

لذاتهم1منخف�ص1اأي�سا.
41 اإ�سكالية1ت�سخي�ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدي1-

1Hartnett, et al., (2004)1املتفوق���ني1عقلي���ا,1حيث1اأو�سحت1نتائ���ج1درا�س���ة
ع���دم1ق���درة1املعلمني1علي1التمييز1ب���ني1ال�سلوكيات1التي1يظهرها1كل1من1ذوي1
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائ���د1واملتفوقني1عقليا,1ويف1
ال�سياق1ذاته1اأو�سحت1نتائج1درا�سة1Rinn & Nelson (2009)1اأن1ال�سلوكيات1
املرتبطة1بالتفوق1العقلي1اأثرت1ب�سكل1وا�سح1علي1ت�سخي�ص1ا�سطراب1ق�سور1

االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد.1
51 1املوهب���ة1واالبت���كار1لدي1ه���وؤالء1االأ�سخا�ص1حي���ث1اأو�سحت1نت�����ائ���ج1درا�س������������ة1-

1Healy & Rucklidge (2005)اأن���ه1ال1توجد1عالقة1بني1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1وال�سلوك1االبتكاري,1كما1اأو�سحت1نتائج1
درا�س���ة1Gully (2009)1اأن1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1

الزائد1له1تاأثري1�سلبي1علي1منو1املوهبة.
61 1فاعلي���ة1الربام���ج1االإثرائي���ة1يف1تنمي���ة1التفك���ري1االبت���كاري1كم���ا1اأو�سح���ت1-

نتائ���ج1درا�س���ة1وائل1عبد1اهلل1حممد1)2000(,1ويف1حت�س���ني1التفكري1االبتكاري1
والتح�سي���ل1كم���ا1اأو�سح���ت1نتائ���ج1درا�سة1خال���د1عبد1اهلل1احلم���وري1)2009(,1
وتنمي���ة1الق���درة1عل���ي1ح���ل1امل�سكل���ة1وزي���ادة1دافعي���ة1االإجن���از1)يحي���ي1اأحم���د1

القبايل,2012(

1111اأي1اأن1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
لديه���م1الكث���ري1من1اأوج���ه1الق�س���ور1املختلفة1)املعرفي���ة1والنف�سي���ة1واالجتماعية1
واملدر�سية...ال���خ(,1واأن1عملي���ة1ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1
بالن�س���اط1الزائ���د1ل���دي1املتفوقني1عقليا1ُتعد1عملية1دقيق���ة1للغاية,1كما1يوؤثر1هذا1
اال�سط���راب1تاأث���ريا1�سلبي���ا1عل���ي1مواه���ب1االأطف���ال1الذي���ن1يعان���ون1من���ه,1وتوؤدي1

الربامج1االإثرائية1دورا1كبريا1يف1تنمية1التفكري1االبتكاري1وحل1امل�سكالت.1111
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- فرو�س الدرا�صة: 
111يف1�س���وء1م���ا1مت1ا�ستعرا�س���ه1م���ن1اإط���ار1نظ���ري1ودرا�س���ات1�سابقة1ميك���ن1�سياغة1

فرو�ص1الدرا�سة1علي1النحو1التايل:
11 توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1رتب1درجات1اأطفال1املجموعة1-

التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1القبلي1والبعدى1على1بطاري���ة1ت�سخي�ص1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1ل���دي1االأطفال1)�س���ورة1البيئة1

االأ�سرية1و�سورة1البيئة1املدر�سية(1يف1اجتاه1القيا�ص1القبلي.
21 ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1اأطف���ال1-

املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1البعدى1والتتبعى1)بعد1�سهر1من1املتابعة(1
عل���ى1بطارية1ت�سخي�ص1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1

لدي1االأطفال1)�سورة1البيئة1االأ�سرية1و�سورة1البيئة1املدر�سية(.
31 توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1رتب1درجات1اأطفال1املجموعة1-

التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دى1عل���ى1اختب���ار1اإبراه���ام1للتفك���ري1
االبتكاري1يف1اجتاه1القيا�ص1البعدى.

41 ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1اأطف���ال1-
املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1البعدى1والتتبعى1)بعد1�سهر1من1املتابعة(1

على1اختبار1اإبراهام1للتفكري1االبتكاري.

- خطوات الدرا�صة واإجراءاتها:
ا- عينة الدرا�سة:

111تتاأل���ف1عين���ة1الدرا�سة1احلالية1من1ع�سرة1اأطفال1)18ذكور,121اإناث(1من1ذوي1
ا�سط���راب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائ���د1املتفوقني1عقليا1امللتحقني1
مبدر�سة1الفتح1مبحافظة1القليوبية,1وهم1من1تالميذ1ال�سف1الثالث1االبتدائي,1
تراوح���ت1اأعماره���م1الزمنية1ما1بني1)18�سنوات1و15�سهور,1و18�سنوات1وت�سع1�سهور(1
,1ويع���اين1ه���وؤالء1االأطف���ال1م���ن1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1
الزائد1)النمط1املختلط(1حيث1وقعت1درجاتهم1علي1بطارية1ت�سخي�ص1ا�سطراب1
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ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال1يف1املئيني1901اأو1ما1يليه,1
وتتجاوز1يف1الوقت1ذاته1درجة1ذكائهم11201درجة,1ومل1يكن1اأي1من1هوؤالء1االأطفال1
يتناول1اأية1اأدوية1لعالج1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1وقد1
مت1التاأك���د1م���ن1ذل���ك1م���ن1خالل1�س���وؤال1الوالدين1من1خ���الل1درا�س���ة1احلالة1التي1
تت�سمنه���ا1بطارية1الت�سخي�ص,1وقد1ا�ستخدم1الباحث1ت�سميم1املجموعة1الواحدة1
قيا�ص1قبلي-1قيا�ص1بعدي1وذلك1الأن1هذا1النوع1من1الت�سميم1يتنا�سب1مع1طبيعة1
العين���ة1حي���ث1قل���ة1ع���دد1االأطفال1املتفوق���ني1عقليا1الذي���ن1يعانون1م���ن1ا�سطراب1

ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد.

2- اأدوات الدرا�سة:
وتتكون1من1االآتي:

اأ- بطارية ت�س�خي�س ا�سطراب ق�س�ور النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد لدي 
الأطفال )اإعداد/عبد1الرحمن1�سيد1�سليمان1وحممود1حممد1الطنطاوي,20121(.1

هدف���ت1ه���ذه1البطاري���ة1اإيل1ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائ���د1لدى1االأطفال1الذين1ترتاوح1اأعمارهم1الزمنية1بني61-112�سنة,1
وكذلك1ت�سخي�ص1اال�سطرابات1امل�ساحبة1التي1قد1يتزامن1حدوثها1مع1ا�سطراب1
ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1من1خالل1جمموعة1من1االأدوات1التي1
تتمي���ز1بال�س���دق1والثب���ات1والتي1ميك���ن1من1خالله���ا1ت�سخي�ص1ه���ذا1اال�سطراب,1

وهذه1االأدوات1هي:1
مقيا�ص1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد,1وهو1يتكون1من1�سورتني:1 -

�سورة1البيئة1االأ�سرية1و�سورة1البيئة1املدر�سية.
ا�ستمارة1درا�سة1حالة1لت�سخي�ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1 -

الزائد1لدى1االأطفال.
ا�ستم���ارة1درا�سة1حالة1لت�سخي�ص1بع�ص1اال�سطرابات1املتزامنة1مع1ا�سطراب1 -

ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد.



العدد ) 6/ج2( يناير 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 109 -

وقد1تكونت1عينة1التقنني1من18081طفال1ملتحقني1بال�سفوف1من1االأول1حتى1
ال�ساد����ص1تراوحت1اأعمارهم1الزمنية1بني61-112�سنة,1مبتو�سط1عمري1,135,91ومت1
ح�ساب1�سدق1االأدوات1بعدة1طرق1هي1�سدق1املحكمني,1وال�سدق1العاملي,1و�سدق1
االت�س���اق1الداخل���ي,1وال�س���دق1التالزمي,1وقد1مت1ح�ساب1الثب���ات1بوا�سطة1طريقة1
األفا1كرونباخ1والتجزئة1الن�سفية,1وقد1اأثبتت1نتائج1التحليالت1االإح�سائية1متتع1

االأدوات1بدرجة1عالية1من1ال�سدق1والثبات.1

11وقد1قام1الباحثان1بح�ساب1املئينيات1من1اأجل1حتديد1االأطفال1الذين1يعانون1
م���ن1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد,1حي���ث1ُيعترب1الطفل1
يع���اين1م���ن1ه���ذا1اال�سط���راب1اإذا1وقع���ت1درجت���ه1اخل���ام1عل���ي1املقيا����ص1يف1�سورتي1
املقيا����ص1)�س���ورة1البيئ���ة1االأ�سرية1و�س���ورة1البيئ���ة1املدر�سية(1يف1املئين���ي1)1901)اأو1
م���ا1يلي���ه1م���ن1مئيني���ات1والبد1اأن1يتوف���ر1هذا1ال�س���رط1بحيث11ُتظه���ر1الدرجات1يف1
�سورت���ي1املقيا����ص1معا1ًمعاناة1الطفل1م���ن1اال�سطراب,1وينطبق1ذل���ك1علي1ُبعدي1
املقيا����ص1-ُبعد1ق�سور1االنتباه1وُبعد1الن�س���اط1الزائد1واالندفاعية-1وبذلك1ميكن1
حتدي���د1م���ا1اإذا1كان1الطفل1يعاين1من1اأحد1االأمن���اط1الفرعية1لال�سطراب1اأو1من1
منط1االأعرا�ص1املجتمعة,1ويتعني1علي1القائم1بتطبيق1املقيا�ص1يف1جميع1احلاالت1
الت���ي1تق���ع1فيها1درجة1الطفل1اخلام1يف1املئين���ي1)190(1ا�ستكمال1عملية1الت�سخي�ص1
وتطبي���ق1االأداة1الثاني���ة1وهي1ا�ستمارة1درا�سة1احلال���ة1لت�سخي�ص1ا�سطراب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1لدى1االأطفال1-1�سواء1كان1الطفل1يعاين1من1
من���ط1ق�س���ور1االنتب���اه1اأو1منط1الن�س���اط1الزائ���د1واالندفاعية1اأو1من���ط1االأعرا�ص1
املجتمع���ة-1وذلك1من1اأجل1ا�ستكمال1عملية1الت�سخي�ص1وحتديد1جوانب1الق�سور1
االأخرى1التي1يعاين1منها1الطفل1والتي1مل1تت�سمنها1�سورتي1املقيا�ص1ال�سابقتني.

ب - اختب�ار اإبراه�ام للتفك�ري البت�كاري1)تعريب1وتقنني1جم���دي1عبد1الكرمي1
حبيب,20011(.

111�سمم1اإبراهام1Abraham1هذا1االختبار1للك�سف1عن1درجة1ابتكارية1االأطفال1
واملراهق���ني,1وه���و1اختب���ار1ميكن1تطبيقه1ب�س���ورة1جماعية1اأو1فردي���ة,1وهو1يتكون1

من1اختبارين1فرعيني1هما:
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- الختبار الأول: ت�سمية الأ�سياء: 
11ويتكون1من1اأربعة1اأجزاء,1يت�سمن1كل1جزء1منها1ا�سم1فئة1من1االأ�سياء,1وعلي1
املفحو�ص1اأن1يكتب1خالل1خم�ص1دقائق1اكرب1عدد1ممكن1من1اأ�سماء1االأ�سياء1التي1

تقع1يف1هذه1الفئة.
- الختبار الثاين: ال�ستعمالت غري العادية: 

يتك���ون1ه���ذا1االختبار1من1اأربعة1اأجزاء,1ويطلب1فيه1من1املفحو�ص1اأن1يفكر1يف1
اكرب1عدد1ممكن1من1اال�ستعماالت1غري1املعتادة1لبع�ص1االأ�سياء1املعروفة.

- تقنني الختبار:
111مت1تطبيق1االختبار1علي114001طالبا1وطالبة,1ومت1ح�ساب1�سدق1املقيا�ص1من1
خ���الل1�سدق1املحكمني1و�س���دق1االت�ساق1الداخلي.1كما1مت1ح�س���اب1ثبات1االختبار1

بطريقة1التجزئة1الن�سفية.

- ت�سحيح الختبار:
ي�سحح1االختبار1علي1النحو1التايل:

الختبار الأول: ت�سمية1االأ�سياء:- 
11ت�سح���ح1درج���ة1الطالقة1الفكرية1م���ن1خالل1ح�سر1كل1اأ�سم���اء1االأ�سياء1التي1
يذكره���ا1املفحو�ص1بعد1حذف1التك���رارات1اأو1االأ�سماء1غري1املنا�سبة1لفئات1االأ�سياء1
الت���ي1تت�سمنه���ا1بن���ود1االختب���ار.1وحُتدد1درجة1املرون���ة1التلقائية1م���ن1خالل1عدد1
م���ا1يك�س���ف1عنه1الفرد1من1انتقاالت1من1فئ���ة1اإىل1اأخرى1من1فئات1اال�ستجابة.1اأما1
درج���ة1االأ�سال���ة1فاإنه1يعرب1عنه���ا1اإح�سائيا1ًبالن�سبة1املئوية1لتك���رارات1اال�ستجابة,1
بحي���ث1تعط���ي1اال�ستجاب���ة1التي1تتك���رر1عند1اأقل1م���ن111%1من1االأف���راد1411درجات,1
وتل���ك1الت���ي1تتك���رر1م���ن11%1اإىل211%1م���ن1االأفراد1311درج���ات,1اأم���ا1اال�ستجابة1التي1
تتك���رر1م���ن511%1اإىل101%1درج���ة1واحدة,1اأما1اال�ستجابة1الت���ي1تتكرر1عند1اأكر1من11

110%1من1االأفراد1فال1تعطي1اأي1درجة.

الختبار الثاين:1اال�ستعماالت1غري1العادية:1- 
1تتح���دد1درج���ة1الطالق���ة1الفكري���ة1يف1ه���ذا1االختبار1م���ن1خالل1الع���دد1الكلي1
لالإجاب���ات1املالئم���ة1بعد1ا�ستبع���اد1االإجابات1املك���ررة1اأو1الغام�س���ة1اأو1غري1املنا�سبة1
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لبن���ود1االختبار,1وحت�سب1درجة1املرون���ة1التلقائية1على1اأ�سا�ص1عدد1مرات1التغيري1
يف1التفكري1خالل1االإجابة1عن1بنود1االختبار,1مع1مالحظة1اأن1ت�سحيح1كل1اإجابة1
يت���م1يف1�سوء1عالقتها1باالإجابة1ال�سابقة1عليها,1فاإذا1اأو�سحت1اإحدى1اال�ستجابات1
اجتاه���ا1ًنحو1مو�س���وع1يختلف1عن1مو�سوع1االإجابة1ال�سابقة1تعطي1درجة1واحدة,1
اأما1درجة1االأ�سالة1فاإنه1يعرب1عنها1اإح�سائيا1ًبالن�سبة1املئوية1لتكرارات1اال�ستجابة1
بحي���ث1تعط���ي1اال�ستجاب���ة1الت���ي1تتكرر1عن���د1اأقل1م���ن111%1من1االأف���راد141درجات,1
وتل���ك1الت���ي1تتك���رر1م���ن11%1اإىل211%1من1االأف���راد131درج���ات,1اأم���ا1اال�ستجابة1التي1
تتكرر1من211%1اإىل511%1من1االأفراد1فتعطي1درجتني,1واال�ستجابة1التي1تتكرر1من11
5%1اإىل11011%1م���ن1االأف���راد1تعط���ي1درج���ة1واحدة,1اأما1اال�ستجاب���ة1التي1تتكرر1عند1

اأكر1من11011%1من1االأفراد1فال1تعطي1اأي1درجة.

111لذل���ك1ف���اأن1االختب���ار1يك�سف1عن1الطالقة1واملرون���ة1واالأ�سالة1يف1كل1اختبار1
م���ن1االختباري���ن1وميكن1ح�س���اب1درجة1التفك���ري1االبت���كاري11يف1كل1اختبار1فرعي1
م���ن1خ���الل1ح�ساب1جمم���وع1الدرج���ات1عل���ى1كل1من1الطالق���ة1الفكري���ة1واملرونة1

واالأ�سالة1.1

11ومما1جتدر1االإ�سارة1اإليه1اأن1اختيار1الباحث1لهذا1االختبار1يرجع1اإيل1مالءمته1
لهدف1الدرا�سة1املتمثل1يف1تنمية1التفكري1االبتكاري.1

1J. C. Raven1ج- اختبار امل�سفوفات املتتابعة املطور لرافن
)تقنني1– اأمينة1كاظم1واآخرون,20051(.

111ي�ستخ���دم1ه���ذا1االختب���ار1يف1قيا����ص1الق���درة1العقلي���ة1ل���دي1االأطف���ال,1وه���و1
يه���دف1اإيل1قيا����ص1الق���درة1عل���ى1ا�ستنب���اط1العالق���ات1واالرتباط���ات,1اأي1معرف���ة1
اجل���زء1الناق�ص1م���ن1االأ�سكال,1وينظر1لهذا1االختبار1عل���ى1اأنه1اختبار1للمالحظة1
والتفك���ري1الوا�سح1املرت���ب,1والفكرة1الرئي�سة1التي1يق���وم1عليها1هذا1االختبار1هي1
التفكري,1مبعنى1اأن1االختبار1عبارة1عن1جزء1علوي1به1�سكل1غري1كامل1اأي1اأخفيت1
من���ه1قطعة1فرتكت1فراغاً.1ويف1اجلزء1ال�سفل���ي1يوجد1عددا1ًمن1القطع1ال�سغرية1
كل1منه���ا1ميكن���ه1اأن1ميالأ1الفراغ1املوجود1يف1اجلزء1العلوي1وعلى1الطفل1اأن1يختار1

جزءا1ًمن1االأجزاء1التي1توجد1اأ�سفل1ال�سكل1ليكمل1اجلزء1العلوي.
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111ويتكون1هذا1االختبار1من1خم�سة1اختبارات1فرعية1�ص,1�ص,1ع,1ل,1م1متدرجة1
ح�س���ب1الفئ���ة1العمرية؛1بحي���ث1ينا�سب1االختبار1الفرعي1����ص1االأعمار1من)91-61(1
�سن���وات,1واالختب���ار1الفرعي1����ص1االأعمار1م���ن)61-111(1�سنة,1واالختب���ار1الفرعي1
ع1االأعم���ار1م���ن)71-131(1�سن���ة,1واالختب���ار1الفرع���ي1ل1االأعمار1م���ن)91-131(1�سنة,1
واالختبار1الفرعي1م1االأعمار1من)10-131(,1وقد1قام1الباحث1بتطبيق1االختبارين1
الفرعي���ني1����ص,1ع1نظ���را1ًلوق���وع1عين���ة1الدرا�سة1يف1ب���وؤرة1الفئ���ة1العمري���ة1لهذين1
االختبارين,1ثم1قام1بح�ساب1متو�سط1الدرجتني1على1االختبارين1الفرعيني.1وقد1
كان1مفت���اح1الت�سحي���ح1كالت���ايل:1يح�س���ل1الفرد1عل���ى1درجة1واحدة1عن���د1اختياره1
االإجاب���ة1ال�سحيح���ة1للمف���ردة1و�سف���ر1لغري1ذل���ك1وتكون1الدرجة1مق���درة1بوحدة1
املن���ف,1وبالرج���وع1اإيل1معايري1الرتب1املئينية1والدرجات1التائية1وم�ستوى1الذكاء1
عن���د1كل1�سريح���ة1عمرية1على1االختبار1ميكن1معرف���ة1ما1يعادل1هذه1الدرجة1من1

م�ستوى1ذكاء.

ثبات الختبار:
111مت1ح�س���اب1معام���الت1ثبات1هذا1االختب���ار1يف1كثري1من1البحوث1التي1اأجريت1
لتقدي���ر1ثب���ات1امل�سفوف���ات1املتتابع���ة,1فق���د1قامت1اأمين���ة1كاظم1واآخ���رون)20051(1
بح�ساب1ثبات1هذا1االختبار1على1عينة1قوامها114111طفاًل1من1اجلن�سني1تراوحت1
اأعماره���م1الزمني���ة1ما1ب���ني1عمر161�سنوات1اإيل1عمر1131�سن���ة1و111�سهر,1وذلك1من1
خ���الل1حتلي���الت1نظري���ة1اال�ستجابة1املف���ردة1والتي1تو�سل���ت1اإيل1اأن1قيمة1معامل1

الثبات1قد1بلغ1.0٫98

د - الربنامج الإثرائي1)اإعداد/1الباحث(1)1·(.
11يحت���اج1االأطف���ال1ذوو1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
املتفوق���ني1عقلي���ا1اإيل1الربام���ج1االإثرائي���ة1الت���ي1حتفزه���م1عل���ي1اال�س���رتاك1يف1
االأن�سط���ة1وتعم���ل1يف1الوقت1ذاته1عل���ي1تنمية1قدراتهم1وامكاناته���م,1وهي1اأن�سطة1

حمببة1لالأطفال1املتفوقني1ب�سورة1عامة.11
وفيما1يلي1عر�ص1للربنامج1التدريبي:1

– ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1كلية1الرتبية1 بالباحث1 · لالإطالع1علي1جل�سات1الربنامج1يرجي1االت�سال1 11
جامعة1عني1�سم�ص.
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� م�سادر اإعداد جل�سات الربنامج:
اعتم���د1الباح���ث1يف1اإع���داده1له���ذا1الربنام���ج1اإىل1جمموعة1م���ن1امل�سادر1ميكن1

االإ�سارة1اإليها1علي1النحو1التايل:
1 االإطار1النظري1للدرا�سة1والدرا�سات1ال�سابقة.-
1 الكتب1التي1حتتوي1علي1برامج1اإثرائية,1وبرامج1التفكري1االبتكاري.-
1 برنام���ج1ك���ورت11CORT1للتفك���ري1االبت���كاري,1ال���ذي1اأع���ده1اأدوارد1دي1بون���و1-

)اخت�س���ار1 واآخ���رون1 ال�س���رور1 هاي���ل1 نادي���ا1 ترجم���ة1 1, 1Edward Debono
للموؤ�س�سة1التي1اأ�س�سها1اأدوارد1ديبونو1بعنوان1:1موؤ�س�سة1البحوث1املعرفية(.

1 الكتاب���ات1الت���ي1تناول���ت1خ�سائ����ص1ذوو1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1-
بالن�س���اط1الزائد1املتفوق���ني1عقليا1وم�سكالتهم1واحتياجاته���م1�سواء1العربية1

منها1واالأجنبية.1
1 برنام���ج1�سكام���رب1ال���ذي1ه���دف1اإيل1تنمية1التفك���ري1االبتكاري)عب���د1النا�سر1-

�سعل1احل�سيني,20061(. االأ

- التخطيط العام للربنامج:
111فيم���ا1يل���ي1عر����ص1موج���ز1خلط���ة1الربنام���ج1واأهداف���ه1العام���ة1واالإجرائية,1
وفنيات���ه1وا�سرتاتيجيات���ه,1وع���دد1جل�سات���ه,1ومدة1ك���ل1جل�سة,1واملو�سوع���ات1التي1
يحت���وى1عليه���ا,1واالأ�سالي���ب1املتبع���ة1يف1تنفي���ذه1والف���رتة1الزمني���ة1ل���ه,1وتقيي���م1

الربنامج.

- اأهداف الربنامج:
هن���اك1جمموعة1م���ن1االأهداف1العام���ة1واالإجرائية1للربنام���ج1نوجزها1فيما1

يلي:
- الهدف العام للربنامج:

11اإن1اله���دف1الع���ام1والرئي����ص1للربنام���ج1احل���ايل1هو1عالج1اأعرا����ص1ا�سطراب1
ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1لدى1االأطف���ال1املتفوق���ني1عقليا؛1و1

تنمية1تفكريهم1االبتكاري1من1خالل1بع�ص1االأن�سطة1االإثرائية.1
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 - الأهداف الإجرائية:
تتمثل1يف1ال�سعي1اإيل1حتقيق1ما1يلي:

1 1اأن1يتع���رف1االأطف���ال1جمموع���ة1الدرا�سة1عل���ي1�سلوك1ق�سور1االنتب���اه1واآثاره1-
ال�سلبية1عليهم.

1 1اأن1يتع���رف1االأطف���ال1جمموعة1الدرا�س���ة1علي1�سلوك1الن�س���اط1الزائد1واآثاره1-
ال�سلبية1عليهم.

1 1اأن1يتع���رف1االأطف���ال1جمموع���ة1الدرا�س���ة1عل���ي1�سل���وك1االندفاعي���ة1واآث���اره1-
ال�سلبية1عليهم.

1 1اأن1يتع���رف1االأطف���ال1عل���ي1تاأث���ري1تلك1ال�سلوكي���ات1علي1تقب���ل1االآخرين1لهم1-
وتاأثريها1علي1عالقاتهم1االجتماعية1مع1االآخرين.

1 1اأن1يتع���رف1االأطف���ال1عل���ي1تاأث���ري1تل���ك1ال�سلوكي���ات1عل���ي1انخفا����ص1م�ستوي1-
التح�سيل1الدرا�سي.

1 1اأن1يتدرب1االأطفال1علي1تركيز1انتباههم.1-
1 1اأن1يتدرب1االأطفال1علي1زيادة1اأمد1انتباههم.-
1 1اأن1ينقل1االأطفال1انتباههم1من1مثري1اإىل1اآخر.-
1 1اأن1يتعرف1االأطفال1على1االأ�سياء1املت�سابهة.-
1 1اأن1يتعرف1االأطفال1على1االأ�سياء1املختلفة.-
1 1اأن1يدرك1االأطفال1املثريات1امل�ستتة.-
1 1اأن1يكت�سب1االأطفال1القدرة1علي1املرونة1العقلية.-
1 1اأن1يكت�سب1االأطفال1القدرة1علي1الرتوي.-
1 1اأن1ي�ستمر1االأطفال1يف1اأداء1املهمة1لفرتة1زمنية1طويلة.-
1 1اأن1يتدرب1االأطفال1علي1اجللو�ص1يف1مقاعدهم1لفرتة1زمنية1طويلة1ن�سبيا.-
1 1اأن1يتفاعل1االأطفال1مع1اأقرانهم.-
1 1اأن1ُينمي1لدي1االأطفال1حب1اال�ستطالع1والف�سول.-
1 1اأن1ُتنمي1لدي1االأطفال1القدرة1علي1الطالقة.-
1 1اأن1ُتنمي1مهارات1التفكري1العليا1لدي1االأطفال.-
1 1اأن1يكت�سب1االأطفال1القدرة1على1ت�سحيح1الذات.-
1 1اأن1يكت�سب1االأطفال1القدرة1على1تعزيز1الذات.-
1 1اأن1تزداد1قدرة1االأطفال1علي1حل1امل�سكالت.-
1 1اأن1تزداد1قدرة1االأطفال1على1اال�ستنتاج.-
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- االأ�ص�س التي ي�صتند اإليها الربنامج:
11ا�ستند1الربنامج1احلايل1اإيل1جمموعة1من1االأ�س�ص1التي1متت1مراعاتها1اأثناء1

اإعداد1جل�سات1الربنامج,1ومن1هذه1االأ�س�ص1ما1يلي:

1 الأ�س�س العامة:-
1111وتتمثل1فيما1يلي:1

1 اإن1جميع1االأطفال1املتفوقني1مت�ساوون1يف1احلقوق,1لذلك1فاالأطفال1املتفوقني1-
عقليا1ًذوو1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لهم1احلق1يف1

خدمات1تربوية1من1اأجل1التغلب1علي1م�سكالتهم.
1 الزائ���د1- بالن�س���اط1 امل�سح���وب1 االنتب���اه1 ا�سط���راب1ق�س���ور1 ذوو1 االأطف���ال1 اإن1

املتفوق���ني1عقلي���ا1يحتاج���ون1اإيل1اإتاحة1الفر����ص1من1اأجل1التق���دم1والو�سول1
اإيل1م�ستويات1اأقرانهم1املتفوقني.

1 اإن1تق���دمي1املعلوم���ات1والدع���م1للمدار����ص1يجعله���ا1اأك���ر1قدرة1عل���ي1مواجهه1-
التحدي���ات1ذات1ال�سل���ة1برعاية1ه���وؤالء1االأطفال,1وتقدمي1اخلدم���ات1املنا�سبة1

بكافة1اأ�سكالها1و�سورها.

- الأ�س�س النف�سية والرتبوية:
1111وتتمثل1فيما1يلي:1

1 مراعاة1الفروق1الفردية1بني1االأطفال.-
1 مراع���اة1اأن1تك���ون1اأن�سطة1الربنامج1منا�سبة1لالأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1-

االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1املتفوقني1عقلي���ا,1حيث1يف�س���ل1هوؤالء1
االأطفال1االأن�سطة1التي1تت�سم1بالتعقيد.

1 مراعاة1اأن1تكون1البيئة1خالية1من1امل�ستتات.-
1 مراعاة1عدم1تقليل1وقت1العمل1اأثناء1اأداء1املهام,1حيث1يف�سل1هوؤالء1االأطفال1-

املهام1التي1تتطلب1وقتا1طويال.
1 مراع���اة1اأن1ت�ستث���ري1اأن�سطة1الربنام���ج1املقدمة1قدرات1ه���وؤالء1االأطفال1حيث1-

يف�سل1هوؤالء1االأطفال1االأن�سطة1التي1ت�ستثري1قدراتهم.
1 مراعاة1حاجات1االأطفال1وميولهم1ورغباتهم.-
1 االعتماد1علي1التعزيز1يف1اإثابة1ال�سلوك1املرغوب1فيه.-
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 - الأ�س�س الجتماعية:
1111راعي1الباحث1يف1اإعداده1جلل�سات1الربنامج1ا�سرتاك1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1
ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا1يف1االأن�سطة1اجلماعية1
الت���ي1ت�ساعده���م1علي1التفاعل1,1وت�ساعدهم1علي1تقبل1بع�سهم1لبع�ص,1كما1تعمل1
علي1تنمية1روح1االنتماء1للجماعة,1وت�ساعدهم1علي1التمييز1بني1ال�سلوك1املقبول1
اجتماعي���ا1وغ���ري1املقب���ول1اجتماعيا,1وعل���ي1االلت���زام1بالقواع���د1والقوانني1داخل1

اجلماعة,1كما1تعمل1هذه1االأن�سطة1علي1زيادة1دافعية1االأطفال.11

- الفنيات وال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة:
111يعتم���د1الربنام���ج1االإثرائ���ي1عل���ي1جمموع���ة1م���ن1الفني���ات1واالأن�سط���ة1التي1
تتنا�س���ب1مع1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1
املتفوق���ني1عقلي���ا1التي1تتح���دي1اإمكاناتهم1وت�ستثري1قدراته���م1وتعمل1علي1تنمية1
تفكريه���م1االبتك���اري1وم���ن1ه���ذه1الفني���ات1واال�سرتاتيجي���ات:1ا�سرتاتيجي���ة1حل1
امل�س���كالت,1وا�سرتاتيجية1الع�س���ف1الذهني,1وا�سرتاتيجية1التعل���م1باال�ستك�ساف,1
واالأن�سطة1املعتمدة1علي1التخيل,1واالأن�سطة1الق�س�سية,1واالأن�سطة1املعتمدة1علي1
الكمبيوت���ر,1باالإ�ساف���ة1اإيل1اأن�سط���ة1املقارنة1واملقابلة,1وبع����ص1الفنيات1ال�سلوكية,1
واملعرفي���ة1االأخ���ري,1وميك���ن1عر�ص1اأه���م1الفني���ات1امل�ستخدم���ة1يف1الربنامج1علي1

النحو1التايل:

Problem solving1:ا�سرتاتيجية حل امل�سكالت-
يعرفه���ا1حمم���د1م�سطف���ى1العب�س���ى1)1151:2010(1عل���ى1اأنها1ح���ل1موجه1نحو1
اكت�س���اف1حلول1للم�سكلة1بطريق���ة1حمددة,1وميكن1اإي�ساح1خطوات1حل1امل�سكالت1
يف1االآت���ي:1االإح�سا����ص1بامل�سكلة,1وحتديد1امل�سكلة,1وتنظيم1املعلومات1حول1امل�سكلة,1
وبن���اء1اأو1اختي���ار1ا�سرتاتيجية1احلل,1وتخ�سي�ص1م�س���ادر1املعلومات1حلل1امل�سكلة,1

ومراقبة1حل1امل�سكلة,1وتقومي1حل1امل�سكلة.

ويعرفه���ا1جعفر1يو�سف1حداد1واإيهاب1�سالح1الع�سري1)731:2007(1باأنها1طرح1
املعل���م1مل�سكل���ة1اأو1اأكر1ثم1اإعطاء1املتعلمني1فر�س���ة1للتفكري1وطرح1احللول,1ويدار1

احلوار1وت�سجل1احللول1ال�سحيحة.
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Brainstorming11:ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني -

111خطة1تدري�سية1تعتمد1علي1ا�ستثارة1اأفكار1االأطفال1وتفاعلهم,1انطالقا1من1
خلفياته���م1حي���ث1يعم���ل1كل1واحد1م���ن1االأطفال1كعام���ل1حمفز1الأفك���ار1االآخرين,1
ومن�س���ط1له���م1يف1اأثناء1اإعداد1االأطفال1للق���راءة1اأو1الكتابة1اأو1مناق�سة1مو�سوع1ما,1
وذل���ك1يف1وجود1موجه1مل�س���ار1التفكري1وهو1املعلم,1فن�س���اط1الع�سف1الذهني1يبني1
عموم���ا1علي1اإيجاد1حل���ول11للم�سكالت1املحددة1بعناية,1وعادة1ما1تكون1املجموعات1

خمتلفة1من1حيث1االأفكار.1

Discovery learning11:ا�سرتاتيجية التعلم بال�ستك�ساف -

11ويق�س���د1به���ا1اأن1ي�سل1الطفل1اإيل1ا�ستك�ساف1املعلوم���ات1بنف�سه,1معتمدا1علي1
جه���ده1وعمل���ه1وتفك���ريه,1ولذل���ك1تعت���رب1م���ن1اأه���م1اال�سرتاتيجي���ات1الت���ي1تنمي1
التفك���ري,1فاملدخل1اال�ستك�س���ايف1يركز1علي1مواجهة1املتعل���م1مبوقف1م�سكل,1يولد1
لديه1احلرية1ويثري1عنده1العديد1من1الت�ساوؤالت1فيقوم1بعملية1ا�ستق�ساء1وبحث1

ليجد1اإجابات1عنها1)اإ�سماعيل1عبد1الفتاح,351:120051(.1

- الأن�سطة املعتمدة علي التخيل:

1111يلعب1اخليال1دورا1ذي1اأهمية1بالغة1يف1حياة1االإن�سان1عامة1والطفل1خا�سة,1
فخيال1الطفل1وما1ياأخذه1من1مظاهر1خمتلفة1ميثل1مكونا1مهما1يف1حياة1الطفل1
العقلي���ة,1فم���ن1خالله1ي�ستطيع1الطفل1اأن1يتجاوز1ح���دود1الزمان1واملكان,1وهو1يف1
ذل���ك1ي�ستطي���ع1اأن1يتعام���ل1مع1االأح���داث1واالأ�سي���اء1واالأ�سخا�ص1الت���ي1تقع1بعيدا1
ع���ن1جمال���ه1االإدراكي,1كما1اأن���ه1ي�ستطيع1بفعل1اخليال1اأن1ميار����ص1ن�ساطا1يتجاوز1
ح���دود1قوت���ه1الفعلي���ة,1ومن1خالل1اخلي���ال1ي�ستطيع1الطفل1التعام���ل1بحرية1مع1
مطالب���ه1ورغبات���ه1واآمال���ه1وخماوف���ه1دون1احلاجة1اإيل1مواجهة1ك���ل1املخاطر1وما1
ينط���وي1علي���ه1الواق���ع1الفعلي1م���ن1�سعوب���ات,1كذلك1يعم���ل1اخلي���ال1كاأ�سا�ص1هام1
للنم���و1االجتماع���ي1للطف���ل1حي���ث1ي�ستطيع1اأن1يح���ل1بع�سا1من1م�س���كالت1�سلوكه1

االجتماعي1علي1م�ستوي1اخليال1)بطر�ص1حافظ,20041(.
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111- الأن�سطة الق�س�سية: 
الق�سة1هي1تعبري1باالألفاظ1عن1حكاية1ما.

اأهمية الق�س�س :
1 ت�ساع���د1يف1حت�س���ني1القدرة1عل���ى1االإ�سغاء,1واالنتباه1والرتكي���ز,1مما1يكون1له1-

اأثر1اإيجابي1يف1التعليم.
1 ت�ساع���د1يف1حتري���ك1م�ساع���ر1الطف���ل,1وا�ستيعاب���ه1للقي���م1واملث���ل1العلي���ا1الت���ي1-

تت�سمنها11.1
1 ت�ساعد1يف1زيادة1املفردات1اللغوية,1والنمو1اللغوي1للطفل.-
1 ت�ساعد1يف1اإك�ساب1الطفل1قيم1وعادات1وتقاليد1املجتمع1الذي1يعي�ص1فيه1.-
1 ت�ساعد1يف1تو�سيل1املعلومات1واالأفكار1بطريقة1غري1مبا�سرة1.-
1 ت�ساعد1يف1منو1خيال1الطفل1.-
1 ت�ساعد1يف1زيادة1معلومات1الطفل1.-
1 ت�ساع���د1الطف���ل1عل���ي1اكت�ساب1االأمن���اط1ال�سلوكي���ة1املقبولة1اجتماعي���اً,1ونبذ1-

ال�سلوكي���ات1غ���ري1املقبول���ة1اجتماعياً)1نعيمة1حممد1بدر1وعب���د1الفتاح1�سابر1
عبد1املجيد1691:120001,1(.1

- الأن�سطة املعتمدة علي الكمبيوتر:

111ي�ستخ���دم1الكمبيوت���ر1يف1اإدارة1العملي���ة1التعليمي���ة1يف1�ست���ى1جماالتها؛1حيث1
ي�ستخدم1يف1تقدمي1اخلطط1التدري�سية,1واإجراءات1الت�سخي�ص1والعالج,1وتقدمي1
اخلط���ط1االإثرائية1للتالمي���ذ1االأ�سرع1تعلًما,1وتقدمي1التغذي���ة1الراجعة1الفورية1
للتالمي���ذ1حت���ى1يتقن���ون1التعل���م؛1وكذل���ك1يق���وم1الكمبيوت���ر1باإج���راء1التقيي���م1
النهائ���ي,1ور�س���د1الدرج���ات,1واإعط���اء1تقاري���ر1مف�سل���ة1عن1م���دى1النم���و1العلمي1
لهوؤالء1التالميذ1واإدارة1االمتحانات,1وعمل1اجلداول1املدر�سية,1واحلالة1ال�سحية1
واالجتماعي���ة1والبيان���ات1املدر�سي���ة1مث���ل:1الغياب,1وبيان���ات1الكت���ب1امل�ستعارة1من1

املكتبة....1اإيل1غري1ذلك1)فوؤاد1اأبو1حطب1واآمال1�سادق,5371:19981(.
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procedures Self- management1:اإجراءات اإدارة الذات -
111ُتعرف1اإدارة1الذات1اأي�سا1با�سم1�سبط1الذات1Self control1اأو1تنظيم1الذات1
1Self1regulationوه���ي1ت�س���ري1اإيل1االإجراءات1التي1ت�سته���دف1التاأثري1يف1�سلوك1
الطف���ل,1حيث1يت���م1تدريب1الطفل1علي1االإجراءات1التي1ميكن1من1خاللها1تغيري1
�سلوك���ه1واأفك���اره1وم�ساعره,1فعلي1�سبي���ل1املثال1ميكن1تدري���ب1الطفل1علي1العمل1
لف���رتات1اأط���ول1اأو1تدريب���ه1عل���ي1حل1ع���دد1اأكر1من1امل�سائ���ل1ال�سحيح���ة,1اأو1عدم1

1.(Reynolds & Janzen, 2007,1827)1الوقوع1يف1اأخطاء

111وهناك1العديد1من1الدرا�سات1التي1اأو�سحت1نتائجها1فاعلية1اإجراءات1اإدارة1
ال���ذات1يف1خف����ص1ح���دة1اأعرا����ص1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1
الزائ���د,1وم���ن1ه���ذه1الدرا�س���ات1درا�س���ة1Austin (2003)1التي1هدف���ت1اإيل1تقييم1
فاعلية1اإجراءات1اإدارة1الذات1يف1عالج1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1
الزائد,1واأ�سارت1نتائج1الدرا�سة1اإيل1فاعلية1هذه1االإجراءات1يف1خف�ص1ال�سلوكيات1
ال�سفي���ة1املرتبط���ة1با�سطراب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1)مثل1
التملم���ل,1والتوق���ف1ع���ن1اأداء1املهم���ة(,1كما1انخف�س���ت1اأعرا�ص1ا�سط���راب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1ب�س���ورة1ملحوظة.1ويف1ال�سياق1ذاته1اأو�سحت1
نتائج1درا�سة1Gureasko-Moore et al., (2004)1فاعلية1اإجراءات1اإدارة1الذات1
يف1حت�س���ني1ق���درة1ذوو1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1علي1
 Schmalzer1اإكمال1الواجبات1واإمتام1املهام1الدرا�سية,1كما1اأو�سحت1نتائج1درا�سة
(2007)1والت���ي1هدف���ت1اإيل1فح����ص1اإدراك���ات1املعلم���ني1لتدخالت1اإج���راءات1اإدارة1
ال���ذات1ل���دي1ذوي1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1اإيل1انفتاح1

املعلمني1علي1ا�ستخدام1اإجراءات1اإدارة1الذات.1

111وتتكون1اإجراءات1اإدارة1الذات1من1مراقبة1الذات1ومالحظة1الذات1وت�سجيل1
الذات1وتقييم1الذات1وتعزيز1الذات.

1111كم���ا1اعتم���د1الباح���ث1عل���ي1بع����ص1الفني���ات1االأخري1مث���ل1التعزي���ز1واحلوار1
واملناق�سة1والواجب1املنزيل1والتغذية1الراجعة1واال�ستبعاد1املوؤقت.1
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- مراحل وخطوات تنفيذ الربنامج:
1111111يتم1تنفيذ1الربنامج1احلايل1من1خالل1ثالث1مراحل1اأ�سا�سية1هي:

1- املرحلة التمهيدية: 
1يت���م1خ���الل1هذه1املرحلة1تطبيق1بطارية1ت�سخي�ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1 -

امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1ل���دي1االأطف���ال,1واختب���ار1امل�سفوف���ات1املتتابعة1
املطور1لرافن1على1جمموعة1كبرية1من1االأطفال.

1من1خالل1ذلك1التطبيق1يتم1حتديد1اأفراد1عينة1الدرا�سة.1 -
1يت���م1خ���الل1املرحلة1التمهيدية1اأي�سا1ًاتخاذ1كاف���ة1االإجراءات1لتكوين1عالقة1 -

تع���ارف1م���ع1االأطف���ال1بع�سه���م1البع����ص1وم���ع1القائ���م1بالتطبيق)امل���درب(,1
واإعطائه���م1فك���رة1ع���ن1الهدف1من1الربنام���ج,1وم�ساعدة1الطف���ل1على1تعميم1

املهام1واملهارات1التي1يتعلمها.1
- 

2- مرحلة التنفيذ:
1111يت���م1تنفي���ذ1الربنام���ج1عل���ي1م���دي1�سهري���ن1ون�س���ف1بواق���ع1ث���الث1جل�سات1
اأ�سبوعي���ا,1ويتح���دد1زم���ن1اجلل�سة1الواح���دة1مبتو�سط1زمني1قدره1�ست���ون1دقيقة.1
بحيث1يتم1تخ�سي�ص1اأول1ع�سر1دقائق1متهيدا1ًللعمل1مع1الطفل1واإعداد1االأدوات,11

وتت�سمن1كل1جل�سة1حتقيق1جمموعة1اأهداف1اإجرائية1من1اأهداف1الربنامج.

3- مرحلة التقييم:
11111يف1ه���ذه1املرحل���ة1يت���م1تقيي���م1فاعلي���ة1الربنام���ج1االإثرائ���ي1امل�ستخ���دم1يف1
خف����ص1حدة1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال1

املتفوقني,1وكذلك1التحقق1من1ا�ستمرار1تاأثري1الربنامج1من1خالل1املتابعة.
ويو�سح1جدول1)2(1العر�ص1التف�سيلي1جلل�سات1الربنامج1االإثرائي.
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جدول )2(
جل�صات الربنامج االإثرائي

الفنيات واالستراتيجيات المستخدمةزمن الجلسةموضوع الجلسةرقم الجلسة

الحوار والمناقشة.60 دقيقةتمهيد وتعارف (1)األولي
الحوار والمناقشة، الواجب المنزلي.60 دقيقةتمهيد وتعارف (2)الثانية

60 دقيقةالسلوكيات السلبية (1)الثالثة
الحوار والمناقشة، التعزيز، التغذية 

الراجعة، الواجب المنزلي.

120 دقيقةالسلوكيات السلبية (2،3)الرابعة والخامسة
الحوار والمناقشة، التعزيز، الواجب 

المنزلي.

60 دقيقةالتخيل(1)السادسة
الحوار والمناقشة، التعزيز، العصف 

الذهني، الواجب المنزلي.

60 دقيقةالتخيل(2)السابعة
الحوار والمناقشة، التعزيز، العصف 

الذهني، الواجب المنزلي، التعلم 
باالستكشاف.

60 دقيقةأنشطة المقارنة والمقابلة(1)الثامنة
التعزيز، الحوار والمناقشة، التغذية 

الراجعة، الواجب المنزلي.

60 دقيقةأنشطة المقارنة والمقابلة(2)التاسعة
التعزيز، الحوار والمناقشة، التغذية 

الراجعة، الواجب المنزلي.

60 دقيقةمسائل كالمية(1)العاشرة
تقييم الذات ، تعزيز الذات، الحوار 

والمناقشة، التغذية الراجعة.

60 دقيقةمسائل كالمية (2)الحادية عشر
التعزيز، الحوار والمناقشة، التغذية 

الراجعة، الواجب المنزلي.

الثانية عشر
األشياء المتشابهة واألشياء 

المختلفة
60 دقيقة

التعزيز، الحوار والمناقشة، التغذية 
الراجعة، الواجب المنزلي.

التغذية الراجعة، التعزيز، الواجب المنزلي.60 دقيقةتكملة األشكالالثالثة عشر

60 دقيقةلعبة التذكرالرابعة عشر
تقييم الذات، تعزيز الذات، التغذية الراجعة، 

التعزيز، الواجب المنزلي.

60 دقيقةاأللغاز الحسابيةالخامسة عشر
تقييم الذات ، التغذية الراجعة، التعزيز، 

الواجب المنزلي.
الواجب المنزلي، التغذية الراجعة.60 دقيقةلعبة من هوالسادسة عشر

60 دقيقةأنشطة التحديالسابعة عشر
التعزيز، الحوار والمناقشة، العصف 

الذهني.
الحوار والمناقشة.60 دقيقةأنشطة التخيل (1)الثامنة عشر
الحوار والمناقشة، التعزيز.60 دقيقةأنشطة التخيل (2)التاسعة عشر

الحوار والمناقشة.60 دقيقةأنشطة التكييف والتجميع (1)العشرون

الحوار والمناقشة، التعزيز.60 دقيقةأنشطة التكييف والتجميع (2)الحادية والعشرون
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الفنيات واالستراتيجيات المستخدمةزمن الجلسةموضوع الجلسةرقم الجلسة

60 دقيقةحل المشكالتالثانية والعشرون
التعزيز، الحوار والمناقشة، التغذية 

الراجعة، الواجب المنزلي.
العصف الذهني، التعزيز.60 دقيقةاالستعماالت المختلفة لألشياءالثالثة والعشرون

الرابعة والعشرون 
والخامسة والعشرون

الحوار والمناقشة.120 دقيقةالكلمات المتقاطعة (1، 2)

السادسة والعشرون
خفض حدة النشاط الحركي 

الزائد (1)
60 دقيقة

مراقبة الذات، تعزيز الذات، اإلبعاد 
المؤقت، الحوار والمناقشة.

السابعة والعشرون
خفض حدة النشاط الحركي 

الزائد (2)
60 دقيقة

مراقبة الذات، تعزيز الذات، اإلبعاد 
المؤقت، الحوار والمناقشة.

الحوار والمناقشة، التعزيز.60 دقيقةجلسة ختاميةالثامنة والعشرون

3- منهج الدرا�سة:
111تعتم���د1الدرا�س���ة1احلالي���ة1عل���ي1املنه���ج1التجريب���ي1حي���ث1يعت���رب1الربنام���ج1
االإثرائ���ي1املتغ���ري1امل�ستق���ل1ويعت���رب1كال1من1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1
بالن�س���اط1الزائد1والتفك���ري1االبتكاري1املتغريان1التابع���ان.1وتعتمد1الدرا�سة1علي1

ت�سميم1املجموعة1الواحدة1قيا�ص1قبلي-1قيا�ص1بعدي.

4-  خطوات الدرا�صة:
اتبع1الباحث1اخلطوات1التالية1من1اأجل1اإجناز1الدرا�سة.

1 اإعداد1الربنامج1االإثرائي.-
1 اختيار1اأفراد1العينة.1-
1 التطبي���ق1القبل���ي1لبطاري���ة1ت�سخي����ص1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سحوب1-

بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال,1واختبار1اإبراهام1للتفكري1االبتكاري.
1 تطبيق1الربنامج1االإثرائي1علي1اأطفال1املجموعة.-
1 التطبي���ق1البع���دي1لبطاري���ة1ت�سخي�ص1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1-

بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال,1واختبار1اإبراهام1للتفكري1االبتكاري.
1 التطبي���ق1التتبع���ي1لبطاري���ة1ت�سخي�ص1ا�سط���راب1ق�سور1االنتب���اه1امل�سحوب1-

بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال,1واختبار1اإبراهام1للتفكري1االبتكاري.
1 ت�سحي���ح1اال�ستجاب���ات1ومعاجل���ة1الدرج���ات1اإح�سائي���ا1وا�ستخال����ص1النتائج1-

ومناق�ستها1ثم1�سياغة1التو�سيات.
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1Wilcoxon Test1وق���د1متثلت1االأ�ساليب1االإح�سائية1يف1اختب���ار1ويلكوك�سون
للتعرف1علي1الفروق1بني1املجموعات1املرتبطة.

- النتائج:
1- نتائج الفر�س الأول:

11ين����ص1الفر����ص1االأول1عل���ي1اأن���ه1“ توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1
متو�سطي1رتب1درجات1اأطفال1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدى1
على1بطارية1ت�سخي�ص1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدي1
االأطف���ال1)�س���ورة1البيئ���ة1االأ�سري���ة1و�س���ورة1البيئة1املدر�سي���ة(1يف1اجت���اه1القيا�ص1
القبل���ي,1والختب���ار1�سحة1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختب���ار1ويلكوك�سون1للتعرف1
عل���ي1الفروق1بني1املجموع���ات1املرتبطة,1وكانت1النتائج1كم���ا1يو�سحها1اجلدولني1

التاليني:
جدول) 3 (

دالل��ة الفروق بني متو�صط��ات رتب درجات اأطف��ال املجموعة التجريبية قب��ل وبعد تطبيق 
الربنامج االإثرائي وذلك على بطارية ت�صخي�س ا�صطراب ق�صور االنتباه امل�صحوب بالن�صاط 

الزائد لدي االأطفال )�صورة البيئة االأ�صرية( )ن =10(
أبعاد المقياس

نتائج القياس
قبلي/ بعدي

العدد
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Z قيمة
مستوى 
الداللة

حجم التأثير

ُبعد قصور 
االنتباه

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتعادلة

اإلجمالي

10
-
-

10

5.50
00

55
00

2.807
دالة عند 
مستوى 
0.01

1
حجم تأثير 
قوي جدًا

ُبعد النشاط 
الزائد 

واالندفاعية

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتعادلة

اإلجمالي

10
-
-

10

5.50
00

55
00

2.803
دالة عند 
مستوى 
0.01

1
حجم تأثير 
قوي جدا

11111يت�س���ح1م���ن1ج���دول)131(1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1متو�سطات1رتب1
درج���ات1اأطفال1املجموعة1التجريبية1قب���ل1وبعد1تطبيق1الربنامج1االإثرائي1حيث1
اإح�سائية1عند1م�ستوى1,0٫01وذلك1على1 دالة1 =12٫8071وهي1 1)·2(Z1كانت1قيمة
12·    تعترب1قيمة)Z(1املح�سوبة1غري1دالة1اإح�سائيا1ًاإذا1كانت1اأقل1من1قيمة)Z(1اجلدولية1التي1تبلغ1قيمتها)1٫96(1

عند1م�ستوى1داللة10٫051و)2٫58(1عند1م�ستوى1داللة0٫011.
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ُبع���د11ق�س���ور1االنتب���اه1يف1اجتاه1القيا�ص1القبلي,1كم���ا1كانت1قيمة1Z1=112٫8031وهي1
دال���ة1اإح�سائي���ة1عند1م�ستوى11,0٫01وذلك1علي1بع���د1الن�ساط1الزائد1واالندفاعية1

يف1اجتاه1القيا�ص1القبلي.1
1111

وحل�س���اب1حج���م1تاأث���ري1الربنامج1التدريبي1عل���ى1املجموع���ة1التجريبية,1فقد1
اعتم���د1الباح���ث1يف1ح�ساب���ه1عل���ى1ما1اأ�س���ار1اإليه1ع���زت1عبد1احلمي���د1)2791:2011-
280(1اأن���ه1عن���د1ا�ستخ���دام1اختبار1ويلكوك�سون1حل�ساب1الف���رق1بني1متو�سطي1رتب1
اأزواج1الدرج���ات1املرتبط���ة,1وحني1ت�سفر1النتائج1عن1وجود1فرق1دال1اإح�سائيا1ًبني1
رتب1االأزواج1املرتبطة1من1الدرجات1اأو1بني1رتب1القيا�سني1القبلي1والبعدي,1فاإنه1
ميك���ن1معرف���ة1ق���وة1العالقة1ب���ني1املتغريي���ن1امل�ستق���ل1والتابع1با�ستخ���دام1معامل1
 Matched- Pairs Rank Biserial1االرتب���اط1الثنائي1لرت���ب1االأزواج1املرتبطة

1 1Correlationالذي1ُيح�سب1من1املعادلة1التالية:1
r = 4(T1)/ n(n+1) -1 1.........)1( 1

حيث1r1=1قوة1العالقة)1معامل1االرتباط1الثنائي1لرتب1االأزواج1املرتبطة(.
T1=1جمموع1الرتب1ذات1االإ�سارة1املوجبة.

الدرجات. اأزواج1 عدد1 1= 1n
ويتم1تف�سري)r(1كما1يلي:

• اإذا1كان:r(1(1> 10٫4فيدل1على1عالقة1�سعيفة1اأو1حجم1تاأثري1�سعيف.	
• اإذا1ك���ان:r( ≤10٫41(1> 10٫7في���دل1عل���ى1عالق���ة1متو�سط���ة1اأو1حج���م1تاأث���ري1	

متو�سط.
• اإذا1كان:r( ≤10٫71(1> 10٫9فيدل1على1عالقة1قوية1اأو1حجم1تاأثري1قوي.	
• اأو1حجم1تاأثري1قوي1جداً.	 اإذا1كان:r(1(1≤ 10٫9فيدل1على1عالقة1قوية1جدا1ً

نالح���ظ1مم���ا1�سب���ق1اأن1القانون1رق���م)1(1يعتمد11على1جمم���وع1الرتب1املوجبة1
كما1ذكر1من1قبل1نظرا1ًالأنه1ُي�ستخدم1يف1حال1ح�سول1االأطفال1على1درجات1اأعلى1
يف1التطبي���ق1البع���دي1ع���ن1التطبي���ق1القبل���ي)1يف1حال���ة1تنمية1متغري1م���ا(.1وذلك1
عل���ى1عك����ص1الدرا�س���ة1احلالية1والت���ي1يحاول1فيه���ا1الباحث1خف�ص1ح���دة1اأعرا�ص1
ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1لذلك1يفرت����ص1اأن1تكون1
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درج���ات1التطبي���ق1البعدي1اأقل1م���ن1درجات1التطبيق1القبلي,1ل���ذا1�سوف1ي�ستخدم1
الباحث1جمموع1الرتب1ال�سالبة1بداًل1من1جمموع1الرتب1املوجبة.

وحل�س���اب1حج���م1التاأث���ري1نق���وم1بالتعوي����ص1يف1املعادل���ة)1(1عل���ى1النح���و1التايل:
r = 4(55)/ 10(10+1)-1= 1

جدول)  4 (
دالل��ة الفروق بني متو�صط��ات رتب درجات اأطف��ال املجموعة التجريبية قب��ل وبعد تطبيق 
الربنامج االإثرائي وذلك على بطارية ت�صخي�س ا�صطراب ق�صور االنتباه امل�صحوب بالن�صاط 

الزائد لدي االأطفال )�صورة البيئة املدر�صية( )ن =10(
أبعاد المقياس

نتائج القياس
قبلي/ بعدي

العدد
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Z قيمة
مستوى 
الداللة

حجم التأثير

ُبعد قصور 
االنتباه

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتعادلة

اإلجمالي

10
-
-

10

5.50
00

55
00

2.809
دالة عند 
مستوى 
0.01

1
حجم تأثير 
قوي جدًا

ُبعد النشاط 
الزائد 

واالندفاعية

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتعادلة

اإلجمالي

10
-
-

10

5.50
00

55
00

2.803
دالة عند 
مستوى 
0.01

1
حجم تأثير 
قوي جدًا

1يت�س���ح1م���ن1ج���دول)141(1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سط���ات1رتب1
درج���ات1اأطفال1املجموعة1التجريبية1قب���ل1وبعد1تطبيق1الربنامج1االإثرائي1حيث1
كان���ت1قيم���ة1Z1=12٫8091وهي1دال���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1,0٫01وذلك1على1ُبعد11
ق�س���ور1االنتب���اه1يف1اجت���اه1القيا�ص1القبلي,1كما1كانت1قيم���ة1Z1=112٫8031وهي1دالة1
اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى11,0٫01وذلك1علي1بع���د1الن�ساط1الزائ���د1واالندفاعية1يف1

اجتاه1القيا�ص1القبلي.
11وحل�ساب1حجم1التاأثري1نقوم1بالتعوي�ص1يف1املعادلة)1(1ينتج1اأن:111

r = 4(55)/ 10(10+1)-1= 1

1111يت�س���ح1م���ن1اجلدول���ني1ال�سابق���ني1)3(1و)4(1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1
ب���ني1القيا�س���ني1القبلي1والبع���دي1يف1اجتاه1القيا�ص1القبلي1وه���ذا1يدل1علي1حتقق1

الفر�ص1االأول1للدرا�سة.11
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2- نتائج الفر�س الثاين:
11ين����ص1الفر����ص1الث���اين1عل���ي1اأن���ه”ال1توجد1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1البع���دى1
والتتبع���ى1)بع���د1�سه���ر1م���ن1املتابع���ة(11عل���ى1بطاري���ة1ت�سخي����ص1ا�سط���راب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائ���د1ل���دي1االأطف���ال1)�س���ورة1البيئ���ة1االأ�سري���ة1
و�س���ورة1البيئ���ة1املدر�سي���ة(”,1والختبار1�سحة1ه���ذا1الفر�ص1مت1ا�ستخ���دام1اختبار1
ويلكوك�س���ون1للتع���رف1علي1الفروق1بني1املجموع���ات1املرتبطة,1وكانت1النتائج1كما1

يو�سحها1اجلدولني1التاليني:
جدول)  5 (

دالل��ة الفروق بني متو�صطات رتب درجات اأطفال املجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج 
االإثرائي ومتو�صطات رتب درجات نف�س املجموعة بعد �صهر من املتابعة، وذلك على بطارية 
ت�صخي���س ا�صط��راب ق�صور االنتباه امل�صحوب بالن�صاط الزائد ل��دي االأطفال )�صورة البيئة 

االأ�صرية( )ن =10(
أبعاد المقياس

نتائج القياس
بعدي/ تتبعي

العدد
متوسط 
الرتب

قيمة Zمجموع الرتب
مستوى 
الداللة

ُبعد قصور 
االنتباه

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتعادلة

اإلجمالي

3
5
2

10

4
4.80

12
24

0.849

غير دالة 
إحصائيًا

ُبعد النشاط الزائد 
واالندفاعية

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتعادلة

اإلجمالي

4
4
2

10

4
5

16
20

0.280

غير دالة 
إحصائيًا

1يت�س���ح1م���ن1جدول)151(1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطات1رتب1
درجات1اأطفال1املجموعة1التجريبية1بعد1تطبيق1الربنامج1االإثرائي,1ومتو�سطات1
10٫8491=1Z1رت���ب1درج���ات1نف����ص1املجموعة1بعد1�سهر1من1املتابعة1حي���ث1كانت1قيمة
1=1Z1وه���ي1غ���ري1دال���ة1اإح�سائياً,1وذلك1على1ُبع���د1ق�سور1االنتباه,1كم���ا1كانت1قيمة
10٫280وهي1غري1دالة1اإح�سائيا,11وذلك1علي1بعد1الن�ساط1الزائد1واالندفاعية.
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جدول)  6 (
دالل��ة الفروق بني متو�صطات رتب درجات اأطفال املجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج 
االإثرائي ومتو�صطات رتب درجات نف�س املجموعة بعد �صهر من املتابعة، وذلك على بطارية 
ت�صخي���س ا�صط��راب ق�صور االنتباه امل�صحوب بالن�صاط الزائد ل��دي االأطفال )�صورة البيئة 

املدر�صية( )ن =10(
أبعاد المقياس

نتائج القياس
بعدي/ تتبعي

العدد
متوسط 
الرتب

قيمة Zمجموع الرتب
مستوى 
الداللة

ُبعد قصور 
االنتباه

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتعادلة

اإلجمالي

4
6
0

10

3,38
6,92

13,50
41,50

1,429

غير دالة 
إحصائيًا

ُبعد النشاط الزائد 
واالندفاعية

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتعادلة

اإلجمالي

5
3
2

10

5,30
3,17

26,50
9,50

1,198

غير دالة 
إحصائيًا

111يت�سح1من1جدول)161(1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطات1رتب1
درجات1اأطفال1املجموعة1التجريبية1بعد1تطبيق1الربنامج1االإثرائي,1ومتو�سطات1
11٫4291=1Z1رت���ب1درج���ات1نف����ص1املجموعة1بعد1�سهر1من1املتابعة1حي���ث1كانت1قيمة
وه���ي1غ���ري1دال���ة1اإح�سائي���اً,1وذل���ك1عل���ى1ُبع���د1ق�س���ور1االنتب���اه,1كم���ا1كان���ت1قيمة
1Z1=11٫1981وهي1غري1دالة1اإح�سائيا,11وذلك1علي1بعد1الن�ساط1الزائد1واالندفاعية.
11يت�س���ح1من1اجلدول���ني1ال�سابقني1)5(1و)6(1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1

القيا�سني1البعدي1والتتبعي,1وهذا1يدل1علي1حتقق1الفر�ص1الثاين1للدرا�سة.

3- نتائج الفر�س الثالث:
111ين����ص1الفر����ص1الثال���ث1عل���ي1اأن���ه1“توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سطي1رتب1درجات1اأطفال1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدى1
عل���ى1اختب���ار1اإبراهام1للتفك���ري1االبتكاري1يف1اجت���اه1القيا�ص1البع���دى”,1والختبار1
�سح���ة1ه���ذا1الفر�ص1مت1ا�ستخ���دام1اختبار1ويلكوك�سون1للتع���رف1علي1الفروق1بني1

املجموعات1املرتبطة,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1التايل:
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جدول)1171(
دالل���ة1الف���روق1ب���ني1متو�سط���ات1رتب1درج���ات1اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبية1قبل1
وبع���د1تطبيق1الربنامج1االإثرائ���ي1وذلك1على1اختبار1اإبراه���ام1للتفكري1االبتكاري1

)ن1=10(
االختبار

نتائج القياس
قبلي/ بعدي

العدد
متوسط 
الرتب

مستوى الداللةقيمة Zمجموع الرتب

إبراهام للتفكير 
االبتكاري

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتعادلة

اإلجمالي

-
10
-

10

-
5.50

-

-
55
-

دالة عند 2.801
مستوى 0.01

111يت�س���ح1م���ن1ج���دول)171(1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1متو�سطات1رتب1
درج���ات1اأطفال1املجموعة1التجريبية1قب���ل1وبعد1تطبيق1الربنامج1االإثرائي1حيث1
كان���ت1قيم���ة1Z1=12٫8011وه���ي1دال���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1,0٫01وهذا1يدل1علي1

حتقق1الفر�ص1الثالث1للدرا�سة.

4- نتائج الفر�س الرابع:
111ين����ص1الفر����ص1الراب���ع1عل���ي1اأن���ه1“ ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1
ب���ني1متو�سط���ي1رتب1درج���ات1اأطفال1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�سني1البعدى1
والتتبع���ى1)بع���د1�سه���ر1م���ن1املتابعة(1عل���ى1اختب���ار1اإبراه���ام1للتفك���ري1االبتكاري” 
والختب���ار1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1ويلكوك�سون1للتع���رف1علي1
الفروق1بني1املجموعات1املرتبطة,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1التايل:

جدول1)18(
دالل���ة1الف���روق1ب���ني1متو�سط���ات1رتب1درج���ات1اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبية1بعد1
تطبي���ق1الربنام���ج1االإثرائ���ي1ومتو�سطات1رتب1درجات1نف����ص1املجموعة1بعد1�سهر1

من1املتابعة,1وذلك1على1اختبار1اإبراهام1للتفكري1االبتكاري1)ن1=10(
االختبار

نتائج القياس
بعدي/ تتبعي 

العدد
متوسط 
الرتب

مستوى الداللةقيمة Zمجموع الرتب

إبراهام للتفكير 
االبتكاري

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتعادلة

اإلجمالي

1
1
8

10

1.00
2.00

-

1.00
2.00

-

غير دالة 0.449
إحصائيًا
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1111يت�سح1من1جدول)181(1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطات1رتب1
درج���ات1اأطفال1املجموع���ة1التجريبية1يف1القيا�سني1البع���دي1والتتبعي1حيث1كانت1
قيمة1Z1=10٫4491وهي1غري1دالة1اإح�سائيا1,1وهذا1يدل1علي1حتقق1الفر�ص1الرابع1

للدرا�سة.

- مناق�صة النتائج:
1111ي�س���ري1Neihart (2008:126)1اإيل1اأن1بع����ص1التدخ���الت1العالجي���ة1الت���ي1
يو�س���ي1به���ا1لع���الج1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد1لدي1
االأطفال1غري1املتفوقني1عقليا1قد1ال1ت�سلح1لعالج1هذا1اال�سطراب1لدي1االأطفال1
املتفوق���ني1عقليا,1كما1ي�س���ري1Buttross (2007: 71)1اإيل1حاجة1هوؤالء1االأطفال1
اإيل1برام���ج1تدخل1تعتمد1عل���ي1تعقد1املهام,1واال�ستثارة1املرتفعة,1ووجود1حمفزات1
بيئي���ة1وه���ي1احتياج���ات1ال1يحت���اج1اإليه���ا1الطف���ل1ذي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1

امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1غري1املتفوق1عقليا.

11فعندما1ي�ساحب1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1التفوق1
العقل���ي1ف���اإن1خ�سائ�ص1ه���ذا1اال�سطراب1تختلف1كم���ا1تختل���ف1اأعرا�سه1وتختلف1
بالتايل1طرق1التدخل1امل�ستخدمة1يف1عالجه,1مما1ي�ستدعي1تقدمي1برامج1تدخل1
تعم���ل1عل���ي1عالج1ا�سطراب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1الزائد,1وتعمل1
يف1الوق���ت1ذات���ه1علي1تنمية1قدرات1االأطفال1املتفوقني1عقلي���ا,1ويعطي1هذا1اأهمية1
ك���ربي1للربامج1االإثرائية1التي1تتوفر1فيه���ا1هاتني1اخلا�سيتني,1حيث1تعمل1علي1
ا�ستثارة1قدرات1االأطفال1املتفوقني1عقليا1وتنمية1تفكريهم1االبتكاري1من1ناحية,1
وتعم���ل1م���ن1ناحي���ة1اأخري1عل���ي1حت�سني1االنتب���اه1وخف�ص1ح���دة1الن�س���اط1الزائد1

وال�سلوك1االندفاعي.

111وي�س���ري1ك���ل1م���ن1Kerr & Wells  (:2009 73)اإيل1اأن1اأهمي���ة1الربام���ج1
االإثرائي���ة1ل���دي1االأطف���ال1املتفوقني1عقليا11تت�سح1من1خ���الل1معرفتنا1اأن1الطفل1
املتفوق1عقليا1قد1يظهر1�سلوك1ق�سور1االنتباه1نتيجة1لفرط1اال�ستثارة1العقلية1اأو1
نتيجة1ل�سعوره1بامللل1داخل1الف�سل1املدر�سي1الذي1ال1يتوافر1فيه1القدر1الكايف1من1
اال�ستث���ارة,1كما1قد1ُيظهر1�سلوك1الن�س���اط1الزائد1نتيجة1لفرط1اال�ستثارة1النف�ص1



فاعلية برنامج اإثرائي فى خف�س حدة ا�شطراب ق�شور االنتباه امل�شحوب بالن�شاط الزائدد . حممود حممد الطنطاوي

- 130 -

حركي���ة1وح���ب1الطف���ل1لالأن�سطة1املقدمة1اإلي���ه,1بينما1قد1ُيظهر1�سل���وك1االندفاع1
نتيج���ة1النفتاح���ه1عل���ي1اخلربة,1ويو�س���ح1هذا1م���دي1منا�سبة1الربام���ج1االإثرائية1
لالأطف���ال1ذوو1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�ساط1الزائ���د1املتفوقني1

عقليا1حيث1يلبي1احتياجاتهم.

111فقد1اأ�سبح1وا�سحا1اأن1اأهم1اخل�سائ�ص1العقلية1لالأطفال1املتفوقني1اليقظة1
وق���وة1املالحظ���ة1وح���ب1اال�ستط���الع1فه���م1مولع���ون1بالتمع���ن1والتفك���ر1يف1النظم1
واالأفك���ار1واالأح���داث,1وال1ي�سلم���ون1مب���ا1يط���رح1عليه���م1م���ن1معلوم���ات1وحقائ���ق1

واأحكام)عبد1املطلب1اأمني1القريطي,1481:20051(.1

111كم���ا1ي�س���ري1Lovecky  (93 :2004)اإيل1اأن1م���ن1اخل�سائ����ص1االإيجابي���ة1
لالأطف���ال1ذوي11ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�س���اط1الزائد1املتفوقني1
عقليا,1اأنه1عندما1تتم1ا�ستثارة1هوؤالء1االأطفال1من1خالل1مهام1مثرية1و�سيقة1فاأنهم1
ي�ستطيعوا1اأداء1املهام1بجودة1ودقة1عالية,1حيث1يظهر1هوؤالء1االأطفال1الكثري1من1
االأفك���ار1االبتكاري���ة1التي1تت�سح1من1خ���الل1اأفكارهم1وحديثه���م1وكتاباتهم,1وعند1
ممار�سته���م1للفنون1الب�سري���ة1واالأدائية,1كما1تظهر1لديه���م1القدرة1علي1اكت�ساف1
روابط1وعالقات1جديدة,1وهذا1يدل1علي1مدي1منا�سبة1االأن�سطة1االإثرائية1لهذه1

الفئة1من1االأطفال.

11لذل���ك1رك���ز1برنام���ج1التدخ���ل1امل�ستخ���دم1يف1الدرا�سة1احلالية1عل���ي1االأن�سطة1
االإثرائي���ة1املنا�سب���ة1له���وؤالء1االأطف���ال1مث���ل1اأن�سط���ة1التخي���ل,1واأن�سط���ة1املقارن���ة1
واملقابل���ة,1وامل�سائ���ل1الكالمية,1واأن�سطة1التعرف1عل���ي1االأ�سياء1املت�سابهة1واالأ�سياء1
املختلف���ة,1واأن�سطة1تكملة1االأ�سكال,1واألع���اب1التذكر,1واالألغاز1احل�سابية,1واأن�سطة1
التكيي���ف1والتجميع,1وح���ل1امل�سكالت,1واأن�سط���ة1اال�ستعماالت1املختلف���ة1لالأ�سياء,1
والكلم���ات1املتقاطع���ة,1وه���ي1اأن�سط���ة1تعمل1عل���ي1زيادة1اأم���د1االنتباه,1وزي���ادة1بقاء1
االأطفال1لفرتات1طويلة1ن�سبيا1دون1�سلوك1الن�ساط1الزائد,1وتعمل1علي1اإك�سابهم1
الرتوي1وعدم1االندفاع1من1ناحية1اأخري,1وزيادة1تفاعلهم1اجتماعيا1مع1االأطفال1

االآخرين1,1كما1اأنها1ت�ستثري1اإمكانات1وقدرات1االأطفال1املتفوقني1عقليا.
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111حيث1تفيد1اأن�سطة1التخيل1يف1جعل1الطفل1اأكر1اإبداعا,1واأكر1انتباها1وتركيزا,1
كما1جتعله1اأكر1اهتماما1باأداء1االأعمال1الدرا�سية,1واأكر1هدوًء1واأقل1ا�سطرابا.

111كم���ا1اأن1الأن�سط���ة1ح���ل1امل�سائ���ل1الكالمية1العدي���د1من1الفوائد1مث���ل1ا�ستثارة1
الف�سول1الفكري1لالأطفال1وحب1اال�ستطالع1ورفع1م�ستوي1التفكري1لدي1الطفل,1
كم���ا1تفيد1يف1اإك�س���اب1الطفل1مهارات1جديدة1)عفاف1حممد1مو�سي,20031(,1وهي1
اأم���ور1يحت���اج1اإليه���ا1الطف���ل1ذي1ا�سط���راب1ق�س���ور1االنتب���اه1امل�سح���وب1بالن�س���اط1
الزائ���د1املتف���وق1عقلي���ا.11كم���ا1ت�سري1فوزية1بن���ت1عبد1الرحمن1ب���ن1مطلق1)2011(1
اأن1اأن�سط���ة1ح���ل1امل�سائ���ل1الكالمية1تتطلب1م���ن1الطفل1اأن1يكون1ق���ادرا1علي,1فهم1
امل�سكلة,1وجتريدها,1وو�سع1خطة1للحل,1وتنفيذ1خطة1احلل,1والتحقق1من1�سحة1
احلل,1وال1�سك1يف1اأن1مثل1هذه1العنا�سر1يحتاج1اإليها1الطفل1ذي1ا�سطراب1ق�سور1
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوق1عقليا,1حيث1تعمل1علي1زيادة1انتباهه1
وقل���ة1ن�ساطه1احلركي1وعدم1اندفاعيته1من1ناحية1وتنمية1تفكريه1االبتكاري1من1

ناحية1اأخري1لذلك1ركز1الربنامج1االإثرائي1علي1مثل1هذه1االأن�سطة.

111كما1توؤدي1كل1من1ا�سرتاتيجية1حل1امل�سكلة,1وا�سرتاتيجية1الع�سف1الذهني,1
وا�سرتاتيجي���ة1التعل���م1باال�ستك�ساف1دورا1مهما1يف1خف����ص1حدة11ا�سطراب1ق�سور1
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1وتنمية1قدرة1االأطفال1علي1التفكري1االبتكاري1
حي���ث1يق�س���ي1ه���وؤالء1االأطفال1وقتا1كب���ريا1يف1االأن�سطة1التي1تت���م1من1خالل1هذه1
االإ�سرتاتيجيات,1ويكونوا1اأكر1انتباها1وتركيزا,1واأقل1اندفاعية,1ويكون1ن�ساطهم1
احلرك���ي1موج���ه1ب�س���ورة1كب���رية1كم���ا1تك���ون1االأن�سط���ة1الت���ي1تتم1من1خ���الل1هذه1
اال�سرتاتيجي���ات1اأك���ر1اإمتاع���ا1وت�سويق���ا1له���وؤالء1االأطف���ال1وتخاط���ب1قدراته���م1

العقلية1املرتفعة,1وتنمي1يف1الوقت1ذاته1قدراتهم1علي1التفكري1االبتكاري.

111كم���ا1اعتم���د1الربنام���ج1االإثرائ���ي1عل���ي1بع����ص1الفني���ات1واال�سرتاتيجي���ات1
ال�سلوكية1واملعرفية1مثل1اإجراءات1اإدارة1الذات1وهي1فنيات1ال1غني1عنها1يف1خف�ص1
حدة1ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال1العاديني1
(Austin ,2003; Gureasko-1اأو1املتفوق���ني1كما1اأو�سحت1نتائ���ج1درا�سة1كل1من

111.Moore et al., & Schmalzer,2007)
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111ويف1ال�سي���اق1ذات���ه1اأو�سح���ت1نتائ���ج1العديد1م���ن1البح���وث1والدرا�سات1فاعلية1
الربامج1االإثرائية1يف1تنمية1التفكري1االبتكاري1وحل1امل�سكلة,1فقد1اأو�سحت1نتائج1
درا�س���ة1وائ���ل1عبد1اهلل1حمم���د11)2000(1فاعلي���ة1الربنامج1االإثرائ���ي1امل�ستخدم1يف1
الدرا�س���ة1يف1تنمي���ة1التفكري1االبتكاري1يف1الريا�سيات,1كم���ا1اأو�سحت1نتائج1درا�سة1
خالد1عبد1اهلل11احلموري)2009(1فاعلية1الربنامج1االإثرائي1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1
يف1تنمي���ة1مه���ارات1التفك���ري1االبتك���اري1والتح�سيل1ل���دي1الطلب���ة1املوهوبني,1كما1
اأو�سح���ت1نتائج1درا�س���ة1يحيي1اأحمد1القبايل1)2012(1فاعلي���ة1الربنامج1االإثرائي1
القائم1علي1االألعاب1الذكية1يف1تطوير1مهارات1حل1امل�سكلة1وتنمية1دافعية1االإجناز1
ل���دي1الطلب���ة1املتفوقني,1وه���ذا1يو�سح1مدي1فاعلية1الربام���ج1االإثرائية1يف1تنمية1
مه���ارات1التفك���ري1ل���دي1االأطف���ال1املتفوق���ني1عقلي���ا,1وبالتايل1قدرته���ا1علي1عالج1

ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد.111

- التو�صيات:
يو�سي1الباحث1مبا1يلي1يف1�سوء1ما1اأ�سفرت1عنه1الدرا�سة1من1نتائج:

1 تدري���ب1املعلم���ني1واالأخ�سائي���ني1عل���ي1اأ�سالي���ب1التع���رف1علي1االأطف���ال1ذوي1-
ا�سطراب1ق�سور1االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1املتفوقني1عقليا.

1 تدري���ب1اأولي���اء1اأم���ور1ه���وؤالء1االأطف���ال1علي1ط���رق1التعامل1معه���م1من1خالل1-
الربامج1االإر�سادية.

1 االهتم���ام1بالربام���ج1العالجي���ة1واالإر�سادي���ة1التي1تعمل1عل���ي1حت�سني1تفاعل1-
هوؤالء1االأطفال1مع1االآخرين.

1 االهتم���ام1بربام���ج1التدخل1املبكر1من1اأج���ل1ت�سخي�ص1هوؤالء1االأطفال1يف1وقت1-
مبكر1وكذلك1عالجهم1يف1وقت1مبكر.

1 الرتكي���ز1عل���ي1جوان���ب1تف���وق1ه���وؤالء1االأطف���ال1خا�س���ة1اأن1ا�سط���راب1ق�سور1-
االنتباه1امل�سحوب1بالن�ساط1الزائد1قد1يحجب1جوانب1التفوق.
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مهارات التوا�صل االجتماعــي وتقدير الذات كمنبئات جلودة احلياة 
املدركة لدى املراهقني ال�صم

اإعداد
 د. هدى �صعبان ممد عو�س1
مدر�ص1بق�سم1علم1النف�ص

كلية1الرتبية1-1جامعة1اأ�سيوط
ملخ�س الدرا�صة:

هدفت1الدرا�سة1احلالية1اإىل1التعرف1على1مهارات1التوا�سل1االجتماعي1
وتقدي���ر1ال���ذات1كمنبئ���ات1جلودة1احلي���اة1املدركة1ل���دى1املراهقني1ال�س���م1,1وما1اذا1
كان���ت1هن���اك1عالق���ة1ارتباطيه1بني1جودة1احلي���اة1ومهارات1التوا�س���ل1االجتماعي1
وتقدي���ر1ال���ذات1,وهل1هناك1ف���روق1بني1الذك���ور1واالإناث1من1املراهق���ني1ال�سم1يف1
هذه1املتغريات1الثالث1,1وهل1ت�سلح1هذه1املتغريات1كمنبئات1جلودة1احلياة1املدركة1
ل���دى1املراهق���ني1ال�سم,1وقد1اأجريت1الدرا�سة1على1عينة1مكونة1من1)140(1طالب1
وطالبة1من1املراهقني1ال�سم1باملرحلة1الثانوية,1ومت1اعداد1اأدوات1للدرا�سة1تنا�سب1
ه���ذه1الفئة1واملتمثل���ة1يف1)مقيا�ص1مهارات1التوا�س���ل1االجتماعي1,1مقيا�ص1تقدير1
ال���ذات1,1ومقيا����ص1جودة1احلي���اة1للمراهقني1ال�س���م(,1و1ا�ستخ���دم1املنهج1الو�سفي1

التحليلي,1وقد1اأظهرت1نتائج1الدرا�سة1ما1يلي:
11 1وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ه1موجبة1بني1مه���ارات1التوا�س���ل1االجتماعي1وجودة1.

احلياة1املدركة1لدى1املراهقني1ال�سم
21 1وجود1عالقة1ارتباطية1موجبة1بني1تقدير1الذات1وجودة1احلياة1املدركة1لدى1.

املراهقني1ال�سم.
31 1وج���ود1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1بني1املراهقني1ال�سم1على1مقايي�ص1جودة1احلياة1.

وتقدير1الذات1ومهارات1التوا�سل1ح�سب1متغري1اجلن�ص.
41 اإمكاني���ة1التنب���وؤ1بج���ودة1احلي���اة1م���ن1خ���الل1التعرف1عل���ى1مه���ارات1التوا�سل1.

وتقدير1الذات1لدى1املراهقني1ال�سم.
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Abstract:
The Present study aimed to identify  the social communication 
skills and self-esteem predictors of  the quality of life perceived 
in adolescents deaf, and whether there was a correlation between 
quality of life and social communication skills and self-esteem, and 
are their differences between male and female adolescents  deaf in 
these variables the three, and is suitable These variables predictors 
of the quality of life perceived by adolescents Deaf, The study was 
conducted on a sample of (140) students from adolescents deaf high 
school, was preparing tools for the study fit this category, namely (a 
measure of social communication skills, a measure of self-esteem, 
and the measure of quality of life adolescent Deaf), was used 
descriptive analytical method, have shown the results of the study 
include:
1. There is a positive correlation between social communication 

skills and the perceived quality of life in adolescents Deaf.
2. There is a positive correlation between self-esteem and quality 

of life in adolescents perceived the deaf .
3. The presence of statistically significant differences between the 

deaf adolescents  on measures of quality of life and self-esteem 
and communication skills by variable sex. 

4. predictability of quality of life through communication skills and 
self-esteem among adolescents deaf . 

املقدمة:
يع���د1الفق���دان1والق�سور1ال�سمع���ي1من1اأ�سد1اأنواع1الفق���دان1احل�سي1الذي1
ميك���ن1اأن1يتعر����ص1ل���ه1الفرد,1وذل���ك1ملا1لل�سمع1م���ن1اأهمية1يف1ت�سكي���ل1الكثري1من1
املفاهيم1وكذلك1العامل1االإدراكي1وملا1لهما1من1تاأثري1بالغ1على1الكفاءة1ال�سخ�سية1
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واالجتماعية,1فال�سمع1ميثل1و�سيلة1الفرد1االأولية1للتوا�سل1والتفاعل1االجتماعي1
م���ع1االآخري���ن1وبفق���ده1يفقد1الف���رد1اأهم1و�سائ���ل1اكت�ساب1اخل���ربات1وتنميتها1وال1

ي�ستطيع1التوا�سل1مع1االآخرين.

واخل���ربات1 االأفك���ار1 لتب���ادل1 ت�ستخ���دم1 ديناميكي���ة1 عملي���ة1 والتوا�س���ل1
والرغب���ات1م���ع1االآخري���ن,1ويت���م1ذلك1�س���واء1عن1طري���ق1الكلمات1اأو1االإمي���اءات1اأو1
لغ���ة1االإ�س���ارة,1واإذا1كان1ال�سخ�ص1لديه1�سعوبات1يف1التوا�سل1مع1االآخرين1�سيكون1
هن���اك1�سعوب���ة1يف1فهم1املعلوم���ات1والر�سائ���ل1املتبادلة1اأو1تنق���ل1الر�سالة1بطريقة1

.(Glenn & Smith, 1998)1غري1مقبولة

ويعت���رب1التوا�س���ل1بني1الوالدين1واأطفالهم1اأم���ر1�سروري1ومهم1لعملية1
التن�سئ���ة1االجتماعي���ة1اجلي���دة1حي���ث1يع���اين1االأطف���ال1ال�س���م1�سعوب���ة1يف1عملية1
التوا�س���ل1م���ع1الوالدي���ن11(Barker et al , 2009).1وذل���ك1الن1فق���دان1ال�سم���ع1
عن���د1ال���والدة1اأو1يف1الطفول���ة1املبك���رة1يقف1حاج���زا1ًكب���ريا1ًاأمام1اكت�س���اب1االأطفال1
ال�س���م1للنمو1اللغ���وي1الطبيعي1وا�ستخدام1اللغة1املنطوقة1يف1عملية1التوا�سل1مع1
االآخري���ن11(Eriks-Brophy et al, 2012).1وذل���ك1عل���ى1الرغ���م1من1اأن1الطفل1
ال���ذي1يول���د1ولدي���ه1اإعاقة1�سمعية1يتلق���ى1الكالم1الطفويل1يف1نف����ص1الزمن1الذي1
يتلق���ى1في���ه1قرين���ه1ع���ادي1ال�سمع1لك���ن1اللغة1تهم���ل1ب�سرع���ة1لدى1الطف���ل1املعاق1
�سمعياً(Hallhan& Kaufman, 2000).1وي�ستطيع1االأطفال1العاديني1اكت�ساب1
مه���ارات1التوا�س���ل1يف1الثمان1�سنوات1االأويل1من1العمر1عن1طريق1عملية1التفاعل1
بينم���ا1يعان���ى1االأطف���ال1ال�سم1من1�سعوبة1كبرية1يف1اكت�س���اب1مثل1هذه1املهارات1يف1

.(Alton & Herman,2010)1عملية1التوا�سل1مع1العاديني

ويرتبط1فقدان1ال�سمع1عند1االأطفال1بالقدرة1على1التوا�سل1ومنو1اللغة,1
 Desselle &1كم���ا1توج���د1عالق���ة1�سببية1وثيق���ة1بني1فقدان1ال�سم���ع1ومنو1اللغ���ة
(Pearlmutter, 1997),1حي���ث1اأن1ح���وايل941%1من1حاالت1فقدان1ال�سمع1حتدث1
 (Eleweke1يف1االأع���وام1الثالث���ة1االأويل1م���ن1عمر1الطف���ل1اأي1قبل1اكت�س���اب1اللغة
(Rodda, 2000 &,1واأن1ح���وايل951%1م���ن1االأطفال1ال�س���م1و�سعاف1ال�سمع1)اأي1
االأطف���ال1الذي���ن1يعانون1من1فقدان1�سمع1خفي���ف1اإىل1فقدان1�سمع1عميق(1لديهم1
اآب���اء1عادي���ني(Mitchell & Karchmer, 2004).1وبالت���ايل1ف�سع���ف1منو1اللغة1
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ل���دى1املعاق���ني1�سمعي���ا1ًينعك�ص1على1قدرته���م1على1التوا�س���ل1والتفاعل1يف1املواقف1
االجتماعية1املختلفة1مع1االآخرين.1

وتعت���رب1مه���ارات1التوا�س���ل1من1اأك���ر1العنا�س���ر1تاأثريا1ًيف1حي���اة1االإن�سان1
فه���ي1ت�سك���ل1حجر1الزاوية1يف1تكوي���ن1وتطوير1العالقات1ال�سخ�سي���ة1بني1االأفراد1
 (Erozkan,1كما1تعترب1مهارات1التوا�سل1عامل1هام1جدا1ًيف1تكوين1تقدير1الذات
(2013.وبالتايل1فاإن1مهارات1التوا�سل1�سرورية1للنجاح1يف1التفاعالت1ال�سخ�سية1
واالجتماعي���ة1,1كم���ا1اأن1االأطفال1الذين1يعانون1من1ا�سطرابات1يف1التوا�سل1يكون1
لديهم1تقدير1ذات1منخف�ص1مبا1يوؤثر1على1تفاعالتهم1االجتماعية1مع1االآخرين.1

(Dong, Urista & Gundrum, 2008)

حيث1ينظر1اإىل1تقدير1الذات1على1اأنه1املكون1الرئي�سي1لل�سحة1النف�سية,1
ونالح���ظ1اأن1هن���اك1تباي���ن1يف1االأدب1الرتب���وي1بخ�سو����ص1العالق���ة1بني1جمتمع1
املعاق���ني1�سمعي���ا1ًوتقدي���ر1ال���ذات1فهن���اك1درا�س���ات1اأ�س���ارت1اإىل1وج���ود1انخفا����ص1
 ( Bat-Chava, 1994 ;1يف1تقدي���ر1ال���ذات1ل���دى1املعاق���ني1�سمعي���ا1ًمث���ل1درا�س���ة
(Schlesinger, 2000.1وهناك1درا�سات1اأخري1اأ�سارت1اإىل1اأن1االإعاقة1ال�سمعية1ال1
توؤدى1بال�سرورة1اإىل1انخفا�ص1تقدير1الذات1( Crowe, 2003).ويوجد1العديد1
من1العوامل1التي1قد1توؤدى1اإىل1تعزيز1تقدير1الذات1اأو1انخفا�سها1ومن1اأهم1هذه1
العوام���ل1منط1التوا�سل1يف1املنزل,1العمر1عند1االإ�سابة1باالإعاقة1ال�سمعية1ومدى1
امت���الك1املعاق1�سمعيا1ًملهارات1التوا�س���ل1(Jambor & Elliott, 2005).1وب�سكل1
ع���ام1جن���د1اأن1املعاقني1�سمعيا1ًلديه���م1تقدير1ذات1منخف����ص1باملقارنة1مع1اأقرانهم1

.(Marschark, 2007)1العاديني

فه���م1 اأن1 اأ�س���ارSkalicky, Schick & Patrick (2010) اإيل1 كم���ا1
املراهق���ني1وتوا�سلهم1م���ع1والديهم1يعد1موؤ�سرا1ًهاما1ًعل���ى1م�ساركتهم1يف1اأن�سطة1
احلي���اة1اليومي���ة1بفاعلي���ة1,1وبالت���ايل1ف���اإن1ج���ودة1احلي���اة1وتقدي���ر1ال���ذات1لديهم1
مرتفع���ة1,1وكذل���ك1اأو�س���ح1اأن1من���ط1التوا�سل1�س���واء1لغة1اإ�س���ارة1اأو1اللغة1املنطوقة1
اأو1لغ���ة1ال�سف���اه1ال1يوؤث���ر1عل���ى1جودة1احلي���اة1لدى1املعاق���ني1�سمعيا1ًولك���ن1املهم1اأن1
يك���ون1هناك1توا�سل1حقيقى1بينهم1وب���ني1االآخرين1مما1ي�سري1اإىل1اأهمية1مهارات1

التوا�سل1لدى1املعاقني1�سمعياً.
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ويع���د1مفه���وم1ج���ودة1احلي���اة1Quality of life1م���ن1املفاهي���م1احلديث���ة1
ن�سبي���ا1ًيف1ال���رتاث1البحثي1,1ولقد1حظي1هذا1املفهوم1باهتمام1كبري1يف1علوم1الطب1
,1واالقت�س���اد1,1واالجتم���اع1,1وال�سيا�س���ة1,1وحديث���ا1ًيف1جمال1عل���م1النف�ص1والرتبية1
املفه���وم1ظه���ر1يف1منت�س���ف1 ه���ذا1 اأن1 اإىل1 1Harman (1996)اخلا�س���ة.1وي�س���ري
ال�ستين���ات1م���ن1القرن1الع�سرين1,1ثم1�ساع1ا�ستخدامه1يف1الدرا�سات1املختلفة1كاأحد1
املوؤ�سرات1الدالة1على1االهتمام1برفاهية1الفرد1يف1كافة1املجاالت.1ومن1بني1العلوم1
الت���ي1اهتم���ت1بجودة1احلياة1عل���م1النف�ص,1والرتبية1اخلا�سة.1حي���ث1اأ�سار1االأ�سول1
)2005(1اإىل1ان���ه1ك���ان1لعلم1النف�ص1ال�سبق1يف1فهم1وحتدي���د1املتغريات1املوؤثرة1على1
ج���ودة1حي���اة1االإن�س���ان1ويرجع1ذلك1يف1املقام1االأول1اإىل1اأن1ج���ودة1احلياة1يف1النهاية1
ه���ي1تعب���ري1عن1االإدراك1الذاتي1لتلك1اجل���ودة1,1فاحلياة1بالن�سبة1لالإن�سان1هي1ما1
يدرك���ه1منه���ا.1وي���رى1Schalock (2004)1اأن1م�سطل���ح1جودة1احلي���اة1ي�سري1اإىل1
كيفي���ة1اال�ستمت���اع1مبج���االت1احلي���اة1املختلفة1,1ويتطل���ب1ذلك1فهم1الف���رد1لذاته1

وقدراته.

وج���ودة1احلي���اة1م���ن1االأم���ور1الهام���ة1للجمي���ع1لكنه���ا1تعت���رب1ذو1اأهمي���ة1
خا�س���ة1بالن�سب���ة1لالأف���راد1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1وال�سيم���ا1املعاق���ني1�سمعيا1ً
(Hintermair, 2008).1مما1يجعلها1من1املجاالت1الهامة1التي1حتتاج1اإىل1مزيد1
من1البحث1العلمي1ويبدو1اأن1م�سطلح1جودة1احلياة1لدى1ال�سم1من1امل�سطلحات1
الت���ي1ق���د1يكون1له���ا1عالقة1مبجاالت1عديدة1مث���ل1مهارات1التوا�س���ل1االجتماعي1
الت���ى1ي�ستخدمونه���ا,1ومفهومه���م1ع���ن1ذواته���م1,1وم���دى1اإح�سا�سه���م1باحلياة1من1

حولهم.

ومم���ا1�سب���ق1ميكن1الق���ول1بوجود1اآث���ار1متع���ددة1لالإعاق���ة1ال�سمعية1منها1
�سع���ف1مه���ارات1التوا�س���ل1بينهم1وب���ني1االآخرين1والذي1قد1يوؤث���ر1على1تقديرهم1
لذواته���م1,1ونظ���را1لوج���ود1ن���درة1يف1الدرا�سات1الت���ي1تناولت1ه���ذه1املتغريات1لدى1
املراهق���ني1ال�سم1وخا�س���ة1جودة1احلياة1واإمكانية1التنبوؤ1بها1لدى1هذه1الفئة,1كما1
وجدت1اختالفات1يف1نتائج1الدرا�سات1القليلة1التى1ظهرت1يف1هذا1املجال1وعالقتها1

بال�سم1,1االأمر1الذي1دفع1الباحثة1الإجراء1مثل1هذه1الدرا�سة.
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م�صكلة الدرا�صة:
تاأت���ي1م�سكل���ة1الدرا�س���ة1احلالي���ة1من1خالل1ت���ردد1الباحثة1عل���ى1مدار�ص1
االأم���ل1لل�س���م1و�سع���اف1ال�سم���ع1يف1حمافظ���ة1اأ�سيوط,1حي���ث1الحظت1ع���دم1قدرة1
بع�ص1املراهقني1ال�سم1علي1التوا�سل1بفاعلية1مع1االآخرين,1ووجود1ق�سور1وا�سح1
لديه���م1يف1مهارات1التوا�سل1االجتماعي11كالق�س���ور1يف1التوا�سل1الوجداين1حيث1
يعان���ى1املراهق���ني1ال�س���م1من1�سعف1يف1الثبات1االنفعايل1,1كم���ا1يعانون1من1ق�سور1
يف1التوا�س���ل1املعريف1وال�سلوكي1ومن1ث���م1ال1ي�ستطيعون1ا�ستقبال1ر�سائل1االآخرين1
وتف�سريها1مبا1يتنا�سب1مع1املوقف1مما1قد1يقلل1لديهم1فر�ص1اال�ستفادة1والتعلم1
املتاح���ة1يف1املدر�س���ة,1ومن1خ���الل1الرجوع1اإيل1اأدبيات1الرتبي���ة1اخلا�سة1للمعاقني1
�سمعي���ا1تو�سل���ت1الباحث���ة1كذل���ك1اإيل1اأن1املراهق���ني1ال�س���م1لديه���م1العدي���د1م���ن1
امل�س���كالت1االجتماعي���ة1نتيجة1لعدم1القدرة1علي1فه���م1االآخرين1والتوا�سل1معهم1
مما1قد1يوؤثر1علي1مفهومهم1وتقديرهم1لذاتهم1وبالتايل1الكثري1منهم1ال1يدرك1
معن���ى1حلياته1وقد1يف�سل1اله���روب1من1الواقع1والذى1قد1ي�سبب1انخفا�ص1جودة1

احلياة1لديهم1

ومبا1اأن1التوا�سل1هو1حلقة1الو�سل1بني1ال�سخ�ص1املعاق1�سمعيا1وجمتمعه1
فان1الق�س�ور1ف�ي1مهارات1اللغ�ة1والتوا�س�ل1لدى1ال�سم1يوؤدى1اإيل1ما1يعرف1بالعجز1
املكت�س���ب1Learned helplessness 1وذل���ك1الأن1الكب���ار1غالب���ا1ًم���ا1يعتق���دون1ف�ي1
ع���دم1ق����درة1ال�سم1ذوى1الق�س�ور1ف�ي1مه���ارات1التوا�سل1على1التعبري1عن1حاج�اته1
ورغباته1فيلجئون1اإىل1التخمني1واإ�ساءة1تف�سري1اأو1تاأويل1ه�ذه1احلاج�ات1والرغبات1
مم���ا1ق���د1يوؤدى1باملراهقني1ال�س���م1اإيل1التوقف1عن1القيام1ب���اأي1حماوالت1للتعبري1
ع���ن1ه����ذه1احلاج�ات1والرغبات1وبالتايل1�سعورهم1باالإحباط1وتدنى1تقدير1الذات1
 (Schweigert & Rowland ,1وال���ذي1ق���د1يوؤث���ر1علي1اإدراكه���م1جل���ودة1احلي���اة
(1.1992وكث���ريا1م���ا1ينت���ج1ع���ن1اإح�سا�ص1الف���رد1بانخفا�ص1م�ستوى1ج���ودة1احلياة1
م�س���كالت1عدي���دة1والتي1توؤثر1عل���ي1التوا�سل1االجتماعي1وت�سب���ب1�سعف1االتزان1
االنفع���ايل1والتمرك���ز1حول1الذات1وغري1ذلك1من1موؤ�سرات1االإح�سا�ص1بعدم1جودة1
احلي���اة1,ولذل���ك1فقد1جاءت1الدرا�سة1احلالية1للتع���رف1علي1العالقة1بني1مهارات1
التوا�س���ل1وتقدي���ر1الذات1لدى1املراهق���ني1ال�سم1و1اإمكانية1التنب���وؤ1بجودة1احلياة1

لديهم1من1خالل1هذه1املتغريات.
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كم���ا1نبع���ت1م�سكلة1الدرا�سة1كذل���ك1من1نتائج1الدرا�س���ات1ال�سابقة1والتي1
اأك���دت1على1�سعف1مه���ارات1التوا�سل1لدى1املراهقني1ال�سم1ومنها1درا�سة1)حممد1
,2004(1ودرا�سة1)�سوامله2009,1(1ودرا�سة1(Kushalnagar et al, 2010)1وكذلك1
 Hintermair(1ودرا�س���ة,)سع���ف1تقدي���ر1الذات1ومنه���ا1درا�س���ة1)الكا�س���ف20041,1�
اأو1 1(Sardar , Kadir, Tarmiz & Abdullah, 2012) ودرا�س���ة1 1, 1,2008)
الدرا�سات1التي1تناولت1جودة1احلياة1لدى1املعاقني1�سمعيا1ومنها1درا�سة11، (2003  
    (Hintermair11ودرا�سة,(Jambor & Elliott, 2005)11ودرا�سة،(Dalton et al
(2011,ودرا�سة1)علي2012,1(1,1ودرا�سة1)في�سل2012,1(,1ودرا�سة1)حممد2011,1(1

.(Gerich & Fellinger, 2012)1ودرا�سة

 ولذلك حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:
11 ه���ل1توج���د1عالق���ة1ارتباطي���ه1ب���ني1ج���ودة1احلي���اة1ومه���ارات1التوا�س���ل1لدى1.

املراهقني1ال�سم؟
21 ه���ل1توج���د1عالقة1ارتباطيه1بني1جودة1احلياة1وتقدير1الذات1لدى1املراهقني1.

ال�سم1؟
31 ه���ل1توج���د1ف���روق1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1املراهق���ني1ال�س���م1عل���ى1مقايي�ص1.

مهارات1التوا�سل1وتقدير1الذات1وجودة1احلياة1ح�سب1متغري1اجلن�ص؟
41 ه���ل1ميك���ن1التنبوؤ1بج���ودة1احلياة1من1خ���الل1التعرف1على1مه���ارات1التوا�سل1.

وتقدير1الذات1لدى1املراهقني1ال�سم؟

اأهداف الدرا�صة:
تهدف1الدرا�سة1اإىل1ما1يلي:

11 التع���رف1عل���ى1طبيع���ة1العالق���ة1بني1ج���ودة1احلي���اة1ومه���ارات1التوا�سل1لدى1.
املراهقني1ال�سم.

21 التعرف1على1طبيعة1العالقة1بني1جودة1احلياة1وتقدير1الذات1لدى1املراهقني1.
ال�سم.

31 التع���رف1على1الف���روق1بني1متو�سطي1درجات1املراهق���ني1ال�سم1على1مقايي�ص1.
مه���ارات1التوا�س���ل1وتقدير1الذات1وجودة1احلياة1والت���ي1تعزى1ملتغري1اجلن�ص1

)الذكور-1االإناث(.
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41 التنب���وؤ1بجودة1احلي���اة1لدى1املعاقني1�سمعيا1ًمن1خ���الل1التعرف1على1مهارات1.
التوا�سل1وتقدير1الذات1لديهم.

اأهمية الدرا�صة:
1-الأهمية النظرية:

1 تكم���ن1االأهمي���ة1النظري���ة1للدرا�سة1احلالية1يف1اأهمية1املو�س���وع1الذي1تتناوله1أ.
وهو1مهارات1التوا�سل1وتقدير1الذات1كمنبئات1جلودة1احلياة1لدى1املراهقني1

ال�سم.
1 ت�سلي���ط1ال�س���وء1عل���ى1اأهمي���ة1ج���ودة1احلي���اة1ل���دى1املراهق���ني1ال�سم1مل���ا1لهذا1ب.

امل�سطلح1من1اأهمية1يف1حياة1املعاقني1�سمعيا1املهنية1والرتبوية1
1 ن���درة1الدرا�س���ات1الت���ي1تناول���ت1متغ���ريات1الدرا�س���ة1والت���ي1ت�سم���ل1مه���ارات1ج.

التوا�سل1وتقدير1الذات1كمنبئات1جلودة1احلياة1لدى1املراهقني1ال�سم.

2- الأهمية التطبيقية:
1 متث���ل1ه���ذه1الدرا�سة1اأ�سا�سا1ًعلميا1ًالأبح���اث1ودرا�سات1تتعلق1باملراهقني1ال�سم1أ.

مم���ا1ي�سل���ط1ال�سوء1على1امل�سكالت1الت���ي1تواجههم1وتوؤثر1عل���ى1جودة1احلياة1
لديهم.

1 توف���ر1ه���ذه1الدرا�سة1بع����ص1االأدوات1اخلا�سة1باملراهقني1ال�س���م1والتي1ميكن1ب.
م���ن1خالله���ا1التع���رف1على1مه���ارات1التوا�س���ل1وتقدير1الذات1وج���ودة1احلياة1
لديهم,1وميكن1اال�ستفادة1من1هذه1االأدوات1من1قبل1الباحثني1والدار�سني1يف1

جمال1االإعاقة1ال�سمعية.
1 توجي���ه1نظ���ر1القائمني1واملخطط���ني1الرتبويني1يف1جم���ال1ذوي1االحتياجات1ج.

اخلا�س���ة1ب�س���رورة1م�ساعدة1هذه1الفئة1على1حت�سني1جودة1احلياة1لديهم1من1
خالل1تنمية1مهارات1التوا�سل1لدى1املراهقني1ال�سم.

1 يوؤم���ل1م���ن1نتائ���ج1ه���ذه1الدرا�س���ة1اخل���روج1بتو�سي���ات1ومقرتح���ات1ت�سه���م1يف1د.
تو�سيح1املتغريات1التي1من1املمكن1اأن1ت�ساهم1يف1اإعداد1برامج1لتح�سني1جودة1
احلي���اة1ل���دى1املعاق���ني1�سمعيا1ًمث���ل1تنمية1مه���ارات1التوا�سل1وتقدي���ر1الذات1

لديهم.
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م�صطلحات الدرا�صة:
 social communication skills:مهارات التوا�سل الجتماعي

تعد1التعبريات1غري1اللفظية1�سا�سات1ناطقة1مبكونات1ومكبوتات1النف�ص1
فه���ي1لغ���ة1بال1حروف1,1والق���درة1على1التوا�سل1ال1تقت�سر1عل���ى1التوا�سل1اللغوي1
اللفظي1فقط1فهناك1طرق1متعددة1منها1تعبريات1الوجه1,1حركة1الراأ�ص1,1اإ�سارات1

االأيدي1وحركات1اجل�سم1ونظرات1العيون.

ويع���رف1التوا�سل1االجتماعي1يف1معجم1علم1النف�ص1على1انه1“ م�سطلح1
نف�سي1اجتماعي1يق�سد1به1العملية1التي1يتم1مبقت�ساها1تبادل1االأفكار1واملعلومات1
بني1االأفراد1واجلماعات1,1وي�سرتط1فيها1توفر1عنا�سر1التوا�سل1املمكنة1,1املر�سل1
,1وامل�ستقِب���ل1,1وم�سم���ون1الر�سالة1,1والو�سيط1احلام���ل1لهذا1امل�سمون,1وقد1يكون1
التوا�سل1لفظياأ1وغري1لفظيا,1اأو1االثنني1معاً” )برتوف�سكي,1وباروف�سكي,19991(.

كم���ا1ُيع���رف1Gresham (1998 : 475)1مه���ارات1التوا�س���ل1االجتماعي1
باأن���ه1“ اللغ���ة1امل�ستخدم���ة1ف����ي1املواق���ف1االجتماعي���ة1وي�س���ري11اإل�ى1ق���درة1الطفل1
عل����ى1ا�ستخ���دام1اللغة1م���ن1حيث1“ البني���ة1والداللة1والتوظي���ف” وذلك1للتفاعل1
م���ع1االآخ�ري���ن1ف�ي1خمتل���ف1املواقف1االجتماعي���ة1ب�دًءا1من1الدخ����ول1ف�ي1ع�سوية1

جماع�ة1االأق�ران1اإل�ى1حل1خمتلف1ال�سراعات1االجتماعية1“

وتعرف1الباحثة1مهارات1التوا�سل1االجتماعي1يف1الدرا�سة1احلالية1باأنها1
“ قدرة1املراهقني1ال�سم1على1اال�ستخدام1الوظيفي1الفعال1للغة1غري1اللفظية1يف1
املواقف1االجتماعية1املختلفة1لتح�سني1جودة1العالقات1االجتماعية1مع1االآخرين1
ويت���م1قيا����ص1التوا�س���ل1االجتماع���ي1من1خالل1ثالث���ة1اأبعاد1اأ�سا�سي���ة1هي1مهارات1

التوا�سل1املعرفية,1مهارات1التوا�سل1الوجدانية,1مهارات1التوا�سل1ال�سلوكية.
وميكن1تعريف1االبعاد1الثالثة1للمقيا�ص1كاالأتي:

مه���ارات1التوا�س���ل1املعرفي���ة:1وتعنى1الق���درة1علي1فه���م1ال�سلوكي���ات1اللفظية1 -
وغ���ري1اللفظي���ة1التى1ت�سدر1م���ن1املراهقني1ال�سم1اثن���اء1التفاعل1االجتماعي1

مع1االآخرين.
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مهارات1التوا�سل1الوجدانية:1جمموعة1االحا�سي�ص1وامل�ساعر1اللفظية1وغري1 -
اللفظي���ة1الت���ى1ت�س���در1م���ن1املراهقني1ال�س���م1اثن���اء1التفاع���ل1االجتماعي1مع1

االآخرين.1
مه���ارات1التوا�سل1ال�سلوكية1:1جمموع���ة1ال�سلوكيات1اللفظية1وغري1اللفظية1 -

التى1ت�سدر1من1املراهقني1ال�سم1اثناء1التفاعل1االجتماعي1مع1االآخرين.

Self-Esteem1:تقدير الذات

يعرف1Cooper smith1تقدير1الذات1باأنه1“ تقييم1ي�سعه1الفرد1لنف�سه1
ويعم���ل1عل���ى1املحافظة1عليه,1ويت�سم���ن1تقدير1الذات1اجتاه���ات1الفرد1االيجابية1
اأو1ال�سلبي���ة1نحو1ذات���ه,1ومدى1اعتقاده1باأنه1قادر1وهام1وناجح1وكفء1اأي1اأن1تقدير1
ال���ذات1هو1مبثابة1حكم1الف���رد1على1درجة1كفاءته1ال�سخ�سية1,1كما1يري1اأن1تقدير1
الذات1يعرب1عن1اجتاهات1الفرد1نحو1نف�سه1اأو1معتقداته1عنها,1وهكذا1يكون1تقدير1
ال���ذات1خ���ربة1ذاتية1ينقله���ا1الفرد1اإىل1االآخري���ن1با�ستخدام1االأ�سالي���ب1التعبريية1

املختلفة” )كفايف,119891؛11النجار1واآخرون20111,1(.

كم���ا1يع���رف1ال�سب���ع1)2007(1تقدي���ر1ال���ذات1باأن���ه” التقييم1ال���ذي1ي�سعه1
الف���رد1لنف�س���ه1ليحك���م1به1عل���ى1درجة1كفاءت���ه1ال�سخ�سي���ة,1و�سع���وره1بالر�سا1عن1
تقدي���ره1الأدائ���ه1الدرا�س���ي1واجل�سم���ي1واالجتماعي1كم���ا1يت�سمن1م���دى1اإح�سا�سه1

باالأمن1النف�سي”.

وتعرف���ه1الباحث���ة1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1باأن���ه1“جمموع���ة1م���ن1اخلربات1
واالجتاه���ات1واالدراك���ات1الت���ي1يكونه���ا1املراهق1اال�س���م1من1خ���الل1تفاعالته1مع1
االآخري���ن1ويكون1من1خاللها1�سورته1ع���ن1ذاته1ويت�سمن1تقدير1الذات1جمموعة1
من1االأبعاد1هي1:تقدير1الذات1ال�سخ�سي,1تقدير1الذات1االجتماعي,1تقدير1الذات1
االنفعايل,1تقدير1الذات1املعريف1,1ويتم1تعريف1االبعاد1الفرعية1للمقيا�ص1كاالأتي:
تقدير1الذات1ال�سخ�سي:1وهى1تعنى1اح�سا�ص1الفرد1بقيمته1ال�سخ�سية1بعيدا1عن1

عالقته1باالآخرين.
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تقدير الذات الجتماعي:1وتقي�ص1ادراك1الفرد1لعالقاته1االجتماعية1ومبعنى1اخر1
قيمة1الفرد1يف1تفاعالته1مع1االخرين1ب�سكل1عام

تقدي�ر ال�ذات النفعايل:1وه���ى1تعن���ي1االحا�سي�ص1وامل�ساع���ر1التى1ي�سع���ر1بها1الفرد1
نتيجة1وجود1تباين1بني1الذات1الواقعية1واملثالية

تقدير الذات املعريف:1وهي1تعنى1تقدير1التباين1بني1الذات1الواقعية1واملثالية

1Quality of life:جودة احلياة
عرفت1منظمة1ال�سحة1العاملية1جودة1احلياة1باأنها1“ اإدراك1الفرد1لو�سعه1
يف1احلي���اة1يف1منظوم���ة1القي���م1والثقاف���ة1التي1يعي����ص1فيها,1ويف1عالقت���ه1باأهدافه1

(The WHOQOL Group, 1995:1405)وتوقعاته1ومعايريه1واهتماماته

وتعرف���ه1الباحث���ة1يف1ه���ذه1الدرا�س���ة1باأن���ه:1“االإح�سا����ص1االيجاب���ي1ل���دى1
املراهق���ني1ال�س���م1نح���و1احلياة,1كم���ا1ير�سد1باملوؤ�س���رات1ال�سلوكية1الت���ي1تدل1علي1
ارتف���اع1م�ستوي���ات1ر�س���ا1امل���رء1عن1ذاته1وع���ن1حيات���ه1ب�سكل1عام1وذل���ك1من1خالل1
م���دى1تقبل1املراه���ق1اال�سم1لذات���ه1واإح�سا�س���ه1باالإعاقة1وم�ساركت���ه1املجتمعية”.1

ويتم1تعريف1االبعاد1الفرعية1للمقيا�ص1كاالأتي:
تقبل الذات:1وهى1تعني1قدرة1املراهق1االأ�سم1على1احلديث1مع1النف�ص,1واالإح�سا�ص1

بالر�سا1عن1الذات.
الح�سا�س بالإعاقة: ويق�سد1به1اإح�سا�ص1املراهق1االأ�سم1باأنه1خمتلف1عن1االآخرين1

واإدراكه1لهذا1التمييز1بينه1وبني1العاديني.
امل�ساركة املجتمعية:1وهي1قدرة1املراهق1االأ�سم1على1امل�ساركة1وامل�ساهمة1الفعالة1

يف1االن�سطة1االجتماعية1املختلفة.

االإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة:
مهارات التوا�سل لدى املراهقني ال�سم:

يع���د1التوا�س���ل1الو�سيل���ة1الرئي�سي���ة1الت���ي1تكف���ل1للمعاق1�سمعي���ا1التعبري1
ع���ن1اأفكاره1وم�ساعره,1ويعتمد1مدى1تاأث���ري1االإعاقة1ال�سمعية1علي1جمموعة1من1
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العوام���ل1منه���ا1العمر1عند1االإ�ساب���ة1باالإعاقة1ال�سمعية1والذي1يع���د1من1العوامل1
الت���ي1تتحك���م1بعملية1التوا�س���ل1فال�سمم1الوراث���ي1الذي1يظهر1قب���ل1تطور1اللغة1
ي�سع���ف1م���ن1اللغ���ة1املنطوقة,1كم���ا1اأن1الفقد1ال�سمعي1املفاجئ1ل���ه1اكرب1االأثر1علي1
املع���اق1فاالأ�سخا����ص1الذي���ن1يفق���دون1ال�سم���ع1تدريجي���ا1يط���ورون1ا�سرتاتيجي���ات1
تعوي�سيه1لتعوي�ص1الفقد1ال�سمعي1مثل1قراءة1الكالم1وفهمه1من1خالل1م�ساهدة1
حركة1ال�سفاه1والوجه,1وقد1ي�ستمل1اأي�سا1علي1تعديل1بيئي1والذي1من1املمكن1اأن1

(Schoenweld , 1989)11يزوده1بقدرة1اأف�سل1علي1اال�ستماع

ويعت���رب1التوا�س���ل1عملية1تفاعلي���ة1بين�سخ�سية1ذات1حمت���وى1معني1تتم1
داخ���ل1�سي���اق1حم���دد,1وتت�سمن1نق���ل1وتلق���ى1حقائ���ق1واإدراك1م�ساع���ر1واأحا�سي�ص1
واجتاه���ات1واأفك���ار1ووجه���ات1نظ���ر1وخ���ربات1وتاأث���ري1وتاأث���ر1با�ستخ���دام1و�سائ���ط1
حم���ددة1كاللغ���ة1واالإ�سارات1واالإمي���اءات1وغريها1م���ن1اأ�سالي���ب1التوا�سل1اللفظي1

.( Ellis & Crawford , 2000)وغري1اللفظي

وي���رى1ال�سخ����ص1)2007(1اأن1التوا�س���ل1االجتماع���ي1يق�س���د1ب���ه1العملية1
الفني���ة1ال�سامل���ة1التي1تت�سمن1تبادل1االآراء1واالأفك���ار1وامل�ساعر1بني1االأفراد1ب�ستى1
الو�سائل1واالأ�ساليب1مثل1االإ�سارات1واالإمياءات1وتعبريات1الوجه1وحركات1اليدين1

والتعبريات1االنفعالية1واللغة1.

ويبدو1اأن1مهارات1التوا�سل1من1املهارات1الهامة1والتي1ميكن1اأن1توؤثر1علي1
1(Dalton et al, 2003)1جوان���ب1ع���دة1من1�سخ�سية1املعاقني1�سمعيا1فف���ي1درا�سة
والت���ي1كان1هدفها1التعرف1على1تاأثري1فقدان1ال�سمع1والقدرة1على1التوا�سل1على1
ج���ودة1احلي���اة1لديهم1اأ�س���ارت1النتائج1اإىل1اأن1�سدة1فقدان1ال�سم���ع1مرتبط1ايجابيا1ً

بانخفا�ص1جودة1احلياة.

وحت���د1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1م���ن1ق���درة1الف���رد1وخربت���ه,1اإذ1تفق���ده1عملي���ة1
التوا�س���ل1والتفاع���ل1االجتماع���ي1م���ع1املحيط���ني1ب���ه1وه���ذه1العزل���ة1االجتماعي���ة1
االإجباري���ة1الت���ي1يعي�سه���ا1االأ�س���م1ت���وؤدى1اإيل1توت���ره1حي���ث1يول���د1لدي���ه1ن���وع1من1

االإحباط1)1القريطى,19921(.
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وه���ذا1م���ا1اأكدت���ه1درا�س���ة1(Nicholas & Geers, 2003)1والت���ي1هدفت1
للتع���رف1عل���ى1�سخ�سي���ة1االأ�س���م1ال���ذي1مت1زراع���ة1قوقع���ة1ل���ه1وم���دى1توافق���ه1
االجتماع���ي1واالأ�سري1بعد1زراع���ة1القوقعة,1و�سملت1العينة1)181(1اأ�سم1مت1زراعة1
قوقع���ة1له���م1من���ذ41-16�سنوات1مما1�سه���ل1عملية1التوا�سل1لديه���م,1وجد1اأن1هناك1
حال���ة1م���ن1الر�سا1والتفاع���ل1االيجابي1بني1اأف���راد1االأ�سرة1و1ابنه���م1االأ�سم1وزيادة1
الكف���اءة1الذاتي���ة1لل�س���م1مم���ا1يدلل1عل���ى1اأهمي���ة1وتاأث���ري1مه���ارات1التوا�سل1على1

التوافق1االجتماعي1بالن�سبة1للمراهقني1ال�سم.

ويف1درا�س���ة1اأخ���رى1اأجري���ت1عل���ى1571مراه���ق1اأ�س���م1ب���دون1زراع���ة1قوقعة1
للتع���رف1عل���ى1م���دى1تاأثري1مه���ارات1التوا�سل1عل���ى1متغريات1عدة1م���ن1�سخ�سية1
املراهق���ني1ال�س���م1تبني1اأن1القدرة1على1التوا�سل1كانت1عالية1مع1املراهقني1الذين1
مت1زراعة1قوقعة1لهم1مما1انعك�ص1ب�سكل1ايجابي1على1تقديرهم1لذاتهم1ف�ساًل1عن1

.(Leigh et al, 2009)1ارتفاع1جودة1احلياة1لديهم1والر�سا1عنها

وهناك1العديد1من1الدرا�سات1التي1حاولت1الربط1بني1مهارات1التوا�سل1
لدى1املعاقني1�سمعيا1وتقدير1الذات1مثل1درا�سةDeselle, 1994)1(1والتي1اأ�سارت1
اإيل1مدى1الدور1الذي1تلعبه1ا�سرتاتيجيات1التوا�سل1مع1االأطفال1ال�سم1و�سعاف1
ال�سم���ع1يف1رف���ع1تقدي���ر1ال���ذات1وخف�ص1امل�س���كالت1االجتماعي���ة1وال�سلوكيات1غري1

املرغوبة.

وع���ن1العالق���ة1بني1مهارات1التوا�س���ل1وجودة1احلي���اة1واالإعاقة1ال�سمعية1
كان���ت1درا�س���ة1(Hickson et al, 2008)1والتي1هدف���ت1اإىل1التحقق1من1العالقة1
ب���ني1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1و�سعوب���ات1التوا�س���ل1وب���ني1ج���ودة1احلياة1ل���دى1املعاقني1
�سمعي���اً,1وق���د1تكون���ت1عينة1الدرا�س���ة1من1)178(1مع���اق1�سمعياً,1واأظه���رت1النتائج1
وج���ود1عالقة1بني1االإعاق���ة1ال�سمعية1وممار�سة1االأن�سط���ة1املختلفة1وجودة1احلياة1

لديهم
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كم���ا1قام���ت1درا�س���ة1(Kushalnagar et al, 2010)1بهدف1التعرف1على1
العالق���ة1بني1القدرة1على1التوا�سل1وجودة1احلياة1لدى1املعاقني1�سمعيا1,1ًوتكونت1
عين���ة1الدرا�سة1م���ن12301مراهق,1وقد1اأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1ارتباط1كبري1بني1
الق���درة1على1التوا�سل1وجودة1احلياة1ل���دى1املراهقني1ال�سم1ف�ساًل1عن1انخفا�ص1
اأعرا�ص1االكتئاب1لدى1اأفراد1هذه1العينة1والذين1متتعوا1مبهارات1عالية1للتوا�سل1

االجتماعي.1

ونظرا1الأهمية1مهارات1التوا�سل1لدى1املعاقني1�سمعيا1فقد1قامت1درا�سات1
ع���دة1به���دف1و�سع1برامج1تدريبي���ة1لتح�سني1مهارات1التوا�س���ل1لديهم1وذلك1كما1
يف1درا�س���ة1)�سوامل���ة20101,1(1والت���ي1هدف���ت1اإيل1و�س���ع1برنام���ج1تدريب���ي1لتح�س���ني1
ا�سرتاتيجي���ات1التوا�سل1ل���دى1املعاقني1�سمعيا1يف1الفئة1العمرية1من1)9-14(1عام1
وذلك1على1عينة1جتريبية1قوامها1)18(1طالب1وطالبة1,1وخرجت1النتائج1بفاعلية1

الربنامج1التدريبي1لتح�سني1ا�سرتاتيجيات1التوا�سل1لدى1املعاقني1�سمعيا.

ل���دى1 التوا�س���ل1وخا�س���ة1 مه���ارات1 باأهمي���ة1 الق���ول1 �سب���ق1ميك���ن1 مم���ا1
املراهق���ني1ال�س���م1حي���ث1تع���د1مرحل���ة1املراهق���ة1مرحل���ة1انتقالية1مهم���ة1جلوانب1
النم���و1ال�سيكولوج���ي1واالجتماعي1ومن1خالل1مهارات1التوا�سل1تتاح1لهم1فر�سة1
التعب���ري1ع���ن1اأفكاره���م1وم�ساعره���م1والتفاع���ل1االيجابي1مع1االآخري���ن1,1كما1تعد1
مهارات1التوا�سل1من1االأمور1الهامة1التي1توؤثر1علي1متغريات1عدة1من1�سخ�سية1

املراهقني1ال�سم1كتقدير1الذات1والتوافق1االجتماعي1واالنفعايل.

تقدير الذات لدى املعاقني �سمعيا:

يع���د1تقدي���ر1ال���ذات1مفهوم1متع���دد1االأبعاد1موج���ود1بدرج���ات1متفاوتة1لدى1
االأف���راد1ويعك����ص1مدى1اإح�سا�ص1الف���رد1بقيمته1وكفاءته1,1فعندم���ا1يكون1لالأفراد1
اجتاه���ات1ايجابي���ة1نح���و1اأنف�سهم1يك���ون1تقدير1ال���ذات1لديهم1مرتفع���ا1,1وعندما1
تكون1لديهم1اجتاهات1�سلبية1نحو1اأنف�سهم1يكون1تقدير1الذات1لديهم1منخف�سا.
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وي�س���ري1مفه���وم1تقدير1ال���ذات1بدرجة1كب���رية1اإىل1ح�سن1تقدير1امل���رء1لذاته1
و�سع���وره1باجل���دارة1والكفاية1,1كما1اأن1اإ�سب���اع1احلاجة1اإىل1تقدير1الذات1يوؤدى1اإىل1
ثق���ة1الف���رد1بنف�سه1و�سعوره1بقيم���ة1نف�سه1وتوافقه1االجتماع���ي1,1وهو1يعد1كذلك1
دال���ة1للتنب���وؤ1مب���دى1التواف���ق1يف1احلياة1,1وعل���ى1العك�ص1من1ذلك1ف���ان1عجزه1عن1
اإ�سباعه���ا1ي���وؤدى1اإىل1االإح�سا����ص1بالدونية1وال�سعف1مما1يجعل���ه1ي�سعر1باالإحباط1

)اأبو1العال2010,1(.

وعن���د1مراجعة1االأدب1الرتب���وي1مل�سطلح1تقدير1الذات1لدى1املعاقني1�سمعيا1ً
وجد1اأن1هناك1العديد1من1العوامل1التي1توؤثر1�سلبيا1ًعليه1منها1:1�سعف1مهارات1
التوا�سل1بني1املعاق1�سمعيا1ًووالديه,1�سعف1العالقة1بني1االأم1وابنها1املعاق1�سمعيا1ً
,1م�ساعر1عدم1اليقظة1لدى1املعاق1�سمعيا1ًنتيجة1ل�سعوره1بعد1امل�ساواة1مع1االآخرين1
,1االجتاه���ات1ال�سلبي���ة1نحو1لغة1االإ�سارة,عدم1وج���ود1مناذج1تعترب1قدوة1للمعاقني1
�سمعي���ا1,1ًالعزل���ة1االجتماعية1,1�سورة1اجل�سم1ال�سلبي���ة1,1�سعف1الهوية1الثقافية1,1
الرف����ص1م���ن1جانب1االأ�سرة1واملجتم���ع1ب�سكل1عام1مما1يجعل1املع���اق1�سمعيا1ي�سعر1
 (Bat-Chava, 1994; Mulcahy,1998; Schlesinger, 2000;باالإحب���اط

1Crowe, 2003)

ويوؤك���د1Ratan (2000)1عل���ى1اأن1االأ�س���م1ي�سع���ر1باالإحب���اط1ب�سبب1العقبات1
الت���ي1ي�سعه���ا1االآخرون1اأمامه1مما1يدفع���ه1مل�ساعر1الغ�سب1للتعب���ري1عن1ا�ستيائه1
واإح�سا�س���ه1باملهان���ة1متمثل���ة1يف1زي���ادة1اال�سطراب���ات1ال�سلوكية1لدي���ه1كما1تنعك�ص1

هذه1امل�ساعر1على1تقديره1لذاته1وجتعله1اأكر1�سلبية.

وعن1الدرا�سات1التي1ربطت1بني1االإعاقة1ال�سمعية1وتقدير1الذات1كانت1درا�سة1
(Jambor & Elliott, 2005)11والت���ي1ج���اءت1للتع���رف1على1العالقة1بني1تقدير1
ال���ذات1وا�ستخدام1املعينات1ال�سمعي���ة1للمعاقني1�سمعياً,1ومت1تطبيق1هذه1الدرا�سة1
على1الطالب1املعاقني1�سمعيا1ًبجامعة1كاليفورنيا,1وقد1اأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1
عالق���ة1ب���ني1ا�ستخدام1املعاق���ني1�سمعيا1ًللمعينات1ال�سمعية1وتقدي���ر1الذات,1اأي1اأن1
املعاق���ني1�سمعيا1ًالذين1ي�ستخدمون1املعين���ات1ال�سمعية1لديهم1تقدير1ذات1مرتفع1
مقارن���ة1باملعاقني1�سمعيا1ًالذي���ن1ال1ي�ستخدمون1املعينات1�سمعيا1ًوذلك1يرجع1اإىل1

اأن1املعينات1ال�سمعية1تي�سر1عملية1التوا�سل1بني1املعاقني1�سمعيا1ًواالآخرين.



مهارات التوا�شل االجتماعي وتقدير الذات كمنبئات جلودة احلياة املدركة د . هدى �شعبان حممد عو�س

- 153 -

كما1يرتبط1تقدير1الذات1مبهارات1التوا�سل1لدى1املراهقني1ال�سم1وذلك1
كم���ا1يف1درا�س���ة1(Deselle, 1994)1والت���ي1هدفت1اإىل1التع���رف1على1تاأثري1اأمناط1
التوا�سل1على1تقدير1الذات1لدى1ال�سم1والذين1تراوحت1اأعمارهم1بني1)19-13(1
ع���ام1,1وق���د1اأ�س���ارت1نتائج1الدرا�س���ة1اإىل1وجود1عالق���ة1ايجابية1ب���ني1تقدير1الذات1
ل���دى1الطال���ب1االأ�سم1وبني1م�ست���واه1يف1القراءة1,1واأنه1كلم���ا1زاد1م�ستوى1الطالب1

االأ�سم1يف1القراءة1كلما1زاد1تقديره1لذاته.

وكذل���ك1درا�سة1)ال�سبع2007,1(1والتي1هدفت1اإىل1التعرف1على1التوا�سل1
داخ���ل1اأ�س���ر1االأفراد1�سعاف1ال�سم���ع1وعالقتها1بكل1من1تقدي���ر1الذات1وحت�سيلهم1
الدرا�س���ي1,1وذل���ك1عل���ى1عين���ة1مكون���ة1م���ن1)80(1م���ن1الط���الب1املعاق���ني1�سمعي���اً,1
وبا�ستخ���دام1مقيا����ص1لتقدي���ر1الذات1وا�ستبي���ان1اأمناط1التوا�س���ل1اأ�سفرت1النتائج1
ع���ن1وج���ود1عالق���ة1ارتباطيه1موجب���ة1بني1اأمن���اط1التوا�سل1وتقدي���ر1الذات1لدى1

االأفراد1�سعاف1ال�سمع.

وعلي1نف�ص1النهج1جاءت1درا�سة1( Sardar et al , 2012)1والتي1هدفت1
اإيل1التع���رف1عل���ى1العالق���ة1ب���ني1مه���ارات1التوا�س���ل1واجتاهات1االأمه���ات1وتقدير1
الذات1لدى1املراهقني1ال�سم1,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1)200(1اأ�سم1موجودين1
يف1اأربع���ة1مدار����ص1للمرحل���ة1الثانوي���ة1,1وق���د1اأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1وج���ود1عالق���ة1
ارتباطي���ه1ب���ني1كف���اءة1االت�سال1وب���ني1تقدير1الذات1ل���دى1املراهق���ني1ال�سم1,1كما1
اأن1االأ�س���رة1ذات1الثقاف���ة1املرتفع���ة1كان1اأطفاله���ا1لديهم1تقدي���ر1ذات1مرتفع1,1واأنه1
كلم���ا1كان���ت1اجتاهات1االأمهات1االيجابية1نحو1اأبنائه���ن1املعاقني1�سمعيا1ًكان1هناك1

توا�سل1فعال1اأدى1اإىل1ارتفاع1تقدير1الذات1لديهم.

وف���ى1درا�س���ة1(Erozkan, 2012)1والت���ي1ك���ان1هدفها1التع���رف1على1اأثر1
مه���ارات1التوا�سل1ومهارات1حل1امل�سكلة1عل���ى1الكفاءة1الذاتية1املدركة1للمراهقني1
,1وتكون���ت1جمموع���ة1الدرا�سة1من1)494(1طالبة1يف1املرحلة1الثانوية1,1وقد1اأ�سارت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1ايل1وج���ود1ارتب���اط1كب���ري1ب���ني1القدرة1عل���ى1التوا�س���ل1وامتالك1

مهارات1حل1امل�سكلة1وبني1الكفاءة1الذاتية1للمراهقني.
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ويب���دو1اأن1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1ق���د1ترك���ت1اآثاره���ا1الوا�سح���ة1عل���ى1تقدير1
الذات1حيث1ظهر1من1خالل1الدرا�سات1ال�سابقة1وجود1ارتباط1وا�سح1بني1االإعاقة1
ال�سمعي���ة1وتقدي���ر1ال���ذات1ال�سلبي1,1كم���ا1اأو�سحت1بع�ص1الدرا�س���ات1وجود1عالقة1
ب���ني1مه���ارات1التوا�س���ل1للمعاق���ني1�سمعيا1وتقدير1ال���ذات1,1ولذا1فق���د1جاءت1هذه1
الدرا�س���ة1ملحاول���ة1امكانية1التنبوؤ1بجودة1احلي���اة1لدى1املراهقني1ال�سم1من1خالل1

هذه1املتغريات.1

جودة احلياة لدى املراهقني ال�سم :
يع���د1مفهوم1ج���ودة1احلياة1مفهوم1دينامي1يت�سم���ن1العديد1من1املكونات1
الذاتي���ة1واالجتماعي���ة1والنف�سي���ة1,1وينظ���ر1اإلي���ه1عل���ى1اأن���ه1مظل���ة1عام���ة1تن���درج1
حتته���ا1ك���ل1عنا�سر1ال�سح���ة1النف�سية1االيجابي���ة1,1وترتبط1مبحاول���ة1ر�سد1كيف1
ي���درك1اأو1يق���در1االأفراد1خمتلف1جوان���ب1حياتهم1النف�سية,1عل���ى1�سبيل1املثال1اإيل1
اأي1م���دى1ي�سع���ر1االأف���راد1ب���اأن1حلياته���م1ال�سخ�سية1قيم���ة1ومعن���ى1واإىل1اأي1مدى1
ي�سع���ر1االأف���راد1بامتالكه���م1لعالق���ات1اجتماعية1ايجابي���ة1متبادلة1م���ع1االآخرين
1(Diener et al ,1999)1فه���و1مفه���وم1معق���د1ن�سبي���ا1اإذ1ت�سه���م1في���ه1العدي���د1من1

(Rathi & Rastogi , 2007)11املكونات

وتع���رف1ج���ودة1احلياة1باأنها1وع���ي1الفرد1بتحقيق1الت���وازن1بني1اجلوانب1
اجل�سمي���ة1والنف�سي���ة1واالجتماعي���ة1لتحقي���ق1الر�س���ا1واال�ستمت���اع1به���ا1والوجود1
االإيجابي1كما1عرف1(Ryff & Singer ,2006)2311جودة1احلياة1باأنها1االإح�سا�ص1
االيجاب���ي1بح�س���ن1احلال1كما1ير�س���د1باملوؤ�سرات1ال�سلوكية1الت���ي1تدل1على1ارتفاع1

م�ستويات1ر�سا1املرء1عن1ذاته1وعن1حياته1ب�سكل1عام.

وق���د1اأو�س���ح1االأ�س���ول1)2005(1اأن1منظمة1اليون�سكو1اأ�س���ارت1اإىل1اأن1جودة1
احلي���اة1له���ا1ظ���روف1مو�سوعي���ة1ومكون���ات1ذاتي���ة1وه���ي1كالت���ايل:1ج���ودة1احلي���اة1
املو�سوعية:1وتعنى1كيف1اأن1حياة1الفرد1مدركة1من1العامل1اخلارجي,1وتاأتى1هذه1
الروؤي���ة1متاأث���رة1بالثقاف���ة1التي1يحي���ا1بها1الف���رد,1واملكونات1الذاتي���ة:1وهي1ت�سري1
اإىل1طبيع���ة1احلي���اة1التي1ي�سعر1الفرد1انه1يحياها,1فك���ل1فرد1يقيم1روؤيته1لالأ�سياء1
و�سعوره1واعتقاداته1من1منظور1�سخ�سي,1اإذ1اأن1درجة1ر�سا1الفرد1و�سعادته1باحلياة1

اإن1هي1اإال1اأبعاد1تعك�ص1روؤيته1الذاتية1جلودة1احلياة.
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وبالرغ���م1م���ن1االهتمام1املتزاي���د1للدرا�س���ات1والبحوث1يف1جم���ال1العلوم1
االجتماعي���ة1والرتبوي���ة1بج���ودة1احلياة1اإال1اأن1جماعة1ال�س���م1مل1تلق1اإال1قليل1من1
االهتم���ام1املتزاي���د,1ويعترب1تعريف1جودة1احلياة1لدى1املعاقني1من1املهام1ال�سعبة,1
حي���ث1يج���ب1اأن1حت���دد1من1وجهة1نظ���ر1املعاق���ني1اأنف�سهم1فهم1اأكر1م���ن1يدركون1
اأهمي���ة1الفق���د1اأو1العجز,1كما1اأن1الر�سا1عن1احلي���اة1هو1العامل1االأ�سا�سي1يف1اإدراك1
الف���رد1املع���اق1جلودة1احلياة,1و1ترتبط1جودة1احلي���اة1لدى1املعاقني1مبجموعة1من1

املتغريات1ال�سخ�سية1واالجتماعية1والثقافية1)عبد1القادر20051,1(1111

ويبدو1اأن1الدرا�سات1التي1تناولت1جودة1احلياة1لدى1املعاقني1قليلة1منها1
كانت1درا�سة1)بخ�ص,20071(1والتي1هدفت1اإىل1الك�سف1عن1الفروق1يف1جودة1احلياة1
بني1املعاقني1ب�سريا1والعاديني1باململكة1العربية1ال�سعودية,1كما1هدفت1اإىل1التعرف1
عل���ى1العالق���ة1بني1جودة1احلياة1ومفهوم1الذات1لدى1املعاقني1والعاديني,1وتكونت1
عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)50(1معاق1ب�سري���ا,1و)50(1من1العاديني1باملرحل���ة1الثانوية,1
وتو�سل���ت1النتائ���ج1اإىل1وج���ود1فروق1بني1املعاقني1والعادي���ني1يف1جميع1اأبعاد1جودة1
احلي���اة,1كم���ا1تو�سلت1النتائج1اإىل1وجود1عالقة1دال���ة1موجبة1بني1درجات1املعاقني1

علي1مقيا�ص1مفهوم1الذات1وبني1درجاتهم1يف1مقيا�ص1جودة1احلياة.

 (Skalicky et1ومن1الدرا�سات1التي1تناولت1املعاقني1�سمعيا1كانت1درا�سة
(1al, 2010والت���ي1هدفت1اإيل1التعرف1على1م�ستوى1جودة1احلياة1لدى1جمموعة1
من1املراهقني1ال�سم1واثر1عامل1العمر1ودرجة1االإعاقة1على1جودة1احلياة1لديهم,1
وق���د1اأ�سارت1النتائج1اإيل1اأن1املراهقني1ال�سم1بعمر1)11-14(1اأف�سل1من1املراهقني1
ال�س���م1بعمر)15-18(1يف1االإح�سا�ص1بجودة1احلي���اة,1واأي�سا1ًاملعاقني1�سمعيا1ًالذين1
مت1تركي���ب1قوقع���ة1اأذن1لهم1اأف�سل1يف1الكف���اءة1الذاتية1وجودة1احلياة1من1املعاقني1
�سمعي���ا1ًالذي���ن1مل1يتم1تركيب1قوقعة1اأذن1له���م,1وذلك1يرجع1اإىل1وجود1حت�سن1يف1

مهارات1التوا�سل1والتفاعل1مع1االآخرين1للذين1مت1تركيب1قوقعة1اأذن1لهم.

ولنف����ص1اله���دف1قام���ت1درا�س���ة1(Hintermair, 2011)1والت���ي1ج���اءت1
للتع���رف1عل���ى1العالق���ة1بني1ج���ودة1احلي���اة1وامل�سارك���ة1ال�سفية1للط���الب1املعاقني1
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�سمعي���اً,1ومت1تطبي���ق1مقيا����ص1ج���ودة1احلي���اة1عل���ى1)212(1طال���ب,1وق���د1اأو�سح���ت1
النتائ���ج1اأن1هن���اك1ارتب���اط1ايجاب���ي1ب���ني1ج���ودة1احلي���اة1وامل�سارك���ة1يف1االأن�سط���ة1

املدر�سية1واالجتماعية1والتفاعل1والتوا�سل1مع1االأقران.

وم���ن1الدرا�س���ات1كذلك1التي1حاولت1درا�سة1جودة1احلياة1لدى1املراهقني1
ال�س���م1كان���ت1درا�سة1)حممد20111,1(1والتي1كان1هدفها1درا�سة1العالقة1بني1جودة1
احلي���اة1وا�سرتاتيجي���ات1التعاي����ص1لل�س���م1و�سعاف1ال�سم���ع1درا�س���ة1حتليلية,1وقد1
خرجت1النتائج1بوجود1انخفا�ص1وا�سح1يف1جودة1حياة1ال�سم,1واخلروج1بعدد1من1
اال�سرتاتيجي���ات1الت���ي1ت�سه���م1يف1حت�سني1جودة1احلياة1ل���دى1املعاقني1�سمعيا1مثل1

ا�سرتاتيجية1املواجهة.1

وهناك1درا�سات1اأخرى1حاولت1الربط1بني1جودة1احلياة1ومتغريات1اأخرى1
كتقدير1الذات1مثل1درا�سة1)الدليمى1واآخرون,20121(1والتي1كان1هدفها1التعرف1
عل���ى1قي���م1تقدير1الذات1وج���ودة1احلياة1لدى1طالبات1جامعة1باب���ل1والتعرف1على1
الفروق1يف1تقدير1الذات1وجودة1احلياة1بني1ال�سفوف1الدرا�سية,1مع1اإيجاد1عالقة1
االرتب���اط1ب���ني1تقدير1الذات1وجودة1احلياة1لطالب���ات1جامعة1بابل,1وتكونت1عينة1
الدرا�سة1من)200(1طالبة,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1عالقة1ارتباط1بني1تقدير1

الذات1وجودة1احلياة1لدى1طالبات1ال�سفني1الثالث1والرابع1يف1جامعة1بابل

ونظرا1الأهمية1م�سطلح1جودة1احلياة1وخا�سة1لدى1املعاقني1�سمعيا1فقد1
قام���ت1درا�س���ات1عدة1لتح�سني1ج���ودة1احلياة1النف�سية1ل���دى1املعاقني1�سمعيا1وذلك1
كم���ا1يف1درا�س���ة1)1في�س���ل,20121(1والت���ي1هدف���ت1اإىل1التحقق1من1فاعلي���ة1برنامج1
لتح�س���ني1ج���ودة1احلياة1النف�سية1لدى1االأطفال1�سعاف1ال�سمع1,1وقد1تكونت1عينة1
الدرا�س���ة1م���ن1)8(1اأطفال1�سع���اف1�سمع,1بعمر1يرتاوح1ما1ب���ني1)8-12(1عام1,1وقد1
ا�سارت1نتائج1الدرا�سة1اإىل1وجود1فروق1دالة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1رتب1درجات1
االأطفال1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1ل�سالح1القيا�ص1البعدي1مما1يوؤكد1فاعلية1

الربنامج1امل�ستخدم1يف1حت�سني1جودة1احلياة1لالأطفال1�سعاف1ال�سمع.



مهارات التوا�شل االجتماعي وتقدير الذات كمنبئات جلودة احلياة املدركة د . هدى �شعبان حممد عو�س

- 157 -

ولنف����ص1اله���دف1جاءت1درا�سة1)عل���ي20121,1(1والتي1هدفت1ملعرفة1مدى1
فاعلي���ة1برنام���ج1للتدري���ب1عل���ى1التوكيدي���ة1يف1حت�س���ني1ج���ودة1احلي���اة1النف�سي���ة1
ل���دى1طالب���ات1اجلامع���ة1املعاق���ني1�سمعياً,1وقد1بلغ���ت1عينة1الدرا�س���ة1)20(1طالبة1
,1مبتو�س���ط1عم���ر1)23(1ع���ام,1وق���د1اأ�سارت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اإىل1فاعلي���ة1الربنامج1

امل�ستخدم1يف1حت�سني1جودة1احلياة1لدى1عينة1الدرا�سة.

ولذا1ميكن1القول1باأن1االإعاقة1ال�سمعية1قد1تعوق1عن1التوا�سل1بفاعلية1
مم���ا1يوؤدى1اإيل1ال�سعور1بالعجز1رغم1وجود1بع����ص1القدرات1واال�ستعدادات1لديهم1
والذي1يوؤثر1بال�سرورة1علي1مدى1اإدراكهم1جلودة1احلياة,1كما1تتاأثر1جودة1احلياة1
لدى1املعاقني1�سمعيا1بالعديد1من1املتغريات1منها:1درجة1الفقد1ال�سمعي,1طريقة1
التوا�سل1امل�ستخدمة,1الكفاءة1الثقافية1لل�سم,1ولذا1ين�سح1بو�سع1برامج1متعددة1

للمعاقني1�سمعيا1بهدف1حت�سني1جودة1احلياة1املدركة1لديهم.

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

متغريات1الدرا�سة1احلالية1ميكن1مالحظة1االآتي:
1 وجود1تاأثري1وا�سح1لالإعاقة1ال�سمعية1علي1مهارات1التوا�سل1االجتماعي1لدي1-

 (Nicholas1ودرا�سة,(Dalton et al, 2003)1:املراهقني1ال�سم1كما1يف1درا�سة
 (Leigh et al,11ودرا�سة,,(Aran et al 2007)11,1ودرا�سة& Geers, 2003)

.(Kushalnagar et al, 2010)11,2009ودرا�سة)

1 كم���ا1اأ�سارت1نتائ���ج1الدرا�سات1اإىل1وجود1تاأثري1وا�س���ح1لالإعاقة1ال�سمعية1علي1-
تقدي���ر1ال���ذات1كم���ا1يف1درا�س���ة1(Deselle, 1994),1ودرا�سة1)ال�سب���ع2007,1(,1

.(Sardar et al , 2012)1ودرا�سة
1 دل���ت1نتائ���ج1بع����ص1الدرا�س���ات1عل���ى1وج���ود1تاأث���ري1وا�س���ح1لالإعاق���ة1ال�سمعية1-

1,(Skalicky et al, 2010) درا�س���ة1 يف1 كم���ا1 وذل���ك1 احلي���اة1 ج���ودة1 عل���ي1
ودرا�س���ة1 1)2011 1, )حمم���د1 1 درا�س���ة1 و1 1(Hintermair, 2011) ودرا�س���ة1

)الدليمى1واآخرون20121,1(.
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1 اجري���ت1معظ���م1الدرا�س���ات1الت���ى1تناول���ت1متغ���ريات1الدرا�سة1عل���ي1عينات1يف1-
 (Deselle,1111ودرا�سة)مرحل���ة1املراهق���ة1وذلك1كما1يف1درا�سة1)�سوامل���ة20101,1
(11994و1درا�س���ة1)بخ����ص,20071(1ودرا�س���ة1(Skalicky et al, 2010)1ول���ذا1
فق���د1اخت���ارت1الباحثة1هذه1املرحلة1العمرية1)مرحلة1املراهقة1(1الإجراء1هذه1
الدرا�س���ة1والت���ى1تع���د1مرحلة1انتقالي���ة1مهمة1جلوان���ب1النم���و1ال�سيكولوجي1

واالجتماعي.1

وم���ن1العر�ص1ال�سابق1ميكن1القول1ب���اأن1هناك1عالقة1قوية1بني1االعاقة1
ال�سمعي���ة1ومه���ارات1التوا�س���ل1االجتماع���ي1وتقدير1ال���ذات1والذى1ق���د1يوؤثر1علي1
االح�سا����ص1بج���ودة1احلي���اة1املدرك���ة1ولك���ن1هل1ميك���ن1التنب���وؤ1بجودة1احلي���اة1لدى1
املراهق���ني1ال�سم1من1خالل1تلك1املتغريات1االمر1الذى1دفع1الباحثة1الإجراء1هذه1

الدرا�سة.1

فرو�س الدرا�صة:
يف1�سوء1ما1�سبق1من1عر�ص1لالإطار1النظري1والدرا�سات1ال�سابقة1ميكن1

�سياغة1فرو�ص1الدرا�سة1احلالية1كاالآتي:

11 توج���د1عالقة1ارتباطيه1دالة1اإح�سائية1ب���ني1جودة1احلياة1ومهارات1التوا�سل1.
لدى1املراهقني1ال�سم.

21 توجد1عالقة1ارتباطيه1دالة1اإح�سائية1بني1جودة1احلياة1وتقدير1الذات1لدى1.
املراهقني1ال�سم.

31 توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1املراهق���ني1ال�سم1على1.
مقايي����ص1مه���ارات1التوا�س���ل1وتقدي���ر1ال���ذات1وج���ودة1احلي���اة1ح�س���ب1متغري1

اجلن�ص.
41 ميكن1التنبوؤ1بجودة1احلياة1من1خالل1التعرف1على1مهارات1التوا�سل1وتقدير1.

الذات1لدى1املراهقني1ال�سم.
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الطريقة واالإجراءات:
جمتمع الدرا�صة وعينتها:

يتكون1جمتمع1الدرا�سة1من1الطالب1والطالبات1املعاقني1�سمعيا1ًمبعاهد1
االأمل1الثانوية1لل�سم1و�سعاف1ال�سمع1مبحافظة1اأ�سيوط,1والبالغ1عددهم1)160(1
طالب1وطالبة1)190ذكور-170اإناث(,1وقد1اختريت1العينة1وفقا1ًلل�سروط1التالية:1
اأن1ي���رتاوح1الفق���د1ال�سمعي1لالأ�سم1ما1بني1)70-فاأك���ر(1دي�سيبل,1اأن1تكون1ن�سبة1
ذك���اوؤه1متو�سط���ة1فاأعلى,1اأال1يجم���ع1بني1اإعاقتني1اأو1اأكر,1وق���د1مت1احل�سول1على1
ه���ذه1املعلوم���ات1من1خ���الل1االطالع1على1�سجالت1الط���الب1باملدر�سة1,1وبناًء1على1

هذه1ال�سروط1بلغت1عينة1الدرا�سة1)140(1طالب1وطالبة1)78ذكور-162اإناث(.

اأدوات الدرا�صة:
اأولً: مقيا�س مهارات التوا�سل الجتماعي للمراهقني ال�سم:

1يه���دف1ه���ذا1املقيا�ص1اإىل1التعرف1على1مهارات1التوا�سل1لدى1املراهقني1
ال�سم,1ومت1مراعاة1خ�سائ�ص1الفئة1العمرية1لعينة1الدرا�سة1وهم1املراهقني1ال�سم1

التي1ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني1)15-18(1عام.

1-خطوات اإعداد املقيا�س:
1111111111اتبعت1الباحثة1يف1اإعداد1املقيا�ص1اخلطوات1االآتية1:1

1 االط���الع1عل���ى1الدرا�س���ات1والبحوث1ال�سابق���ة1التي1تناولت1مو�س���وع1مهارات1أ.
التوا�س���ل1ل���دى1العادي���ني1وذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1بوجه1ع���ام1واملعاقني1
(Desselle, 1994),1ودرا�س���ة1ال�سب���ع1 �سمعي���ا1ًبوج���ه1خا����ص1مث���ل1درا�س���ة1
 (Mokkink et al,11ودرا�س���ة,(Hickson et al, 2008)11ودرا�س���ة,)2007(
 (Sardar et ودرا�س���ة1 1,(Kushalnagar et al, 2010) ودرا�س���ة1 1,2009)

.(Erozkan, 2013)11ودرا�سة,al,2012 )

1 قام���ت1الباحثة1باالإطالع1على1بع�ص1املقايي����ص1واالختبارات1ال�سابقة1,1والتي1ب.
م���ن1اأهمها:1مقيا�ص1مهارات1التوا�سل1اإعداد1(Wiemann, 1977),1مقيا�ص1
1,(Demorest & Erdman, 1987)1كفاءة1التوا�سل1للمعاقني1�سمعيا1ًاإعداد

.(Query &Kreps 1996)ومقيا�ص1كفاءة1التوا�سل1اإعداد
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1 ا�ستف���ادت1الباحث���ة1من1االط���الع1على1الدرا�س���ات1واملقايي����ص1ال�سابقة1يف1بناء1ج.
مقيا����ص1مه���ارات1التوا�س���ل1للمعاق���ني1�سمعيا1,1ًوقد1تك���ون1املقيا�ص1من1)37(1
عب���ارة1موزع���ة1عل���ى1)3(1اأبع���اد1ه���ي:1مه���ارات1التوا�س���ل1املعرفي���ة1,1مه���ارات1

التوا�سل1الوجدانية1,1مهارات1التوا�سل1ال�سلوكية.

اخل�سائ�س ال�سكومرتية للمقيا�س:
للتحق���ق1م���ن1�سالحية1املقيا�ص1ودقته1يف1قيا�ص1مه���ارات1التوا�سل1لدى1
الط���الب1ال�س���م1مت1اتخ���اذ1اخلط���وات1واالإج���راءات1اخلا�سة1بالتحق���ق1من1�سدق1

وثبات1املقيا�ص1كالتايل:1

اأ-�سدق املحكمني:
قام���ت1الباحث���ة1بعر����ص1املقيا����ص1ب�سورت���ه1االأولي���ة1عل���ى1)5(1حمكمني1
م���ن1املخت�س���ني1يف1ال�سحة1النف�سي���ة1وعلم1النف�ص1والرتبي���ة1اخلا�سة,1وذلك1من1
خ���الل1اإب���داء1مالحظاته���م1ح���ول1درج���ة1مالئم���ة1الفق���رات1للبع���د1ال���ذي1يتبعها1
ودرج���ة1مالئم���ة1االأبع���اد1للمو�س���وع1,1وم���دى1دق���ة1ال�سياغ���ة1اللغوي���ة1للعب���ارات1
ودرج���ة1و�سوحه���ا1,1ومت1مناق�س���ة1مالحظ���ات1املحكمني1ومقرتحاته���م1املت�سمنة1
اإع���ادة1�سياغ���ة1عدد1من1الفقرات1وقد1مت1تعديل1الفقرات1اعتمادا1ًعلى1ن�سبة1%801
من1اتفاق1املحكمني,1وكانت1خال�سة1التحكيم1اأن1حذفت1)3(1فقرات1وعدلت1)3(1
فق���رات1فاأ�سبح���ت1االأداة1ب�سورتها1النهائية1مكونة1م���ن1)34(1فقرة1يجيب1عليها1
الطال���ب1املع���اق1�سميع���ا1ًوفق1�سل���م1تدريج1ثالث���ي1)كث���رياً,1اأحياناً,1ن���ادراً(1,1وتدل1
الدرج���ة1املرتفع���ة1عل���ى1امت���الك1الطالب1االأ�س���م1مله���ارات1التوا�س���ل1االجتماعي1
,1ث���م1قام���ت1الباحثة1بع���د1ذلك1بتطبي���ق1املقيا�ص1عل���ى1عين���ة1ا�ستطالعية1عددها1
)40(1طال���ب1وطالب���ة1من1طالب1املرحلة1الثانوية1مبدار�ص1االأمل1لل�سم1و�سعاف1
ال�سم���ع1للوق���وف1عل���ى1م���دى1فه���م1الط���الب1ل�سياغ���ة1العب���ارات1,1وكذل���ك1مدى1

منا�سبة1العبارات1من1الناحية1اللغوية.

ب- الت�ساق الداخلي:
معامل1ارتباط1العبارات1بالدرجة1الكلية1للمقيا�ص:1حيث1قامت1الباحثة1
بتقن���ني1املقيا����ص1على1عين���ة1التقنني1وقوامه���ا1)ن=40(1طالب1وطالب���ة1,1ويو�سح1

ذلك1اجلدول1التايل:
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جدول )1( 
يو�ص��ح معام��الت االرتب��اط بني درجة كل عب��ارة من عب��ارات مقيا�س مه��ارات التوا�صل 

االجتماعي للمعاقني �صمعيًا والدرجة الكلية للمقيا�س
 عبارات البعد

األول
معامل االرتباط

 عبارات البعد
الثاني

معامل االرتباط
 عبارات البعد

الثالث
معامل االرتباط

10.472**20.612**30.307*

40.415**50.547**60.652**

70.532**80.305*90.451**

100.102110.551**120.396**

130.431**140.400**150.311*

160.542**170.172180.094

190.320*200.523**210.611**

220.531**230.411**240.422**

250.471**260.319*270.478**

280.772**290.461**300.054

310.310*320.421**330.301*

340.298*

**دالة1عند1م�ستوى11110٫011قيمة1»ر«1اجلدولية1عند1م�ستوى1)0٫01(=1110٫3931
*1دالة1عند1م�ستوى11110٫051قيمة1»ر«1اجلدولية1عند1م�ستوى1)0٫05(=0٫3041

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)1(1اأن1معام���الت1االرتب���اط1الداخلية1ب���ني1عبارات1
املقيا����ص1والدرج���ة1الكلي���ة1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًعن���د1م�ست���وى1,10٫051,10٫011م���ا1ع���دا1
العب���ارات1رق���م1)301,181,171,10(1كانت1غ���ري1دالة1وبالتايل1مت1حذفها1من1املقيا�ص1

واأ�سبح1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1يتكون1من1)30(1عبارة.1

- معام�ل ارتب�اط الأبعاد بالدرجة الكلية للمقيا�س ,1قامت1الباحثة1اأي�سا1ًبح�ساب1
معامالت1االرتباط1بني1درجة1كل1بعد1من1اأبعاد1املقيا�ص1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1
وقد1جاءت1معامالت1االرتباط1كالتايل:1البعد1االأول1:1مهارات1التوا�سل1املعرفية1
وقيمت���ه1)0٫716(,1البعد1الثاين:1مهارات1التوا�سل1الوجدانية1وقيمته1)0٫541(,1
البعد1الثالث1مهارات1التوا�سل1ال�سلوكية1وقيمته1)0٫643(1وهي1جميعا1ًمعامالت1

ارتباط1مرتفعة1ودالة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى1)0٫01(1مما1يوؤكد1�سدقها.
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ج- معامل الثبات:
مت1التحقق1من1ثبات1املقيا�ص1عن1طريق1معامل1ثبات1األفا1كرونباخ1على1

عينة1مكونة1من1)ن=401(1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1ذلك:
جدول )2(

 يو�ص��ح معامالت الثبات الأبع��اد مقيا�س التوا�ص��ل االجتماعي ودرجته الكلي��ة با�صتخدام 
معادلة األفا كرونباك ) ن=40(

معامل الفا كرونباكاألبعاد

**0.761 مهارات التواصل المعرفية

**0.783مهارات التواصل الوجدانية

**0.743مهارات التواصل السلوكية

**0.793الدرجة الكلية للمقياس

**1دالة1عند1م�ستوى0٫011

معادل���ة1 ع���ن1طري���ق1 الن�سفي���ة1 التجزئ���ة1 بطريق���ة1 الثب���ات1 وبح�س���اب1
�سبريم���ان1– ب���روان1بلغ1معام���ل1الثبات1)0,784(,1وهي1معام���الت1ثبات1مرتفعة,1

وهذا1يدل1على1متتع1املقيا�ص1بدرجة1مرتفعة1من1الثبات.

ثانيًا: مقيا�س تقدير الذات للمعاقني �سمعيًا:
11111111يه���دف1ه���ذا1املقيا����ص1اإىل1التع���رف1عل���ى1تقدير1الذات1لدى1املعاق���ني1�سمعياً,1
ومت1مراع���اة1خ�سائ�ص1الفئ���ة1العمرية1لعينة1الدرا�سة1وهم1املراهقني1ال�سم1التي1

ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني1)15-18(1عام.

1-خطوات اإعداد املقيا�س:
1111111111اتبعت1الباحثة1يف1اإعداد1املقيا�ص1اخلطوات1االآتية1:1�1

1 االط���الع1عل���ى1الدرا�س���ات1والبح���وث1ال�سابقة1الت���ي1تناولت1مو�س���وع1تقدير1أ.
الذات1لدى1العاديني1وذوى1االحتياجات1اخلا�سة1بوجه1عام1واملعاقني1�سمعيا1ً
 (Jambor11ودرا�سة,(Nicholas & Geers 2003)بوجه1خا�ص1مثل1درا�سة
(Elliott, 2005 &,1ودرا�سة1(Wodman et al, 2008),1ودرا�سة1)الدليمى1
.(Erozkan, 2013)11ودرا�سة,(Sardar et al, 2012 )1واآخرون,2012(1ودرا�سة
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1 قام���ت1الباحث���ة1باالإطالع1على1بع�ص1املقايي�ص1واالختب���ارات1ال�سابقة,1والتي1ب.
 Rosenberg Self-Esteem1م���ن1اأهمه���ا:1مقيا����ص1تقدي���ر1ال���ذات1اإع���داد
Scale (RSES; Rosenberg, 1965),1ومقيا����ص1)الدردين���ى1واآخ���رون,1د1
 Tennessee Self-Concept Scale ((TSCS) (Fitts , ت(,1ومقيا����ص1
 (1988مقيا����ص1تقدير1الذات1اإع���داد1)بيومي,20091(,1مقيا�ص1تقدير1الذات1

اإعداد1)احلجري20111,1(.
1 ا�ستف���ادت1الباحث���ة1من1االط���الع1على1الدرا�س���ات1واملقايي����ص1ال�سابقة1يف1بناء1ج.

تقدي���ر1ال���ذات1للمعاقني1�سمعياً,1وقد1تكون1املقيا����ص1يف1�سورته1النهائية1من1
)47(1عب���ارة1موزع���ة1عل���ى1اأربعة1اأبعاد1ه���ي:1تقدير1ال���ذات1ال�سخ�سي,1تقدير1

الذات1االجتماعي,1تقدير1الذات1االنفعايل,1تقدير1الذات1املعريف.

اخل�سائ�س ال�سكومرتية للمقيا�س:
للتحق���ق1م���ن1�سالحي���ة1املقيا����ص1ودقت���ه1يف1قيا����ص1تقدي���ر1ال���ذات1لدى1
الط���الب1ال�س���م1مت1اتخ���اذ1اخلط���وات1واالإج���راءات1اخلا�سة1بالتحق���ق1من1�سدق1

وثبات1املقيا�ص1كالتايل:1

اأ-�سدق املحكمني:
قام���ت1الباحثة1بعر����ص1املقيا�ص1ب�سورته1االأولي���ة1على1خم�سة1حمكمني1
م���ن1املخت�س���ني1يف1ال�سح���ة1النف�سي���ة1وعل���م1النف����ص1والرتبي���ة1اخلا�س���ة1,1وذل���ك1
م���ن1خالل1اإب���داء1مالحظاتهم1حول1درجة1مالئمة1الفق���رات1للبعد1الذي1يتبعها1
ودرجة1مالئمة1االأبعاد1للمو�سوع,1ومدى1دقة1ال�سياغة1اللغوية1للعبارات1ودرجة1
و�سوحه���ا,1ومت1مناق�س���ة1مالحظ���ات1املحكم���ني1ومقرتحاته���م1املت�سمن���ة1اإع���ادة1
�سياغ���ة1ع���دد1من1الفقرات1وقد1مت1تعديل1الفقرات1اعتمادا1ًعلى1اتفاق1ن�سبة1%801
م���ن1املحكمني1فاأكر,1وكانت1خال�سة1التحكيم1اأن1حذفت1عبارتني1وعدلت1اأربعة1
عب���ارات1فاأ�سبح���ت1االأداة1ب�سورتها1النهائية1مكونة1م���ن1)46(عبارة1يجيب1عليها1
الطال���ب1االأ�س���م1وفق1�سلم1تدريج1ثالثي1)كث���ريا1,1ًاأحيانا1,1ًنادراً(1وبذلك1ترتاوح1
الدرج���ة1الكلي���ة1على1املقيا�ص1ما1ب���ني1)40-1381(1درجة1,1وت���دل1الدرجة1املرتفعة1
عل���ى1امت���الك1الطالب1االأ�سم1لتقدي���ر1ذات1مرتفع.1ثم1قام���ت1الباحثة1بعد1ذلك1
بتطبي���ق1املقيا����ص1عل���ى1عين���ة1ا�ستطالعية1عدده���ا1401طالب1وطالب���ة1من1طالب1
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املرحل���ة1الثانوية1مبدار�ص1االأمل1لل�سم1و�سعاف1ال�سمع1للوقوف1على1مدى1فهم1
الطالب1ل�سياغة1العبارات,1وكذلك1مدى1منا�سبة1العبارات1من1الناحية1اللغوية.

ب- الت�ساق الداخلي:
معام�ل ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمقيا�س :1حيث1قامت1الباحثة1
بتقن���ني1املقيا����ص1على1عين���ة1التقنني1وقوامه���ا1)ن=40(1طالب1وطالب���ة1,1ويو�سح1

ذلك1اجلدول1التايل:
جدول )3(

 يو�ص��ح معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات مقيا�س تقدير الذات للمعاقني 
�صمعيًا والدرجة الكلية للمقيا�س

 عبارات
البعد األول

 معامل
االرتباط

 عبارات
البعد الثاني

 معامل
االرتباط

 عبارات
البعد الثالث

 معامل
االرتباط

 عبارات
البعد الرابع

 معامل
االرتباط

10.472**20.394**30.430**40.482**

50.314*60.523**70.396**80.137

90.612**100.064110.321*120.612**

130.521**140.564**150.571**160.493**

170.362*180.486**190.056200.264*

210.612**220.657**230.511**240.491**

250.531**260.133270.547**280.294*

290.581**300.556**310.330*320.390**

330.291*340.437**350.486**360.315*

370.462**380.483**390.511**400.402**

410.293*420.672**430.136440.452**

450.661**460.097

**دالة1عند1م�ستوى0٫011
* دالة1عند1م�ستوى0٫051

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)3(1اأن1معام���الت1االرتب���اط1الداخلية1ب���ني1عبارات1
املقيا����ص1والدرج���ة1الكلي���ة1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًعن���د1م�ست���وى10٫051,10٫011,م���ا1ع���دا1
العب���ارات1رق���م1)461,431,261,191,101,8(1كان���ت1غ���ري1دالة1وبالت���ايل1مت1حذفها1من1

املقيا�ص1واأ�سبح1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1يتكون1من1)40(1عبارة.1
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معام�ل ارتباط الأبعاد بالدرجة الكلي�ة للمقيا�س،1وقد1جاءت1معامالت1االرتباط1
كالت���ايل:1البعد1االأول:1تقدير1الذات1ال�سخ�سي1وقيمته1)0٫624(,1البعد1الثاين:1
تقدير1الذات1االجتماعي1وقيمته1)0٫548(,1البعد1الثالث1تقدير1الذات1االنفعايل1
وقيمت���ه1)0٫673(,1البع���د1الراب���ع:1تقدي���ر1ال���ذات1املعريف1وقيمت���ه1)0٫623(,1وهي1
جميعا1ًمعامالت1ارتباط1مرتفعة1ودالة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى1)0٫01(1مما1يوؤكد1

�سدقها.

ج- معامل الثبات:
مت1التحقق1من1ثبات1املقيا�ص1عن1طريق1معامل1ثبات1األفا1كرونباخ1على1

عينة1مكونة1من1)ن=401(1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1ذلك:
جدول )4(

 يو�ص��ح معامالت الثبات الأبعاد مقيا�س تقدير الذات ودرجته الكلية با�صتخدام معادلة األفا 
كرونباك ) ن=40(

معامل ألفا كرونباكاألبعاد

**0.613تقدير الذات الشخصي

**0.573تقدير الذات االجتماعي

**0.648تقدير الذات االنفعالي

**0.582تقدير الذات المعرفي

**0.652الدرجة الكلية

**دالة1عند1م�ستوى0٫011

معادل���ة1 ع���ن1طري���ق1 الن�سفي���ة1 التجزئ���ة1 بطريق���ة1 الثب���ات1 وبح�س���اب1
�سبريم���ان1– ب���روان1بلغ1معامل1الثب���ات1)0٫648(,1وهي1معامالت1ثبات1مرتفعة1,1

وهذا1يدل1على1متتع1املقيا�ص1بدرجة1مرتفعة1من1الثبات.

1)Patrick et al,20101ثالثًا: مقيا�س جودة احلياة للمعاقني �سمعيًا :1)اإعداد
ترجمة1وتعريب/1الباحثة

 Quality of life – deaf or hard of hearing  (QOL-DHH: Patrick
et al, 2010)
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ويه���دف1ه���ذا1املقيا����ص1اإىل1التع���رف1على1ج���ودة1احلياة1ل���دى1املراهقني1
املعاق���ني1�سمعي���اً,1ويت�سم���ن1هذا1املقيا����ص1)32(1عب���ارة1مق�سمة1على1ثالث���ة1اأبعاد1
رئي�سية1هي1:1تقبل1الذات1ويتكون1من1141عبارة1,1االإح�سا�ص1باالإعاقة1ويتكون1من1
18عب���ارات1,1امل�سارك���ة1املجتمعي���ة1ويتكون1من1101عبارات.1ويت���م1االإجابة1على1هذه1
العب���ارات1من1خ���الل1مقيا�ص1ثنائي1)كثريا1ًجداً,1اأحياناً,1نادرا(,وتعطى1الدرجات1
)11,21,3(1يف1حالة1العبارات1االيجابية,1والعك�ص1يف1حالة1العبارات1ال�سلبية1)31,21,1(,1
وبذلك1ترتاوح1الدرجة1الكلية1على1املقيا�ص1ما1بني1)32-96(1درجة,1وتدل1الدرجة1
املرتفع���ة1عل���ى1متتع1املع���اق1�سميعا1ًعلى1م�ستوى1عايل1من1�سع���وره1بجودة1احلياة.

اخل�سائ�س ال�سكومرتية للمقيا�س:
للتحق���ق1م���ن1�سالحي���ة1املقيا����ص1ودقت���ه1يف1قيا����ص1تقدي���ر1ال���ذات1لدى1
الط���الب1ال�س���م1مت1اتخ���اذ1اخلط���وات1واالإج���راءات1اخلا�سة1بالتحق���ق1من1�سدق1

وثبات1املقيا�ص1كالتايل:1

اأ- �سدق املحكمني:
وق���د1قام���ت1الباحث���ة1بتعري���ب1املقيا����ص1وعر����ص1الرتجم���ة1والن�سخ���ة1
االأجنبي���ة1على1بع����ص1اأع�ساء1هيئ���ة1التدري�ص1املتخ�س�س���ني1يف1اللغة1االجنليزية1
واللغة1العربية,1ثم1قامت1بعر�سه1على1خم�سة1من1اال�ساتذة1فى1ال�سحة1النف�سية1
والرتبي���ة1اخلا�س���ة,1ومت1تعدي���ل1بع����ص1عبارات1املقيا����ص1وفقا1ًلن�سب���ة1اتفاق1%801
م���ن1املحكم���ني1فاأك���ر,1ثم1قام���ت1الباحثة1بعد1ذل���ك1بتطبيق1املقيا����ص1على1عينة1
ا�ستطالعي���ة1عدده���ا)40(1طال���ب1وطالبة1م���ن1طالب1املرحل���ة1الثانوية1مبدار�ص1
االأم���ل1لل�س���م1و�سعاف1ال�سمع1مبحافظة1اأ�سي���وط1وذلك1للوقوف1على1مدى1فهم1
الطالب1ل�سياغة1العبارات,1وكذلك1مدى1منا�سبة1العبارات1من1الناحية1اللغوية.

ب- الت�ساق الداخلي:
معام�ل ارتباط العبارات بالدرجة الكلي�ة للمقيا�س:1حيث1قامت1الباحثة1
بتقنني1املقيا�ص1على1عينة1قوامها1)ن=40(1طالب1وطالبة,1ويو�سح1ذلك1اجلدول1

التايل:
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جدول )5( 
يو�ص��ح معامالت االرتباط ب��ني درجة كل عبارة من عبارات مقيا�س ج��ودة احلياة للمعاقني 

�صمعيًا والدرجة الكلية للمقيا�س
 عبارات البعد

األول
 معامل

االرتباط
 عبارات البعد

الثاني
 معامل

االرتباط
 عبارات البعد

الثالث
معامل االرتباط

10.536**150.533**230.591**
20.652**160.321*240.670**
30.587**170.447**250.512**
40.592**180.556**260.332*
50.312*190.519**270.486**
60.625**200.306*280.533**
70.723**210.547**290.593**
80.504**220.523**300.634**
90.345*310.351*

100.548**320.582**
110.561**
120.622**
130.312*
140.483**

** دالة1عند1م�ستوى0٫011

* دالة1عند1م�ستوى0,051

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)5(1اأن1معام���الت1االرتب���اط1الداخلية1ب���ني1عبارات1
املقيا����ص1والدرج���ة1الكلية1دال���ة1اإح�سائيا1ًعند1م�ست���وى1,0٫051,0٫011مما1يطمئن1

ال�ستخدامه1يف1قيا�ص1جودة1احلياة1املدركة1للمعاقني1�سمعياً.

معام�ل ارتباط الأبعاد بالدرجة الكلية للمقيا��س، وقد1جاءت1معامالت1االرتباط1
كالت���ايل:1البعد1االأول:1تقب���ل1الذات1وقيمته1)0٫634(,1البع���د1الثاين:1االإح�سا�ص1
باالإعاق���ة1وقيمت���ه1)0٫537(,1البع���د1الثالث1امل�ساركة1املجتمعي���ة1وقيمته1)0٫562(1
وهي1جميعا1ًمعامالت1ارتباط1مرتفعة1ودالة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى1)0٫01(1مما1

يوؤكد1�سدقها.
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ج-معامالت الثبات:
مت1التحقق1من1ثبات1املقيا�ص1عن1طريق1معامل1ثبات1األفا1كرونباخ1على1

عينة1مكونة1من1)ن=401(1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1ذلك:
جدول )6(

 يو�ص��ح معام��الت الثبات الأبعاد مقيا�س جودة احلياة ودرجت��ه الكلية با�صتخدام معادلة األفا 
كرونباك) ن=40(

معامل الفا كرونباخاألبعاد

**0.762تقبل الذات

**0.689اإلحساس باإلعاقة

**0.718المشاركة المجتمعية

**0.783الدرجة الكلية للمقياس

** دالة1عند1م�ستوى0٫011

معادل���ة1 ع���ن1طري���ق1 الن�سفي���ة1 التجزئ���ة1 بطريق���ة1 الثب���ات1 وبح�س���اب1
�سبريم���ان1– بروان1بل���غ1معامل1الثبات1)0٫764(,1وه���ي1معامالت1ثبات1مرتفعة,1

وهذا1يدل1على1متتع1املقيا�ص1بدرجة1مرتفعة1من1الثبات.1

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:
نتائج الفر�س الأول ومناق�ستها:

ين�ص1الفر�ص1االأول1على1اأنه1»1توجد1عالقة1ارتباطيه1موجبة1دالة1اإح�سائية1بني1
جودة1احلياة1ومهارات1التوا�سل1لدى1املراهقني1ال�سم.

وللتحقق1من1�سدق1هذا1الفر�ص:
اأ-مت1ا�ستخدام1معامل1ارتباط1»1بري�سون«1للتعرف1على1العالقة1بني1درجات1اأفراد1
العينة1االأ�سا�سية1من1املراهقني1ال�سم1على1اأبعاد1مقيا�ص1جودة1احلياة1ودرجاتهم1
علي1اأبعاد1مقيا�ص1مهارات1التوا�سل1واأ�سفر1التحليل1عن1بيانات1اجلدول1التايل1:-
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جدول )7( 
معام��الت االرتب��اط بني متو�صطات درجات اأفراد العين��ة االأ�صا�صية من املراهقني ال�صم على 

مقيا�صي جودة احلياة ومهارات التوا�صل. )ن=140( 
أبعاد مقياس مهارات التواصل

 أبعاد  مقياس جودة الحياة
 مهارات التواصل

المعرفية
 مهارات التواصل

الوجدانية
 مهارات التواصل

السلوكية
الدرجة الكلية

**0.398**0.343**0.389**0.431تقبل الذات

**0.376**0.368**0.327**0.534اإلحساس باإلعاقة

**0.578**0.467**0.453**0.309المشاركة المجتمعية

**0.489**0.424**0.437**0.532الدرجة الكلية

**1دالة1عند0٫011

م���ن1خ���الل1حتلي���ل1اجل���دول1)7(1وال���ذي1يو�س���ح1معام���الت1االرتب���اط1ب���ني1
متو�سط���ات1درج���ات1اأف���راد1العين���ة1االأ�سا�سية1م���ن1املراهقني1ال�سم1عل���ى1مقيا�سي1
ج���ودة1احلي���اة1مه���ارات1التوا�س���ل1يت�س���ح1وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ه1موجب���ة1ب���ني1
ك���ل1االأبع���اد1والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا�ص1وهي1دال���ة1اإح�سائيا1ًعن���د1م�ستوى1.0٫011
وميك���ن1تف�س���ري1ذلك1باأن1االإح�سا�ص1بجودة1احلياة1ل���دى1املراهقني1ال�سم1يرتبط1
بال�س���رورة1مبدى1امتالكهم1مله���ارات1التوا�سل1االجتماعي1م���ن1مهارات1معرفية1
ووجداني���ة1و�سلوكية1والت���ي1متكنهم1من1التفاعل1االجتماع���ي1وتكوين1العالقات1
مع1االآخرين1�سواء1داخل1االأ�سرة1اأو1يف1املدر�سة1واملجتمع1اخلارجي1وبالتايل1يدرك1

املراهقني1ال�سم1جودة1للحياة1التي1يعي�سونها.

ومم���ا1يوؤكد1العالقة1الوثيق���ة1بني1مهارات1التوا�سل1وجودة1احلياة1لدى1
املراهق���ني1ال�س���م1اأن1هن���اك1ث���الث1موؤ�س���رات1جلودة1احلي���اة1من1بينه���ا1العالقات1

:1(schalock,2004(1والتوا�سل1مع1االآخرين1وهى1كما1يذكرها

1-الناحية1الذاتية:1التقييم1ال�سخ�سي1من1خالل1الر�سا1وال�سعادة.
2-الناحية1املو�سوعاتيه:1التقييم1الوظيفي.

3-الظ���روف1اخلارجية:املنبئ���ات1االجتماعي���ة,1وه���ذا1يوؤكد1ه���ذه1العالقة1القوية1
ب���ني1اأبع���اد1املقيا�سني1ان1التقب���ل1االيجابي1للذات1واالإح�سا����ص1باالإعاقة1وامل�ساركة1
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املجتمعي���ة1ترتب���ط1بوج���ود1مه���ارات1توا�س���ل1معرفي���ة1وانفعالي���ة1و�سلوكية1لدى1
املراهقني1ال�سم1متكنهم1من1التفاعل1االجتماعي.

اأن1ج���ودة1احلي���اة1ل���دى1املراهق���ني1ال�س���م1ترتب���ط1مبجموع���ة1 ويب���دو1
م���ن1املتغ���ريات1ال�سخ�سي���ة1واالجتماعية1والثقافي���ة1منها1القدرة1عل���ى1التوا�سل1
م���ع1االآخري���ن1حي���ث1اأو�سحت1العدي���د1من1الدرا�س���ات1التي1اأجريت1عل���ي1املعاقني1
�سمعيا1من1فئات1عمرية1خمتلفة1اأنهم1يعانون1من1انخفا�ص1جودة1احلياة1نتيجة1
معاناتهم1من1م�سكالت1نف�سية1واجتماعية1توؤثر1علي1جودة1حياتهم1ب�سكل1مبا�سر1

تاأثريا1�سلبيا1)حممد2011,1(.

كم���ا1وج���دت1معظ���م1الدرا�س���ات1اأن1هن���اك1ارتب���اط1�سلب���ي1ب���ني1االإعاق���ة1
ال�سمعية1وجودة1احلياة1لدى1املراهقني1ال�سم1وذلك1يرجع1اإىل1�سعوبات1وا�سحة1
يف1عملي���ة1التوا�س���ل1االجتماع���ي1م���ع1االآخري���ن1(Dalton et al, 2003).1وه���ذا1
م���ا1اأكدت���ه1درا�س���ة1(Skalicky et al, 2010)1والت���ى1ت���رى1اأن1االإعاق���ة1ال�سمعية1
ت���وؤدى1اإىل1�سعوب���ات1يف1عملية1التوا�سل1وامل�سارك���ة1االجتماعية1يف1اأن�سطة1احلياة1

اليومية1مما1يوؤدى1اإىل1التاأثري1ال�سلبي1علي1جودة1احلياة1لالأفراد1ال�سم.

وي�س���ري1ك���ل1م���ن1Fellinger (2012) &  Gerich1اإيل1اأن1هناك1عالقة1
ب���ني1جودة1احلي���اة1ومه���ارات1التوا�س���ل1و�سبكة1االجتماعي���ة1لدى1االأف���راد1ال�سم1
وظهر1ذلك1يف1عدة1نظريات1مثل1نظرية1)بورديو1,1بريت1,1بيتنام1,1كوملان(1ويظهر1
كذل���ك1يف1العالق���ات1االجتماعي���ة1للفرد,1كما1يع���د1ا�ستثمار1يف1عالق���ات1الفرد1له1
عوائ���د1متوقع���ة,1وتوؤث���ر1العالق���ات1وعملي���ة1االت�س���ال1عل���ي1امل�ساع���ر1االيجابي���ة1
والنواح���ي1املزاجي���ة1ل�سحة1االإن�سان1حي���ث1يعد1االأفراد1املعزول���ون1اجتماعيا1اأقل1

قدرة1علي1مواجهة1ال�سغوط1وبالتي1فهم1عر�سة1للمر�ص1واملوت.

كم���ا1اأن1جن���اح1الف���رد1االأ�س���م1يف1عملي���ة1التوا�س���ل1معرفي���ا1ووجداني���ا1
و�سلوكي���ا1ذو1تاأث���ري1ايجابي1يف1تقيي���م1الفرد1لنف�سه1وللمجتم���ع1)حممد2004,1(.1
وبالت���ايل1عندم���ا1يفقد1االأ�س���م1القدرة1عل���ى1التوا�سل1وامل�ساركة1م���ع1والديه1فان1
لذلك1اأثاره1ال�سلبية1على1النمو1االجتماعي1والنجاح1االأكادميي1مما1ينعك�ص1على1

1.(Kushalnagar et al, 2011)1جودة1احلياة1لديه
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وتتف���ق1نتيج���ة1ه���ذه1الدرا�سة1مع1م���ا1اأ�سار1اإلي���ه  (Erozkan, 2012)يف1
اأن1التوا�س���ل1ل���ه1تاأثري1مبا�سر1علي1ج���ودة1العالقات1بني1االأق���ران1والتي1تعد1من1
االأم���ور1الهام���ة1يف1االإح�سا����ص1بج���ودة1احلي���اة1,1وقد1ج���اءت1نتيجة1ه���ذه1الدرا�سة1
مرتبط���ة1بنتائ���ج1بع����ص1الدرا�سات1منها1درا�س���ة (Dalton, et al ,2003)11والتي1
اأك���دت1عل���ي1اأن1�س���دة1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1ترتب���ط1ب�س���ورة1وا�سح���ة1م���ع1�سعوب���ات11
التوا�س���ل1الذاتي���ة1املدركة1,1حيث1كان1االأفراد1ذوى1فقد1ال�سمع1املتو�سط1والعميق1

لديهم1عجز1وافتقار1يف1اأن�سطة1التعاي�ص1اليومي1اأكر1من1ال�سامعني.

فاالإعاقة1ال�سمعية1التي1يعاين1منها1بع�ص1االأفراد1تعوقهم1عن1التوا�سل1
بفاعلي���ة1لي����ص1فق���ط1م���ع1اأقرانه���م1ولك���ن1كذل���ك1م���ع1العادي���ني,1مما1ي���وؤدى1اإىل1
�سعوره���م1بالعج���ز1اأو1باأنه���م1اقل1من1االآخرين,1رغم1ما1تك���ون1لدي1البع�ص1منهم1
م���ن1ا�ستع���دادات1ميك���ن1اأن1ت�ساعده���م1عل���ى1االندم���اج1يف1املجتمع1وكذل���ك1البيئة1
االجتماعية1املحيطة1باملعاق1�سمعيا,1وذلك1ميكن1اأن1يكون1هو1ال�سبب1االأكرب1وراء1

.)Schlesing ; 20001,20111,1انخفا�ص1جودة1احلياة1لديهم1)حممد

 (Dalton1ويبدو1اأن1العالقة1بينهما1هي1عالقة1تاأثري1وتاأثر1حيث1ي�سري
(1et al ,2003اإيل1اأن1�سعوب���ة1عملي���ة1التوا�س���ل1الناجت���ة1ع���ن1االإعاق���ة1ال�سمعية1
ل���دى1االأف���راد1املعاقني1�سمعيا1من1املمكن1اأن1توؤدى1اإيل1تاأثريات1علي1جودة1احلياة1
لديه���م1كم���ا1اأن1اإدراكه���م1ال�سلب���ي1جل���ودة1احلياة1قد1ي���وؤدي1اإىل1�سعوب���ات1اأكر1يف1
عملية1التوا�سل1مع1االآخرين1,1وبذلك1ميكن1القول1بتحقق1�سحة1هذا1الفر�ص.

نتائج الفر�س الثاين ومناق�صتها:
ين����ص1الفر�ص1الثاين1على1اأنه1»توج���د1عالقة1ارتباطيه1دالة1اإح�سائيا1بني1جودة1

احلياة1وتقدير1الذات1لدى1املراهقني1ال�سم.«
وللتحقق1من1�سدق1هذا1الفر�ص:

اأ-1مت1ا�ستخ���دام1معام���ل1ارتب���اط1»1بري�س���ون«1للتع���رف1على1العالق���ة1بني1درجات1
اأف���راد1العين���ة1االأ�سا�سي���ة1م���ن11املراهق���ني1ال�سم1عل���ى1اأبعاد1مقيا�ص1ج���ودة1احلياة1

ودرجاتهم1علي1اأبعاد1مقيا�ص1تقدير1الذات1
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جدول )8(
معام��الت االرتب��اط بني متو�صطات درجات اأفراد العين��ة االأ�صا�صية من املراهقني ال�صم على 

مقيا�صي جودة احلياة وتقدير الذات. )ن=140( 
 أبعاد مقياس جودة الحياة
أبعاد مقياس تقدير الذات

تقبل الذات
 اإلحساس
باإلعاقة

 المشاركة
المجتمعية

الدرجة الكلية

**0.594**0.576**0.613**0.554تقدير الذات الشخصي
**0.597**00.622**0.593**0.567تقدير الذات االجتماعي
**0.587**0.573**0.554**0.591تقدير الذات االنفعالي
**0.631**0.594**0.603**0.654تقدير الذات المعرفي

**0.641**0.613**0.627**0.605الدرجة الكلية

**1دالة1عند0٫011

م���ن1خالل1حتليل1اجل���دول1)8(1والذي1يو�سح1معام���الت1االرتباط1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1اأف���راد1العين���ة1االأ�سا�سية1م���ن1املراهقني1ال�سم1عل���ى1مقيا�سي1
ج���ودة1احلي���اة1وتقدي���ر1الذات1يت�س���ح1وجود1عالق���ة1ارتباطيه1موجب���ة1وهي1دالة1

اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى0٫011.

وميكن1تف�سري1ذلك1باأن1كال1املتغريين1اأحداهما1يكمل1االأخر1ويرتبط1به1
ارتباًط���ا1وثيق���ا,1فال�سخ�ص1الذي1ميتلك1تقدير1ذات1ايجابي1مرتفع1بجميع1اأبعاد1
تقدير1الذات1من1�سخ�سي,1اجتماعي,1انفعايل1ومعريف1يتقبل1ذاته1وي�سعر1بقيمة1
ومعن���ى1حيات���ه,1وهو1بالتايل1ال1ي�سعر1بالعجز1نتيجة1الإعاقته,1كما1اأن1لديه1�سبكة1
عالق���ات1اجتماعي���ة1جي���دة,1وي�ستطي���ع1امل�سارك���ة1االجتماعية1مع1اأف���راد1املجتمع,1

وبالتايل1فهو1يتمتع1بال�سحة1النف�سية1ويدرك1جودة1احلياة11

ويب���دو1اأن1هن���اك1ارتب���اط1وثي���ق1ب���ني1تقدي���ر1الف���رد1لنف�س���ه1والظ���روف1
البيئي���ة1الت���ي1يعي�سه���ا1والت���ي1تتوق���ف1علي1قدرت���ه1يف1تكوين1عالق���ات1اجتماعية1
قوية1ومتبادلة1مع1االآخرين1وباالأخ�ص1اأفراد1االأ�سرة1واالأ�سدقاء1الذين1ي�سعرونه1
باالأم���ن1واال�ستق���رار1واالح���رتام1والتقب���ل1بحيث1تك���ون1عالقة1الف���رد1باالآخرين1
مبني���ة1عل���ي1الثقة1وامل�ساندة1املتبادلة1وبالتايل1ال�سعور1بالتقدير1االيجابي1للذات1

)النجار1واآخرون20111,1(.
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فاجلان���ب1االجتماع���ي1يعد1م���ن1اجلوانب1امل�سرتكة1ب���ني1م�سطلح1جودة1
احلي���اة1وب���ني1تقدي���ر1ال���ذات1وال���ذي1يجع���ل1بينه���م1عالق���ة1وثيق���ة1وهو1م���ا1يراه11
احلجري1)2011(1باأن1اجلانب1االجتماعي1هو1الكيفية1التي1يدرك1بها1الفرد1ذاته1
كفرد1يقوم1بعالقات1اجتماعية1يف1املواقف1االجتماعية1املختلفة1حيث1اأن1التفاعل1
االجتماع���ي1ال�سليم1والعالقات1االجتماعي���ة1النا�سجة1تعزز1الفكرة1ال�سليمة1عن1
ال���ذات1وبذلك1يزيد1تفاعل���ه1االجتماعي1وتقديره1لذاته1مم���ا1يجعل1الفرد1ينظر1

اإيل1احلياة1نظره1ايجابية1تزيد1من1جودة1احلياة1لديه.

ومم���ا1يوؤك���د1العالق���ة1الوثيق���ة1بني1تقدي���ر1ال���ذات1وجودة1احلي���اة1لدى1
 (Deselle & Pearlmutter, 1997 ; Croweاملراهقني1ال�سم1ما1يراه1كل1من
(1,2003ب���اأن1ال�سم���م1كاإعاق���ة1يح���د1م���ن1التفاع���الت1االجتماعي���ة1وكذل���ك1عدم1
احل�س���ول1علي1تغذي���ة1راجعة1للنمو1اللغ���وي1باالإ�سافة1اإىل1االجتاه���ات1الوالدية1
ال�سلبي���ة1لطفله���م1االأ�سم1اإيل1جان���ب1االإدراك1االجتماعي1ال�سلبي1الذي1ميكن1اأن1

يوؤدى1اإيل1اإدراك1�سلبي1للذات1مما1يوؤثر1على1جودة1احلياة1لديهم.

والذى1يدل1علي1ذلك1ان1الفرد1املعاق1يحاول1جاهدا1التغلب1علي1حاالت1
القل���ق1والتوت���ر1وكل1ما1يعانيه1م���ن1�سراعات1نف�سية1بغية1الو�س���ول1اإيل1قدر1من1
تقدي���ر1ال���ذات1وكذل���ك1حتقيق1اأ�سل���وب1حي���اة1اأف�س���ل1وم�ستويات1اأعظ���م1لوجوده1

االإن�ساين1)بيومي20091,1(.

ومم���ا1يوؤك���د1هذه1العالق���ة1الوثيقة1بني1جودة1احلياة1وتقدي���ر1الذات1ما1ي�سري1
اإليه (Hintermair, 2008)11اأن1تقدير1الذات1بال1�سك1تعد1من1املوؤ�سرات1الهامة1
الت���ي1ت���دل1علي1اأ�سلوب1احلياة1لالأف���راد1ال�سم1والتي1ت���وؤدى1اإيل1التمتع1بال�سحة1

النف�سية1كما1اأنها1تعترب1من1اجلوانب1االأ�سا�سية1ملفهوم1جودة1احلياة1.1

ك���ل1 درا�س���ة1 نتائ���ج1 م���ع1 متفق���ة1 الدرا�س���ة1 ه���ذه1 نتائ���ج1 ج���اءت1 وق���د1
من(Hintermair, 2008)1,1ودرا�سة1)املهريى1واآخرون20121,1(1والذين1خرجت1
نتائجهم���ا1بوج���ود1عالق���ة1ذات1داللة1اإح�سائي���ة1بني1جودة1احلي���اة1وتقدير1الذات1

عند1املراهقني1ال�سم.
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نتائج الفر�س الثالث ومناق�صتها:
ين����ص1الفر����ص1الثال���ث1عل���ى1اأن���ه1»1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1
متو�سط���ي1درج���ات1املراهق���ني1ال�س���م1على1مقايي�ص1ج���ودة1احلي���اة1وتقدير1الذات1

ومهارات1التوا�سل1وفقا1ًملتغري1اجلن�ص«.
وللتحقق1من1�سدق1هذا1الفر�ص:

اأ-قام���ت1الباحث���ة1بح�س���اب1قيم���ة1ت1(T-Test)1للك�س���ف1ع���ن1دالل���ة1الف���روق1بني1
متو�سط���ي1درجات1املراهقني1ال�سم1الذكور1واملراهقات1ال�سم1االإناث1على1مقيا�ص1

جودة1احلياة1لدى1عينة1الدرا�سة1كما1هو1مو�سح1يف1اجلدول1التايل:
جدول)9(

داللة الفروق بني متو�صطات درجات الذكور ومتو�صطات درجات االإناث على مقيا�س جودة 
احلياة 

المقياس
البيان  
األبعاد 

الذكور
ن (83)

اإلناث
قيمةن (67)

ت
عمعم

 مقياس جودة
الحياة

**31.155.2829.133.933.61تقبل الذات

**12.772.7815.053.734.25اإلحساس باإلعاقة

**20.103.7017.984.223.12المشاركة المجتمعية

**64.066.5461.975.883.72الدرجة الكلية

**دالة1عند0٫011

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�سابق1وجود1ف���روق1دالة1عند1م�ست���وى10٫011بني1
متو�سط���ي1درج���ات1الذك���ور1واالإن���اث1عل���ى1مقيا�ص1ج���ودة1احلياة1ل�سال���ح1الذكور1
وذل���ك1يف1كل1من1بع���دي1تقبل1الذات1وامل�ساركة1االجتماعي���ة,1كما1يو�سح1اجلدول1
وج���ود1ف���روق1دال���ة1عن���د1م�ست���وى10٫011ب���ني1متو�سطي1درج���ات1الذك���ور1واالإناث1
يف1بع���د1االإح�سا����ص1باالإعاق���ة1ل�سال���ح1االإن���اث1حيث1تك���ون1االإناث1اأك���ر1ح�سا�سية1
ملو�س���وع1االإعاقة1وخا�سة1يف1هذه1املرحلة1العمرية1)مرحلة1املراهقة(1التي1تتميز1

باحل�سا�سية1االنفعالية.
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وق���د1ترجع1ه���ذه1الف���روق1يف1بعدي1تقبل1ال���ذات1وامل�سارك���ة1االجتماعية1
ل�سال���ح1الذك���ور1اإما1اإىل1عوامل1بيولوجية1متيز1الذكور1ع���ن1االإناث1اأو1اإىل1بع�ص1
العوام���ل1الثقافي���ة1داخل1عملي���ة1التن�سئة1االجتماعية1والتي1جتع���ل1بع�ص1االأ�سر1
يعامل���ون1الذك���ور1باأ�سالي���ب1تن�سئ���ة1اجتماعي���ة1تختل���ف1ع���ن1االإناث,1حي���ث1ت�سع1
االأ�سرة1قيود1كثرية1علي1االإناث1وخا�سة1لو1كانت1معاقة1خوفا1عليها1من1املجتمع1
اخلارج���ي1بينم���ا1تعط���ى1الذك���ور1احلرية1التام���ة1يف1اخل���روج1من1املن���زل1واختيار1
االأ�سدق���اء1االأم���ر1ال���ذي1ينعك����ص1عل���ى1�سبك���ة1عالقاته���م1االجتماعي���ة1واإدراكهم1
جل���ودة1احلي���اة1,1ويتف���ق1ذلك1مع1م���ا1ي���راه1رجيع���ةHeuer (2008)1,)2009(1 اأن1
الذك���ور1اأك���ر1اجتماعي���ة1م���ن1االإن���اث1من1خ���الل1تكوي���ن1العديد1م���ن1العالقات1
االجتماعي���ة1املتبادل���ة1وامل�سارك���ة1االجتماعية1يف1خمتلف1نواح���ي1احلياة1ومن1ثم1
ينعك����ص1ايجابي���ا1عل���ي1التواف���ق1النف�س���ي1واالجتماعي1له���م1وبالتايل1عل���ي1اإدراك1

جودة1حياتهم1النف�سية1.

ب-1قام���ت1الباحث���ة1بح�س���اب1قيم���ة1ت1(T-Test)1للك�س���ف1عن1دالل���ة1الفروق1بني1
متو�سط���ي1درجات1املراهقني1ال�سم1الذكور1واملراهقات1ال�سم1االإناث1على1مقيا�ص1

تقدير1الذات1لدى1عينة1الدرا�سة1كما1هو1مو�سح1يف1اجلدول1التايل:
جدول)10(

داللة الفروق بني متو�صطات درجات الذكور ومتو�صطات درجات االإناث على مقيا�س تقدير 
الذات

المقياس
البيان  
األبعاد 

الذكور
ن (89)

اإلناث
قيمةن (76)

ت
مستوى الداللة

عمعم

 مقياس
 تقدير
الذات

دالة عند 27.892.4125.052.984.650.01تقدير الذات الشخصي

دالة عند 24.361.5022.642.035.760.01تقدير الذات االجتماعي

دالة عند 21.311.7019.822.214.860.01تقدير الذات االنفعالي

غير دالة23.811.3123.141.650.179تقدير الذات المعرفي

دالة عند 98.485.1892.956.955.570.01الدرجة الكلية
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يت�س���ح1من1اجل���دول1ال�سابق1وجود1فروق1دالة1عند1م�ست���وى10٫011بني1متو�سطي1
درج���ات1الذك���ور1واالإناث1على1مقيا����ص1تقدير1الذات1ل�سال���ح1الذكور1وذلك1يف1كل1
بعد1تقدير1الذات1ال�سخ�سى1وتقدير1الذات1االجتماعي1وتقدير1الذات1االنفعايل1
والدرجة1الكلية1بينما1مل1توجد1هناك1فروق1يف1تقدير1الذات1املعرفى1وقد1ترجع1
ه���ذه1الف���روق1اإيل1اأن1االإن���اث1ال�س���م1يعانني1م���ن1م�ساعر1القل���ق1واخلجل1مما1قد1
يوؤث���ر1عل���ي1التكي���ف1وال�سحة1والنف�سي���ة1وبالتايل1يقل1تقدير1ال���ذات1لديهن1عن1
الذكور,1وقد1يرجع1ذلك1اإىل1اأ�سلوب1احلياة1املتبع1يف1جمتمعاتنا1ال�سرقية1والذي1
يعطى1للذكور1الفر�سة1يف1تكوين1عالقات1مع1االآخرين1وبالتايل1زيادة11يف1تقدير1
الذات1عن1االإناث1,ويو�سح1)ر�ساد1مو�سى,19901(1اأن1املجتمع1مبا1فيه1من1وكاالت1
التن�سئ���ة1االجتماعية1وعادات1وتقالي���د1فر�ص1على1الرجل1اأن1يكون1االآمر1الناهي1
,1وعل���ى1امل���راأة1اأن1تكون1التابعة1املطيعة1,1مما1يزيد1من1تقدير1الذات1لدى1الذكور1
ع���ن1االإن���اث1بينما1مل1توجد1هذه1الفروق1فى1بعد1تقدير1الذات1املعريف1وقد1يرجع1
ذل���ك1ايل1ك���ون1هوؤالء1االفراد1يف1مرحلة1عمرية1واحدة1و1طبيعة1التعليم1الواحدة1
الت���ى1يتلقها1الذكور1واالإن���اث1يف1معاهد1االمل1لل�سم1و�سعاف1ال�سمع1من1طريقة1
واإج���راءات1واكت�س���اب1للمعرف���ة1ويتف���ق1ذل���ك1مع1م���ا1ي���راه1)النج���ار؛1ال�سرايرة؛111111111

اأبو1دروي�ص2011,1(1من1حيث1عدم1تاأثر1تقدير1الذات1باجلن�ص.111

وق���د1يرج���ع1وجود1فروق1ذات1داللة1بني1الذك���ور1واالناث1ايل1االجتاهات1
 (Stockard,ال�سلبية1لدى1االناث1من1ناحية1االآخرين1و1توؤيد1هذه1النتيجة1درا�سة
(111991الت���ي1تو�سل���ت1اإيل1اأن1امل�ستوي���ات1االأدن���ى1م���ن1تقدير1ال���ذات1وجدت1عند1
 Zheng,1االإن���اث1اأك���ر1م���ن1الذك���ور,1كما1اتفق���ت1نتائج1ه���ذه1الدرا�سة1مع1درا�س���ة
( 2012)1والت���ي1راأت1اأن1الذك���ور1اعل���ي1يف1تقدي���ر1الذات1من1االإن���اث1ويرجع1ذلك1
اإيل1اأن1التقييم1واالجتاهات1ال�سلبية1من1قبل1االآخرين1جتاه1االإناث1جتعل1تقدير1
ال���ذات1لديه���ن1اق���ل1من1الذكور1ف���ى1ابعاد1تقدير1ال���ذات1ال�سخ�س���ى1واالجتماعي1

واالنفعايل.11

وق���د1جاءت1نتائج1هذه1الدرا�سة1خمتلفة1مع1نتائج1بع�ص1الدرا�سات1مثل1
درا�سة1)�سعبان,20101(1والتي1خرجت1بعدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1
الذك���ور1واالإن���اث1يف1م�ستوى1تقدير1ال���ذات1لدى1املعاقني1ب�سري���ا,1وكذلك1درا�سة1
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(Sardar et al, 2012)1والت���ي1خرج���ت1نتائجه���ا1بع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1داللة1
اإح�سائية1يف1تقدير1الذات1بني1االإناث1والذكور1ال�سم.

ج-1قام���ت1الباحث���ة1بح�س���اب1قيم���ة1ت1(T-Test)1للك�س���ف1ع���ن1دالل���ة1الفروق1بني1
متو�سط���ي1درجات1املراهقني1ال�سم1الذكور1واملراهقات1ال�سم1االإناث1على1مقيا�ص1
مه���ارات1التوا�س���ل1االجتماع���ي1ل���دى1عينة1الدرا�س���ة1كما1هو1مو�س���ح1يف1اجلدول1

التايل:
جدول)11(

دالل��ة الف��روق ب��ني متو�صطات درج��ات الذكور ومتو�صط��ات درجات االإن��اث على مقيا�س 
مهارات التوا�صل االجتماعي

المقياس
البيان  
األبعاد 

الذكور
ن (89)

اإلناث
ن (76)

قيمة
ت

عمعم

مقياس التواصل

**25.011.4523.161.715.18مهارات التواصل المعرفية

**27.192.5724.893.204.86مهارات التواصل الوجدانية

**22.721.9720.621.456.25مهارات التواصل السلوكية

**73.265.1469.323.794.94الدرجة الكلية

** دالة1عند0٫011

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1وجود1فروق1دال���ة1عند1م�ست���وى10٫011بني1
متو�سط���ي1درج���ات1الذك���ور1واالإن���اث1على1مقيا�ص1مه���ارات1التوا�س���ل1االجتماعي1
ل�سال���ح1الذك���ور1وذلك1يف1كل1بعد1م���ن1اأبعاد1املقيا�ص1والدرج���ة1الكلية1وقد1ترجع1
هذه1الفروق1كذلك1اإىل1طبيعة1الذكور1الذين1يخرجون1كثريا1من1البيت1ولديهم1
العدي���د1م���ن1االأ�سدقاء1ويكونون1�سبكة1من1العالق���ات1االجتماعية1فتنمو1لديهم1
مه���ارات1التوا�س���ل1املعرفي���ة1والوجداني���ة1وال�سلوكي���ة1وي�ستطيع���ون1التحك���م1يف1
انفعاالته���م1كم���ا1ي�سلكون1بطريق���ة1اأف�سل1من1االإناث1نتيج���ة1خلرباتهم1املعرفية1

بالعديد1من1املواقف1االجتماعية.

وق���د1جاءت1نتائ���ج1هذه1الدرا�سة1خمتلفة1مع1نتائج1بع�ص1الدرا�سات1مثل1
درا�سة1)اأحمد,20111(1والتي1راأت1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1مهارات1

التوا�سل1االجتماعي1بني1الذكور1واالإناث1من1املعاقني1ب�سرياً.1
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نتائج الفر�س الرابع ومناق�صتها:
ين�ص1الفر�ص1الرابع1على1اأنه1ميكن1التنبوؤ1بجودة1احلياة1لدى1املراهقني1

ال�سم1من1خالل1درجاتهم1على1مقيا�سي1مهارات1التوا�سل1وتقدير1الذات.

وللتحق���ق1من1�سدق1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخ���دام1حتليل1االنحدار1املتعدد
11Multiple Regressionواجلدول1التايل1يو�سح1نتائج1هذا1التحليل:

جدول )12(
حتليل التباين النحدار مهارات التوا�صل وتقدير الذات يف جودة احلياة للمراهقني ال�صم

مصدر التباين
 مجموع
المربعات

درجة الحرية
 متوسط

المربعات
مستوى الداللةف

3332.84621666.423473.0440.01االنحدار

--517.8471473.523البواقي

---3850.693149المجموع

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1وجود1تاأثري1دال1عند1م�ستوى1)0٫01(1ملهارات1
التوا�سل1وتقدير1الذات1يف1جودة1احلياة1مما1يعنى1قوة1مهارات1التوا�سل1وتقدير1
الذات1كمتغريات1م�ستقلة1يف1تف�سري1التباين1الكلي1جلودة1احلياة1لدى1املراهقني1
1,)R=0,930(1ال�س���م1»املتغ���ري1التاب���ع1»حيث1بلغت1قيم���ة1معامل1االرتباط1املتع���دد
مما1يعد1موؤ�سرا1ًعلى1قدرة1مهارات1التوا�سل1وتقدير1الذات1على1تف�سري1)%86,6(1
من1التباين1الكلي1يف1جودة1احلياة1لدى1الطالب1املعاقني1�سمعيا1ًواجلدول1يو�سح1

تلك1النتائج:
جدول )13(

حتلي��ل االنح��دار املتعدد للعوامل املنبئة » مه��ارات التوا�صل وتقدي��ر الذات«بجودة احلياة 
املراهقني ال�صم

1.5
 معامل

 االنحدار
 مستوى الداللة قيمة ت معامل بيتا الخطأ المعياري

1.9330.05-4.8872.528 ثابت االنحدار

0.5030.0810.4556.2040.01مهارات التواصل

0.3760.0560.4966.7630.01تقدير الذات
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ويت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�ساب���ق1اأن1قيمة1معامل1االرتباط1املتع���دد1والتي1تعرب1عن1
اأق�سي1ارتباط1بني1جودة1احلياة1ومهارات1التوا�سل1وتقدير1الذات1دالة1اإح�سائيا1
عن���د1م�ست���وى1)0٫01(1اأي1اأن1مه���ارات1التوا�س���ل1وتقدي���ر1ال���ذات1مع���ا1ي�سهمان1يف1
تف�س���ري1ق���در1من1التباين1ن�سبته1)86٫6%(1وهذا1يعن���ى1حتقق1الفر�ص1الرابع1من1
الدرا�س���ة1احلالي���ة1,1وم���ن1اجل���دول1ال�سابق1ميك���ن1�سياغة1معادل���ة1التنبوؤ1بجودة1
احلياة1لدى1املراهقني1ال�سم1من1مهارات1التوا�سل1وتقدير1الذات1معا1كما1يلي1:

جودة1احلياة1=4٫8871+10٫5031)مهارات1التوا�سل(1+10٫3761)تقدير1الذات(

وميك���ن1تف�سري1هذه1النتيجة1يف1�س���وء1املظاهر1الدالة1علي1جودة1احلياة1
ل���دى1املعاق���ني1�سمعي���ا1حي���ث1تعتمد1اإح�سا����ص1املراه���ق1االأ�سم1بج���ودة1احلياة1من1
�سعوره1باأنه1ميتلك1مهارات1للتوا�سل1مع1االآخرين1تزيد1من1عالقاته1االجتماعية1

وبالتايل1ترفع1تقديره1لذاته.

كما1ميكن1تف�سري1ذلك1يف1اإطار1خ�سائ�ص1املرحلة1العمرية1التي1مير1بها1
املراهق���ني1ال�س���م1وهي1مرحل���ة1املراهقة1فاأفراد1هذه1العين���ة1يت�سمون1بقدرة1علي1
التوا�س���ل1اف�س���ل1م���ن1اأقرانهم1ال�سم1يف1املرحل���ة1االبتدائي���ة1المتالكهم1االأدوات1
الت���ي1يتوا�سل���ون1بها1م���ع1االآخرين1من1فرتة1بعيدة1مثل1لغ���ة1االإ�سارة1و1التوا�سل1
الكلي1فهم1ميار�سونها1مع1بع�سهم1البع�ص1منذ1املرحلة1االبتدائية1وبالتايل1تزيد1

من1عالقاتهم1االجتماعية1وت�سعرهم1بتقدير1ايجابي1للذات1.

ويدع���م1ه���ذه1النتيجة1نتائ���ج1الدرا�سات1التي1تو�سل���ت1اإيل1وجود1عالقة1
ارتباطي���ه1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1ج���ودة1احلي���اة1ومه���ارات1التوا�سل1ل���دى1املعاقني1
�سمعيا1مثل1درا�سة1كل1من(Stillman ,2005)1ودرا�سة1)حممد2011,1(,1ودرا�سة1

(Kushalnagar,2011)

كما1يدعم1هذه1النتيجة1نتائج1الدرا�سات1التي1تو�سلت1اإيل1وجود1عالقة1
ارتباطي���ه1دالة1اإح�سائي���ا1بني1جودة1احلياة1وتقدير1الذات1ل���دى1املراهقني1ال�سم11
 (Fellinger, 2011)،11ودرا�س���ة,(Hintermair, 2008)1مث���ل1درا�س���ة1ك���ل1م���ن

ودرا�سة1(Gerich, 2010),1ودرا�سة1)الدليمي1واآخرون,20121(.
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ويب���دو1اأن1هن���اك1ارتباط1ايجاب���ي1وا�سح1بني1مه���ارات1التوا�سل1وتقدير1
ال���ذات1مم���ا1يوؤيد1الفر����ص1الذي1ي���رى1باإمكانية1التنبوؤ1بج���ودة1احلياة1من1خالل1
هذي���ن1املتغريي���ن1حي���ث1اأن1اإح�سا����ص1املع���اق1�سمعي���ا1بج���ودة1احلي���اة1يتوق���ف1علي1
جمموع���ة1م���ن1العوام���ل1منه���ا1امتالك���ه1مله���ارات1التوا�س���ل1وه���و1م���ا1اأ�س���ار1اإلي���ه
1(Adi-Bensaid et al, 2012)1اأن1اأث���ر1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1عل���ى1االأفراد1يتوقف1
على1عدة1عوامل1منها1درجة1فقدان1ال�سمع,1والعمر1عند1فقدان1ال�سمع,1وامتالك1
الق���درة1عل���ى1التوا�س���ل1م���ع1االآخري���ن,1مم���ا1ينعك����ص1عل���ى1الكف���اءة1الذاتية1لدى1

املعاقني1�سمعياً.

وقد1اأ�سارت1العديد1من1الدرا�سات1اإيل1اأن1املراهقني1ال�سم1الذين1يولدون1
الآباء1�سم1يكون1بينهم1�سهولة1يف1عملية1التوا�سل1مما1يجعلهم1ذو1م�ستوى1عال1من1
 (Hintermair,1تقدير1الذات1مقارنة1باملراهقني1ال�سم1الذين1لديهم1اآباء1عاديني
(1.2008وه���ذا1م���ا1اأكدت���ه1درا�س���ة1Crowe (2003)1والت���ي1مت1اإجراءها1على12001
�سخ�ص1اأ�سم1ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني181-149عام,1مل1تظهر1نتائج1الدرا�سة1وجود1
اأي1عالقة1بني1العمر1واجلن�ص1وتقدير1الذات1,1ولكنها1اكت�سفت1وجود1ارتباط1دال1
ب���ني1تقدي���ر1ال���ذات1وحالة1ال�سمع1ل���دى1الوالدين1,1فاالآباء1ال�س���م1الذين1يتقنون1
لغ���ة1االإ�س���ارة1والتوا�سل1الفعال1مع1اأبنائهم1كان1ه���وؤالء1االأبناء1تقديرهم1لذاتهم1

مرتفع1مقارنة1باملراهقني1ال�سم1الآباء1عاديني.

التو�صيات:
يف1�س���وء1م���ا1اأ�سف���رت1عنه1الدرا�س���ة1احلالية1من1نتائج1وم���ا1الحظته1الباحثة1
اأثن���اء1اإع���داد1الدرا�س���ة1وتطبيق1املقايي�ص1عل���ى1اأفراد1العينة1ميك���ن1�سياغة1بع�ص1
التو�سي���ات1الت���ي1ي�ستف���اد11منها1�سواء1عل���ى1م�ستوى1اأ�سر1املعاق���ني1�سمعياً,1اأو1على1
م�ستوى1اجلهات1واملوؤ�س�سات1العاملة1يف1جمال1االإعاقة1ال�سمعية1وذلك1عل1النحو1

التايل:
11 االهتم���ام1بالت�سخي�ص1املبك���ر1لق�سور1مهارات1التوا�سل1وتدنى1تقدير1الذات1.

لدى1املراهقني1ال�سم.
21 التاأكي���د1عل���ى1اأن1التوا�س���ل1االيجاب���ي1مع1االف���راد1ال�سم1من1قب���ل1اآبائهم1اأو1.

معلميهم1يدعم1االإح�سا�ص1بالثقة1بالنف�ص1والتوكيدية1لديهم.
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31 التع���اون1ب���ني1االأ�س���رة1واملدر�سة1يف1تنمية1مه���ارات1التوا�سل1ل���دى1املراهقني1.
ال�سم.

41 عدم1الف�سل1بني1املعاقني1�سمعيا1ًواالأطفال1العاديني,1فاأ�سلوب1الدمج1ي�سهم1.
يف1حت�سني1مهارات1التوا�سل1االجتماعي1وجودة1احلياة1لدى1ال�سم.

51 اهتم���ام1املجتم���ع1باملراهق���ني1ال�س���م1وتق���دمي1كاف���ة1امل�ساع���دات1واخلدم���ات1.
امل�ساندة1مما1يجعلهم1ي�سعرون1باأن1لهم1كيان1اأ�سا�سي1يف1املجتمع.

61 اإ�سراك1املراهقني1ال�سم1يف1االأن�سطة1االجتماعية1التي1تدعم1ثقتهم1باأنف�سهم1.
وت�سمح1لهم1بالتعبري1عن1م�ساعرهم1مما1ينعك�ص1على1تقديرهم1لذواتهم.

71 العم���ل1عل���ى1توف���ري1البيئ���ة1الداعم���ة1للمعاق���ني1�سمعي���ا1ً�س���واء1يف1البي���ت1اأو1.
املدر�سة1وذلك1من1خالل1اإظهار1االحرتام1والتقدير1الأفكارهم1وت�ساوؤالتهم,1
واال�ستم���اع1اإىل1مقرتحاتهم1برتكيز1وبعاطف���ة1وبقبول1وقناعة,1والرغبة1يف1

حل1اأي1م�سكالت1تواجههم.
81 عق���د1دورات1تدريبي���ة1وور����ص1عم���ل1لتدري���ب1وال���دي1املراهق���ني1ال�س���م1علي1.

تنمية1تقدير1الذات1اأبنائهم.
91 ت�سجي���ع1املدار�ص1واملوؤ�س�س���ات1العاملة1يف1جمال1االإعاقة1ال�سمعية1على1تنمية1.

تقدي���ر1ال���ذات1لدى1الط���الب1ال�سم1وخا�سة1يف1املراح���ل1االأويل1من1التعليم,1
وذلك1من1خالل1املقررات1الدرا�سية1املختلفة1واالأن�سطة1الدرا�سية1املتعددة.

101 تق���دمي1الربام���ج1الرتبوي���ة1الت���ي1تنم���ى1تقدي���ر1ال���ذات1وت�سه���م1يف1اإك�س���اب1.
املراهق���ني1ال�س���م1مه���ارات1التوا�س���ل1املتع���ددة1مم���ا1ينعك����ص1باالإيج���اب1على1

اإح�سا�سهم1بجودة1احلياة.
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فعالية برنامج لتنمية مهارات مــا وراء الذاكرة  با�صتخدام الو�صائط 
املتعددة يف حت�صــني عمليات الذاكرة لدى االطفــال املتخلفني عقليا 

والتوحديني بالطائف
اإعداد

  د / داليا خريي عبد الوهاب                             اأ.د/ ممد م�صطفى الديب
اأ�صتاذ م�صاعد بق�صم علم النف�س          اأ�صتاذ علم النف�س التعليمي بق�صم علم النف�س

كلية الرتبية باالأزهر والطائف                      كلية الرتبية باالأزهر والطائف

ملخ�س البحث :
1ا�سته���دف1البح���ث1الك�س���ف1ع���ن1فعالية1برنام���ج1لتنمية1مهارات1م���ا1وراء1الذاكرة11
با�ستخدام1الو�سائط1املتعددة1يف1حت�سني1عمليات1الذاكرة1لدى1االطفال1املتخلفني1
عقليا1والتوحديني1بالطائف1على1عينة1قوامها1)8(1اطفال1مت1تق�سيمهم1بالت�ساوي1
اإىل1جمموعتني1جتريبيتني1االأوىل1)4(1اأطفال1من1املتخلفني1عقليا1والثانية1)4(1
اأطف���ال1م���ن1التوحديني1,1وتراوح���ت1اأعمارهم1ما1ب���ني11)6-12(1�سنة11ون�سب1ذكاء1
م���ا1بني1)50-70(1على1مقيا�ص1�ستانف���ورد1بينيه1,1ومت1تعر�سهم1لربنامج1تدريبي1
على1مدى1)6(1اأ�سابيع1,1ومت1تطبيق1الربنامج1بواقع1جل�ستني1اأ�سبوعيا1,1وملعاجلة1
1Mann- Witney1النتائ���ج1والتحقق1من1�سح���ة1الفرو�ص1مت1ا�ستخدام1اختب���ار
,1واختب���ار1,1Wilcoxon1وتو�سل���ت1النتائ���ج1اإىل1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1بني1
متو�سط���ي1رتب1اأطف���ال1املجموعة1التجريبية1االأوىل1املتخلف���ني1عقليا)1القابلني1
للتعل���م(1واملجموع���ة1التجريبية1الثاني���ة1)التوحديني(1يف1اأبع���اد1عمليات1الذاكرة1
)اال�ستدع���اء1والتع���رف(1والدرج���ة1الكلي���ة1يف1القيا�سني1القبل���ي1والبعدي1ل�سالح1
التطبي���ق1البع���دي1,1كما1وجدت1ف���روق1دالة1اح�سائيا1ب���ني1متو�سطي1رتب1اأطفال1
واأطف���ال1 للتعل���م(1 )القابل���ني1 عقلي���ا1 املتخلف���ني1 االأوىل1 التجريبي���ة1 املجموع���ة1
املجموعة1التجريبية1الثانية1)التوحديني(1يف1اأبعاد1عمليات1الذاكرة1)اال�ستدعاء1
والتع���رف(1والدرج���ة1الكلي���ة1يف1القيا����ص1البع���دي1ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبية1
الثاني���ة1)التوحديني(1,1بينما1مل1توج���د1فروق1دالة1اح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1
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اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبية1االأوىل1املتخلفني1عقليا1)القابلني1للتعلم(1واأطفال1
املجموع���ة1التجريبي���ة1الثاني���ة1)التوحدي���ني(11يف1عملي���ات11الذاك���رة1)اال�ستدعاء1

والتعرف(1يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي.
الكلمــات املفتاحيــة  : مهارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1-11الو�سائط1املتع���ددة1-1عمليات1

الذاكرة1-11املتخلفني1عقليا1– التوحديني.

The effectiveness of the program using multimedia 
the development of meta-memory skills  in improving 
memory Processes among children mentally retarded 

and autism.
Research Summary: the research aim was to detect the efficiency 
of meta- memory skills development through the use of multimedia 
in enhancing memory in mentally retarded and autistic children at 
Taif,  simple consists (8) children who had been equally divided to 
two experimental groups consists of (4) mentally retarded children, 
and (4) autistic children whom their age ranged between (6-12) 
years, with intelligence average between (50-70) 0n Stanford Binet 
scale of intelligence. The children were subjected to a (6) weeks 
training program, the program has been applied by two sessions 
per week, using Mann- Whitney and Wilcoxon tests and in order 
to process the results and to and validate the correctness of the 
hypotheses. The conclusion revealed the existence of statistical 
indicating differences in the average of the first experimental 
group children results Educable mentally retarded, and the second 
experimental group children (autistics) in memory processes 
dimensions (recognition and recalling), and the total score in the 
pre and post measurements, in favor of the post application. The 
study also revealed the existence of statistical indicating differences 
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in the average of the first experimental group children results 
Educable mentally retarded, and the second experimental group 
children (autistics) in memory processes dimensions (recognition 
and recalling), and the total score in post measurement, in favor 
of the second experimental group children (autistics), while there 
was no statistical indicating differences in the average of the first 
experimental group children results Educable mentally retarded, 
and the second experimental group children (autistics) in memory 
processes dimensions (recognition and recalling) in the two  post – 
follow up measurements.

Key words: Meta-Memory Skills - Multimedia - Memory Processes 
- Mentally Retarded - Autism.

اأواًل : املقدمة :
يواج���ه1االأطفال1املتخلفني1عقلي���ا1القابلني1للتعل���م1والتوحديني1م�سكالت1
يف1عملي���ات1الذاك���رة1,1بداية1من1مرحل���ة1الت�سفري1وانتهاء11بعملي���ة1اال�ستدعاء1اأو1
التع���رف1,1ويف1�س���وء1ذل���ك1يب���ذل1ه���وؤالء1االأطفال1جه���دا1كب���ريا1يف1عملية1جتهيز1
املعلوم���ات1الت���ي1ي�ستخدمونها1اأثناء1ا�ستدعاء1املعلوم���ات1من1الذاكرة1,1وبناء1على1
ذلك1ينبغي1البحث1عن1مهارات1مرتبطة1بعمليات1الذاكرة1ثبت1كفاءتها1يف1جمال1
ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1ب�سف���ة1عام���ة1واملتخلفني1عقلي���ا1والتوحديني1ب�سفة1
خا�س���ة1؛1لتح�س���ني1عملي���ات1الذاك���رة1لديه���م1,1والتع���رف1عل���ى1مواط���ن1�سعفها1,1
ث���م1عالجه���ا1يف1�س���وء1ه���ذا1الت�سخي�ص1,1ولذلك1ي���درب1معلمو1الرتبي���ة1اخلا�سة1
تالميذه���م1عل���ى1مه���ارات1ما1وراء1الذاك���رة1الحتمال1اأنها1قد1حت�س���ن1تذكر1ما1مت1

تعلمه1وا�سرتجاعه.

ويف1ظ���ل1ذل���ك1اأ�س���ار1ال�سب���وة1والقر�س���ي1)3531:119951(1اإىل1اأن1مو�س���وع1
الذاك���رة1حظ���ي1بكث���ري1م���ن1االهتم���ام1يف1املخت���ربات1النف�سي���ة1من���ذ1وق���ت1مبكر1,1
ويعترب1دافيدوف1)3641:11988(1مو�سوع1حت�سني1الذاكرة1من1املو�سوعات1املهمة1
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,1واأن1خ���رباء1الذاكرة1ا�ستخدموا1معين���ات1حت�سني1الذاكرة1)الت�سور1الب�سرى1– 
التنظي���م(1يف1عملي���ة1التعل���م1,1الأنه���ا1تقوى1الذاك���رة1بالفعل1وحت�س���ني1اأدائها1مما1

يوؤثر1اإيجابا1ًعلى1االأداء1االأكادميى.11

ولذلك1اأ�سار1م�سطفى1وال�سريف1)2991:11999(1اإىل1اأن1التحدي1احلقيقي1
الي���وم1وال���ذي1يتمث���ل1يف1م���دى1اإمكاني���ة1م�ساعف���ة1الذاك���رة1االإن�ساني���ة1من1حيث1
فاعليته���ا1و�سع���ة1ا�ستيعابه���ا1,1وكذلك1كفاءة1نظم1وعمليات1جتهي���ز1املعلومات1من1
خ���الل1تفعي���ل1دور1اال�سرتاتيجيات1املعرفي���ة1ك�سرورة1حتمي���ة1ملواجهة1االنفجار1

للمعلومات.1

وذك���ر1�سول�س���و1)3911:12000(1اأن1نظم1حت�س���ني1الذاكرة1ت�ساعد1على1تنظيم1
املعلوم���ات1يف1الذاك���رة1ب�سكل1اأف�سل1,1وتوؤثر1يف1عمليات1الذاكرة1بداية1من1مرحلة1
الت�سف���ري1ثم1التخزين1واال�ستدعاء1,1وبالتايل1فهي1ت�ساعد1وتي�سر1جميع1عمليات1

ومكونات1نظام1جتهيز1املعلومات.

وي�س���ري1(Flavell et al., 2001:54)1اإىل1املعرف���ة1بالعملي���ات1واملحتويات1
داخ���ل1الذاكرة1,1والحظوا1اأن1م���ا1وراء1الذاكرة1لي�ص1مبعزل1عن1اجلوانب1العقلية1

االأخرى1مما1دعاهم1اإىل1و�سع1ما1وراء1الذاكرة1كجزء1من1ما1وراء1املعرفة.

ويذك���رHerrmann et al .,1992: 79- 80(1)1اأن1ا�سرتاتيجي���ات1حت�سني1
الذاكرة1توؤدي1دورا1مهما1يف1زيادة1فاعلية1الذاكرة1وكفاءتها1و�سعة1ا�ستيعابها1,1كما1

اأنها1تعزز1كافة1اإمكانيات1وعمليات1ومراحل1نظام1جتهيز1املعلومات1االإن�ساين.

كم���ا1ي���رى1الزي���ات1)11998اأ(1اأن1هن���اك1العدي���د1م���ن1ا�سرتاتيجيات1حت�سني1
الذاك���رة1وزي���ادة1فاعليته���ا1,1واأنها1ت���وؤدى1اإىل1االألفة1باملفاهي���م1,1وتركيز1االنتباه1,1
وا�ستخ���دام1م�ستوي���ات1اأعمق1لتجهيز1املعلومات1,1والرتكي���ز1على1االإ�سرتاتيجيات1
املعرفي���ة1الفعال���ة1,1وتنطوي1على1فاعلية1حمدودة1اإذا1ف�سلت1يف1ا�ستخدام1مهارات1

اأو1عمليات1ما1وراء1الذاكرة.1
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كم���ا1ي���رى1(Randolph   et al. , 2001: 357)1اأن1م�سطل���ح1م���ا1وراء1
الذاك���رة1ي�سري1اإىل1معرفة1الفرد1ووعي���ه1ومعتقداته1وتقريره1الذاتي1عن1قدرات1

وطاقات1ذاكرته1اخلا�سة.

كما1ي�سريLockl,  Schneider &  224 : 2002اإىل1اأن1ما1وراء1الذاكرة1
 (O’sullivan & Howe,1ه���ي1املعرف���ة1بعمليات1الذاك���رة1ومكوناتها1,1كما1ي���رى
(104 : 11995اأن1عمليات1ما1وراء1الذاكرة1ت�سري1اإىل1املعرفة1الدقيقة1عن1الذاكرة1

وعن1حقائقها.

ويذك���ر(Lucangeli et al ., 1995 : 11 )،  (Cox, 1994 : 423)1اأن1
برام���ج1م���ا1وراء1الذاكرة1تركز1عل���ى1تدري�ص1املعرفة1بالعملي���ات1العقلية1ووظائف1
الذاك���رة1واأن�سط���ة1تنمى1كيفي���ة1مراقبة1الفرد1الأدائه1اأثن���اء1ا�ستخدامه1لذاكرته1,1
كم���ا1تركز1عل���ى1نتائج1ا�ستخدام1الذاكرة1والتدريب1عل���ى1التاأمل1والتفكري1والذي1

يت�سمن1الوعي1بالذاكرة1والتغذية1الراجعة1ومراقبة1الذات.

وي���رى1(Flavell et al ., 2001 : 60)1اأن1العالق���ة1ب���ني1م���ا1وراء1الذاك���رة1
والذاكرة1هي1عالقة1تاأثري1متبادل1واأنها1م�ساألة1معقدة1,1حيث1اإن1ما1وراء1الذاكرة1
توؤثر1يف1االأداء1الفعلي1للذاكرة1والذي1بدوره1يوؤدى1اإىل1تعزيز1ما1وراء1الذاكرة.

كم���ا1يذكر1خليفة1واآخ���رون1)18:2012(1اأن1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1حت�سن1
كف���اءة1الذاك���رة1و�سع���ة1ا�ستيعابه���ا1,1كما1اأن1الوع���ى1بتلك1املهارات1ي���وؤدى1اإىل1عمق1
ف���ى1التفك���ري1ومرونة1فى1االبتكار1والذى1ب���دوره1قد1يوؤدي1دورا1ًفعااًل1فى1حت�سني1

كفاءة1عمليات1الذاكرة1واالأداء1االأكادميى.1

يت�س���ح1مم���ا1ذك���ر1اأن1مهارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1لها1تاأثري1يف1كف���اءة1الذاكرة1
وا�سرتاتيجياته���ا1والعملي���ات1العقلي���ة1ووظائ���ف1الذاك���رة1وتنمى1كيفي���ة1مراقبة1
الف���رد1الأدائه���ا1اأثن���اء1ا�ستخدامها1لذاكرت���ه1�س���واء1للعادي���ني1اأم1ذوي1االحتياجات1

اخلا�سة1)املتخلفني1عقليا1والتوحديني(.
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ثانًيا - م�صكلة البحث :
تنبع1م�سكلة1البحث1احلايل1من1خالل1مالحظات1الباحثني1اأثناء1زياراتهما1
امليداني���ة1ملعه���د1الرتبية1الفكري���ة1بالطائف1,1فوجدا1معظ���م1ال�سكاوى1يف1املرحلة1
االبتدائي���ة1ترتبط1بانخفا�ص1م�ست���وى11عمليات1الذاكرة1الذي1ينعك�ص1�سلبا1على1
حت�سيله���م1الدرا�س���ي1,1و�سعفه���م1يف1الوع���ي1بعملي���ات1الذاك���رة1وا�سرتاتيجياته���ا1
ويف1مه���ارات1م���ا1وراء1الذاكرة1,1وهذا1ما1لف���ت1انتباه1الباحثني1يف1هذا1املجال1لدى1
االأطف���ال1املتخلف���ني1عقلي���ا1والتوحديني1,1وملا1له1من1دور1مه���م1وفعال1يف1حت�سني1

اأداء1الذاكرة1ب�سفة1عامة1لهم.

وق���ارنReed & Taffy, 2002: 63)1(1ب���ني1االأطف���ال1املتخلف���ني1عقلي���ا1
والتوحدي���ني1يف1مه���ام1الذاك���رة1العامل���ة1,1وخل�س���ت1نتائ���ج1البح���ث1اإىل1اأن1اأداء1
التوحدي���ني1عل���ى1مه���ام1الذاك���رة1العامل���ة1اأق���ل1بكث���ري1م���ن1املتخلف���ني1عقليا1,1يف1
ح���ني1قي���مWilliams & Goldstein, 2006: 21)1(1الذاك���رة1لدى1التوحديني1
وتب���ني1اأن1هن���اك1ا�سطرابا1ل���دى1التوحديني1يف1الذاكرة1العامل���ة1املكانية1مقارنة1

بنظرائهم1العاديني.1

ويذك���رWeed  et al ., 1990: 849)1(1اأن1البح���وث1االأوىل1اأ�س���ارت1اإىل1اأن1
العالق���ة1ب���ني1مهارات1ما1وراء1الذاك���رة1وكفاءة1الذاكرة1منخف�س���ة1وغري1مت�سقة1
,1كم���ا1ا�ستنت���ج1بع����ص1الباحثني1اأن1الذاك���رة1بعيدة1املدى1ال1تختل���ف1بني1االأطفال1
 (John & Maria,1املتخلفني1عقليا1والتوحديني1واالأطفال1العاديني1,1بينما1ذكر
(440 :11986اأن1الذاك���رة1بعي���دة1امل���دى1يك���ون1به���ا1خل���ل1وا�س���ح1عن���د1االأطف���ال1
املتخلفني1عقليا1وذلك1ب�سبب1اخللل1املوجود1لديهم1�سواء1يف1�سرعة1التذكر1اأو1عدم1
ا�ستخدامه���م1الأ�ساليب1تنظيمية1اأو1انعدام1وجود1ا�سرتاتيجيات1حلفظ1املعلومات1
,1مما1يربز1هذا1التناق�ص1بني1نتائج1البحوث1ال�سابقة1,1وهذا1ي�ستدعي1البحث1يف1
معرفة1اأثر1برنامج1لتنمية1مهارات1ما1وراء1الذاكرة11با�ستخدام1الو�سائط1املتعددة1

يف1حت�سني1عمليات1الذاكرة1لدى1االطفال1املتخلفني1عقليا1والتوحديني.1
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ثالثا : اأ�صئلة البحث :
ميكن1حتديد1م�سكلة1البحث1يف1االإجابة1عن1االأ�سئلة1التالية1:

11 هل1توجد1فروق1دالة1بني1متو�سطي1رتب1اأطفال1املجموعة1التجريبية1االأوىل1.
)املتخلف���ني1عقلي���ا1القابل���ني1للتعلم(1يف1اأبع���اد1عمليات1الذاك���رة1)اال�ستدعاء1

والتعرف(1والدرجة1الكلية11يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي؟
21 هل1توجد1فروق1دالة1بني1متو�سطي1رتب1اأطفال1املجموعة1التجريبية1الثانية1.

)التوحدي���ني(1يف1اأبع���اد1عملي���ات1الذاك���رة1)اال�ستدع���اء1والتع���رف(1والدرجة1
الكلية11يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي؟

31 ه���ل1توج���د1فروق1دالة1بني1متو�سطي1رتب1اأطف���ال1املجموعتني1التجريبيتني1.
االأوىل1والثاني���ة1يف1اأبع���اد1عملي���ات1الذاكرة1)اال�ستدع���اء1والتعرف(1والدرجة1

الكلية11يف1القيا�ص1البعدي؟
41 ه���ل1توج���د1ف���روق1دال���ة1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبية1.

االأوىل1)املتخلف���ني1عقليا1القابلني1للتعل���م(1يف1عمليات11الذاكرة1)اال�ستدعاء1
والتعرف(1يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي؟

51 هل1توجد1فروق1دالة1بني1متو�سطي1رتب1اأطفال1املجموعة1التجريبية1الثانية1.
)التوحدي���ني(1يف1عملي���ات11الذاك���رة1)اال�ستدع���اء1والتع���رف(1يف1القيا�س���ني1

البعدي1والتتبعي؟

رابعا : اأهداف البحث :
يه���دف1البح���ث1احلايل1اإىل1الوقوف1على1ت�سمي���م1برنامج11تدريبي1لتنمية1
مه���ارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1ومعرف���ة1اأث���ره1يف1عملي���ات1الذاك���رة1ل���دى1االأطف���ال1
املتخلف���ني1عقلي���ا1)القابل���ني1للتعل���م(1والتوحدي���ني1,1وت�سمي���م1مقيا����ص1م�س���ور1

لعمليات1الذاكرة1يتالءم1مع1قدرات1االأطفال1املتخلفني1عقليا1والتوحديني.

خام�صا : اأهمية البحث :
بع���د1اأن1تتب���ع1الباحثان1البح���وث1العربية1واالأجنبية1الت���ي1تناولت1مهارات1
م���ا1وراء1الذاك���رة1يف1حت�س���ني1عملي���ات1الذاك���رة1ل���دى1االطف���ال1املتخلف���ني1عقليا1
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والتوحدي���ني1ات�س���ح1اأن1جميع1البحوث1اتفقت1عل���ى1اأن1االأطفال1املتخلفني1عقليا1
والتوحديني1من1اأكر1الفئات1التي1تعاين1من1انخفا�ص1وا�سح1يف1م�ستوى1مهارات1
ما1وراء1الذاكرة1وعمليات1الذاكرة1,1مما1ي�سري1اإىل1اأهمية1البحث1احلايل1,1ويبني1

اأن1الواقع1يف1اأم�ص1احلاجة1اإىل1املزيد1من1البحوث1يف1هذا1املجال.1

ومن1حيث1اجلانب1العملي1تت�سح1اأهمية1البحث1احلايل1يف1ت�سميم1برنامج1
لتنمي���ة1مه���ارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1يف1حت�س���ني1عملي���ات1الذاك���رة1ل���دى1االطف���ال1
املتخلف���ني1عقلي���ا1والتوحدي���ني1مم���ا1ق���د1ي�سه���م1يف1تكيفه���م1وتوا�سله���م1داخ���ل1
املجتم���ع1,1كما1تت�سح1االأهمي���ة1العملية1يف1ت�سميم1مقيا�ص1م�سور1يقي�ص1عمليات1
الذاك���رة1ل���دى1االطف���ال1املتخلف���ني1عقلي���ا1والتوحديني1داخ���ل1البيئ���ة1ال�سعودية1
خا�س���ة1اأن1املقايي�ص1التي1تقي�ص1عملي���ات1الذاكرة1لدى1االطفال1املتخلفني1عقليا1

والتوحديني1معظمها1اأجنبية.

وق���د1ي�ستنتج1البحث1احلايل1بع�ص1التو�سي���ات1التي1تلفت1اأنظار1الباحثني1
اإىل1ت�سمي���م1املزي���د1م���ن1الربام���ج1الت���ي1تخ���دم1فئ���ة1االطف���ال1املتخلف���ني1عقلي���ا1
والتوحديني1,1خا�سة1اأن1هذه1الربامج1ال1تزال1قليلة1يف1الوطن1العربي1وال1تقارن1

بهذا1الكم1الهائل1من1برامج1التدخل1التي1ت�سمم1وتطبق1يف1الدول1االأجنبية.
ويعترب1البحث1احلاىل1حلقة1يف1�سل�سلة1البحوث1التي1تتناول1فئة1االطفال1
املتخلفني1عقليا1والتوحديني1مما1قد1يف�سح1املجال1اإىل1وجود1املزيد1من1البحوث1
يف1الوط���ن1العرب���ي1التي1تهتم1بهذه1الفئة1خا�س���ة1اأن1البحوث1االأجنبية1والعربية1
التي1تناولت1مو�سوع1االطفال1املتخلفني1عقليا1والتوحديني1ال1تزال1نادرة11مقارنة1
به���ذا1الكم1الهائل1من1الدرا�س���ات1التي1تهتم1بفئة1العاديني1يف1جمال1الذاكرة1وما1

وراء1الذاكرة.1

كما1يحاول1البحث1احلايل1من1خالل1التدريب1على1برنامج1لتنمية1مهارات1
م���ا1وراء1الذاك���رة1با�ستخ���دام1الو�سائط1املتعددة1يف1حت�س���ني1عمليات1الذاكرة1لدى1
االطف���ال1املتخلفني1عقليا1والتوحديني1,1كم���ا1تتمثل1اال�ستفادة1من1امل�سروع1فيما1
ي�سب���و1اإليه1من1ت�سخي�ص1االأطفال1املتخلفني1عقلي���ا1والتوحديني1الذين1يعانون1

من1ق�سور1وا�سح1يف1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1وعمليات1الذاكرة.
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�صاد�صا – املفاهيم النظرية للبحث :
Metmemory11: اأ - ما وراء الذاكرة

1 - مفهوم ما وراء الذاكرة 
يق�سد(Weed  et al., 1990:96)11مبا1وراء1الذاكرة1“ املعرفة1ال�سخ�سية1
ل���دى1الفرد1ح���ول1منظوم���ة1الذاكرة1عن���ده1والتنظي���م1الذاتي1لعملي���ات1الذاكرة1

واخلا�سة1بكل1من1متغريات1:1
اأ - الف�رد :1وت�سم���ل1وعي���ه1الذات���ي1مبنظوم���ة1الذاك���رة1لدي���ه1,1وكيفي���ة1عمله���ا1

وعملياتها1وحتليل1الذاكرة1ومهاراتها1والقدرات1املرتبطة1بها.1
ب - املهم�ة : وت�سم���ل1معلومات1عن1متطلبات1التذك���ر1اخلا�سة1باملهام1املختلفة1

وال�سعة1املحدودة1بالنظام1لتلبية1هذه1املتطلبات.1
ج�� - الإ�س�رتاتيجية : وت�سم���ل1وعي���ه1باال�سرتاتيجي���ات1واختي���ار1االإ�سرتاتيجي���ة1
املنا�سبة1ملهمة1تذكر1معينة1وتوظيفها1ومراقبة1فعاليتها1وكفاءة1الن�ساط1املعرف.

كم���ا1يع���رف1(Nelson& Narens, 1990:125-128) م���ا1وراء1الذاك���رة1
باأنه���ا1املعرف���ة1واملراقب���ة1الذاتي���ة1للذاك���رة1اخلا�س���ة1اأثن���اء1اأداء1امله���ام1التذكرية1,1

وهناك1م�ستويان1ملا1وراء1الذاكرة1هما1:
1اأ - املراقبة  :11وتعني1معرفة1الفرد1باملعلومات1التي1يتم1جتهيزها.

1ب - ال�سبط اأو التحكم :1ويعنى1معرفة1الفرد1باال�سرتاتيجيات1املمكنة1اأو1املتاحة1
لتح�سني1قدرته1على1جتهيز1املعلومات.1

اأن1 1 1(Vanede, D. & Coetzee, 1996:90)ي���رى ذل���ك1 عل���ى1 وبن���اء1
التدري���ب1عل���ى1مه���ارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1النوعي���ة1يرك���ز1عل���ي1عمليات1م���ا1وراء1
الذاك���رة1ومكوناتها1)املكون1املعريف1– املكون1التحكمي(1,1وتكوين1االأطر1املعرفية1
,1وتو�سي���ع1قاع���دة1املعرف���ة1عن���د1االإن�سان1والكف���اءة1الذاتي���ة1للذاكرة1,1كم���ا1تتميز1
بوج���ود1جمموع���ة1متنوعة1م���ن1امله���ام1امل�ستخدم���ة1يف1التدريب1ت�ساع���د1االأطفال1
علي1التعامل1مع1جميع1املواقف11املختلفة1وجتهيز1اأية1معلومات1تقابلهم1بطريقة1
منا�سب���ة1وفعال���ة1,1يف1ح���ني1عرفه���ا1الزي���ات1)11998اأ4191:1(1باأنه���ا1معرف���ة1الف���رد1

ووعيه1بذاكرته1اخلا�سة.
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كما1يعرف11(Prerz & Garcia, 2002, 96)ما1وراء1الذاكرة1باأنها1معرفة1
التلمي���ذ1بذاكرت���ه1وبكل1�س���يء1يرتبط1بت�سجي���ل1وا�سرتجاع1املعلوم���ات1,1وحتديد1
م���ا1اإذا1ك���ان1املوقف1يتطلب1جهدا1اأك���رب1اأو1اأقل1,1وحتديد1اال�سرتاتيجيات1املنا�سبة1

للمهمة1,1وخ�سائ�ص1التلميذ1املعرفية1,1وخ�سائ�ص1الن�ص1واملهمة.1

كم���ا1ع���رف1ال�سرق���اوى1)2081:2003(1م���ا1وراء1الذاك���رة1باأنه���ا1املعلوم���ات1
ال�سخ�سي���ة1الت���ي1ميتلكه���ا1الف���رد1ح���ول1منظوم���ة1الذاك���رة1اخلا�سة1ب���ه1والوعي1

الذاتي1بعملياتها1وكيفية1عملها1وتنظيمها.

كما1يرى1(Rudek, 2004 : 7)1اأن1ما1وراء1الذاكرة1عبارة1عن1فهم1التلميذ1
للعوامل1التي1تزيد1اأو1تقلل1من1قدرته1على1ت�سفري1وتخزين1وا�سرتجاع1املعلومات1
,1ومعرفة1حمتويات1وعمليات1الذاكرة1واإدراكها1,1ومعرفة1االإجابة1عن1�سوؤال1ما1,1

وملاذا1لكل1ما1يرتبط1بالذاكرة.

وبن���اء1عل���ى1ذلك1عرف (Cook &Cook, 2005 : 234)1ما1وراء1الذاكرة1
عل���ى1اأنه���ا1ت�سري1اإيل1معرفة1االأفراد1ح���ول1الذاكرة1ب�سفة1عامة1مثل1معرفة1كيف1
ي�ستطي���ع1الف���رد1حف���ظ1املعلوم���ات1وتذكره���ا1والعوامل1الت���ي1ت�ساع���ده1على1ذلك1

ووعيه1ومعرفته1عن1قدرات1وعمليات1ذاكرته1الذاتية.

 Grammer ; Purtell ; Coffman ; Peter & Ornstein,1كم���ا1يع���رف
(2011,140)1م���ا1وراء1الذاك���رة1باأنه���ا1الق���درة1عل���ى1التوجي���ه1والتحك���م1يف1اأداء1

الذاكرة1ومعرفة1كيفية1عملها1وا�سرتجاعها1والتغريات1التي1حتدث1لها.1

باأنه���ا1 اإجرائي���ا1 الذاك���رة1 وراء1 م���ا1 1)329 1:2012( املعاط���ي1 اأب���و1 ويع���رف1
وع���ي1التلمي���ذ1باإمكان���ات1الذاك���رة1وثقت���ه1بقدرت���ه1عل���ى1التذك���ر1,1وا�ستخدام���ه1
لال�سرتاتيجيات1املختلفة1التي1ت�ساعده1على1التذكر1,1وتتحدد1اإجرائيا1بالدرجة1

التي1يح�سل1التلميذ1يف1مقيا�ص1ما1وراء1الذاكرة1امل�ستخدم.
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يت�س���ح1م���ن1التعريف���ات1ال�سابق���ة1اأن1م���ا1وراء1الذاك���رة1عب���ارة1ع���ن1املعرفة1
ال�سخ�سي���ة1ل���دى1التلميذ1حول1منظوم���ة1الذاكرة11اخلا�سة1ب���ه1,1والوعي1الذاتي1
بعملياتها1,1والتنظيم1الذاتي1لعمليات1الذاكرة1,1وكيفية1عملها1,1وهدفها1حت�سني1
م���ا1وراء1الذاك���رة1مم���ا1يوؤث���ر1يف1اختي���ار1اال�سرتاتيجيات1وحت�س���ني1االأداء1يف1املهام1

وحت�سن1ما1وراء1الذاكرة.

Metmemory Processes11: 2 - عمليات ما وراء الذاكرة
اأ – الوع�ي 1:1Awarenessويعرفه���اMiller, 1990: 105–104(1)1اأن1يك���ون1
الفرد1واعيا1ًباحلاجة1للتذكر1كمتطلب1�سروري1م�سبق1للذاكرة1الفعالة1,1فمعرفة1
الفرد1باأنه1�سيحتاج1لتذكر1مادة1ما1يوؤثر1يف1طريقة1تعلمه1لها1,1وحينما1تكون1هذه1
املعلوم���ات1ع���ن1ذاكرته1وا�سحة1فاإنه1حينئذ1يع���رف1نواحي1قوته1,1ونواحي1�سعفه1
وي���درك1اأن1مهام1الذاكرة1ال�سعبة1تتطلب1طرق���ا1ًخمتلفة1للتعلم1وا�سرتاتيجيات1
خمتلف���ة1للتذك���ر1,1حي���ث1اإن1ه���ذه1املعلوم���ات1توف���ر1لدي���ه1الق���درة1عل���ى1انتقاء1ما1
ي�ستطي���ع1تذك���ره1وم���ا1ي�سعب1علي���ه1تذك���ره1اأي1الوعي1مبا1يحت���اج1ومدى1تقدمه1

نحو1االأهداف.

ب - الت�س�خي�س1:11Diagnosis1وي�سري1فيهاMiller, 1990: 105–104(1)1اإىل1
الت�سخي�ص1ملهارتني1فرعيتني1مرتبطتني1وهما1:

11 تقدي���ر1�سعوب���ة1مهمة1التذكر1:1وترتبط1بفهم1اأن1بع�ص1مهام1التذكر1اأ�سعب1.
من1غريها.11

21 حتدي���د1متطلب���ات1التذك���ر1:1وهي1ع���ادة1يتم1التذك���ر1بطريق���ة1خمتلفة1وفقا1ً.
لن���وع1االختبار)تع���رف1– ا�ستدع���اء1– حتريري1-1�سفوي(1حي���ث1اإن1مطالب1
التذك���ر1لك���ل1ن���وع1منه���ا1تختلف1ع���ن1غريه���ا1الخت���الف1الهدف1م���ن1التذكر1

وتباين1الت�سفري1.

 (Michener & Delamater, ويعرفه���ا1 1: 1Monitoring 1 املراقب�ة   - ج�� 
(11994:105اأنها1تعنى1ا�ستمرار1الفرد1يف1مالحظة1تقدمه1عند1اإدخال1املعلومات1
يف1الذاكرة1عن1طريق1طرح1م�ستمر1لالأ�سئلة1واالإجابة1عليها1“ اإىل1اأي1حد1اأعرف1

هذه1املادة1“.1
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ووج���د1(Sternberg, 1999:265)1اأن1هن���اك1ثالث���ة1مظاه���ر1للمراقب���ة1
املعرفية1هي1“ التنبوؤ1بدرجات1اال�ستدعاء1,1والتخطيط1اال�سرتاتيجي1,1وحتديد1

ما1اإذا1كانت1اإ�سرتاتيجية1التذكر1امل�ستخدمة1�ستوؤدي1للحل1ال�سحيح1اأم1ال؟1

كما1ي�سري1(Howard et al., 2010, 922)1اإىل1اأن1ما1وراء1الذاكرة11تدخل1
يف1كل1العمليات1املعرفية1,1وتتكون1من1عمليتني1اأ�سا�سيتني1هما1املراقبة1والتحكم1
,1وتعن���ي1املراقب���ة1جم���ع1املعلومات1والوع���ي1املرتبط1بعمليات1الذاك���رة1,1وتت�سمن1
الرتمي���ز1واملعرف���ة1واال�ستدع���اء1ومعرف���ة1نتائ���ج1االأداء1,1اأما1التحك���م1فهي1عملية1
تنظي���م1ذات���ي1لتن�سيط1وتوجي���ه1تلك1العمليات1املعرفية1نف�سه���ا1,1كما1يحدث1عند1
تخ�سي����ص1وقت1منا�س���ب1لدرا�سة1املو�س���وع1لتي�سري1ا�ستدعائه1فيم���ا1بعد1اعتمادا1

على1�سعوبة1املو�سوع.1

(Hamachik, 1990: 21-24)11,1)11:119981,1كم���ا1ت�س���ري1�سفاء1االأع�س���ر
اإىل1اأن1املراقبة1تت�سمن1:1

اأ- النظ�ر لالأم�ام :1اأي1تعل���م1بن���اء1تتاب���ع1اخلط���وات1,1وحتديد1مواق���ع1واحتماالت1
اخلط���اأ1,1واختي���ار1ا�سرتاتيجي���ات1التذك���ر1املنا�سب���ة1,1وتقل���ل1م���ن1احتم���ال1اخلطاأ1
اأو1تي�س���ر1تدارك���ه1,1وحتدي���د1م�س���ادر1التغذي���ة1الراجع���ة1يف1ك���ل1خط���وة1,1وتقيي���م1

اال�ستفادة1منها.1

ب- النظ�ر مل�ا م�س�ى :1اأي1حتدي���د1االأخطاء1التي1�سب���ق1الوقوع1فيه���ا1,1وت�سجيل1
م���ا1مت1اإجنازه1فعال1وبالتايل1حتدي���د1املطلوب1اإجنازه1,1وتقدير1معقولية1النواجت1

الراهنة1الإجناز1االأداء.1

يت�س���ح1مم���ا1�سب���ق1العالق���ة1والتكام���ل1ما1ب���ني1عملي���ات1م���ا1وراء1الذاكرة1:1
الوعي1,1والت�سخي�ص1,1واملراقبة1.1حيث1اأن1وعي1الفرد1مبا1يطلب1منه1من1مهام1,1
هل1يتذكرها1اأم1يتعلمها1اأم1يفهمها1,1ي�ساعده1علي1تقدير1�سعوبة11املهمة1,1وحتديد1
متطلب���ات1ا�ستعادته���ا1,1واختي���ار1االأن�سط���ة1الالزم���ة1لتعلمه���ا1,1واالإ�سرتاتيجي���ة1
املنا�سب���ة1فيق���وم11بتنفيذها1,1ومراقبة1فعاليتها1فيق���رر1اال�ستمرار1بها1اأو1االنتقال1
اإيل1اإ�سرتاتيجي���ة1اأخ���رى1اأك���ر1فعالية1اأو1يق���رر1اأنه11ال1يحتاج1ملزي���د1من1الدرا�سة1

والتعلم1مما1يوؤدى1اإىل1حت�سني1االأداء1وتعزيزه.1



العدد ) 6/ج2( يناير 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 203 -

Metamemory Components11: 3 : مكونات ما وراء الذاكرة
تتكون1ما1وراء1الذاكرة1من1مكونني1:

 (Flavell & Wellman, 1977 :11:1وج���دKnowledge11 اأ – املك�ون املع�ريف
(14- 111اأن1ه���ذا1املك���ون1يت�سم���ن1جمموعة1من1املتغ���ريات1املرتبطة1بال�سخ�ص1»1
“  ,1واالإ�سرتاتيجي���ة1,1Strategy1وم���دى1تاأثريها1 1Task “1111“ ,1واملهم���ةPerson
يف1جتهي���ز1املعلوم���ات1,1ويق�س���د1باملتغريات1املرتبطة1بال�سخ����ص1معرفته1ب�سفاته1
وقدراته1وخرباته1وحدوده1فيما1يخ�ص1ذاكرته1باالإ�سافة1اإيل1قدرته1علي1التحكم1
يف1اأفعال���ه1وخربات���ه1يف1مواق���ف1تذك���ر1معين���ة1,1كما1يق�س���د1باملتغ���ريات1املرتبطة1
باملهم���ة1معرف���ة1االأفراد1باالأ�سي���اء11التي1تزيد1من1�سهول���ة1اأو1�سعوبة1مهمة1تذكر1
معينة1,1واأن1يكون1الفرد1علي1دراية1باأن1االأنواع1املختلفة1من1املهام1تتطلب1اأمناطا1
خمتلف���ة1م���ن1التجهي���ز1,1اأما1املتغ���ريات1املرتبط���ة1باالإ�سرتاتيجي���ة1فت�ستمل1على1
الكيفي���ة1الت���ي1يتم1من1خاللها1تخزين1وا�سرتجاع1املعلومات1بطريقة1ذات1كفاءة.1

ب - املك�ون التحكم�ى1:11Control1ويت�سم���ن1ه���ذا1املك���ون1عملي���ات1املراقب���ة1
والتنظي���م1,1ومت1تق�سي���م1عملي���ة1املراقب���ة1اإيل1نوع���ني1:1االأول1مراقب���ة1رجعي���ة1
11Retrospective monitoringوتعني1حكم1املتعلم1بدرجة1الثقة1علي1ا�ستجابة1
ا�ستدع���اء1�سابقة1,1والثاين1مراقبة1الحق���ة11Prospective monitoring1ويعني1

حكم1املتعلم1على1ا�ستجابة1ا�ستدعاء1تالية.1

ويذك���ر (Nelson &Narens ,1990:130)11اأن1هناك1عدة1اأ�سكال1ملراقبة1
الذات1حددها1الباحثان1فيما1يلي1:

- اأح�كام �س�هولة التعل�مEase of Learning Judgments (EOL) 1:1وه���ذه1
االأحك���ام1تت���م1قبل1عملية1اكت�ساب1املعلومات1وتعترب1اأحكام���ا1ا�ستنتاجية1,1وتعتمد1
عل���ي1العنا�س���ر1التي1مل1يتم1تعلمها1بعد1وهذه1االأحكام1تعد1تنبوؤا1ملا1�سيكون1�سهال1
اأو1�سعبا1يف1عملية1التعلم1والتذكر1�سواء1من1حيث1اأي1العنا�سر1التي1�ستكون1�سهلة1
,1واأي1اال�سرتاتيجيات1التي1�ستجعل1عملية1التعلم1والتذكر1اأكر1�سهولة1وخا�سة1

ا�سرتاتيجيات1الت�سفري1واال�سرتجاع.1
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- الأحكام علي التعلم1:1Judgments of Learning (JOL)1وتعني1حكم1الفرد1
باأن���ه1اأتق���ن1حفظ1املادة1التي1يتعلمها1,1وتتم1اأثناء1اأو1بعد1عملية1اكت�ساب1املعلومات1
,1وتع���د1تنب���وؤات1باأداء1اختب���ار1يف1امل�ستقبل1ح���ول1العنا�سر1الت���ي1مت1ا�ستدعاوؤها1يف1

الوقت1احلايل.1

1:1Feeling of Knowing Judgments(FOK)1اأح�كام ال�س�عور باملعرف�ة -
ويق�س���د1به���ا1اإح�سا�ص1الف���رد1باأنه1يعرف1املعلومة1واأنه1�سيتذكره���ا1.1وتتم1اأثناء1اأو1
بع���د1عملي���ة1اكت�س���اب1املعلومات11وتع���د1اأحكاما1حول1ما1اإذا1ك���ان1عن�سرا1ما1مل1يتم1
ا�ستدعاوؤه1يف1الوقت1احلايل1ونحن1علي1علم1به1اأو1اأننا1�سوف11ن�سرتجعه1يف1اختبار1

ا�سرتجاع1تايل.111111111111

ب - عمليات الذاكرة :
1 - مفاهيم عمليات الذاكرة :

اأ - ال�سرتجاع  :
ي���ري11عب���د1اخلالق1)2711:12000(1اأن1عملي���ة1اال�سرتجاع1يق�سد1بها1�سحب1

املعلومات1من1خمزن1الذاكرة1عند1احلاجة1اإليها.

وي�س���ري1ال�سرق���اوي1)1921:12003(1اإىل1اأن1اال�سرتج���اع1عب���ارة1ع���ن1اإمكانية1
ا�ستعادة1الفرد1للمعلومات1التي1�سبق1اأن1اختزنت1يف1الذاكرة111111111111111111111111111111111111111111.1

ويعرفه1من�سي1)691,12003(1باأنه1ا�ستعادة1املتعلم1للمادة1التي1مت1تعلمها1مبا1
تت�سمنه1من1معان1وعالقات1خمتلفة.

كما1يعرف1الزغول1والزغول1)711,120031(1عملية1اال�سرتجاع1باأنها1القدرة1
علي1ا�ستدعاء1اخلربات1التى1�سبق1للفرد1اأن1تعلمها1اأو1عاي�سها.

كم���ا1ي�س���ري1العدل1)181:20041(1اإىل1اأن1عملي���ة1اال�سرتجاع1ال1ميكن1اأن1تتم1
اإال1اإذا1افرت�ص1اأن1املواقف1والتجارب1واخلربات1التي1مر1بها1الفرد1ترتك1اأثرا1ًما1
يف1الذاك���رة1,1ويت���م1تخزينه���ا1بطريقة1جيدة1وتكونت1لها1�س���ور1ذهنية1تطبع1علي1

املخ1بطريقة1ما1.1
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اإخ���راج1 باأن���ه1عملي���ة1 اأفن���ان1دروزة1)1901:12004(1اال�سرتج���اع1 11وتع���رف1 1
املعلوم���ات1م���ن1الذاك���رة1وه���ذه1العملية1تتطل���ب1من1الف���رد1الوع���ي1واليقظة1باأن1

املعلومات1موجودة1اأواًل1يف1ذاكرته1,1ثم1عليه1اأن1يعرف1كيف1ي�ستخرجها.

يت�س���ح1مم���ا1�سبق1اأن1اال�سرتج���اع1عبارة1عن1عملية1ا�س���رتداد1املعلومات1من1
الذاك���رة1,1وا�ستدع���اء1اخل���ربات1الت���ى1�سبق1للتلمي���ذ1اأن1تعلمها1مب���ا1تت�سمنه1من1

معان1وعالقات1خمتلفة1,1
111111111111

ويوجد1نوعان1لال�سرتجاع1ي�سمي1االأول1باال�ستدعاء1والثاين1بالتعرف1:
ب – ال�ستدعاء : 

يع���رف1ال�سرقاوي1)2003(1اال�ستدعاء1باأنه1ا�سرتجاع1اخلربات1اأو1االأحداث1
م���ع1م���ا1يرتب���ط1به���ا1من1ظ���روف1ويت���م1دون1حاج���ة1اإىل1وج���ود1املث���ري1اأو1املثريات1
االأ�سلية1التي1علي1اأ�سا�سها1تكونت1هذه1اخلربات1ويعتمد1اال�ستدعاء1علي1ال�سورة1
االأ�سلي���ة1الذهنية1التي1يكونها1التلمي���ذ1ويحدث1ذلك1يف1�سورة1األفاظ1اأو1عبارات1

اأو1معان1اأو1�سور.

ويرى1العدل1)2004(1اأن1اال�ستدعاء1هو1اإمكانية1اال�ستعادة1ب�سورة1�سحيحة1
للمعلومات1التي1�سبق1للتلميذ1اختزانها1يف1ذاكرته.

كما1يعرف1الفرماوي1)2009(1اال�ستدعاء1باأنه1عملية1ا�سرتجاع1ما1ا�ستبقاه1
التلميذ1يف1ذاكرته1من1انطباعات1و�سور1واآثار.

يت�س���ح1مم���ا1�سب���ق1اأن1اال�ستدع���اء1عبارة1عن1عملي���ة1ا�سرتجاع1اخل���ربات1اأو1
االأح���داث1ب�س���ورة1�سحيحة1,1والت���ي1�سبق1للتلميذ1اختزانه���ا1يف1ذاكرته1,1ويحدث1

ذلك1يف1�سورة1األفاظ1اأو1عبارات1اأو1معان1اأو1�سور.

ج� – التعرف : 
يع���رف1ال�سرق���اوي1)2003(1التع���رف1باأنه1�سع���ور1التلميذ1باأن1م���ا1يدركه1يف1

احلالة1الراهنة1اإمنا1هو1جزء1من1خربات1�سابقة1تكونت1لديه1يف1املا�سي.
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كم���ا1يعرف1الع���دل1)2004(1التعرف1باأن���ه1اإمكانية1انتق���اء1املتعلم1املعلومات1
الت���ي1�سب���ق1عر�سها1يف1الوقت1الراهن1,1اأما1الفرم���اوي1)2009(1فريى1اأنها1عملية1
عقلي���ة1تتحق���ق1من1خاللها1ا�ستجابة1االألفة1باالأ�سي���اء1اأو1املو�سوعات1التي1عرفها1

التلميذ1وخربها1من1قبل.

يت�س���ح1م���ن1التعريف���ات1ال�سابق���ة1لال�ستدعاء1والتع���رف1اأن1هن���اك1ارتباطا1
وثيق���ا1وعالق���ة1اإيجابية1بينهم���ا1؛1الأنهما1يعتمدا1على1اخل���ربة1ال�سابقة1والتعلم1,1
ولكن1يعترب1التعرف1اأ�سهل1من1اال�ستدعاء1حيث1تعتمد1قدرة1التعرف1على1وجود1
املث���ري1ال���ذي1مت11تعلمه1يف1املا�سي1بني1عدة1مثريات1اأخ���رى1,1و�سيقت�سر1الباحثان1
عل���ى1عمليت���ي1اال�ستدع���اء1والتعرف1الأنهم���ا1يتنا�سبان1مع1عين���ة1املتخلفني1عقليا1

والتوحديني1للبحث1احلايل.

ج� - الطفل املعاق عقليًا :
1 - تعريف الطفل املعاق عقليًا : 

يع���رف1كام���ل1)1181:11999(1الطف���ل1املع���اق1عقلي���ا1ً)القاب���ل1للتعلي���م(1ه���و1
التلمي���ذ1ال���ذي1يقع1معامل1ذكائه1ما1بني1)50-75(1علي1اختبارات1الذكاء1الفردية1
,1وميكن1حت�سني1اأدائه1التعليمي1من1خالل1الربامج1الرتبوية1املالئمة1لقدراته.

 (American Associationواأقرت1اجلمعية1االأمريكية1لالإعاقة1العقلية
( 1on Mental Retardation, 2002, 1-2تعريفا1لالإعاقة1العقلية1باأنها1اإعاقة1
تت�س���ف1بق�س���ور1اأو1حمدودية1يف1الوظائف1العقلية1,1وال�سلوك1التكيفي1املتمثل1يف1

املهارات1االإدراكية1,1واملهارات1االجتماعية1,1واملهارات1التكيفية1العملية.

2 - خ�سائ�س الطفل املعاق عقليًا :         

يت�سم1املعاق1عقليا1ببع�ص1اخل�سائ�ص1ميكن1تو�سيحها1على1النحو1التايل1:
1 - اخل�س�ائ�س اجل�س�مية و احلركي�ة :1ت�س���ري1ع���ال1ابراهي���م1)73:11993(1اإىل1اأن1
الطف���ل1املع���اق1عقلي���ا1يت�س���م1باأنه1يتاأخ���ر1يف1اجللو����ص1واحلبو1والوق���وف1وامل�سي1,1
كم���ا1يتاأخ���ر1يف1املهارات1احلركية1كالقدرة1علي1اجلري1والقفز1التي1تكون1اأقل1من1
الطفل1العادي1,1ويحتاج1اإيل1تدريبات1لتنمية1التوازن1احلركي1والقدرة1احلركية1

ب�سفة1عامة.
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2 - اخل�سائ�س النف�سية والنفعالية والجتماعية :1تذكر1عفاف1عبد1املنعم1)11991
:17431(1,1اأن1اأه���م1اخل�سائ����ص1االنفعالي���ة1واالجتماعية1للمع���اق1عقليا1ًاأنه1يظهر1
عليه1عدم1االتزان1االنفعايل1والعزلة1واالنطواء1واالن�سحابية1,1والعدوان1واجلمود1
والن�س���اط1الزائ���د1وعدم1تقدير1ال���ذات1واالنحرافات1ال�سلوكي���ة1والعاطفية1وعدم1
التواف���ق1االجتماع���ي1ونق�ص1الدافعي���ة1باالإ�سافة1اإىل1ق�س���م1االأظافر1واحلركات1

الع�سبية1باالأرجل1اأو1اليدين1اأو1العينني1.1

كم���ا1يذك���ر1الريح���اين1)811:119981(1اأن1م���ن1ال�سم���ات1النف�سي���ة1للطف���ل1
املع���اق1عقلي���ا1�سعف1الق���درة1علي1التكي���ف1االجتماع���ي1,1وانخفا����ص1درجة1امليول1
واالهتمامات1مما1يجعلهم1عاجزين1عن1امل�ساركة1الفعالة1يف1املمار�سات1االجتماعية1
مع1اأقرانهم1من1االأطفال1يف1م�ستوي1اأعمارهم1الزمنية1,1ولكن1مييلون1للم�ساركة1

مع1االأطفال1االأ�سغر1منهم.1

يت�س���ح1مم���ا1�سب���ق1اأن1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1ً)القابل���ني1للتعلي���م(1اأنهم1
يقرتب���ون1م���ن1اأقرانهم1يف1اخل�سائ����ص1اجل�سمية1اإال1اأنهم1اأقل1ق���درة1عقلية1,1كما1
اأنهم1يعانون1من1كثري1من1مظاهر1اال�سطراب1وامل�سكالت1االجتماعية1و1النف�سية1
,1ويب���دون1ق���درا1ًاأك���رب1م���ن1ال�سلوكيات1غ���ري1املقبول���ة1اجتماعيا1ً؛1مم���ا1ي�سري1اإىل1
حاجاتهم1اإيل1اإعداد1برامج1خا�سة1ت�ساعدهم1على1تنمية1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1

وعمليات1الذاكرة1وتخزين1املعلومات1لالحتفاظ1بها1يف1ذاكرته.

د - الطفل التوحدي :
1 - تعريف الطفل التوحدي :

ي���رى1جاب���ر1وكفاف���ى1)13151:11988-13161(1اأن1التوح���دي1يق�سد1به1الطفل1
الذى1فقد1التوا�سل1مع1االآخرين1,1اأو1مل1يحقق1هذا1التوا�سل1قط1,1وهو1من�سحب1
متام���ا1ومن�سغل1ان�سغاال1كامال1بخياالته1واأفكاره1,1وباالأمناط1ال�سلوكية1املقولبة1
,1ك���ربم1االأ�سي���اء1اأو1لفه���ا1والهزه���زة1,1وهذا1الطف���ل1لديه1المب���االة1اإزاء1الوالدين1

واالآخرين1,1ومقاومة1للتغيري1,1وعيوب1فى1النطق1,1اأو1يعانى1اخلر�ص.
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وي�سري1(Smith, 2007:1)1اإىل1اأن1ا�سطراب1التوحديني1ذى1االأداء1املرتفع1ي�سمل1
االأوتيزم1ذا1االأداء1املرتفع,1وزملة1اأعرا�ص1اأ�سربجر1,1ويتم1متييز1هذه1احلاالت1عن1
طري���ق1الوج���ود1اأو1الغياب1الوا�سح1للغة1االإن�سائية1فى1�سن1الثالث1�سنوات1االأوىل1
من1عمر1الطفل1,1وهوؤالء1االأطفال1قد1يكون1لديهم1بع�ص1القدرات1املعرفية1,1مما1

ي�سري1اإىل1اإمكانية1اأن1يكون1لديهم1م�ستوى1ذكاء1عادى1اأو1فوق1املتو�سط.

يت�س���ح1مم���ا1�سبق1اأن1ا�سطراب1التوحد1هو1نوع1م���ن1اال�سطرابات1النمائية1
,1يت���م1حتدي���ده1عن1طري���ق1اال�سطراب1النمائى1النوعى1ف���ى1التفاعل1االجتماعى1
وال�سي���اق1االجتماع���ى1,1و�سعوب���ات1التوا�س���ل1اللفظى1وغري1اللفظ���ى1,1والقدرات1
اللغوي���ة1التقليدي���ة1,1واملع���دل1املحدود1من1االهتمام���ات1,1واالفتقار1اإىل1التما�سك1
,1والق���درة1عل���ى1التوق���ع1ف���ى1�سياق���ات1احلي���اة1اليومي���ة1,1وامل�سكالت1ف���ى1املعاجلة1

احل�سية1لالأحداث1اخلارجية1,1والتخطيط1احلركى1والتنظيم1االنفعاىل.

2 - خ�سائ�س الطفل التوحدي :
ا�سط���راب1يظه���ر1 التوح���د1 اأن1 اإىل1 1(Ivey et al, 2004 : 166) ي�س���ري1
في���ه1االأطف���ال1جوان���ب1النق����ص1واالإعاقات1ف���ى1التفاع���ل1االجتماع���ى1وم�سكالت1
التوا�س���ل1,1واالأن�سطة1واالهتمام���ات1التكرارية1والنمطية1واملقيدة1,1وا�سطرابات1
اللغ���ة1,1واال�سطراب���ات1يتم1ت�سخي�سها1عن1طريق1االإعاق���ات1النوعية1فى1املهارات1
االجتماعية1التبادلية1,1والتوا�سل1اللفظى1وغري1اللفظى1,1وال�سلوكيات1التكرارية1

واملقيدة.

   (Barry et al, 2003:685) , (Reavis, 2003:14) ويتف���ق1ك���ل1م���ن1
 (Bass & Mulick, 2007:727) , (Akshoomoff, 2006 :274)عل���ى1
اأن1التوح���د1ه���و1اإعاق���ة1ف���ى1من���و1مه���ارات1التفاع���ل1االجتماع���ى1التب���ادىل1,1حيث1
يعان���ى1االأطف���ال1التوحديني1من1اإعاق���ات1وا�سحة1فى1ا�ستخ���دام1ال�سلوكيات1غري1
اللفظية1املتنوعة1,1مثل1االت�سال1بالعني1,1وتعبريات1الوجه1,1والتعبريات1البدنية1
,1واالإ�س���ارات1امل�ستخدم���ة1لتنظي���م1التفاع���ل1االجتماع���ى1,1كما1اأنه���م1يف�سلون1فى1

مراقبة1تاأثري1�سلوكياتهم1على1االآخرين.
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ويو�س���ح1(Macintosh & Dissanayake, 2006: 1065)1اأن1االأطف���ال1
التوحدي���ني1ذوى1االأداء1املرتف���ع1لديه���م1ق���درات1معرفية1عالية1,1وع���ادة1عادية1اأو1
فائق���ة1,1فكث���ري1منهم1يق���رءون1فى1�سن1مبكرة1,1ويوؤدون1ب�س���ورة1جيدة1على1املهام1
االأكادميي���ة1املدر�سي���ة1,1وق���د1يغفل1املعلم���ون1عن1جوانب1قدرتهم1ه���ذه1,1وعادة1ما1
يهتم���ون1باملعاجل���ة1اليدوي���ة1لالأ�سياء1,1كم���ا1اأن1لديهم1اأداء1لغوي���ا1اأكر1طبيعية1,1

لكنهم1ال1يقدرون1على1متابعة1املحادثة1املجردة.

يت�س���ح1مما1�سب���ق1اأن1االأطفال1التوحديني1يت�سمون1ب���اأن1لديهم1اإعاقات1فى1
التفاع���ل1االجتماع���ى1وم�س���كالت1التوا�س���ل1,1واالأن�سطة1واالهتمام���ات1التكرارية1
والنمطية1واملقيدة1,1وا�سطرابات1اللغة1,1ويف�سلون1فى1مراقبة1تاأثري1�سلوكياتهم1
عل���ى1االآخري���ن1,1وي�ستخدم���ون1�سلوكيات1غ���ري1اللفظية1املتنوع���ة1,1مثل1االت�سال1
بالعني1,1وتعبريات1الوجه1,1والتعبريات1البدنية1,1ومع1ذلك1فاإن1اأداءهم1قد1يكون1
مرتفع���ا1,1وكث���ري1منه���م1يقرءون1فى1�س���ن1مبكرة1,1وقد1ي���وؤدون1ب�سورة1جيدة1على1

املهام1االأكادميية1املدر�سية.1

ه� - الذاكرة وما وراء الذاكرة لدى املتخلفني عقليا والتوحديني :
يب���ني1غ���امن1)2005(1اأن1التعل���م1والذاك���رة1هم���ا1م�سطلح���ان1متداخ���الن1
ومتطابقان1,1واأن1كل1منهما1ي�ستخدم1ليعرب1عن1االآخر1,1ويقا�ص1بوا�سطته1ويدلل1
علي���ه1,1وله���ذا1اأ�سبح���ا1مرتادفني1تقريًب���ا1,1وما1يفعله1املعل���م1يف1حقيقة1االأمر1هو1
قيا����ص1عملية1التذك���ر1واال�سرتجاع1عند1التالميذ1,1وهذا1موؤ�سر1على1قدرته1على1

تذكر1املعلومات1التي1ا�ستطاع1على1االحتفاظ1بها1يف1ذاكرته.

1(Sato, 1984: 112)  (John & Maria, 1986: 441-447)1ويعتق���د
اأن1املتخلف���ني1عقلي���ا1يختزن���ون1معلوم���ات1اأق���ل1عن���د1مقارنتهم1بالعادي���ني1,1فهم1
يظهرون1ق�سورا1فى1القدرة1اال�ستيعابية1لهذه1املعلومات1,1لذلك1فاإن1كم1املعلومات1
املت���اح1لعملي���ة1اال�سرتجاع1حم���دود1لديهم1,1كم���ا1اأن1االأطفال1املتخلف���ني1عقليا1ًال1
ي�ستطيع���ون1التميي���ز1بني1مه���ام1اال�ستدعاء1ومه���ام1التعرف1,1كما1اأ�س���ارت1النتائج1
اإىل1اأن1مه���ارات1م���ا1وراء1الذاكرة1تنمو1مع1العمر1لدى1االأطفال1)املتخلفني1عقليا1ً
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والعاديني(1,1ولكن1بدرجة1اأعلى1لدى1االأطفال1العاديني1,1وكذلك1اأ�سارت1النتائج1
اإىل1ارتب���اط1م�ست���وى1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1بكل1من1اال�ستدعاء1والتعرف1لدى1

االأطفال1املتخلفني1عقليا1ًواالأطفال1العاديني.

ووج���د1(Sperber, 1976: 406-409)1اأن1التالمي���ذ1املتخلف���ني1عقلي���ا1 1
الذي���ن1يزي���د1عمره���م1العقل���ى1عن1�سب���ع1اأو1ثمانى1�سن���وات1يكون1م���ن1االأف�سل1اأن1
تق���دم1املعلوم���ات1على1ف���رتات1متباعدة1,1وذل���ك1الأن1الكثافة1الكث���رية1للمعلومات1
يوؤدى1اإىل1نتائج1عك�سية1بالرغم1من1اأن1مرور1الوقت1قد1يزيد1من1فر�ص1الن�سيان.1
كم���ا1اأو�س���حLandauer, 1996: 82(1) اأن1وجود1فرتات1متباعدة1بالن�سبة1
لتعليم1االأطفال1املتخلفني1عقليا1ي�ساعد1على1تثبيت1املعلومات1واإىل1وجود1فر�ص1

اأف�سل1للت�سميع.1

 (Perez & Garcia, 2002:1,1)371:11991(1واأظهرت1نتائج1بحث1قطب 1
(103 - 196التى1تناولت1مهام1ب�سيطة1جدا1اأن1امل�سكلة1تكمن1فى1و�سول1املتخلف1
عقلي���ا1اإىل1درج���ة1معين���ة1م���ن1التعلم1,1ولك���ن1ما1اأن1ي�س���ل1اإىل1ه���ذه1الدرجة1فاإنه1
يحتف���ظ1باملعلومات1الت���ى1تعلمها1بطريقة1جيدة1ت�سب���ه1اإىل1حد1كبري1اأمثاله1من1
العاديني1,1كما1اأن1االأفراد1ذوي1التخلف1العقلي1�سواء1املتو�سط1اأم1الب�سيط1لديهم1
قدرات1حمدودة1ملا1وراء1الذاكرة1,1وكل1ما1يتعلق1بعمليات1الذاكرة1وا�سرتاتيجياتها1
,1لك���ن1الربام���ج1التدريبي���ة1قد1توؤث���ر1اإيجابيا1يف1تنمي���ة1مهارات1م���ا1وراء1الذاكرة111
ل���دي1هوؤالء1التالميذ1,1وبالتايل1حت�س���ن1اأداء1الذاكرة1ومعدل1التذكر1عند1هوؤالء1

التالميذ1والتح�سيل1الدرا�سي.

  (Russell et al., 1996: 673)  ، (Bennetto et al.,وي�ستخل����ص
(Marie- Inge,2001:19) ،  (1816 :11996اأه���م1خ�سائ����ص1الذاك���رة1ل���دي1
االأطف���ال1التوحدي���ني1الت���ي1تت�سم���ن1اأن1االأطف���ال1التوحديني1اأقل1م���ن1االأطفال1
العادي���ني1ومت�ساوون1مع1االأطف���ال1الذين1يعانون1من1�سعوبات1تعلم1متو�سطة1يف1
�سع���ة1املنف���ذ1املركزي1للذاكرة1العامل���ة1,1والتوحديون1اأقل1م���ن1العاديني1يف1ذاكرة1
الرتتي���ب1املوؤق���ت1,1وذاك���رة1اال�ستدع���اء1احل���ر1,1والوظيف���ة1االإجرائي���ة1والذاك���رة1
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العامل���ة1,1ولي����ص1على1التعرف1ق�سري1وطويل1املدى1,1واال�ستدعاء1املّلقن1والقدرة1
على1تعلم1املو�سوعات1اجلديدة1,1لذا1يظهر1التوحديون1ق�سورا1يف1منو1الرتاكيب1
اللغوي���ة1,1وف���ى1ا�ستخ���دام1االملاعات1غ���ري1اللغوية1يف1املهام1املعجمي���ة1وفى1مظاهر1

عديدة1للذاكرة.

كما1يرى1(Bolt & Poustka,2004:121) اأن1التوحدي1مرتفع1الوظيفية1
يع���اين1م���ن11تل���ف1ب�سي���ط1يف1الذاك���رة1العامل���ة1,1والتوحدي1منخف����ص1الوظيفية1
لديه1تلف1اأكرب1مما1يوؤدى1اإىل1ن�سبة1معاجلة1اأقل1من1خالل1الذاكرة1العاملة(.1

كما1وجد1(Williams et al., 2005: 21)1اأن1االأطفال1التوحديني1لديهم1
ق�س���ور1وا�س���ح1عن1اأقرانهم1العاديني1على1املهام1املتتالي���ة1واملتاآنية1ومهام1الذاكرة1

املكانية.

واأ�س���ارSteele et al.,  605 :20071 1اإىل1اأن1االأطف���ال1التوحديني1يعانون1
من1ق�سور1يف1الذاكرة1العاملة1املكانية1,1ويرجع1ذلك1يف1الغالب1اإىل1احلمل1الزائد1

الذي1تتطلبه1املهمة1من1الذاكرة1العاملة.

1(Linda & Sara, 2010: 76) 1باالإ�ساف���ة1اإىل1م���ا1�سب���ق1اأظه���رت1نتائ���ج
اأن1الربنام���ج1املحو�س���ب1له1فاعلية1عند1تعزيز1التعل���م1واأداء1املهمة1وال�سلوك1لدى1

الطالب1التوحديني.

كم���ا1ا�ستنتج���ت1هال���ة1الدي���ب1)127:12012(1فاعلي���ة1برنام���ج1كمبيوت���ري1
لتنمي���ة1بع�ص1�سلوكي���ات1الوعي1البيئ���ي1وم�ساعدة1الذات1ل���دي1االأطفال1املعاقني1

عقليا1ًالقابلني1للتعلم.

يت�س���ح1مما1�سبق1عر�س���ه1اأن1هناك1تناق�س���ا1يف1اآراء1بع�ص1الباحثني1فمنهم1
م���ن1ي���رى1اأن1االأطفال1املتخلفني1عقلي���ا11ًوالتوحديني1ال1ي�ستطيعون1التمييز1بني1
مه���ام1اال�ستدع���اء1والتع���رف1,1ومنهم1من1يرى1اأنهم1يظه���رون1طاقة1ال1حدود1لها1
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ف���ى1التذك���ر1,1ولكن1ما1مت1التاأكيد1علي���ه1ارتباط1م�ستوى1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1
بكل1من1اال�ستدعاء1والتعرف1لدى1االأطفال1املتخلفني1عقليا1,1ًكما1يعاين1االأطفال1
التوحدي���ني1م���ن1ق�س���ور1وا�س���ح1يف1الذاك���رة1مقارن���ة1بنظرائهم1العادي���ني1,1وهذا1
ي�ستل���زم1حت�س���ني1م�ست���وي1الذاك���رة1,1وال1يتاأتى1ذلك1اإال1من1خ���الل1التدريب1على1
مه���ارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1با�ستخدام1برام���ج1حمو�سبة1الأطف���ال1املتخلفني1عقليا11ً

والتوحديني1وهو1ما1�سيتم1مراعاته1يف1البحث1احلايل.

�صابعًا - البحوث ال�صابقة :
يق���دم1الباحث���ان1البح���وث1ال�سابقة1الت���ي1تناول���ت1برامج1تدريبي���ة1لتنمية1
مهارات1ما1وراء1الذاكرة1وبحوث1تناولت1عمليات1الذاكرة1)الت�سفري1– اال�ستدعاء1
– التعرف(1لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم1والتوحديني1والعاديني1

,1ثم1التعقيب1عليها1,1ثم1فرو�ص1البحث.

املحور الأول - بحوث تناولت برامج تنمية مهارات ما وراء الذاكرة :
ه���دف1(Lucangeli et al., 1995)11اإيل1بح���ث1تاأثريات1برنامج1التدريب1
عل���ى1مه���ارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1يف1تنمي���ة1ق���درات1الذاك���رة1ل���دى1اأطف���ال1ال�سف1
اخلام����ص1وعدده���م1)89(1طف���ال1,1ومت1تق�سيمه���م1اإيل1جمموع���ة1جتريبي���ة1)47(1
طفال1,1وال�سابطة1)42(1طفال1,1واأ�سارت1النتائج1اإيل1اأن1التدريب1على1مهارات1ما1
وراء1الذاك���رة1اأدى1اإىل1حت�س���ن1ما1وراء1املعرفة1واال�سرتجاع1وانتقال1اأثر1التدريب1
وع���زو1اجله���د1وكذلك1قدرات1التذك���ر1العامة1,1كما1تفوق���ت1املجموعة1التجريبية1
عل���ى1ال�سابط���ة1يف1اال�سرتجاع1احلر1لالأ�سم���اء1امل�سنفة1يف1فئات1,1كما1كان1اأداوؤهم1
اأف�س���ل1خ���الل1انتق���ال1اأث���ر1التدري���ب1يف1اال�سرتج���اع1وم�ست���وي1مه���ارات1م���ا1وراء1
الذاك���رة1ويف1الفه���م1القرائي1والتفكري1املنطقي1وحل1امل�سكالت1القرائية1وما1وراء1

املعرفة1بالريا�سيات.1

1ودر����ص1م�سطف���ى1وال�سري���ف1)2000(1التع���رف1على1م���دى1فعالية1برنامج1
تدريب���ي1الإ�سرتاتيجي���ة1م���ا1وراء1الذاك���رة1كطريق���ة1للتحك���م1عن���د1اال�ستذك���ار1يف1
حت�س���ني1التح�سي���ل1االأكادمي���ي1للط���الب1منخف�س���ي1التح�سيل1بكلي���ة1الرتبية1,1
وعددهم1)87(1طالبا1ًو1طالبة1,1مت1تق�سيمهم1اإيل1ثالث1جمموعات1االأويل1�سابطة1
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)27(1طالب���ا1ًوالثاني���ة1جتريبي���ة1)اأ(1)30(1طالب���ا11ًوالثالث���ة1جتريبي���ة1)ب(1)30(1
طالب���ا1,1ًومت1�س���رح1الربنام���ج1التدريب���ي1ملهارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1للمجموعة1)اأ(1
اأم���ا1املجموعة1)ب(1مت1ال�س���رح1والتدريب1لها1,1وتو�سلت1النتائج1اإيل1اأن1املجموعة1
التجريبي���ة1الت���ي1مت1لها1ال�سرح1والتدريب1كانت1اأكر1ك�سبا1ًوحت�سنا1ًيف1التح�سيل1
الدرا�س���ي1باملقارن���ة1باملجموعة1التجريبية1)اأ1(1والتي1مت1لها1ال�سرح1فقط1,1كما1اأن1
الربنامج1التدريبي1كان1اأكر1فعالية1للمجموعة1)ب(1باملقارنة1باملجموعة1)اأ(.

وهدفت1بحث(Perez & Garcia, 2002)11اإىل1بحث1اأثر1برنامج1تدريبي1
لبع�ص1اال�سرتاتيجيات1املعرفية1يف1تنمية1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1لدى1التالميذ1
ذوي1التخل���ف1العقل���ي1املتو�سط1والب�سي���ط1)املعتدل(1,1وتكون���ت1عينة1البحث1من1
)28(1تلمي���ذا1م���ن1ذوي1التخل���ف1العقل���ي1املتو�س���ط1والب�سي���ط1,1واأ�س���ارت1النتائ���ج1
اإىل1اأن1االأف���راد1ذوي1التخل���ف1العقل���ي1�س���واء1املتو�س���ط1اأم1الب�سي���ط1لديهم1قدرات1
حم���دودة1مله���ارات1ما1وراء1الذاك���رة1,1واأن1الربنامج1التدريبي1كان1ل���ه1اأثر1اإيجابي1
يف1تنمي���ة1مه���ارات1م���ا1وراء1الذاكرة1لدي1ه���وؤالء1التالميذ1وحت�س���ني1اأداء1الذاكرة1

ومعدل1التذكر1عند1هوؤالء1التالميذ1وزيادة1قدرتهم1علي1التعلم0

وه���دف1عي�س���ى1)2004(1اإىل1التع���رف1عل���ى1اأث���ر1ا�ستخدام1برنام���ج1تدريبي1
مله���ارات1م���ا1وراء1الذاك���رة,1واأث���ر1برنام���ج1التدري���ب1عل���ى1ا�سرتاتيجيت���ي1الت�سور1
العقل���ي1والتنظي���م1,1وتكون���ت1املجموع���ة1م���ن1)104(1تالمي���ذ1بال�س���ف1الراب���ع1
االبتدائ���ي1,1واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1وج���ود1ف���روق1يف1ال�سل���وك1اال�سرتاتيج���ي1ب���ني1
جمموع���ات1البحث1االأربع1عقب1التدري���ب1مبا�سرة1ل�سالح1املجموعتني1املدربتني1

على1مهارات1ما1وراء1الذاكرة.

وه���دف1بح���ث1فوقية1عبد1الفتاح1)2004(1فعالي���ة1برنامج1مقرتح1لتح�سني1
الوع���ي1بن�س���ق1الذاك���رة1لدى1عينة1من1طالب���ات1اجلامعة1,1وعدده���م1)30(1طالبة1
,1وت�سم���ن1البح���ث1بطاري���ة1لقيا����ص1الوع���ي1بن�س���ق1الذاك���رة1)م���ا1وراء1الذاكرة(1,1
وا�ستبي���ان1للوع���ي1مبراقب���ة1وتنظي���م1وتق���ومي1ال���ذات1خ���الل1عملي���ات1الذاك���رة1,1
وات�س���ح1م���ن1النتائ���ج1وج���ود1فعالي���ة1للربنامج1املق���رتح1يف1حت�سني1الوع���ي1بن�سق1
الذاك���رة1)م���ا1وراء1الذاكرة(1مبكوني���ه1املعريف1والتحكمى1ل���دى1عينة1من1طالبات1

اجلامعة.
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كم���ا1اأج���رى1 (GoldSmith ; Koriat & Pansky, 2005)1بحث���ا1هدفت1
اإىل1معرف���ة1العالقة1بني1الذاكرة1وم���ا1وراء1الذاكرة1وال�سبط1واملراقبة1كمكونات1
مل���ا1وراء1الذاك���رة1,1واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1وج���ود1عالقة1بني1اأداء1الذاك���رة1وما1وراء1
الذاك���رة1ب�سفة1عامة1,1ووجود1تاأثري1ب���ني1اأداء1الذاكرة1واملكونات1الفرعية1ملا1وراء1
الذاك���رة1واملتمثل���ة1يف1املراقبة1وال�سبط1,1كما1وج���دت1عالقة1بني1ما1وراء1الذاكرة1

وال�سلوك1اال�سرتاتيجي1املرتبط1بالذاكرة.

كما1بحثت1اأمل1حافظ1)2002(1التعرف1على1اإمكانية1التنبوؤ1باال�ستدعاء1من1خالل1
مه���ارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1واأمناط1العزو1ال�سببي1,1وتكون���ت1املجموعة1من1)150(1
تلمي���ذة1بال�س���ف1الثاين1االإعدادي1,1وا�ستخدمت1ا�ستبيان1لقيا�ص1عمليات1ما1وراء1
الذاك���رة1ومقيا�ص1للعزو1ال�سببي1للنجاح1والف�سل1,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1اأنه1ميكن1
التنب���وؤ1باال�ستدع���اء1الف���وري1واملرج���اأ1م���ن1خالل1كل1مه���ارة1من1مه���ارات1ما1وراء1
الذاك���رة1)الوع���ي1والت�سخي����ص1واملراقبة(1وكانت1اأعلى1القي���م1التنبوؤية1يف1عملية1
املراقب���ة1,1يف1ح���ني1كانت1بع�ص1اأمن���اط1العزو1ال�سببي1للنج���اح1منبئة1باال�ستدعاء1

مثل1التكرار1والفهم1واحلفظ1والبع�ص1االآخر1غري1منبئ1باال�ستدعاء.1

كم���ا1اأج���رى11(Kai  et al, 2003)1بحث���ا1ع���ن1املراقب���ة1وال�سب���ط1مل���ا1وراء1
الذاك���رة1كعوام���ل1موؤث���رة1يف1اال�ستدعاء1احل���ر1,1وتكونت1العينة1م���ن1)45(1تلميذا1ً
وتلمي���ذة1بال�س���ف1اخلام����ص1وال�ساد����ص1االبتدائ���ي1,1وا�ستخدم���وا1مقيا����ص1اأحكام1
ال�سع���ور1باملعرف���ة1ممثاًل1يف1ما1وراء1الذاكرة1واختب���ار1لال�ستدعاء1احلر1,1واأ�سارت1
النتائج1اإىل1وجود1اأثر1ملا1وراء1الذاكرة1يف1اأداء1اال�ستدعاء1,1وعالقة1اإيجابية1بني1ما1
وراء1الذاك�������رة1)ال�سبط1واملراقبة1واأحكام1ال�سعور1باملعرفة(1واال�ستدعاء1احلر.1

وه���دف1بح���ث1(Eakin, 2005)1اإىل1التع���رف1عل���ى1اأث���ر1تعليم���ات1م���ا1وراء1
الذاكرة1والذاكرة1والقدرة1على1تذكر1املعلومات1املفقودة1جزئيا1ًمن1الذاكرة1حتت1
�س���روط1التداخ���ل1الرجعي1,1وتكونت1العينة1من1)40(1طالب���ا1وطالبة1باجلامعة1,1
ومت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1لتقييم1ما1وراء1الذاكرة,1واختب���ار1لتقييم1اأداء1الذاكرة1من1
خ���الل1اال�ستدع���اء1,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1وج���ود1حت�سن1يف1معدل1اال�ستدعاء1,1كما1
اأن1تعليمات1ما1وراء1الذاكرة1اأدت1اإىل1حت�سن1دقة1التنبوؤ1باملعرفة1يف1امل�ستقبل1لدى1

الطالب.1



العدد ) 6/ج2( يناير 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 215 -

وه���دف1بح���ث1(Sikstrom & Jonsson, 2005)1اإىل1التعرف1على1كيفية1
تكوي���ن1اخل���ربات1يف1الذاكرة1من1مرحلة1الت�سفري1حت���ى1ا�ستدعاء1املعلومات1التي1
يتم1تعلمها1,1وتكونت1العينة1من1)48(1تلميذا1ًوتلميذة1بال�سف1الرابع1واخلام�ص1
االبتدائ���ي1,1ومت1تق���دمي1جمموع���ة1م���ن1مهام1الذاك���رة1,1ومت1قيا����ص1االأحكام1على1
التعل���م1والق���درة1عل���ى1ت�سف���ري1املعلوم���ات1واال�ستدع���اء1,1واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1اأن1
العالق���ة1ب���ني1االأحكام1على1التعلم1وكل1م���ن1الت�سفري1واال�ستدع���اء1كانت1�سعيفة1
ومنخف�س���ة1وغري1دالة1قبل1تقدمي1مه���ام1الذاكرة1والتدريب1عليها1يف1حني1كانت1
هذه1العالقة1قوية1بعد1تقدمي1مهام1الذاكرة1والتدريب1عليها1,1كما1حت�سنت1دقة1

االأحكام1على1التعلم.1

كم���ا1اأج���رى1الكي���ال1)2006(1بحث���ا1ع���ن1فاعلي���ة1برنام���ج1لتح�س���ني1مق���دار1
معلوم���ات1الوع���ي1مب���ا1وراء1الذاكرة1يف1حت�س���ني1كفاءة1منظوم���ة1التجهيز1املعريف1
بالذاك���رة1العامل���ة1,1وتكّونت1جمموعة1البحث1من1)16(1طالبا1ًمن1ذوي1�سعوبات1
تعّلم1القراءة1,1)16(1طالبا1ًمن1ذوي1�سعوبات1تعّلم1احل�ساب1,1)16(1طالبا1ًعاديا1,1
1الوعي1 ومّت1تطبيق1الربنامج1التدريبي1,1ومقيا�سي1مهاّم1الذاكرة1العاملة1,1ومهاّمّ
مب���ا1وراء1الذاك���رة1,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1فروق1داّلة1بني1املجموعات1الثالث1
)العادي���ني1وذوي1�سعوبات1الق���راءة1وذوي1�سعوبات1احل�ساب(1يف1القيا�ص1الَبْعدي1
1من1املكّون1املعريف1والتحّكمي1ملا1وراء1الذاكرة1ل�سالح1الطالب1ذوي1�سعوبات1 لك���لٍّ

القراءة.

وه���دف1بح���ث1(Muller, 2006)1اإىل1التعرف1على1اأث���ر1ما1وراء1الذاكرة1يف1
االأحك���ام1على1التعلم1واال�ستدعاء1,1وتكونت1عينة1البحث1من1)48(1طالبا1وطالبة1
باجلامع���ة1,1وا�ستخ���دم1اختب���ارا1لقيا����ص1م���ا1وراء1الذاك���رة1واختب���ارا1اآخ���ر1لقيا�ص1
اال�ستدع���اء1وا�ستبي���ان1لقيا����ص1االأحكام1على1التعل���م1,1واأ�سارت1النتائ���ج1اإىل1وجود1

حت�سن1يف1كل1من1اال�ستدعاء1واالأحكام1على1التعلم.

واأج���رى1النج���ار1)2007(1بحث���ا1ه���دف1اإىل1معرف���ة1اأث���ر1برنام���ج1تدريبي1ملا1
وراء1الذاك���رة1يف1عملي���ات1الذاك���رة1)الت�سف���ري1واال�ستدع���اء1والتع���رف(1وبع����ص1
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ا�سرتاتيجي���ات1جتهي���ز1املعلوم���ات1)التجهيز1املتاأين1والتجهي���ز1املتتابع1والتجهيز1
املرك���ب(1,1وتكون���ت1املجموع���ة1م���ن1)26(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1كمجموع���ة1جتريبية1,1
)26(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1كمجموع���ة1�سابط���ة1,1وا�ستخ���دم1برنامج1تدريب���ي1ملا1وراء1
الذاكرة1,1وبطارية1ما1وراء1الذاكرة1,1واختبار1عمليات1الذاكرة1,1وبطارية1كوفمان1
لتقيي���م1االأطف���ال1,1وتو�سل���ت1النتائج1اإىل1وج���ود1اأثر1للربنام���ج1التدريبي1ملا1وراء1
الذاك���رة1يف1عملي���ات1الذاك���رة1وا�سرتاتيجي���ات1جتهي���ز1املعلوم���ات1ل���دى1تالمي���ذ1

ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي.

وه���دف1بح���ث1الدمردا�ص1)2008(1اأث���ر1تدريبات1م���ا1وراء1الذاكرة1يف1بع�ص1
عملي���ات1الذاك���رة1لدى1التالمي���ذ1املتخلفني1عقلي���ا1ً)القابلني1للتعل���م(1الذي1بلغ1
عددهم1)20(1طفال1وطفلة11موزعني1على1جمموعة1جتريبية1)10(1اأطفال1,1)10(1
اأطف���ال1�سابط���ة1,1ومت1تطبيق1مقيا�ص1�ستانف���ورد1بنيه1,1وبطارية1ما1وراء1الذاكرة1
ومقيا����ص1عملي���ات1الذاك���رة1,1وتو�سل���ت1النتائ���ج1اإىل1تفوق1املجموع���ة1التجريبية1
عل���ى1املجموع���ة1ال�سابطة1يف1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1وعمليات1الذاكرة1,1كما1كان1
للربنام���ج1التدريبي1فاعلية1يف1حت�سن1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1وعمليات1الذاكرة1

لدى1التالميذ1املتخلفني1عقليا1ً)القابلني1للتعلم(.

واأج���رت1زك���ري1)2008(1بحثا1هدفت1اإىل1الك�سف1عن1العالقات1بني1ما1وراء1
الذاك���رة1ووجه���ة1ال�سبط1ب���ني1الطالبات1املتفوق���ات1درا�سيا1ًوالعادي���ات1,1وتكونت1
العينة1من1)810(1طالبات1متفوقات1,1)300(1طالبة1عادية1,1وا�ستخدمت1ا�ستبيان1
ما1وراء1الذاكرة1,1وقائمة1ا�سرتاتيجيات1التذكر1ومقيا�ص1وجهة1ال�سبط1,1واأ�سارت1
النتائ���ج1اإىل1ع���دم1وجود1عالقة1بني1ما1وراء1الذاك���رة1وا�سرتاتيجيات1التذكر1بني1
الطالبات1املتفوقات1والعاديات1,1كما1مل1توجد1فروق1بني1متو�سط1درجات1ما1وراء1
الذاك���رة1ومتو�س���ط1ا�سرتاتيجي���ات1التذكر1ومتو�سط1درج���ات1وجهة1ال�سبط1بني1

الطالبات1املتفوقات1والعاديات.

كما1اأجرى1اأبو1زيد1)2008(1بحثا1عن1فاعلية1التدريب1على1ا�سرتاتيجية1ما1
وراء1الذاكرة1يف1معرفة1ا�سرتاتيجيات1التذكر1وا�ستخدامها1والتح�سيل1الدرا�سي1
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يف1مقرر1االإح�ساء1الوظيفي1لدى1طالب1كلية1الرتبية1البالغ1عددهم1)72(1طالبا1
وطالب���ة1,1منه���م11)36(1جمموعة1جتريبي���ة1,1)36(1جمموعة1�سابطة1ومت1تطبيق1
الربنام���ج1التجريب���ي1مل���ا1وراء1الذاك���رة1واالختب���ار1التح�سيل���ي1وا�سرتاتيجي���ات1
التذك���ر1وا�ستبان���ة1ا�ستطالع1راأي1يف1املقرر1,1وتو�سلت1النتائج1اإىل1تفوق1املجموعة1
)الت�سف���ري1 التذك���ر1 وا�سرتاتيجي���ات1 التع���رف1 يف1 ال�سابط���ة1 عل���ى1 التجريبي���ة1
والت�سمي���ع1واالرتب���اط/1التنظي���م1والتو�سي���ح1اللفظ���ي1والتخي���ل1واال�سرتج���اع(1

والتح�سيل1الدرا�سي.

وه���دف1بح���ث1ب�س���ارة1,1والعطي���ات1)2010(1اإىل1الك�س���ف1ع���ن1اأث���ر1مق���دار1
املعلوم���ات1يف1تنمي���ة1م���ا1وراء1الذاك���رة1ل���دى1جمموع���ة1من1الط���الب1اجلامعيني1
مكّون���ة1م���ن1)90(1طالبا1ًوطالبة1موزعني1ع�سوائي���ا1ًاإىل1جمموعة1�سابطة1مكّونة1
م���ن1)30(1طالب���ا1ًوطالب���ة1,1وجمموع���ة1جتريبي���ة1اأول1)30(1طالب���ا1ًوطالب���ة1مت1
تعري�سه���م1ملق���دار1قليل1م���ن1املعلوم���ات1,1وجمموعة1جتريبية1ثاني���ة1)30(1طالبا1ً
وطالب���ة1مت1تعري�سه���م1ملق���دار1كبري1من1املعلوم���ات1,1واأظهرت1النتائ���ج1وجود1اأثر1
ملقدار1املعلومات1على1اأداء1اأفراد1البحث1يف1مقيا�ص1ما1وراء1الذاكرة1الكلي1واالأبعاد1
الفرعي���ة1الثالث���ة1)الر�س���ا1عن1الذاك���رة1,1والقدرة1,1واال�سرتاتيجي���ة(1ُيعزى1اإىل1

التجريبية1الثانية1ثم1االأوىل1على1الرتتيب.

وبح���ث1ب�س���ارة1وال�سري���دة1والغ���زو1)2012(1العالق���ة1ب���ني1م���ا1وراء1الذاكرة1
والتح�سي���ل1الدرا�س���ي1ل���دى1طلب���ة1جامعة1احل�سني1ب���ن1طالل1,1وتكون���ت1العينة1
م���ن1)366(1طالب���ا1وطالبة1,1وطبق1مقيا�ص1ما1وراء1الذاكرة1,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1
م�ست���وى1متو�س���ط1مل���ا1وراء1الذاك���رة1ل���دى1الطالب1,1ووج���ود1عالقة1ب���ني1ما1وراء1

الذاكرة1واأبعادها1الفرعية1من1جهد1والتح�سيل1الدرا�سي1من1جهة1اأخرى.

وه���دف1بح���ث1اأب���و1املعاط���ي1)2012(1اإىل1التع���رف1على1عالق���ة1�سعة1جتهيز1
املعلوم���ات1وم���ا1وراء1الذاكرة1بالتوا�سل1ال�سفهي1لدى1ط���الب1اجلامعة1,1وتكونت1
جمموع���ة1البح���ث1م���ن1)148(1طالبا1,1)212(1طالبة1,1وا�ستخ���دم1مقيا�ص1مهارات1
التوا�س���ل1ومقيا�ص1م���ا1وراء1الذاكرة1,1واختبار1االأ�سك���ال1املتقطعة1,1واختبار1كاتل1
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للذك���اء1,1وتو�سل���ت1النتائج1اإىل1وجود1عالق���ة1اإيجابية1بني1�سعة1جتهيز1املعلومات1
وما1وراء1الذاكرة1والتوا�سل1ال�سفهي1,1كما1اأ�سهم1متغري1النوع1والتخ�س�ص1و�سعة1

جتهيز1املعلومات1وما1وراء1الذاكرة1يف1تباين1درجات1التوا�سل1ال�سفهي.

تعقيب على املحور الأول :

يت�س���ح1م���ن1عر�ص1بح���وث1املحور1االأول1وج���ود1اأثر1لربام���ج1تنمية1مهارات1
م���ا1وراء1الذاك���رة1يف1حت�س���ني1ما1وراء1املعرف���ة1واال�سرتجاع1وانتق���ال1اأثر1التدريب1
 (Lucangeli et al.,وع���زو1اجله���د1وكذل���ك1قدرات1التذكر1العام���ة1كما1يف1بح���ث
(1,111995والتحك���م1عن���د1اال�ستذك���ار1يف1حت�س���ني1التح�سي���ل1االأكادمي���ي1للطالب1
منخف�سي1التح�سيل1كبحث1م�سطفى1وال�سريف1)2000(1,1وحت�سني1اأداء1الذاكرة1
 (Perez & Garcia,ومع���دل1التذك���ر1عند1وزيادة1قدرته���م1علي1التعلم1كما1ذك���ر
  (1,2002واإ�سرتاتيجيت���ي1الت�س���ور1العقلي1والتنظيم1كما1تو�سل1اإىل1ذلك1عي�سى1
)2004(1,1وحت�س���ني1الوع���ي1بن�س���ق1الذاك���رة1مبكوني���ه1املع���ريف1والتحكم���ى1كبحث1
1(GoldSmith ; Koriat & Pansky, 2005) 1,1)120041(1فوقي���ة1عب���د1الفت���اح
,1واأمن���اط1الع���زو1ال�سببي1كبحث1اأم���ل1حافظ1)120021(1,1ويف1اأداء1اال�ستدعاء1احلر1
 (Kai  et al, 2003) (Eakin, 2005)  , (Muller,واالأحك���ام1عل���ى1التعلم1عن���د
(1,12006والت�سفري1ومهام1الذاكرة1والتدريب1عليها1والتو�سيح1اللفظي1والتخيل1
واال�سرتج���اع1عن���د1(Sikstrom & Jonsson, 2005)1,1واأب���و1زي���د1)2008(1,1ويف1
حت�س���ني1كف���اءة1منظوم���ة1التجهيز1املع���ريف1بالذاكرة1العاملة1كم���ا1يف1بحث1الكيال1
)2006(1,1ويف1عمليات1الذاكرة1وا�سرتاتيجيات1جتهيز1املعلومات1كما1اأ�سار1النجار1
)2007(1,1والدمردا����ص1)2008(1,1وزك���ري1)2008(1,1كم���ا1وجد1عالقة1بني1ما1وراء1
الذاكرة1ومقدار1املعلومات1عند1ب�سارة1,1والعطيات1)2010(1,1والتح�سيل1الدرا�سي1
عن���د1ب�س���ارة1وال�سري���دة1والغ���زو1)2012(1,1و�سع���ة1جتهي���ز1املعلوم���ات1,1والتوا�س���ل1
ال�سفهي1واأبو1املعاطي1)2012(1,1كما1تراوح1عدد1التالميذ1يف1هذه1البحوث1ما1بني1
)120– 1110(1تالمي���ذ1من1املرحلة1االبتدائية1واملتو�سطة1والثانوية1واجلامعية1,1
واملتخلفني1عقليا1القابلني1للتعلم1وذوي1�سعوبات1التعّلم1واملتفوقني1والعاديني.
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املحور الثاين - بحوث تناولت حت�سني عمليات الذاكرة ) الت�سفري وال�ستدعاء 
والتعرف( :

ق���ارن (Bennetto et al., 1996(1وظائ���ف1الذاك���رة1ل���دى1)19(1طف���ال1
توحدي���ا1مرتفع���ي1الوظيفي���ة1م���ع1)19(1طف���ال1عادي���ا1,1وذلك1من1خ���الل1اختبار1
مكون���ات1الذاك���رة1العامل���ة1بطريق���ة1املهم���ة1املزدوجة1,1واأظه���رت1النتائ���ج1اأن1اأداء1
التوحديني1كان1منخف�سا1على1كل1من1ذاكرة1الرتتيب1املوؤقت1,1وذاكرة1اال�ستدعاء1
احلر1,1والذاكرة1العاملة1,1والوظيفة1االإجرائية1,1بينما1كان1اأداوؤهم1متو�سطا1على1
ك���ل1من1التعرف1طويل1وق�سري1امل���دى1واالإدراك1واال�ستدعاء1امللقن1والقدرة1على1

تعلم1املو�سوعات1اجلديدة.

1كم���ا1ه���دف1بح���ث1(Lisa & Jess, 1994)1اإىل1درا�س���ة1فاعلي���ة1التغذي���ة1
والت�سف���ري1 الذاك���رة1 اإ�سرتاتيجي���ة1 ا�ستخ���دام1 عل���ى1 ل���الأداء1 الفوري���ة1 الراجع���ة1
ودق���ة1ومه���ام1اال�ستدع���اء1املت�سل�سل1لالأع���داد1واالأرقام1لدى1التالمي���ذ1املتخلفني1
)القابلني1للتعلم(1والعاديني1,1وعددهم1)69(1تلميذا1منهم1)33(1تلميذا1متخلفا1
عقلي���ا1)قاب���ال1للتعل���م(1,1)36(1تلمي���ذا1عاديا1م���ن1ال�سف1الثال���ث1االبتدائى1,1ومت1
التو�س���ل1اىل1وج���ود1فروق1دالة1بني1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1املتخلفني1عقليا1
واملجموعة1التجريبية1العاديني1واملجموعة1ال�سابطة1للمتخلفني1عقليا1فى1مهام1
اال�ستدعاء1املت�سل�سل1لالأعداد1واالأرقام1واإتقانه1ل�سالح1املجموعة1التجريبية1التى1
دعم���ت1بالتغذي���ة1الراجع���ة1الفورية1العادي���ني1,1ثم1ل�سالح1املجموع���ة1التجريبية1
الت���ى1دعم���ت1بالتغذية1الراجعة1الفورية1املتخلفني1عقلي���ا1,1ومل1توجد1فروق1بني1
اأف���راد1املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابطة1املتخلف���ني1عقليا1فى1مه���ام1ا�ستخدام1

اإ�سرتاتيجية1الذاكرة.

املنتج���ني1 غ���ري1 االأطف���ال1 ا�ستجاب���ة1 يف1 التغ���ري1 1(Cox, 1994) وبح���ث1
لال�سرتاتيجي���ات1عن���د1تدريبه���م1عل���ي1ا�سرتاتيجي���ات1معين���ات1الذاك���رة1يف1�سوء1
التدري���ب1على1مه���ارات1ما1وراء1الذاكرة1,1وتكونت1عين���ة1البحث1من1)35(1تلميذا1
بال�س���ف1الثال���ث1,1)25(1تلميذا1بال�سف1الراب���ع1,1)25(1تلميذا1بال�سف1اخلام�ص1,1
واأ�سارت1النتائج1اإيل1اأن1االأداء1التذكري1لدي1التالميذ1املنتجني1لال�سرتاتيجيات1
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ظ���ل1مرتفع���ا1,1ومل1يك���ن1هن���اك1تاأث���ري1لربنام���ج1التدريب1عل���ى1مهارات1م���ا1وراء1
الذاك���رة1يف1ج���ودة1جتمي���ع1الكلم���ات1ب�س���ورة1معنوي���ة1,1يف1ح���ني1اأن1التقدي���رات1
املرتبط���ة1باملعن���ي1لالأطف���ال1غري1املنتج���ني1لال�سرتاتيجيات1تزاي���دت1من1خالل1
املحاوالت1,1واالأطفال1غري1املنتجني1لال�سرتاتيجيات1يف1جمموعة1التدريب1على1
مه���ارات1م���ا1وراء1الذاكرة1اأظه���روا1زيادة1يف1اال�ستفادة1م���ن1التدريب1على1م�ستوي1

اال�سرتجاع1احلر.1

كما1فح�ص1Williams et al,. 20051كل1من1الذاكرة1ال�سمعية1والب�سرية1
لدى1)29(1توحديا1,1)43(1عاديا1كمجموعة1متناظرة1,1وا�ستخدم1مقيا�ص1وك�سلر1
لقيا�ص1مدى1الذاكرة1العاملة1,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1اأن1جمموعة1التوحديني1اأدت1
متام���ا1مثلما1فعلت1املجموع���ة1ال�سابطة1على1املهام1املتتالي���ة1واملتاآنية1للذاكرة1يف1
الكلم���ات1والذاكرة1العاملة1اللفظي���ة1,1لكن1اأظهرت1جمموعة1التوحديني1ق�سورا1
وا�سح���ا1ع���ن1اأقرانهم1يف1املجموعة1ال�سابطة1على1امله���ام1املتتالية1واملتاآنية1واأي�سا1

مهام1الذاكرة1العاملة1املكانية.

امل���دى1)الذاك���رة1 1اإىل1درا�س���ة1الذاك���رة1طويل���ة1 وه���دف1دبرا�س���و1)2005(1
ال�سخ�سي���ة1وذاك���رة1املع���اين(1ل���دى1الطف���ل1امل�ساب1بالتخل���ف1العقل���ي1الب�سيط1,11
وتكون���ت1العين���ة1م���ن1)4(1اأطف���ال1م�ساب���ني1بتخلف1عقل���ي1ب�سي���ط1)2(1ذكور1)2(1
اإن���اث1و�سنه���م1م���ن1)114– 16(1,1وا�ستخدم���ت1املقاب���الت1االإكلينيكي���ة1واملالحظ���ة1
واختب���ارات1الذاك���رة1والذكاء1لوك�سلر1لذك���اء1االأطفال1,1وتو�سل���ت1النتائج1اإىل1اأن1
ذاكرة1اخلربات1ال�سخ�سية1قوية1عند1املتخلف1العقلي1الب�سيط1,1ويتذكر1املتخلف1
العقل���ي1الذكريات1ال�سلبية1اأكر1م���ن1تذكره1للذكريات1االإيجابية1التي1توؤدي1اإىل1
ا�سطراب���ات1نف�سي���ة1,1واأن1ذاك���رة1املع���اين1�سعيفة1عند1املتخلف1العقل���ي1الب�سيط1,1
كم���ا1اأن1املتخل���ف1العقل���ي1الب�سيط1لديه1ذاك���رة1�سعيفة1يف1املعلوم���ات1العامة1,1ويف1

اال�ستدالل1احل�سابي1واملت�سابهات1والفهم1العام1واملفردات.

وه���دف1بحث1غ���امن1)2005(1اىل1التعرف1على1اأثر1ا�ستخ���دام1ا�سرتاتيجية1
التن�سي���ط1الذات���ي1للذاك���رة1بطريقت���ي1م�ساع���دات1التذك���ر1وقادح���ات1)ت�سغي���ل(1
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الذاك���رة1يف1التح�سي���ل1االكادمي���ي1ل���دى1الط���الب1اجلامعيني1,1وعدده���م1)189(1
طالًب���ا1وطالبة1مق�سم���ني1اىل1جمموعة1جتريبية1)87(1طالًبا1وطالبة1,1واالأخرى1
�سابط���ة1)102(1طالًب���ا1وطالب���ة1,1واأظه���رت1النتائج1وجود1اأث���ر1موجب1ال�ستخدام1
ا�سرتاتيجي���ة1التن�سيط1الذات���ي1للذاكرة1بطريقة1قادح���ات1الذاكرة1يف1التح�سيل1
الدرا�س���ي1ل�سال���ح1الطالب1الذين1ا�ستخدموا1هذه1القادحات1,1كما1اأ�سارت1النتائج1
اإىل1وج���ود1اأثر1موجب1ال�سرتاتيجية1تن�سيط1الذاكرة1بطريقة1م�ساعدات1التذكر1
يف1التح�سي���ل1الدرا�س���ي1ل�سال���ح1الط���الب1الذي���ن1ا�ستخدم���وا1طريق���ة1الدرا�س���ة1

القائمة1على1الفهم1واال�ستيعاب.

وقي���مWilliams & Goldstein,2006)1(1الذاك���رة1ل���دى1التوحدي���ني1
,1وطب���ق1البح���ث1عل���ي1)38(1م���ن1التوحدي���ني1,1)38(1م���ن1نظرائه���م1العادي���ني1
املتجان�س���ني1معه���م1يف1العمر1الزمني1,1ومت1تطبيق1مقيا�ص1الذاكرة1والتعلم1وا�سع1
املدى1,1وتو�سلت1النتائج1اإىل1اأن1بروفيل1جمموعة1التوحد1متيزت1ب�سعف1ن�سبى1
يف1املثريات1الب�سرية1املعقدة1)ذاكرة1الت�سميم1وذاكرة1ال�سور(1واملثريات1اللفظية1
املعق���دة1)ذاك���رة1اجُلم���ل1وذاكرة1الق�س����ص(1,1مع1قدرة1�سليمة1عل���ى1التعلم1)رموز1
�سليم���ة(1,1وذاك���رة1عامل���ة1لفظي���ة1)الرقم/احل���رف(1,1وذاك���رة1التع���رف1)درج���ة1
التع���رف1لذاك���رة1الق�س����ص(1,1كما1تبني1اأن1هن���اك1ا�سطرابا1ل���دى1التوحديني1يف1
الذاكرة1العاملة1املكانية1مقارنة1بنظرائهم1العاديني1,1اإال1اأن1الذاكرة1املكانية1بلغة1
املوق���ع1)التعل���م1الب�س���ري(1كان���ت1�سليمة1,1كم���ا1مل1توجد1فروق1ب���ني1املجموعتني1
يف1اال�ستدع���اء1املرج���اأ1با�ستثن���اء1امل���ادة1اللفظي���ة1االإن�سائي���ة1كما1ُتقا����ص1با�ستدعاء1

الق�س�ص.1

واأج���رى1الثبيت���ي1)11433ه����1(1بحثا1ع���ن1مظاهر1عملي���ات1الذاكرة1ومعرفة1
االختالف���ات1فيها1لدى1طالب1املرحلة1الثانوي���ة1واجلامعية1مبحافظة1الطائف1,1
ومت1تطبيق1مقيا�ص1عمليات1الذاكرة1على1جمموعة1تكونت1)442(1طالبا1ًباملرحلة1
الثانوية1)48(1طالبا1ًباملرحلة1اجلامعية1,1كما1مت1ا�ستخدم1مقيا�ص1عمليات1الذاكرة1
,1وك�سفت1النتائج1اأن1مظاهر1عمليات1الذاكرة1لدى1طالب1املرحلة1الثانوية1تفوق1
مظاه���ر1الذاك���رة1ل���دى1ط���الب1املرحل���ة1اجلامعية1,1كم���ا1اأن1هناك1فروق���ا1ًدالة1يف1
مظاه���ر1عملي���ات1الذاكرة1بني1طالب1املرحلة1الثانوية1ح�س���ب1التخ�س�ص1ل�سالح1

طالب1التخ�س�ص1االأدبي1ماعدا1متغري1مظهر1اال�ستدعاء.
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تعقيب على املحور الثاين :

يت�س���ح1م���ن1عر�ص1بحوث1املحور1الث���اين1اأن1اأداء1التوحديني1كان1منخف�سا1
عل���ى1ك���ل1م���ن1ذاك���رة1الرتتي���ب1املوؤق���ت1,1وذاك���رة1اال�ستدع���اء1احل���ر1,1والذاك���رة1
العامل���ة1,1والوظيف���ة1االإجرائي���ة1وا�سطراب���ا1يف1الذاك���رة1العامل���ة1املكاني���ة1كم���ا1
 (Bennetto et al., 1996) , (Williams  et al., 2005) ,(Williamsذك���ر
 (Goldstein,2006 &وفاعلية1التغذية1الراجعة1الفورية1لالأداء1على1ا�ستخدام1
اإ�سرتاتيجي���ة1الذاك���رة1والت�سف���ري1ودق���ة1ومه���ام1اال�ستدع���اء1املت�سل�س���ل1لالأع���داد1
واالأرق���ام1ل���دى1التالميذ1املتخلفني1)القابلني1للتعل���م(1والعاديني1وذاكرة1املعاين1
 (Lisa & Jess,1سعيف���ة1عن���د1املتخل���ف1العقل���ي1الب�سي���ط1,1باالإ�س���ارة1اإىل1بح���ث�
(1,11994ودبرا�سو1)2005(1,1واأثر1موجب1ال�سرتاتيجية1تن�سيط1الذاكرة1بطريقة1
م�ساع���دات1التذك���ر1يف1التح�سي���ل1الدرا�سي1كبحث1غ���امن1)2005(1,1واأن1جمموعة1
التدري���ب1عل���ى1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1اأظه���روا1زيادة1يف1اال�ستفادة1من1التدريب1
على1م�ستوي1اال�سرتجاع1احلر1كبحث1(Cox, 1994)1,1كما1تراوح1عدد1التالميذ1
يف1ه���ذه1البح���وث1م���ا1ب���ني1)14– 442(1تلمي���ذا1من1املرحل���ة1االبتدائي���ة1والثانوية1

واجلامعية1,1واملتخلفني1عقليا1القابلني1للتعلم1والتحديني1

التعقيب العام على البحوث ال�صابقة : 
ا�ستفاد1الباحثان1من1البحوث1ال�سابقة1فيما1يلي1:1

11 تناولت1البحوث1ال�سابقة11التالميذ1العاديني1واملتخلفني1عقليا1والتوحديني1.
,1ولكن1مل1يوجد1بحث1– يف1حدود1ما1اطلع1عليه1الباحثان1-11يتناول1املقارنة1
ب���ني1فئة1املتخلف���ني1عقليا1)القابل���ني1للتعلم(1والتوحدي���ني1ولذلك1�سيقارن1

البحث1احلايل1بينهما1يف1عمليات1الذاكرة1)التعرف1واال�ستدعاء(.

21 تناول���ت1البحوث1ال�سابقة1بع�ص1الربام���ج1التدريبية1ملهارات1ما1وراء1الذاكرة1.
يف1تنمي���ة1عمليات1الذاكرة1)التعرف1واال�ستدعاء(1وبع�ص1املتغريات1النف�سية1
االأخرى1لدى1العاديني1واملتخلفني1عقليا1ُوذوي1�سعوبات1التعلم1والتوحديني1
ولذلك1�سي�ستفيد1البحث1احلايل1من1بع�ص1هذه1البحوث1يف1ت�سميم1برنامج1
تدريب���ي1مله���ارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1يف1حت�س���ني1عملي���ات1الذاك���رة1)التع���رف1

واال�ستدعاء(1لدى1االأطفال1املتخلفني1عقليا1ُوالتوحديني.
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31 واالأدوات1. االإج���راءات1 يف1 ال�سابق���ة1 البح���وث1 م���ن1 اأي�س���ا1 الباحث���ان1 ا�ستف���اد1
والربنام���ج1امل�ستخ���دم1يف1البحث1احل���ايل1,1ويف1اختيار1جمموع���ة1امل�ساركني1,1
كما1الحظ1الباحثان1تركيز1البحوث1ال�سابقة1على1الطالب1يف1معظم1املراحل1
التعليمي���ة1ومنهم1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1)املتخلفني1عقليا1والتوحديني1
وذوي1�سعوب���ات1التعل���م(1,1ولذل���ك1اخت���ار1الباحثان1جمموع���ة1امل�ساركني1من1
االأطف���ال1املتخلفني1عقلي���ا1والتوحديني1,1كما1ا�ستفادا1م���ن1البحوث1ال�سابقة1

يف1�سياغة1م�سكلة1البحث1واأهميته1,1ومناق�سة1النتائج.

فرو�س البحث : 
يف1�سوء1التدريب1على1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1ا�ستفاد1الباحثان1من1نتائج1

البحوث1ال�سابقة1يف1�سياغة1فرو�ص1البحث1احلايل1على1النحو1االآتى1:1

11 توج���د1ف���روق1دالة1اح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1اأطفال1املجموعة1التجريبية1.
الذاك���رة1 عملي���ات1 اأبع���اد1 يف1 للتعل���م(1 القابل���ني1 عقلي���ا1 )املتخلف���ني1 االأوىل1
)اال�ستدع���اء1والتع���رف(1والدرج���ة1الكلي���ة11يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1

ل�سالح1التطبيق1البعدي.
21 توج���د1ف���روق1دالة1اح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1اأطفال1املجموعة1التجريبية1.

الثاني���ة1)التوحدي���ني(1يف1اأبع���اد1عملي���ات1الذاك���رة1)اال�ستدع���اء1والتع���رف(1
والدرجة1الكلية11يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1ل�سالح1التطبيق1البعدي.

31 ال1توجد1فروق1دالة1اح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1اأطفال1املجموعة1التجريبية1.
االأوىل1)املتخلف���ني1عقلي���ا1القابل���ني1للتعل���م(1واأطفال1املجموع���ة1التجريبية1
الثاني���ة1)التوحدي���ني(1يف1اأبع���اد1عملي���ات1الذاك���رة1)اال�ستدع���اء1والتع���رف(1

والدرجة1الكلية1يف1القيا�ص1البعدي.
41 ال1توجد1فروق1دالة1اح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1اأطفال1املجموعة1التجريبية1.

االأوىل1)املتخلف���ني1عقلي���ا1القابلني1للتعلم(1يف1عملي���ات1الذاكرة1)اال�ستدعاء1
والتعرف(1يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي.

51 1ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اح�سائي���ا1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1اأطف���ال1املجموع���ة1.
التجريبية1الثانية1)التوحديني(1يف1عمليات11الذاكرة1)اال�ستدعاء1والتعرف(1

يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي.



فعالية برنامج لتنمية مهارات ما وراء الذاكرة  با�شتخدام الو�شائط املتعددة  د . داليا خريي عبد الوهاب& د . حممد م�شطفى الديب

- 224 -

ثامنا : اإجـراءات البحث :
اأ - منه�ج البح�ث:1يعتم���د1البح���ث1احل���ايل1عل���ى1املنهج1�سب���ه1التجريب���ي1ملعرفة1
فعالية1برنامج1لتنمية1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1يف1حت�سني1عمليات1الذاكرة1لدى1

االطفال1املتخلفني1عقليا1والتوحديني1واملقارنة1بينهما1.

ب – امل�س�اركون يف البح�ث : تكونت1جمموعتي1البح���ث1من1االأطفال1املتخلفني1
عقلي���ا1والتوحدي���ني1مبعهد1الرتبية1الفكري���ة1مبدينة1الطائ���ف1التهيئة1,1وكانت1

على1النحو1التايل1:

1 - املجموع�ة الأوىل : املتخلف�ون عقليا :1بلغ1عدده���م1)4(1اأطفال1من1املتخلفني1
عقلي���ا1,1واخت���ريوا1وفق���ا1ًلتواف���ر1ع���دد1م���ن1االأطف���ال1امللتحقني1مبعه���د1الرتبية1
الفكرية1مبدينة1الطائف1,1وتتوافر1فيهم1�سروط1اختيار1العينة1وخا�سة1بالن�سبة1
للعم���ر1الزمن���ي1املطل���وب1,1وموافق���ة1اإدارة1معه���د1الرتبي���ة1الفكري���ة1,1كم���ا1اطل���ع1
الباحثان1على1�سجالت1االأطفال1املقيدين1باملعهد1ملعرفة1عدد1االأطفال1فى1املرحلة1
العمرية1من1)6-12(1ومتتد1ن�سب1ذكائهم1ما1بني1)50-70(1,1كما1مت1عمل1مقابلة1
�سخ�سية1للباحث1مع1االأطفال1الذين1مت1اختيارهم1وذلك1فى1ح�سور1االأخ�سائي1
النف�س���ي1باملعهد1حيث1مت1ا�ستبع���اد1االأطفال1امل�سابني1ببع�ص1االأمرا�ص1امل�ساحبة1

للتخلف1العقلي1�سواء1الع�سوية1اأو1النف�سية.

2 - املجموع�ة الثاني�ة : الأطفال التوحديون :1بلغ1عددهم1)4(1اأطفال1توحديني1,1
وت���راوح1اأعماره���م1الزمني���ة1ما1بني1)16– 12(1عاما1,1مم���ن1يح�سلون1على1درجات1
مرتفع���ة1عل���ى1قائم���ة1املظاه���ر1ال�سلوكي���ة1الأطف���ال1التوح���د1للخ���ويل1)2004(1,1
وانطب���ق1عليه���م1اأربع1ع�سرة1عبارة1على1االأقل1من1مقيا�ص1الطفل1التوحدى1لعبد1
اهلل1)120001(1,1كم���ا1مت1حتدي���د1ن�س���ب1ذكاء1هوؤالء1االأطفال1بن���اء1على1تطبيق1اأحد1

اختبارات1الذكاء.

وروع���ى1يف1اختي���ار1املجموعت���ني1حتقي���ق1التكاف���وؤ1ب���ني1اأطف���ال1جمموعت���ي1
البحث1على1النحو1التايل1:1
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1- اجلن��س : اقت�سر1الباحثان1عند1اختيارهما1لعينة1البحث1احلاىل1على1الذكور1
فقط1ال�ستبعاد1اأثر1متغري1اجلن�ص.

2- العم�ر الزمن�ي : مت1اختيار1اأع�ساء1املجموعتني1ف���ى1املرحلة1العمرية1من1)6-
12(1�سنة1ومتت1املكافئة1بينهما1فى1العمر1الزمني1,1واجلدول1التايل1يو�سح1تكافوؤ1

املجموعتني1فى1متغري1العمر1الزمني.1

جدول )1( 
الفروق بني متو�صطي رتب درجات اأطفال جمموعة املتخلفني عقليا والتوحديني 

فى العمر الزمني 
مستوى الداللةUzمجموع الرتبمتوسط الرتبنمجموعة

43.7515المتخلفين 
غير دالة50.877

45.2521التوحديين

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1)1(1اأن1قيم���ة1)z(1ملعرف���ة1الف���روق1ب���ني1جمموعة1
املتخلفني1عقليا1والتوحديني1يف1متغري1العمر1الزمني1بلغت1)0,877(1وهي1قيمة1
غ���ري1دال���ة1اإح�سائيا1ًمما1ي�سري1اإىل1عدم1وجود1فروق1بني1املجموعتني1,1وهذا1يعد1

موؤ�سرا1ًعلى1التكافوؤ1بينهما1يف1متغري1العمر1الزمني.

3 - امل�ستوى الجتماعي والقت�سادي : 
االقت�س���ادي1 للم�ست���وى1 موؤ�س���را1 االأم���ر1 ويل1 وظيف���ة1 الباحث���ان1 اعت���رب1
واالجتماع���ي1ملجموعة1املتخلفني1عقليا1وجمموعة1التوحديني1,1وهذه1الوظائف1
متقارب���ة1,1حي���ث1اإنهم1ينتمون1اإىل1منطقة1�سكني���ة1واحدة1وهي1منطقة1الطائف1,1
والظ���روف1املعي�سي���ة1واحدة1,1واجلدول1)2(1التايل1يو�س���ح1وظائف1اأولياء1االأمور1
يف1جمموع���ة1املتخلفني1عقليا1والتوحدي���ني1كموؤ�سر1لتقارب1امل�ستوى1االقت�سادي1

واالجتماعي.
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جدول )2(
وظائف اأولياء االأمور يف جمموعة املتخلفني عقليا والتوحديني

التوحديونالمتخلفون عقلياوظيفة ولي األمر
21القطاع العسكري
11تاجر

11متقاعد
01الصحة

44المجموع

يت�س���ح1من1اجلدول1)2(1ال�سابق1تقارب1وظائف1اأولياء1االأمور1يف1جمموعة1
املتخلفني1عقليا1والتوحديني1,1مما1ي�سري1اإىل1موؤ�سر1تكافوؤ1املجموعني1يف1امل�ستوى1

االقت�سادي1واالجتماعي1تقريبا.1

4 - التجان�س يف م�ستوي عمليات الذاكرة.
مت1تطبي���ق1مقيا����ص1عمليات1الذاكرة1قبليا1عل���ى1املجموعتني1التجريبيتني1
للتجان����ص1بينهم���ا1,1واجل���دول1)2(1التايل1يو�س���ح1الفروق1ب���ني1اأطفال1جمموعة1

املتخلفني1عقليا1والتوحديني1فى1عمليات1الذاكرة1وم�ستوى1الداللة.
جدول )3( 

الفروق بني اأطفال جمموعة املتخلفني عقليا والتوحديني يف عمليات الذاكرة
الداللةUzمجموع الرتبمتوسط الرتبنمجموعةالبعد

45.1320.50المتخلفين االستدعاء
غير دالة550.833

43.8815.5التوحديين
44166المتخلفينالتعرف

غير دالة0.624
4520التوحديين

44.50188المتخلفينالدرجة الكلية
غير دالة0.827 44.5018التوحديين

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)3(1ال�ساب���ق1اأن1الفروق1ب���ني1متو�سطي1رت���ب1درجات1
املجموعت���ني1غ���ري1دالة1اإح�سائيا1ًمما1ي���دل1على1عدم1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ً
ب���ني1متو�سطي11ابعاد1عمليات1الذاك���رة1اال�ستدعاء1والتعرف1والدرجة1الكلية1قبل1
التدريب1على1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1,1مما1ي�سري1اإىل1تكافوؤ1املجموعتني1يف1ابعاد1

عمليات1الذاكرة1اال�ستدعاء1والتعرف1والدرجة1الكلية.
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 5 – القائم بالتجربة : 

111111اأج���رى1اأح���د1الباحث���ني1بنف�س���ه1جمي���ع1اجلل�س���ات1التدريبي���ة1لربنامج1البحث1
وتطبي���ق1االختب���ارات1واملقايي����ص1قبلي���ا1ًوبعديا1ًعل���ى1جمموعت���ي1البحث1حتى1ال1

يكون1للقائم1بالتجربة1اأي1اأثر1يف1نتائج1البحث1.

ج� - اأدوات البحث :

1- قائمة املظاهر ال�سلوكية لأطفال الأوتيزم : 111اإعداد1اخلوىل1)120041(
2-1مقيا�ص1الطفل1التوحدى11111111111111111111111111:1اإعداد1حممد1)120031(

3-1مقيا����ص1�ستانفورد1بينيه1للذكاء1)الطبع���ة1الرابعة(1,1تعريب1وتقنني/1حنوره1
.)2001(

4-1مقيا�ص1عمليات1الذاكرة1امل�سور111111111111111111111111اإعداد1/1الباحثني.
5-1الربنام���ج1التدريب���ي1مله���ارات1ما1وراء1الذاك���رة1با�ستخدام1الو�سائ���ط1املتعددة.111

اإعداد1/1الباحثني.

وميكن1تف�سيل1هذه1االأدوات1على1النحو1التايل1:
1- قائمة املظاهر ال�سلوكية لأطفال التوحد :     1111اإعداد/1اخلوىل1)120041(

تكونت1قائمة1املظاهر1ال�سلوكية1الأطفال1التوحد1من1اأربعة1جماالت1رئي�سة1
,1هى1ا�سطراب1االنتباه1,1وا�سطراب1التفاعل1االجتماعى1,1وا�سطراب1التوا�سل1,1
وال�سلوكيات1النمطية1,1ويتم1تطبيق1القائمة1على1اأحد1الرا�سدين1الذين1يقومون1
برعاية1الطفل1على1اأن1تعك�ص1االإجابة1على1بنود1القائمة1ما1اإذا1كان1الطفل1يوؤدى1
– بالفعل1– الن�ساط1اأو1ال�سلوك1اأو1الوظيفة1التى1يقي�سها1البند1,1وراعى1الباحث1
ف���ى1اإع���داد1القائم���ة1اأن1تك���ون1االإجابة1عل���ى1بنود1القائم���ة1على1طريق���ة1ليكرت1)1
ن���ادرا1– اأحيان���ا1– كث���ريا1(1,1وم���ر1اإع���داد1القائم���ة1بعدة1خطوات1ب���دءا1من1القيام1
بدرا�س���ة1ا�ستطالعي���ة1على1بع�ص1اأطفال1التوحد1,1وكذلك1على1اأ�سر1بع�ص1اأطفال1
التوح���د1,1واالإط���الع1على1العديد1من1البحوث1احلديثة1فى1جمال1التوحد1,1حتى1

مت1الو�سول1اإىل1حتديد1املجاالت1الرئي�سة1للتوحد.
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اخل�صائ�س ال�صيكومرتية للمقيا�س : 
اأ – ال�س�دق : �س�دق املحكم�ني : عر����ص1م�سم���م1القائمة1ف���ى1�سورته���ا1االأولية1
عل���ى1جمموعة1من1اأ�ساتذة1ال�سح���ة1النف�سية1,1والطب1النف�سى1,1واملخ1واالأع�ساب1
وعددهم1)8(1,1)6(1من1اأمهات1واآباء1اأطفال1م�سابني1بالتوحد(1حتى1مت1اال�ستقرار1
عل���ى1املج���االت1والبن���ود1اخلا�سة1بكل1جمال1م���ن1جماالت1القائم���ة1,1وللتاأكد1من1
�سدق1القائمة1و�سدق1جماالتها1وبنود1كل1جمال1ح�سب1الباحث1�سدق1املحكمني1
,1حي���ث1بلغ���ت1ن�سب���ة1االتف���اق1بالن�سبة1للمج���االت1االأربعة1)1100%(1,1اأم���ا1بالن�سبة1
لبن���ود1ك���ل1جمال1اقت�سر1الباحث1على1البنود1التى1ح�سلت1على1ن�سبة1اتفاق1تزيد1
على601%1,1ومت1ا�ستبعاد1البنود1املكررة1فى1املجاالت1املختلفة1,1والبنود1التى1حتتاج1

االإجابة1عليها1اإىل1وقت1طويل1مع1الرتدد1فى1االإجابة1عليها.

ب – الثب�ات :1ح�س���ب1م�سم���م1القائم���ة1ثباته���ا1بطريق���ة1االإعادة1عل���ى1جمموعة1
عدده���ا1)9(1اأمه���ات1,1)3(1اآباء1الأطفال1ذوي1توح���د1بفا�سل1زمنى1اأ�سبوعني1,1وبلغ1
معام���ل1االرتب���اط1ب���ني1التطبي���ق1االأول1والتطبيق1الثان���ى1)0٫72(1,1وهذا1املعامل1
مقب���ول1حل���د1م���ا1,1ثم1ح�س���ب1الباحثان1احلاليان1ثب���ات1القائمة1بطريق���ة1االإعادة1
عل���ى1جمموع���ة1عددها1)8(1اآباء1,1)4(1اأمه���ات1الأطفال1ذوي1التوحد1بفا�سل1زمنى1
)17(1يوما1,1وبلغ1معامل1االرتباط1بني1التطبيق1االأول1والتطبيق1الثانى1)0٫79(1

,1وهذا1املعامل1ميكن1قبوله.

2- مقيا�س ت�سخي�س الطفل التوحدى :         11اإعداد1حممد1)120031(
اأع���د1حمم���د1)120001(1مقيا�ص1الطفل1التوحدى1,1ويتاألف1هذا1املقيا�ص1من1
)28(1عبارة1,1يجاب1عنها1ب�1)نعم(1اأو1)ال(1من1جانب1االأخ�سائى1اأو1اأحد1الوالدين1
,1ومتث���ل1تل���ك1العبارات1مظاه���ر1اأو1اأعرا�ص1للتوحد1,1و�ساغه���ا1الباحث1فى1�سوء1
املحك���ات1الت���ى1مت1عر�سه���ا1فى1الطبعة1الرابع���ة1من1دليل1الت�سني���ف1الت�سخي�سى1
واالإح�سائ���ى1لالأمرا�ص1واال�سطرابات1النف�سي���ة1والعقلية1DSM – IV1ال�سادر1
ع���ن1اجلمعي���ة1االأمريكية1للط���ب1النف�س���ى1)1994(1,1اإىل1جان���ب1مراجعة1الرتاث1
ال�سيكولوج���ى1وال�سيكات���رى1ح���ول1م���ا1كتب1عن1ه���ذا1اال�سط���راب1,1ويعنى1وجود1
ن�سف1هذا1العدد1من1العبارات1)14(1عبارة1على1االأقل1,1وانطباقها1على1الطفل1اأنه1
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يعان���ى1م���ن1التوحد1,1وفى1الغالب1ال1تعطى1درجة1له���ذا1املقيا�ص1,1ولكنه1ي�ستخدم1
فق���ط1بغر����ص1ت�سخي�سى1,1وذلك1للتاأكد1من1اأن1الطفل1يعانى1فعال1من1التوحد1,1

وذلك1عن1طريق1انطباق1احلد1االأدنى1من1عبارات1هذا1املقيا�ص1عليه.

اخل�صائ�س ال�صيكومرتية للمقيا�س :
اأ – ال�صدق :

1 – �س�دق املحكمني :1عر�ص1م�سمم1املقيا����ص1فى1�سورته1االأولية1على1جمموعة1
م���ن1املحكم���ني1,1حيث1مت1االإبقاء1على1العبارات1التى1حازت1على951%1-1على1االأقل1
اإجم���اع1املحكم���ني1,1وحذف1الباح���ث1)5(1عبارات1لي�سب���ح1العدد1النهائى1 – م���ن1

لعبارات1املقيا�ص1281عبارة.

2 – ال�س�دق التالزم�ي :1طبق1م�سم���م1املقيا�ص1على1جمموعة1م���ن1اأطفال1التوحد1
)ن1=131(1,1وا�ستخدام1مقيا�ص1بخيت1)1999(1كمحك1خارجى1بلغ1معامل1ال�سدق1
)0٫86(1وبح�س���اب1قيم���ة11)ر(1ب���ني1تقيي���م1االأخ�سائ���ى1وتقيي���م1وىل1االأم���ر1بلغ���ت1

1.)0٫84(

ب – الثب�ات :1طبق1ه���ذا1املقيا�ص1مرتني1بفا�سل1زمنى1مقداره1�سهر1واحد1بلغت1
قيمة1معامل1الثبات1)0٫92)1,1وبا�ستخدام1معادلةKR – 21 1بلغت1)0٫85(11وهى1

جميعا1قيم1دالة1عند1)0٫01(.

3 - مقيا�س )�ستانفورد - بينيه( للذكاء :1ترجمة1:1م�سري1حنوره1)20-8111:2001(1
يعت���رب1مقيا����ص1�ستانف���ورد1– بيني���ه1)ط41(1م���ن1اأك���ر1مقايي����ص1الذك���اء1
اهتمام���ا1ًبتحري1الدق���ة1واملو�سوعية1,1كما1هذه1الطبعة1معدة1للتطبيق1يف1جميع1
الب���الد1العربي���ة1,1واملعايري1م�ستمدة1من1عينات1م�سحوبة1من1عدد1من1املجتمعات1
العربي���ة1,1ويعتم���د1مقيا����ص1بينيه1اجلديد1)ط141(1على1املج���االت1املعرفية1املكونة1
ملفهوم1الذكاء1مبعناه1احلديث1,1وهو1يت�سمن1ثالثة1حماور1تت�سمن1)4(1جماالت1
,1)15(1اختبارا1ًفرعيا1.1ًويحتاج1الفاح�ص1اأحيانا1ًاإىل1ا�ستخدام1بطاريات1خمت�سرة1

ت�سم1عددا1ًقلياًل1من1املقايي�ص.
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ويتم1ا�ستخدام1بطارية1امل�سح1ال�سريع1وتت�سمن1)4(1اختبارات1لذا1فاحلقيبة1
ملقيا����ص1�ستانف���ورد1– بينيه1تت�سمن1كتاب1)كرا�سة(1ت�سجيل1االإجابات1,1و�سندوق1
ب���ه1مكعب���ات1بي�س���اء1مر�س���وم1عليه���ا1نق���اط1�س���وداء1ت�ستخ���دم1يف1اختب���ار1احل�ساب1
للم�ستويات1الدنيا1,1و�سندوق1به1مكعبات1مر�سوم1عليها1م�ساحات1بي�ساء1و�سوداء1
ت�ستخ���دم1يف1اختبار1حتليل1النم���ط1,1وعلبة1بها1مكونات1اختبار1ذاكرة1اخلرز1وهي1
عب���ارة1عن1قط���ع1على1اأ�سك���ال1القمع1والطب���ق1واالأنبوبة1والك���رة1ذات1األوان1زرقاء1
وبي�س���اء1وحم���راء1,1)3(1م���ن1كل1ل���ون1لكل1�سكل1من1االأ�سك���ال1االأربعة1,1كما1يوجد1
به���ا1حام���ل1يركب1به1عم���ودان1اأحدهما1ق�س���ري1لالأعمار1ال�سغ���رية1واالآخر1اأطول1
لالأعمال1الكبرية1,1وقلم1ر�سا�ص1وممحاة1,1وكتاب1البنود1)1(1وي�سم1اختبارات1“ 
املف���ردات1واحل�س���اب1وتذكر1اجلمل1وحتليل1النم���ط1والفهم1“ ,1وكتاب1البن�ود1)2(1

وي�سم1اختب�ار1ذاك�رة1اخلرز1,1والدلي�ل1الفن�ي1للتطبيق1والت�سحيح1.1

اخل�صائ�س ال�صيكومرتية لالختبار :
اأ - �سدق مقيا�س بينيه : حر�ص1املوؤلفون1على1توفري1م�سداقية1عالية1للمقيا�ص1
وذل���ك1با�ستخ���دام1العديد1من1االإج���راءات1للتثبت1من1�س���دق1املقيا�ص1واختباراته1

الفرعية1,1وكان1من1اأبرزها1:1
• ح�س���اب1معام���ل1االرتب���اط1بني1درج���ات1املقيا�س���ني1)ط1,14ط31(1ومت1اكت�ساف1	

معامالت1ارتباط1كما1يلي1:1)0٫76(1مع1اختبارات1جمال1اال�ستدالل1اللفظي1
,1)0٫56(1م���ع11اختب���ارات1جمال1اال�ستدالل1الب�سري1التجريدي1,1)0٫71(1مع1
اختب���ارات1جم���ال1اال�ست���دالل1الكم���ي1,1)0٫67(1مع1اختبارات1جم���ال1الذاكرة1
ق�س���رية1امل���دى1,1)0٫81(1م���ع1جمم���وع1درج���ات1االختب���ار1)الدرج���ة1املركب���ة1

للذكاء(1.1
• ح�س���اب1معامالت1االرتباط1على1عينات1متنوعة1يف1ذكائها1و�سملت1املوهوبني1	

واملتفوقني1)0٫90(1,1وذوي1االحتياجات1اخلا�سة1والتخلف1العقلي1)0٫98(1,11
وجاءت1معامالت1االرتباط1دالة1ومعربة1ب�سكل1وا�سح.1
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ب - ثبات املقيا�س : ا�ستخدم11املوؤلفون1العديد1من1الطرق1حل�ساب1ثبات1املقيا�ص1
الطبع���ة1الرابع���ة1واختباراته1الفرعي���ة1,1ومن1ذلك1معادلة1كي���ودر1وريت�سارد�سون1
)20(1ودرجات11اخلطاأ1املعياري1وتراوحت1معامالت1الثبات1ما1بني1)10٫72و0٫961(1
,1واإعادة1التطبيق1)0٫70(1جلميع1املجموعات1العمرية1وجلميع1جماالت1املقيا�ص1,1

وثبت1منها1اأن1اختبارات1املقيا�ص1على1درجة1عالية1من1الثبات.

كيفي�ة الت�س�حيح :1يعط���ي1الفاح����ص1لك���ل1دائرة1ح���ول1ناج���ح1)ن(1درج���ة1واحدة1
ولك���ل1دائ���رة1ح���ول1)ر(1�سفر1,1ويف1حال���ة1ح�سول1املفحو�ص1عل���ى1درجة1خام1كلية1
لالختب���ار1ت�س���اوي1�سف���ر1حتت�سب1ل���ه1درجة1تائي���ة1اعتبارية1ت�س���اوي1)17(1,1وبعد1
ذلك1يحول1الفاح�ص1الدرجات1اخلام1للتالميذ1اإىل1درجات1معيارية1للمجال1,1ثم1
جمع1الدرجات1املعيارية1للمجاالت1اإىل1درج�ة1مركب�ة1للذك�اء1ت�ساوي1ن�سبة1الذكاء1

وهذا1با�ستخدام1جداول1الدرجات1املعيارية.1

4-  اختبارات عمليات الذاكرة  :     111111111111111111111111111اإعداد1الباحثني1

و�سف الختبارات :1ميكن1و�سف1اختبار1عمليات1الذاكرة1يف1�سورتها1النهائية1على1
النحو1التايل1:1

اختبارات ال�ستدعاء والتعرف : 
ا�ستم���ل1اختب���ار1اال�ستدع���اء1والتع���رف1على1اختب���ارات1فرعية1وه���ي1اختبار1

االأعداد1واختبار1الكلمات1واختبار1الرموز1واختبار1ال�سور1وذلك1كما1يلي1:1
1 - اختب�ار الأع�داد :1وهو1عبارة1ع���ن1)5(1قوائم1كل1قائمة1حتتوي1علي1)6(1اأعداد1
وك���ل1ع���دد1يتكون1من1رقم1واحد1اأو1رقمني1علي1االأكر1,1ثالثة1اأعداد1منها1فردية1
,1والثالث���ة1اأع���داد1االأخ���رى1زوجي���ة1وتعر�ص1كل1قائم���ة1علي1التلميذ1مل���دة1زمنية1
حمددة1)160ثانية(1,1ويطلب1منه1حفظ1هذه1االأعداد1بعد1ت�سنيفها1يف1فئات1,1ثم1
بع���د1ذل���ك1يقا�ص1اال�ستدعاء1بعدد1االأعداد1التي1ي�ستطيع1التلميذ1ذكرها1وكتابتها1
ب�سك���ل1�سحي���ح1يف1�سفح���ة1االإجابة1بعد1اإخف���اء1القائمة1,1وتعط���ي1درجة1لكل1عدد1
�سحيح1يكتبه1التلميذ1,1ويقا�ص1التعرف1من1خالل1تقدمي1هذه1االأعداد1املعرو�سة1
�سم���ن1اأعداد1اأخ���رى1يف1�سفحة1م�ستقلة1ويقوم1التلمي���ذ1بو�سع1عالمةü(1(1علي1
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الع���دد1ال���ذي1�سبق1عر�سه1عليه1اأو1الذي1�ساهده1م�سبق���ا1بالقائمة1,1وتعطي1درجة1
لك���ل1ع���دد1�سحي���ح1يتعرف1علي���ه1التلميذ1,1وتخ�س���م1درجة1لكل1ع���دد1خطاأ1وذلك1

ال�ستبعاد1ا�ستخدام1التلميذ1الأ�سلوب1املحاولة1واخلطاأ.1

2 - اختبار الكلمات : وهو1عبارة1عن1)5(1قوائم1كل1قائمة1حتتوي1علي1)6(1كلمات1
ترب���ط1كل1ثالث1منه���ا1�سفة1م�سرتكة1مثال1فاكهة1,1خ�سروات1,1مالب�ص1,1و�سائل1
موا�س���الت1,1مه���ن1,1حيوان���ات1,1اأدوات1كتابي���ة1,1اأجه���زة1كهربائي���ة1,1اأ�سا�ص1منزيل1
,1وتعر����ص1ك���ل1قائم���ة1عل���ي1التلميذ1ملدة1زمني���ة1حمددة1)160ثاني���ة(1ويطلب1منه1
حف���ظ1ه���ذه1الكلمات1بعد1ت�سنيفها1يف1فئات1وبعد1ذل���ك1يقا�ص1كل1من1اال�ستدعاء1

والتعرف1بنف�ص1الطريقة1التي1ا�ستخدمت1يف1اختبار1االأعداد.1

3 - اختب�ار الرم�وز :1وهو1عب���ارة1عن1)5(1قوائم1كل1قائمة1حتت���وي1علي1)6(1رموز1
جميعه���ا1م���ن1احلروف1االأبجدية1للغة1العربية1,1يت�سابه1كل1اثنني1منها1يف1ال�سكل1
بع���د1ح���ذف1النق���ط1,1وتعر����ص1ك���ل1قائمة1عل���ي1التلميذ1مل���دة1زمنية1حم���ددة1)160
ثاني���ة(1ويطل���ب1منه1حفظ1هذه1الرموز1بعد1ت�سنيفه���ا1يف1فئات1وبعد1ذلك1يقا�ص1
كل1من1اال�ستدعاء1والتعرف1بنف�ص1الطريقة1التي1ا�ستخدمت1يف1اختبار1االأعداد.1

4 - اختب�ار ال�س�ور :1وهو1عب���ارة1عن1)5(1قوائم1كل1قائمة1حتت���وي1علي1)6(1�سور1
,1ترب���ط1ك���ل1ث���الث1�س���ور1منها1�سف���ة1م�سرتكة1مث���ل1اختب���ار1الكلم���ات1,1وتعر�ص1
ك���ل1قائم���ة1علي1التلميذ1مل���دة1زمنية1حمددة1)160ثانية(1ويطل���ب1منه1حفظ1هذه1
ال�س���ور1بع���د1ت�سنيفه���ا1يف1فئ���ات1ويتم1معرفة1ا�س���م1كل1�سورة1�سفهي���ا1,1ومل1يدون1
الباحث1ا�سم1كل1�سورة1اأ�سفل1ال�سورة1حتى1يركز1التلميذ1علي1ال�سورة1اأو1ال�سكل1
,1ولي����ص1الكلم���ة1)اال�س���م(1,1ث���م1بعد1ذلك1يت���م1قيا�ص1اال�ستدع���اء1والتعرف1بنف�ص1
الطريق���ة1الت���ي1ا�ستخدمت1يف1اختبار1االأع���داد1,1اأي1اأن1املجم���وع1الكلي1الختبارات1

عمليات1الذاكرة1)120(1درجة.1
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اخل�صائ�س ال�صيكومرتية لالختبار : 
اأ - ال�سدق : ح�سب1الباحثان1�سدق1اختبارات1عمليات1الذاكرة1من1خالل1معامل1
االرتب���اط1ب���ني1درج���ات1جمموعة1من1االأطف���ال1عددهم1)15(1طف���ال1علي1اختبار1
عملي���ات1الذاكرة1احل���ايل1ودرجاتهم1يف1اختبار1التح�سي���ل1الدرا�سي1فبلغت1قيمة1

معامل1االرتباط1)0٫86(1وهي1قيم1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(1.1

الثب�ات :1ح�س���ب1الباحث���ان1ثب���ات1اختب���ار1عملي���ات1الذاك���رة1م���ن1خ���الل1تطبي���ق1
االختب���ار1عل���ى1جمموع���ة1م���ن1االأطف���ال1عددهم1)15(1طف���ال1,1ثم1اأعي���د1تطبيقه1
عليه���م1بفا�س���ل1زمن���ي1ق���دره1)15(1يوم���ا1,1ث���م1ح�سب���ا1معام���الت1االرتب���اط1ب���ني1
التطبي���ق1االأول1والث���اين1,1وكان���ت1قيمت���ه1)0٫88(1وه���و1دالة1عند1م�ست���وي1,10٫011

وميكن1الوثوق1به.

5 - الربنامج التدريبي ملهارات ما وراء الذاكرة    1111111111111اإعداد1الباحثني

اله�دف الع�ام للربنام�ج :1يهدف1الربنام���ج1اإيل1اكت�ساب1مهارات1م���ا1وراء1الذاكرة1
با�ستخدام1الو�سائط1املتعددة1يف1حت�سني1عمليات1الذاكرة1لدى1االأطفال1املتخلفني1

عقليا1والتوحديني.

حمتوى الربنامج : 1بت�سمن1الربنامج1كلمات1وفقرات1واأنا�سيد1و�سور1مت1اختيارها1
م���ن1الكت���ب1الدرا�سي���ة1املق���ررة1عل���ى1االأطف���ال1املتخلف���ني1عقلي���ا1والتوحديني1يف1

)اللغة1العربية1– الريا�سيات(1بعد1حتليل1حمتوى1الكتب1املقررة1عليهم.1

و�سف الربنامج : يتكون1الربنامج1من1)10(1جل�سات1تدريبية1منها1اجلل�سة1االأويل1
التمهيدية1)بع�ص1ا�سرتاتيجيات1ما1وراء1الذاكرة(1والتي1تهدف1اإىل1تقدمي1تعرف1
ع���ام1عل���ى1الربنام���ج1واأهداف���ه1وحمتوياته1,1وتعت���رب1هذه1اجلل�س���ة1مهمة1جلميع1
اجلل�سات1التالية1,1واجلل�سة1الثانية1التدريب1على1متغري1اخل�سائ�ص1ال�سخ�سية1
,1واجلل�سة1الثالثة1التدريب1علي1متغري1خ�سائ�ص1املهمة1ومتغري1تقييم1ال�سعوبة1
,1واجلل�س���ة1الرابع���ة1التدري���ب1عل���ي1متغ���ري1خ�سائ����ص1اإ�سرتاتيجيت���ي1الت�سمي���ع1
والتنظي���م1,1واجلل�س���ة1اخلام�سة1التدريب1عل���ي1متغري1خ�سائ����ص1اإ�سرتاتيجيتي1
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الت�س���ور1العقل���ي1والكلم���ة1املفتاحي���ة1,1واجلل�س���ة1ال�ساد�س���ة1التدري���ب1علي1الوعي1
1, املعرفي���ة1 متغ���ري1احل�سا�سي���ة1 عل���ي1 التدري���ب1 ال�سابع���ة1 ,1واجلل�س���ة1 بالذاك���رة1
واجلل�س���ة1الثامن���ة1التدري���ب1علي1مراقبة1الذاك���رة1,1واجلل�س���ة1التا�سعة1التدريب1
عل���ي1�سب���ط1وتوجي���ه1ال���ذات1اأثن���اء1التذك���ر1,1واجلل�س���ة1العا�س���رة1جل�س���ة1ختامية1
وتقوميي���ة1,1وهي1عبارة1عن1جل�سة1جممع���ة1تقوميية1يتم1فيها1املراجعة1واالإمتام1
والتكام���ل1عل���ى1جمي���ع1املتغريات1الت���ي1مت1التدريب1عليها1يف1اجلل�س���ات1ال�سابقة1,1
ويت���م1تنفيذ1جميع1اجلل�س���ات1ماعدا1اجلل�سة1التمهيدية1عل���ي1البناء1الذي1حدده
1(Perez & Garcia, 2002:97 )1“ وال���ذي1يتمث���ل1يف1اأن1ك���ل1جل�س���ة1تدريبي���ة1
تت���م1عل���ي1اأربع1خط���وات1رئي�سة1ه���ي1تن�سيط1املعرف���ة1ال�سابق���ة1بخال�سة1ق�سرية1
م���ن1اجلل�س���ة1االأخرية1,1اأداء1التدريبات1التي1ت�ستم���ل1عليها1تلك1اجلل�سة1,1ونهاية1

اجلل�سة1مبلخ�ص1�سامل1لها.
احل�دود الزمنية واملكاني�ة لتطبيق الربنامج :1مت1التطبي���ق1العملي1للربنامج1
على1مدى1)6(1اأ�سابيع1,1ومت1تطبيق1الربنامج1بواقع1جل�ستني1اأ�سبوعيا1يف1الف�سل1
الدرا�سي1االأول1للعام1الدرا�سى1لعام11435/14341ه�1حيث1مت1تطبيق1كل1جل�سة1من1
جل�س���ات1الربنام���ج1على1كل1من1جمموع���ة1االأطفال1املتخلف���ني1عقليا1وجمموعة1
االأطفال1التوحديني1مبعهد1الرتبية1الفكرية1مبدينة1بالطائف1,1وهناك1جل�سات1

مت1تطبيقها1على1جل�ستني1للفهم1واال�ستيعاب.

تا�صعا : االإجراءات التنفيذية للبحث :
11 مت1زيارة1معهد1الرتبية1الفكرية1مبدينة1الطائف1ويتم1توزيع1قائمة1املظاهر1.

ال�سلوكي���ة1الأطفال1االأوتيزم1,1ومقيا����ص1الطفل1التوحدى1,1ومقيا�ص1عمليات1
الذاكرة1امل�سور1املحو�سب1,1والتاأكد1من1درجة1الذكاء1من1خالل1اإعادة1تطبيق1

�ستانفورد1بينيه1املدون1باملعهد.111111
21 مت1جم���ع1االأدوات1الت���ي1مت1تطبيقه���ا1والقي���ام1بت�سحيحها1لتحدي���د1االأطفال1.

املتخلف���ني1عقلي���ا1)القابل���ني1للتعلم(1والأطفال1التوحدي���ني1,1وتق�سيمهم1اإىل1
جمموعتني1جتريبيتني.

31 مت1املجان�س���ة1ب���ني1املجموعت���ني1التجريبيت���ني1يف1ك���ل1م���ن1العم���ر1العقل���ي1,1.
ومقيا�ص1عمليات1الذاكرة1امل�سور1املحو�سب.
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41 . (SPSS)1القي���ام1باإدخ���ال1البيان���ات1ع���رب1احلا�سب1االآيل1م���ن1خالل1برنام���ج
لتحلي���ل1 1)10(  Statistical package for social Scienceاالإ�س���دار1

البيانات1اإح�سائيا.
51 حتديد1عينتي1امل�سروع1التجريبيتني1من1االأطفال1املتخلفني1عقليا1)القابلني1.

للتعلم(1واالأطفال1التوحديني.
61 اإع���داد1الربنام���ج1القائم1علي1م���ا1وراء1الذاكرة1با�ستخ���دام1الو�سائط1املتعددة1.

املنا�سب1لالأطفال1املتخلفني1عقليا1)1القابلني1للتعلم1(1و1االأطفال1التوحديني.
71 القي���ام1بتطبيق1الربنام���ج1القائم1علي1ما1وراء1الذاك���رة1با�ستخدام1الو�سائط1.

للتعل���م(1 )القابل���ني1 عقلي���ا1 املتخلف���ني1 االأطف���ال1 عل���ى1جمموع���ة1 املتع���ددة1
وجمموعة11االأطفال1التوحديني.1

81 بع���د1االنته���اء1م���ن1تطبي���ق1الربنامج1يت���م1تطبيق1مقيا����ص1عملي���ات1الذاكرة1.
امل�س���ور1املحو�سب1على1املجموعتني1التجريبيت���ني1)قيا�ص1بعدى(1ثم1تطبيق1
نف����ص1املقيا�س���ني1بع���د1مرور1�سه���ر1عل���ي1املجموعت���ني1التجريبيت���ني11لقيا�ص1

امتداد1اأثر1الربنامج1)قيا�ص1تتبعي(.
91 اإج���راء1العملي���ات1االإح�سائية1الالزمة1ملعرفة1فعالي���ة1الربنامج1امل�ستخدم1يف1.

حت�سني1عمليات1الذاكرة1امل�سور1املحو�سب1لدى1جمموعة1االأطفال1املتخلفني1
عقليا1)القابلني1للتعلم(1وجمموعة11االأطفال1التوحديني.

تف�سري1ومناق�سة1نتائج1امل�سروع1يف1�سوء1االإطار1النظري1,1والدرا�سات1ال�سابقة101.1
,1و�سياغة1التو�سيات1اخلا�سة1بالنتائج1.

عا�صرًا : االأ�صاليب االإح�صائية امل�صتخدمة :
11 اختبار1مان1ويتني1Mann- Witney1للك�سف1عن1داللة1الفروق1للمجموعات1-

امل�ستقلة1.
21 الف���روق1- دالل���ة1 حل�س���اب1 وي�ستخ���دم1 1Wilcoxon ويلكوك�س���ون1 اختب���ار1

للمجموعات1املرتبطة.
31 االإح�ساء1الو�سفي1املتمثل1يف1)1املتو�سط1– االنحراف1املعياري...1(1.-
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احلادي ع�صر : نتائج البحث ومناق�صتها : 
يعر����ص1الباحث���ان1نتائ���ج1البح���ث1وتف�سريه���ا1وذل���ك1للتحقق1م���ن1فرو�ص1
البح���ث1وا�ستخدم���ا1حزمة1الربام���ج1االإح�سائي���ة1(SPSS) على1النح���و1التايل1:1
املجموع���ة1التجريبي���ة1االأوىل1)املتخلف���ني1عقلي���ا1القابلني1للتعل���م(1,1واملجموعة1

التجريبية1الثانية1)التوحديني(1يف1عمليات11الذاكرة.

الفر��س الأول :1ين����ص1ه���ذا1الفر����ص1عل���ي1اأن���ه11»1توجد1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1بني1
متو�سط���ي1رتب1اأطف���ال1املجموعة1التجريبية1االأوىل1)املتخلف���ني1عقليا1القابلني1
للتعل���م(1يف1اأبع���اد1عملي���ات1الذاك���رة1)اال�ستدعاء1والتع���رف(1والدرج���ة1الكلية11يف1
القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1ل�سال���ح1التطبي���ق1البع���دي1»1,1والختب���ار1�سحة1هذا1
الفر����ص1ا�ستخ���دم1الباحثان1اختبار1ويلكوك�س���ون1Wilcoxon1لالأزواج1املتماثلة1,1

ويت�سح1ذلك1يف1اجلدول1)4(1التايل1:
جدول )4(

دالل��ة الفروق ب��ني متو�صطي رتب درج��ات اأطفال املجموع��ة التجريبي��ة االأوىل )املتخلفني 
عقلي��ا القابلني للتعلم( يف اأبع��اد عمليات الذاكرة )اال�صتدعاء والتع��رف(  والدرجة الكلية 

يف القيا�صني القبلي والبعدي.
العددالرتبالمتغير

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Z
مستوى 
الداللة

االستدعاء

صفرصفر0الرتب السالبة

1.9800.05 4الرتب الموجبة
2.5

10
0التساوي
4المجموع

التعرف

صفرصفر0الرتب السالبة

1.8900.05 42.510الرتب الموجبة
0التساوي
4المجموع

الدرجة 
الكلية

صفرصفر0الرتب السالبة

1.8900.05 42.510الرتب الموجبة
0ا التساوي
4المجموع
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يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)4(1ال�ساب���ق1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رت���ب1درجات1اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبي���ة1االأوىل1)املتخلفني1عقليا1
القابل���ني1للتعل���م(1يف1اأبع���اد1عملي���ات1الذاك���رة1)اال�ستدع���اء1والتع���رف(11والدرجة1
الكلي���ة1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1ل�سال���ح1القيا����ص1البع���دي1عن���د1م�ست���وى1

)0٫05(11وبذلك1مت1قبول1الفر�ص.

1,1(Lucangeli et al., 1995) وتتف���ق1ه���ذه1النتيج���ة1م���ع1م���ا1اأ�س���ار1اإلي���ه
اأداء1 اأن1 1)2012( والغ���زو1 وال�سري���دة1 وب�س���ارة1 1, 1)2000( وال�سري���ف1 وم�سطف���ى1
املجموع���ة1التجريبي���ة1ك���ان1اأف�س���ل1يف1اال�سرتج���اع1وم�ست���وي1مه���ارات1م���ا1وراء1
الذاك���رة1ويف1الفه���م1القرائ���ي1,1والتحك���م1يف1حت�س���ني1التح�سي���ل1االأكادميي1,1كما1
اتفقت1النتائج1مع1(Perez & Garcia, 2002)1,1وعي�سى1)2004(1,1وفوقية1عبد1
الفتاح1)120041(1يف1اأن1الربامج1التدريبية1لتنمية1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1حت�سن1
اأداء1الذاكرة1ومعدل1التذكر1,1وحت�سني1الوعي1بن�سق1الذاكرة1لدى1التالميذ1ذوي1
التخلف1العقلي1,1كما1وجد1 (GoldSmith et al., 2005)1,1واأمل1حافظ1)2002(1
  (Eakin, 2005)  (Kai et al, 2003) , (Sikstrom & Jonsson, 2005),
(Muller, 2006) ,1تاأث���ري1ب���ني1اأداء1الذاكرة1واملكون���ات1الفرعية1ملا1وراء1الذاكرة1
واملتمثل���ة1يف1املراقب���ة1وال�سب���ط1,1ووج���ود1حت�سن1يف1معدل1الت�سف���ري1واال�ستدعاء1
واالأحك���ام1عل���ى1التعل���م1,1كم���ا1وج���د1النج���ار1)2007(1,1والدمردا����ص1)2008(1اأث���ر1
الربنام���ج1التدريب���ي1مل���ا1وراء1الذاكرة1يف1عمليات1الذاك���رة1وا�سرتاتيجيات1جتهيز1

املعلومات.1

وق���د1يرجع1ظهور1ف���روق1دالة1بني1التطبيق1القبل���ي1والبعدي1لدى1اأطفال1
جمموع���ة1املتخلف���ني1عقلي���ا1القابل���ني1للتعل���م1ل�سالح1القيا����ص1البع���دى1اإىل1اأثر1
برنامج1لتنمية1مهارات1ما1وراء1الذاكرة11با�ستخدام1الو�سائط1املتعددة1يف1حت�سني1
عمليات1الذاكرة1)التعرف1واال�ستدعاء(1حيث1اأنه1�ساعد1على1زيادة1الوعي1بالذاكرة1
وعملياتها1,1وكيفية1عملها1واملراقبة1الذاتية1اأثناء1التذكر1والوعي1با�سرتاتيجيات1
الذاك���رة1املنا�سب���ة1,1وكيفي���ة1تطبيقه���ا1مم���ا1اأدى1يف1النهاي���ة1اإىل1حت�س���ن1مه���ارات1
م���ا1وراء1الذاك���رة1ب�سف���ة1عامة1ل���دى1االأطفال1املتخلف���ني1عقليا1القابل���ني1للتعلم1
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بع���د1تطبي���ق1الربنامج1,1والذي1انعك����ص1اإيجابيا1يف1عملي���ات1الذاكرة1)اال�ستدعاء1
والتع���رف(1,1وهذا1يتفق1مع1االفرتا�س���ات1البحثية1ملهارات1ما1وراء1الذاكرة1,1ومع1
م���ا1اأ�س���ارت1اإليه1بع�ص1البحوث1من1وج���ود1اأثر1اإيجابي1لربنامج1تنمية1مهارات1ما1

وراء1الذاكرة11يف1عمليات1الذاكرة1)اال�ستدعاء1والتعرف(.

الفر��س الث�اين :1ين����ص1الفر����ص1الث���اين1على1اأن���ه1»توجد1ف���روق1دال���ة1اح�سائيا1
ب���ني1متو�سطي1رت���ب1اأطفال1املجموعة1التجريبية1الثاني���ة1)التوحديني(1يف1اأبعاد1
عملي���ات1الذاك���رة1)اال�ستدع���اء1والتع���رف(1والدرجة1الكلي���ة11يف1القيا�سني1القبلي1
والبع���دي1ل�سال���ح1التطبي���ق1البع���دي«1,1والختب���ار1�سحة1ه���ذا1الفر����ص1ا�ستخدم1
الباحث���ان1اختب���ار1ويلكوك�س���ون1Wilcoxon1ل���الأزواج1املتماثل���ة1,1ويت�سح1ذلك1يف1

اجلدول1)5(1التايل1:1
جدول )5(

دالل��ة الفروق ب��ني متو�صطي رتب درجات ب��ني متو�صطي رتب اأطف��ال املجموعة التجريبية 
الثاني��ة )التوحديني( يف اأبعاد عملي��ات الذاكرة )اال�صتدعاء والتعرف(  والدرجة الكلية يف 

القيا�صني القبلي والبعدي.

متوسط الرتبالعددالرتبالمتغير
مجموع 
الرتب

Z
مستوى 
الداللة

االستدعاء

صفرصفر0الرتب السالبة

1.9800.05
4الرتب الموجبة

2.5

10

0التساوي

4المجموع

التعرف

صفرصفر0الرتب السالبة

1.9900.05
42.510الرتب الموجبة

0التساوي

4المجموع

الدرجة 
الكلية

صفرصفر0الرتب السالبة

1.9890.05
42.510الرتب الموجبة

0التساوي

4المجموع
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يت�س���ح1م���ن1اجلدول1)5(1ال�سابق1وجود1فروق1دالة1اح�سائيا1بني1متو�سطي1
رتب1اأطفال1املجموعة1التجريبية1الثانية1)التوحديني(1يف1اأبعاد1عمليات1الذاكرة1
)اال�ستدع���اء1والتع���رف(11والدرج���ة1الكلية1يف1القيا�سني1القبل���ي1والبعدي1ل�سالح1

التطبيق1البعدي1عند1م�ستوى1)0٫05(1وبذلك1مت1قبول1الفر�ص.

وتتف���ق1ه���ذه1النتيجة1مع1نتيج���ة1بح���ث(1Bennetto et al., 1996(1يف1اأن1
اأداء1االأطفال1التوحديني1كان1متو�سطا1على1كل1من1التعرف1طويل1وق�سري1املدى1
واالإدراك1واال�ستدع���اء1امللق���ن1والق���درة1عل���ى1تعل���م1املو�سوع���ات1اجلدي���دة1,1بينما1
ك���ان1اأداوؤه���م1منخف�سا1عل���ى1كل1من1ذاكرة1الرتتي���ب1املوؤقت1,1وذاك���رة1اال�ستدعاء1
احل���ر1,1والذاك���رة1العامل���ة1,1والوظيف���ة1االإجرائي���ة1,1كم���ا1ا�ستنت���ج1اأن1االأطف���ال11

(Cox, 1994)ا�ستفادوا1من1التدريب1على1م�ستوي1اال�سرتجاع1احلر.1

وق���د1يرجع1ظهور1ف���روق1دالة1بني1التطبيق1القبل���ي1والبعدي1لدى1اأطفال1
جمموع���ة1التوحدي���ني1للتعل���م1ل�سالح1القيا����ص1البعدى1اإىل1اأث���ر1برنامج1لتنمية1
مهارات1ما1وراء1الذاكرة11با�ستخدام1الو�سائط1املتعددة1يف1حت�سني1عمليات1الذاكرة1
)التع���رف1واال�ستدع���اء(1حي���ث1اأنه1�ساعد1على1زيادة1الوع���ي1بالذاكرة1وعملياتها1,1
وكيفي���ة1عملها1واملراقب���ة1الذاتية1اأثن���اء1التذكر1والوع���ي1با�سرتاتيجيات1الذاكرة1
املنا�سب���ة1,1وكيفي���ة1تطبيقه���ا1مم���ا1اأدى1يف1النهاي���ة1اإىل1حت�س���ن1مه���ارات1م���ا1وراء1
الذاك���رة1ب�سف���ة1عامة1لدى1االأطف���ال1التوحديني1للتعلم1بع���د1تطبيق1الربنامج1,1
والذي1انعك�ص1اإيجابيا1يف1عمليات1الذاكرة1والتي1متثلت1يف1)اال�ستدعاء1والتعرف(1
,1وه���ذا1يتف���ق1م���ع1االفرتا�س���ات1البحثية1من1وج���ود1اأثر1اإيجاب���ي1لربنامج1تنمية1

مهارات1ما1وراء1الذاكرة11يف1عمليات1الذاكرة1)اال�ستدعاء1والتعرف(.

الفر�س الثالث :1ين�ص1فر�ص1الثالث1على1اأنه1»1ال1توجد1فروق1دالة1اح�سائيا1بني1
متو�سط���ي1رتب1اأطف���ال1املجموعة1التجريبية1االأوىل1)املتخلف���ني1عقليا1القابلني1
للتعل���م(1واأطف���ال1املجموع���ة1التجريبية1الثاني���ة1)التوحدي���ني(11يف1اأبعاد1عمليات1
الذاكرة1)اال�ستدعاء1والتعرف(1والدرجة1الكلية11يف1القيا�ص1البعدي1»1,1وللتحقق1
م���ن1�سح���ة1هذا1الفر�ص1ا�ستخ���دم1الباحثان1االأ�سلوب1االإح�سائ���ي1الالبارامرتية1
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1,11Mann-Whitney – U Testواجل���دول1)6(1يو�س���ح1النتائ���ج1 1 م���ان1وتن���ي1
املرتبط1بهذا1الفر�ص.

جدول )6(
الف��روق ب��ني متو�صطي رتب اأطف��ال املجموعة التجريبي��ة االأوىل )املتخلف��ني عقليا القابلني 
للتعل��م( واأطف��ال املجموع��ة التجريبي��ة الثاني��ة )التوحدي��ني(  يف اأبعاد عملي��ات الذاكرة 

)اال�صتدعاء والتعرف(  والدرجة الكلية يف القيا�س البعدي
مجموعةالبعد

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Uz
مستوى 
الداللة

2.352صفر2.510التجريبية األولىاالستدعاء
0.05

التجريبية الثانية
2.346صفر2.510التجريبية األولىالتعرف

0.05
التجريبية الثانية

2.49صفر2.510التجريبية األولىالدرجة الكلية
0.05

التجريبية الثانية

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)6(1ال�ساب���ق1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رتب1اأطف���ال1املجموعة1التجريبية1االأوىل1)املتخلف���ني1عقليا1القابلني1
للتعل���م(1واأطف���ال1املجموع���ة1التجريبية1الثاني���ة1)التوحديني(1يف1اأبع���اد1عمليات1
الذاك���رة1)اال�ستدع���اء1والتع���رف(1والدرج���ة1الكلي���ة11يف1القيا����ص1البع���دي1ل�سالح1
اأطفال1املجموعة1التجريبية1الثانية1عند1م�ستوى1داللة1)05,0(1وبذلك1مت1رف�ص1

الفر�ص1ال�سفري1وقبول1الفر�ص1البديل.

وتتف���ق1ه���ذه1النتيجة1مع1ما1تو�سل1اإليه1(Lisa & Jess, 1994)1يف1وجود1
ف���روق1ب���ني1املتخلفني1عقلي���ا1والعاديني1وال�سابط���ة1للمتخلفني1عقلي���ا1فى1مهام1
اال�ستدع���اء1املت�سل�س���ل1لالأع���داد1واالأرق���ام1واإتقان���ه1ل�سالح1املجموع���ة1التجريبية1
  (Lucangeli et al., 1995)املدعم���ة1بالتغذي���ة1الراجع���ة1الفوري���ة1,1كم���ا1اأ�س���ار
اإىل1تفوق���ت1املجموع���ة1التجريبي���ة1على1ال�سابطة1يف1اال�سرتج���اع1احلر1لالأ�سماء1
امل�سنف���ة1يف1فئ���ات1,1واأ�س���ار1اأبو1زي���د1)2008(1اإىل1تفوق1املجموع���ة1التجريبية1على1
ال�سابط���ة1يف1التع���رف1وا�سرتاتيجيات1التذكر1)الت�سف���ري1والت�سميع1واالرتباط/1
التنظي���م1والتو�سيح1اللفظي1والتخيل1واال�سرتج���اع(1والتح�سيل1الدرا�سي1,1كما1
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اأ�س���ار1ب�س���ارة1,1والعطي���ات1)2010(1اإىل1وجود1اأثر1ملقدار1املعلوم���ات1على1اأداء1اأفراد1
البح���ث1يف1مقيا����ص1م���ا1وراء1الذاك���رة1الكل���ي1واالأبع���اد1الفرعية1الثالث���ة1)الر�سا1
ع���ن1الذاك���رة1,1والق���درة1,1واال�سرتاتيجي���ة(1ُيع���زى1اإىل1املجموع���ة1التجريبي���ة1
الثاني���ة1ث���م1االأوىل1عل���ى1الرتتيب.1كم���ا1تو�س���ل(Williams et al., 2005(1اإىل1
اأن1التوحدي���ني1اأدوا1متام���ا1مثلما1فعل���ت1املجموعة1ال�سابطة1عل���ى1املهام1املتتالية1
واملتاآني���ة1للذاك���رة1يف1الكلم���ات1والذاكرة1العامل���ة1اللفظية1,1بينم���ا1اأظهرت1نتائج1
التوحدي���ني1 ب���ني1 ف���روق1 وج���ود1 ع���دم1 1 1(Williams & Goldstein,2006)
ونظرائه���م1العادي���ني1يف1اال�ستدعاء1املرجاأ1با�ستثناء1امل���ادة1اللفظية1االإن�سائية1كما1

ُتقا�ص1با�ستدعاء1الق�س�ص.

وهذه1النتائج1ت�سري1اإىل1وجود1فروق1فى1مهام1اال�ستدعاء1املت�سل�سل1لالأعداد1
واالأرق���ام1واإتقان���ه1ل�سال���ح1االأطف���ال1التوحديني1الت���ى1دعمت1بالتغذي���ة1الراجعة1
الفورية1,1واأن1ا�ستخدام1الت�سميع1لدى1االأطفال1املتخلفني1عقليا1القابلني1للتعلم1
يتول���د1لديه���م1خل���ل1فى1الذاكرة1ق�س���رية1املدى1,1وه���ذا1واأن1دل1يف1البحث1احلايل1
فداللت���ه1مرجعه���ا1ق���وة1تاأث���ري1الربنامج1م���ن1حيث1وج���ود1مناخ1مدر�س���ى1ي�سوده1
احلب1واملودة1,1واإ�سرار1متحد1لالإعاقة1علي1فهم1الربنامج1وا�ستيعابه1,1وامل�ساركة1
الفعال���ة1م���ن1اأولي���اء1اأم���ور1عين���ة1التوحدي���ني1واملتخلف���ني1عقلي���ا1,1كم���ا1الح���ظ1
الباحث���ان1حر�ص1اأولياء1اأمور1التوحديني1يف1متابعة1تقدم1اأبنائهم1حلظة1بلحظة1
م���ن1خالل1ات�ساالته���م1التليفونية1اليومية1,1ورغم1حر�ص1اأولياء1اأمور1املتخلفني1
عقلي���ا1عل���ي1تق���دم1اأبنائه���م1,1فنجد1هن���اك1خلل1موج���ود1يف1اأنظم���ة1الذاكرة1لدى1
االأطف���ال1املتخلف���ني1عقليا1,1ًوت�ست���ت1انتباههم1الذى1ظهر1عل���ى1وجه1اخل�سو�ص1
اأثن���اء1التع���رف1علي1االأعداد1والكلمات1والرم���وز1وال�سور1,1كما1قد1يعانى1االأطفال1
املتخلف���ون1عقلي���ا1م���ن1بطء1عام1فى1جتهيز1املعلومات1,1ولع���ل1ذلك1يكون1من1اأحد1

االأ�سباب1فى1انخفا�ص1م�ستوى1اأدائهم1فى1�ستى1املهارات.1

الفر��س الرابع : ين����ص1هذا1الفر�ص1علي1اأنه1»1ال1توجد1ف���روق1دالة1اح�سائيا1بني1
متو�سط���ي1رتب1اأطف���ال1املجموعة1التجريبية1االأوىل1)املتخلف���ني1عقليا1القابلني1
للتعل���م(1يف1اأبع���اد1عملي���ات1الذاك���رة1)اال�ستدعاء1والتع���رف(1والدرج���ة1الكلية11يف1
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القيا�س���ني1البع���دي1والتتبعي1»1,1والختبار1�سحة1ه���ذا1الفر�ص1ا�ستخدم1الباحثان1
اختبار1ويلكوك�سون1Wilcoxon1لالأزواج1املتماثلة1,1ويت�سح1ذلك1يف1اجلدول1)7(1

التايل1:
جدول )7(

دالل��ة الفروق ب��ني متو�صطي رتب درج��ات اأطفال املجموع��ة التجريبي��ة االأوىل )املتخلفني 
عقليا القابلني للتعلم( يف اأبعاد عمليات الذاكرة )اال�صتدعاء والتعرف( والدرجة الكلية  يف 

القيا�صني البعدي والتتبعي.
متوسط الرتبالعددالرتبالمتغير

مجموع 
الرتب

Zالداللة

االستدعاء

22.55الرتب السالبة

غير دالةصفر 2الرتب الموجبة
2.5

5
0التساوي
4المجموع

التعرف

22.55الرتب السالبة

غير دالةصفر 22.55الرتب الموجبة
0التساوي
4المجموع

الدرجة الكلية

224الرتب السالبة

غير دالة0.577 122الرتب الموجبة
1ا التساوي
4المجموع

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)7(1ال�ساب���ق1ع���دم1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اح�سائي���ا1بني1
متو�سط���ي1رتب1اأطف���ال1املجموعة1التجريبية1االأوىل1)املتخلف���ني1عقليا1القابلني1
للتعل���م(1يف1اأبع���اد1عملي���ات1الذاك���رة1)اال�ستدعاء1والتع���رف(1والدرج���ة1الكلية11يف1

القيا�سني1البعدى1والتتبعي1وبذلك1مت1قبول1الفر�ص.

حي���ث1تو�سل���ت1دبرا�س���و1)2005(1اإىل1اأن1ذاك���رة1اخل���ربات1ال�سخ�سي���ة1قوية1
عن���د1املتخلف1العقلي1الب�سيط1,1ويتذكر1املتخلف1العقلي1الذكريات1ال�سلبية1اأكر1
م���ن1تذكره1للذكريات1االإيجابية1التي1ت���وؤدي1اإىل1ا�سطرابات1نف�سية1,1كما1تو�سل1
 (Perez & Garcia, 2002),1وعي�س���ى1)2004(1,1وفوقي���ة1عب���د1الفتاح1)120041(1
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اإىل1اأن1الربام���ج1التدريبي���ة1لتنمية1مهارات1ما1وراء1الذاك���رة1حت�سن1اأداء1الذاكرة1
ومع���دل1التذك���ر1,1وحت�س���ني1الوعي1بن�سق1الذاك���رة1لدى1التالمي���ذ1ذوي1التخلف1
العقلي1,1واأن1الربامج1التدريبية1ملهارات1وراء1الذاكرة1توؤدي1اإىل1حت�سن1العمليات1
املعرفي���ة1)اال�ستدع���اء1والتع���رف(1ل���دى1االأطف���ال1املتخلف���ني1عقلي���ا1)القابل���ني1

للتعلم(.

ويرج���ع1حت�س���ن1عملي���ات1الذاكرة1ل���دى1االأطف���ال1املتخلفني1عقلي���ا1اإيل1اأن1
برنام���ج1الو�سائ���ط1املتع���ددة1يت�س���م1بقدرته1عل���ي1اإتاحة1الفر�سة1لك���ل1طفل1معاق1
عقلي���ا1ً“قاب���ل1للتعلم” على1التعلم1بطريق���ة1فردية1تعتمد1علي1�سرعته1يف1التعلم1
,1كم���ا1اأنه���ا1تث���ري1اهتمام1املتعلم1عن1طري���ق1تقدمي1اأ�سكال1متنوع���ة1من1الو�سائط1
)ال�س���وت1-1ال�س���ورة1-1الن����ص1-1احلرك���ة(1,1كم���ا1متكن���ه1م���ن1تركي���ز1انتباه���ه11ملا1
يعر����ص1اأمام���ه1عل���ي1ال�سا�سة1,1كما1اأنها1تالئ���م1حاجات1ومي���ول1االأطفال1املعاقني1
عقلي���ا1ً“القابل���ني1للتعل���م” ,1واأ�سالي���ب1التعل���م1املختلف���ة1,1حي���ث1يعم���ل1الو�سائط1
املتع���ددة1عل���ي1ا�ستث���ارة1اأكر1م���ن1حا�سة1لدي1املع���اق1عقليا1,1ًويجذب���ه1نحو1التعلم1
مل���ا1يعر����ص1من1معلوم���ات1,1كما1تق���دم1املعلومة1باأكر1من1و�سيل���ة1للمتعلمني1مما1
يجعلها1تراعي1الفروق1الفردية1بينهم1,1وحتقق1التعلم1الفردي1الذي1يعتمد1علي1
1الذاتي1مما1حتثه1نحو1تتبع1املو�سوع1مبا1يتنا�سب1مع1قدراته1واهتماماته1 اخلطوًّ
وهذا1يجعله1قادرا1ًعلي1اال�ستفادة1من1املعلومات1ملدة1طويلة1,1مما1يدل1على1فعلية1
الربنام���ج1وتاأث���ريه1يف1عملي���ات1الذاكرة1)التع���رف1,1اال�ستدع���اء(1,1باالإ�سافة1اإيل1
عن�س���ر1التغذي���ة1الراجع���ة1الفوري���ة1ومتعددة1االأ�سك���ال1حيث1تدع���م1اال�ستجابات1
ال�سحيح���ة1وت�س���وب1اال�ستجاب���ة1اخلط���اأ1مم���ا1جتعل���ه1يتفاع���ل1م���ع1زمالئه1ومع1
الربنام���ج1يف1بع����ص1االأوق���ات1,1مم���ا1ي���وؤدي1اإيل1�سهول���ة1اكت�ساب1�سلوكي���ات1الوعي1

البيئي1ومهارات1م�ساعدة1الذات.1

الفر��س اخلام��س :1ين����ص1ه���ذا1الفر�ص1عل���ي1اأن���ه1»1ال1توجد1ب���ني1متو�سطي1رتب1
اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبي���ة1الثاني���ة1)التوحدي���ني(1يف1اأبع���اد1عملي���ات1الذاكرة1
)اال�ستدع���اء1والتع���رف(1والدرج���ة1الكلي���ة11يف1القيا�س���ني1البع���دي1والتتبع���ي1»1,1
1Wilcoxon1والختبار1�سحة1هذا1الفر�ص1ا�ستخدم1الباحثان1اختبار1ويلكوك�سون

لالأزواج1املتماثلة1,1ويت�سح1ذلك1يف1اجلدول1)8(1التايل1:



فعالية برنامج لتنمية مهارات ما وراء الذاكرة  با�شتخدام الو�شائط املتعددة  د . داليا خريي عبد الوهاب& د . حممد م�شطفى الديب

- 244 -

جدول )8(
دالل��ة الفروق ب��ني متو�صطي رتب درجات اأطفال املجموع��ة التجريبية الثانية )التوحديني( 
يف اأبع��اد عملي��ات الذاك��رة )اال�صتدعاء والتع��رف( والدرجة الكلي��ة  يف القيا�صني البعدي 

والتتبعي.
الداللةZمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتبالمتغير

االستدعاء

صفرصفر0الرتب السالبة

غير دالة1.414 2الرتب الموجبة
1.5

3
2التساوي
4المجموع

التعرف

صفرصفر0الرتب السالبة

غير دالة1.732 326الرتب الموجبة
1التساوي
4المجموع

الدرجة 
الكلية

224الرتب السالبة

غير دالة0.577 122الرتب الموجبة
1ا التساوي
4المجموع

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)8(1ال�ساب���ق1ع���دم1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اح�سائي���ا1بني1
متو�سطي1رتب1اأفراد1املجموعة1التجريبية1الثانية1)التوحديني(1يف1اأبعاد1عمليات1
الذاك���رة1)اال�ستدع���اء1والتعرف(1والدرجة1الكلية11يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1

وبذلك1مت1قبول1الفر�ص.

اتف���ق1نتائج1بحث1غ���امن1)2005(1مع1النتائج1احلالي���ة1يف1وجود1اأثر1موجب1
ال�سرتاتيجية1تن�سيط1الذاكرة1بطريقة1م�ساعدات1التذكر1يف1التح�سيل1الدرا�سي1
ل�سال���ح1التالمي���ذ1الذي���ن1ا�ستخدم���وا1طريق���ة1الدرا�س���ة1القائم���ة1عل���ى1الفه���م1
واال�ستيع���اب1,1كم���ا1تو�سلت1نتائ���جWilliams & Goldstein, 2006) 1(11اإىل1اأن1
التوحديني1مييزون1ب�سعف1ن�سبى1يف1املثريات1الب�سرية1املعقدة1)ذاكرة1الت�سميم1
وذاكرة1ال�سور(1واملثريات1اللفظية1املعقدة1)ذاكرة1اجُلمل1وذاكرة1الق�س�ص(1,1مع1
قدرة1�سليمة1على1التعلم1)رموز1�سليمة(1,1وذاكرة1عاملة1لفظية1)الرقم/احلرف(1

,1وذاكرة1التعرف1)درجة1التعرف1لذاكرة1الق�س�ص(.
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وميك���ن1تف�س���ري1ه���ذه1النتيج���ة1ب���اأن1التدخ���ل1ال�سيكولوج���ى1م���ن1خ���الل1
الربنامج1املعد1له1فعالية1لدى1االأطفال1التوحديني1,1والذى1كان1حمتواه1مت�سقا1ً
متام���ا1ًم���ع1الغر����ص1الذى1بنى1ل���ه1,1كما1اأدت1اجلل�س���ات1التدريبي���ة1دورا1ًمهما1فى1
تركي���ز1انتب���اه1االأطف���ال1التوحدي���ني1عل���ي1بع����ص1ال�سلوكي���ات1البيئي���ة1ومه���ارات1
العناي���ة1بال���ذات1,1وك���ان1عر�سها1ب�سكل1اأك���ر1اإمتاعا1والذي1يتفق1م���ع1ا�ستعداده1,1
مم���ا1�ساع���د1على1اكت�سابهم1ال�سلوك1بي�سر1و�سهول���ة1,1وبناًء1على1ذلك1كانت1جميع1
ال�سلوكي���ات1املعرو�س���ة1عل���ى1االأطفال1التوحدي���ني1حتاول1التخفي���ف1من1جوانب1
الق�سور1لديهم1,1ومن1هنا1فاأن1جممل1اجلل�سات1التى1قدمها1ركزت1على1التدريب1
بطريق���ة1تتف���ق1م���ع1خ�سائ�ص1االأطف���ال1التوحدي���ني1,1كما1اأظه���ر1الربنامج1املعد1
فاعلي���ة1فى1حت�سني1�سلوكيات1الوعي1البيئ���ي1ومهارات1العناية1بالذات1,1واإيجابية1

وفعالة1مما1كان1لها1اأثر1ملدة1طويلة1لدى1عينة1البحث.
تو�صيات :

11 االهتم���ام1بدم���ج1مه���ارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1يف1املناه���ج1واملق���ررات1الدرا�سي���ة1-
,1والتوحدي���ني1 للتعل���م(1 )القابل���ني1 املتخلف���ني1عقلي���ا1ً باالأطف���ال1 اخلا�س���ة1
لتح�س���ني1عملي���ات1الذاك���رة1)التع���رف(1وا�سرتاتيجي���ات1التذك���ر1)الت�سف���ري1
والت�سميع1واالرتباط/1التنظي���م1والتو�سيح1اللفظي1والتخيل1واال�سرتجاع(1

والتح�سيل1الدرا�سي.
21 االهتم���ام1بتدري���ب1االأطف���ال1املتخلفني1عقلي���ا1القابلني1للتعل���م1والتوحديني1-

على1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجيات1الذاكرة1املنا�سبة1لهم1وا�ستخدام1مهارات1ما1وراء1
الذاك���رة1حتى1ميكنه���م1فهم1املعلومات1وتخزينها1وتذكره���ا1ح�سب1امكاناتهم1

وعند1احلاجة1اإليها.
31 توجيه1املر�سدين1النف�سيني1والرتبويني1يف1مدار�ص1الرتبية1اخلا�سة1لتوعية1-

الط���الب1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1)املتخلفني1عقلي���ا1والتوحديني(11حول1
ذاكرتهم1,1بهدف1زيادة1الوعي1مبا1وراء1الذاكرة.

41 عق���د1دورات1تدريبي���ة1ملعلم���ي1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1عل���ى1كيفية1اإع���داد1املقررات1-
الدرا�سية1با�ستخدام1مهارات1ما1وراء1الذاكرة1وتدري�سها1لالأطفال1املتخلفني1

عقليا1القابلني1للتعلم1والتوحديني.
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51 توعي���ة1االأطف���ال1املتخلفني1عقلي���ا1ً)القابلني1للتعل���م(1,1والتوحديني1باأهمية1-
مه���ارات1م���ا1وراء1الذاك���رة1يف1حت�سني1عملي���ات1الذاك���رة1,1واالأداء1االكادميي1,1

وا�سرتاتيجيات1جتهيز1املعلومات.
61 ت�سمم1برامج1معدة1با�ستخدام1الو�سائط1املتعددة1يراعى1فيها1تنمية1مهارات1-

ما1وراء1الذاكرة1من1جانب1,1ومن1جانب1اآخر1حت�سني1عمليات1الذاكرة1بحيث1
تتما�س���ى1مع1قدرات1االأطفال1التوحديني1واالأطف���ال1املعاقني1عقليا1القابلني1

للتعلم.
71 تدريب1معلمى1الرتبية1اخلا�سة1على1ا�ستثمار1وقت1الن�ساط1لتدريب1االأطفال1-

املعاق���ني1عقلي���ا1ًوالتوحديني1عل���ى1ا�ستخدام1الربامج1املختلف���ة1الكمبيوترية1
الب�سيطة1التي1تتنا�سب1مع1احتياجاتهم.

81 تزوي���د1مدار�ص1الرتبي���ة1الفكرية1باأجه���زة1كمبيوت���ر1,1لي�ستخدمها1االأطفال1-
املعاق���ني1عقلي���ا1ًوالتوحدي���ني1,1ليتمكن���وا1م���ن1التدريب1على1الربام���ج1املعدة1
واإ�سب���اع1حاجاته���م1مثل1اأقرانه���م1العاديني1,1والأنهم1فى1اأ�س���د1احلاجة1للتعلم1

بطرق1حديثة.

بحوث مقرتحة :
11 ت�سمي���م1برنام���ج1تدريب���ي1مل���ا1وراء1الذاك���رة1واأث���ره1يف1التح�سي���ل1الدرا�س���ي1-

التعل���م1 �سعوب���ات1 ذوي1 التالمي���ذ1 ل���دى1 االأكادمي���ي1 لالإجن���از1 والدافعي���ة1
والتوحديني.

21 اأث���ر1برنام���ج1تدريبي1ملهارات1م���ا1وراء1املعرفة1يف1ا�سرتاتيجي���ات1التذكر1لدى1-
االأطفال1التوحديني1وذوي1�سعوبات1التعلم.

31 فعالي���ة1برنام���ج1مله���ارات1الذاك���رة1با�ستخ���دام1الو�سائ���ط1املتع���ددة1يف1حت�سني1-
ا�سرتاتيجيات1جتهيز1املعلومات1لدى1ذوي1�سعوبات1التعلم1واملتخلفني1عقليا1

القابلني1للتعلم1والتوحديني.1
41 فعالي���ة1برنام���ج1مله���ارات1الذاك���رة1با�ستخ���دام1الو�سائ���ط1املتع���ددة1يف1حت�سني1-

الذاك���رة1العامل���ة1ل���دى1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1واملتخلف���ني1عقلي���ا1القابل���ني1
للتعلم1والتوحديني.1
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فعالية برنامج مقرتح قائم علــى بع�س ا�صرتاتيجيات الت�صفري لعالج 
�صعف الذاكرة لدى التالميذ ذوى �صعوبات التعلم النمائية

اإعداد
د. ح�صام عبا�س خليل �صالم

مقدمــــة:
ُيعد1االهتمام1باالأطفال1ذوى1�سعوبات1التعلم1اأمرا1ًهاما1ًوذلك1ملا1يرتتب1
على1وجودهم1من1العديد1من1امل�سكالت1املدر�سية1النف�سية1واالأ�سرية1وال�سلوكية,1
كم���ا1اأن1عدم1ع���الج1�سعوباتهم1يف1التعل�م1يوؤدى1اإىل1الت�س���رب1وزيادة1ن�سبة1االأمية1
والتخل���ف1الدرا�سي,1االأمر1الذي1يوؤدى1اإىل1اإهدار1الطاقات1والقدرات1التي1توجه1

من1اأجل1عملية1التعلم1)1�سليمان1حممد1�سليمان,431:120101(

وت�س���ري1الدرا�سات1اإىل1الزيادة1الفائق�ة1يف1اأعداد1التالميذ1ذوي1�سعوبات1
التعل���م,1فف���ي1اإح�س���اءات1وزارة1التعلي���م1االأمريكي���ة1والت���ي1اأ�س���ارت1اإىل1اأن1ع���دد1
التالمي���ذ1الذي���ن1ي�ساركون1يف1برامج1التغلب1عل���ى1�سعوبات1التعلم1بلغ128580001
طالب���ا1ت���رتاوح1اأعمارهم1بني1عام1اإىل1211عام���ا,1ومنذ1عام119761واأعداد1التالميذ1

ذوى1�سعوبات1التعلم1يف1تزايد1م�ستمر.1

كم���ا1اأك���د1)حمم���ود1عو����ص1اهلل,121:120101-41(1عل���ى1اأن1واق���ع1اإح�ساءات1
ن�س���ب1انت�سار1�سعوبات1التعلم1التي1قدمتها1الدرا�سات1العربية1يف1فرتات1متتالية1
تثري1فينا1القلق1من1م�ستقبل1التعليم1يف1بالدنا1فهي1ن�سب1مرتفعة1اإذا1ما1قورنت1
بالن�س���ب1العاملي���ة1النت�سار1�سعوب���ات1التعلم,1االأمر1الذي1يجعلن���ا1يف1حاجة1اإىل1اأن1
تت�سع1اأحداقن�ا1وتت�سافر1جهودنا1لن�سع1اأيدين�ا1على1بوؤرة1امل�سكلة1يف1وقت1مبكر.1

وي���رى1)فتح���ي1الزي���ات,4111:119981(1اأن1�سعوب���ات1التعل���م1النمائية1هي1
1Preacademic1تل���ك1ال�سعوب���ات1الت���ي1تتن���اول1العملي���ات1م���ا1قب���ل1االأكادميي���ة
1processesوالت���ي1تتمث���ل1يف1العملي���ات1املتعلق���ة1باالنتب���اه1واالإدراك1والذاك���رة1
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والتفك���ري1واللغ�ة1والت���ي1يعتمد1عليها1التح�سيل1االأكادمي���ي1وت�سكل1اأهم1االأ�س�ص1
الت���ي1يق���وم1عليه���ا1الن�ساط1العقل���ي1املعريف1للفرد,1وم���ن1ثم1ف���اإن1اأي1ا�سطراب1اأو1
خل���ل1ي�سي���ب1واح���دة1اأو1اأك���ر1من1ه���ذه1العملي���ات1يف���رز1بال�س���رورة1العديد1من1
ال�سعوب���ات1االأكادميي���ة,1ول���ذا1ميك���ن1تقري���ر1اأن1ال�سعوب���ات1النمائي���ة1ه���ي1من�ساأ1
ال�سعوب���ات1االأكادميي���ة1الالحقة1وال�سبب1الرئي�سي1له���ا,1وعلى1ذلك1فاإن1احلاجة1
اإىل1التحدي���د1اأو1الت�سخي����ص1اأو1الوقاية1والعالج1املبكرين1لالأطفال1ال�سغار1ذوى1

�سعوبات1التعلم1النمائية1تعد1مطلبا1ًاأ�سا�سيا1ًوهاماً.1

وي���ري1�ستيف���ن1(Stephen, 2004 : 357)1اأن1عي���وب1عملي���ات1الذاك���رة1
ُتع���د1م���ن1اأهم1االأ�سب���اب1الرئي�سية1التي1تكمن1وراء1الف�س���ل1االأكادميي1وعدم1قدرة1
االأطفال1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائية1على1حتقيق1امل�ستوى1التعليمي1املنا�سب.1

وي�س���ري1فيدورينك���و1واآخ���رون1(Fedorenko, et al 2010)1اإىل1اأهمي���ة1 1
الذاك���رة1بقول���ه1اإن���ه1ب���دون1الذاكرة1لن1يك���ون1لنا1هوية1ول���ن1يكون1لدين���ا1اأجوبة1
ول�س���وف1نعي����ص1لالأبد1يف1نف�ص1اللحظة1احلالية1ول���ن1يكون1عندنا1اأية1�سورة1عن1
ما�سينا,1ويوؤكد1على1اأن1اأهمية1الذاكرة1واملطلب1االأ�سا�سي1لها1يكمن1يف1التح�سيل1

الدرا�سي.1

مرتبط���ان1 والذاك���رة1 التعل���م1 اأن1 1)34 1:1995 الزي���ات,1 )فتح���ي1 وي���رى1 1
ببع�سهم���ا1اإىل1احل���د1ال���ذي1ينت���ج1عن���ه1اأن1درا�سة1اأحدهما1ه���و1بال�س���رورة1درا�سة1
لالآخر,1فالذاكرة1هي1املخزون1الدائم1ملا1�سبق1للفرد1اكت�سابه1وتعلمه1وا�ستخدامه1
ف���ى1خمتل���ف1املواق���ف,1والتعل���م1هو1تغري1دائ���م1يف1املعرف���ة1والفهم1نتيج���ة1تنظيم1

اخلربات1املا�سية1للفرد1ومعلوماته.1

وعل���ى1ذلك1فجميع1اأمناط1التعلم1تقوم1على1ا�ستخدام1اخلربات1املا�سية1
للف���رد1ومعلومات���ه,1كما1اأن1جمي���ع1اأمناط1التعليم1تقوم1عل���ى1ا�ستخدام1املعلومات1
واخلربات1املاثل�ة1يف1الذاكرة,1ومن1ثم1فالذاكرة1�سرورية1للتعلم,1فال1تعلم1بدون1

ذاكرة.1
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وف���ى1ه���ذا1االإط���ار1يذك���ر1)طلع���ت1من�س���ور1واآخ���رون,2161:19891(1اأن1 1
الذاك���رة1عام���اًل1يدخ���ل1يف1تكوي���ن1معظ���م1العمليات1العقلي���ة1املعرفي���ة1وفى1بنية1
الذك���اء1والق���درات1العقلية,1لذلك1تلعب1الذاك���رة1دورا1ًبالغ1االأهمية1يف1التح�سيل1
املدر�س���ي,1الأنن���ا1بدونها1ال1ن�ستطيع1اأن1نحتفظ1بنواجت1عملية1التعلم1وال1ن�ستطيع1

اأن1نخطط1للم�ستقبل1ا�ستنادا1ًاإىل1اخلربة1املا�سية.1

وذل���ك1م���ا1ذهب���ت1اإلي���ه1)بهج���ات1عب���د1ال�سمي���ع,41:20091(1بالق���ول1اأن1 1
العالق���ة1تالزمي���ة1ووثيق���ة1مابني1الذاك���رة1والتعل���م,1اإذ1اأن1اأي1ا�سط���راب1اأو1خلل1
ي�سيب1العملية1العقلية1التذكرية1يف1اأية1مرحلة1من1مراحلها1يقت�سى1بال�سرورة1

ا�سطرابا1ًوخلاًل1ي�سيب1عملية1التعلم1ذاتها.1

وي�سري1)قحطان1الظاهر,1391:20091(1اإىل1اأن1الق�سور1يف1الذاكرة1يوؤثر1 1
يف1عملي���ات1التنظي���م1والتخزين1واال�سرتجاع1والتع���رف,1الأن1التنظيم1والتخزين1
اجلي���د1ي�ساع���د1على1اال�سرتج���اع1اجليد,1يف1حني1اأن1التنظي���م1والتخزين1ال�سائك1

يجعل1عملية1اال�سرتجاع1�سائكة1.1

وي���رى1ليه���ي1وهاري����ص1(Leahey & Harris, 2003)1عل���ى1اأن1اأف�س���ل1
الطرق1املعرفية1لتح�سني1الذاكرة1هو1حت�سني1عملية1الت�سفري1من1اأجل1ا�سرتجاع1

اأكر1كفاءة.1

اأن1 1)216 1:1999 احلمي���د,1 عب���د1 )جاب���ر1 يذك���ر1 االجت���اه1 نف����ص1 وف���ى1
ال�سرتاتيجيات1الت�سفري1اأثر1على1احلفظ1والتذكر.

وتتف���ق1يف1ذل���ك1)وف���اء1راأف���ت,21:20091(1بقوله���ا:1اإن1كف���اءة1القدرة1على1
اإتق���ان1م���ادة1تعليمي���ة1واالحتف���اظ1به���ا1وا�ستدعائها1فيما1بع���د1ب�سك���ٍل1واٍع1واإرادي1
ترتب���ط1بدرج���ة1مرتفع���ة1با�ستخ���دام1االأف���راد1الإ�سرتاتيجي���ة1الت�سف���ري1املنا�سب���ة1
لطبيعة1املادة1التعليمي�ة1املقدمة1واأي�سا1ًبكفاءة1ا�ستخدام1هذه1االإ�سرتاتيجية.1

كم���ا1اأن1هن���اك1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1والبح���وث1الت���ي1اأك���دت1فاعلي���ة1
ا�سرتاتيجي���ات1الت�سف���ري1املختلف���ة1يف1ع���الج1�سع���ف1الذاك���رة1وزيادة1الق���درة1على1

حفظ1وا�سرتجاع1وتذكر1املعلومات.1
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  (Scrugges &Mastropieri, 2010)، (Keasey et al, 2000) ،
(Groninger,2001),1)�سعي���د1�س���رور19941(,(Bower et al, 2005)1,1)اأحمد1
ح�سن1حمدان,20071(,)رم�سان1حممد1رم�سان؛جمدى1حممد1ال�سحات,2010(,1
خلي���ل,2009(,1 ,(You &Jimmez, 2003)(,)فا�س���ل1 1)2009, عطي���ة1 )�سح���ر1
)ماج���د1عي�سي,20091(,1)حممد1حممود1العرباين,20091(,1(حممد1خمتار,12010

(,)�سليمان1حممد1�سليمان,20101(.

وق���د1تبنت1الدرا�سة1احلالي���ة1بع�ص1ا�سرتاتيجي���ات1الت�سفري1والتي1ثبت1 1
فاعليته���ا1يف1ع���الج1�سع���ف1الذاكرة1وحت�س���ني1عملية1حفظ1وا�سرتج���اع1املعلومات1
ل���دى1عين���ات1خمتلف���ة1م���ن1التالميذ,1يف1حماول���ة1التع���رف1على1اأثره���ا1يف1عالج1
�سعف1الذاكرة1لدى1التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائية1باملرحلة1االبتدائية,1

وتتمثل1هذه1اال�سرتاتيجيات1يف:1
	1.اإ�سرتاتيجية1الت�س�ميع
	1.اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكاني�ة
	1.اإ�سرتاتيجية1الق�س�ة
	1.اإ�سرتاتيجية1التنظ�يم

مما1�سبق1يت�سح1االآتي:1
	1.سعف1الذاكرة1لدى1التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائية�
	1ا�ستخ���دام عل���ى1 النمائي���ة1 التعل���م1 �سعوب���ات1 ذوى1 التالمي���ذ1 ق���درة1 ع���دم1

ا�سرتاتيجي���ات1الت�سف���ري1املنا�سب���ة1مم���ا1ينعك����ص1اأث���ره1عل���ى1تنظي���م1وحف���ظ1
وا�سرتجاع1املعلومات1لديهم.1

	1تاأكي���د1العدي���د1من1الدرا�س���ات1والبحوث1عل���ى1اأهمية1تدري���ب1التالميذ1على
ا�سرتاتيجيات1الت�سفري,1االأمر1الذي1ينعك�ص1اأثره1على1عملية1التذكر1وارتفاع1

م�ستوى1االأداء1االأكادميي1يف1املواد1الدرا�سية1املختلفة.1
	1ميك���ن1عالج1�سع���ف1الذاكرة1لدى1التالمي���ذ1ذوى1�سعوبات1التعل���م1النمائية

بالتدريب1على1بع�ص1ا�سرتاتيجيات1الت�سفري1املنا�سبة,1مما1يوؤدى1اإىل1حت�سني1
عملية1احلفظ1واال�سرتجاع1للمعلومات1وزيادة1ثق�ة1التالميذ1بقدرتهم1على1

اجناز1املهام1االأكادميية.1
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م�صكلة الدرا�صة:
بن���اء1عل���ى1ما1تقدم1وف���ى1�سوء1العر����ص1ال�سابق1تتحدد1م�سكل���ة1الدرا�سة1

احلالية1يف1الت�ساوؤل1الرئي�سي1االآتي:1
	1م���ا1اأثر1التدريب1على1بع�ص1ا�سرتاتيجي���ات1الت�سفري1يف1عالج1�سعف1الذاكرة

لدى1التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائية1باملدر�سة1االبتدائية؟
ويتفرع من هذا الت�ساوؤل الرئي�سي الت�ساوؤلت الفرعية الآتي�ة: 

11 م���ا1اأث���ر1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الت�سمي���ع1يف1عالج1�سع���ف1الذاكرة1لدى1-
التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائية1باملدر�سة1االبتدائية؟

21 م���ا1اأثر1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية1يف1ع���الج1�سعف1الذاكرة1-
لدى1التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائية1باملدر�سة1االبتدائية؟1

31 م���ا1اأث���ر1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�س���ة1يف1ع���الج1�سعف1الذاك���رة1لدى1-
التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائية1باملدر�سة1االبتدائية؟

41 م���ا1اأث���ر1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1التنظي���م1يف1عالج1�سع���ف1الذاكرة1لدى1-
التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائية1باملدر�سة1االبتدائية؟

اأهداف الدرا�صة: 
تهدف1الدرا�سة1احلالية1اإىل1ما1ياأتي:1

11 1ت�سخي����ص1واح���دة1من1اأهم1�سعوبات1التعل���م1النمائية1)�سعف1الذاكرة(1لدى1-
التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائية.1

21 1اإع���داد1برنام���ج1تدريبي1لعالج1�سعف1الذاكرة1ل���دى1التالميذ1ذوى1�سعوبات1-
التعلم1النمائية.1

31 1التحق���ق1م���ن1فاعلية1الربنام���ج1التدريبي1يف1عالج1�سع���ف1الذاكرة1وحت�سني1-
التذكر1والتح�سيل1لدى1عينة1الدرا�سة.1

41 التع���رف1عل���ى1اأكر1ا�سرتاتيجي���ات1الت�سفري1تاأثريا1ًيف1ع���الج1�سعف1الذاكرة,1-
وال���ذي1ينعك����ص1اأثره1على1التح�سيل1الدرا�س���ي1والتذكر1لدى1التالميذ1ذوى1

�سعوبات1التعلم1النمائية.1
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مربرات الدرا�صــة:
11 اهتمامه���ا1مبج���ال1�سعوب���ات1التعل���م1النمائية1الذي1يعد1م���ن1املجاالت1املهمة1-

نظ���را1ًلتزاي���د1اأع����داد1التالمي����ذ1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1مم���ا1يك���ون1ل���ه1اأثره1
الوا�سح1على1العملية1التعليمي�ة.1

21 1التع���رف1عل���ى1دور1ا�سرتاتيجيات1الت�سفري1يف1تعل���م1التالميذ1ذوى1�سعوبات1-
التعلم1النمائية1وارتفاع1م�ستوي1حت�سيلهم1االأكادميي.1

31 1اهتمامه���ا1بواح���دة1م���ن1�سعوبات1التعل���م1النمائية1والتي1تق���ف1خلف1الكثري1-
م���ن1ال�سعوبات1االأكادميي����ة1وحماولة1تق�دمي1برنام���ج1تدريبي1لعالج1�سعف1
الذاك���رة1لدى1التالمي���ذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائي���ة1والتحقق1من1مدى1

فاعلية1الربنامج1التدريبي1يف1عالج1�سعف1الذاكرة.1
41 1م���ا1ق���د1ت�سفر1عنه1نتائج1التطبيق1يف1التعرف1على1اأكر1ا�سرتاتيجيات1الت�سفري1-

تاأث���ريا1ًيف1الذاك���رة1وال���ذي1ينعك�ص1اأثره1على1التح�سيل1الدرا�س���ي1والتذكر1لدى1
التالميذ1عينة1الدرا�سة.1

م�صطلحات الدرا�صـة: 
ا�سرتاتيجيات الت�س�فري:

يق���دم1الباح���ث1تعريف���ا1ًاإجرائي���ا1ًال�سرتاتيجي���ات1الت�سف���ري1عل���ى1اأنه���ا:1 1
»جمموع���ة1من1اخلط���وات1واالإجراءات1املرتبة1واملنظمة1والتي1يكت�سبها1ويتعلمها1
الف���رد1يف1ك���ل1اإ�سرتاتيجية1م���ن1اال�سرتاتيجيات1مو�سع1الدرا�س���ة1بغر�ص1تقدمي1

املعلومات1ب�سكل1جديد1ي�ساعد1ويي�سر1االحتفاظ1بها1وا�سرتجاعها«.1
الذاك����رة:1

ياأخ���ذ1الباح���ث1بالتعري���ف1ال���ذي1قدم���ه1)طلعت1من�س���ور1واآخ���رون,2151:19891(1
للذاكرة1على1اأنها:1»العملية1التي1يتم1بها1ت�سجيل1وا�سرتجاع1اخلربة1املا�سي�ة«.1
1وتقا����ص1ق���وة1الذاكرة1يف1الدرا�سة1احلالي���ة1بالدرجة1التي1يح�سل1عليها1

التلميذ1يف1اختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1)اإع�داد1الباحث(.
التالميذ1ذو1�سعوبات1التعلم1النمائية:1

يع���رف1الباحث1التالميذ1ذو1�سعوبات1التعلم1النمائية1باأنهم:1»جمموعة1
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م���ن1التالمي���ذ1ي�سجلون1تباعدا1ًب���ني1م�ستوى1ذكائهم1وقدراته���م1على1التح�سيل1
التذك���ر1واال�سرتج���اع1 الذك���اء(,1ولديه���م1�سعوب���ة1يف1 باختب���ارات1 يقا����ص1 )كم���ا1
واحلفظ1للمعلومات1)كما1يقا�ص1باختبار1القدرة1العامة1على1التذكر(,1وي�ستبعد1
م���ن1هوؤالء1التالميذ1ذوو1االإعاقات1الب�سري���ة1وال�سمعية1واحلركية1وامل�سطربني1

انفعالي�ا1ًوالذين1يتمتعون1مب�ستوى1اجتماعي1واقت�سادي1متدين.1

عينـة الدرا�صــة: 
تكونت1عينة1الدرا�سة1يف1�سورتها1النهائية1من1)60(1تلميذا1ًوتلميذة1من1
ذوي1�سعوبات1التعلم1النمائية1و�سعف1الذاكرة1بال�سف1اخلام�ص1االإبتدائى,1ق�سموا1
اإيل1اأربع1جمموعات:1)15(1تلميذا1ًوتلميذة1جمموعة1التدريب1علي1اإ�سرتاتيجية1
الت�سمي���ع,1)15(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1جمموعة1التدريب1عل���ي1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1
املكاني���ة,1)15(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1جمموع���ة1التدريب1عل���ي1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�سة,1

)15(1تلميذا1ًوتلميذة1جمموعة1التدريب1علي1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.

وقد1مت1توزيع1التالميذ1على1املجموعات1االأربع1توزيعا1ًمق�سودا1ًيف1�سوء1
نتائج1تطبيق1اإ�ستبانة1التعرف1على1االإ�سرتاتيجية1املف�سلة1للتذكر.1

اأدوات الدرا�صـة : 
الأدوات اخلا�س�ة بت�س�خي�س التالمي�ذ ذوى �س�عوبات التعل�م النمائي�ة   ) اأ 

وتت�سمن : 

11 اختبار1الذكاء1امل�س�ور.1اإعداد/1اأحمد1زكى1�سالح1)119781(1-
21 اختبار1الفهم1القرائي1لالأطف�ال.1اإعداد/1خريي1املغازى1بدير1)1998(1-
31 اختب���ار1بن���در1ج�سطلت1الب�س���ري.1حركي.1تعري���ب/1م�سطف���ى1فهمي1و�سيد1-

غنيم1
41 مقيا�ص1وك�سلر1لذكاء1االأطفال1املع�دل.1تعريب1وتقنني/1حممد1عماد1الدين,1-

اإ�سماعيل1ولوي�ص1كامل1مليكة1)1993(.
51 مقيا����ص1تقدي���ر1�سل���وك1التالمي���ذ1لف���رز1ح���االت1�سعوب���ات1التعل���م:1اإع���داد/1-

م�سطفى1كامل1)1994(1
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ب( الأدوات اخلا�سة باختبار �سحة الفرو�س يف الدرا�سة التجريبية: 
11 اإعداد1الباحث1- 1 1 1 اختبار1القدرة1على1التذكر.1
21 ا�ستبان���ة1للتع���رف1عل���ى1االإ�سرتاتيجي���ة1املف�سل���ة1يف1التذك���ر1للتالمي���ذ1ذوى1-

1 1 1 1 1 �سعوبات1التعلم1النمائية.1
اإعداد1الباحث1 1 1 1 1 1 1 1

31 اإعداد1الباحث1- 1 1 اختبار1حت�سيلي1يف1مادة1اللغة1العربية.1
41 اإعداد1الباحث1- 1 1 1 برنامج1الدرا�س�ة1التدريبي.11

اأولً : الت�سميم التجريبي للدرا�سة
ويه���دف1الت�سمي���م1التجريبي1ب�سف���ة1اأ�سا�سية1اإىل1توجي���ه1بناء1التجربة1
العملي���ة1م���ن1خالل1تخطيط1ع���ام1له���ا1يت�سمن1املتغ���ريات1امل�ستقل���ة,1وم�ستويات1
ك���ل1منه���ا1وكذلك1توزي���ع1اأفراد1العينة1على1ك���ل1معاجلة,1وكيفي���ة1تنفيذ1املعاجلة1
بحي���ث1تك���ون1التجرب���ة1�سادق���ة1.ومل���ا1كان���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1تنتم���ي1اإيل1فئ���ة1
الدرا�س���ات1التجريبي���ة1,لذل���ك1�س���وف1ي�ستخ���دم1الباح���ث1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1
الت�سمي���م1التجريب���ي1للمجموع���ة1الواحدة1ال���ذي1ي�ستمل1على1عين���ات1اأربع1توزع1
توزيع���ا1ًمق�س���ودا1ًعل���ى1اال�سرتاجتيات1االأربع���ة1)تطبيق1ا�ستبان���ة1االإ�سرتاتيجية1
املف�سل���ة1يف1التذكر(1حيث1تت�سمن1الدرا�سة1احلالية1متغريا1ًم�ستقاًل1واحدا1ًوهو1
)اإ�سرتاتيجيات1الت�سفري1(,1وتتمثل1االإ�سرتاتيجيات1االأربع1امل�ستخدمة1يف1الدرا�سة1
احلالي���ة:1)اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع,1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكاني���ة,1اإ�سرتاتيجية1
الق�س���ة,1اإ�سرتاتيجية1التنظيم(,1ومتغري1تابع1واحد1وهو1)عالج1�سعف1الذاكرة(1
يقا����ص1ه���ذا1املتغري1التابع1من1خ���الل1نتائج1تطبيق1االختب���ار1التح�سيلي1يف1مادة1
اللغ���ة1العربي���ة1لدى1تالمي���ذ1ال�سف1اخلام����ص1االبتدائي1ذوى1�سعوب���ات1التعلم,1

وكذلك1من1خالل1نتائج1تطبيق1اختبار1القدرة1العامة1علي1التذكر.

اأم���ا1املث���ريات1فتت�سمن1ت�سمي���م1وحدة1)1نداء1الواجب(1م���ن1كتاب1اللغة1 1
الف�س���ل1 2011/2010م1 الدرا�س���ي1 للع���ام1 االإبتدائ���ى1 اخلام����ص1 لل�س���ف1 العربي���ة1

الدرا�سي1الثاين1فى1�سوء1االإ�سرتاتيجيات1االأربع1التي1ت�ستند1اإليها1الدرا�سة.
1ومن1ثم1فاإن1ت�سميم1الدرا�سة1احلالية1يكون1على1النحو1التايل:1
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1111111111التدريب1على1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجية1الت�سميع1 1 1 11111111 -11111111 11111ق12 1____________11111 جمموعة1)1(:1111ق11 
111111111من1خالل1الوحدة1املختارة 1 1 1 1

1111111111التدريب1على1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية1 1 1 1121 -11111111 11111ق12 1_____________11111 جمموعة1)2(:1111ق11 
111111111من1خالل1الوحدة1املختارة 1 1 1 1

1111111111التدريب1على1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجية1الق�سة1 1 1 11111131 -11111111 11111ق12 1____________11111 جمموعة1)3(:1111ق11 
111111111من1خالل1الوحدة1املختارة 1 1 1 1

1111111111التدريب1على1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجية1التنظيم1 1 1 1141 -11111111 11111ق12 111111____________11111 جمموعة1)4(:1111ق11 
111111111من1خالل1الوحدة1املختارة 1 1 1 1

حيث111ق11=1القيا�ص1قبل1التدريب1)التح�سيل1والتذكر1(1.1
11111111111ق12=1القيا�ص1بعد1التدريب1)التح�سيل1والتذكر1(1.

وت�سم���ل1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اأرب���ع1جمموع���ات1متماي���زة,1حي���ث1يتعر����ص1
تالمي���ذ1ك���ل1جمموع���ة1للتدري���ب1ع���ل1اإ�سرتاتيجية1م���ن1االإ�سرتاتيجي���ات1االأربع1
امل�ستخدم���ة1)الت�سمي���ع1– املوا�س���ع1املكاني���ة1– الق�س���ة1– التنظي���م1(1با�ستخ���دام1
وح���دة1)1ن���داء1الواج���ب(1م���ن1كت���اب1اللغ���ة1العربي���ة1لل�س���ف1اخلام����ص1االبتدائي1
واإعداده���ا1وف���ق1خ�سائ�ص1ك���ل1اإ�سرتاتيجية1بع���د1قيا�ص1التذك���ر1والتح�سيل1قبل1

وبعد1تطبيق1الربنامج1.1

وقد1مت1اال�ستعانة1مبجموعة1من1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1النمائية1
الذاك���رة1م���ن1املجموع���ة1الكلي���ة1ن1=1)116(1وعدده���م1)15(1تلمي���ذا1وتلميذة1لتمثل1
جمموع���ة1�سابطة1للتعرف1علي1اأثر1التدريب1عل���ي1الربنامج1يف1التح�سيل1)وذلك1
بعد1قيا�ص1التح�سيل1لديها1قبليا1لتتكافاأ1مع1جمموعة1الدرا�سة1التجريبية1للتعرف1

علي1فاعلية1الربنامج1يف1التح�سيل1من1خالل1وحدة1الدرا�سة(.1
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ثانيًا: عينة الدرا�صة
مت1اختب���ار1عين���ة1الدرا�سة1احلالية1من1تالمي���ذ1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1وذلك1

لالعتبارات1االآتية:
	.يزداد1النمو1العقلي1يف1هذه1املرحلة
	1يزداد1اهتمام1الطفل1باأوجه1الن�ساط1اخلارجي1عن1املنهج1)حامد1عبد1ال�سالم

زهران1270,119891– 274(.
	.1تزداد1ن�سبة1االأطفال1ذوى1�سعوبات1التعلم1بني1تالميذ1املرحلة1االبتدائية
	1تهت���م1الدرا�س���ة1احلالية1بدرا�س���ة1�سعوبات1التعل���م1النمائي���ة1)الذاكرة(1التي

تظهر1بو�سوح1يف1املرحلة1االبتدائية.
	1توؤك���د1معظم1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1اأن1ا�سطرابات1العملي���ات1املعرفية1تقل1مع

تقدم1العمر1الزمني1للطفل.1

لذلك1كان1اختيار1عينة1الدرا�سة1من1تالميذ1ال�سف1اخلام�ص1االإبتدائى,1
ولقد1بلغ1عدد1اأفراد1العينة1االأولية1للدرا�سة1احلالية1)1956(1تلميذا1ًوتلميذة1من1
بني1تالميذ1املرحلة1االبتدائية1– ال�سف1اخلام�ص1– يف1الف�سل1الدرا�سي1الثاين1
من1العام1الدرا�سي2011/12010م1مبحافظة1اجليزة,1ويو�سح1اجلدول1)1(1العينة1

االأولية1للدرا�سة1.
جـــدول )1(

العين���ة االأولي���ة للدرا�ص���ة

اإلدارةاسم المدرسةم
عدد التالميذ

إجمالي
ذكورإنـــاث

7052122أبو النمرسأم المؤمنين االبتدائية1
5062112أبو النمرسعاشور أيوب االبتدائية2
453984أبو النمرسالنيل االبتدائية3
9578173أبو النمرسأبو ظبي االبتدائية4
8869157أبو النمرسإبراهيم مدكور االبتدائية5
109106215أبو النمرسعلي سالمة االبتدائية6
425193أبو النمرسطموه االبتدائية7

499457956اإلجمـــالي
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وف���ى1�سبيل1حتدي���د1عينة1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعل���م1والذاكرة1اتبع1الباحث1
اخلطوات1االآتية:

1 – تطبيق حمك التباعد اخلارجي بني الذكاء والتح�سيل :
لتطبي���ق1حم���ك1التباعد1اخلارجي1ق���ام1الباحث1بتطبيق1اختب���ار1الذكاء1 1
امل�س���ور1م���ن1اإعداد1)اأحمد1زك���ى1�سالح19781(,1ثم1تطبيق1اختب���ار1الفهم1القرائي1
لالأطف���ال1اإع���داد1)خريي1املغازى19981(1عل���ى1عينة1الدرا�سة1االأولي���ة,1والتي1بلغ1
عددها1)956(1تلميذا1ًوتلميذة1من1مدار�ص1املرحلة1االبتدائية1باإدارة1اأبو1النمر�ص1

التعليمية1مبحافظة1اجليزة.

وق���د1مت1ر�سد1درجات1العينة1عل���ى1االختبارين,1بحيث1اأ�سبح1لكل1تلميذ1 1
درجت���ان,1اإحداهما1يف1اختب���ار1الذكاء1امل�سور,1والثانية1يف1اختب���ار1الفهم1القرائي,1
ث���م1مت1حتوي���ل1درجات1التالمي���ذ1يف1االختباري���ن1للدرجات1املعياري���ة,1ومت1ح�سر1
التالمي���ذ1الذي���ن1تزي���د1درجاته���م1يف1اختب���ار1الذكاء1ع���ن1901درج���ة,1ومت1ا�ستبعاد1
التالمي���ذ1الذي���ن1ح�سلوا1على1ن�سبة1ذك���اء1اأقل1من1ذلك1على1اعتب���ار1اأنها1درجات1
دون1املتو�س���ط1طبق���ا1ًملعايري1اختبار1الذكاء,1وبعد1ذلك1مت1اختيار1التالميذ1الذين1
ح�سل���وا1عل���ى1درجات1اأق���ل1من1املتو�سط1يف1اختب���ار1الفهم1القرائي1م���ع1اأنهم1ذوى1
ن�سب���ة1ذك���اء1تزيد1عن1901درجة,1اأي1يوجد1لديهم1تباعد1مقداره1انحراف1معياري1
واحد1على1االأقل1بني1درجاتهم1يف1التح�سيل1والذكاء1ل�سالح1درجاتهم1يف1الذكاء.1
وق���د1بلغ1عدد1تالمي���ذ1العينة1االأولية1ل�سعوبات1التعلم1النمائية1بعد1تطبيق1هذا1

املحك1)219(1تلميذا1ًوتلميذة1.

2 – تطبيق حمك ال�ستبعاد:
يع���د1حم���ك1اال�ستبع���اد1م���ن1املحك���ات1املهم���ة1يف1ت�سخي����ص1ح���االت1
التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1النمائي���ة,1وب���ه1يت���م1ا�ستبع���اد1التالمي���ذ1الذين1
ترجع1�سعوبات1التعلم1النمائية1لديهم1اإىل1حاالت1االإعاقة1ال�سمعية1اأو1الب�سرية1
اأو1احلركي���ة1اأو1العوام���ل1البيئي���ة1اأو1التاأخ���ر1العقل���ي1اأو1اال�سط���راب1االنفع���ايل1
ولتطبي���ق1هذا1املحك1مت1اال�ستعانة1باالأخ�سائيني1النف�سيني1املوجودين1باملدار�ص1
وكذل���ك1االأخ�سائي���ني1االجتماعيني1ومدر�سي1الف�س���ول,1وفى1�سوء1هذا1االإجراء1
مت1ا�ستبع���اد1)6(1تالمي���ذ1واأ�سبح1ع���دد1اأفراد1العينة1)213(1تلمي���ذا1ًوتلميذة,1ومت1
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تطبيق1اختبار1بندر1ج�ستلط1الب�سري1-1حركي1يف1�سوء1معايريه1الكمية1ال�ستبعاد1
حاالت1التالميذ1الذين1يعانون1من1اأي1ا�سطرابات1نف�سية1وانفعالية1�سديدة1ويف1
�س���وء1تطبي���ق1هذا1االختبار1مت1ا�ستبعاد1)8(1ح���االت1اأخري1حل�سولهم1علي1درجة1
اأق���ل1م���ن1)115,5(1بن�سب���ة1)3,8%(1مب���ا1يدل1عل���ي1اأن1هوؤالء1التالمي���ذ1يعانون1من1
ا�سطراب���ات1نف�سي���ة1اأو1انفعالية1,1وهكذا1ت�سل1عين���ة1الدرا�سة1بعد1تطبيق1اختبار1

بندر1ج�ستلط1الب�سري1-1حركي1اإيل1)205(1تلميذا1وتلميذة1.

3 – تطبيق حمك التباعد الداخلي :
مت1تطبي���ق1اختب���ار1وك�سل���ر1للذك���اء1بق�سميه1اللفظ���ي1والعملي1على1
العين���ة1ال�سابق���ة)205(1تلميذا1وتلميذة1,1ور�سدت1درج���ات1التالميذ1يف1كل1ق�سم,1
ومت1حتويلها1اإىل1الدرجات1املعيارية1املعدلة,1ويعد1التالميذ1الذين1يوجد1لديهم1
تباعد1مقداره1انحراف1معياري1واحد1فاأكر1بني1درجات1الق�سم1اللفظي1والق�سم1
العملي1ل�سالح1درجات1الق�سم1العملي1هم1حاالت1التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم,1
واجل���دول1)2(1يو�س���ح1املوؤ�س���رات1االإح�سائي���ة1لدرج���ات1التالمي���ذ1يف1الق�سم���ني1

العملي1واللفظي1الختبار1وك�سلر.
جــــــدول )2(

املوؤ�ص��رات االإح�صائي��ة لدرج��ات التالميذ يف الق�صم��ني العملي واللفظ��ي والنظري الختبار 
وك�صلر

االنحراف المعياريالمتوسطالدرجاتعدد التالميذالبعد
القسم العملي 

205
73,766,27تتراوح بين 48 -80

61,926,04تتراوح بين 39 -69القسم اللفظي

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1)2(1اأن1الدرجات1اخل���ام1للتالميذ1يف1الق�سم1اللفظي1قد1
تراوح���ت1بني169:1391درج���ة,1مبتو�سط1,61,921وانحراف1معياري16,041وتراوحت1
درجاته���م1اخل���ام1يف1الق�س���م1العملي1بني1801:148درج���ة1مبتو�سط173,761وانحراف1
معي���اري1.6,271ومت1ح�س���اب1الدرج���ة1املعياري���ة1املعدلة1للدرجات1اخل���ام1للق�سمني1
اللفظ���ي1والعمل���ي1ومت1اعتب���ار1التالمي���ذ1الذي���ن1يوج���د1لديه���م1تباع���د1مق���داره1
انح���راف1معي���اري1واح���د1فاأكر1بني1درج���ات1الق�سم1اللفظي1والق�س���م1العملي1هم1

حاالت1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1وعددهم1)198(1تلميذا1وتلميذة1.
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4– تطبي�ق مقيا�س تقدير �س�لوك التلميذ لفرز حالت التالميذ ذوى �س�عوبات 
التعلم: اإعداد ) م�سطفى كامل، 1990( 

وق���ام1الباح���ث1بتطبيق1مقيا�ص1تقدير1�سل���وك1التلميذ1للتاأكد1من1�سدق1
الت�سخي�ص1على1عينة1الدرا�سة,1وا�ستطالع1اآراء1معلمي1الف�سول1الذين1يقومون1
بالتدري����ص1له���وؤالء1التالمي���ذ1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م,1ولقد1ثبت1م���ن1خالل1هذا1
االإج���راء1�س���دق1ت�سخي����ص1عين���ة1التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1حي���ث1ح�س���ل1
التالمي���ذ1علي1درجات1منخف�س���ة1علي1املقيا�ص1مما1يعني1اأن1هوؤالء1التالميذ1هم1

بالفعل1من1ذوى1�سعوبات1التعلم.

5 – تطبيق اختبار القدرة العامة على التذكر: اإعداد الباحث
مت1تطبي���ق1اختب���ار1الق���درة1العامة1عل���ى1التذكر1تطبيق���ا1ًقبليا1ًعلى1
اأف���راد1العين���ة1للتاأك���د1م���ن1اأن1التالمي���ذ1ذوى1�سعوب���ات1التعلم1النمائي���ة1يعانون1
م���ن1�سع���ف1يف1القدرة1عل���ى1التذكر.ولذلك1قام1الباح���ث1بت�سحيح1ور�سد1درجات1
التالمي���ذ1وترتيبه���ا1تنازلي���ا1.1ًواعت���رب1الباح���ث1جمموع���ة1التالمي���ذ1منخف�سي1
القدرة1على1التذكر1من1عينة1التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1الكلية1ن1=1)198(1,1
وهم1الذين1ح�سلوا1على1الدرجات1االأدنى1من1االإرباعى1االأول1ن1=1)116(,1وبذلك1
ي�سل1اأفراد1عينة1الدرا�سة1احلالية1من1ذوي1�سعوبات1التعلم1النمائية1)�سعوبات1
الذاكرة(1)116(1تلميذا1وتلميذة1,1واجلدول1)3(1يو�سح1العينة1النهائية1للتالميذ1

ذوي1�سعوبات1الذاكرة1يف1الدرا�سة1احلالية.
جـــدول )3(

العينة النهائية للتالميذ ذوي �صعوبات التعلم النمائية ) الذاكرة (

اســـــم المــدرســة
عدد التالميذ

إجماليإناثذكور
101424أم المؤمنين االبتدائية

121022عاشور أيوب االبتدائية
6915النيل االبتدائية

11920أبو ظبي االبتدائية
81220إبراهيم مدكور االبتدائية

7815علي سالمة االبتدائية
5462116اإلجمـــالي



فعالية برنامج مقرتح قائم على بع�س ا�شرتاتيجيات الت�شفري لعالج �شعف الذاكرة د . ح�شام عبا�س خليل �شالم

- 269 -

1وم���ن1اجل���دول1ال�سابق1يت�سح1اأن1ع���دد1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1مبدار�ص1
مبدار�ص1)اأم1املوؤمنني1– عا�سور1اأيوب1– النيل(1والتي1تقع1جميعها1يف1قرية1منيل1
�سيحة1يبلغ1عددهم1611بن�سبة52,51%,1بينما1عدد1التالميذ1باملدار�ص1املتبقية1تقع1
يف1قريت���ني1تابعت���ني1الإدارة1اأبو1النمر�ص1التعليمية,1يبلغ1عددهم1551بن�سبة1%47,51
ومث���ل1ع���دد1الذكور1ن�سبة46,51%1من1الن�سبة1الكلية1بينما1مثل1عدد1االإناث1%53,51

من1الن�سبة1الكلية.

وبن���اء1علي1ذلك,1مت1اال�ستعانة1بالتالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1باملدار�ص1الثالث1
االأوىل1ن1=1,611وذل���ك1لت�ساب���ه1الظ���روف1املعي�س���ة1للتالمي���ذ,1حيث1تق���ع1املدار�ص1
مبنطق���ة1�سكني���ة1واحدة1ه���ي1قرية1منيل1�سيح���ة1اإحدي1قري1مرك���ز1اأبو1النمر�ص1

مبحافظة1اجليزة.

تطبيق ا�ستبانه الإ�س�رتاتيجية املف�سلة يف التذكر للتالميذ ذوي �سعوبات الذاكرة:   
اإعداد الباحث

طب���ق1الباحث1ا�ستبان���ة1االإ�سرتاتيجية1املف�سلة1يف1التذك���ر1للتالميذ1ذوي1 1
�سعوب���ات1الذاك���رة1على1تالميذ1عينة1البحث,1وعددهم)61)1تلميذا1وتلميذة,1حيث1
طل���ب1من1التالميذ1االإجابة1عن1جميع1االأن�سط���ة1التي1تتناولها1االإ�ستبانة1وعددها1
)28(ن�ساط���ا1ًلتحدي���د1درجة1تف�سيله1لالإ�سرتاتيجية1على1الوج���ه1التايل:1يقوم1به1

دائما1:1الدرجة1,31يقوم1به1اأحيانا1:1الدرجة121يقوم1به1نادرا1:1الدرجة1

ويف1�س���وء1نتائ���ج1التطبي���ق1مت1توزي���ع1التالمي���ذ1عل���ي1االإ�سرتاتيجي���ات1 11
الت�سمي���ع1 وتلمي���ذة1الإ�سرتاتيجي���ة1 تلمي���ذا1 االأت���ي:)161(1 النح���و1 عل���ي1 االأرب���ع,1
حل�سوله���م1عل���ي1اأعل���ي1درجات1يف1ه���ذه1االإ�سرتاتيجي���ة,1و1)118(تلمي���ذا1وتلميذة1
ال�سرتاتيجي���ه1املوا�س���ع1املكاني���ة,1و)19(1تلمي���ذا1وتلمي���ذة1الإ�سرتاتيجية1الق�سة,1
حي���ث1ح�س���ل1)17(1تالميذ1علي1نف����ص1الدرجة1االأعل���ى1يف1اإ�سرتاتيجيتي1املوا�سع1
املكاني���ة1والق�س���ة,1و)15(1تلمي���ذا1وتلمي���ذة1مت1توزيعه���م1الإ�سرتاتيجي���ة1التنظيم1
حل�سولهم1علي1اأعلي1درجات1يف1هذه1االإ�سرتاتيجية,1ومت1اإقرار1درجة1واحدة1من1
درج���ات1التالميذ1ال�سبع1احلا�سلني1عل���ي1نف�ص1الدرجة1االأعلى1يف1اإ�سرتاتيجيتي1



العدد ) 6/ج2( يناير 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 270 -

املوا�س���ع1املكانية1والق�سة1لتحقيق1ت�ساوي1املجموع���ات1وكذلك1مت1ا�ستبعاد1تلميذ1
م���ن1عينة1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1لنف�ص1الغر����ص1ال�سابق,1ويف1�سوء1ذلك1االإجراء1
اأ�سب���ح1ع���دد1التالمي���ذ1الكل���ي1)60(1تلمي���ذا1ًبواق���ع1)151(1تلمي���ذا1وتلميذة1يف1كل1

اإ�سرتاتيجية.

اختبار القدرة العامة علي التذكر : اإعداد الباحث
يف1�سوء1نتائج1تطبيق1اختبار1القدرة1العامة1علي1التذكر1مت1التاأكد1من1التجان�ص1
بني1جمموعات1الدرا�سة1قبليا1يف1اأبعاد1اختبار1القدرة1العامة1علي1التذكر)1كلمات1
ذات1معن���ى1– كلم���ات1عدمي���ة1املعن���ى1– ال�سور1– االأعداد1– احل���روف1– الفئات1
اللفظي���ة1ال�سيمانتي���ة(1ويف1االختب���ار1كك���ل1واجل���داول1م���ن1)5(1اإيل1)11(1تو�س���ح1

ذلك.
جـــدول )4(

نتائ��ج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة يف التطبيق القبلي الختبار 
القدرة العامة على التذكر )البعد االأول: تذكر كلمات ذات معنى(

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات

التبـــايـن 

(متوسط المربعات)

درجات 

الحرية
النسبة الفائية

مستوى 

الداللة
969,43628,070داخل المجموعات

غير دالة63,1
418,3855,04بين المجموعات

)*(1قيمة1)ف(1اجلدولية1عند1م�ستوى1داللة10,051=.31,160
)**(1قيمة1)ف(1اجلدولية1عند1م�ستوى1داللة10,011=21,1501

جـــدول )5(
نتائ��ج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة يف التطبيق القبلي الختبار 

القدرة العامة على التذكر )البعد الثاين: تذكر كلمات عدمية املعنى(

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات

التبـــايـن

(متوسط المربعات)

درجات 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

706,58839,170داخل المجموعات
غير دالة398,2

641,17410,44بين المجموعات
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جـــدول )6 (
نتائ��ج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة يف التطبيق القبلي الختبار 

القدرة العامة على التذكر )البعد الثالث: تذكر ال�صور(

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات

التبـــايـن

(متوسط المربعات)

درجات 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

471,34492,070داخل المجموعات
غير دالة871,0

716,1429,04بين المجموعات

جـــدول )7(
نتائ��ج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة يف التطبيق القبلي الختبار 

القدرة العامة على التذكر )البعد اخلام�س : تذكر االأعداد(

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات
التبـــايـن

(متوسط المربعات)
درجات 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

235,30432,070داخل المجموعات
غير دالة203,0

351,0088,04بين المجموعات

جـــدول )8(
نتائ��ج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة يف التطبيق القبلي الختبار 

القدرة العامة على التذكر )البعد اخلام�س: تذكر احلروف (
مصدر التباين

مجموع مربعات 
االنحرافات

التبـــايـن 
(متوسط المربعات)

درجات 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

216,62889,070داخل المجموعات
غير دالة605,1

704,5426,14بين المجموعات

جــــدول )9(
نتائ��ج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة يف التطبيق القبلي الختبار 

القدرة العامة على التذكر )البعد ال�صاد�س: تذكر الفئات اللفظية ال�صيمانتية(
مصدر التباين

مجموع مربعات 
االنحرافات

التبـــايـن 
(متوسط المربعات)

درجات 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

480,32464,070داخل المجموعات
غير دالة575,0

067,1267,04بين المجموعات
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جــــدول )10(
نتائ��ج حتلي��ل التباي��ن بني متو�صط��ات درجات جمموع��ات الدرا�ص��ة يف التطبي����ق القبلي 

الختب��ار الق��درة الع��ام��ة على الت��ذك��ر ككل

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات
التبـــايـن 

(متوسط المربعات)
درجات 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

554,168408,270داخل المجموعات
غير دالة,358.

446,862,04 3بين المجموعات

يت�س���ح1م���ن1اجل���داول1م���ن1)5(1اإيل1)10(1اأن1الن�س���ب1الفائي���ة1املح�سوب���ة1
واملو�سح���ة1باجل���داول1ال�سابق���ة1اأق���ل1م���ن1الن�سب���ة1الفائي���ة1اجلدولية1�س���واء1عند1
م�ستوى1)0,05(1اأو1)0,01(,1لذلك1ال1توجد1فروق1عند1اأي1م�ستوي1داللة1اح�سائية1
ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1التالمي���ذ1يف1جمموع���ات1الدرا�س���ة1االأرب���ع1يف1التطبي���ق1
القبل���ي1الختب���ار1القدرة1العامة1على1التذكر1باأبعاده1)1كلمات1ذات1معنى1– كلمات1
عدمي���ة1املعنى1– ال�سور1– االأع���داد1– احلروف1– الفئات1اللفظية1ال�سيمانتية(1
ويف1االختب���ار1كك���ل,1مما1يدل1علي1جتان�ص1جمموع���ات1الدرا�سة1يف1القدرة1العامة1

علي1التذكر.

تطبيق الختبار التح�سيلي يف مادة اللغة العربية :
مت1تطبي���ق1االختب���ار1التح�سيل���ي1يف1م���ادة1اللغ���ة1العربي���ة1عل���ي1تالمي���ذ1
جمموع���ات1الدرا�س���ة1التجريبي���ة1االأرب���ع1واملجموع���ة1ال�سابط���ة1تطبيق���ا1قبلي���ا1

واجلدول1)11(1يو�سح1ذلك.
جدول )11(

نتائ��ج حتلي��ل التباين ب��ني متو�صطات درج��ات جمموعات الدرا�ص��ة يف التطبي�����ق القبلي 
لالختب���ار التح�صي���لي يف م���ادة اللغ���ة العربية

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات
التبـــايـن 

(متوسط المربعات)
درجات 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

162,690859,970داخل المجموعات
غير دالة187,0

385,846,14 7بين المجموعات
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م���ن1اجل���دول1)11(1يت�س���ح1ان���ه1ال1توج���د1فروق1ب���ني1متو�سط���ات1درجات1
التالمي���ذ1جمموعات1الدرا�س���ة1يف1التطبيق1القبلي1لالختبار1التح�سيلي1يف1مادة1
اللغ���ة1العربي���ة1حي���ث1جاءت1الن�سب���ة1الفائية1اأقل1م���ن1الن�سبة1الفائي���ة1اجلدولية1
�سواء1عند1م�ستوى1)0,05(1اأو1)0,01(,1مما1يدل1علي1جتان�ص1جمموعات1الدرا�سة1

يف1التح�سيلي1واأنهما1ينطلقان1من1نقطة1بداية1واحدة1.

ثالثًا: اأدوات الدرا�صة
ا�ستخدم1الباحث1جمموعة1من1االأدوات1يف1الدرا�سة1احلالية1علي1النحو1االآتي:

1- الأدوات اخلا�سة بت�سخي�س التالميذ ذوى �سعوبات التعلم النمائية وتت�سمن : 

1 1اختبار1الذكاء1امل�سور11.1اإعداد1/1اأحمد1زكى1�سالح1)11978(1أ.
1 1اختبار1الفهم1القرائي1لالأطفال11.1اإعداد1/1خريي1املغازى1بدير1)11998(ب.
1 اإع���داد/1لوري���ا1بندر,1تعري���ب1م�سطفى1فهمي1ج. 1اختبار1بندر1ج�ستلط1-1احلركي1

و�سيد1غنيم1
1 مقيا����ص1وك�سل���ر1لذك���اء1االأطف���ال1املع���دل1تعري���ب1وتقن���ني1/1عم���اد1الدي���ن111د.

اإ�سماعيل1ولوي�ص1كامل1ملكية1)11993(1
1 1مقيا����ص1تقدي���ر1�سل���وك1التلمي���ذ1»لف���رز1ح���االت1�سعوب���ات1التعلي���م11اإعداد1/1ه.

م�سطفى1كامل1)1990(

2 – اأدوات خا�سة باجلانب التجريبي للدرا�سة احلالية:
1 اختب���ار1الق���درة1العام���ة1عل���ى1التذكر1ل���دى1التالمي���ذ1ذوى1�سعوب���ات1التعلم1أ.

النمائية.1اإعداد/1الباحث
1 1ا�ستبان���ة1االإ�سرتاتيجي���ة1املف�سل���ة1يف1التذك���ر1لدى1التالمي���ذ1ذوى1�سعوبات1ب.

التعلم1النمائية.1اإعداد/1الباحث
1 1اختبار1حت�سيلي1يف1مادة1اللغة1العربية1لتالميذ1ال�سف1اخلام�ص1االإبتدائي.11ج.

اإعداد/1الباحث1
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برنامج الدرا�صة.  اإعداد/1الباحث1
وفيما1يلي1و�سف1تف�سيلي1لهذه1االأدوات1:

التعل�م  �س�عوبات  ذوى  التالمي�ذ  ل�دي  التذك�ر  اختبارالقدرةالعامةعل�ى  اأ- 
النمائية :1اإعداد/1الباحث1

الهدف من الختبار:. 1
1يه���دف1ه���ذا1االختبار1اإىل1قيا�ص1القدرة1العامة1على1التذكر1لدى1تالميذ1ال�سف1

اخلام�ص1االبتدائي1ذوى1�سعوبات1التعلم1النمائية.
خطوات اإعداد الختبار:. 2

يف1�س���وء1اإط���الع1الباح���ث1على1الدرا�س���ات1واملقايي����ص1املرتبطة1مبو�سوع1 1
االختب���ار1قام1باإعداد1خم�سة1قوائم1عب���ارة1عن1)كلمات1ذات1معنى-1كلمات1عدمية1
املعن���ي1-1�س���ور1-1اأعداد1-1ح���روف1-1الفئات1اللفظية1ال�سيمانتي���ة1(1ت�سلح1للتذكر1
با�ستخ���دام1االإ�سرتاتيجي���ات1االأربع1امل�ستخدمة1يف1الدرا�س���ة1احلالية1)الت�سميع1-1
التنظيم1– الق�سة1– املوا�سع1املكاتبة(,1ويرجع1�سبب1اإعداد1الباحث1لهذه1القوائم1
عل���ي1ذل���ك1النح���و,1لكي1تك���ون1متنوعة1بحي���ث1تغطى1جوان���ب1خمتلفة1وجماالت1
عديدة,1كما1اأن1بع�سها1ميثل1مثريات1�سيمانتية1)كلمات1– �سور(1والبع�ص1االآخر1
ميث���ل1مث���ريات1رمزية1)اأعداد1– حروف(1وقد1يكون1لهذا1التنوع1اأثره1يف1التحقق1

من1نتائج1الدرا�سة1احلالية.1
وتتمثل1قوائم1الدرا�سة1فيما1يلي:

قائمة الكلمات ذات معنى:
ت�ستمل1على1كلمات1ذات1معنى,1كان1عددها1)9(1كلمات,1من1النوع1ال�سائع1 1
الت���ى1يعرفه���ا1ك���ل1التالميذ,1وقد1راع1الباح���ث1التوزيع1الع�سوائ���ي1للكلمات1داخل1

القائمة1.

قائمة كلمات لي�س لها معنى:
ت�ستم���ل1عل���ى1قائم���ة1للكلم���ات1عدمي���ة1املعن���ي,1تكون���ت1م���ن1)9(1كلمات,1 1
وت���راوح1ع���دد1اأح���رف1ك���ل1مفردة1م���ن1مف���ردات1القائمة1ما1ب���ني1ثالث���ة1اأو1خم�سة1

اأحرف,1وقد1راع1الباحث1التوزيع1الع�سوائي1للكلمات1داخل1القائمة.
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قائمة ال�سور:
وت�سم1هذه1القائمة1)9(1�سور,1تتنوع1بني1�سور1الأ�سخا�ص1اأو1اأدوات1اأو1و�سائل1موا�سالت.

قائمة الأع�داد:
ت�سم1هذه1القائمة1)9(1اأعداد1تتنوع1بني1اأعداد1فردية1اأو1زوجية1اأو1اأعداد1 1
اأح���اد1وع�س���رات1ومئ���ات1واآالف1واآح���اد1االآالف,1راع1الباحث1فيه���ا1اأن1تكون1منا�سبة1
مل�ستوى1التالميذ,1واأن1يكون1قد1�سبق1لهم1درا�ستها1فى1ال�سنوات1ال�سابقة,1مراعيا1ً

فى1ذلك1خ�سائ�ص1اأفراد1العينة.

قائمة احلروف:
ت�ستم���ل1ه���ذه1القائم���ة1عل���ى1)9(1ح���روف1تتن���وع1ب���ني1ح���روف1اأبجدي���ة,1 1
وح���روف1اأخ���رى1له���ا1معن���ى1يت�س���ق1م���ع1خ�سائ����ص1االإ�سرتاتيجي���ات1م���ن1ناحية,1

وخ�سائ�ص1اأفراد1العينة1من1ناحية1اأخرى.

قائمة الفئات اللفظية ال�سيمانتية: 
وت�سم���ل1ه���ذه1القائم���ة1علي1)19(1فئ���ات1كل1فئة1تتكون1م���ن1ثالث1كلمات1 1
جتم���ع1بينه���م1خ�سائ����ص1م�سرتكة1مث���ل1)�سي���ارة1– طائرة1– قط���ار(1فهي1متثل1
اأن���واع1م���ن1و�سائل1النق���ل1)مت�ساح1– ح���وت1– اإخطبوط(1حي���ث1جتمعها1خا�سية1
م�سرتك���ة1فهي1كائنات1مائي���ة,1)حديد1– ف�سة1– نحا�ص(1حيث1جتمعها1خا�سية1
م�سرتك���ة1فه���ي1مع���ادن,1وراع1الباح���ث1يف1اأعداده���ا1اأن1تتنا�س���ب1مع1�سع���ة1الذاكرة1

وخ�سائ�ص1اأفراد1العينة.

مت تعديل القوائم يف �س�وء اآراء املحكمني، حي�ث اتفق 90% من املحكمني على هذه 
التعديالت، ومن هذه الآراء ما ياأتي:

	.1طلب1كتابة1اأ�سماء1ال�سور1حتت1كل1�سورة
	.طلب1تو�سيح1احلروف1وال�سور1بخطوط1وا�سحة1وكبرية
	1تقلي���ل1ع���دد1الفئ���ات1يف1اختب���ار1تذك���ر1الفئ���ات1م���ن1)9(1فئ���ات1اإيل1)7(1فئ���ات

ليتالءم1مع1�سعة1الذاكرة1لدي1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1النمائية1.
	1ا�ستب���دال1بع�ص1الكلمات1من1اختبار1تذكر1الكلمات1ذات1املعني1بحيث1ال1يكون
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بينها1عالقة1وتكون1فئات1مثل1كلمة1)�سلبة,1�سائلة(.
	1ا�ستب���دال1بع�ص1احلروف1من1اختبار1تذكر1احلروف؛1بحيث1ال1تكون1فئات1اأو

زيادة1عددها1لي�سل1اإيل1�سبع1فئات1كل1فئة1بها1ثالث1حروف.

مكونات الختبار:. 3
يف1�س���وء1م���ا1�سبق1مت1اأعداد1اختبار1القدرة1العامة1علي1التذكر)1(1ويتكون1 1

من1خم�ص1اختبارات1جزئية1علي1النحو1االآتي:1
اأ( اختبار تذكر الكلمات ذات املعني: 

وه���و1يقي����ص1ق���درة1اأف���راد1العينة1عل���ي1تذكر1الكلم���ات1ذات1املعن���ي,1حيث1 1
يعر����ص1عليهم1ع���دد1من1الكلمات1ذات1املعني1لفرتة1زمنية1حمددة,1ثم1يطلب1من1
املفحو����ص1بعد1العر�ص1كتابة1اأكرب1عدد1م���ن1الكلمات1باأي1ترتيب1يراه1املفحو�ص1

و1يتكون1من1)9(1كلمات1ذات1معنى,1واالختبار1يتكون1من:
11 �سفحة1مكتوب1عليها1ا�سم1االختبار1وبيانات1املفحو�ص1.-
21 �سفحة1التعليمات.-
31 قائمة1الكلمات,1وقد1مت1اأعدادها1يف1�سورة1العر�ص1الكلي-
41 �سفحة1االإجابة1و1بها1قائمة1خم�س�سة1ال�سرتجاع1الكلمات1ذات1املعني1.-

ب( اختبار تذكر الكلمات عدمية املعني: 
وه���و1يقي����ص1ق���درة1اأف���راد1العين���ة1عل���ي1تذك���ر1الكلم���ات1عدمي���ة1املعن���ي,1 1
حي���ث1يعر����ص1عليه���م1عدد1من1الكلم���ات1عدمية1املعني1لف���رتة1زمنية1حمددة,1ثم1
يطل���ب1م���ن1املفحو�ص1بعد1العر�ص1كتابة1اكرب1عدد1من1الكلمات1باأي1ترتيب1يراه1

املفحو�ص1و1يتكون1من1)9(1كلمات1عدمية1املعنى,1واالختبار1يتكون1من:
1-1�سفحة1مكتوب1عليها1ا�سم1االختبار1وبيانات1املفحو�ص1.

2-1�سفحة1التعليمات.
3-1قائمة1الكلمات,1وقد1مت1اأعدادها1يف1�سورة1العر�ص1الكلي1

4-1�سفحة1االإجابة1و1بها1قائمة1خم�س�سة1ال�سرتجاع1الكلمات1عدمية1املعني1.

)1(1111ملحق1)1(1اختبار1القدرة1العامة1علي1التذكر.1
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ج( اختبار تذكر ال�سور: 
وه���و1يقي�ص1قدرة1اأف���راد1العينة1علي1تذكر1ال�س���ور,1حيث1يعر�ص1عليهم1 1
ع���دد1م���ن1ال�سور1لف���رتة1زمنية1حم���ددة,1ثم1يطلب1م���ن1املفحو�ص1بع���د1العر�ص1
تذكر1اأكرب1عدد1من1ال�سور1باأي1ترتيب1يراه1املفحو�ص1و1يتكون1من1)9(1�سور.

واالختبار1يتكون1من:
11 �سفحة1مكتوب1عليها1ا�سم1االختبار1وبيانات1املفحو�ص.-
21 �سفحة1التعليمات.-
31 قائمة1ال�سور,1وقد1مت1اأعدادها1يف1�سورة1العر�ص1الكلي.-
41 �سفحة1االإجابة1و1بها1قائمة1خم�س�سة1ال�سرتجاع1ال�سور.-

د( اختبار تذكر الأرقام: 
1وه���و1يقي�ص1قدرة1اأفراد1العينة1عل���ي1تذكر1االأرقام,1حيث1يعر�ص1عليهم1 1
ع���دد1م���ن1االأرق���ام1لفرتة1زمنية1حم���ددة,1ثم1يطلب1م���ن1املفحو�ص1بع���د1العر�ص1
كتابة1اكرب1عدد1من1االأرقام1باأي1ترتيب1يراه1املفحو�ص1و1يتكون1من1)9(1اأرقام.

واالختبار1يتكون1من:
11 �سفحة1مكتوب1عليها1ا�سم1االختبار1وبيانات1املفحو�ص.-
21 �سفحة1التعليمات.-
31 قائمة1االأرقام,1وقد1مت1اأعدادها1يف1�سورة1العر�ص1الكلي.1-
51 �سفحة1االإجابة1وبها1قائمة1خم�س�سة1ال�سرتجاع1االأرقام.-

ه�( اختبار تذكر احلروف: 
وهو1يقي�ص1قدرة1اأفراد1العينة1علي1تذكر1احلروف,1حيث1يعر�ص1عليهم1 1
ع���دد1م���ن1احلروف1لفرتة1زمني���ة1حمددة,1ثم1يطلب1م���ن1املفحو�ص1بعد1العر�ص1
كتاب���ة1اأك���رب1ع���دد1م���ن1احل���روف1ب���اأي1ترتي���ب1ي���راه1املفحو����ص1و1يتكون1م���ن1)9(1

حروف.
واالختبار1يتكون1من:

11 �سفحة1مكتوب1عليها1ا�سم1االختبار1وبيانات1املفحو�ص1.-
21 �سفحة1التعليمات.-
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31 قائمة1احلروف,1وقد1مت1اأعدادها1يف1�سورة1العر�ص1الكلي1-
41 �سفحة1االإجابة1و1بها1قائمة1خم�س�سة1ال�سرتجاع1احلروف.-

 و( اختبار تذكر الفئات اللفظية ال�سيمانتية:
وه���و1يقي�ص1ق���درة1اأفراد1العين���ة1علي1تذكر1جمموعة1م���ن1الكلمات1التي1 1
جتم���ع1بينه���م1خ�سائ����ص1م�سرتكة1مث���ل1)�سي���ارة1– طائرة1– قط���ار(1فهي1متثل1
اأن���واع1م���ن1و�سائ���ل1النقل1)مت�س���اح1– ح���وت1–اإخطبوط(1حيث1جتمعه���ا1خا�سية1
م�سرتك���ة1فهي1كائنات1مائي���ة,1)حديد1– ف�سة1– نحا�ص(1حيث1جتمعها1خا�سية1
م�سرتك���ة1فه���ي1مع���ادن,1حيث1يعر�ص1عل���ي1املفحو�س���ني1عدد1من1الفئ���ات1لفرتة1
زمنية1حمددة,1ثم1يطلب1من1املفحو�ص1بعد1العر�ص1كتابة1اأكرب1عدد1من1الفئات1

باأي1ترتيب1يراه1املفحو�ص1و1يتكون1من1)7(1فئات.
واالختبار1يتكون1من:

11 �سفحة1مكتوب1عليها1ا�سم1االختبار1وبيانات1املفحو�ص.-
21 �سفحة1التعليمات.-
31 قائمة1الفئات,1وقد1مت1اأعدادها1يف1�سورة1العر�ص1الكلي.1-
41 �سفحة1االإجابة1و1بها1قائمة1خم�س�سة1ال�سرتجاع1الفئات.-

 مت عر�س الختبارات علي جمموعة من املحكمني)2(، وكانت اآراوؤهم علىالنحو الآتي:
	1سرورة1اأن1تكون1االإجابات1على1ورقة1اإجابة1م�ستقلة,1ت�ستمل1على1ا�سم1التلميذ�

واملدر�سة1.
	.اأن1ترتبط1اختبارات1التذكر1بخ�سائ�ص1االإ�سرتاتيجيات1امل�ستخدمة
	1اأن1ت�سم���ح1للتلمي���ذ1بتذكر1اأكرب1ع���دد1من1عنا�سر1القوائ���م1التي1تعر�ص1عليه

وباأي1ترتيب.
	.اأن1ت�سبق1االختبارات1تعليمات1تو�سح1الأفراد1العينة1كيفية1االإجابة1عنها
	1كتاب���ة1القوائ���م1على1�سفافيات,1ويتم1عر�سها1عل���ى1التالميذ1با�ستخدام1جهاز

عر�ص1
	.1ترك1زمن1مابني1عمليتي1العر�ص1واال�سرتجاع1يقدر1بحوايل1ثالث1دقائق
	.كتابة1الزمن1املحدد1للعر�ص1يف1�سوء1نتائج1التجربة1اال�ستطالعية

)2(1111ملحق1)7(1قائمة1املحكمون1علي1اأدوات1الدرا�سة.
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وذلك ا�ستنادًا اإىل الآتي:

11 الزم���ن1الالزم1لو�سول1وت�سفري1وتخزين1العن�سر1الواحد1يف1الذاكرة1طويلة1.
املدى1.

21 الدرا�سات1ال�سابقة1ذات1ال�سلة1مبو�سوع1الدرا�سة,1مع1االأخذ1يف1االعتبار1عدد1.
العنا�سر1املعرو�سة1وخ�سائ�ص1العينة1.

31 التاأك���د1م���ن1اأن1الزمن1يتعدى1ح���دود1الذاكرة1ق�سرية1امل���دى,1ل�سمان1ا�ستقرار1.
العنا�سر1يف1الذاكرة1طويلة1املدى1والإتاحة1الفر�ص1اأمام1التالميذ1لتكرار1املثري1

عدة1مرات.1

حتديد زمن الختبار:. 4
م���ن1خ���الل1م���ا1�سب���ق1ا�ستط���اع1الباح���ث1حتدي���د1الزم���ن1ال���الزم1لعر�ص1
ك���ل1قائم���ة1من1قوائ���م1االختبار,1واجل���دول1التايل1يو�س���ح1ا�سم1القائم���ة1والزمن1

املخ�س�ص1لعر�سها1يف1الدرا�سة1احلالية1.
جـــدول )12 (

الزمن املخ�ص�س لعر�س القوائم اخلا�صة باالإ�صرتاتيجيات االأربع
الزمن الالزم للعرض بالثوانياســـم القــائمــةم

180ثكلمات ذات معني1
180ثكلمات ليس لها معني2
120 ثصور3
180 ثأعداد4
120ثحروف5
180 ثالفئات اللفظية السيمانتية6

بع���د1اإمت���ام1التعدي���الت1وفق1م���ا1اأ�سار1به1ال�س���ادة1املحكم���ون1قام1الباح���ث1بح�ساب1
الثب���ات1وال�سدق1لالختبارات1ال�ستة1اجلزئية1وفق1نتائج1الدرا�سة1اال�ستطالعية,1
وق���د1اأجري���ت1ه���ذه1الدرا�سة1بغر����ص1االإجابة1ع���ن1بع����ص1الت�س���اوؤالت1ال�سرورية1

والالزمة1ل�سبط1الرتتيبات1التجريبية1يف1هذه1الدرا�سة1مثل:
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	ما1مدي1�سعوبة1االختبارات1املعرو�سة؟
	ما1مدي1منا�سبة1طريقة1العر�ص,1ومدي1و�سوحها؟
	1ه���ل1زم���ن1العر�ص1منا�س���ب؟1وما1هوا1لزم���ن1املقرتح1للعر����ص1اإذا1كان1الزمن

امل�ستخدم1غري1منا�سب؟
	ما1هو1الزمن1املنا�سب1لالإجابة1عن1مهام1كل1اختبار؟

1
وق���د1اأجري���ت1الدرا�س���ة1اال�ستطالعي���ة1عل���ي1عينة1م���ن1تالميذ1ال�س���ف1اخلام�ص1
االبتدائ���ي1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1)بعد1تطبي���ق1اختبارات1ت�سخي����ص1العينة(1بلغ1
عدده���م1)43(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1من1تالميذ1مدر�سة1اإبراهي���م1مدكور1االبتدائية؛1
حي���ث1مت1تطبي���ق1اختب���ار1القدرة1العامة1عل���ي1التذكر1واملكون1م���ن1�ستة1اختبارات1
علي1الرتتيب1وهي:1اختبار1تذكر1الكلمات1ذات1املعني,1اختبار1تذكر1كلمات1عدمية1
املعني,1اختبار1تذكر1ال�سور,1اختبار1تذكر1االأعداد,1اختبار1تذكر1احلروف,1اختبار1

تذكر1الفئات1اللفظية1ال�سيمانتية.

وقد1عر�ست1االختبارات1بزمن1العر�ص1املحدد1يف1اجلدول1ال�سابق1)12(1 1
وذل���ك1ا�سرت�سادا1بالزم���ن1التجريبي1الذي1ا�ستخدم1يف1الدرا�س���ات1ال�سابقة1�سواء1

العربية1اأو1االأجنبية1التي1ا�ستخدم1اختبارات1للتذكر1واال�ستدعاء.

1وبعد1انتهاء1عر�ص1االختبارات,1قام1الباحث1بتوزيع1اأوراق1االإجابة1املعدة1 1
لذل���ك1عل���ي1التالميذ,1وقد1اعت���رب1الباحث1اأن1زمن1توزي���ع1اأوراق1االإجابة1وكتابة1
التلمي���ذ1لبيانات���ه1ميثل1الزمن1الفا�س���ل1بني1العر�ص1واال�ستجاب���ة,1وقد1بلغ1هذا1

الزمن1ثالث1دقائق1.1

بع���د1انته���اء1التالمي���ذ1م���ن1االإجاب���ة1ع���ن1ك���ل1اختب���ار1م���ن1خ���الل1زم���ن1
اال�ستجاب���ة1ال���ذي1ح�سبه1الباحث1بكتابة1الزمن1ال���ذي1ا�ستغرقه1كل1تلميذ1اإيل1اأن1

قام1بت�سلم1ورقة1االإجابة1اإيل1الباحث1علي1الورقة1املخ�س�سة1له1.
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من1خالل1نتائج1الدرا�سة1اال�ستطالعية1يت�سح1اأن:
	.االختبارات1امل�ستخدمة1وا�سحة1ومتو�سطة1امل�ستوي
	.طريقة1العر�ص1امل�ستخدمة1يف1التجربة1منا�سبة
	1زم���ن1العر����ص1امل�ستخ���دم1يف1التجرب���ة1غ���ري1منا�س���ب1بالن�سبة1الختب���ار1تذكر

الكلم���ات1عدمي���ة1املعن���ى,1وذل���ك1ا�ستنادا1اإيل1ع���دم1تذكر1اأي1تلمي���ذ1اأو1تلميذة1
للكلم���ات1كامل���ة1وراأي1التالمي���ذ1الذي���ن1اأك���دوا1عل���ي1و�س���وح1الكلم���ات1ولكن1
الزمن1غري1كايف1للعر�ص,1ويف1�سوء1ذلك1مت1زيادة1زمن1العر�ص1اإيل141دقائق.

	1,2,02ق 4ق,1 ق,1 13,01 1( بل���غ1 املح�س���وب1 االإجاب���ة1 لزم���ن1 ال���وزين1 املتو�س���ط1
3,1ق,2,03ق13,1ق(1علي1اأجزاء1االختبارالفرعية1علي1الرتتيب.

وق���د1تاأك���د1للباح���ث1م���ن1خ���الل1ه���ذه1الدرا�س���ة1اال�ستطالعي���ة1و�س���وح1
التعليمات1وفهم1التالميذ1لها,1كما1تدرب1الباحث1علي1ت�سغيل1االأجهزة1واالأدوات1
الت���ي1ا�ستخدمه���ا1يف1الدرا�س���ة,1كم���ا1حتق���ق1الباح���ث1م���ن1خ���الل1ه���ذه1الدرا�س���ة1
اال�ستطالعي���ة1من1الو�س���ع1االأمثل1جللو�ص1التالميذ1بحيث1يحق���ق1اأف�سل1روؤية1

لكل1تلميذ,1والو�سع1املنا�سب1لالأدوات1والبعد1املنا�سب1عن1�سا�سة1العر�ص.1

ت�سحيح الختبار:. 5
الدرجة1التي1يح�سل1عليها1كل1فرد1من1اأفراد1العينة1على1كل1اختبار1على1 1
ح���دة1هي1ع���دد1االإجابات1ال�سحيحة1الت���ي1يح�سل1عليه���ا,1دون1االأخذ1يف1االعتبار1
االإجاب���ة1اخلط���اأ1اأو1املرتوكة,1حيث1يح�سب1كل1عن�سر1�سحي���ح1يتذكره1املفحو�ص1
بدرجة,1وبذلك1تكون1الدرجة1يف1كل1اختبار1من1اختبارات1التذكر1هي1)9(1درجات1
الختب���ار1تذك���ر1الكلم���ات1ذات1معن���ي,1)9(1درج���ات1الختبار1تذك���ر1الكلمات1عدمية1
املعن���ي,1)9(1درج���ات1الختب���ار1تذك���ر1ال�سور,1)9(1درج���ات1الختبار1تذك���ر1االأعداد,1
)9(1درج���ات1الختب���ار1تذكر1احلروف,1)7(1درجات1الختب���ار1تذكر1الفئات1اللفظية1
ال�سيمانتي���ة,1اأم���ا1الدرجة1الكلي���ة1الختبار1القدرة1العامة1عل���ي1التذكر1فهي1)52(1

درجة.
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�سدق الختبار:. 6
مت1عر����ص1اختب���ار1التذك���ر1الكل���ى1م���ع1القوائ���م1والفئ���ات1عل���ى1ع���دد1من1 1
املحكم���ني1يف1جم���ال1علم1النف�ص,1وكذلك1تعري���ف1االإ�سرتاتيجيات1امل�ستخدمة1يف1
الدرا�س���ة1احلالي���ة,1وخ�سائ�ص1كل1منهما1واعت���ربت1موافقة1املحكمني1داللة1على1

�سدق1االختبارات1من1حيث1املحتوى.

ثبات الختبار: . 7
Kuder- ريت�سارد�س���ون1 كي���ودر–  معادل���ة1 الباح���ث1 ا�ستخ���دم1 1
1Richardson›sالأنه���ا1اأن�س���ب1الط���رق1حل�ساب1ثبات1االختب���ارات1املوقوتة1)�سعد1
عب���د1الرحم���ن,171:19981(,1كم���ا1ي�سري1)فوؤاد1البه���ي1ال�سي���د,420-4361:19791(1
اإىل1اأن1طريق���ة1اإع���ادة1التطبي���ق1ال1ت�سل���ح1حل�س���اب1ثبات1االختب���ارات1التي1تهدف1
اإىل1قيا����ص1التذك���ر,1اأو1ترتبط1ارتباطا1ًمبا�سرا1ًبهذه1العملية,1وذلك1لتاأثر1عملية1
التذك���ر1تاأثرا1ًمبا�س���را1ًبالفا�سل1الزمني1الذي1مي�سى1بني1اإجراء1االختبار1للمرة1
االأوىل1واإعادة1اإجرائه1للمرة1الثانية,1وكذلك1ال1ت�سلح1طريقة1التجزئة1الن�سفية1
حل�س���اب1ثب���ات1االختب���ارات1املوقوت���ة1الت���ي1تعتم���د1اعتم���ادا1ًكب���ريا1ًعل���ى1�سرع���ة1
اال�ستجاب���ات1الأن1ك���رة1االأ�سئل���ة1املرتوكة1يف1اآخر1كل1اختب���ار1توؤثر1على1االرتباط1

القائم1بني1جزئيه,1ويتغري1بذلك1معامل1الثبات.

ويتف���ق1)ف���وؤاد1اأب���و1حط���ب1واآخ���رون,1181:19871-119(1عل���ى1اأن1معادلة1 1
)كي���ودر1ريت�سارد�سون(1ه���ي1من1اأ�سهر1طرق1ح�ساب1معامل1جتان�ص1االختبار,1واأن1

هذه1املعادلة1ت�سلح1حل�ساب1اختبارات1التذكر.1

وق���د1ق���ام1الباحث1بح�س���اب1معامل1ثب���ات1اختب���ارات1التذك���ر,1با�ستخدام1 1
معادلة1كيودر1-1ريت�سارد�سون,1بعد1اأن1طبق1االختبارات1على1العينة1اال�ستطالعية1
م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1اخلام����ص1االإبتدائ���ى1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1)بع���د1تطبي���ق1
اختب���ارات1الت�سخي����ص1للعين���ة(1بل���غ1عدده���م1)40(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1م���ن1تالميذ1
مدر�س���ة1عل���ي1�سالم���ة1االبتدائي���ة1وطم���وه1االبتدائي���ة,1واجل���دول1االآت���ي1يو�سح1

معامالت1ثبات1اختبارات1التذكر.
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جـــدول )13(
معامل ثبات اختبارات التذكر وداللتها االإح�صائية

معامل الثباتاســـــم االختبار

0,71تذكر الكلمات ذات معني
0,65تذكر الكلمات عديمة المعني

0,78تذكر الصور 
0,75تذكر األعداد
0,80تذكر الحروف

0,61تذكر الفئات اللفظية السيمانتية

كم���ا1ق���ام1الباحث1بح�س���اب1االت�س���اق1الداخلي1لالختب���ارات1ال�ست,1وذلك1
بح�س���اب1معامل1االرتب���اط1بني1جمموع1درجات1كل1مفردة1م���ن1مفردات1االختبار1
والدرج���ة1الكلية1لالختب���ار,1وتو�سل1اإىل1معامالت1ارتب���اط1موجبة1مرتفعة1كما1

هو1مو�سح1باجلدول1االآتي:

جـــدول )14(
يو�صح معامالت االرتباط بني جمموع درجات كل مفردة من مفردات اختبار القدرة العامة 

علي التذكر والدرجة الكلية لالختبار
                      رقم المفردة

    اسم االختبار 
123456789

0.3290.5510.5440.5960.4090.5640.6330.4570.301اختبار تذكر الكلمات ذات معني

0.3410.3620.4110.4680.4680.3540.3420.4410.283اختبار تذكر الكلمات عديمة المعني

0.4870.4760.4340.5470.5470.4520.3890.4130.361اختبار تذكر الصور

0.3540.3210.4530.4360.4360.4090.3270.4360.432اختبار تذكر األعداد

0.4110.4320.4560.4320.4320.3210.3350.4090.521اختبار تذكر الحروف

0.4090.3710.3710.3420.3420.4090.336اختبار تذكر الفئات اللفظية السيمانتية

من1اجلدول1ال�سابق1يت�سح1اأن1جميع1معامالت1االرتباط1موجبة1مما1يحقق1درجة1
عالية1من1الثبات1لالختبارات1ال�ست1متكن1من1االعتماد1واالطمئنان1اإيل1ا�ستخدامها1

يف1هذه1الدرا�سة.
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ب– ا�س�تبانه الإ�س�رتاتيجية املف�س�لة يف التذكر لدى التالميذ ذوى �س�عوبات 
التعلم النمائية:)3(11اإعداد/الباحث

هدف ال�ستبانة:. 1
تهدف1اال�ستبانة1اإىل1حتديد1االإ�سرتاتيجية1التي1يف�سلها1التالميذ1ذوو1 1

�سعوبات1التعلم1النمائية1بال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1يف1التذكر.1

و�سف ال�ستبانة:. 2
ق���ام1الباح���ث1باإعداد1ه���ذه1اال�ستبانة1باال�سرت�س���اد1باالأ�سلوب1الذي1بنيت1 1
ب���ه1بع����ص1اال�ستبيانات1امل�ستخدمة1يف1الدرا�سات1املختلف���ة1من1حيث1التنظيم,1اأما1
االأن�سط���ة1)املمار�سات(1التي1ت�ستمل1عليها1اال�ستبانة1فقد1حددت1يف1�سوء1مواقف1
احلي���اة1التي1مير1بها1التالميذ1و1متثيلها1لك���ل1اإ�سرتاتيجية1من1االإ�سرتاتيجيات1
مو�سع1الدرا�سة,1ومت1اإعداد1اال�ستبانة1لت�ستمل1علي1)28(1ن�ساطا1ًيقوم1بها1التلميذ1
موزعة1علي1االإ�سرتاتيجيات1االأربع1مو�سع1الدرا�سة1)الت�سميع1– موا�سع1املكانية1
– التنظيم(1بحيث1تت�سمن1كل1ا�سرتاتيجيه1)7(1اأن�سطة,1ويطلب1من1 – الق�سة1
1)ü(1التلميذ1االإجابة1عن1جميع1االأن�سطة1التي1تتناولها1اال�ستبانة1بو�سع1عالمة
اأم���ام1االختيار1ال���ذي1ينا�سبه1وتتحدد1درجة1قيامه1بالن�س���اط1على1الوجه1االآتي1:1
يق���وم1ب���ه1دائم���ا1:1الدرجة31,يقوم1ب���ه1اأحيانا:1الدرجة1,21يقوم1به1ن���ادرا1:1الدرجة1
1,1ويو�س���ح1اجل���دول)15(1توزي���ع1االأن�سطة1عل���ي1االإ�سرتاتيجي���ات1االربع1مو�سع1

الدرا�سة.
جــــــدول )15(

توزيع االأن�صطة علي االإ�صرتاتيجيات مو�صع الدرا�صة
األنشطةاإلستراتيجيات

1-7 - 11-16 -20 – 25 -28التسميع

5-10- 12- 14- 18- 22-26المواضع المكانية

3-6-9-17-21-24-27القصة

2-4-8-13-15-19-23التنظيم

)3(1ملحق1)2(1ا�ستبانة1االإ�سرتاتيجية1املف�سلة1فى1التذكر.1
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ت�سحيح ال�ستبانة:. 3
يت���م1اإعط���اء1ث���الث1درجات1اإذا1ك���ان1التلميذ1يقوم1بالن�ساط1ب�س���ورة1دائمة,1 1
ودرجتني1اإذا1كان1التلميذ1يقوم1بالن�ساط1اأحيانا,1ودرجة1واحدة1اإذا1كان1التلميذ1يقوم1
بالن�س���اط1ن���ادرا,1وحت�سب1الدرج���ة1االأعلى1يف1كل1اإ�سرتاتيجية1عل���ي1حده؛1لتحديد1
االإ�سرتاتيجية1املف�سلة1لدي1كل1تلميذ,1حيث1اأن1الدرجة1ال�سغرى1لكل1اإ�سرتاتيجية1
هي1)7(1درجات1ال�ستمال1كل1منها1على1)7(1عبارات1لكل1عبارة1درجة1واحدة1والدرجة1

الكربي1)21(1درجة1)7(1عبارات1لكل1عبارة1ثالث1درجات.

�سدق ال�ستبانة:. 4
1ق���ام1الباح���ث1بعر����ص1ا�ستبان���ة1االإ�سرتاتيجي���ة1املف�سلة1يف1التذك���ر1على1عدد1من1
املحكم���ني1املتخ�س�س���ني1يف1عل���م1النف����ص1الرتبوي,1وذل���ك1الإبداء1ال���راأي1بالن�سبة1
مل���دى1انتم���اء1االأن�سط���ة1)املمار�س���ات(1لك���ل1اإ�سرتاتيجي���ة1م���ن1االإ�سرتاتيجي���ات1
مو�سع1الدرا�سة,1حيث1كان1هناك1اتفاق1عال1بني1املحكمني1على1مالئمة1مفردات1
اال�ستبان���ة1وو�سوحه���ا1وانتم���اء1اأن�سطته���ا1)ممار�ساته���ا1(1لك���ل1اإ�سرتاتيجي���ة1من1

االإ�سرتاتيجيات1مو�سع1الدرا�سة.

ثبات ال�ستبانة:. 5
1مت1ح�س���ب1ثب���ات1اال�ستبان���ة1بطريقة1االختبار1واإعادة1االختب���ار1على1فرتة1طولها1
)15(1يوما1ًوذلك1على1عدد1)20(1تلميذا1وتلميذة1من1تالميذ1مدر�سة1علي1�سالمة,1
وق���د1كانت1معام���الت1االرتباط1بني1نتائج1التطبيق���ني1بالن�سبة1لالإ�سرتاتيجيات1
االأرب���ع1)الت�سمي���ع1– موا�س���ع1املكاتبة1– الق�سة1– التنظي���م1(1علي1الرتتيب1هي1
)0,961,0,801,0,821,0,89(,1مما1يدل1على1اأن1اال�ستبانة1تتمتع1بدرجة1منا�سبة1من1

الثبات1عرب1الزمن.
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برنامج الدرا�صة:
1( اأهداف الربنامج:

اأ( الهدف العام للربنامج:
يتمث���ل1اله���دف1الع���ام1م���ن1الربنامج1الذي1تقدم���ه1الدرا�س���ة1احلالية1يف1
حت�س���ني1الذاك���رة1من1خالل1زيادة1القدرة1على1التذكر1والتح�سيل1الدرا�سي1لدى1
التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1باملدر�سة1االبتدائية,1من1خالل1التدريب1على1بع�ص1
اإ�سرتاتيجي���ات1الت�سف���ري1)الت�سمي���ع1– املوا�سع1املكانية1– الق�س���ة1– التنظيم(.

ب( الأهداف الفرعية للربنامج:
	11تدريب1التالميذ1عينة1الدرا�سة1على1ا�ستخدام1اإ�سرتاتيجيات1الت�سفري1يف1تعلمهم

مادة1اللغة1العربية
	1زي���ادة1الق���درة1عل���ى1التذك���ر1ل���دى1التالمي���ذ1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1بال�س���ف

اخلام�ص1االبتدائي.
	1حت�س���ني1التح�سي���ل1يف1م���ادة1اللغ���ة1العربي���ة11ل���دى1التالمي���ذ1ذوى1�سعوب���ات

التعلم1بال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1.

2( اال�صرتاتيجيات امل�صتخدمة يف الربنامج:
ميك���ن1حتديد1وتعري���ف1اأهم1اإ�سرتاتيجي���ات1الت�سفري1املنا�سب���ة1لتح�سني1الذاكرة1
والقدرة1على1التذكر1واال�ستدعاء,1وذلك1من1واقع1الدرا�سات1ال�سابقة1التي1اهتمت1
بدرا�سة1الذاكرة1والتي1�سيتم1تدريب1كل1جمموعة1من1جمموعات1الدرا�سة1االأربع1

عليها1يف1اال�سرتاتيجيات1االآتية:

اإ�سرتاتيجية الت�سميع:
هي1عملية1ممار�سة1واإعادة1تناول1مق�سود1ملحتويات1املخزن1ق�سري1املدى1 1
من1معلومات1ومثريات1مقدمة,1ولهذه1االإ�سرتاتيجية1تاأثريان؛1فهي1اأواًل1ت�ساعد1
عل���ى1االحتف���اظ1باملعلوم���ات1يف1املخ���زن1ق�س���ري1امل���دى1وحت���ول1دون1فق���دان1ه���ذه1
املعلومات1اأو1اأن1يتم1ا�ستبدالها1مبعلومات1اأخرى,1وثانيا1ًكلما1طال1بقاء1املفردة1اأو1
املعلوم���ة1يف1الذاك���رة1ق�سرية1املدى1عن1طريق1الت�سميع1كلما1زادت1احتمالية1قيام1
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الت�سميع1بتخزين1املعلومات1يف1الذاكرة1طويلة1املدى1والت�سميع1يقوم1بن�سخ1ونقل1
 (Ashcraft, 1994:112).1املعلومات1اإىل1الذاكرة1طويلة1املدى

اإ�سرتاتيجية املوا�سع املكانية:
تق���وم1فك���رة1هذه1االإ�سرتاتيجية1عل���ى1قيام1املفحو�ص1باإي���داع1كل1مفردة1 1
م���ن1مف���ردات1القائم���ة1املطل���وب1تذكره���ا1يف1مو�س���ع1)مك���ان(1م�سه���ور1كحجرات1
منزل���ه1مث���اًل1اأو1�س���ارع1ما,1ومن1ثم1ف���اإن1ا�سرتجاع1هذه1املفردات1فيم���ا11بعد1ي�سبه1
امل�س���رية1العقلي���ة1خ���الل1ه���ذه1االأماك���ن1بغر����ص1تذكر1تلك1املف���ردات1عل���ى1اأ�سا�ص1

 (Cohen,1990)1.ترتيبها1ال�سابق

 اإ�سرتاتيجية الق�سة:
اأو1 تعتم���د1ه���ذه1االإ�سرتاتيجي���ة1عل���ى1تكوي���ن1ق�س����ص1)منطقي���ة1
خيالي���ة(1من1جمموعة1املف���ردات1املراد1تذكرها,1وتكون1الق�س���ة1اأف�سل1يف1التذكر1
اإذا1كان���ت1م���ن1تاأليف1املفحو�ص,1بحي���ث1متثل1املفردات1فيها1�سخ�سي���ات1لها1اأدوار1

ومراكز1اجتماعية.1)حممد1حممود1العربانى,20021(

اإ�سرتاتيجية التنظيم:
تتمث���ل1ه���ذه1االإ�سرتاتيجي���ة1يف1حماول���ة1املفحو����ص1ت�سني���ف1املادة1
مو�س���وع1احلف���ظ1يف1فئ���ات1بحي���ث1ت�سبح1ه���ذه1املعلوم���ات1وح���دات1يف1املجموعات1
الفئوي���ة1املكون���ة1للبن���اء1املعريف1للفرد1م���ع1توظيف1تلك1املعلوم���ات1توظيفا1ًقابال1
لال�ستخ���دام1املتك���رر1)فتح���ى1الزي���ات369:119951(,1وق���د1يتم1التنظي���م1بناء1على1
تعلمه���ا. ي�سه���ل1 تك���ون1جمموع���ات1 فئ���ات1 يف1 والتق���ارب1 1Similarity الت�ساب���ه1

 (BgorKlund,1989:162)

وبن���اء1عل���ى1ما1تقدم1يت�س���ح1اأن1�سعوبات1الذاكرة1تن�س���اأ1نتيجة1الف�سل1يف1 1
االحتف���اظ1باملعلوم���ات1ومعاجلتها1وتخزينها1اأو1توظيفه���ا1وا�ستخدامها,1وكذلك1
الف�س���ل1يف1جتهي���ز1املعلوم���ات1وا�ستق���اق1اإ�سرتاتيجي���ات1الت�سف���ري1املالئم���ة؛1ل���ذا1
فالق�س���ور1واال�سط���راب1ال���ذي1يعان���ى1من���ه1التالمي���ذ1ذوو1�سعوب���ات1التعلم,1هو1
ق�سور1يف1االإ�سرتاتيجية1التي1ي�ستخدمونها1ولي�ص1ق�سورا1ًيف1القدرة1واالإمكانات1
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العقلية,1بدليل1اأنهم1ذوى1ذكاء1متو�سط1اأو1فوق1املتو�سط,1وبالرغم1من1ذلك1فاإن1
لديه���م1�سعوب���ات1يف1التعل���م1ترجع1اإيل1�سع���ف1الذاكرة,1وذلك1ه���و1االأ�سا�ص1الذي1

ي�ستند1اإليه1برنامج1الدرا�سة1احلالية.

5( حمتوى الربنامج:
يتك���ون1الربنامج1احل���ايل1من1وحدة1درا�سية1يف1م���ادة1اللغة1العربية1
لل�س���ف1اخلام����ص1االبتدائ���ي1وه���ى1الوح���دة1الثالث���ة1)ن���داء1الواج���ب(1وف���ى1هذه1

الوحدة1يتم1درا�سة1االآتي:
	.)الف�سل1االأول1من1م�سرحية1)نداء1الواجب
	.)قواعد1نحوية1)املفعول1الأجله
	.)الف�سل1الثاين1من1م�سرحية1)نداء1الواجب
	.قواعد1نحوية1امل�ساف1اإليه
	.)االحتاد1قوة1)قراآن1كرمي

وق���د1�سممت1الوحدة1يف1�سورة1اأن�سطة1وتدريبات1لتتالءم1مع1خ�سائ�ص1 1
االإ�سرتاتيجيات1االأربع1مو�سع1الدرا�سة11لتقدم1ملجموعات1الدرا�سة11االأربع:

املجموعة1االأويل:1جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1.
املجموعة1الثانية1:11جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية.

املجموعة1الثالثة1:11جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1الق�سة.
املجموعة1الرابعة:1جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.

6( و�سف الربنامج:
يتكون1الربنامج1من1ق�سمني1رئي�سني:

الأول : اجلل�سات التمهيدية:
وت�ستم���ل1عل���ى1جمموع���ة1م���ن1االأن�سط���ة1التمهيدي���ة؛1حي���ث1يع���د1
الن�ساط1التمهيدي1االنطالقة1االأ�سا�سية1والدافع1الرئي�ص1لال�ستمرار1يف1اأن�سطة1
الربنام���ج1التالي���ة,1وتتك���ون1االأن�سطة1التمهيدية1م���ن1اأربعة1اأن�سط���ة,1تهدف1اإىل1
ا�ستث���ارة1الدافعية1لدى1التالميذ1ذوى1�سعوب���ات1التعلم,1حيث1تعد1الدافعية1هي1
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اللبن���ة1االأوىل1الت���ي1ي�سي���د1عليها1ك���ل1الربنامج,1وك���ل1االأن�سطة1التالي���ة,1وتعتمد1
ه���ذه1االأن�سطة1اأي�سا1على1بع�ص1االأن�سطة1االجتماعية1والرتفيهية1والتي1ت�ساعد1
على1التفاعل1االإيجابي1املتبادل1بني1الباحث1وبني1التالميذ1من1جانب1والتالميذ1
وبع�سه���م1البع����ص1من1جانب1اآخر,1باالإ�سافة1اإىل1تو�سي���ح1اأهمية1التعلم,1االإ�سارة1
اإىل1اأن1االختالفات1بني1االأفراد1يف1القدرة1على1التذكر1والتح�سيل1اأمر1واقع,1وان1
ذلك1ميكن1تغريه1وحت�سينه1عن1طريق1تعلم1بع�ص1اإ�سرتاتيجيات1الت�سفري,1وهو1

ما1�سوف1يتم1التدريب1عليه.

الثاين: اجلل�سات اخلا�سة بالتدريب على اإ�سرتاتيجيات الت�سفري:
يت���م1تدري���ب1ك���ل1جمموعة1من1املجموع���ات1االأربع1)جمموع���ة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1– جمموع���ة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�سع1
املكاني���ة1– جمموع���ة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الق�س���ة1– جمموعة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظيم1(1عل���ى1جمموعة1من1االأن�سط���ة1والتدريبات1املتنوعة11
)يف1�سوء1الوحدة1حمل1الدرا�سة(1مبا1يتالءم1مع1خ�سائ�ص1كل1اإ�سرتاتيجية1على1

النحو1االآتي:
1 – الهدف من الن�ساط:

وتو�س���ع1االأه���داف1يف1�سكل1اإجرائي1لتمثل1اجلوان���ب1ال�سلوكية1املرغوبة1 1
بعد1التدريب1واالنتهاء1من1كل1ن�ساط.

2 – الو�سائل امل�ستخدمة يف الن�ساط:
وت�سم���ل1بع����ص1الو�سائ���ل1امل�ساعدة1يف1تنفي���ذ1الن�ساط1مث���ل:1ال�سبورة1–  1
امل�سج���ل1– البطاق���ات1الورقي���ة1امللون���ة1– ال�س���ور1امللون���ة1– جه���از1العر�ص1فوق1

الراأ�ص-1الكمبيوتر1املحمول.

3 – مدة الن�ساط:
يحدد1فيها1الباحث1املدة1الزمنية1التي1يعر�ص1فيها1الن�ساط1على1التالميذ1.

4 – الطريقة والإجراءات:
وفيه���ا1مت1حتدي���د1اخلط���وات1الت���ي1يق���وم1به���ا1الباحث1يف1�سبي���ل1حتقيق1
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االأهداف1املن�سودة1من1االأن�سطة1والتدريبات,1وهى1تت�سمن1جانبني1هما:1ما1يقوم1
به1الباحث1وما1يقوم1به1التلميذ.

5 – التق��وي��م:
ومن1خالله1يتم1حتديد1مدى1حتقيق1التلميذ1لالأهداف1التي1ي�سملها1الن�ساط.1

وفيما1يلي1و�سف1الإجراءات1اجلل�سات1التدريبية1اخلا�سة1بكل1اإ�سرتاتيجية1من1
االإ�سرتاتيجيات1مو�سع1الدرا�سة.

و�سف للجل�سات التدريبية لإ�سرتاتيجية الت�سميع:

1 – الو�سائل امل�ستخدمة يف اجلل�سات:
ال�سبورة11وامل�سجل1والبطاقات1الورقية1والكتاب1املدر�سي1وجهاز1العر�ص.1

2 – مدة اجلل�سات:
ثالث1جل�سات1متهيدية1واثنتا1ع�سرة1جل�سة1تدريبية1بواقع1اأربع1جل�سات1

اأ�سبوعية.1
3 – املوقف التدريبي داخل اجلل�سات )الطريقة والإجراءات(:

ي�سري1املوقف1التدريبي1ح�سب1اخلطوات1االآتية:

	.1يناق�ص1الباحث1اأفراد1العينة1يف1مفهوم1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1وخ�سائ�سها
	1يطل���ب1الباح���ث1من1اأف���راد1العينة1طرح1ما1لديه���م1من1ا�ستف�س���ارات1اأو1نقاط

غام�سة1وذلك1للرد1عليها1وتو�سيحها.
	1يعر����ص1الباحث1كل1در����ص1من1درو�ص1الوحدة,1ويو�سح1الأف���راد1العينة1كيفية

ا�ستخدام1الت�سميع11يف1تذكر1حمتويات1الدر�ص1ومعانيه1واأفكاره.
	1يطب���ق1الباح���ث1خ�سائ�ص1اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سميع1على1املث���ال1التدريبي1)كل

در����ص1م���ن1درو����ص1الوح���دة(,1ويو�س���ح1الأف���راد1العين���ة1كيفية1تذكر1ك���ل1در�ص1
با�ستخدام1التكرار.
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1ث���م1يعر�ص1الباحث1عل���ى1اأفراد1العينة1منوذجا1ًمن1اختبارات1التذكر1والتح�سيل1
املرتبطة1بالوحدة1ليو�سح1لهم1االآتي:

-111كيفية1اإجابة1هذه1االختبارات.
-111كيفية1ا�ستخدام1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1اأثناء1التذكر.

يبداأ1الباحث1يف1عر�ص1التعليمات1اخلا�سة1باإ�سرتاتيجية1الت�سميع1وهى1كالتايل:

عزيزي1التلميذ:
1�سوف1يعر�ص1عليك1بع�ص1الفقرات1اخلا�سة1مبو�سوع1در�ص1).......(1وكذلك1

بع�ص1االأفكار1املت�سمنة1بالدر�ص1وبع�ص1معاين1الكلمات.
عاوز1منك1تكرر1ذلك1عدة1مرات.

اإذا1مل1تتمكن1من1حفظ1حمتوي1الدر�ص1كامال1ابداأ1بفقرة1فقرة,1وقم1بت�سميع1
حمتوى1الفقرة11لنف�سك.

انتقل1اإىل1حفظ1املعاين1بالتكرار1والرتديد.
.ياريت1تلتزم1بهذه1التعليمات

يق���وم1الباح���ث1بعر�ص1الفق���رات1واالأفك���ار1واملع���اين1)اخلا�سة1مبحت���وى1الدر�ص1
مو�سوع1اجلل�سة(1يف1�سوء1خ�سائ�ص1االإ�سرتاتيجية1.

4 – التق�����وي�����م :
	.11يبداأ1التقومي1بعد1االنتهاء1من1املوقف1التدريبي1مبا�سرة
	1يذك���ر1الباح���ث1اأف���راد1العين���ة1با�ستخ���دام1ا�سرتاتيجي���ه1-1الت�سمي���ع1يف1تذك���ر

مو�س���وع1اجلل�س���ة1)فقرات1– اأفكار1– معاين(1م���ن1خالل1االإجابة1عن1بع�ص1
االأ�سئلة1التي1تيطلب1ا�ستدعاء1ما1�سبق

و�سف للجل�سات التدريبية لإ�سرتاتيجية املوا�سع املكانية:
1 – الو�سائل امل�ستخدمة يف اجلل�سات:

ال�سب���ورة1والكت���اب1املدر�س���ي1-1ورق1مل���ون1-1ر�سوم���ات1ملخطط���ات1اأماكن1
-الكمبيوتر1املحمول-1جهاز1العر�ص1الكلي.
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2 – مدة اجلل�سات:
ثالث1جل�سات1متهيدية1واثنتا1ع�سرة1جل�سة1تدريبية1بواقع1اأربع1جل�سات1اأ�سبوعيا.

3 – املوقف التدريبي داخل اجلل�سات )الطريقة والإجراءات(:
1ي�سري1املوقف1التدريبي1ح�سب1اخلطوات1االآتية:

	1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاتب���ة اأف���راد1العين���ة1يف1مفه���وم1 يناق����ص1الباح���ث1
وخ�سائ�سها.

	1يطل���ب1الباح���ث1من1اأفراد1العينة1اأن1يطرحوا1ما1لديهم1ا�ستف�سارات1اأو1نقاط
غام�سة1وذلك1للقيام1بتو�سيحها.

	1يعر����ص1الباحث1كل1در����ص1من1درو�ص1الوحدة,1ويو�سح1الأف���راد1العينة1كيفية
ا�ستخ���دام1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�سع1املكانية1يف1تذك���ر1حمتويات1الدر�ص1ومعانيه1

واأفكاره.
	1يطب���ق1الباح���ث1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1عل���ى1املث���ال1التدريب���ي1)ك���ل

در����ص1م���ن1درو�ص1الوحدة(1يو�سح1الأف���راد1العينة1كيفية1تذك���ر1هذه1الدرو�ص1
با�ستخدام1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية1وذلك1عن1طريق:

قيام1الباحث1برتتيب1املوا�سع1املكانية1للمثال1التدريبي1)در�ص1من1درو�ص1- 
الوحدة(1املراد1تذكره.

ا�سراك1الباحث1اأفراد1العينة1معه1اأثناء1ترتيب1هذه1املوا�سع1.- 
قيام1الباحث1بالربط1بني1هذه1املوا�سع1واملعلومات1املوجودة1يف1كل1منهما.- 
اإتاح���ة1الباحث1الفر�سة1الأفراد1العينة1لتذكر1كل1در�ص1من1درو�ص1الوحدة1- 

من1خالل1املوا�سع1املكانية1لكل1جزء1من1اأجزاء1الدر�ص1.
عر����ص1الباحث1على1اأف���راد1العينة1منوذجا1ًمن1اختبار1القدرة1على1التذكر1- 

واالختبار1التح�سيلي1املرتبط1بالوحدة.
1يب���داأ1الباح���ث1يف1عر�ص1التعليمات1اخلا�سة1باإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية1وهى1كما1

ياأتي:
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عزيزي1التلميذ1:1خلى1بالك1لو1�سمحت
	1.)..............(1االآن1هت�سوف1بع�ص1الفقرات1اخلا�سة1مبو�سوع1در�ص

وكذلك1بع�ص1املعاين1واالأفكار1املت�سمنة1مبحتوى1الدر�ص.
عاوز1منك1ترتيب1هذه1الفقرات1واالأفكار1كما1هي1وو�سعها1يف1ال�سكل1اللي1- 

قدامك1)املكان1املخطط1له(.
خلى1بالك1من1كل1فقرة1اأو1فكرة1واملكان1اللي1هيه1موجودة1فيه.- 
خلى1املو�سع1املكاين1)�سورة1املكان(1كله1يف1ذهنك1وت�سور1مو�سع1كل1مفردة1- 

علي1حده.1
عندما1يطلب1منك1تذكر1اأي1جزء1من1حمتوى1الدر�ص1)لالإجابة1عن1اأي1- 

�سوؤال(1حاول1اأن1تتذكرها1من1خالل1هذه1االأماكن1)اأي1مكانها1اللي1هى1
موجودة1بداخله1اأو1فيه(.

-11ياريت1تلتزم1بهذه1العمليات.

التق���وي���م:
	.يبداأ1التقومي1بعد1االنتهاء1من1املوقف1التدريبي1مبا�سرة
	1يذك���ر1الباح���ث1اأف���راد1العينة1با�ستخ���دام1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكانية1التي

تعلموه���ا1يف1تذك���ر1مو�سوع1اجلل�سة1)فقرات11-1�سخ�سيات1– اأفكار1-1معاين(1
من1خالل1االإجابة1عن1بع�ص1االأ�سئلة1التي1تيطلب1تذكر1ما1�سبق.

و�صف للجل�صات التدريبية الإ�صرتاتيجية الق�صة
1 – الو�سائل امل�ستخدمة يف اجلل�سات :

ال�سبورة1-1امل�سجل1-1البطاقات1الورقية1-1الكتاب1املدر�سي1-11الكمبيوتر1املحمول-1
جهاز1العر�ص1الكلي.
2 – مدة اجلل�سات :

ثالث1جل�سات1متهيدية1واثنتا1ع�سر1جل�سة1تدريبية1بواقع1اأربع1جل�سات1اأ�سبوعيا.

3 – املوقف التدريبي داخل اجلل�سات )الطريقة والإجراءات(:
1ي�سري1املوقف1التدريبي1ح�سب1اخلطوات1االآتية:

	.يناق�ص1الباحث1اأفراد1العينة1يف1مفهوم1اإ�سرتاتيجية1الق�سة1وخ�سائ�سها
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	1يطل���ب1الباحث1من1اأفراد1العين���ة1اإن1من1لديه1اأي1ا�ستف�سار1اأو1نقطة1غام�سة
فعلية1اأن1يطرحها1ليقوم1بتو�سيحها.

	1يعر����ص1الباح���ث1مث���ااًل1تدريبي���ا1ًم���ن1درو�ص1الوح���دة1ليو�سح1الأف���راد1العينة
كيفي���ة1ا�ستخ���دام1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�س���ة1يف1تذك���ر1حمت���وى1الدر����ص1)املث���ال1

التدريبي(.
	1يطب���ق1الباح���ث1خ�سائ�ص1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�سة1على1املث���ال1التدريبي1)در�ص

الوحدة(1ويو�سح1الأفراد1العينة1كيفية1تذكر1حمتوي1هذا1الدر�ص1با�ستخدام1
اإ�سرتاتيجية1الق�سة.

-1يبداأ1الباحث1يف1عر�ص1التعليمات1اخلا�سة1باإ�سرتاتيجية1الق�سة1وهى1كاالآتي:
عزيزي1التلميذ1خلى1بالك1معي1من1ف�سلك

االآن1هت�سوف1معي1جمموعة1من1الفقرات1ملو�سوع1اأو1)جزء1من1مو�سوع1- 
در�سك(.

عاوز1منك1تفكر1يف1هذه1الفقرات1كوي�ص1جداً.- 
عاوزك1تعمل1ق�سة1اأو1حكاية1اأو1حدوته1حتى1لو1كانت1خيالية.- 
خلى1بالك1اإن1الق�سة1ال1بد1اأن1يكون1لها1معنى.- 
ممكن1اإذا1احتاج1االأمر1ت�سيف1حاجات1من1عندك1لت�ساعدك1يف1عمل1- 

الق�سة.
فرق1بني1حمتوى1الدر�ص1واالأ�سياء1التي1اأ�سفتها.- 
عندما1تتذكر1حمتوى1الدر�ص1اأو1يطلب1منك1االإجابة1عن1�سوؤال1يحتاج1- 

تذكر1جزء1من1حمتوى1الدر�ص1تذكر1الق�سة1اأوال1ثم1تذكر1املحتوى1
اخلا�ص1بال�سوؤال1من1خالل1الق�سة.

ياريت1تلتزم1خطوة1بخطوة1بهذه1التعليمات.- 
التق���وي���م:

	.يبداأ1هذا1املوقف1بعد1االنتهاء1من1املوقف1التدريبي1مبا�سرة
	1يذك���ر1الباحث1اأفراد1العينة1با�ستخدام1االإ�سرتاتيجية1التي1تعلموها1يف1تذكر

املحتوى1املطلوب.
	.يتم1االختبار1من1خالل1اختبار1التذكر1واالختبار1التح�سيلى
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و�سف للجل�سات التدريبية لإ�سرتاتيجية التنظيم

1 – الو�سائل امل�ستخدمة يف اجلل�سات :
ال�سب���ورة1-1البطاق���ات1الورقي���ة1امللونة-1الكت���اب1املدر�س���ي1-1الكمبيوتر1املحمول-1

جهاز1العر�ص1الكلي.
2 – مدة اجلل�سات :

ث���الث1جل�س���ات1متهيدي���ة1واثنتا1ع�س���رة1جل�س���ة1تدريبية1بواقع1اأرب���ع1جل�سات1
اأ�سبوعيا.

3 – املوقف التدريبي داخل اجلل�سات )الطريقة والإجراءات(:
وي�سري1املوقف1التدريبي1ح�سب1اخلطوات1االآتية:

	.يناق�ص1الباحث1اأفراد1العينة1يف1مفهوم1اإ�سرتاتيجية1التنظيم1وخ�سائ�سها
	1يطلب1الباحث1من1اأفراد1العينة1اأن1يطرح1كل1منهم1ما1لديهم1من1ا�ستف�سارات

اأو1نقاط1غام�سة؛1وذلك1لتو�سيحها1والرد1عليها.1
	1يعر����ص1الباح���ث1منوذجا1ًم���ن1درو�ص1الوح���دة1ليو�سح1الأف���راد1العينة1كيفية

ا�ستخدام1التنظيم1يف1تذكر1حمتوى1الدر�ص1وعنا�سره.
	1يطب���ق1الباح���ث1خ�سائ����ص1اإ�سرتاتيجية1التنظيم1على1املث���ال1التدريبي1)1كل

در����ص1م���ن1درو�ص1الوحدة1(,1ويو�سح1الأفراد1العينة1كيفية1تذكر1حمتوى1هذا1
الدر�ص1با�ستخدام1ا�سرتاتيجيه1التنظيم.

1يبداأ1الباحث1يف1عر�ص1التعليمات1اخلا�سة1باإ�سرتاتيجية1التنظيم1وهى1كالتايل:
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عزيزي1التلميذ
	.1)دلوقتى1هت�سوف1حمتوى1در�ص1)اإحدى1درو�ص1الوحدة
	.ًعاوز1منك1تفكر1يف1هذا1املحتوى1وتقراأه1جيدا
	1حاول1تنظيم1هذا1املحتوى1كما1راأيت1فى1املثال1التدريبى1وخلى1بالك1من

االآتي:
�سوف1اأو1اوجد1رابط1اأو1خمطط1يربط1هذا1املحتوى.1- 
حدد1االأفكار1االأ�سا�سية1و1املتفرعة1منها1.- 
اوجد1قوائم1ملحتوى1الدر�ص1.- 
يا1ريت1تلتزم1بهذه1التعليمات- 

التق����وي�����م:
	.يبداأ1التقومي1بعد1االنتهاء1من1املوقف1التدريبي
	1يذك���ر1الباحث1اأفراد1العينة1با�ستخدام1االإ�سرتاتيجية1التي1تعلموها1يف1تذكر

املحتوى1املعرو�ص.

نتائج الدرا�صة وتف�صريها
1- اختبار الفر�س الأول:

ين�ص1الفر�ص1االأول1على1اأنه:
“توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سطي1درج���ات1التالميذ1
ذوي1�سعوبات1التعلم1النمائية1لكل1جمموعة1من1جمموعات1الدرا�سة1التجريبية1
االأرب���ع1)الت�سمي���ع,1املوا�سع1املكاني���ة,1الق�سة,1التنظيم(1يف1اختب���ار1القدرة1العامة1
عل���ى1التذك���ر1باأبع���اده1)كلم���ات1ذات1معن���ى1– كلم���ات1عدمي���ة1املعن���ى1– ال�سور1– 
االأعداد1– احلروف1– الفئات1اللفظية1ال�سيمانتية(1ويف1االختبار1ككل,1قبل1وبعد1

تطبيق1الربنامج1التدريبي1املقرتح1وذلك1ل�سالح1التطبيق1البعدي”.

والختب���ار1ه���ذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختب���ار1“ت” ملتو�سطني1مرتبطني1
)حي���ث1اأعي���د1تطبي���ق1االختب���ار1على1نف����ص1العينة1يف1وق���ت1اآخر(؛1وذل���ك1للك�سف1
ع���ن1داللة1الف���روق1بني1متو�سطي1ك���ل1جمموعة1من1جمموع���ات1الدرا�سة1االأربع1
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يف1ك���ل1بع���د1م���ن1اأبعاد1اختب���ار1القدرة1العام���ة1على1التذكر1ويف1االختب���ار1ككل1قبل1
وبع���د1تطبيق1الربنامج1التدريب1الذي1اقرتحته1الدرا�سة1احلالية,1ويو�سح1ذلك1

اجلدول1االآتي:
جـدول )16(

قيم “ت” لداللة الفروق بني متو�صطات درجات تالميذ املجموعات التجريبية االأربع 
يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار القدرة العامة على التذكر

        المـــؤشــرات اإلحصائية

      االختبار

مجموعات الدراسة 
التجريبية

العدد
المتوسط ( م )

قيمة "ت"
مستوى 
الداللة بعديقبلي

 تذكر كلمات ذات معنى

153,006,2011,430,01التسميع
152,506,7016,150,01المواضع المكانية

153,006,7024,660,01القصة
152,906,7022,350,01التنظيم

تذكر كلمات عديمة المعنى

151,304,3013,040,01التسميع
151,305,0715,830,01المواضع المكانية

151,404,9026,920,01القصة
151,505,1017,140,01التنظيم

تذكر الصور

153,307,1013,100,01التسميع
153,308,1017,770,01المواضع المكانية

153,107,8015,160,01القصة
153,208,2021,730,01التنظيم

تذكر األعداد

152,506,0014,580,01التسميع
152,506,7024,710,01المواضع المكانية

152,506,2013,700,01القصة
152,607,0020,950,01التنظيم

تذكر الحروف

154,076,4711,430,01التسميع
153,607,3012,760,01المواضع المكانية

154,207,0010,770,01القصة
154,107,3013,330,01التنظيم

تذكر الفئات اللفظية 
السيمناتية

151,704,5015,560,01التسميع
151,805,2013,600,01المواضع المكانية

151,904,6015,000,01القصة
151,505,7022,100,01التنظيم

االختبار ككل

1515,7334,6031,450,01التسميع
1515,7338,6627,630,01المواضع المكانية

1517,6737,2019,630,01القصة
1515,8739,9335,910,01التنظيم
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ويت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1
م�ست���وى1)0,01(1يف1ك���ل1بعد1م���ن1اأبعاد1اختبار1القدرة1العام���ة1على1التذكر1)كلمات1
ذات1معن���ى1– كلم���ات1عدمي���ة1املعن���ى1– ال�سور1– االأع���داد1– احل���روف1– الفئات1
اللفظي���ة1ال�سيمانتية(,1واالختبار1ككل1وذلك1ب���ني1متو�سطي1درجات1كل1جمموعة1
م���ن1املجموعات1التجريبي���ة1االأربع1قبل1تطبيق1الربنام���ج1وبعد1تطبيق1الربنامج1
ل�سال���ح1التطبي���ق1البع���دي,1وي�س���ري1ذل���ك1اإىل1اأن1التدريب1على1الربنام���ج1قد1اأدى1
اإىل1حت�س���ني1يف1الذاك���رة1وم�ستوى1التذكر1والقدرة1عل���ى1اال�سرتجاع1على1م�ستوى1
الكلم���ات1ذات1املعنى1والكلمات1عدمية1املعنى1وال�س���ور1واالأعداد1واحلروف1والفئات1

اللفظية1ال�سيمانتية,1مما1ي�سري1اإىل1حتقق1�سحة1الفر�ص1االأول.

ويف�س���ر1ذلك1يف1�س���وء1معرفة1اأن1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجيات1الت�سفري1
)اأو1معينات1الذاكرة(1يف1برنامج1الدرا�سة1احلايل1جعل1التعلم1اأ�سهل1واأكر1متعة,1
وهذه1التكنيكات1�ساعدت1الذاكرة1على1حتويل1املعلومات1وتنظيمها1بحيث1جعلتها1
اأكر1قابلية1لال�سرتجاع,1كما1اأن1املبداأ1االأ�سا�سي1وراء1ا�ستخدامنا1للمعينات1التي1
مت1التدريب1عليها1هو1اأننا1ن�ستطيع1اأن1نزيد1من1اأداء1الذاكرة1وفاعليتها,1واملعينات1
عملت1كخطة1وجهت1عملية1التذكر1باإخبارنا1اأين1نبداأ1وكيف1جنهز1ومتى1ننتهي,1
باالإ�سافة1اإىل1اأنها1ذودت1التالميذ1ب�سياق1وا�سح1مكنهم1من1تنظيم1املفردات1غري1
املرتابط���ة,1كم���ا1اأنها1اأمدت1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1التعل���م1النمائية1بدالالت1اأو1

هاديات1جعلت1ا�ستدعاء1املعلومات1اأكر1�سهولة1وي�سر.

وميك���ن1تف�س���ري1ذل���ك1يف1�س���وء1من���وذج1جتهي���ز1املعلوم���ات1وال���ذي1ينظر1
اإىل1التعل���م,1باعتب���اره1بن���اء1تراكيب1اأو1اأبني���ة1معرفية1تقوم1على1اإدم���اج1املعلومات1
اأو1اخل���ربات1اجلدي���دة1يف1املعلوم���ات1اأو1اخل���ربات1ال�سابق���ة1ث���م1اإع���ادة1توظي���ف1اأو1
ا�ستخ���دام1ن���اجت1ه���ذا1االإدماج1يف1املواق���ف1اجلديدة,1وذلك1ما1ح���دث1خالل1عملية1
التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ات1الت�سف���ري1حي���ث1مت1انتق���ال1اأث���ر1التعل���م1لت�سف���ري1
املعلوم���ات1وا�سرتجاعه���ا1يف1الوح���دة1الدرا�سي���ة1مو�س���وع1التدري���ب1)وح���دة1نداء1

الواجب(1على1نتائج1اختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1ككل.
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كم���ا1تف�س���ر1ه���ذه1النتيج���ة1يف1اإط���ار1ما1مت1توف���ريه1خ���الل1التدريب1على1
اأن�سط���ة1الربنام���ج,1حي���ث1ت�سم���ن1الربنامج1اأنواعا1ًم���ن1االأن�سطة1الت���ي1يقوم1بها1
ك���ل1تلمي���ذ1داخ���ل1ك���ل1اإ�سرتاتيجية1بن�س���اط1من1اأجل1حتقي���ق1املهمة1املن���وط1بها,1
االأم���ر1ال���ذي1زاد1من1فاعلي���ة1التالميذ1لبذل1اأق�سى1جهد1للفه���م1والتدريب1على1
ك���ل1اإ�سرتاتيجي���ة1ث���م1املمار�سة1والتطبيق1املوج���ه1لكل1تلميذ,1ه���ذا1باالإ�سافة1اإىل1
ا�ستم���ال1اأن�سط���ة1الربنام���ج1على1بع����ص1اختبارات1للتذك���ر1للتدريب1عل���ى1عملية1
اال�ستدع���اء1واال�سرتجاع1للمعلوم���ات1املختلفة,1كما1اأن1فنية1املناق�سة1بني1الباحث1
والتالمي���ذ1وبني1التالميذ1وبع�سهم1البع�ص1داخ���ل1كل1اإ�سرتاتيجية1وفرت1قدرا1ً

من1الفهم1االأعمق1لطبيعة1عملية1التذكر1واال�سرتجاع1والت�سفري.

وتف�سر1هذه1النتيجة1يف1�سوء1اأن1الربنامج1ركز1على1اأنواع1التدريب1التي1
توف���ر1منط���ا1ًمن1التعلم1املتمركز1حول1التلمي���ذ,1فالتلميذ1هو1املحور1االأ�سا�سي1يف1
الربنام���ج,1وتعام���ل1الربنام���ج1مع1ك���ل1تلميذ1كحال���ة1فردية1وهذا1م���ا1يتالءم1مع1
خ�سائ����ص1الربام���ج1التي1يجب1اأن1تقدم1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1النمائية1

والتي1تنظر1لكل1تلميذ1كحالة1فردية.

وميك���ن1تف�س���ري1هذه1النتيجة1يف1�س���وء1ما1ت�سري1اإلي���ه1نتائج1العديد1من1
الدرا�س���ات1»اأن1الف���روق1الفردي���ة1يف1التذكر1الوا�سحة1بني1االأف���راد1ترجع1يف1اأحد1
اأ�سبابه���ا1اإىل1اإ�سرتاتيجي���ة1التعام���ل1م���ع1املعلوم���ات1ولي����ص1اإىل1حج���م1املعلوم���ات1
املقدم���ة«,1واإ�سرتاتيجي���ة1الت�سف���ري1هي1التي1ت�سبب1تغ���ريات1كيفية1يف1االإجراءات1
الت���ي1يت���م1به���ا1الو�س���ول1اإىل1اال�ستجاب���ة1والت���ي1يت���م1احلكم1عليه���ا1باالرتف���اع1اأو1
االنخفا����ص,1وم���ن1هنا1ميك���ن1الق���ول1اأن1االإ�سرتاتيجية1التي1ت�ستخ���دم1يف1عملية1
الت�سفري1– عامة1– حتقق1قدرا1ًهائاًل1من1الت�سهيل1واملرونة1يف1ا�ستيعاب1ومتثيل1
املعلومات,1مما1يدعو1اإىل1افرتا�ص1مدى1تاأثري1الربامج1التدريبية1ذات1امل�سمون1

املع�ريف1يف1حت�س�ني1االأداء)حممود1العرباين,331:20091(.

وتتفق1نتائج1جدول1)16(1مع1نتائج1درا�سة1كل1من(1ممدوح1غامن1994,1(1
والتي1اأكدت1على1فاعلية1بروفة1ال�سم1يف1اال�ستدعاء1احلر1الفوري1واملرجاأ,1بينما1
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تتعار����ص1مع1نتائ���ج1درا�سة1�سنك1 (Schunk, 1991) والت���ي1تو�سح1اأن1الت�سميع1
ال1يكون1مفيدا1ًيف1تنظيم1املعلومات1وال1يف1البحث1عن1الروابط1والعالقات,1وذلك1
م���ا1اأك���ده(1فتحي1الزي���ات,1995(1بقول���ه:1“اإن1اإ�سرتاتيجية1الت�سمي���ع1اأقل1اأمناط1

االإ�سرتاتيجيات1فاعلية1يف1احلفظ1والتذكر”.

كم���ا1تتف���ق1نتائ���ج1ج���دول1)16(1م���ع1نتائ���ج1درا�س���ة1ك���ل1م���ن1جرونينج���ر1
(Groninger, 2001(1والت���ي1اأك���دت1على1فاعلي���ة1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�سع1املكانية1
يف1اال�ستدع���اء1الف���وري1واملرجاأ,1ودرا�سة1(ممدوح1غ���امن1994,1(1والتي1اأكدت1على1
فاعلية1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية1يف1ا�ستدعاء1مهام1الكلمات1العيانية,1ودرا�سة1
)جمال1الهواري,2001(1والتي1اأكدت1على1فاعلية1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية1يف1
التذك���ر1واال�ستدعاء1للكمات1واحل���روف1وال�سور1واالأرقام,1ودرا�سة1بوير1وريتمان1
(Bower& Retiman,2004(,1ودرا�س���ة)1رم�س���ان1حمم���د1رم�س���ان1وجم���دي1
ال�سح���ات2010,1(1والت���ي1اأك���دت1عل���ى1فاعلي���ة1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1

حت�سني1اال�ستدعاء.

وكذلك1تتفق1نتائج1الدرا�سة1التي1يو�سحها1جدول1)16(1مع1نتائج1درا�سة1كل1
م���ن1ي���وجن1وبيلي���ز1(Young& Bellezz, 2002 ),1ودرا�سة1)ممدوح1غ���امن1994,1(,1

ودرا�سة(1جمال1الهواري2001,1(,1ودرا�سة1(حممود1العرباين2009,1(.

كم���ا1تتف���ق1النتائج1الت���ي1يزودنا1بها1ج���دول1)16(1مع1نتائ���ج1درا�سة1كل1من1
ب���اور1كالرك1و�سيج���ول1وونزن���ر1)1969(1)يف:1حمم���ود1العرب���اين,20091(,1ودرا�س���ة1
كي����ص1واآخ���رون1(Keasey etal, 2000),1ودرا�سة1)جمال1اله���واري,20011(,1ودرا�سة1
)�سليمان1حممد1�سليمان,20101(,1والتي1اأكدت1على1فاعلية1اإ�سرتاتيجية1التنظيم1يف1

اال�ستدعاء1احلر1واملرجاأ.

يف1حني1تتعار�ص1النتائج1التي1يزودنا1بها1اجلدول1)16(1مع1نتائج1درا�سة1
بج���ور1كلن���د1(Bjorklund, 1995)1والت���ي1اأظهرت1عدم1وجود1اأث���ر1دال1اإح�سائيا1ً

الإ�سرتاتيجية1التنظيم1على1التذكر.
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2- اختبار الفر�س الثاين:
ين�ص1الفر�ص1الثاين1على1اأنه:

»ال1توج���د1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطات1درجات1جمموعات1
الدرا�س���ة1التجريبية1االأربع1)الت�سميع1– املوا�سع1املكانية1– الق�سة1– التنظيم(1
يف1اختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1باأبعاده1)كلمات1ذات1معنى1– كلمات1عدمية1
املعن���ى1– ال�س���ور1– االأع���داد1-1احل���روف1– الفئ���ات1اللفظي���ة1ال�سيمانتي���ة(1ويف1

االختبار1ككل,1وذلك1بعد1تطبيق1الربنامج1التدريبي1املقرتح«.

والختبار1هذا1الفر�ص1ا�ستلزم1اختبار1الفرو�ص1الفرعية1االآتية:
اأ- الفر�س الفرعي الأول:

ال1توج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطات1درجات1جمموعات1
الدرا�س���ة1التجريبية1االأربع1يف1اختبار1الق���درة1العامة1على1التذكر1)البعد1االأول:1

تذكر1كلمات1ذات1معنى(,1وذلك1بعد1تطبيق1الربنامج1التدريبي1املقرتح.
والختبارهذا1الفر�ص1ا�ستخدم1الباحث1حتليل1التباين1اأحادي1االجتاه.

ويو�س���ح1اجل���دول1االآت���ي1نتائ���ج1حتليل1التباي���ن1بني1متو�سط���ات1درجات1
جمموع���ات1الدرا�س���ة1التجريبي���ة1االأرب���ع1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1

العامة1على1التذكر1)البعد1االأول1:1كلمات1ذات1معنى(

جـدول )17(
نتائ��ج حتلي��ل التباي��ن بني متو�صط��ات درج��ات جمموعات الدرا�ص��ة التجريبي��ة االأربع يف 
التطبيق البعدي الختبار القدرة العامة على التذكر )البعد االأول: تذكر كلمات ذات معنى(

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات
التبـــايـن 

(متوسط المربعات)
درجات 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

6,780,1256داخل المجموعات
8,75

دالة عند 
0,01 3,151,053بين المجموعات

)*(1قيمة1)ف(1اجلدولية1عند1م�ستوى1داللة10,051=2,741.
)**(1قيمة1)ف(1اجلدولية1عند1م�ستوى1داللة10,011=4,081
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وبالك�س���ف1ع���ن1دالل���ة1الن�سب���ة1الفائي���ة1وج���د1اأنه���ا1ت�س���اوي1)2,74(1عند1
م�ست���وى1دالل���ة1)0,05(1كما1وجد1اأنها1ت�ساوي1)4,08(1عند1م�ستوى1داللة1)0,01(,1
وحيث1اأن1الن�سبة1الفائية1املح�سوبة1واملو�سحة1باجلدول1ال�سابق1هي1)8,75(1اأكرب1
من1الن�سبة1الفائية1اجلدولية1�سواء1عند1م�ستوى1)0,05(1اأو1)0,01(,1فاإن1الفروق1
القائم���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1التالميذ1يف1املجموع���ات1التجريبي���ة1االأربع1يف1
التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1عل���ى1التذك���ر1)البع���د1االأول:1كلمات1
ذات1معن���ى(1للدرا�س���ة1احلالية1هي1ف���روق1جوهرية1لها1داللته���ا1االإح�سائية,1مما1
يعن���ى1ع���دم1حتقق1�سحة1الفر����ص1ال�سفرى1الفرعي1االأول1م���ن1فرو�ص1الدرا�سة1
وقبول1الفر�ص1البديل1)وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطات1درجات1
التالمي���ذ1يف1املجموع���ات1التجريبية1االأربع1يف1التطبي���ق1البعدي1الختبار1القدرة1

العامة1على1التذكر1)البعد1االأول:1كلمات1ذات1معنى(.

وللتع���رف1عل���ى1اجت���اه1ه���ذه1الف���روق1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اختب���ار1�سيفيه1
للمقارنات1املتعددة11)ممدوح1عبد1املنعم1الكناين309:13011,20101(1

ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1ذلك.

جـدول )18(
نتائج اختب��ار �صيفية للتعرف على اجتاه الفروق وداللتها بني متو�صطات درجات جمموعات 

الدرا�صة التجريبية االأربع يف التطبيق البعدي الختيار القدرة العامة على التذكر 
)البعد االأول: تذكر كلمات ذات معنى(

متوسطات المجموعات
مجموعة التسميع 

م = 6,2
مجموعة المواضع المكانية 

م = 6,73
مجموعة القصة 

م = 6,73
مجموعة المواضع المكانية 

م = 6,73
(*)0,53----

مجموعة القصة 
م = 6,73

--صفر0,53(*)

مجموعة التنظيم 
م = 6,67

(*)0,470,060,06

)*(1دالة1عند1م�ستوى1)0,05(1)اأدنى1فرق1دال1=0,4151(
)**(1دالة1عند1م�ستوى1)0,01(1)اأدنى1فرق1دال1=0,5461(
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ويت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,05(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكاني���ة1وجمموعة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1
التذك���ر1)البع���د1االأول:1كلم���ات1ذات1معن���ى(1ل�سالح1جمموع���ة1التدريب1على1

اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,05(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�س���ة1وجمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1
اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1عل���ى1
التذك���ر1)البع���د1االأول:1كلم���ات1ذات1معن���ى(1ل�سالح1جمموع���ة1التدريب1على1

اإ�سرتاتيجية1الق�سة.
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة

التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الق�س���ة1وجمموعة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1
املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختبار1الق���درة1العامة1عل���ى1التذكر1

)البعد1االأول:1كلمات1ذات1معنى(.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,05(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظي���م1وجمموع���ة1التدريب1على1
اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1عل���ى1
التذك���ر1)البع���د1االأول:1كلم���ات1ذات1معن���ى(1ل�سالح1جمموع���ة1التدريب1على1

اإ�سرتاتيجية1التنظيم.
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة

التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1وجمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1
اإ�سرتاتيجية1التنظيم1يف1التطبيق1البعيد1الختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1

)البعد1االأول:1كلمات1ذات1معنى(.
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة

التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الق�س���ة1وجمموعة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1
التنظي���م1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختبار1الق���درة1العامة1على1التذك���ر1)البعد1

االأول:1كلمات1ذات1معنى(.
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ب- الفر�س الفرعي الثاين:

ال1توج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطات1درجات1جمموعات1
الدرا�سة1التجريبية1االأربع1يف1اختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1)البعد1الثاين:1

تذكر1كلمات1عدمية1املعنى(,1وذلك1بعد1تطبيق1الربنامج1التدريبي1املقرتح.

1والختباره���ذا1الفر�ص1ا�ستخ���دم1الباحث1حتليل1التباين1اأحادي1االجتاه1
ويو�سح1اجلدول1االآتي1نتائج1ذلك.

جـدول )19(
نتائ��ج حتلي��ل التباي��ن بني متو�صط��ات درج��ات جمموعات الدرا�ص��ة التجريبي��ة االأربع يف 
التطبيق البعدي الختبار القدرة العامة على التذكر )البعد الثاين: تذكر كلمات عدمية معنى(

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات
التبـــايـن 

(متوسط المربعات)
درجات 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

2,410,0456داخل المجموعات
50

دالة عند 
0,01 6,002,003بين المجموعات

وت�سري1نتائج1اجلدول1ال�سابق1اإىل1اأن1قيمة1ف1املح�سوبة1=1501وهي1اأكرب1
م���ن1القيم���ة1اجلدولية1عند1م�ست���وى1)0,05(,1)0,01(,1مما1يعن���ى1رف�ص1الفر�ص1
ال�سف���رى1الفرع���ي1الث���اين1للدرا�سة1وقب���ول1الفر����ص1البديل1»وجود1ف���روق1ذات1
دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سطات1درج���ات1جمموع���ة1الدرا�سة1التجريبي���ة1االأربع1
يف1التطبي���ق1البع���دي1الختبار1الق���درة1العامة1على1التذكر1)البع���د1الثاين1:تذكر1

كلمات1عدمية1املعنى«.

وللتع���رف1عل���ى1اجت���اه1ه���ذه1الف���روق1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اختب���ار1�سيفيه1
للمقارنات1املتعددة,1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1ذلك.

جـدول )20(
نتائ��ج اختبار �صيفيه للتعرف على اجتاه الفروق وداللتها بني متو�صطات درجات جمموعات 

الدرا�صة التجريبية االأربع يف التطبيق البعدي الختبار القدرة العامة على التذكر 
)البعد الثاين: تذكر كلمات عدمية معنى(
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متوسطات المجموعات
مجموعة التسميع 

م = 4,33
مجموعة المواضع المكانية 

م = 5,07
مجموعة القصة 

م = 4,87
مجموعة المواضع المكانية 

م = 5,07
(**)0,74----

مجموعة القصة 
م = 4,87

(**)0,540,20--

مجموعة التنظيم 
م = 5,13

(**)0,800,06(*)0,26

)*(1اأدنى1فرق1دال1عند1م�ستوى1)0,05(=0,2391
)**(1اأدنى1فرق1دالة1عند1م�ستوى1)0,01(1=0,3151

ويت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1وجمموع���ة1التدريب1على1
اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البعدي1الختبار1الق���درة1العامة1
على1التذكر1)البعد1الثاين:1كلمات1عدمية1املعنى(1ل�سالح1جمموعة1التدريب1

على1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1وجمموع���ة1التدريب1على1
اإ�سرتاتيجية1الق�سة1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1
)البع���د1الث���اين:1كلم���ات1عدمي���ة1املعن���ى(1ل�سال���ح1جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1

اإ�سرتاتيجية1الق�سة.
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة

التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الق�س���ة1وجمموعة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1
املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختبار1الق���درة1العامة1عل���ى1التذكر1

)البعد1الثاين:1كلمات1عدمية1املعنى(.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1وجمموع���ة1التدريب1على1
اإ�سرتاتيجي���ة1التنظي���م1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1عل���ى1
التذك���ر1)البع���د1الثاين:1كلم���ات1عدمية1املعن���ى(1ل�سالح1جمموع���ة1التدريب1

على1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.
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	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة
التدري���ب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظي���م1وجمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1
املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختبار1الق���درة1العامة1عل���ى1التذكر1

)البعد1الثاين:1كلمات1عدمية1املعنى(.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,05(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظي���م1وجمموع���ة1التدريب1على1
اإ�سرتاتيجية1الق�سة1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1
)البع���د1الث���اين:1كلم���ات1عدمي���ة1املعن���ى(1ل�سال���ح1جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1

اإ�سرتاتيجية1التنظيم.

ج- الفر�س الفرعي الثالث:
ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1متو�سط���ات1درجات1جمموعة1
الدرا�سة1التجريبية1االأربع1يف1اختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1)البعد1الثالث:1

تذكر1ال�سور(,1وذلك1بعد1تطبيق1الربنامج1التدريبي1املقرتح.
والختباره���ذا1الفر����ص1ا�ستخدم1الباحث1حتلي���ل1التباين1اأحادي1االجتاه1

ويو�سح1اجلدول1االآتي1نتائج1ذلك.
جـدول )21(

نتائج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة التجريبية االأربع يف التطبيق 
البعدي الختبار القدرة العامة على التذكر )البعد الثالث: تذكر ال�ص�ور(

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات
التبـــايـن 

(متوسط المربعات)
درجات 
الحرية

مستوى الداللةالنسبة الفائية

4,120,0756داخل المجموعات
50

دالة عند مستوى 
0,01 10,503,503بين المجموعات

وت�س���ري1نتائ���ج1اجل���دول1ال�ساب���ق1اإىل1اأن1قيمة1)ف(1املح�سوب���ة1=1501وهي1
اأك���رب1م���ن1القيمة1اجلدولية1عند1م�ست���وى1)0,05(,1)0,01(,1مما1يعنى1عدم1قبول1
فر����ص1الدرا�س���ة1ال�سفرى1الفرعي1الثالث1وقبول1الفر����ص1البديل«1وجود1فروق1
ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1جمموع���ات1الدرا�س���ة1التجريبية1
االأرب���ع1يف1التطبي���ق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1عل���ى1التذكر1)البعد1الثالث:1

تذكر1ال�سور(«.
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وللتع���رف1عل���ى1اجت���اه1ه���ذه1الف���روق1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اختب���ار1�سيفيه1
للمقارنات1املتعددة1ويو�سح1اجلدول1التايل1ذلك.

جـدول )22(
نتائ��ج اختبار �صيفيه للتعرف على اجتاه الفروق وداللتها بني متو�صطات درجات جمموعات 
الدرا�ص��ة التجريبي��ة االأربع يف التطبي��ق البعدي الختبار الق��درة العامة عل��ى التذكر )البعد 

الثالث: تذكر ال�ص��ور(
متوسطات المجموعات

مجموعة التسميع 
م = 7,13

مجموعة المواضع المكانية 
م = 8,1

مجموعة القصة 
م = 7,8

مجموعة المواضع المكانية 
م = 8,1

(**)0,97----

مجموعة القصة 
م = 7,8

(**)0,670,30--

مجموعة التنظيم 
م = 8,2

(**)1,070,10(*)0,40

)*(1اأدنى1فرق1دال1عند1م�ستوى1)0,05(=0,3171
)**(1اأدنى1فرق1دال1عند1م�ستوى1)0,01(1=0,4171

ويت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الت�سمي���ع1وجمموع���ة1التدريب1على1
اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البعدي1الختبار1الق���درة1العامة1
عل���ى1التذكر1)البعد1الثالث:1تذكر1ال�س���ور(1ل�سالح1جمموعة1التدريب1على1

اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية.
	1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى1)0,01(1ب���ني1متو�سط���ي

درج���ات1جمموعة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1وجمموعة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الق�س���ة1يف1التطبيق1البعدي1الختب���ار1القدرة1العامة1على1
التذك���ر1)البع���دي1الثال���ث:1تذك���ر1ال�سور(1ل�سال���ح1جمموع���ة1التدريب1على1

اإ�سرتاتيجية1الق�سة.
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	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموعة
التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1وجمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1
اإ�سرتاتيجية1الق�سة1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1

)البعد1الثالث:1تذكر1ال�سور(.
	1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى1)0,01(1ب���ني1متو�سط���ي

درج���ات1جمموعة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1وجمموعة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظي���م1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العامة1عل���ى1التذكر1
)البع���د1الثالث:1تذكر1ال�سور(1ل�سالح1جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1

التنظيم.
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموعة

التدري���ب1على1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظيم1وجمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1
املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختبار1الق���درة1العامة1عل���ى1التذكر1

)البعد1الثالث:1تذكر1ال�سور(.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,05(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظي���م1وجمموع���ة1التدريب1على1
اإ�سرتاتيجية1الق�سة1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1
)البع���د1الثالث:1تذكر1ال�سور(1ل�سالح1جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1

التنظيم.
د- الفر�س الفرعي اخلام�س:

ال1توج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطات1درجات1جمموعات1
الدرا�سة1التجريبية1االأربع1يف1اختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1)البعد1اخلام�ص:1

تذكر1االأعداد(,1وذلك1بعد1تطبيق1الربنامج1التدريبي1املقرتح.

والختب���ار1هذا1الفر�ص1ا�ستخدم1الباحث1حتليل1التباين1اأحادي1االجتاه,1
ويو�سح1اجلدول1االآتي1نتائج1ذلك.
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جـدول )23(
نتائج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة التجريبية االأربع يف التطبيق 

البعدي الختبار القدرة العامة على التذكر )البعد اخلام�س: تذكر االأع�����داد(
مصدر التباين

مجموع مربعات 
االنحرافات

التبـــايـن 
(متوسط المربعات)

درجات 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

3,010,0556داخل المجموعات
10,5

دالة عند 
0,01 15,755,253بين المجموعات

وت�س���ري1نتائج1اجل���دول1ال�سابق1اإىل1اأن1قيمة1)ف(1املح�سوبة1=110,51وهي1
اأك���رب1م���ن1القيمة1اجلدولية1عند1م�ست���وى1)0,05(,1)0,01(,1مما1يعنى1عدم1قبول1
فر�ص1الدرا�سة1ال�سفرى1الفرعي1اخلام�ص1وقبول1الفر�ص1البديل1»وجود1فروق1
ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1جمموع���ات1الدرا�س���ة1التجريبية1
االأربع1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1)البعد1اخلام�ص:1

تذكر1االأع��داد(«.

وللتع���رف1عل���ى1اجت���اه1ه���ذه1الف���روق1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اختب���ار1�سيفيه1
للمقارنات1املتعددة1ويو�سح1اجلدول1التايل1ذلك.

جـدول )24(
نتائ��ج اختبار �صيفيه للتعرف على اجتاه الفروق وداللتها بني متو�صطات درجات جمموعات 
الدرا�ص��ة التجريبي��ة االأربع يف التطبي��ق البعدي الختبار الق��درة العامة عل��ى التذكر )البعد 

اخلام�س: تذكر االأعداد(
متوسطات المجموعات

مجموعة التسميع 
م = 6

مجموعة المواضع المكانية 
م = 6,73

مجموعة القصة 
م = 6,2

مجموعة المواضع المكانية 
م = 6,73

0,73----

مجموعة القصة 
م = 6,2

0,200,53--

مجموعة التنظيم 
م = 7

(*)1,000,270,80

)*(1اأقل1فرق1دال1عند1م�ستوى1)0,05(=0,8471
)**(1اأقل1فرق1دال1عند1م�ستوى1)0,01(=1,1151
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ويت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة

التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1وجمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1
املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختبار1الق���درة1العامة1عل���ى1التذكر1

)البعد1اخلام�ص:1تذكر1االأعداد(.
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة

التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1وجمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1
الق�س���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختبار1الق���درة1العامة1عل���ى1التذكر1)البعدي1

اخلام�ص:1تذكر1االأعداد(.
	1ع���دم1وج���ود1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1)0,05(1بني1متو�سطي

درج���ات1جمموعة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الق�سة1وجمموع���ة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1

العامة1على1التذكر1)البعد1اخلام�ص:1تذكر1االأعداد(.
	1وج���ود1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سط���ي1درجات1جمموعة1التدريب

عل���ى1اإ�سرتاتيجية1التنظيم1وجمموعة1التدري���ب1على1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1
يف1التطبي���ق1البعدي1الختب���ار1القدرة1العامة1على1التذك���ر1)البعد1اخلام�ص:1

تذكر1االأعداد(1ل�سالح1جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة

التدري���ب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظي���م1وجمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1
املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختبار1الق���درة1العامة1عل���ى1التذكر1

)البعد1اخلام�ص:1تذكر1االأعداد(.
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة

التدري���ب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظي���م1وجمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1
الق�س���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1على1التذك���ر1)البعد1

اخلام�ص:1تذكر1االأعداد(.
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ه�- الفر�س الفرعي اخلام�س:
ال1توج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطات1درجات1جمموعات1
الدرا�سة1التجريبية1االأربع1يف1اختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1)البعد1اخلام�ص:1

تذكر1احلروف(,1وذلك1بعد1تطبيق1الربنامج1التدريبي1املقرتح.

والختب���ار1هذا1الفر�ص1ا�ستخ���دم1الباحث1حتليل1التباين1اأحادي1االجتاه1
ويو�سح1اجلدول1االآتي1نتائج1ذلك.

جـدول )25(
نتائج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة التجريبية االأربع يف التطبيق 

البعدي الختبار القدرة العامة على التذكر )البعد اخلام�س: تذكر احل�روف(

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات
التبـــايـن 

(متوسط المربعات)
درجة 
الحرية

النسبة الفائية
مستوى 
الداللة

2,940,05356داخل المجموعات
40,19

دالة عند 
0,01 6,392,133بين المجموعات

وت�سري1نتائج1اجلدول1ال�سابق1اإىل1اأن1قيمة1)ف(1املح�سوبة1=140,191وهي1
اأك���رب1م���ن1القيمة1اجلدولية1عند1م�ست���وى1)0,05(,1)0,01(,1مما1يعنى1عدم1قبول1
فر�ص1الدرا�سة1ال�سفري1الفرعي1اخلام�ص1وقبول1الفر�ص1البديل1»وجود1فروق1
ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1جمموع���ات1الدرا�س���ة1التجريبية1
االأربع1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1)البعد1اخلام�ص:1

تذكر1احلروف(«.

وللتع���رف1عل���ى1اجت���اه1ه���ذه1الف���روق1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اختب���ار1�سيفيه1
للمقارنات1املتعددة1ويو�سح1اجلدول1التايل1ذلك.

جـدول )25(
نتائ��ج اختبار �صيفيه للتعرف على اجتاه الفروق وداللتها بني متو�صطات درجات جمموعات 

الدرا�صة التجريبية االأربع يف التطبيق البعدي الختبار القدرة العامة على التذكر
 )البعد اخلام�س: تذكر احل��روف(
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متوسطات المجموعات
مجموعة التسميع 

م = 6,47
مجموعة المواضع المكانية 

م = 7,27
مجموعة القصة 

م = 7
مجموعة المواضع المكانية 

م = 7,27
(**)0,80----

مجموعة القصة 
م = 7

(**)0,530,27--

مجموعة التنظيم 
م = 7,27

0,27صفر0,80(**)

)*(1اأقل1فرق1دال1عند1م�ستوى1)0,05(=0,2751
)**(1اأقل1فرق1دال1عند1م�ستوى1)0,01(1=0,3521

ويت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكاني���ة1وجمموعة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1
التذك���ر1)البعد1اخلام����ص:1تذكر1احل�روف(1ل�سال���ح1جمموعة1التدريب1على1

اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�س���ة1وجمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1
اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1عل���ى1
التذك���ر1)البعد1اخلام����ص:1تذكر1احل�روف(1ل�سال���ح1جمموعة1التدريب1على1

اإ�سرتاتيجية1الق�سة.
	1ع���دم1وج���ود1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1)0,01(1بني1متو�سطي

درج���ات1جمموعة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الق�سة1وجمموع���ة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1

العامة1على1التذكر1)البعد1اخلام�ص:1تذكر1احل�روف(.
	1وج���ود1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سط���ي1درجات1جمموعة1التدريب

عل���ى1اإ�سرتاتيجية1التنظيم1وجمموعة1التدري���ب1على1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1
يف1التطبي���ق1البعدي1الختب���ار1القدرة1العامة1على1التذك���ر1)البعد1اخلام�ص:1

تذكر1احل�روف(1ل�سالح1جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.
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	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة
التدري���ب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظي���م1وجمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1
املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختبار1الق���درة1العامة1عل���ى1التذكر1

)البعد1اخلام�ص:1تذكر1احل�روف(.
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة

التدري���ب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظي���م1وجمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1
الق�س���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1على1التذك���ر1)البعد1

اخلام�ص:1تذكر1احل�روف(.
و- الفر�س الفرعي ال�ساد�س:

ال1توج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطات1درجات1جمموعات1
الدرا�سة1التجريبية1االأربع1يف1اختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1)البعد1ال�ساد�ص:1
تذك���ر1الفئ���ات1اللفظي���ة1ال�سيمانتي���ة(,1وذل���ك1بع���د1تطبي���ق1الربنام���ج1التدريبي1

املقرتح.

والختب���ار1هذا1الفر�ص1ا�ستخ���دم1الباحث1حتليل1التباين1اأحادي1االجتاه1
ويو�سح1اجلدول1االآتي1نتائج1ذلك.

جـدول )26(
نتائج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة التجريبية االأربع

 يف التطبي��ق البع��دي الختب��ار القدرة العام��ة على التذك��ر )البعد ال�صاد���س: تذكر الفئات 
اللفظية ال�صيمانتية(

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات

التبـــايـن 

(متوسط المربعات)

درجات 

الحرية
النسبة الفائية

مستوى 

الداللة
2,450,04456داخل المجموعات

88,64
دالة عند 

0,01 11,713,9003بين المجموعات

وت�سري1نتائج1اجلدول1ال�سابق1اإىل1اأن1قيمة1)ف(1املح�سوبة1=188,641وهي1
اأك���رب1م���ن1القيمة1اجلدولية1عند1م�ست���وى1)0,05(,1)0,01(,1مما1يعنى1عدم1قبول1
فر����ص1الدرا�سة1ال�سفري1الفرعي1ال�ساد�ص1وقبول1الفر�ص1البديل1»وجود1فروق1
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ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1جمموع���ات1الدرا�س���ة1التجريبية1
االأربع1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1)البعد1ال�ساد�ص:1

تذكر1الفئات1اللفظية1ال�سيمانتية(«.
وللتع���رف1عل���ى1اجت���اه1ه���ذه1الف���روق1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اختب���ار1�سيفيه1

للمقارنات1املتعددة1ويو�سح1اجلدول1التايل1ذلك.
جـدول )27(

نتائ��ج اختبار �صيفيه للتعرف على اجتاه الفروق وداللتها بني متو�صطات درجات جمموعات 
الدرا�ص��ة التجريبية االأربع الختبار القدرة العامة عل��ى التذكر )البعد ال�صاد�س تذكر الفئات 

اللفظية ال�صيمانتية(
متوسطات المجموعات

مجموعة التسميع 
م = 4,53

مجموعة المواضع المكانية 
م = 5,2

مجموعة القصة 
م = 4,6

مجموعة المواضع المكانية 
م = 5,2

(**)0,67----

مجموعة القصة 
م = 4,6

0,07(**)0,60--

مجموعة التنظيم 
م = 5,6

(**)1,07(**)0,40(**)1,00

)*(1اأقل1فرق1دال1عند1م�ستوى1)0,05(=0,2511
)**(1اأقل1فرق1دال1عند1م�ستوى1)0,01(1=0,3311

ويت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكاني���ة1وجمموعة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1
عل���ى1التذك���ر1)البع���د1ال�ساد�ص:1تذكر1الفئ���ات1اللفظي���ة1ال�سيمانتية(1ل�سالح1

جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية.
	1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1جمموع���ة

التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الق�س���ة1وجمموعة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1
الت�سمي���ع1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1الق���درة1العامة1على1التذكر1)البعدي1

ال�ساد�ص:1تذكر1الفئات1اللفظية1ال�سيمانتية(.
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	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات
جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�س���ة1وجمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1
اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البعدي1الختبار1الق���درة1العامة1
عل���ى1التذك���ر1)البع���د1ال�ساد�ص:1تذكر1الفئ���ات1اللفظي���ة1ال�سيمانتية(1ل�سالح1

جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاجتية1املوا�سع1املكانية.
	1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى1)0,01(1ب���ني1متو�سط���ي

درج���ات1جمموع���ة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظيم1وجمموعة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1
عل���ى1التذك���ر1)البع���د1ال�ساد�ص:1تذكر1الفئ���ات1اللفظي���ة1ال�سيمانتية(1ل�سالح1

جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظي���م1وجمموع���ة1التدريب1على1
اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البعدي1الختبار1الق���درة1العامة1
عل���ى1التذك���ر1)البع���د1ال�ساد�ص:1تذكر1الفئ���ات1اللفظي���ة1ال�سيمانتية(1ل�سالح1

جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

التدري���ب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظي���م1وجمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1
الق�س���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1على1التذك���ر1)البعد1
ال�ساد����ص:1تذك���ر1الفئات1اللفظي���ة1ال�سيمانتي���ة(1ل�سالح1جمموع���ة1التدريب1

على1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.
ز- الفر�س الفرعي ال�سابع:

ال1توج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطات1درجات1جمموعات1
الدرا�سة1التجريبية1االأربع1يف1اختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1ككل1بعد1تطبيق1

الربنامج1التدريبي1املقرتح.

والختب���ار1هذا1الفر�ص1ا�ستخ���دم1الباحث1حتليل1التباين1اأحادي1االجتاه1
ويو�سح1اجلدول1االآتي1نتائج1ذلك.
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جـدول )28(
نتائج حتليل التباين بني متو�صطات درجات جمموعات الدرا�صة التجريبية االأربع يف التطبيق 

البعدي الختبار القدرة العامة على التذكر ككل

مصدر التباين
مجموع مربعات 

االنحرافات

التبـــايـن 

(متوسط المربعات)

درجات 

الحرية
النسبة الفائية

مستوى 

الداللة

87,591,5656داخل المجموعات
61,51

دالة عند 

0,01 287,8595,953بين المجموعات

وت�س���ري1نتائ���ج1اجلدول1ال�سابق1اإىل1اأن1قيمة1)ف(1املح�سوبة1=161,511وهي1
اأك���رب1م���ن1قيم���ة1)ف(1اجلدولية1عن���د1م�ست���وى1)0,05(,1)0,01(1مم���ا1يعنى1رف�ص1
الفر����ص1ال�سفري1الفرعي1ال�سابع1للدرا�سة1وقب���ول1الفر�ص1البديل1»وجود1فروق1
ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطات1درجات1جمموعات1الدرا�سة1التجريبية1االأربع1

يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1ككل«.

وللتع���رف1عل���ى1اجت���اه1ه���ذه1الف���روق1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اختب���ار1�سيفيه1
للمقارنات1املتعددة1ويو�سح1اجلدول1التايل1ذلك.

جـدول )29(
نتائ��ج اختبار �صيفيه للتعرف على اجتاه الفروق وداللتها بني متو�صطات درجات جمموعات 

الدرا�صة التجريبية االأربع يف التطبيق البعدي الختبار القدرة العامة على التذكر ككل

متوسطات المجموعات
مجموعة التسميع 

م = 34,6
مجموعة المواضع المكانية 

م = 38,67
مجموعة القصة 

م = 37,2

مجموعة المواضع المكانية 
م = 38,67

(**)4,07----

مجموعة القصة 
م = 37,2

(**)2,601,47--

مجموعة التنظيم 
م = 40,6

(**)6,00(*)1,93(**)3,40

)*(1اأدنى1فرق1دال1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى1)0,05(=1,491
)**(1اأدنى1فرق1دال1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى1)0,01(1=1,971
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ويت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدريب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكاني���ة1وجمموعة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الت�سميع1يف1التطبيق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1
التذكر1ككل1ل�سالح1جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1املوا�سع1املكانية.

	1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1)0,01(1بني1متو�سط���ي1درجات
جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�س���ة1وجمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1
اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سميع1يف1التطبيق1البعدي1الختب���ار1القدرة1العامة1على1التذكر1

ككل1ل�سالح1جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1الق�سة.
	1ع���دم1وج���ود1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1)0,01(1بني1متو�سطي

درج���ات1جمموعة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الق�سة1وجمموع���ة1التدريب1
عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1

العامة1على1التذكر1ككل.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظي���م1وجمموع���ة1التدريب1على1
اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1يف1التطبي���ق1البع���دي1الختب���ار1الق���درة1العام���ة1عل���ى1

التذكر1ككل1ل�سالح1جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.
	1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0,01(1بني1متو�سطي1درجات

جمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظي���م1وجمموع���ة1التدريب1على1
اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1يف1التطبي���ق1البعدي1الختبار1الق���درة1العامة1

على1التذكر1ككل1ل�سالح1جمموعة1التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.
	1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1التدري���ب1عل���ى

اإ�سرتاتيجي���ة1التنظي���م1وجمموع���ة1التدري���ب1عل���ى1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�س���ة1يف1
التطبي���ق1البعدي1الختبار1القدرة1العامة1على1التذكر1ككل1ل�سالح1جمموعة1

التدريب1على1اإ�سرتاتيجية1التنظيم.
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ا�ستخ���دام1 عل���ى1 التدري���ب1 متغ���ري1 اأث���ر1 يت�س���ح1 1)28( اجل���دول1 اإىل1 بالرج���وع1
اإ�سرتاتيجي���ات1)الت�سمي���ع1– املوا�سع1املكانية1– الق�س���ة1– التنظيم(1وهذا1يعنى1

وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1املجموعات1االأربع1يف1التذكر.

كما1يت�سح1من1اجلدول1)29(1اأن1هذه1الفروق1دالة1ل�سالح1اإ�سرتاتيجية1التنظيم1
عن���د1مقارنته���ا1بك���ل1م���ن1الت�سمي���ع1واملوا�س���ع1املكاني���ة1والق�س���ة,1ودال���ة1بالن�سبة1
للق�س���ة1ع���ن1مقارنتها1بالت�سميع1ودالة1بالن�سب���ة1للموا�سع1املكانية1عند1مقارنتها1
بالت�سمي���ع,1وغ���ري1دالة1عند1مقارن���ة1اإ�سرتاتيجية1الق�س���ة1باإ�سرتاتيجية1املوا�سع1

املكانية.

ويرى الباحث اأن هذه الفروق ميكن اأن ترجع اإىل:

قي���ام1اأفراد1العينة1عن���د1اال�ستدعاء1باإنتاج1املفردات1ولي�ص1بانتقائها,1مما1
يعط���ى1فر�سة1اأك���رب1لتمايز1االإ�سرتاتيجي���ات,1وظهور1الفروق1بينهم���ا1خا�سة1اإذا1

كانت1هذه1االإ�سرتاتيجيات1متمايزة1يف1خ�سائ�سها1اأ�ساًل.

اإعداد1القوائم1ب�سكل1مُيَكّن1من1ا�ستخدام1االإ�سرتاتيجيات1االأربع1مو�سع1
الدرا�سة1معها1مما1يعك�ص1خ�سائ�ص1كل1اإ�سرتاتيجية1االأمر1الذي1اأدى1يف1النهاية1

اإىل1ظهور1فروق1بني1هذه1االإ�سرتاتيجيات1يف1القدرة1العامة1على1التذكر.

ك�سفت1املقارنات1البعدية1اأن1الفروق1يف1التذكر1ككل1ل�سالح1اإ�سرتاتيجية1
ل�سال���ح1 وكذل���ك1 والت�سمي���ع,1 املكاني���ة1 واملوا�س���ع1 بالق�س���ة1 مقارن���ة1 التنظي���م1
اإ�سرتاتيجي���ة1التنظي���م1مقارنة1بالت�سمي���ع1يف1تذكر1الكلم���ات1ذات1املعنى1واالأعداد1
واحلروف,1ول�سالح1التنظيم1مقارنة1بالت�سميع1والق�سة1يف1تذكر1الكلمات1عدمية1
املعن���ى1وال�س���ور,1ول�سالح1التنظي���م1مقارنة1بالت�سميع1واملوا�س���ع1املكانية1يف1تذكر1

الفئات1اللفظية1ال�سيمانتية.

ويرج���ع1ذل���ك1اإىل1اأن1ا�ستخدام1اإ�سرتاتيجية1التنظي���م1يوؤدي1اإىل1ت�سفري1
املف���ردات1اأو1الكلم���ات1يف1�س���ورة1جمموع���ات1منظم���ة1تختزل1القيود1عل���ى1م�سادر1
جتهيز1�سعة1االأفراد1املحددة,1مما1يزيد1ذلك1من1كم1املفردات1التي1يتم1ت�سفريها,1
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وعندم���ا1حت���دد1ع���دة1مف���ردات1يف1جمموع���ة1واح���دة1اأو1جزء1ف���اإن1ا�سرتج���اع1اأحد1
اأع�س���اء1املجموع���ة1ي�سه���ل1الو�س���ول1اإىل1بقية1اأع�س���اء1املجموعة,1كم���ا1اأنه1عندما1
ت�سف���ر1املف���ردات1يف1جمموع���ة1توج���د1م�س���ارات1ا�سرتج���اع1متف���ردة1يف1املجموع���ة1
م�س���ار1واح���د1لكل1مف���ردة,1وهذا1يزيد1من1الق���درة1على1ا�سرتج���اع1املعلومات,1كما1
اأن���ه1عندم���ا1تنظم1املفردات1يف1بنية1واحدة1فاإن1هذه1البنية1ت�ستخدم1كخطة1توجه1
عملي���ة1اال�سرتج���اع1حي���ث1ت�سب���ح1هذه1املف���ردات1جزءا1ًم���ن1البناء1املع���ريف1الدائم1
للف���رد,1كما1اأن1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظيم1توؤثر1اإيجابيا1ًعل���ى1اال�سرتجاع1نظرا1ًالأنها1

(Wessells, 2002)1.ًتقوم1على1فكرة1تو�سيع1الت�سفري1�سيمانتيا1ًاأو1�سوتيا

وه���ذا1ق���د1يرج���ع1اإىل1اأن1اإ�سرتاتيجي���ة1املوا�س���ع1املكاني���ة1تتطل���ب1م���ن1
املفحو����ص1ال�س���ري1يف1اأك���ر1من1اجتاه:1االجت���اه1االأول1هو1اإدراك1ال�س���ورة1املكانية1
كامل���ة,1واالجت���اه1الثاين1هو1اإدراك1موقع1كل1عن�سر1م���ن1العنا�سر1داخل1ال�سورة1
املكانية,1واأخريا1ًالربط1بني1العنا�سر1واأماكن1تواجدها1ويزداد1هذا1االأمر1�سعوبة1
اأي�س���ا1ًحينم���ا1تكون1هذه1العنا�سر1املطلوب1تذكرها1هي1اإعداد1وفئات,1االأمر1الذي1

يبدو1�سعبا1ًاإىل1حد1ما1على1ذاكرة1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1النمائية.

كم���ا1اأن1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�س���ة1حتت���اج1اإىل1اإ�ساف���ة1عنا�س���ر1اأخ���رى1اإىل1
العنا�سر1املقدمة1حتى1يتم1اإنتاج1الق�سة,1االأمر1الذي1يبدو1�سعبا1ًاإىل1حد1ما1على1

التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1النمائية.

كم���ا1ك�سفت1املقارن���ات1البعدية1اأن1الف���روق1ل�سال���ح1اإ�سرتاتيجية1الق�سة1
واملوا�س���ع1املكاني���ة1مقارن���ة1باإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1يف1تذكر1الكلم���ات1ذات1املعنى1

والكلمات1عدمية1املعنى1وال�سور1واحلروف1واالختبار1ككل.

ال1توج���د1ف���روق1ب���ني1اإ�سرتاتيجية1الت�سمي���ع1والق�سة1واملوا�س���ع1املكانية1
يف1تذك���ر1االأعداد1كما1اأن���ه1ال1توجد1فروق1بني1اإ�سرتاتيجية1الق�سة1واإ�سرتاتيجية1

الت�سميع1يف1تذكر1الفئات1اللفظية1ال�سيمانية.

ويرى1الباحث1اأن1هذه1الفروق1بني1االإ�سرتاتيجيات1يف1ا�ستدعاء1املثريات1
ميكن1اأن1ترجع1اإىل:
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انتم���اء1الكلم���ات1ذات1املعن���ى1وعدمي���ة1املعن���ى1وال�س���ور1اإىل1ن���وع1املثريات1
ال�سيمانتي���ة,1مما1�ساعد1اأفراد1جمموعات1التدريب1املختلفة1على1�سهولة1التعرف1
عليها1واإمكانية1تطبيق1كل1اإ�سرتاتيجية1بخ�سائ�سها1على1هذه1املثريات,1مما1نتج1
عنه1ظهور1الفروق1بني1جمموعات1التدريب؛1لذلك1توجد1فروق1بني1اإ�سرتاتيجية1
الق�سة1واملوا�سع1املكانية1والت�سميع1يف1تذكر1الكلمات1ذات1املعنى1والكلمات1عدمية1
املعن���ى1وال�س���ورة1واحل���روف1ويف1االختب���ار1كك���ل,1يف1املقاب���ل1تنتم���ي1االأع���داد1اإىل1
املث���ريات1الرمزية1التي1يجد1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1النمائية1�سعوبة1يف1
التعام���ل1معه���ا؛1لذلك1ال1توجد1فروق1بني1اإ�سرتاتيجية1الق�سة1واملوا�سع1املكانية1

والت�سميع1يف1تذكر1االأعداد.

اأن1الفئ���ات1اللفظي���ة1ال�سيمانتي���ة1حتتاج1من1املفحو����ص1اإدراك1للعالقات1
واإدراك1للعالق���ات1واإدراك1للت�ساب���ه1بني1العنا�سر,1وترتيب1امل���ادة1املتعلمة1وذلكما1
يتحق���ق1با�ستخ���دام1اإ�سرتاتيجي���ة1التنظيم1كما1نتج1عنه1يف1ع���دم1وجود1فروق1بني1

اإ�سرتاتيجية1الق�سة1والت�سميع1يف1تذكر1الفئات1اللفظية1ال�سيمانتية.

1ويرى1الباحث1اأن1هذه1النتيجة1تتفق1مع1خ�سائ�ص1اإ�سرتاتيجية1الق�سة1
وخ�سائ����ص1التذك���ر,1وم���ن1ناحية1اأخ���رى1تعك�ص1الت���زام1اأفراد1العين���ة1بخ�سائ�ص1
اإ�سرتاتيجي���ة1الق�س���ة,1حي���ث1ك���ان1الباح���ث1يق���وم1بتاألي���ف1ق�س���ة1اأو1حدوته1حول1
مو�سوع1التدريب,1ثم1يطلب1من1اأفراد1العينة1االلتزام1بخ�سائ�ص1االإ�سرتاتيجية1
واإعداد1ق�س�ص1باأنف�سهم1لنف�ص1املو�سوع,1ثم1االلتزام1بهذه1اخل�سائ�ص1يف1التغذية1
الراجع���ة1والتدريب���ات1عند1اإع���داد1ق�س�ص1مت�سابهة1اأو1اإع���داد1ق�س�ص1اأخرى1على1
القائم���ة1التدريبي���ة,1ه���ذه1التعليمات1جعل���ت1اال�ستدع���اء1يف1اإ�سرتاتيجية1الق�سة1
اأف�س���ل,1كم���ا1اأن1حب1التالمي���ذ1و�سغفهم1للق�س�ص1زاد1م���ن1فاعلية1التدريب1على1
ه���ذه1االإ�سرتاتيجي���ة,1كم���ا1اأن1الق�سة1ت�ساعد1االأف���راد1الذي���ن1ي�ستخدمونها1على1
جتهي���ز1املفردات1�سيمانتي���اً,1يف1حني1اأن1االأفراد1الذي���ن1ي�ستخدمون1بروفة1ال�سم1
ي�ستخدم���ون1التجهي���ز1ال�سطح���ي1اأو1الظاهري,1باالإ�ساف���ة1اإىل1اأن1الق�سة1ت�ساعد1
عل���ى1اإع���ادة1بناء1�سياق1عقل���ي1داخلي1)عند1اال�ستدعاء(1مماثل1مل���ا1يتولد1بوا�سطة1

املتعلمني1اأثناء1الت�سفري.
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اأق���ل1 ُتع���د1 اإ�سرتاتيجي���ة1الت�سمي���ع1 اأن1 كم���ا1ك�سف���ت1املقارن���ات1البعدي���ة1
االإ�سرتاتيجيات1االأربعة1فاعلية1يف1التذكر.

وتتف���ق1ه���ذه1النتيج���ة1مع1نتائ���ج1درا�سة1ك���ل1من:)ممدوح1غ���امن,1994(1
والت���ي1بين���ت1اأن1الق�سة1واملوا�سع1املكانية1اأك���ر1فعالية1يف1ا�ستدعاء1مهام1الكلمات1
العباني���ة1م���ن1بروفة1ال�سم1ب���ني1طالب1التخ�س�س���ات1العلمي���ة1واالأدبية,1)فتحي1
الزيات,1995(1الذي1اأكد1على1اأن1اإ�سرتاتيجية1الت�سمع1اأقل1اأمناط1االإ�سرتاتيجيات1
فاعلي���ة1يف1احلف���ظ1والتذكر1خا�سة1اإذا1اقت�سرت1عل���ى1جمرد1احلفظ1دون1ربطها1
بالبن���اء1املع���ريف1الدائم1للفرد1كم���ا1اأن1امل�ستوى1الذي1تعالج1به1املعلومات1يفوق1اأثر1
 (Schunk,1التك���رار1عل���ى1عملي���ة1احلفظ1والتذك���ر,1وكذلك1نتائ���ج1درا�سة1�سن���ك
(12001ال���ذي1ب���ني1اأن1الت�سمع1ال1يكون1مفيدا1ًيف1تنظيم1املعلومات1وال1فى1البحث1
ع���ن1الرواب���ط1والعالق���ات,1)يف:1حمم���د1العرب���اين,20091(1تف���وق1اإ�سرتاتيجي���ة1
املوا�س���ع1املكاني���ة1عل���ى1اإ�سرتاتيجية1ال�س���م1يف1اال�ستعداء1لالأ�سم���اء1العيانية1و1يف1

اال�ستدعاء1ككل.

بينما1تختلف1هذه1النتيجة1مع1درا�سة1وولWall, 2007)1(1والتي1اأكدت1
عل���ى1عدم1وجود1ف���روق1بني1اإ�سرتاتيجي���ة1الق�سة1واإ�سرتاتيجي���ة1احلفظ1االأ�سم1

)الت�سميع(1يف1اال�ستدعاء1الفوري.

تو�صيات الدرا�صة:
يف1�س���وء1النتائج1التي1اأ�سفرت1عنه���ا1الدرا�سة1التجريبية1احلالية,1ميكن1

تقدمي1جمموعة11التو�سيات1االآتية:

	1سرورة1تعامل1املعلمني1مع1املعلومات1املقدمة1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم�
يف1خمتل���ف1املراح���ل1التعليمي���ة1مب�ست���وى1عميق1م���ن1املعاجلة1حت���ى1تبقى1يف1
الذاكرة1وا�سحة1ولفرتة1طويلة؛1وذلك1حتى1يكون1اال�ستدعاء1كاماًل1ودقيقاً.

	1سرورة1تدريب1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1يف1خمتلف1املراحل1التعليمية�
على1ا�ستخدام1وتبنى1االإ�سرتاتيجيات1املعرفية1االأكر1فاعلية.
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	1اإع���داد1برام���ج1لتدريب1املعلم���ني1اأثناء1اخلدمة1لتب�سريه���م1ب�سرورة1وكيفية
اإك�س���اب1طالبه���م1العادي���ني1وذوي1�سعوب���ات1التعل���م1اإ�سرتاتيجي���ات1الت�سفري1

الفعالة.
	1توجي���ه1انتباه1املعلمني1لع���دم1االعتماد1على1قيا�ص1احلف���ظ1واال�ستظهار1عند

تقومي1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1والعاديني,1والرتكيز1بدرجة1اأكرب1على1
ق���درة1الطال���ب1على1الفه���م1والتطبي���ق1والتحليل1والتقومي,1وه���ي1م�ستويات1
م1ا�ستخدام1الطالب1اإ�سرتاتيجيات1الذاكرة1االأكر1فاعلية. معرفية1عليا1ُتدعِّ

	1سرورة1وجود1تعليمات1وا�سحة1عند1تدريب1التالميذ1ذوي1�سعوبات11التعلم�
تت�سمن1و�سفا1ًلالأ�ساليب1واالإجراءات1الواجب1اإتباعها,1الأنها1تهيئ1الفر�سة1

اأمام1التالميذ1على1ا�ستخدام1هذه1املعينات.
	1االهتم���ام1ب�سياغة1املحتوى1التعليمي1للتالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1ب�سكل

مرتاب���ط1ومتنوع,1يتنا�سب1مع1خ�سائ�سه���م,1ويتيح1الفر�ص1اأمامهم1الختيار1
ال�سكل1الذي1يتنا�سب1وطبيعة1الذاكرة1لديهم.

	1س���رورة1اهتم���ام1املعلم���ني1بتوف���ري1مواق���ف1للتعل���م1ت�ساع���د1التالمي���ذ1ذوي�
�سعوبات1التعلم1على1ممار�سة1وا�ستخدام1معينات1الذاكرة.

	1س���رورة1تدريب1املعلم���ني1يف1خمتلف1التخ�س�سات1عل���ي1�سياغة1حمتوياتهم�
التعليمي���ة1وخا�سة1يف1املرحلة1االبتدائي���ة1يف1�سورة1ق�س�ص,1حتي1تكون1ابقي1

اثرا.1
	1س���رورة1االهتمام1بقراءة1الق�س�ص1املختلف���ة,1وت�سجيع1التالميذ1علي1تاأليف�

الق�س�ص1املتنوعة1.
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